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ABSTRAK 

 

“PENGARUH BEBAN PAJAK, KEPEMILIKAN ASING, UKURAN 

PERUSAHAAN DAN DEBT CONVENANT TERHADAP TRANSFER 

PRICING STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG 

TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2014-2018” 

 

 
OLEH : 

RISTIANNA DWI RAHMADANI 

NIM : 11573201014 

 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yang bertujuan 

untuk mengetahui bagaimana pengaruh Beban Pajak, Kepemilikan Asing, Ukuran 

Perusahaan, dan Debt Covernant terhadap Transfer Pricing pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI periode  2014-2018. Jumlah sampel penelitian 

ini sebanyak 26 perusahaan dengan metode penarikan sampel menggunakan 

metode purposive sampling. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang 

diperoleh melalui mengakses www.idx.co.id. Analisis data menggunakan regresi 

data panel yang terdiri analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik. pemilihan 

model regresi data panel, dan uji hipotesis. Hasil analisis data atau regresi data 

panel menunjukkan bahwa secara simultan Beban Pajak, Kepemilikan Asing, 

Ukuran Perusahaan, dan Debt Covernant berpengaruh signifikan terhadap 

Transfer Pricing. Variabel independen dapat menjelaskan pengaruh Transfer 

Pricing sebesar 11,23% sedangkan sisanya sebesar 88,77% dipengaruhi oleh 

faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi ini. Secara parsial 

variabel Kepemilikan Asing, Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap Transfer Pricing. Sedangkan variabel Beban Pajak, dan Debt 

Covernant tidak berpengaruh signifikan terhadap Transfer Pricing. 

 

Kata Kunci : Beban Pajak, Kepemilikan Asing, Ukuran Perusahaan, Debt 

Covernant, dan Transfer Pricing 
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ABSTRACT 

 

“EFFECT OF TAX EXPENSES, FOREIGN OWNERSHIP, COMPANY 

SIZES AND DEBT CONVENANT ON TRANSFER PRICING EMPIRICAL 

STUDIES IN MANUFACTURING COMPANIES LISTED IN BEI PERIOD 

2014-2018” 

 

 
BY : 

RISTIANNA DWI RAHMADANI 

NIM : 11573201014 

 

This research is a quantitative descriptive study that aims to find out how 

the influence of Tax Expenses, Foreign Ownership, Company Size, and Debt 

Covernant on Transfer Pricing on manufacturing companies listed on the 

Indonesia Stock Exchange in the 2014-2018 period. The number of samples of this 

study were 26 companies with a sampling method using purposive sampling 

method. This study uses secondary data obtained through accessing 

www.idx.co.id. Data analysis uses panel data regression consisting of descriptive 

statistical analysis, the classic assumption test. panel data regression model 

selection, and hypothesis testing. 

The results of data analysis or panel data regression indicate that 

simultaneous tax expenses, foreign ownership, company size, and debt 

governance have a significant effect on transfer pricing. The independent variable 

can explain the effect of Transfer Pricing by 11.23% while the remaining 88.77% 

is influenced by other factors not included in this regression model. Partially, the 

variable Foreign Ownership, Company Size has a negative and significant effect 

on Transfer Pricing. Whereas the variable Tax Burden, and Debt Covernant had 

no significant effect on Transfer Pricing. 

 

Keyword: Tax Expenses, Foreign Ownership, Company Size, Debt Covernant, 

and Transfer Pricing 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Semakin pesatnya pertumbuhan ekonomi internasional turut mendorong 

berkembangnya perusahaan multinasional. Salah satu alasan yang mendasari 

berkembangnya perusahaan multinasional adalah karena adanya perbedaan tarif 

pajak yang berlaku di tiap-tiap negara. Hal ini memungkinkan perusahaan 

multinasional memindahkan labanya ke negara dengan tarif pajak yang rendah, 

sehingga dapat memperkecil beban pajak sebagai upaya dalam memaksimalkan 

keuntungan. Hal ini dikenal dengan transfer pricing (Kurniawan, 2015). 

Semakin berkembangnya zaman membuat perusahaan sering kali 

memanfaatkan transfer pricing agar dapat meminimalkan beban pajak yang 

harusa dibayarkan (Mangoting, 2000: 80, dalam Suprianto dan Raisa 2017). 

Transfer pricing telah lama menjadi isu klasik di bidang perpajakan. Dari sisi 

Pemerintah, transfer pricing disinyalir mengurangi dan menghilangkan potensi 

penerimaan pajak negara, karena perusahaan multinasional cenderung menggeser 

kewajiban pajak nya dari negara yang memiliki tarif pajak tinggi (high tax 

countries) ke negara yang mempunyai tarif pajak rendah (low tax countries). 

(Widyastuti, 2011 dalam Wafiroh,2015). 

 DJP Kemenkeu menyatakan sebanyak 2.000 perusahaan multinasional 

yang beroperasi di Indonesia tidak membayar Pajak Penghasilan (PPh) Badan 

Pasal 25 dan Pasal 29 karena alasan merugi. Perusahaan asing tersebut 
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menggunakan tiga modus utama supaya bisa mangkir dari kewajiban menyetor 

pajak di Indonesia. Sebanyak 2.000 PMA tersebut,, terdiri dari perusahaan di 

sektor perdagangan, dan sebagainya. perusahaan asing ini tidak membayar pajak 

selama 10 tahun. (Liputan6.com, Jakarta; 2016) 

Ada tiga penyebab utama. Pertama, lanjutnya, perusahaan tersebut 

merupakan perusahaan afiliasi yang induk perusahaannya berada di luar negeri 

sehingga sangat rawan terjadi proses transfer pricing. Kedua, ribuan perusahaan 

multinasional itu merugi karena banyak perusahaan tersebut mendapatkan fasilitas 

insentif pajak, seperti tax holiday dan tax allowance saat pengajuan izin ke Badan 

Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Ketiga, diakui Mekar, perusahaan itu 

sering berganti nama. Tujuannya untuk mendapatkan kembali insentif pajak dan 

akhirnya perusahaan tersebut bisa menjadi rugi lagi.  

Tapi kita sudah buat unit transformasi khusus di DJP. Pada 2014-2015, 

pemeriksaan transfer pricing cukup signifikan puluhan triliun yang menjadi dasar 

koreksinya (Liputan6.com, Jakarta;2016). Selain kasus 2000 perusahaan ada 

beberapa contoh perusahaan yang melakukan praktik transfer pricing yaitu PT 

Toyota Motor Manufacturing Dalam kasusnya, PT Toyota Manufacturing 

Indonesia juga  melakukan penjualan ekspor kepada unit bisnisnya Toyota Motor 

Asia Pacific Pte.,Ltd yang bermarkas di Singapura dengan harga tidak lazim 

(dibawah harga pasar). Negara Singapura dipilih karena di Singapura tarif PPH 

badannya paling rendah di Asia Tenggara yakni 15 persen sampai dengan 17 

persen. Penjualan ekspor ini menyebabkan PT Toyota Manufacturing Indonesia 
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menanggung kerugian dari hasil penjualan tersebut dan secara otomatis membuat 

beban pajak penghasilan yang dibayarkan kepada Negara menjadi berkurang.  

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan perusahaan dalam 

melakukan tindakan transfer pricing, (Dicky dan Pratiwi, 2017). Faktor Pertama 

perencanaan pajak perusahaan untuk meminimalkan beban pajak yang dibayar 

melalui rekayasa harga antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. 

Beban pajak yang semakin besar memicu perusahaan untuk melakukan transfer 

pricing dengan harapan dapat menekan beban tersebut. Menurut Melmusi (2016), 

Wen (2014), Marisa (2017) menyatakan bahwa beban pajak tidak berpengaruh 

terhadap transfer pricing.  

Faktor kedua Kepemilikan saham oleh pihak asing adalah kepemilikan 

saham yang dimiliki oleh pihakdari luar negeri baik individu maupun 

institusional. Pada saat kepemilikan saham pengendaliasing semakin besar, 

pemegang saham pengendali asing memiliki kendali yang semakin besardalam 

menentukan keputusan dalam perusahaan yang menguntungkan dirinya termasuk 

kebijakan penentuan harga maupun jumlah transaksi transfer pricing. Hal ini 

dimungkinkan bahwa kepemilikan asing dapat mempengaruhi banyak sedikitnya 

transfer pricing yang  terjadi. Menurut Dicky dan Pratiwi (2017), Melmusi 

(2016), dan Mayantya (2018) menyatakan bahwa kepemilikan asing tidak 

berpengaruh terhadap transfer pricing. 

Faktor ketiga Ukuran perusahaan merupakan skala seberapa besar atau 

kecilnya perusahaan tersebut Perusahaan yang lebih besar biasanya terlibat dalam 

lebih banyak aktivitas bisnis dan transaksi keuangan daripada perusahaan kecil, 
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sehingga memberikan kesempatan tambahan untuk secara signifikan menghindari 

pajak perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan besar dapat mencapai skala 

ekonomi melalui perencanaan pajak, dan memiliki sumber daya yang insentif 

untuk mengurangi beban pajak perusahaan (Richardson dkk,2013).  Menurut 

Refgia (2017), Akbar (2015), dan Melmusi (2016) menyatakan bahwa ukuran 

perusahaan tidak berpengaruh terhadap transfer pricing.  

Faktor keempat Kontrak utang (debt covenant) merupakan perjanjian 

untuk melindungi pemberi pinjaman dari tindakan-tindakan manajer terhadap 

kepentingan kreditor, seperti pembagian deviden yang berlebihan, atau 

membiarkan ekuitas di bawah tingkat yang telah ditentukan. Debt covenant 

hypothesis memprediksikan bahwa manajer ingin meningkatkan laba dan aktiva 

untuk mengurangi biaya kontrak utang ketika perusahaan memutuskan perjanjian 

utangnya (Fatmariani, 2013) dalam Reskino dan Ressy (2014:4). Menurut Sari 

dan Mubarok (2018), Indrasti (2016), dan Nurlita (2016) menyatakan bahwa debt 

covenant tidak berpengaruh terhadap transfer pricing. 

Alasan pemilihan perusahaan manufaktur karena sektor manufaktur 

merupakan sektor yang banyak dipilih dan diminati oleh investor asing dan 

mempunyai kaitan intern yang erat dengan perusahaan induk maupun anak 

perusahaan di luar negeri. Penelitian ini pengembangan dari penelitian Suprianto 

dan Raisa (2017). Perbedaan penelitian ini dari penelitian sebelumnya yaitu, objek 

yang luas (perusahaan manufaktur non perbankan dan lembaga keuangan), 

periode ditambahkan (2014-2018), menambahkan variable debt convevant karena 

ada beberapa penelitian yang tidak konsisten terhadap debt covenant pada transfer 
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pricing. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengambil penelitian ini: 

“Pengaruh Beban Pajak, Kepemilikan Asing, Ukuran Perusahaan dan Debt 

Covenant Terhadap Transfer Pricing Studi Empiris Pada Perusahaan 

Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Periode 2014-2018”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas sebelumnya, penelitian ini 

bermaksud untuk menguji tentang Pengaruh Beban Pajak, Kepemilikan Asing, 

Ukuran Perusahaan dan Debt Covenant Terhadap Transfer Pricing Studi Empiris 

Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2014-2018. 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah secara parsial beban pajak memiliki pengaruh terhadap transfer 

pricing pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2014-

2018? 

2. Apakah secara parsial kepemilikan asing memiliki pengaruh terhadap 

transfer pricing pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 

2014-2018? 

3. Apakah secara parsial ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap 

transfer pricing pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 

2014-2018? 

4. Apakah secara parsial debt covenant memiliki pengaruh terhadap transfer 

pricing pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2014-

2018? 
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5. Apakah secara simultan beban pajak, kepemilikan asing, ukuran 

perusahaan dan debt covenant memiliki pengaruh terhadap transfer 

pricing pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2014-

2018?  

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka penelitian 

ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial pada beban pajak terhadap 

transfer pricing pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 

2014-2018. 

2. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial pada kepemilikan asing 

terhadap transfer pricing pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

BEI periode 2014-2018. 

3. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial pada ukuran perusahaan 

terhadap transfer pricing pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

BEI periode 2014-2018. 

4. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial pada debt covenant terhadap 

transfer pricing pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 

2014-2018. 

5. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan pada beban pajak, 

kepemilikan asing, ukuran perusahaan, dan debt covenant terhadap 

transfer pricing pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 

2014-2018. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan 

manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi Investor 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan  dalam melakukan investasi. 

2. Bagi akademisi 

Menambah pengetahuan dan referensi penelitian selanjutnya tentang 

pengaruh transfer pricing, terutama perusahaan manufaktur. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

BAB I: PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II: TELAAH PUSTAKA 

 Bab ini berisi tentang landasan teori, penelitian terdahulu, 

kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian. 

BAB III: METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan data dan metode pengumpulan data, populasi 

dan sample, periode  pengamatan, variabel penelitian dan metode 

analisis yang digunakan dalam penelitian ini. 
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BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan hasil penelitian dan analisis hipotesis yang 

menentukan diterima atau ditolaknya hipotesis yang diajukan. 

BAB V: PENUTUP 

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan, keterbatasan serta saran 

dalam penelitian ini. 
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BAB II 

 LANDASAN TEORI 

2.1 Teori Agensi (Agency Theory)  

Teori agensi adalah teori yang muncul ketika ada dua pihak yang saling 

terikat, dimana kedua belah pihak sepakat untuk memakai jasa. Hubungan 

keagenan adalah sebagai kontrak, dimana satu atau beberapa orang (principal) 

mempekerjakan orang atau pihak lain (agen) untuk melaksanakan sejumlah jasa 

dan mendelegasikan wewenang untuk mengambil keputusan. Dari sini dapat 

diketahui bahwa manajemen wajib mempertanggungjawabkan semua keputusan 

terhadap pengguna laporan keuangan, termasuk investor, stakeholders, pemegang 

saham, dan kreditor.  

 Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan hubungan keagenan di dalam teori 

agensi (agency theory) bahwa perusahaan merupakan kumpulan kontrak (nexus of 

contract) antara pemilik sumber daya ekonomis (principal) dan manajer (agen) 

yang mengurus penggunaan dan pengendalian sumber daya tersebut.  

Beberapa faktor yang menyebabkan munculnya masalah keagenan (Colgan, 

2001), yaitu:   

1. Moral Hazard   

 Hal ini umumnya terjadi pada perusahaan besar (kompleksitas yang 

tinggi) dimana seorang manajer melakukan kegiatan yang tidak seluruhnya 

diketahui oleh pemegang saham maupun pemberi pinjaman. Manajer dapat 

melakukan tindakan di luar pengetahuan pemegang saham yang melanggar 
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kontrak dan sebenarnya secara etika atau norma mungkin tidak layak 

dilakukan.  

2. Penahanan Laba (Earnings Retention)   

Masalah ini berkisar pada kecenderungan untuk melakukan investasi yang 

berlebihan oleh pihak manajemen (agen) melalui peningkatan dan 

pertumbuhan dengan tujuan untuk memperbesar kekuasaan, prestise, atau 

penghargaan bagi dirinya, namun dapat menghancurkan kesejahteraan 

pemegang saham.   

3. Horison Waktu   

Konflik ini muncul sebagai akibat dari kondisi arus kas, dengan mana 

prinsipal lebih menekankan pada arus kas untuk masa depan yang 

kondisinya belum pasti, sedangkan manajemen cenderung menekankan 

kepada hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan mereka. 

4. Penghindaran Risiko Manajerial 

Masalah ini muncul ketika ada batasan diversifikasi portofolio yang 

berhubungan dengan pendapatan manajerial atas kinerja yang dicapainya, 

sehingga manajer akan berusaha meminimalkan risiko saham perusahaan 

dari keputusan investasi yang meningkatkan risikonya. Misalnya 

manajemen lebih senang dengan pendanaan ekuitas dan berusaha 

menghindari peminjaman utang, karena mengalami kebangkrutan atau 

kegagalan.  

Dalam upaya mengatasi atau mengurangi masalah keagenan ini menimbulkan 

biaya keagenan (agency cost) yang akan ditanggung baik oleh principal maupun 
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agent. Jensen & Meckling (1976) membagi biaya keagenan ini menjadi 

monitoring cost, bonding cost dan residual loss. Monitoring cost adalah biaya 

yang timbul dan ditanggung oleh principal untuk memonitor perilaku agent, yaitu 

untuk mengukur, mengamati, dan mengontrol perilaku agent. Bonding cost 

merupakan biaya yang ditangung oleh agent untuk menetapkan dan mematuhi 

mekanisme yang menjamin bahwa agent akan bertindak untuk kepentingan 

principal. Selanjutnya residual loss merupakan pengorbanan yang berupa 

berkurangnya kemakmuran principal sebagai akibat dari perbedaan keputusan 

agent dan keputusan principal 

2.2 Transfer Pricing 

1. Definisi Transfer Pricing 

Transfer pricing merupakan harga transfer atas harga jual barang, jasa, dan 

harta tidak berwujud kepada anak perusahaan atau kepada pihak yang berelasi 

atau mempunyai hubungan istimewa yang berlokasi di berbagai negara (Astuti, 

2008: 12. Dalam Dicky dan Pratiwi, 2017). Menurut Plasschaet, definisi transfer 

pricing adalah sautu rekayasa menipulasi harga secara sistematis dengan maksud 

mengurangi laba, membuat seolah-olah perusahaan rugi, menghindari pajak atau 

bea disuatu negara. Rekayasa tersebut bisa memanfaatkan tarif pajak disuatu 

negara dengan menggeser laba tersebut ke tarif pajak yang paling rendah (Gunadi, 

1994:9 dalam Yuniasih dkk,2011). Transfer pricing biasanya ditetapkan untuk 

produk-produk antara (intermediate product) yang merupakan barang-barang dan 

jasa-jasa yang dipasok oleh divisi penjualan kepada divisi pembeli. 
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Pasal 1 ayat (8) peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 

yang diubah terakhir dengan PER-32/PJ/2011, mendefinisikan penentuan harga 

transfer (transfer pricing) sebagai “ penentuan harga dalam transaksi antara 

pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa “ (Desriana, 2012). 

Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008, hubungan istimewa dianggap ada 

apabila (Barat, 2011: 147-148) : 

a. Wajib pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak 

langsung paling rendah 25% pada wajib pajak lainnya; hubungan 

antara wajib pajak dengan penyertaan paling rendah 25% pada dua 

wajib pajak atau lebih; atau hubungan di antara dua wajib pajak atau 

lebih yang disebut terakhir. 

b. Wajib pajak yang menguasai wajib pajak lainnya atau dua atau lebih 

wajib pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung 

maupun tidak langsung. 

c. Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam 

garis keturunan lurus dan/ kesamping satu derajat. 

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi  Keuangan  (PSAK)  No. 7 

(Revisi 2012), pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah bila satu 

pihak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pihak lain, atau mempunyai 

pengaruh signifikan atas pihak lain dalam mengambil keputusan. Transaksi 

antara pihak- pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah suatu 

pengalihan sumber daya atau kewajiban antara pihak-pihak yang mempunyai 

hubungan istimewa tanpa menghiraukan apakah suatu harga diperhitungkan. 
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Tujuan penetapan transfer pricing adalah untuk mentransmisikan data 

keuangan di antara departemen-departemen atau divisi-divisi perusahaan pada 

waktu mereka saling menggunakan barang dan jasa satu sama lain (Simamora, 

1999 dalam Lingga, 2012). Menurut Suryana (2012), tujuan dilakukannya 

transfer pricing, pertama untuk mengakali jumlah profit sehingga pembayaran 

pajak dan pembagian dividen menjadi rendah. Kedua, menggelembungkan profit 

untuk memoles (window-dressing) laporan keuangan.  

Menurut Horngren, Datar dan Foster (2008) penetapan transfer pricing 

seharusnya membantu mencapai strategi tujuan perusahaan serta sesuai dengan 

struktur organisasi perusahaan. Secara khusus, transfer pricing seharusnya 

mendukung kesesuaian tujuan dan tingkat usaha manajemen puncak. Subunit 

yang menjual produk atau jasa seharusnya dimotivasi untuk menurunkan biaya 

mereka; subunit yang membeli produk atau jasa seharusnya dimotivasi untuk 

memperoleh dan menggunakan input secara efisien. Transfer pricing seharusnya 

juga membantu manajemen puncak mengevaluasi kinerja dari subunit individual 

dan manajer mereka. Jika manajemen puncak mendukung tingkat desentralisasi 

yang tinggi dalam pengambilan keputusan, ini berarti manajer subunit yang ingin 

memaksimalkan laba operasi dari sub unitnya seharusnya memiliki kebebasan 

untuk melakukan transaksi dengan subunit lain dari perusahaan (atas dasar harga 

transfer) atau untuk melakukan transaksi dengan pihak eksternal. 

2. Metode Transfer Pricing dan Penentuan Nilai Pasar Wajar 

Horngren, Datar, dan Foster (2008) menjelaskan bahwa secara umum ada 

6 (enam) metode yang paling sering digunakan oleh perusahaan, antara lain: 
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a. Berdasarkan Harga Pasar (Market-Based Transfer Prices) 

Harga transfer yang berdasarkan biaya kurang memuaskan untuk 

perencanaan bisnis unit usaha, motivasi dan evaluasi kerja. Oleh 

karena itu, diperkenalkan harga transfer  dengan basis harga pasar. 

Model dari bentuk ini berada pada harga pasar yang berlaku (current-

market price) dengan harga pasar dikurangi diskon (market-price 

minus discount). Bentuk ini dijadikan tolak ukur untuk menilai 

kemampuan kinerja manajemen unit usaha karena hal ini 

menunjukkan kemampuan produk untuk menghasilkan laba serta 

merangsang unit usaha untuk bekerja secara bersaing. Bentuk ini 

dipakai apabila pasar perantara cukup bersaing dan saling 

ketergantungan antar unit usaha.  

Transfer barang atau jasa pada harga pasar secara umum akan 

mengarah pada keputusan optimal apabila kondisi berikut ini 

dipenuhi: a) harga untuk intermediate product secara sempurna 

kompetitif, b) independensi antara sub unit adalah minimal, c) tidak 

ada tambahan biaya atau manfaat untuk perusahaan secara 

keseluruhan dari membeli atau menjual harga pasar terbuka 

dibandingkan transaksi secara internal, d) suatu pasar yang secara 

sempurna, kompetitif ada pada saat terdapat suatu barang yang sama 

dengan harga beli sama dengan harga jual dan tidak ada pembeli 

individual atau penjual dapat mempengaruhi harga-harga tersebut. 

Dengan menggunakan harga pasar dalam pasar yang secara 
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sempurna kompetitif, suatu perusahaan dapat mencapai tujuan 

congruence, dukungan manajemen, evaluasi kinerja unit usaha, dan 

otonomi unit usaha.  

b. Berdasarkan Biaya (Cost-based Transfer Prices) 

Adalah harga yang didasarkan pada biaya produksinya. Biaya yang 

digunakan dalam harga transfer berdasarkan biaya dapat merupakan 

biaya aktual (actual cost) atau biaya yang dianggarkan (budget). 

Transfer berdasarkan biaya termasuk suatu mark-up atau profit margin 

yang menggambarkan tingkat pengembalian investasi suatu unit usaha: 

a) biaya variabel aktual (actual variable costs), b) biaya tetap standar 

(standart variable fixed), c) biaya tetap aktual (actual fixed costs), d) 

biaya total standar (standard full costs), e) biaya rata-rata (average 

costs), dan f) biaya total ditambah laba (full costs plus mark-up). 

Penentuan harga transfer berdasarkan biaya dalam konsep ini 

sederhana dan menghemat sumber daya karena informasi biaya 

tersedia pada tingkat aktivitas. 

c. Berdasarkan Negosiasi (Negotiated Transfer Prices) 

Pemberian tingkat otoritas dan pengendalian laba per divisi secara 

memadai menghendaki kemungkinan penentuan transfer pricing 

berdasarkan negosiasi. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa kedua 

unit usaha mempunyai posisi tawar-menawar yang sama, namun boleh 

jadi transfer pricing yang demikian akan memakan waktu negosiasi, 

mengulang pemeriksaan serta revisi transfer pricing.  
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d. Berdasarkan Biaya Total (Full Cost Bases Transfer Prices) 

Dalam praktiknya, beberapa perusahaan menggunakan transfer 

pricing berdasarkan full costs. Untuk menaksir suatu harga mendekati 

harga pasarnya, transfer pricing berdasarkan biaya kadang-kadang 

dibuat pada full costs plus suatu margin. Transfer pricing ini kadang-

kadang dapat mengarahkan pada keputusan unit usaha. 

e. Harga Transfer Arbitrase (Arbitrary Transfer Prices) 

Dalam pendekatan ini, transfer pricing ditentukan berdasarkan 

interaksi kedua unit usaha dan pada tingkat yang dianggap terbaik 

bagi kepentingan perusahaan. 

f.  Harga Transfer Ganda (Double Transfer Prices) 

Transfer pricing ini digunakan untuk memenuhi disparitas 

responsibilitas dari unit usaha perusahaan. Organization for Economic 

Cooperation and Development (OECD) atau Organisasi untuk 

Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi merupakan sebuah organisasi 

internasional dengan tiga puluh negara yang menerima prinsip 

demokrasi perwakilan dan ekonomi pasar bebas yang dibentuk pada 

tahun 1960. Bidang yang menangani perpajakan dalam OECD 

dilaksanakan oleh Committee on Fiscal Affairs (CFA). Terkait 

transfer pricing, CFA melalui sub grupnya yaitu Working Party No. 6 

telah menerbitkan OECD Transfer Pricing Guidelines (selanjutnya 

disebut dengan OECD Guidelines) sebagai panduan bagi perusahaan 

multinasional dan otoritas pajak dalam masalah transfer pricing. 
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Dengan demikian, OECD Guidelines ini dibuat dengan maksud untuk 

membantu (i) otoritas pajak (tidak hanya terhadap negara-negara 

anggota saja, tetapi juga negara-negara yang bukan anggota OECD) 

maupun (ii) perusahaan multinasional dalam memberikan panduan 

tentang cara penyelesaian perselisihan transfer pricing yang saling 

menguntungkan antara masing-masing otoritas pajak, dan antara 

otoritas pajak dengan perusahaan multinasional (Darussalam dan 

Septriadi, 2008). 

2.3 Beban Pajak 

Menurut UU Perpajakan (UU No. 36 Tahun 2008), yang dimaksud dengan 

pajak adalah: “Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi 

atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara 

bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat”. 

Judisseno (2005:5) dalam Nugraha (2016) mendefinisikan pajak sebagai 

suatu kewajiban kenegaraan dan pengabdian serta peran aktif warga negara dan 

anggota masyarakat lainnya untuk membiayai berbagai keperluan negara berupa 

pembangunan nasional yang pelaksanaanya di atur dalam Undang – Undang dan 

peraturan – peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara. Sedangkan 

Rochmat Soemitro berpendapat bahwa pajak adalah iuran kepada kas negara 

berdasarkan undang – undang (yang dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa 

timbal, yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar 

pengeluaran umum (Agoes, 2013: 6 dalam Nugraha, 2016). 
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Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang 

sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. 

Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya 

produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. 

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, 

khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber 

pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran 

pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, 

yaitu: 

1. Fungsi anggaran (budgetair) 

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk 

membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-

tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara 

membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. 

Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja 

pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk 

pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, 

yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan 

pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan 

pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama 

diharapkan dari sektor pajak. 

2. Fungsi mengatur (regulerend) 

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui 
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kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan 

sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring 

penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan 

berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi 

produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi 

untuk produk luar negeri. 

3. Fungsi stabilitas 

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan 

kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat 

dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur 

peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang 

efektif dan efisien. 

4. Fungsi redistribusi pendapatan  

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk 

membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai 

pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada 

akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Peraturan 

pajak berkaitan dengan transaksi dengan pihak yang mempunyai  

hubungan istimewa: 

a. Transfer pricing yang dilakukan oleh wajib pajak sesuai dengan prinsip 

kewajaran (arm‟s length principle) 
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b. Metodologi transfer pricing yang digunakan oleh wajib pajak sesuai 

dengan peraturan yang berlaku dan praktik usaha yang lazim yang tidak 

dipengaruhi hubungan istimewa; 

c. Wajib pajak yang bersangkutan dan perusahaan afiliasinya telah 

membayar pajak sesusai dengan proporsi fungsinya dalam transaksi; 

serta 

d. Mendokumentasikan penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman 

usaha, dalam penentuan harga transaksinya. Untuk itu wajib pajak yang 

melakukan transaksi afiliasi wajib menyiapkan dokumentasi yang 

memadai untuk membuktikan bahwa transfer pricing yang dilakukan 

telah sesuai dengan arm‟s length principle (membuat TP 

Documentation). 

Selain itu menurut Suandy (2011:9) dalam Saraswati dan Sujana (2017) 

Smeets mendefinisikan : “Pajak dibayarkan tanpa adanya kontraprestasi yang 

dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, selain itu prestasi pemerintah 

melalui norma-norma umum dan memiki sifat yang memaksa dengan maksud 

untuk membiayai pengeluaran pemerintah”.  

Pajak dalam penelitilian ini ditentukan oleh indikator dengan effective tax 

rate yang merupakan perbandingan tax expense (beban pajak) dikurangi deferred 

tax expense (beban pajak tangguhan) dibagi dengan laba kena pajak. 
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2.4 Kepemilikan Asing 

Isu Penanaman Modal Asing (PMA) dewasa ini semakin ramai 

dibicarakan. Hal ini mengingat, bahwa untuk kelangsungan pembangunan 

nasional dibutuhkan banyak dana. Dana yang dibutuhkan untuk investasi tidak 

mungkin dicukupi dari pemerintah dan swasta nasional. Keadaan ini yang makin 

mendorong untuk mengupayakan semaksimal mungkin menarik penanaman 

modal asing ke Indonesia.  

Pengertian Penanaman Modal Asing dalam UU Nomor 25 tahun 2007 

pasal 1 ayat 3 adalah kegiatan menanam modal untuk  melakukan usaha di 

wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, 

baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan 

dengan penanam modal dalam negeri. Dengan adanya penanaman modal asing 

tersebut maka akan timbul kepemilikan asing. Kepemilikan asing adalah jumlah 

saham yang dimiliki oleh pihak asing (luar negeri) baik oleh individu maupun 

lembaga terhadap saham perusahaan di Indonesia. Kepemilikan asing dapat 

diukur sesuai dengan proporsi saham biasa yang dimiliki oleh asing. 

Para pemegang saham memiliki beberapa hak yang hanya terdapat pada 

kepemilikan saham biasa, diantaranya adalah (Ross, Westerfield dan Jordan, 

2008): 

1. Hak suara dalam pemilihan langsung dewan direksi perusahaan Jenis 

voting yang dapat dilakukan oleh pemegang saham ada  dua jenis yaitu 

cumulative voting dan straight voting. Cumulative voting adalah 
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prosedur dimana pemegang saham dapat menggunakan seluruh hak 

voting-nya untuk memilih hanya satu calon anggota dewan direksi 

perusahaan. Straight voting adalah prosedur dimana pemegang saham 

menggunakan seluruh hak voting-nya untuk masing-masing calon 

dewan direksi perusahaan. Perbedaan efek kedua jenis voting tersebut 

adalah pada pemegang saham minoritas. Cumulative voting 

memperjelas peran pemilik saham minoritas, sedangkan straight 

voting justru mengaburkan peran tersebut. 

2. Hak proxy voting dimana pemegang saham dapat memberikan hak 

suaranya kepada pihak tertentu di dalam sebuah rapat pemegang 

saham. Proxy sering terjadi pada pengambilan suara di dalam 

perusahaan-perusahaan besar yang memiliki jutaan lembar saham yang 

beredar. 

3. Hak mendapatkan dividen apabila perusahaan memutuskan untuk 

membagi dividen pada periode tertentu. Hak ambil bagian dalam 

likuidasi aset perusahaan setelah perusahaan memenuhi kewajibannya 

kepada pemegang obligasi. 

4. Hak suara dalam rapat pemegang saham luar biasa yang menentukan 

masa depan perusahaan, misalnya merjer, akuisisi, dan lain-lain. 

5. Hak memiliki saham yang baru diterbitkan oleh perusahaan. Hak ini 

disebut sebagai prevemptive right. 

Entitas asing yang memiliki saham sebesar 20% atau lebih sehingga 

dianggap memiliki pengaruh signifikan dalam  mengendalikan perusahaan bisa 
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disebut sebagai pemegang saham pengendali asing. Pemegang saham pengendali 

asing ini akan memungkinkan untuk memerintahkan manajemen untuk melakukan 

apa yang ia inginkan yang dapat menguntungkan dirinya. 

2.5 Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar 

kecilnya perusahaan menurut berbagai cara, antara lain : log total aktiva, log total 

penjualan, kapitalisasi pasar. Pada dasarnya menurut Suwito dan Herawaty 

(2005:138), dalam FT Finola, (2016) ukuran perusahaan terbagi menjadi 3 

kategori yaitu perusahaan besar (large firm), perusahaan sedang (medium – size) 

dan perusahaan kecil (small firm). Terdapat berbagai proksi yang biasanya 

digunakan untuk mewakili ukuran perusahaan, yaitu jumlah karyawan, total asset, 

jumlah penjualan, dan kapitalisasi pasar. Skala perusahaan merupakan ukuran 

yang dipakai untuk mencerminkan besar kecilnya perusahaan yang didasarkan 

kepada total asset perusahaan. 

Menurut Ghozali (2006) dalam FT Finola (2016) mengungkapkan bahwa 

penilaian ukuran perusahaan dapat menggunakan tolak ukur total asset. Dalam 

penelitian ini, peneliti menggunakan proksi total asset, hal ini dimaksudkan untuk 

mengurangi fluktuasi data yang berlebih. Jika nilai total asset langsung dipakai 

begitu saja maka nilai variabel akan sangat besar, miliar bahkan triliun. Karena 

total asset perusahaan bernilai besar maka hal ini dapat disederhanakan dengan 

mentransformasikannya kedalam logaritma natural, tanpa mengubah proporsi dari 

nilai asal yang sebenarnya. 
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Menurut Riyanto (2010:299) dalam FT Finola (2016), suatu perusahaan 

yang besar yang sahamnya tersebar sangat luas, setiap perluasan modal saham. 

Ukuran perusahaan merupakan gambaran besar kecilnya perusahaan yang 

ditentukan berdasarkan ukuran nominal, misalnya jumlah kekayaan dan total 

penjualan perusahaan dalam satu periode penjualan, maupun kapitalisasi pasar. 

Pengelompokkan perusahaan atas dasar skala operasi (besar dan operasi) dapat 

dipakai oleh investor sebagai salah satu variabel dalam menentukan keputusan 

(Ibrahim, 2008:19 dalam Dhartia, 2012). Menurut Fahmi (2011:2), semakin baik 

kualitas laporan keuangan yang disajikan maka akan semakin meyakinkan pihak 

eksternal dalam melihat kinerja keuangan perusahaan tersebut, yang otomatis 

tentunya pihak-pihak yang berhubungan dengan perusahaan akan merasa puas 

dalam berbagai urusan dengan perusahaan. 

Menurut Sudirham (2011) dalam Finola (2016) logaritma natural adalah 

logaritma dengan menggunakan basis bilangan e. Bilangan e ini, seperti halnya 

bilangan π, adalah bilangan nyata dengan desimal tak terbatas. Natural log dalam 

penelitian ini dirumuskan dalam Ln (x) atau Ln (Total asset). 

Menurut Clapham dam Setiyadi (2007) dalam FT Finola (2016), ukuran 

perusahaan yang biasa dipakai untuk menentukan tingkatan perusahaan adalah: 

1. Tenaga kerja, merupakan jumlah pegawai tetap dan honorer yang 

terdaftar atau bekerja di perusahaan pada suatu saat tertentu. 

2. Tingkat penjualan, merupakan volume penjualan suatu perusahaan 

pada suatu periode tertentu. 

3. Total hutang, merupakan jumlah hutang perusahaan pada periode 
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tertentu. 

4. Total aktiva, yang merupakan keseluruhan aktiva yang dimiliki 

perusahaan pada saat tertentu. 

Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor: 46/M-Dag/Per/9/2009 

mengelompokkan : 

Perusahaan dengan didasarkan pada nilai total asset yang dimiliki 

perusahaan seperti yang diatur dalam pasal 3 ayat 1, 2, dan 3 yang , menyatakan 

bahwa : 

a. Perusahaan Kecil  

Perusahaan dikelempokkan sebagai perusahaan kecil apabila 

memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,- dan maksimum 

Rp500.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 

b. Perusahaan Kecil 

Perusahaan dikelempokkan sebagai perusahaan kecil apabila 

memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,- dan maksimum 

Rp500.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 

c. Perusahaan Menengah  

Perusahaan dikelompokkan sebagai perusahaan menengah apabila 

memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,- dan maksimum 

Rp10.000.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 

Menjelaskan untuk mengetahui ukuran perusahaan digunakan 

formula sebagai berikut: 

SIZE = Ln (Total aset) 
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Untuk mengukur total penjualan, ukuran perusahaan menurut Riyanto 

(1999:313) dalam Nugraha 2016, yaitu: "Besar kecilnya perusahaan dilihat dari 

besarnya nilai equity, nilai total penjualan, atau nilai total aktiva". Menurut 

undang-undang No.9 tahun 1995 tentang usaha kecil point b, menjelaskan bahwa 

“perusahaan yang memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 

Rp.1.000.000.000.000,- (satu milyar rupiah) digolongkan kelompok usaha kecil”. 

Dengan adanya ketentuan ini, maka dapat dinyatakan bahwa perusahaan yang 

memiliki hasil penjualan tahunan di atas satu milyar rupiah dapat dikelompokkan 

ke dalam industri menengah dan besar. Maka di dalam pengukuran terhadap 

ukuran perusahaan mengacu pada pendapat Riyanto dan juga mengacu pada 

undang-undang No.9 tahun 1995, dimana ukuran perusahaan dengan nilai 

logaritma natural dari total penjualan. Secara sistematis dapat diformulasikan 

sebagai berikut:  

Rumus:  

dimana, Firm Size = Ukuran Perusahaan  

Ln TR = Logaritma natural dari Total Penjualan 

Firm Size = Ln TR(Total Penjualan) 

2.6 Debt Covenant (Kontrak Hutang) 

Debt covenant adalah kontrak yang ditunjukan pada peminjam oleh 

kreditur untuk membatasi aktivitas yang mungkin merusak nilai dan recovery 

pinjam (cochran, 2001). Sebagai kesepakatan hutang berisi perjanjian (covenant) 

yang mengharuskan peminjam memenuhi syarat yang disepakati dalam perjanjian 

hutang (Scott, 2000). 
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Kontrak hutang jangka panjang (debt covenant) merupakan perjanjian 

untuk melindungi pemberi pinjaman (lender atau kreditor) dari tindakan-tindakan 

manajer terhadap kepentingan kreditur, seperti deviden yang berlebih, pinjaman 

tambahan, atau membiarkan model kerja dan kekayaan pemilik berada dibawah 

tingkat yang telah ditentukan. Kontrak ini didasarkan pada teori akuntansi positif, 

yakni hipotesis debt covenant, yang menyatakan bahwa semakin dekat suatu 

perusahaan ke pelanggaran perjanjian hutang, manajer memiliki kecenderungan 

untuk memilih prosedur akuntansi yang dapat memindahkan laba periode 

mendatang ke periode berjalan.  

2.7 Pajak Dalam Perspektif Islam 

Penelitian transaksi transfer pricing dalam perspektif islam diteliti oleh 

Achmadiyah, (2013) dalam Reza nur (2017). Analisis transaksi transfer pricing 

dalam hukum islam penjelasannya sebagai berikut: 

Jual beli dalam fiqih islam adalah suatu pertukaran harta dengan harta 

untuk saling menjadikan milik yang dilakukan dengan cara cara tertentu yang 

diperbolehkan. Pada transaksi transfer pricing baik domestik maupun 

multinasional, terjadi pengalihan dan pemindahan atau pemindahan barang 

berwujud, barang tak berwujud (hak paten, hak cipta, dan sebagainya), jasa 

penelitian pengembangan dan sebagainya kepada anak perusahaannya yang masih 

terikat dalam hubungan istimewa. Dengan berpindahnya barang ini dikenakan 

suatu harga yang diasebut harga transfer (transfer pricing), dan barangpun 

berpindah ke milik perusahaan yang lain. Dengan melihat jalannya transaksi 
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transfer pricing secara umum, maka dapat disimpulkan bahwa transaksi transfer 

pricing dikategorikan ke dalam transaksi jual beli (al-bay’) (Achmadiyah, 2013. 

Dalam Reza nur,2017). 

Jual beli dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya. 

Rukun jual beli menurut jumhur ulama’ adalah orang yang berakad, sighat, barang 

yang diperjual belikan dan harga barang. Pada transaksi transfer pricing ada 

beberapa rukun yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah orang berakad. Dalam 

hal ini penjual dan pembeli adalah perusahaan induk atau perusahaan cabang. 

Yang kedua yaitu sighat (lafal ijab dan qabul). Penyerahan barang dan jasa pada 

transaksi transfer pricing dilakukan melalui pengiriman diwakili dengan dokumen 

dan faktur pengiriman dan faktur. 

pengiriman barang/jasa sehingga ijab qabul-nya tidak dengan berhadap-

hadapan secara langsung, tetapi melalui dokumen pengiriman, ijab qabul seperti 

ini dinyatakan sah, karena memang ijab qabul secara berhadapan sulit untuk 

dilaksanakan. Rukun yang ketiga yaitu adanya barang yang diperjual belikan 

(ma’qud alaih). Salah satu syarat ma’qud alaih adalah suci, milik sendiri, tidak 

dibatasi waktu, dapat diserahterimakan, dan mempunyai manfaat. Rukun keempat 

adalah harga barang. Harga dalam islam terbagi menjadi dua yaitu al-thaman dan 

al-si’r. Al-si’r adalah harga yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, sedangkan 

al-thaman adalah harga sesama pedagang sebelum barang itu dijual kepada 

konsumen (harga modal awal barang) (Achmadiyah, 2013). 

karena inti dari jual beli adalah adanya kerelaan dari masing-masing pihak 

(Achmadiyah, 2013). Ayat Al-Quran yang berhubungan dengan transfer pricing 
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dijelaskan pada QS. An-Nisa ayat 29 : 

َِلَّ  اِطِل إ َب الْ ْم بِ ُك َن ْي ْم َب ُك الَ َو ْم لُوا أَ ُْك أ وا ََل َت نُ يَن آَم ِذ ا الَّ َه َيُّ ا أ َي

ْم ۚ  ُك َس فُ ْن َ لُوا أ تُ ْق ََل َت ْم ۚ َو ُك ْن َراٍض ِم َجاَرةً َعْن َت ُكوَن تِ أَْن َت

ا يًم ْم َرحِ ُك اَن بِ َ َك ِنَّ َّللاَّ  إ
 

Artinya : 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh 

dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. 

Pada ayat dijelaskan bahwa jangan memakan harta sesamamu dengan jalan 

yang batil, yang berarti dalam penelitian ini berhubungan dengan penggelapan 

pajak yang dilakukan perusahaan dengan melakukan transaksi transfer pricing. 

kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku, yaitu dalam penelitian ini transaksi 

transfer pricing harus dilakukan dengan ketentuan yang berlaku, penjualan barang 

antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa harus menggunakan harga 

pasar dari suatu barang atau jasa yang dijual tersebut. 

Adapun dalam fiqih islam telah ditegaskan bahwa pemerintah memiliki 

kekuasaan untuk memaksa warga negara membayar pajak bila jumlah zakat tidak 

mencukupi untuk menjalankan semua kegiatan pemerintahan. 
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2.8 Penelitian Terdahulu 

Dasar atau acuan berupa teori atau temuan melalui berbagai hasil 

penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat dijadikan 

sebagai data pendukung. Dalam hal ini, fokus penelitian terdahulu yang dijadikan 

acuan adalah terkait dengan masalah transfer pricing. Oleh karena itu, penelitian 

melakukan langkah kajian terhadap beberapa hasil penelitian berupa skripsi atau 

jurnal-jurnal melalui internet. Berdasarkan hasil-hasil penelitian yang telah 

dilakukan menunjukan bahwa sebagai besar menyatakan variabel transfer pricing 

dapat mempengaruhi variabel lain. Untuk memudahkan pemahaman terhadap 

bagian ini, dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut: 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Nama Judul Penelitian Hasil 

1 Eling Pamungkas 

Sari, Abdullah 

Mubarok (2018) 

Pengaruh Profitabilitas, 

Pajak, dan Debt Covenant 

Terhadap Transfer 

Pricing (Studi Empiris 

Perusahaan Manufaktur 

Terdaftar di BEI Tahun 

2012-2016) 

Pajak berpengaruh negatif 

terhadap Transfer Pricing. 

Sedangkan Debt Covenant 

tidak berpengaruh terhadap 

Transfer Pricing. 

2 Alfin 

Ni'maturosyiddah 

(2018) 

Pengaruh Pajak, tunneling 

Incentive, Debt Covenant, 

dan Exchange Rate 

Terhadap Keputusan 

Perusahaan Untuk 

Melakukan Transfer 

Pricing (Studi Empiris 

Pada Perusahaan 

Manufaktur Yang 

Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Tahun 2012-

2016) 

Pajak dan Debt Covenant 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap transfer 

pricing. 
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3 Thesa Refgia 

(2017) 

Pengaruh Pajak, 

Mekanisme Bonus, 

Ukuran Perusahaan, 

Kepemilikan Asing dan 

Tunneling Incentive 

terhadap Transfer pricing 

Pajak dan tunneling 

incentive berpengaruh 

terhadap transfer pricing, 

mekanisme bonus tidak 

berpengaruh terhadap 

transfer pricing, ukuran 

perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap 

transfer pricing, 

kepemilkan asing 

berpengaruh terhadap 

transfer pricing,  

4 Dicky Suprianto, 

dan Raisa Pratiwi 

(2017) 

Pengaruh Beban Pajak, 

Kepemilikan Asing, Dan 

Ukuran Perusahaan 

Terhadap Transfer Pricing 

Pada Perusahaan 

Maufaktur Di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) Periode 

2013-2016. 

Beban pajak berpengaruh 

positif, ukuran perusahaan 

berpengaruh negatif, dan 

kepemilikan asing tidak 

berpengaruh terhadap 

transfer pricing. 

5 Mispiyanti 

(2015) 

Pengaruh Pajak, 

Tunneling Incentive dan 

mekanisme bonus 

terhadap transfer pricing 

Pajak dan mekanisme 

bonus tidak berpengaruh 

signifikana terhadap 

keputusan transfer pricing, 

tunneling incentive 

berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan 

transfer pricing 

Sumber: Penelitian Terdahulu 

2.9 Hipotesis 

2.9.1 Pengaruh Beban Pajak Terhadap Transfer Pricing 

Judisseno (2005:5) dalam Nugraha (2016) mendefinisikan pajak sebagai 

suatu kewajiban kenegaraan dan pengabdian serta peran aktif warga negara dan 

anggota masyarakat lainnya untuk membiayai berbagai keperluan negara berupa 

pembangunan nasional yang pelaksanaanya di atur dalam Undang-Undang dan 

peraturan-peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara. 
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Dalam transfer pricing, perusahaan multinasional cenderung menggeser 

kewajiban perpajakannya dari negara-negara yang memiliki tarif pajak yang tinggi 

(high tax countries) ke negara-negara yang menerapkan tarif pajak rendah (low 

tax countries) yang dilakukan dengan cara memperkecil harga jual antara 

perusahaan dalam satu grup. 

Di Indonesia, sudah tidak asing lagi kita jumpai transaksi yang terjadi 

antar anggota perusahaan. Transaski Transfer pricing sering kali digunakan 

perusahaan untuk meminimalkan jumlah pajak yang seharusnya dibayar .Dalam 

Transfer pricing, perusahaan multinasional cenderung menggeser kewajiban 

perpajakanya dari negara-negara yang memiliki tarif pajak yang tinggi (high tax 

countries) ke negara-negara yang menerapakan tarif pajak rendah (low tax 

countries) dengan cara memperkecil harga jual antara perusahaan dalam satu 

grup. Oleh sebab itu, semakin tinggi tarif pajak akan memicu perusahaan 

melakukan Transfer pricing dengan harapan mendapatkan beban pajak yang dapat 

menekan beban pajak yang ada. 

Berdasarkan hasil Penelitian yang dilakukan oleh Yuniasih, Rasmini dan 

Wirakusuma (2011), Pramana (2014), dan Refgia (2017) menunjukkan bahwa 

pajak berpengaruh positif terhadap keputusan transfer pricing. Berdasarkan 

penjelasan sebelumnya maka hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini 

adalah: 

H1 : Beban Pajak berpengaruh terhadap transfer pricing. 
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2.9.2 Pengaruh Kepemilikan Asing Terhadap Transfer Pricing 

Kepemilikan asing dijelaskan oleh Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 

pada pasal 1 angka 6 kepemilikan asing adalah perseorangan warga negara asing, 

badan usaha asing, dan pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di 

wilayah Republik Indonesia. Pengertian Penanaman Modal Asing dalam UU 

Nomor 25 tahun 2007 pasal 1 ayat 3 adalah kegiatan menanam modal untuk  

melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh 

penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun 

yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. 

Biasanya pemegang saham pengendali asing menjual produk dari 

perusahaan yang ia kendalikan ke perusahaan pribadinya dengan harga di bawah 

pasar. Hal tersebut dilakukan pemegang saham pengendali asing untuk 

mendapatkan keuntungan pribadi dan merugikan pemegang saham non 

pengendali (Atmaja, 2011). Ketika kepemilikan saham yang dimiliki pemegang 

saham pengendali asing semakin besar maka pemegang saham pengendali asing 

memiliki pengaruh yang semakin besar dalam menentukan berbagai keputusan 

dalam perusahaan, termasuk kebijakan penentuan harga maupun jumlah transaksi 

transfer pricing (Sari, 2012:162). 

Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Handayani (2018), Kusumasari, dkk 

(2017), dan Refgia (2017) menunjukkan bahwa kepemilikan asing berpengaruh 

terhadap transfer pricing. Berdasarkan penjelasan sebelumnya maka hipotesis 

kedua yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 
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H2 : Kepemilikan Asing berpengaruh terhadap transfer pricing. 

2.9.3 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Transfer Pricing 

Ukuran perusahaan dapat didefinisikan sebagai upaya penilaian besar atau 

kecilnya sebuah perusahaan. Pada umumnya penelitian di Indonesia menggunakan 

total aset sebagai proksi dari ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan akan sangat 

penting bagi investor karena akan berhubungan dengan resiko investasi yang 

dilakukan (Pujiningsih, 2011:46). Perusahaan yang memiliki total aset besar 

menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah mencapai tahap kedewasaan 

dimana dalam tahap ini arus kas perusahaan sudah positif dan dianggap memiliki 

prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif lebih lama (Rachmawati dan 

Triatmoko, 2007 dalam Pujiningsih, 2011). 

Transaksi transfer pricing merupakan salah satu upaya manajemen laba 

yang dilakukan perusahaan. Ukuran perusahaan di Amerika Serikat berpengaruh 

negatif terhadap manajemen laba (Choutrou et al., 2001 dalam Pujiningsih, 2011: 

46). Transfer pricing dilakukan antar pihak yang berelasi atau yang mempunyai 

hubungan istimewa. Penelitian di Indonesia yang dilakukan oleh Wijaya, Supatmi 

dan Widi (2009) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif 

terhadap transaksi pihak berelasi (related party transaction). Dengan demikian 

dapat dimungkinkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap 

transfer pricing. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ananta (2018), Kusumasari, dkk 

(2017), dan Putri (2016) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh 
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terhadap transfer pricing. Berdasarkan penjelasan sebelumnya maka hipotesis 

ketiga yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 

H3 : Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap transfer pricing. 

2.9.4 Pengaruh Debt Convenat Terhadap Transfer Pricing 

Debt covenant adalah kontrak yang ditunjukan pada peminjam oleh 

kreditur untuk membatasi aktivitas yang mungkin merusak nilai pinjam dan 

recovery pinjaman (Cochran, 2001). Semakin tinggi rasio hutang pada ekuitas 

perusahaan semakin besar pula kemungkinan bagi manajer untuk memilih metode 

akuntansi yang dapat menaikkan laba. Salah satu cara yang digunakan perusahaan 

untuk dapat menaikkan laba dan menghindari peraturan kredit adalah dengan cara 

transfer pricing. 

Manajer perusahaan yang mempunyai ratio leverage (debt/equity) yang 

besar akan lebih suka memilih prosedur akuntansi yang dapat menggantikan 

pelaporan laba untuk periode mendatang ke periode sekarang. Dengan memilih 

metode akuntansi yang dapat memindahkan pengakuan laba untuk periode 

mendatang ke periode sekarang maka perusahaan akan mempunyai leverage ratio 

yang kecil (Watts dan Zimmerman, 1986). Alasannya adalah laba yang dilaporkan 

yang makin meningkat akan menurunkan kelalaian teknis. Sebagian besar dari 

perjanjian hutang berisi kesepakatan bahwa pemberi pinjaman harus bertemu 

selama masa perjanjian. 

Makin tinggi resiko hutang pada ekuitas makin dekat perusahaan dengan 

batas perjanjian atau peraturan kredit. Makin tinggi batas kredit makin besar 
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kemungkinan penyimpangan perjanjian kredit dan pengeluaran biaya. Manajer 

akan memiliki metode akuntansi yang dapat menaikkan laba sehingga dapat 

mengendurkan batasan kredit dan mengurangi biaya kesalahan teknis. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ni'maturosyiddah (2018), Pramana 

(2014), dan Azizah (2018) menunjukan bahwa debt covenant berpengaruh 

terhadap transfer pricing. Berdasarkan penjelasan sebelumnya maka hipotesis 

keempat yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 

H4 : Diduga Debt Covenant berpengaruh terhadap transfer pricing. 

2.9.5 Pengaruh Beban Pajak, Kepemilikan Asing, Ukuran Perusahaan dan 

Debt Covenant Terhadap Transfer Pricing 

Berdasarkan beberapa hasil penelitian yang mendukung hipotesis-hipotesis 

parsial dan teori-teori yang memperkuatnya maka hipotesis ke lima dalam 

penelitian ini adalah. 

H5 : Diduga Beban Pajak, Kepemilikan Asing, Ukuran Perusahaan, Debt 

Covenant berpengaruh secara simultan terhadap Transfer Pricing 
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2.4 Kerangka Konseptual 

Gambar 2.1 

Kerangka Konseptual 
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Sumber : Diolah Peneliti, 2019 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini meneliti pengaruh dari Beban Pajak, Kepemilikan Asing, 

Ukuran Perusahaan dan Debt Covenant terhadap Transfer Pricing pada 

Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2014-2018. Penelitian ini 

berjenis kuantitatif yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positif 

yang di gunakan untuk meneliti pada populasi untuk sampel tertentu (Sugiyono, 

2012:7). Tujuan dari penelitian ini adalah pengujian hipotesis, dimana pengujian 

hipotesis biasanya menjelaskan sifat hubungan tertentu atau menemukan 

perbedaan antar kelompok (indepedensi) dua atau lebih dari faktor dalam suatu 

situasi. 

3.2 Populasi dan Sampel 

Populasi merupakan keseluruhan objek atau subjek yang berada pada suatu 

wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian, 

atau keseluruhan unit atau individu dalam ruang lingkup yang akan diteliti 

(Martono, 2011:74). Adapun populasi dari penelitian ini adalah Seluruh 

Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 

periode 2014-2018. 

Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki ciri-ciri atau keadaan 

tertentu yang akan diteliti. Atau, sampel dapat didefinisikan sebagai anggota 
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populasi yang dipilih dengan menggunakan prosedur tertentu sehingga diharapkan 

dapat mewakili populasi. Adapun sampel dari penelitian ini adalah Perusahaan 

Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2014-2018. Adapun prosedur 

penyampelan pada penelitian ini adalah dengan teknik sampling. Dalam penelitian 

ini teknik sampling yang digunakan adalah sampling purposive. T eknik sampling 

purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangkan tertentu 

(Martono, 2011:79). Teknik ini digunakan agar mendapatkan sampel sesuai 

dengan tujuan penelitian, dimana sampel dipilih berdasarkan kriteria-kriteria 

tertentu. Adapun kriterianya adalah sebagai berikut: 

1. Perusahaan tidak yang terdaftar secara berturut-turut selama periode 

penelitian 2014-2018. 

2. Perusahaan yang tidak mempublikasikan laporan keuangan secara berturut-

turut untuk periode 201-2018 

3. Perusahaan yang tidak memiliki piutang berelasi 

4. Perusahaan yang mengalami kerugian pada periode penelitian 2014-2018 

5. Perusahaan yang tidak memiliki saham asing 

Tabel 3.1 

Kriteria Pemilihan Sampel 

No.  Jumlah 

Populasi Perusahaan Manufaktur 166 

1 
Perusahaan tidak yang terdaftar secara berturut-turut 

selama periode penelitian 2014-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
(27) 

2 
Perusahaan yang tidak mempublikasikan laporan 

keuangan secara berturut-turut untuk periode 201-2018 
(12) 

3 Perusahaan yang tidak memiliki piutang berelasi (43) 

4 
Perusahaan yang mengalami kerugian pada periode 

penelitian 2014-2018 
(25) 

5 Perusahaan yang tidak memiliki saham asing (33) 

Jumlah perusahaan yang dijadikan sampel 26 
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Jumlah tahun pengamatan 5 

Jumlah sampel data selama penelitian 130 

Sumber: Data Olahan dari BEI 

Tabel 3.2 

Nama Perusahaan Yang Dijadikan Sampel 

No Kode Nama Perusahaan 

1 INTP Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. 

2 AMFG Asahimas Flat Glass Tbk. 

3 TOTO Surya Toto Indonesia Tbk. 

4 LION Lion Metal Works Tbk. 

5 PICO Pelangi Indah Canindo Tbk. 

6 JPFA Japfa Comfeed Indonesia Tbk. 

7 ALDO Alkindo Naratama Tbk. 

8 BRAM Indo Kordsa Tbk. 

9 ASII Astra International Tbk. 

10 RICY Ricky Putra Globalindo Tbk. 

11 BATA Sepatu Bata Tbk. 

12 IKBI Sumi Indo Kabel Tbk. 

13 JECC Jembo Cable Company Tbk. 

14 SCCO Supreme Cable Manufacturing & Commerce Tbk 

15 CEKA Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. 

16 DLTA Delta Djakarta Tbk. 

17 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk. 

18 MLBI Multi Bintang Indonesia Tbk. 

19 ROTI Nippon Indosari Corpindo Tbk. 

20 SKBM Sekar Bumi Tbk. 

21 SKLT Sekar Laut Tbk. 

22 HMSP H.M. Sampoerna Tbk. 

23 DVLA Darya-Varia Laboratoria Tbk. 

24 UNVR Unilever Indonesia Tbk. 

25 TBMS Tembaga Mulia Semanan Tbk. 

26 IPOL Indopoly Swakarya Industry Tbk. 

Sumber: IDX, 2019 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini merupakan data sekunder 

yang bersumber dari dokumentasi perusahaan. Data sekunder merupakan data 

yang diperoleh dari sumber yang sudah ada dan tidak perlu dicari sendiri oleh 



41 
 

 

peneliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder meliputi 

laporan tahun 2014–2018. Data tersebut dapat diperoleh dengan mengakses situs 

www.idx.co.id dan alasan pemilihan BEI sebagai sumber pengambilan data 

dikarenakan BEI merupakan satu-satunya bursa efek terbesar dan representatif di 

Indonesia. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini merupakan data sekunder 

yang bersumber dari dokumentasi perusahaan. Data sekunder merupakan data 

yang diperoleh dari sumber yang sudah ada dan tidak perlu dicari sendiri oleh 

peneliti.Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder meliputi 

laporan tahun 2014–2018. Data tersebut dapat diperoleh dengan mengakses situs 

www.idx.co.id dan alasan pemilihan BEI sebagai sumber pengambilan data 

dikarenakan BEI merupakan satu-satunya bursa efek terbesar dan representatif di 

Indonesia. 

3.5 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

Variabel pada penelitian ini terdapat 5 (lima) variabel, yang terdiri dari 4 

(empat) variabel independen, 1 (satu) variabel dependen. Adapun masing-masing 

variabelnya, yaitu variabel independen terdiri atas beban pajak (X1), kepemilikan 

asing (X2), ukuran perusahaan (X3) dan mekanisme bonus (X4). Variabel 

dependennya adalah Transfer pricing (Y). Berikut diuraikan definisi dari masing-

masing variabel yang digunakan dengan operasional dan cara pengukurannya. 
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1. Transfer Pricing (Y) 

Menurut Noviastika, dkk. (2016) dalam Saraswati dan Sujana (2017) 

variabel Transfer pricing diukur salah satunya dengan mendeteksi terjadinya 

penjualan kepada pihak istimewa. Penjualan kepada pihak istimewa diindikasikan 

terdapat Transfer pricing. Penentuan harga terhadap penjualan kepada pihak 

berelasi biasanya mengesampingkan prinsip kewajaran bisa dengan menaikkan 

atau menurunkan harga dalam perusahaan yang sama atau antar perusahaan yang 

mempunyai hubungan istimewa. Perhitungan transfer pricing Instrumen 

pengukuran yang akan digunakan dalam penelitian ini mengacu pada instrumen 

yang digunakan oleh Chien dan Hsu (2010) sebagai berikut:. 

 

 

2. Beban Pajak (X1) 

Pajak tentu merupakan suatu kewajiban yang tidak bisa dihindari. 

Pembayaran pajak kepada negara oleh badan atau orang pribadi yang mempunyai 

sifat memaksa berdasarkan undang- undang. Pajak yang telah dibayarkan tidak 

secara langsung bisa dinikmati atau mendapatkan imbalan secara langsung, tetapi 

pajak digunakan untuk membiayai keperluan negara serta kemakmuran rakyat. 

Pajak dalam penelitilian ini diproksikan dengan effective tax rate yang merupakan 

perbandingan tax expense (beban pajak) dibagi dengan laba sebelum pajak. Pada 

penelitian ini untuk mengukur nilai beban pajak berdasarkan nilai ETR 
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menggunakan rumus yang digunakan oleh Lanis dan Richardson (2012) sebagai 

berikut: 

 

 

3. Kepemilikan Asing (X2) 

Dalam Pasal 1 ayat 8 UU Nomor 25 Tahun 2007 menyebutkan bahwa 

Modal Asing adalah Modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga 

negara asing, dan Badan Hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya 

dimiliki oleh pihak asing. Mengacu pada pasal diatas maka dapat disimpulkan 

bahwa kepemilikan saham asing merupakan proporsi saham biasa perusahaan 

yang dimiliki oleh perorangan, badan hukum, pemerintah serta bagian-bagiannya 

yang berstatus luar negeri (Anggraini, 2011). Kepemilikan asing dapat diukur 

sesuai dengan proporsi saham biasa yang dimiliki oleh asing, yang dapat 

dirumuskan (Anggraini, 2011): 

 

 

4. Ukuran Perusahaan (X3) 

Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar 

kecilnya perusahaan menurut berbagai cara, antara lain: log total aktiva, log total 

penjualan, kapitalisasi pasar. Menurut Hartono (2008:14) ukuran perusahaan (firm 
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size) adalah besar kecilnya perusahaan dapat diukur dengan total aktiva atau besar 

harta perusahaan dengan menggunakan perhitungan nilai logaritma total aktiva. 

Rumus sebagai berikut: 

 

 

5. Debt Covenant (X4) 

Debt Covenant merupakan salah satu cara yang dipilih perusahaan dengan 

memilih suatu metode yang memperbesar laba, hal ini dijelaskan dalam teori 

akuntansi positif. Debt covenant diproksikan dengan rasio hutang, dalam 

penelitian ini menggunakan rasio DER yaitu perbandingan antara total hutang 

dengan modal saham. Pada penelitian ini untuk mengukur nilai debt covenant 

menggunakan rumus yang digunakan oleh Watts and Zimmerman (1978) sebagai 

berikut: 

 

 

3.6 Metode Analisis Data 

Metode analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan 

melakukan analisis deskriptif kuantitatifdan analisis regresi data panel untuk 

mengukur pengaruh variabel independen dan variabel dependen yang dinyatakan 

dengan angka-angka yang dalam perhitungannya menggunakan metode statistik 
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yang dibantu dengan program pengolah data statistik yang dikenal dengan eviews 

versi 10. Data panel adalah jenis data yang merupakan gabungan dari data time 

series (runtut waktu) dan cross section (data silang). Metode-metode yang 

digunakan yaitu: 

3.6.1 Statistik Deskriptif 

Menurut Ghozali (2016:19) statistik deskriptif memberikan gambaran atau 

deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai minimum, maksimum, nilai rata-rata 

(mean), dan standar deviasi. 

3.6.2 Uji Asumsi Klasik 

Model regresi memiliki beberapa asumsi dasar yang harus dipenuhi 

untuk menghasilkan estimasi yang baik atau dikenal dengan BLUE (Best Linear 

Unbiased Estimator). Tujuan pengujian asumsi klasik adalah untuk memberikan 

kepastian bahwa persamaan regresi yang didapatkan memiliki ketepatan dalam 

estimasi, tidak bias dan konsisten. Asumsi-asumsi dasar tersebut mencakup 

normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi. 

1. Uji Normalitas 

Menurut Ghozali (2016:160) uji normalitas bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki 

distribusi normal. Menurut Gujarati (2013) uji normalitas residual metode 

Ordinary Least Square secara formal dapat dideteksi dari metode yang 

dikembangkan oleh Jarque- Bera (JB).Deteksi dengan melihat Jarque Bera yang 
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merupakan asimtotis (sampel besar dan didasarkan atas residual Ordinary Least 

Square). Uji ini dengan melihat probabilitas Jarque Bera (JB) sebagai berikut: 

a) Bila probabilitas > 0.05 maka signifikan, H0 diterima atau data berdistribusi 

normal 

b) Bila probabilitas < 0.05 maka tidak signifikan, H0 ditolakatau data 

berdistribusi tidak normal 

2. Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Ghozali (2016:139) uji heteroskedastisitas bertujuan menguji 

apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan 

ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda 

disebut heteroskedastisitas. Menurut Winarno (2015) pengujian ini dilakukan 

dengan uji Glejser yaitu meregresi masing-masing variabel independen dengan 

absolute residual sebagai variabel dependen.Residual adalah selisih antara nilai 

observasi dengan nilai prediksi, sedangkan absolute adalah nilai mutlak.Uji 

Glejser digunakan untuk meregresi nilai absolute residual terhadap variabel 

independen. Jika hasil tingkat kepercayaan uji Glejser > 0,05 maka tidak 

terkandung heteroskedastisitas. 

3. Uji Multikolinieritas 

Menurut Ghozali (2016:105) uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji 

apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas 

(independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara 
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variabel independen.Menurut Gujarati (2013) jika koefisien korelasi antarvariabel 

bebas > 0,8 maka dapat disimpulkan bahwa model mengalami masalah 

multikolinearitas, Sebaliknya, koefisien korelasi < 0,8 maka model bebas dari 

multikolinearitas. 

4. Uji Autokorelasi 

Menurut Ghozali (2013:110) uji autokorelasi bertujuan menguji apakah 

dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan penggangu pada periode t 

dengan kesalahan penggangu pada periode t-1 (sebelumnya). Menurut Gujarati 

(2013) salah satu uji yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya autokorelasi 

adalah uji Breusch Godfrey atau disebut dengan Lagrange Multiplier. Apabila 

nilai probabilitas > α = 5% berarti tidak terjadi autokorelasi. Sebaliknya nilai 

probabilitas < α = 5% berarti terjadi autokorelasi. 

3.6.3 Pemilihan Model Data Panel 

1. Model Data Panel 

a. Model Common Effect 

Estimasi Common Effect(koefisien tetap antar waktu dan 

individu) merupakan teknik yang paling sederhana untuk mengestimasi 

data panel. Hal karena hanya dengan mengkombinasikan data time 

series dan data cross section tanpa melihat perbedaan antara waktu dan 

individu, sehingga dapat digunakan metode Ordinary Least Square 

(OLS) dalam mengestimasi data panel. 



48 
 

 

Dalam pendekatan estimasi ini, tidak diperhatikan dimensi 

individu maupun waktu. Diasumsikan bahwa perilaku data antar 

perusahaan sama dalam berbagai kurun waktu, dengan 

mengkombinasikan data time series dan data cross section tanpa 

melihat perbedaan antara waktu dan individu, maka model persamaan 

regresinya adalah: 

Yit= β0 + β1X1it+ β2X2it + …. + βndit+ eit 

b. Model Fixed Effect 

Model yang mengasumsikan adanya perbedaan intersep biasa 

disebut dengan model regresi Fixed Effect.Teknik model Fixed Effect 

adalah teknik mengestimaasi data panel dengan menggunakan 

variabel dummy untuk menangkap adanya perbedaan intersep. 

Pengertian Fixed Effect  ini didasarkan adanya perbedaan intersep 

antar perusahaan maupun intersepnya sama antar waktu. Di samping 

itu, model ini juga mengasumsikan bahwa koefisien regresi (slope) 

tetap antar perusahaan dan antar waktu.Model Fixed Effect dengan 

teknik Least Square Dummy Variabel (LSDV). 

Least Square Dummy Variabel (LSDV) adalah regresi Ordinary 

Least Square (OLS) dengan variabel dummy dengan intersep 

diasumsikan berbeda antar perusahaan. Variabel dummy ini sangat 

berguna dalam menggambarkan efek perusahaan investasi. Model 

Fixed Effect dengan Least Square Dummy Variabel (LSDV) dapat 

ditulis sebagai berikut: 
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Yit= β0 + β1X1it+ β2X2it + ...... + βndit+ eit 

c. Model Random Effect 

Pada model Fixed Effect terdapat kekurangan yaitu 

berkurangnya derajat kebebasan (Degree Of Freedom) sehingga 

akanmengurangi efisiensi parameter. Untuk mengatasi masalah 

tersebut, maka dapat menggunakan pendekatan estimasi Random 

Effect.Pendekatan estimasi Random Effect ini menggunakan variabel 

gangguan (error terms). Variabel gangguan ini mungkin akan 

menghubungkan antar waktu dan antar perusahaan. penulisan konstan 

dalam model Random Effect tidak lagi tetap, tetapi bersifat random 

sehingga dapat ditulis dengan persamaan sebagai berikut: 

Yit= β0 + β1X1it+ β2X2it + ...... + βndit+ μi 

2. Uji Spesifikasi Model 

Dari ketiga model yang telah diestimasikan akan dipilih model mana yang 

paling tepat atau sesuai dengan tujuan penelitian. Ada tiga uji (test) yang dapat 

dijadikan alat dalam memilih model regresi data panel (CE, FE atau RE) 

berdasarkan karakteristik data yang dimiliki yaitu: F Test (Chow Test), Hausman 

Test dan Langrangge Multiplier (LM) Test. 

a. Chow Test 

Uji Chow digunakan untuk memilih antara metode Common 

Effectdan metode Fixed Effect, dengan ketentuan pengambilan 

keputusan sebagai berikut: 
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H0: Metode Common Effect 

H1: Metode Fixed Effet 

Jika nilai p-value cross section Chi Square < a =5%, atau 

probability (p-value) F Test < a =5% maka H0 ditolak atau dapat 

dikatakan bahwa metode yang digunakan adalah metode fixed effect. 

Jika nilai p-value cross section Chi Square   a =5%, atau probability 

(p-value) F Test   a =5% maka H0 diterima atau dapat dikatakan 

bahwa metode yang digunakan adalah metode common effect. 

b. Hausman Test 

Uji Hausman digunakan untuk menentukan apakah metode 

Random Effect atau metode Fixed Effect yang sesuai, dengan ketentuan 

pengambilan keputusan sebagai berikut: 

H0 : Metode random effect 

H1 : Metode fixed effect 

Jika nilai p-value cross section random < a=5% maka H0 ditolak 

atau metode yang digunakan adalah metode fixed effect. Tetapi, jika 

nilai p-value cross section random   a=5% maka H0 diterima atau 

metode yang digunakan adalah metode random effect. 

c. Langrangge Multiplier (LM) Test 

Uji LM digunakan untuk memilih model random effect  atau 

model common effect yang sebaiknya digunakan. Uji LM ini didasarkan 

pada distribusi chi squares dengan degree of freedom sebesar jumlah 
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variabel independen. Ketentuan pengambilan keputusan pada uji LM ini 

adalah sebagai berikut: 

H0 : Metode Common Effect 

H1 : Metode Random Effect 

Jika nila LM statistik lebih besar nilai kritis chi-square, maka kita 

menolak hipotesis nol. Artinya, estimasi yang tepat untuk regresi data 

panel adalah random effect.Jika nilai uji LM lebih kecil dari nilai 

statistik chi-squares sebagai nilai kritis, maka kita menerima hipotesis 

nol.  Artinya Estimasi random effect dengan demikian tidak dapat 

digunakan untuk regresi data panel, tetapi digunakan metode common 

effect. 

3.6.4 Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis adalah suatu prosedur yang akan menghasilkan 

keputusan menerima atau menolak hipotesis. Uji hipotesis dilakukan untuk 

mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji hipotesis yang 

dilakukan menggunakan analisis regresi data panel. 

3.10.1 Analisis Regresi Data Panel 

Data panel dapat didefenisikan sebagai gabungan antara data silang 

(cross-section) dengan data runtut waktu (time series). Nama lain dari data panel 

adalah pool data, kombinasi data cross-section dan time series, micropanel data, 

longitudinal data, analisis even history  dananalisis cohort. Menurut secara umum 

dengan menggunakan data panel kita akan menghasilkan interep dan slope 
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koefisien yang berbeda pada setiap perusahaan dan setiap periode waktu. Oleh 

karena itu, didalam mengestimasi persamaan akan sangat tergantung dari asumsi 

yang kita buat tentang intersep, koefisien slope dan variabel gangguannya 

(Winarno, 2015). Persamaan regresi data panel sebagai berikut: 

 

Keterangan : 

Y  = Transfer Pricing 

X1it  = Beban Pajak 

X2it  = Kepemilikan Asing 

X3it  = Ukuran Perusahaan 

X4it  = Debt Covenant 

α  = Konstanta 

eit  = Eror atau Variabel gangguan 

β1, β2, β3 = Koefisien regresi 

3.10.2 Uji Parsial (t Test) 

Menurut Ghozali (2016) uji statistik t pada dasarnya menunjukkan 

seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual 

dalam menerangkan variasi variabel dependen. Artinya, apakah suatu variabel 

independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel 

dependen. Kaidah keputusan statistik uji t : 

a. Jika nilai signifikansi lebih rendah dari 0,05  maka Ho ditolak berarti ada 

hubungan yang signifikan antara variabel bebas dengan variabel terikat. 

b. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05  maka Ho diterima berarti tidak 

ada hubungan yang signifikan antara variabel bebas dengan variabel terikat, 

Y= α + β1X1it+ β2X2it+ β3X3it +  β4X4it + eit 
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dengan tingkat kepercayaan (α) untuk pengujian hipotesis adalah 95% atau 

(α)=0,05. 

3.10.3 Uji Simultan (F Test) 

Menurut Ghozali (2016) uji statistik F pada dasarnya menunjukkan 

apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model 

mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen atau terikat.Uji 

F dapat diketahui dengan membandingkan signifikasi dari hasil perhitungan 

dengan angka 0,05. Apabila nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05 maka secara 

simultan variabel bebas mampu berpengaruh terhadap variabel terikat. Sebaliknya 

apabila nilai signifikasi lebih besar dari 0,05 maka secara serempak variabel bebas 

tidak berpengaruh terhadap variabel terikat. 

3.10.4 Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Menurut Ghozali (2016:97) koefisien determinasi (R
2
) pada intinya 

mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel 

dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R
2
 yang 

kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi 

variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-

variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dbutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Beban Pajak, 

Kepemilikan Asing, Ukuran Perusahaan, dan Debt Covernant terhadap Transfer 

Pricing. Berdasarkan hasil penelitian yang telah di uraikan pada bab sebelumnya, 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Beban Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Transfer Pricing. Hasil 

ini menjelaskan bahwa beban pajak bukan merupakan alasan perusahaan 

melakukan transfer pricing, hal ini ini kemungkinan dikarenakan 

perusahaan yang sudah go public akan selalu diawasi oleh pemerintah, 

oleh karena itu perusahaan akan berhati-hati melakukan penghindaran 

pajak melalui transfer pricing. 

2. Kepemilikan Asing berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Transfer 

Pricing. Hasil ini menjelaskan bahwa semakin banyak saham yang 

dimiliki oleh asing akan mengurangi perusahaan melakukan transfer 

pricing, kepemilikan asing akan mengawasi dan membatasi manajemen 

dalam melakukan transaksi pihak berelasinya. 

3. Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Transfer 

Pricing. Hasil ini menjelaskan bahwa semakin besar ukuran perusahaan 

dengan menilai total aset dapat mengurangi perusahaan melakukan 

transfer pricing, hal ini dikarenakan perusahaan yang memiliki total aset 
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besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah mencapai tahap 

kedewasaan 

4. Debt Covernant tidak berpengaruh signifikan terhadap Transfer Pricing. 

Hasil ini menjelaskan bahwa tinggi atau rendahnya rasio debt covernant 

tidak dapat mempengaruhi perusahaan dalam melakukan transfer pricing, 

hal ini mungkin dikarenakan perusahaan besar akan mempunyai sistem 

pengontrolan dan pengawasan yang lebih ketat dalam melaporkan laporan 

keuangannya yang akan dipublikasikan. 

5. Beban Pajak, Kepemilikan Asing, Ukuran Perusahaan, dan Debt 

Covernant berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Transfer  

5.2 Saran 

Saran untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat melengkapi 

keterbatasan penelitian dengan mengembangkan beberapa hal yaitu: 

1. Perlu mempertimbangkan model dan pengukuran berbeda yang akan 

digunakan dalam penelitian, serta menambah variabel yang dapat menjadi 

faktor perusahaan melakukan transfer pricing dikarenakan pada penelitian 

ini variabel independen yang digunakan berkontribusi menjelaskan tentang 

transfer pricing hanya sebesar 11,23%, artinya masih banyak faktor lain 

yang dapat menjelaskan tentang transfer pricing.  

2. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan kepemilikan asing sebagai 

variabel tetap, dikarenakan pada hasil penelitian ini menunjukkan 

kepemilikan asing dapat mempengaruhi perusahaan melakukan transfer 

pricing. 
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STATISTIK DESKRIPTIF 
 

Sample: 1 130     

      
      

 

Transfer 

Pricing Beban Pajak 

Kepemilikan 

Asing 

Ukuran 

Perusahaan 

Debt 

Covenant 

      
       Mean  0.260295  0.267564  0.548914  28.82444  1.143935 

 Maximum  0.675598  0.709914  0.981786  33.47373  7.988809 

 Minimum  0.000482  0.066410  0.049916  26.52712  0.153484 

 Std. Dev.  0.202068  0.084324  0.224490  1.646855  1.128718 

      

 Observations  130  130  130  130  130 
 

 

 

 

UJI NORMALITAS 

 

0
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-0.3 -0.2 -0.1 0.0 0.1 0.2 0.3

Series: Residuals

Sample 1 130

Observations 130

Mean      -5.15e-16

Median  -0.006313

Maximum  0.360747

Minimum -0.313615

Std. Dev.   0.164809

Skewness   0.270750

Kurtosis   2.135999

Jarque-Bera  5.631821

Probability  0.059850


 

 

UJI MULTIKOLINIERITAS 

 

 BP KA UP DC 

     
     BP  1.000000 -0.090258 -0.022166  0.163876 

KA -0.090258  1.000000  0.075154 -0.093448 

UP -0.022166  0.075154  1.000000 -0.088312 
DC  0.163876 -0.093448 -0.088312  1.000000 

 

 

 



 

 

UJI HETEROSKEDASTISITAS 

 

Heteroskedasticity Test: Glejser  

     
     F-statistic 3.144423     Prob. F(4,125) 0.0568 

Obs*R-squared 11.88492     Prob. Chi-Square(4) 0.0582 

Scaled explained SS 8.998385     Prob. Chi-Square(4) 0.0611 

     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: ARESID   

Method: Least Squares   

Sample: 1 130    

Included observations: 130   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.380679 0.135848 2.802255 0.0559 

Beban Pajak -0.239058 0.090619 -2.638061 0.0594 

Kepemilikan Asing -0.008902 0.033802 -0.263354 0.7927 

Ukuran Perusahaan -0.005548 0.004592 -1.208230 0.2292 

Debt Covenant -0.011527 0.006794 -1.696607 0.0923 

     
     R-squared 0.091422     Mean dependent var 0.138712 

Adjusted R-squared 0.062348     S.D. dependent var 0.088158 

S.E. of regression 0.085366     Akaike info criterion -2.046042 

Sum squared resid 0.910913     Schwarz criterion -1.935752 

Log likelihood 137.9927     Hannan-Quinn criter. -2.001228 

F-statistic 3.144423     Durbin-Watson stat 1.138558 

Prob(F-statistic) 0.016773    

     
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UJI AUTOKORELASI 

 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

     
     F-statistic 41.82616     Prob. F(2,123) 0.0589 

Obs*R-squared 52.62366     Prob. Chi-Square(2) 0.0554 

     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID   

Method: Least Squares   

Sample: 1 130    

Included observations: 130   

Presample missing value lagged residuals set to zero. 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -0.000882 0.207322 -0.004253 0.9966 

Beban Pajak 0.210356 0.140771 1.494311 0.1377 

Kepemilikan Asing 0.001380 0.051584 0.026762 0.9787 

Ukuran Perusahaan -0.001420 0.007007 -0.202675 0.8397 

Debt Covenant -0.013182 0.010477 -1.258105 0.2107 

RESID(-1) 0.645630 0.090713 7.117264 0.0555 

RESID(-2) 0.005727 0.089705 0.063842 0.9492 

     
     R-squared 0.404797     Mean dependent var -5.15E-16 

Adjusted R-squared 0.375763     S.D. dependent var 0.164809 

S.E. of regression 0.130213     Akaike info criterion -1.186941 

Sum squared resid 2.085532     Schwarz criterion -1.032535 

Log likelihood 84.15117     Hannan-Quinn criter. -1.124201 

F-statistic 13.94205     Durbin-Watson stat 1.938518 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MODEL COMMON 

 
 
 

Dependent Variable: TP   

Method: Panel Least Squares   

Sample: 2014 2018   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 26   

Total panel (balanced) observations: 130  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

     
     C 1.813020 0.266434 6.804766 0.0000 

Beban Pajak -0.485575 0.177728 -2.732128 0.0072 

Kepemilikan Asing -0.360728 0.066295 -5.441261 0.0000 

Ukuran Perusahaan -0.042908 0.009007 -4.764030 0.0000 

Debt Covenant 0.010493 0.013325 0.787504 0.4325 

     
     R-squared 0.334774     Mean dependent var 0.260295 

Adjusted R-squared 0.313487     S.D. dependent var 0.202068 
S.E. of regression 0.167425     Akaike info criterion -0.698857 

Sum squared resid 3.503903     Schwarz criterion -0.588567 

Log likelihood 50.42570     Hannan-Quinn criter. -0.654042 

F-statistic 15.72652     Durbin-Watson stat 0.339890 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MODEL FIXED 

 

Dependent Variable: TP   

Method: Panel Least Squares   

Sample: 2014 2018   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 26   

Total panel (balanced) observations: 130  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

     
     C 1.753003 1.026330 1.708031 0.0907 

Beban Pajak -0.082065 0.108728 -0.754773 0.4522 

Kepemilikan Asing -0.211959 0.203572 -1.041202 0.3003 

Ukuran Perusahaan -0.046860 0.035559 -1.317788 0.1906 

Debt Covenant -0.003230 0.011770 -0.274447 0.7843 

     
      Effects Specification   

     
     Cross-section fixed (dummy variables)  

     
     R-squared 0.894028     Mean dependent var 0.260295 

Adjusted R-squared 0.863296     S.D. dependent var 0.202068 

S.E. of regression 0.074711     Akaike info criterion -2.151194 

Sum squared resid 0.558179     Schwarz criterion -1.489455 

Log likelihood 169.8276     Hannan-Quinn criter. -1.882307 

F-statistic 29.09124     Durbin-Watson stat 1.652866 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UJI CHOW 

 

Redundant Fixed Effects Tests   

Equation: Untitled   

Test cross-section fixed effects  

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  

     
     Cross-section F 21.109512 (25,100) 0.0000 

Cross-section Chi-square 238.803811 25 0.0000 

     
          

Cross-section fixed effects test equation:  

Dependent Variable: TP   

Method: Panel Least Squares   

Sample: 2014 2018   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 26   

Total panel (balanced) observations: 130  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 1.813020 0.266434 6.804766 0.0000 

Beban Pajak -0.485575 0.177728 -2.732128 0.0072 

Kepemilikan Asing -0.360728 0.066295 -5.441261 0.0000 

Ukuran Perusahaan -0.042908 0.009007 -4.764030 0.0000 

Debt Covenant 0.010493 0.013325 0.787504 0.4325 

     
     R-squared 0.334774     Mean dependent var 0.260295 

Adjusted R-squared 0.313487     S.D. dependent var 0.202068 

S.E. of regression 0.167425     Akaike info criterion -0.698857 

Sum squared resid 3.503903     Schwarz criterion -0.588567 

Log likelihood 50.42570     Hannan-Quinn criter. -0.654042 

F-statistic 15.72652     Durbin-Watson stat 0.339890 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MODEL RANDOM 

 

Dependent Variable: TP   

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 

Sample: 2014 2018   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 26   

Total panel (balanced) observations: 130  

Swamy and Arora estimator of component variances 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

     
     C 1.730937 0.496567 3.485807 0.0007 

Beban Pajak -0.103310 0.105575 -0.978544 0.3297 

Kepemilikan Asing -0.304353 0.117335 -2.593879 0.0106 

Ukuran Perusahaan -0.044179 0.017117 -2.580949 0.0110 

Debt Covenant -0.002191 0.011004 -0.199085 0.8425 

     
      Effects Specification   

   S.D.   Rho   

     
     Cross-section random 0.158041 0.8173 

Idiosyncratic random 0.074711 0.1827 

     
      Weighted Statistics   

     
     R-squared 0.112288     Mean dependent var 0.053840 

Adjusted R-squared 0.083881     S.D. dependent var 0.077764 

S.E. of regression 0.074432     Sum squared resid 0.692507 

F-statistic 3.952844     Durbin-Watson stat 1.335578 

Prob(F-statistic) 0.004689    

     
      Unweighted Statistics   

     
     R-squared 0.305110     Mean dependent var 0.260295 

Sum squared resid 3.660153     Durbin-Watson stat 0.252694 

     
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UJI HAUSMAN 

 

Correlated Random Effects - Hausman Test  

Equation: Untitled   

Test cross-section random effects  

     
     Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     
     Cross-section random 3.065303 4 0.5470 

     
     Cross-section random effects test comparisons: 

     

Variable Fixed   Random  Var(Diff.)  Prob.  

     
     Beban Pajak -0.082065 -0.103310 0.000676 0.4137 

Kepemilikan Asing -0.211959 -0.304353 0.027674 0.5786 

Ukuran Perusahaan -0.046860 -0.044179 0.000971 0.9315 

Debt Covenant -0.003230 -0.002191 0.000017 0.8034 

     
     Cross-section random effects test equation:  

Dependent Variable: TP   

Method: Panel Least Squares   

Date: 12/12/19   Time: 09:25   

Sample: 2014 2018   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 26   

Total panel (balanced) observations: 130  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 1.753003 1.026330 1.708031 0.0907 

Beban Pajak -0.082065 0.108728 -0.754773 0.4522 

Kepemilikan Asing -0.211959 0.203572 -1.041202 0.3003 

Ukuran Perusahaan -0.046860 0.035559 -1.317788 0.1906 

Debt Covenant -0.003230 0.011770 -0.274447 0.7843 

     
      Effects Specification   

     
     Cross-section fixed (dummy variables)  

     
     R-squared 0.894028     Mean dependent var 0.260295 

Adjusted R-squared 0.863296     S.D. dependent var 0.202068 

S.E. of regression 0.074711     Akaike info criterion -2.151194 

Sum squared resid 0.558179     Schwarz criterion -1.489455 

Log likelihood 169.8276     Hannan-Quinn criter. -1.882307 

F-statistic 29.09124     Durbin-Watson stat 1.652866 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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