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ABSTRAK 

 

PENGARUH TAX MINIMIZATION, TUNNELING INCENTIVE, DAN 

MEKANISME BONUS TERHADAP KEPUTUSAN  TRANSFER PRICING 

PERUSASAAN SUBSEKTOR OTOMOTIF DAN KOMPONEN YANG 

LISTING DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 2013-2018 

 

 
OLEH : 

NOVI ANGGRAINI 

NIM: 11573205355 

 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana pengaruh tax minimamization, tunneling incentive, dan 

mekanisme bonus terhadap keputusan transfer pricing pada perusahaan 

manufaktur sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di BEI tahun 2013-

2018. Jumlah sampel penelitian ini sebanyak 5 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 tax minimamization, tunneling incentive, dan mekanisme bonus 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan transfer pricing. Variabel independen 

dapat menjelaskan pengaruh keputusan transfer pricing sebesar 61,60% 

sedangkan sisanya sebesar 38,40% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak 

dimasukkan dalam model regresi ini. Secara parsial variabel tunneling incentive 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan transfer pricing. 

Sedangkan variabel tax minimamization, dan mekanisme bonus berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap keputusan transfer pricing. 

 

Kata Kunci :  Tax Minimamization, Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus 

dan Keputusan Transfer Pricing 
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ABSTRACT 

 

THE EFFECT OF TAX MINIMIZATION, TUNNELING INCENTIVES, AND 

BONUS MECHANISM ON THE DECISION OF TRANSFER PRICING 

COMPANY OF AUTOMOTIVE SUBSECTORS AND LISTING 

COMPONENTS IN INDONESIA STOCK EXCHANGE (BEI) PERIOD 2013-

2018 

 

 
BY : 

NOVI ANGGRAINI 

NIM: 11573205355 

 

This research is a quantitative research that aims to find out how the 

influence of tax minimamization, tunneling incentives and bonus mechanisms on 

transfer pricing decisions on automotive sector manufacturing companies and 

components listed on the Stock Exchange in 2013-2018. The number of samples of 

this study were 5 companies with sampling methods using purposive sampling 

method. This study uses secondary data obtained through accessing 

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

descriptive statistical analysis, classical assumption test. selection of panel data 

regression models, and hypothesis testing.The results of data analysis or panel 

data regression show that simultaneously the tax minimamization, tunneling 

incentives and bonus mechanisms have a significant effect on transfer pricing 

decisions. The independent variable can explain the effect of transfer pricing 

decisions of 61.60% while the remaining 38.40% is influenced by other factors 

not included in this regression model. Partially tunneling incentive variables have 

a positive and significant effect on transfer pricing decisions. While the tax 

minimamization variable, and the bonus mechanism have a negative and 

significant effect on the transfer pricing decision. 

 

Keyword: Tax Minimamization, Tunneling Incentives, Bonus Mechanisms and 

Transfer Pricing Decisions 

 

www.idx.co.id


 

 ii 

KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

 Alhamdulillahi robbil alamin. Puji dan syukur penulis ucapakan kehadirat 

Allah Subhanahu wa Ta’ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan 

karunia-Nya kepada penulis serta shalawat dan salam kepada nabi besar 

Muhammad Shallallahu ’Alaihi wa Sallam, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi dengan judul “Pengaruh Tax Minimization,Tunneling 

Incentive,Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing 

Perusahaan Subsektor Otomotif Dan Komponen  Yang Listing Di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) Periode 2013-2018”. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi 

persyaratan akademis dalam menyelesaikan program studi Akuntansi S1 dan 

untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi di Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

 Skripsi ini penulis persembahkan secara khusus kepada kedua orang tua 

tercinta, yaitu Ayahanda Sukadi dan Ibunda Suminten,kakak tersayang Veri 

Novrika S.Pd dan Adek semata wayang Robbyanto.Penulis sangat merasa 

bersyukur memiliki kedua orang tua yang begitu tangguh, karena dengan segala 

kelebihan dan keterbatasannya tidak pernah mengatakan “tidak” untuk semua hal 

yang berkaitan dengan studi penulis, perjuangan dan pengorbanan, dukungan serta 

doa mereka merupakan anugerah yang luar biasa tak terkira bagi penulis.  yang 

selalu memberikan kasih sayang, perhatian, dukungan dan do’a yang tidak pernah 



 

 iii 

putus-putusnya untuk penulis. Terima kasih atas segala dukungan, kasih sayang, 

do’a dan selalu berusaha memberikan yang terbaik kepada penulis.  

 Selama proses penyusunan skripsi ini tentunya penulis tidak terlepas dari 

bantuan berbagai pihak yang memberikan bimbingan, arahan, bantuan, dan 

dukungan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dengan penuh kerendahan hati 

penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag.,M.Ag selaku Rektor 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

2. Bapak Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

3. Ibu Dr. Leny Nofianti, MS, SE, M.Si, Ak.CA selaku Wakil Dekan I Fakultas 

Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

4. Ibu Dr. Julina, SE, M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu 

Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

5. Bapak Dr. Amrul Muzan, S.HI, MA selaku Wakil Dekan III Fakultas 

Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

6. Bapak Nasrullah Djamil, SE, M.Si, Ak, CA selaku ketua jurusan akuntansi S1 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim. 

7. Ibu Nelsi Arisandy, SE, M.Ak.CA selaku dosen konsultasi proposal yang 

telah memberikan bimbingan, arahan dan nasehat yang sangat berharga 

kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. 



 

 iv 

8. Bapak Khairil Henry, SE, M.Si. Ak selaku dosen pembimbing skripsi yang 

telah memberikan bimbingan, arahan dan nasehat yang sangat berharga 

kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. 

9. Bapak Mulia Sosiady , SE, MM. Ak selaku pembimbing akademis yang telah 

memberikan arahan dan nasehatnya kepada penulis selama mengikuti 

perkuliahan. 

10. Seluruh Bapak dan Ibu dosen serta staff dan karyawan Fakultas Ekonomi dan 

Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau atas segala 

bantuan, ilmu dan pengalaman berharga yang telah diberikan kepada penulis 

selama perkuliahan dan penyusunan skripsi ini. 

11. Seluruh pegawai yang bekerja pada IDX Perwakilan Riau yang telah 

memberikan kesempatan dan bantuan kepada penulis untuk melakukan 

penelitian sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. 

12. Sahabat dan teman terdekat penulis, yaitu  Rahmi Doni Wahyudi, yang telah 

menemani dan memberikan dukungan, do’a, semangat serta motivasi kepada 

penulis selama ini. 

13. Sahabat dan teman seperjuangan dari smester awal hingga akhir, Respita 

Nurma Desti, Ainun Mardiah, Intan Nurjannah, Aisa Rahmawati, Windi 

Oktami, Widiani, Devika Asmadhita, Reska Zahera, Nova Ria Wulandari, 

Srianggi Dewi, Ayu Fitriani, Endang Hariati dan Nina Sany Fajarini, 

Terimakasih untuk kebersamaan selama ini serta dukungan dan semangat 

yang diberikan. 



 

 v 

14. Seluruh teman-teman lokal H Akuntansi S1 angkatan 2015 dan lokal C 

Akuntansi Perpajakan angkatan 2015. Terima kasih atas kebersamaannya 

selama perkuliahan dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan 

skripsi ini. 

15. Teman-teman dan keluarga besar KKN  Desa Petai Baru, Kecamatan 

Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2018 terima kasih untuk 

pelajaran hidup dan pengalaman yang sangat berharga serta kebersamaan 

yang sangat menyenangkan selama masa Kukerta. 

16. Keluarga besar Bappeda Provinsi Riau Temen-temen PKL yang banyak 

memberikan dukungan bantuan dan juga semnagat untuk selalu kompak. 

17. Seluruh keluara besar saya dari ayah dan ibu yang telah membantu dengan 

dengan Doa dan dukunganya. 

18. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini yang 

tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, terimakasih untuk segala 

dukungan, kebaikan dan bantuan semuanya kepada penulis.  

Hanya kepada Allah SWT penulis mendokan Semoga segala bantuan, 

dukungan dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis menjadi nilai 

ibadah dan diberikan balasan yang berlipat ganda oleh Allah SWT.  

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi yang telah 

disusun ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan dan 

keterbatasan baik dari isi maupun konsep penyusunan. Oleh karena itu, penulis 

menerima dengan terbuka berbagai kritik dan saran yang berhubungan dengan 



 

 vi 

skripsi ini yang bersifat membangun dari berbagai pihakdemi kesempurnaan 

skripsi ini dan selanjutnya. 

Akhir kata penulis ucapkan terima kasih dan penulis berharap semoga 

skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca maupun untuk penelitian 

selanjutnya. Aamiin ya rabbal ‘alamin. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

       Pekanbaru,  November 2019 

              Penulis, 

 

        NOVI ANGGRAINI 

        NIM. 11573205355 

 

 



 

 
 

vii 

DAFTAR ISI 

ABSTRAK .................................................................................................  i 

KATA PENGANTAR ...............................................................................  iii 

DAFTAR ISI ..............................................................................................  vii 

DAFTAR TABEL......................................................................................  ix 

DAFTAR GAMBAR .................................................................................  x 

 

BAB I PENDAHULUAN ..........................................................................  1 

1.1 Latar Belakang .............................................................................  1   

1.2 Rumusan Masalah  .......................................................................  13 

1.3 Tujuan Penelitian .........................................................................  13 

1.4 Manfaat Penelitian .......................................................................  14 

1.5 Sistematika Penulisan ..................................................................  14 

BAB II LANDASAN TEORI ...................................................................  16 

2.1 Landasan Teori ............................................................................  16 

2.1.1 Teori Keagenan (Agency Theori) ......................................           16 

2.1.2 Teori Akuntansi Postif .......................................................  17 

         2.2 Transfer Pricing ............................................................................  20 

2.2.1 Peenetapan Harga Transfer ................................................  22 

2.2.2 Afiliasi ( Hubungan Istimewa) ..........................................  24 

         2.3 Variabel Yang Mempengaruhi Transfer Pricing ..........................  26 

2.3.1 Pajak ..................................................................................  26 

2.3.2 Tax Minimization ..............................................................  28 

2.3.3 Tunneling Incentive ...........................................................  29 

2.3.4 Mekanisme Bonus .............................................................  30 

2.4 Teori Menurut Pandangan Islam .................................................  31 

2.5 Penelitian Terdahulu ....................................................................  34 

2.6 Kerangka Konseptual...................................................................  36 

2.7 Pengembangan Hipotesis Penelitian ............................................  38 



 

 
 

viii 

                2.7.1 Pengaruh Tax Minimization terhadap Transfer Pricing .....  38 

                2.7.2 Pengaruh Tunneling Incentive terhadap Transfer Pricing .  39 

                2.7.3 Pengaruh Mekanisme Bonus terhadap Transfer Pricing ....  40 

    2.7.4 Pengaruh Tax Minimization, Tunneling Incentive, dan  

             Mekanisme Bonus terhadap Transfer Pricing......................         41 

BAB III METODE PENELITIAN ..........................................................  43  

3.1 Lokasi Penelitian .........................................................................  43   

3.2 Jenis dan Sumber Data ................................................................  43 

3.3 Populasi dan Sampel ....................................................................  43 

3.4 Teknik Pengumpulan Data ..........................................................  45 

3.5 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel ...............  46 

3.6 Metode Analisis Data ..................................................................  49 

3.6.1 Statistik Deskriptif .............................................................  50 

3.6.2 Uji Asumsi Klasik .............................................................  50 

3.6.3 Pemilihan Model Data Panel .............................................  52 

3.6.4 Uji Hipotesis ......................................................................  56 

BAB IV   HASIL DAN PEMBAHASAN.................................................  59 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian .............................................  59 

4.2 Analisis Statistik Deskriptif .........................................................  60 

4.3 Uji Asumsi Klasik .......................................................................  62 

4.3.1 Uji Normalitas Data ...........................................................  62 

4.3.2 Uji Heteroskedastisitas ......................................................  63 

4.3.3 Uji Multikolinieritas ..........................................................  64 

4.3.4 Uji Autokorelasi ................................................................  65 

4.4 Pemilihan Model Data Panel .......................................................  66 

4.5 Analisis Regresi Data Panel ........................................................  71 

4.6 Uji Hipotesis ................................................................................  73 

4.6.1 Uji Parsial (Uji t) ...............................................................  73 

4.6.2 Uji Simultan (Uji F) ...........................................................  76 

4.6.3 Koefisien Determinasi (R
2
) ...............................................  77 

4.7 Pembahasan .................................................................................  78 



 

 
 

ix 

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN ...................................................  83 

5.1 Kesimpulan ..................................................................................  83 

5.2 Saran ............................................................................................  84 

 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 x 

   DAFTAR TABEL  

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu  .......................................................................... 34 

Tabel 3.1  Kriteria Pemilihan Sampel .................................................................. 44 

Tabel 3.2 Daftar Perusahaan Sampel .................................................................. 45 

Tabel 3.3  Definisi Operasional Variabel ............................................................. 48 

Tabel 4.1 Kriteria Sampel ................................................................................... 59 

Tabel 4.2 Perusahaan Yang Dijadikan Sampel ................................................... 60 

Tabel 4.3 Statistik Deskriptif............................................................................... 61 

Tabel 4.4 Hasil Uji Heteroskedastisitas .............................................................. 64 

Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolinieritas .................................................................. 65 

Tabel 4.6 Hasil Uji Autokorelasi... ...................................................................... 65 

Tabel 4.7 Hasil Uji Regresi Data Panel Model Common ................................... 66 

Tabel 4.8 Hasil Uji Regresi Data Panel Model Fixed ......................................... 67 

Tabel 4.9 Hasil Uji Chow .................................................................................... 69 

Tabel 4.10 Hasil Uji Regresi Data Panel Model Random ..................................... 69 

Tabel 4.11 Hasil Uji Hausman .............................................................................. 71 

Tabel 4.12 Hasil Analisis Regresi Data Panel Model Random ............................. 72 

Tabel 4.13 Hasil Uji Parsial .................................................................................. 74 

Tabel 4.14 Hasil Uji Simultan Model Commom .................................................. 76 

Tabel 4.15 Hasil R
2 
Regresi Data Panel Model Common ..................................... 77 



 

xi 

DAFTAR GAMBAR 

Gambar 2.1  Kerangka Konseptual ..................................................................... 37 

Gambar 4.1  Hasil Uji Normalitas ....................................................................... 63 

 

 

 



1 
 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Perkembangan perusahaan multinasional pada saat ini tidak terlepas dari 

pesatnya pertumbuhan kegiatan ekonomi internasional, salah satunya dapat dilihat 

melalui transaksi penjualan barang atau jasa antar perusahaan yang memiliki 

hubungan istimewa maupun yang tidak.Sebagai perusahaan yang mengedepankan 

mencari keuntungan, maka dengan jelas perusahaan akan berupaya mencari 

keuntungan semaksimal mungkin dengan berbagai macam cara diantaranya 

dengan melakukan transfer pricing. 

Berkembangnya perekonomian global saat ini membuat persaingan bisnis 

menjadi semakin kompetitif. Perusahaan berusaha menaikan keuntungan bersih 

untuk mempertahankan eksistensinya. Pengaruh dari adanya globalisasi saat ini 

memberikan peluang yang besar bagi perusahaan, keterbatasan ketersediaan bahan 

baku mentah, tenaga kerja, kapasitas produksi yang minim, dan berbagai 

kekayaan intelektual di negara asal dari perusahaan multinasional yang membuat 

perusahaan termotivasi untuk memiliki banyak divisi pada tiap belahan dunia 

untuk mengambil keuntungan dengan adanya mekanisme transfer pricing . 

Berbagai keputusan dan kebijakan akhirnya diputuskan untuk hal tersebut, 

salah satunya dengan adanya transfer pricing. Transfer pricing dalam dunia 

internasional merupakan sebuah sumber dari konflik tujuan pada perusahaan 

multinasional. Corporate Excecutive Officers (CEO) dan Company controller 

tidak sependapat bahwa fungsi dari praktek transfer pricing adalah untuk 

1 
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mengalokasikan biaya pada penentuan sumber daya, penentuan keputusan tentang 

bisnis, evaluasi performa pada manajer unit bisnis, dan strategi pajak secara 

keseluruhan. Hal ini dikarenakan dalam berbagai kasus yang dialami berbagai 

entitas bisnis bahwa untuk memindahkan aset antar entitas perusahaan secara 

konvensional menyebabkan perusahaan dikenakan banyak biaya dalam 

mekanisme transfer pricing itu sendiri. 

Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. 32 Tahun 2011  mengatur tentang 

transfer pricing dimana transaksi yang dilakukan dengan pihak istimewa haruslah 

sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Jacob (1996: 301-312), 

menemukan bahwa transfer pricing mengakibatkan total pajak yang dibayar 

perusahaan lazimnya menjadi lebih rendah. Hal tersebut mendorong terjadinya 

pergeseran pendapatan dan laba yang dilakukan oleh perusahaan multinasional. 

Para ahli juga mengakui bahwa transfer pricing ini bisa menjadi suatu 

masalah bagi perusahaan, namun ini juga bisa menjadi peluang penyalahgunaan 

untuk perusahaan yang mengejar laba yang tinggi. Bagi perusahaan yang 

memiliki anak perusahaan di negara yang tarif pajaknya tinggi maka akan menjadi 

suatu masalah karena akan membayar pajak lebih banyak, sehingga keuntungan 

yang didapat lebih sedikit. Ada juga perusahaan yang melihat ini sebagai suatu 

peluang dan membuat strategi untuk mendapatkan keuntungan lebih dari 

penjualan dan penghindaran pajak. Salah satu caranya adalah dengan membuat 

anak perusahaan di negara yang memberikan tarif pajak rendah ataupun negara 

yang berstatus tax heaven country.  
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Menurut Dirjen Pajak Indonesia tidak diragukan lagi bahwa transfer 

pricing sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak negara. Menurut 

perhitungan Dirjen Pajak, negara berpotensi kehilangan 1.300 Triliun Rupiah 

akibat dari praktek transfer pricing. Bahkan lebih dipertegas lagi menurut 

informasi internal Dirjen Pajak bahwa kehilangan tersebut kebanyakan akibat 

adanya pembayaran Bunga, Royalti serta Intragroup Service, sehingga Dirjen 

Pajak percaya bahwa dengan menyetop pembayaran tersebut negara sudah tidak 

perlu menambah hutang lagi (Haeruman, 2010). 

Transfer pricing merupakan kegiatan yang  sering kali dilakukan untuk 

mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar dengan cara mengalihkan 

keuntungan ke Negara yang tarif pajaknya rendah Yuniasih at al,(3:2012). 

Transfer Pricing merupakan transaksi barang dan jasa antara beberapa devisi pada 

suatu kelompok usaha dengan harga yang tidak wajar, bisa dengan menaikan 

(mark up) atau menurunkan harga (mark down), kebanyakan dilakukan oleh 

perusahaan global ( Multi Nasional Enterprise). Ada beberapa alasan atau faktor 

perusahaan multinasional melakukan transfer pricing. Salah satunya adalah alasan 

pajak. Menurut suryana dalam Yuniasih (13:2012), tujuan dilakukan transfer 

pricing adalah untuk mengakali jumlah laba perusahaan sehingga pajak yang 

dibayar dan dividen yang dibagikan menjadi rendah. Hal ini membuktikan bahwa 

motivasi pajak memiliki peran yang tinggi dalam mempengaruhi keputusan 

melakukan transfer pricing. 

Menurut Astuti dalam Refgia (2017:544) transfer pricing adalah harga 

yang ditentukan dalam transaksi antar anggota divisi dalam sebuah perusahaan 
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multinasional, dimana harga transfer yang ditentukan tersebut dapat menyimpang 

dari harga pasar dan cocok antar divisinya. 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.  

Transfer pricing adalah penjualan barang atau jasa dari satu perusahaan ke 

perusahaan lain yang memiliki hubungan istimewa atau hubungan perusahaan 

induk dan anak dimana tiap perusahaan berlokasi di berbagai belahan dunia 

dengan motif tertentu. Pemerintah mengasumsikan bahwa perusahaan 

multinasional menggunakan harga transfer pada interaksi internasionalnya. 

Transfer pricing sendiri memainkan rate harga penjualan barang atau jasa dari 

perusahaan yang berhubungan (Hukamawati dan Andriani, 2010). Penerimaan 

pajak pada suatu negara tentu akan berkurang dengan adanya praktek transfer 

pricing. Perusahaan multinasional seringkali menggeser kewajiban pajak mereka 

ke negara dengan tarik pajak rendah atau tax heaven (Marfuah dan Noor Azizah, 

2014). 

Transaksi transfer pricing dapat terjadi pada divisi-divisi dalam 

satuperusahaan, antar perusahaan lokal, atau perusahaan lokal dengan perusahaan 

yang ada di luar negeri (Hartati, Desmiyawati, dan Julita, 2015). Asal mula 

dirancangnya mekanisme transfer pricing adalah sebagai wujud nyata dalam 

merespon permasalahan yang timbul terutama dari perusahaan yang 

terdesentralisasi. Namun, penggunaan dari mekanisme ini justru melampaui 

ukuran yang seharusnya.Perusahaan melakukan kegiatan transaksi pada entitas 
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bisnis yang memiliki hubungan istimewa sebagai langkah perusahaan dalam 

menghindari pajak tahunan perusahaan (Richardson dkk, 2013). Manipulasi dari 

mekanisme transfer pricing sendiri berasal dari pembayaran transfer atas barang, 

pekerja, atau teknologi pada perusahaan yang memiliki hubungan. Prinsip dalam 

menentukan harga pasar dari harga yang disepakati sebagai harga transaksi antar 

perusahaan yang berasal dari entitas berhubungan adalah sama dengan harga yang 

digunakan apabila perusahaanmelakukan transaksi dengan perusahaan independen 

dalam suatu siklus yang sama (Lin dan Chang, 2010). 

Fenomena globalisasi dalam dunia bisnis saat ini membuat banyak 

perusahaan yang melakukan transaksi internasional baik dalam bentuk barang, 

jasa dan modal atau investasi antar negara. Perusahaan tidak hanya beroperasi 

dinegara sendiri melainkan mulai beranjak memasuki berbagai mancanegara dan 

membentuk perusahaan menjadi perusahaan multinasional. Perkembangan zaman 

yang semakin maju dan semakin canggih saat ini khususnya dalam perkembangan 

teknologi informasi berupa internet membuat transaksi barang, jasa maupun 

modal dapat dengan mudah dilakukan antar negara dan dapat secara langsung 

digunakan tanpa batas.  Hal ini yang membuat arus barang, jasa maupun modal 

dapat masuk keluar dari suatu negara tanpa hambatan sehingga mengakibatkan 

pertumbuhan perusahaan multinasional semakin pesat. Dalam menentukan harga, 

imbalan dan lainnya, perusahaan biasanya melakukan dengan menggunakan 

penetapan harga transfer,sehingga dengan adanya penetapan harga transfer maka 

perusahaan dapat memperoleh laba yang tinggi.(Hellen:2017:1) 
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Pengusaha juga melakukan transfer pricing dengan mendirikan 

perusahaan perantara di negara yang bertarif pajak rendah seperti Hongkong dan 

Singapura, sebelum menjual ke enduser. Melenyapkan transfer pricing bukan 

urusan gampang. Ketidakadaan akses  publik ke dalam detil rincian transaksi 

perusahaan, menyebabkan perusahaan, leluasa memodifikasi laporan keuangan. 

Bahkan perusahaan terbuka (Tbk) mungkin juga melakukan Transfer Pricing. 

Bahkan Transfer Pricing tidak hanya dilakukan antara pihak - pihak yang 

memiliki hubungan istimewa. Transaksi antara perusahaan yang sama sekali tidak 

hubungan istimewa , juga bisa dilakukan under invoice untuk mengecilkan omset 

penjualan. Pajak.co.id. 

Permasalahan ini menjadi isu fenomenal yang mampu mencuri perhatian 

dari seluruh kalangan, terutama bagi otoritas perpajakan. Bahkan penelitian akhir 

– akhir ini telah menemukan bahwa lebih dari 80% perusahaan – perusahaan 

multinasional melihat transfer pricing sebagai suatu isu utama. Kemudian, 

Gunadi juga memperkirakan bahwa 60% dari wajib pajak di Indonesia melakukan 

praktik transfer pricing. Hampir semua eksportir di Indonesia melakukan transfer 

pricing sehingga kerugian negara mencapai 25% dari nilai ekspor 

(www.Ortax.org data diakses pada 31 Desember 2013). 

Menurut Pricewaterhouse Coopers,(2009:15) dalam Yuniasih et al., 

(2012), para ahli mengakui bahwa transfer pricing memungkinkan perusahaan 

untuk menghindari pajak berganda dan juga terbuka untuk penyalahgunaan. 

Karena hal ini dapat digunakan untuk mengalihkan keuntungan ke negara yang 
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tarif pajaknya rendah dengan memaksimalkan beban, dan pada akhirnya 

pendapatan. 

Melalui praktik transfer pricing, tax minimization dilakukan dengan cara 

mengalihkan penghasilan serta biaya suatu perusahaan yang mempunyai 

hubungan istimewa kepada perusahaan di negara lain yang tarif pajaknya berbeda.  

Hal ini didukung oleh penelitian Rahayu (2010:64),ia menemukan bahwa modus 

transfer pricing dilakukan dengan cara merekayasa pembebanan hargatransaksi 

antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Dengan tujuan untuk 

meminimalkan beban pajak terutang secara keseluruhan. 

Selain motivasi tax minimization, keputusan melakukan transfer pricing 

juga dipengaruhi oleh kepemilikan saham. Struktur kepemilikan di Indonesia 

terkonsentrasi pada sedikit pemilik sehingga terjadi konflik keagenan antara 

pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas. Kepemilikan 

saham di Indonesia cenderung terkonsentrasi menyebabkan munculnya pemegang 

saham pengendali dan minoritas (La Porta et al., 2000). Munculnya masalah 

keagenan antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas 

ini, menurut Yuniasih et al., (2012), salah satunya disebabkan oleh lemahnya 

perlindungan hak-hak pemegang saham minoritas. Sehingga mendorong 

pemegang saham mayoritas untuk melakukan tunneling yang merugikan 

pemegang saham minoritas.  

Menurut Johnson et al., (2000), Tunneling dapat dilakukan dengan cara 

menjual produk kepada perusahaan yang memiliki hubungan istimewa, dengan 

harga yang lebih rendah. Lo et al., (2010), juga menemukan bahwa konsentrasi 
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kepemilikan oleh pemerintah di Cina berpengaruh pada keputusan transfer 

pricing, dimana perusahaan bersedia mengorbankan penghematan pajak untuk 

tunneling keuntungan ke perusahaan induk. 

Tunneling dapat muncul dalam dua bentuk yaitu: Pertama, pemegang 

saham pengendali dapat memindahkan sumber daya dari perusahaan ke dirinya 

melalui transaksi antara perusahaan dengan pemilik.Transaksi tersebut dilakukan 

melalui penjualan astem kontrak harga transfer, kompensasi eksekutif yang 

berlebihan, pemberian pinjaman, dan lainnya. Kedua, pemegang saham 

pengendali dapat meningkatkan bagiannnya atas perusahaan tanpa memindahkan  

aset melalui penerbitan saham dilutive atau transaksi keuangan lainnya yang 

mengakibatkan kerugian bagi pemegang saham non-pengendali (Brundy dan 

Siswanty,2014 

Selanjutnya, keputusan untuk melakukan transfer pricing juga dipengaruhi 

oleh mekanisme bonus (bonus mechanism). Menurut Purwanti (2010), bonus 

merupakan penghargaan yang diberikan oleh RUPS kepada anggota Direksi 

apabila perusahaan memperoleh laba. Sistem pemberian bonus ini akan 

memberikan pengaruh terhadap manajemen dalam merekayasa laba. Manajer akan 

cenderung melakukan tindakan yang mengatur laba bersih untuk dapat 

memaksimalkan bonus yang akan mereka terima. Termasuk dengan cara 

melakukan transfer pricing.  

Adapun kasus transfer pricing di indonesia di kutip dari 

http://investigasi.tempo.co/toyota. Perkara pengindaran pajak terjadi di tahun 

2014 di lakukan oleh Astra Internasional Tbk (ASII) yang salah satu anak 

http://investigasi.tempo.co/toyota
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perusahaanya yaitu PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia ( TMMIN) 

mengumumkan kinerja ekspor mobil utuh atau Completely Builit Up ( CBU) 

mereka pada tahun lalu. Jumlahnya mencatat rekor yakni lebih dari 118 ribu unit. 

Jumlah ini setara dengan 70 persen total ekspor kendaraan dari indonesia tahun 

lalu. Jika di tambah dengan produk mobil terurai atau Complete knock Down 

(CKD) dan komponen kendaraan, maka nilai ekspor pabrik mobil yang 95 persen 

sahamnya dikuasai Toyota Motor Corporation (TMC) Jepang tersebut mencapai 

US$ 1,7 miliar atau sekitar Rp 17 triliun. Sayangnya ada noda yang tersembunyi 

di balik gemerlap prestasi itu.  

Direktorat Jendral Pajak Kementarian Keuangan memiliki bukti bahwa 

Toyota Motor Manufacturing memanfaatkan transaksi antar perusahaan terafiliasi 

didalam dan luar negeri untuk mengindari pembayaran pajak. Disebut dengan 

istilah Transfer Pricing. Modusnya sederhana yaitu memindahkan beban 

keuntungan berlebih dari satu negara ke negara lain yang menerapkan tarif pajak 

lebih murah (tax heven). Pemindahan beban di lakukan dengan memanipulasi 

harga secara tidak wajar. Telah terungkap bahwa seribu mobil buatan Toyota 

Motor Manufacturing Indonesia harus dijual dulu ke kantor Toyota Asia Pasifik di 

singapura. Sebelum berangkat dan di jual difilipina dan Thiland. Hal ini dilakukan 

untuk mengindari membayar pajak yang tinggi di indonesia. Dengan kata lain, 

Toyota di indonesia hanya bertindak “atas nama” Toyota  Motor Asia Pecifie 

Pte.,Ltd- yaitu nama  unit bisnis Toyota yang berkantor di singapura. 

(http://investigasi.tempo.co/toyota).  
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  Selanjutnya terjadi pada PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia 

terlibat lagi dalam kasus Transfer Pricing pada tahun 2017, Direktorat Jendral 

Pajak mengatakan bahwa PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia melakukan 

transfer pricing untuk melakukan penghindaraan pajak.Modusnya sederhana 

memindahkan beban keuntungan berlebih dari satu negara ke negara lain yang 

menerapkan tarif pajak lebih murah (tax haven). Pemindahan beban dilakukan 

dengan memanipulasi harga secara tidak wajar.Ada indikasi banyak perusahaan 

multinasional memilih mengalihkan keuntungannya ke Singapura, karena pajak di 

Singapura memang lebih rendah ketimbang Indonesia.Indonesia menerapkan 

pajak 25%, sementara di sana hanya 17%. Karena itulah, sejumlah industri di sini 

punya kantor pusat di Singapura –termasuk Toyota.  

Sehingga seolah-olah wajar jika perhitungan pajaknya juga di 

sana.Kesulitan terbesar Direktorat Jenderal Pajak adalah dalam mencari 

pembanding untuk menentukan wajar tidaknya nilai suatu transaksi.Di India dan 

Thailand, data perusahaan lokal bisa dibuka oleh otoritas pajak. Sedangkan di 

Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak terbentur aturan kerahasiaan perusahaan. 

(www.kompasiana.com). 

Ada beberapa alasan perusahaan memutuskan untuk melakukan transfer 

pricing. Salah satu alasan perusahaan melakukan taransaksi transfer pricing 

adalah pajak. Pengertian pajak berdasarkan UU KUP Nomor 16 tahun 2009 Pasal 

1 ayat 1 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 

http://www.kompasiana.com/


11 
 

 
 

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan teori political cost, selain 

pajak memiliki sifat memaksa sehingga pemerintah mewajibkan suatu perusahaan 

multinasional untuk membayar pajak yang tentunya membuat perusahaan merasa 

mendapatkan tekanan karena harus secara rutin membayar pajak kepada negara. 

Sehingga manajer memilih melakukan cara untuk meminimalkan pembayaran 

pajak yaitu dengan transfer pricing ke grup perusahaannya yang ada di negara 

lain agar pajak yang dibayar oleh perusahaan bisa seminimal mungkin 

(Indriaswari, 2017). Penelitian ini didukung oleh penelitian Yuniasih (2012), 

Anita(2016), membuktikan bahwa pajak berepengaruh kepada keputusan 

perusahaan untuk melakukan transfer pricing, hal ini sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Siti Jasmine dkk. (2018), pajak berpengaruh positif terhadap 

keputusan transfer pricing. Sedangkan penelitian yang dilakukan olehMarfuah 

(2014), Mispiyanti (2015), Rossa (2017), Saifudin dan Luky Septiani Putri (2017) 

menemukan bahwa pajak tidak berpengaruh terhadap keputusan transfer pricing. 

Berkaitan dengan perbedaan hasil tersebut, penelitian ini akan menguji kembali 

pengaruh pajak pada keputusan melakukan transfer pricing. 

Alasan penulis memilih menggunakan perusahaan sub-sektor otomotif dan 

komponen yaitu, karena sektor otomotif merupakan industri yang bekembang 

dengan pesat dan juga merupakan salah satu sektor andalan yang memiliki 

kontribusi cukup besar terhadap perekonomian indonesia. 

(mobilkamu.com/arikel/otomotif:2016).Pertumbuhan yang semakin pesat 

membuat industri ini merupakan salah satu industri yang menarik investor.  
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Semakin tinggi perkembangan industri ini semakin tinggi pula pengindaran pajak 

yang dilakukan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan.  

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini akan menguji 

kembali pengaruh tax minimization, tunneling incentive dan mekanisme 

bonuspada keputusan perusahaan untuk melakukan transfer pricing. Penelitian ini 

menggunakan seluruh perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia sebagai 

sampel. Hal ini dikarenakan perusahaan asing yang berada di Indonesia, adalah 

cabang dari induk perusahaan di luar negeri. Berdasarkan latar belakang tersebut, 

maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah tax minimization, 

tunneling incentive dan mekanisme bonusberpengaruh pada keputusan transfer 

pricing seluruh perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia? 

Penelitianini adalah replikasi daripenelitian WindaHartati (2015) 

dalampenelitiantentang Tax Minimization, Tunneling Incentive, Mekanisme 

Bonus Terhadap Keputusan Transfer PricingSeluruh Perusahaan Yang Listing Di 

Bursa Efek Indonesia. Perbedaanpenelitianinidenganpenelitian yang 

dilakukanolehWindaHartatiadalahpadaobjekdantahunpenelitian. 

Berdasarkan uraian diatas, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian 

mengenai keputusan perusahaan melakukan transfer pricing. Faktor yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah tax minimization, tunneling incentive dan 

mekanisme bonus. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti melakukan penelitian 

dengan judul “Pengaruh Tax Minimization, Tunneling Incentive, Mekanisme 

Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing Perusahaan Subsektorr 

Otomotif Dan Komponen Yang Listing Di Bursa Efek. Indoesia (BEI)  
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Periode 2013-2018 “. Penelitian ini menggunakan perusahaan non keuangan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai sampel. 

1.2 PERUMUSAN MASALAH 

 Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah tax minimization berpengaruh terhadap keputusan transfer 

pricing ? 

2. Apakah tunneling incentive berpengaruh terhadap keputusan 

transfer pricing ? 

3. Apakah mekanisme bonus berpengaruh terhadap keputusan 

transfer pricing? 

4. Apakah tax minimization, tunneling incentive, mekanisme bonus 

berpengaruh terhadap keputusan transfer pricing? 

1.3    TUJUAN PENELITIAN 

 Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk Mengetahui pengaruh tax minimization  terhadap keputusan 

transfer pricing 

2. Untuk Mengetahui pengaruh tunneling incentive terhadap 

keputusan transfer pricing 

3. Untuk Mengetahui pengaruh mekanisme bonus terhadap keputusan 

transfer pricing 

4. Untuk Mengetahui pengaruh tax minimization, tunneling incentive, 

mekanisme bonus berpengaruh terhadap keputusan transfer pricing 
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1.4 MANFAAT PENELITIAN 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini sangat memebantu untuk  menambah penegtahuan dan 

pengalaman selain memeperdalam ilmu yang telah diperoleh di bangku 

kuliah.  

2. Bagi Pembaca 

Penelitian ini diharapkan menemabah referensi bacaan mengenai 

Akuntansi perpajakan tentang  Pengaruh Tax Miniation, Tunneling 

Incentive, Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing 

Perusahaan Manufaktur Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN 

Dalam penelitian ini, pembahasan dan penyajian hasil penelitian akan 

disusun dengan sistematika sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bab  ini berisi menguraikan tentang latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta 

sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini menjelaskan tentang landasan  teori, penelitian 

terdahulu, kerangka penelitian serta hipotesis yang dikemukakan 

penulis. 

BAB III : METODE PENELITIAN 
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Dalam bab ini menjelaskan variabel penelitian dan defenisi 

operasional, penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode 

pengumpulan data, serta metode analisis yang digunkan untuk 

memperoleh hasil penelitian. 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN  

Dalam bab ini menjelaskan mengenai deskipsi objek penelitian  

analisis data, dan pembahsan hasil penelitian. 

 BAB V : PENUTUP 

Dalam bab ini menjelaskan secara singkat mengenai kesimpulan 

yang dapat di ambil dari penelitian yang dilakukan serta saran 

mengenai hasil penelitian. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 LANDASAN TEORI 

2.1.1 Teori Keagenan (Agency Theory) 

Menurut Hartati dalam Mispiyanti (2015) yang dimaksud dengan teori 

keagenan adalah suatu teori yang menyebutkan bahwa ada perbedaan kepentingan 

antara pemilik (pemegang saham), direksi (profesional perusahaan) dan karyawan 

perusahaan. Dan kemudian akan menimbulkan pertentangan antara kepentingan 

individu dengan kepentingan perusahaan.  

Menurut Herman dalam Hartati, Desmiyawati, & Julita (2015) masalah 

keagenan muncul dikarenakan tindakan oportunistik yang dilakukan manajer 

selaku agent yaitu tindakan manajemen untuk mensejahterakan kepentingan 

sendiri yang berlawanan dengan kepentingan pemegang saham (principal). 

Terdapat dua kepentingan yang berbeda di dalam perusahaan antara agen dan 

principal, dimana kedua pihak berusaha untuk mencapai atau mempertahankan 

tingkat kemakmuran sesuai yang masing-masing mereka kehendaki.  

Masalah keagenan muncul dikarenakan tindakan oportunistik yang dilakukan 

manajer selaku agent yaitu tindakan manajemen untuk mensejahterakan 

kepentingan sendiri yang berlawanan dengan kepentingan pemegang saham 

(principal). Terdapat dua kepentingan yang berbeda di dalam perusahaan antara 

agen dan principal, dimana kedua pihak berusaha untuk mencapai atau 

16 



17 
 

 
 

mempertahankan tingkat kemakmuran sesuai yang masing-masing mereka 

kehendaki (Herman, 2013). 

Sifat struktur kepemilikan dari suatu perusahaan dapat mempengaruhi jenis 

masalah keagenan yang besar kemungkinannya adalah konflik antara pemegang 

saham dan manager. Konflik yang timbul karena adanya ketidak sesuaian 

informasi, menyebabkan manajer memiliki informasi lebih banyak dibandingkan 

pemegang saham. Sementara ketika struktur kepemilikan terkosentrasi, dalam 

artian satu pihak memiliki pengendalian atas perusahaan, maka masalah keagenan 

yang muncul akan berbeda, yaitu dimana masalah manager dengan pemegang 

saham berubah menjadi pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham 

minoritas.  

Agen dapat melakukan kecurangan dalam perusahaan terutama dengan pihak 

yang memiliki hubungan istimewa. Menurut PSAK No.7 Tahun 2010 pihak yang 

memiliki hubungan istimewa adalah pihak yang memiliki kendali atas pihak lain 

atau pihak yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Transaksi antara 

pihak yang memiliki hubungan istimewa dilihat sebagai transaksi yang opportunis 

dan dapat menyebabkan gesekan kepentingan antara pihak yang bertransaksi 

dimana hai ini konsisten dengan teori agensi. 

2.1.2 Teori Akuntansi Positif 

 Teori akuntansi positif adalah penjelasan atau penalaran untuk 

menunjukkan secara ilmiah kebenaran pernyataan atau fenomena akuntansi, 

seperti apa adanya sesuai fakta (Nurjanah et al., 2014). Ia juga menyebutkan 

bahwa teori ini berupaya menjelaskan sebuah proses yang menggunakan 



18 
 

 
 

kemampuan, pemahaman, dan pengetahuan akuntansi, serta penggunaan 

kebijakan akuntansi yang paling sesuai untuk menghadapi kondisi tertentu di 

masa mendatang. Pada prinsipnya teori ini beranggapan bahwa tujuan dari teori 

akuntansi adalah untuk menjelaskan dan memprediksi praktik-praktik akuntansi.  

Menurut Watts dan Zimmerman (1986) dalam Nurjanah et al., 2014, 

menyebutkan bahwa Teori Akuntansi Positif dapat menjelaskan tentang sebab 

kebijakan akuntansi menjadi suatu masalah bagi perusahaan dan pihak-pihak yang 

berkepentingan dengan laporan keuangan, dan untuk memprediksi kebijakan 

akuntansi yang hendak dipilih oleh perusahaan dalam kondisi tertentu. Teori ini 

mengusulkan tiga hipotesis manajemen laba, yaitu: 

a. Hipotesis Rencana Bonus (The Bonus Plan Hypotesis)  

Para manajer perusahaan dengan rencana bonus akan lebih 

memungkinkan untuk memilih prosedur akuntansi yang dapat 

menggantikan pelaporan laba untuk periode mendatang ke periode 

sekarang atau dikenal dengan income smoothing. Dengan hipotesis 

tersebut apabila manajer dalam sistem penggajiannya sangat tergantung 

pada bonus akan cenderung untuk memilih metode akuntansi yang dapat 

memaksimalkan gajinya, misalnya dengan metode akrual (Watts dan 

Zimmerman, 1986 dalam Januarti, 2004).  

b. Hipotesis Perjanjian Hutang (The Debt Covenant Hypotesis)  

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 
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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, 1986:216). 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. Sebagai contoh, perusahaan yang 

mendapat pinjaman boleh sepakat memelihara level tertentu dari hutang 

terhadap harta, laporan bunga, modal kerja, dan harta pemilik saham. Jika 

kesepakatan semacam itu dikhianati, perjanjian hutang tersebut bisa 

memberikan/mengeluarkan penalti, seperti pembatasan dividen atau 

tambahan pinjaman.Dengan jelas, prospek dari pelanggaran kesepakatan 

membatasi kegiatan perusahaan dalam operasional perusahaan itu 

sendiri.Untuk mencegah, atau paling tidak menunda, pelanggaran 

semacam itu, perusahaan bisa memilih kebijakan akuntansi tertentu yang 

bisa meningkatkan laba masa kini.Berdasarkan hipotesis kesepakatan 

hutang, ketika perusahaan mendekati kelalaian, atau memang sudah berada 

dalam lalai/cacat, lebih cenderung untuk melakukan hal ini. 

c. Hipotesis Biaya Politik (The Political Cost Hypotesis) 

Semakin besar biaya politik perusahaan, semakin mungkin manajer 

perusahaan untuk memilih prosedur akuntansi yang menangguhkan 

pelaporan laba periode sekarang ke periode mendatang.Hipotesis ini 

berdasarkan 3 asumsi bahwa perusahaan dengan biaya politik yang besar 

lebih sensitif dalam hubungannya untuk mentransfer kemakmuran yang 
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mungkin lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang biaya 

politiknya kecil. Dengan kata lain perusahaan besar cenderung lebih suka 

menurunkan atau mengurangi laba yang Tiga hipotesis diatas 

menunjukkan bahwa teori akuntansi positif mengakui adanya 3 hubungan 

keagenan, yaitu (1) antara manajemen dengan pemilik, (2) antara 

manajemen dengan kreditur, (3) antara manajemen dengan pemerintah 

(Chariri dan Ghozali, 2003 dalam Januarti, 2004). Masalah keagenan juga 

muncul disebabkan karena adanya asimetri informasi antara agen dan 

pemilik saham, dimana agen lebih banyak mempunyai informasi 

dibandingkan pemilik saham sehingga memungkinkan adanya moral 

hazard (Riahi et al., 2000 dalam Januarti, 2004) dilaporkan dibandingkan 

perusahaan kecil. 

2.2 Transfer Pricing 

Transfer pricing adalah penjualan barang atau jasa dari satu perusahaan ke 

perusahaan lain yang memiliki hubungan istimewa atau hubungan perusahaan 

induk dan anak dimana tiap perusahaan bertempat di berbagai belahan dunia 

dengan motif tertentu. Pemerintah mengasumsikan bahwa perusahaan 

multinasional menggunakan harga transfer pada interaksi internasionalnya. 

Transfer pricing sendiri memainkan rate harga penjualan barang atau jasa dari 

perusahaan yang berhubungan (Hukamawati dan Andriani, 2010). Pada organisasi 

yang terdesentralisasi, output dari suatu divisi apakan menjadi input bagi divisi 

lainnya. 



21 
 

 
 

Menurut Kurniawan (2015) Transfer Pricing Kebijakan suatu perusahaan 

dalam menentukan harga suatu transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai 

hubungan istimewa. Salah satu hal utama yang dihadapi dalam investasi asing 

adalah transfer pricing.  Praktik transfer pricing ini pada awalnya dilakukan oleh 

perusahaan semata-mata hanya untuk menilai kinerja antar anggota atau divisi 

perusahaan, tetapi seiring dengan perkembangan zaman, praktik transfer pricing 

sering juga dipakai untuk manajemen pajak yaitu sebuah usaha untuk 

meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar (Harimurti (2007) dalam 

Marfuah (2014). 

Dari sisi pemerintahan, transfer pricing diyakini mengakibatkan berkurang 

atau hilangnya potensi penerimaan pajak suatu negara karena perusahaan multi-

nasional 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). Di pihak lain dari sisi bisnis, 

perusahaan cenderung berupaya meminimalkan biaya-biaya (cost efficiency) 

termasuk di dalamnya minimalisasi pembayaran pajak perusahaan (corporate 

income tax). Bagi korporasi multinasional, perusahaan berskala global (multi-

national corporations), transfer pricing dipercaya menjadi salah satu strategi yang 

efektif untuk memenangkan persaingan dalam memperebutkan sumber-sumber 

daya yang terbatas Santoso (2004) dalam Marfuah (2014). 
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2.2.1 Penetapan Harga Transfer 

Peraturan Dirjen Pajak Nomor 43 Tahun 2010 yang diubah dengan Peraturan 

Dirjen Pajak Nomor 32 Tahun 2011 menyebutkan metode yang dapat digunakan 

untuk menentukan harga transfer yang wajar yang dilakukan oleh perusahaan 

multinasional yang melakukan Transfer Pricing, yaitu sebagai berikut:  

1. Metode perbandingan harga ( Comporable Uncontrolled Price/CUP) 

Metode ini membadingkan harga transaksi dari pihak yang ada hubungan 

istimewa tersebut dengan harga transaksi barang sejenis dengan pihak yang 

tidak memiliki hubungan istimewa (pembanding independen), baik itu 

internal CUP atau eksternal CUP.Metode ini sebenarnya yang paling 

akurat, tetapi yang sering terjadi permasalahannya adalah mencari barang 

yang benar-benar sejenis. 

2. Metode harga penjualan kembali (Resale Price Methode/RPM) 

Metode ini digunakan dalam hal wajib pajak bergerak dalam bidang usaha 

perdagangan, dimana produk yang telah dibeli dari pihak yang mempunyai 

hubungan istimewa dijual kembali (resale) kepada pihak lain (yang tidak 

mempunyai hubungan istimewa). Harga yang terjadi pada penjualan 

kembali dikurangi dengan laba kotor(mark up) sehingga diperoleh harga 

beli wajar dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa. 

3. Metode biaya plus (Cost Plus Method)  

Metode ini dilakukan dengan menambahkan tingkat laba kotor wajar yang 

diperoleh perusahaan yang sama dari transaksi dengan pihak yang tidak 

mempunyai hubungan istimewa atau tingkat laba kotor wajar yang 
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diperoleh dari perusahaan lain dari transaksi sebanding dengan pihak yang 

memiliki hubungan istimewa. Umumnya digunakan pada usaha pabrikasi. 

4. Metode pembagian laba (Profit Split Method/PSM) 

Metode ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi laba gabungan atas 

transaksi afiliasi yang dibagi oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan 

istimewa tersebut dengan menggunakan dasar yang dapat diterima secara 

ekonomi yang memberikan perkiraan pembagian laba yang selayaknya 

akan terjadi dan akan tercermin dari kesepakatan antar pihak-pihak yang 

tidak mempunyai hubungan istimewa dengan menggunakan metode 

kontribusi (contribution profit split method) atau metode sisa pembagian 

laba (residual profit split method).  

5. Metode laba bersih transaksional (Transactioanal Net Margin 

Method/TNMM) 

Metode ini dilakukan dengan membandingkan persentase laba bersih 

operasi terhadap biaya, terhadap penjualan, terhadap aktiva, atau terhadap 

dasar lainnya atas transaksi antar pihak-pihak yang memiliki hubungan 

istimewa dengan persentase laba bersih operasi yang diperoleh atas 

transaksi sebanding dengan pihak lain yang tidak mempunyai hubungan 

istimewa dengan persentase laba bersih operasi yang diperoleh atas 

transaksi sebanding dengan yang dilakukan oleh pihak yang tidak 

mempunyai hubunga istimewa lainnya. 
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2.2.2 Afiliasi ( Hubungan Istimewa) 

Afiliasi adalah bentuk suatu hubungan antara dua atau lebih perseroan 

yang didasarkan pada kepemilikan saham. Perseroan yang menguasai mayoritas 

saham voting berhak melakukan kontrol terhadap perseroan lainnya dan dikenal 

dengan sebutan perusahaan induk, sedangkan perusahaan yang dikontrol atau 

yang memiliki sebagian kecil saham voting disebut dengan perusahaan anak 

(Judisseno, 2005: 185).  

Suatu transfer pricing, sedikitnya melibatkan dua pihak yang melakukan 

transaksi, yaitu pihak yang melakukan transfer atau transferor dan pihak yang 

menerima transfer atau transferee, Artikel 9 ayat 1 dari OECD model 

taxconvention menyebutkan bahwa hubungan istimewa dapat diuji melalui test 

partisipasi manajemen, penguasaan kendali dan modal perusahaan (OECD 2000): 

Where: (a) An enterprise of a Contracting State participates directly or 

indirectly in themanagement, control or capital of an enterprise of the other 

Contracting State, or (b) The samepersons participate directly or indirectly in the 

management, control or capital of an enterpriseof a Contracting State and an 

enterprise of the other Contracting State. 

Pengertian mengenai hubungan istimewa menurut Pernyataan 

StandarAkuntansi Keuangan (PSAK No.7) adalah sebagai berikut: 

a. Perusahaan yangmelalui satu atau lebih perantara (intermediaries), 

mengendalikan, ataudikendalikan oleh, atau berada di bawah 

pengendalian bersama, denganperusahaan pelapor(termasuk 

holding companies, subsidiaries dan fellow subsidiaries);  
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b.  Perusahaan asosiasi(associated company); 

c. perorangan yangmemiliki, baik secara langsung maupun tidak 

langsung, suatu kepentingan haksuara di perusahaan pelapor yang 

berpengaruh secara signifikan, dan anggotakeluarga dekat dari 

perorangan tersebut (yang dimaksudkan dengananggotakeluarga 

dekat adalah mereka yang dapat diharapkan mempengaruhi 

ataudipengaruhiperorangan tersebut dalam transaksinya dengan 

perusahaanpelapor); 

d. karyawan kunci, yaituorang-orang yang mempunyai wewenang 

dantanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan 

mengendalikan kegiatanperusahaan pelapor yang meliputi anggota 

dewan komisaris, direksidan manajerdari perusahaan serta anggota 

keluarga dekat orang-orang tersebut; 

e. perusahaan dimana suatu kepentingan substansial dalam hak suara 

dimilikibaik secara langsung m aupun tidaklangsung oleh setiap 

orang yang diuraikandalam (c) atau; (d) setiap orang tersebut 

mempunyaipengaruh signifikanatas perusahaan tersebut, Ini 

mencakup perusahaan-perusahaan yangdimilikianggota dewan 

komisaris, direksi atau pemegang saham utama dari 

perusahaanpelapordan perusahaan-perusahaan yang mempunyai 

anggota manajemen kunciyang sama denganperusahaan pelapor. 
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2.3 Variabel Yang Mempengaruhi Transfer Pricing 

2.3.1 Pengertian Pajak 

Menurut undang-undang Perpajakan (UU No. 36 Tahun 2008), yang 

dimaksud dengan pajak adalah:  

“Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan 

yang bersifatmemaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan 

imbalan secara langsung dandigunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – 

besarnya kemakmuran rakyat” (Primandita,2011: 4). 

Kemudian Prof. Dr. Adriani membahas definisi pajak sebagaimana yang 

dinyatakan sebagai berikut:  

“Pajak adalah iuran kepada negara yang terutang oleh yang wajib 

membayarnya menurut peraturan – peraturan, dengan tidak mendapat prestasi 

kembali, yang langsung dapat ditunjuk,dan yang gunanya adalah untuk 

membiayai pengeluaran – pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara 

yang menyelenggarakan pemerintahan” (Waluyo, 2011: 2). 

Prof. Dr. M. J. H. Smeets dalam bukunya De Economische Betekenis der 

Belastingen, 1951, mendefinisikan pajak sebagai berikut:  

“Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma – 

norma umum, danyang dapat dipaksakan, tanpa ada kalanya kontraprestasi yang 

dapat ditunjukkan dalam hal yang individual; maksudnya adalah untuk membiayai 

pengeluaran pemerintah” (Suandy, 2011: 9). 
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Jadi dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib (dapat dipaksakan) 

yang dibayar berdasarkan undang-undang, tidak mendapat balas jasa secara 

langsung, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Pemerintah. 

2.3.1.1 Fungsi Pajak 

Ada dua fungsi pajak (Mardiasmo, 2016) yaitu: 

a. Fungsi anggaran (budgetair), pajak berfungsi sebagai salah satu 

sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-

pengeluarannya. 

b. Fungsi mengatur (regulerend), pajak berfungsi sebagai alat untuk 

mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang 

sosial dan ekonomi 

2.3.1.2 Sistem pemungutan pajak 

Sistem pemungutan pajak terbagi menjadi 3 (Mardiasmo, 2016) yaitu : 

a. Official assessment system, adalah suatu sistem pemungutan yang member 

wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak 

yang terutang oleh wajib pajak. 

Ciri-cirinya:  

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada 

fiskus 

2. Wajib pajak bersifat pasif 

3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh 

fiskus 
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b. Self assessment system, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang untuk 

menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.  

Ciri-cirinya:  

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada 

wajib pajak sendiri 

2. Wajib pajak aktif, mulai menghitung, menyetor dan melaporkan 

sendiri pajak yang terutang 

3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 

c. With holding system, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang member 

wewenang kepada pihak ketiga (bendahara) atau bukan fiskus dan bukan 

wajib pajak yang bersangkutan untuk memotong atau memungut pajak 

yang terutang oleh wajib pajak 

2.3.2 Tax Minimization 

Pajak adalah iuran wajib (dapat dipaksakan) yang dibayar berdasarkan 

undang- undang, tidak mendapat balas jasa secara langsung, dan digunakan untuk 

membiayai pengeluaran – pengeluaran Pemerintah (Hartati et al., 2015). Tax 

minimization merupakan strategi untuk meminimalkan beban pajak terutang 

melalui tindakan transfer biaya dan akhirnya transfer pendapatan ke negara 

dengan tarif pajak rendah (Hartati et al., 2015). Tax Minimization adalah upaya 

meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan secara global. 

Hartati dkk (2015:17). Variabel tax minimization diproksikan menggunakan ETR 

(Effective Tax Rate). Perhitungan ETR menggunkan model dari Lanis (2012:19) 
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Salah satu alasan perusahaan melakukan transfer pricing adalah adanya 

pembayaran pajak. Pembayaran pajak yang tinggi membuat perusahaan 

melakukan penghindaran pajak, yaitu dengan cara melakukan transfer pricing. 

Dalam kegiatan transfer pricing, perusahaan-perusahaan multinasional dengan 

beberapa cabang diberbagai negara cenderung menggeser kewajiban 

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

negara-negara yang menerapkan tarif pajak rendah. Praktik transfer pricing dapat 

dilakukan dengan cara memperbesar harga beli atau memperkecil harga jual 

antara perusahaan dalam satu grup dan mentransfer laba yang diperoleh kepada 

grup yang berkedudukan di Negara yang menerapkan tarif pajak rendah 

(Yuniasih, 2012). 

2.3.3 Tunneling Incentive  

Tunneling merupakan perilaku manajemen atau pemegang saham 

mayoritas yang mentransfer aset dan profit perusahaan untuk kepentingan mereka 

sendiri, namun biaya dibebankan kepada pemegang saham minoritas 

(Mutamimah, 2009). Kemudian menurut Johnson (2000), Tunnelling is defined as 

the transfer of assets and profits out of firms for the benefit of their controlling 

shareholders. Yaitu berupa transfer aset dan laba perusahaan untuk keuntungan 

dari pemilik mayoritas (controlling). Jadi dapat disimpulkan bahwa yang 

dimaksud dengan tunneling incentive adalah suatu prilaku dari pemegang saham 

mayoritas yang mentransfer aset dan laba perusahaan demi keuntungan mereka 

sendiri, namun pemegang saham minoritas ikut menanggung biaya yang mereka 

bebankan. 
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2.3.4 Mekanisme Bonus (bonus mechanism)  

Menurut Suryatiningsih et al., (2009), mekanisme bonus adalah komponen 

penghitungan besarnya jumlah bonus yang diberikan oleh pemilik perusahaan 

atau para pemegang saham melalui RUPS kepada anggota direksi yang dianggap 

mempunyai kinerja baik. Irpan (2010), juga menyebutkan bahwa mekanisme 

bonus dapat diartikan sebagai suatu proses pemberian imbalan diluar gaji kepada 

direksi perusahaan atas hasil kerja yang dilakukan. Prestasi kerja tersebut dapat 

dinilai dan diukur berdasarkan suatu penilaian yang telah ditentukan perusahaan 

secara objektif.  

Mengingat bahwa pemberian bonus didasarkan pada besarnya laba, maka 

adalah logis jika direksi berusaha melakukan tindakan mengatur dan 

memanipulasi laba demi memaksimalkan bonus dan remunerasi yang mereka 

terima. Jadi, dapat disimpulkan bahwa mekanisme bonus merupakan salah satu 

strategi atau motif perhitungan dalam akuntansi yang tujuannya adalah untuk 

memaksimalkan penerimaan kompensasi oleh direksi atau manajemen dengan 

cara meningkatkan laba perusahaan secara keseluruhan. Namun, sebagai akibat 

dari adanya praktik transfer pricing, maka tidak menutup kemungkinan akan 

terjaadi kerugian pada salah satu divisi atau subunit. Merujuk kepada pendapat 

Horngren (2008:428),yang menyebutkan bahwa kompensasi bonus dilihat 

berdasarkan tim bervariasi di berbagai divisi dalam satu organisasi. Sebagai tim 

perusahaan maka harus bersedia untuk saling membantu. Jadi bonus direksi tidak 

didasarkan pada laba subunit namun berdasarkan pada kebaikan dan laba 

perusahaan secara keseluruhan. 
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2.4 Teori Menurut Pandangan Islam 

Transaksi pajak pada transfer pricing dalam menentukan harga baik harga 

penjualan maupun harga pembelian yang dilakukan perusahaan tersebut 

merugikan pemerintah karena perusahaan tersebut mendaptkan laba yang sedikit 

sehingga pajak yang diterima oleh pemerintah menjadi kecil, maka perbuatan 

tersebut dianggap zalim, karena pendapatan pemerintah menjadi berukurang 

karena pajak yang diterima oleh pemerintah menjadi kecil. 

Sebagaimana ayat Al-Qur’an surat An-Nahl ayat 90: 

 

artinya: “sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat 

kebajikan member kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan 

keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia member pengajaran kepadamu agar 

kamu dapat mengambil pelajaran. 

Pada transaksi transfer pricing, harga yang berlaku di antara kedua belah 

pihak adalah sudah sesuai kesepakatan, karena pihak yang bertransaksi itu masih 

terikat dalam hubungan kepemilikan atau hubungan istimewa. Harga barang atau 

jasa yang terjadi di antara perusahaan afiliasi tersebut, dapat lebih rendah atau 

lebih tinggi daripada harga pasar. Terkait dengan hal ini, maka boleh saja terjadi 

penjualan di bawah atau di atas harga pasar apabila di antara kedua belah pihak 
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yang bertransaksi (penjual dan pembeli) dilandasi oleh prinsip suka sama suka (at-

taradin), karena inti dari jual beli adalah adanya kerelaan dari masing-masing 

pihak, Achmadiyah (2013). Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:“Sesungguhnya 

jual beli harus didasarkan kepada saling merelakan”(HR. IbnMajah).” 

Secara etimologi, pajak berasal dari bahasa Arab yaitu Dharibah, yang 

artinya,mewajibkan, membebankan, menetapkan. Sedangkan menurut istilah, 

pajak (dharibah) merupakan beban tambahan yang dipikulkan kepada kaum 

Muslim, untuk kepentingan mereka sendiri, yang tidak terpenuhi oleh Negara dari 

sumber-sumber utama maupun sumber pendapatan sekunder lainnya (Gusfahmi 

dalam Nur Akmalia: 2013). Sebagaimana ayat Al-Qur’an At-Taubah ayat 29: 

 

Artinya: “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan 

tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa 

yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya dan tidak beragama dengan 

agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-

kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang 

mereka dalam keadaan tunduk”.  
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Yang dimaksud dengan “Jizyah” adalah pajak perkepala yang dipungut 

oleh Pemerintah Islam dari orang-orang yang bukan islam, sebagai imbalan bagi 

keamanan diri mereka. Menurut (Gusfahmi dalam Nur Akmalia:2013), Kaum 

muslimin sebagai pembayar pajak harus mempunyai batasan pemahaman 

(definisi) yang jelas tentang pajak menurut pandangan atau pemahaman islam, 

sehingga apa-apa yang dibayar memang termasuk hal-hal yang memang 

diperintahkan oleh Allah SWT sebagai suatu ibadah. Jika hal itu bukan perintah, 

tentunya ia tidak termasuk ibadah. 

Transaksi rekayasa pajak pada transfer pricing dilakukan dengan cara 

mengalihkan keuntungan ke perusahaan cabang yang berada di negara bertarif 

pajak rendah (tax-haven country). Cara mengalihkan keuntungan di antaranya 

dengan merekayasa harga penjulan dan atau harga pembelian menjadi lebih 

rendah atau lebih tinggi daripada harga pasar. 

Ulama telah mengemukakan bahwa al-si’r terjadi karena adanya 

permintaan dan penawaran (demand dan supply). Dimana harga pasar terjadi 

secara alami tanpa campur tangan pemerintah dan ulah para pedagang, karena 

islam memberikan kebebasan pasar, dan menyerahkan pada hukum naluri yang 

kiranya dapat melaksanakan fungsinya selaras dengan penawaran dan permintaan. 

Pemerintah pun tidak diperkenankan menetapkan harga jika kondisi pasar berjalan 

sesuai aturan, karena masalah harga merupakan masalah yang invisible, dan hanya 

Allah-lah yang berwenang menetapkan harga. 
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2.5 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu 

NO. Nama 

Peneliti 

(Thn) 

Judul Variabel 

Y 

Variabel X Hasil 

1 Yuniasih 

(2012) 

Pengaruh pajak dan 

Turnneling Incentive 

pada keputusan 

Transfer Pricing  

perusahaan manufaktur  

yang listing di BEI 

Transfer 

Pricing 

X1: Pajak  

 

 

X2:Turnneling 

Incentive 

 

 

Pajak dan Turnneling 

Incentive berpengaruh 

positif pada keputusan 

perusahaan untuk 

melakukan Transfer Pricing 

2 Marfuah 

Dan Andri 

Puren 

Noor 

Azizah 

(2014) 

Pengaruh Pajak, 

Tunneling Incentive 

Dan Exchange Rate 

Pada Keputusan 

Transfer Pricing 

Perusahaan 

Transfer 

Pricing 

X1: Pajak  

 

X2: Tunneling 

Incentive 

 

 X3: Exchange 

Rate  

 

Tunneling Incentive 

Pengaruh Positif Terhadap 

TransferPricing 

Pajak Terhadap Transfer 

Pricing, HasilnyaJustru 

Berlawanan Arah Dengan 

Yang Diprediksikan, 

Yaitu Pajak Berpengaruh 

Negatif Signifikan Terhadap 

Keputusan Transfer Pricing 

Perusahaan 

3 Pramana 

(2014) 

Pengaruh Pajak, Bonus 

Plan, Tunneling 

Incentive, dan Debt 

Covenant Terhadap 

Keputusan Perusahaan 

Untuk Melakukan 

Transfer Pricing 

Transfer 

Pricing 

X1: Pajak  

 

X2: Bonus 

Plan 

 

X3: Tunneling 

Incentive  

 

X4:  Debt 

Covenant  

Debt Covenant Berpengaruh 

Positif Signifikan Terhadap 

Keputusan Perusahaan 

Untuk Melakukan Transfer 

Pricing. 

4 Mispiyanti 

(2015) 

Pengaruh Pajak, 

Tunneling Incentive 

dan Mekanisme Bonus 

Terhadap Keputusan 

Transfer Pricing 

 

Transfer 

Pricing 

X1: Pajak  

 

X2: Tunneling 

Incentive  

 

X3:Mekanisme 

Bonus  

 

Pajak Tidak Berpengaruh 

Signifikan Terhadap 

Transfer Pricing Tunneling 

Incentive Berpengaruh 

Signifikan 

Terhadap Keputusan 

Transfer Pricing 

5 Winda Tax 

minimization,Tunneling 

Transfer 

Pricing 

X1: Tax 

minimization 
Tax minimization,Tunneling 
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Hartati  

( 2015) 

Incentive dan 

mekanisme bonus 

terhadap keputusan 

Transfer Pricing 

Seluruh perusahaan 

yang listing di bursa 

efek indonesia 

 

X2: Tunneling 

Incentive 

 

X3: 

mekanisme 

bonus 

 

Incentive dan mekanisme 

bonus berpengauh posotif 

terhadap keputusan transfer 

pricing 

6 Gusti Ayu 

(2017 

 

 

Pengaruh Pajak, 

Mekanisme Bonus, 

Dan Tunneling 

Incentive pada indikasi  

Transfer Pricing 

Transfer 

Pricing 

X1: Pengaruh 

Pajak 

 

X2:Mekanisme 

Bonus 

 

X3: Tunneling 

Incentive 

 

Pa jak dan Tunneling 

Incentive berpengaruh 

positif pada indikasi 

melakukan transfer pricing 

7 Rossa 

(2017) 

Pengaruh Pajak, 

Tunneling Insentive, 

Mekanisme Bonus, 

Debt 

Covenant Dan Good 

Corperate 

Gorvernance (Gcg) 

Terhadap 

Transaksi Transfer 

Pricing 

Transfer 

Pricing 

 

X1: Pajak  

 

X2 :Tunneling 

Insentive 

 

X3: 

Mekanisme 

Bonus  

 

X4: Debt 

Covenant  

 

X5:Good 

Corperate 

Gorvernance 

(GCG)  

Dua variabel yang 

berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap 

transfer pricing yaitu 

debt covenant dan good 

corporate 

governance(GCG). 

8 Thesa 

Refgia 

(2017) 

Pengaruh Pajak, 

Mekanisme Bonus, 

Ukuran Perusahaan, 

Kepemilikan Asing, 

Dan Tunneling 

Incentive Terhadap 

Transfer Pricing 

Transfer 

Pricing 

X1: Pengaruh 

Pajak 

 

X2: 

Mekanisme 

Bonus, Ukuran 

Perusahaan 

 

X3: Ukuran 

Perusahaan 

 

X3 : 

Kepemilikan 

Pajak,Mekanisme 

Bonus,Ukuran Perusahaan, 

KepemilikanAsing, 

DanTunneling Incentive 

berpengaruh Terhadap 

Transfer  Pricing 
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Asing 

 

X4 : Tunneling 

Incentive 

9 Fitri 

Anisyah 

(2018) 

 

Pengaruh Beban Pajak, 

Intangible Assets, 

Profitabilitas, 

Tunneling Incentive, 

Dan Mekanisme Bonus 

Terhadap  

Transfer Pricing 

Transfer 

Pricing 

X1: Beban 

Pajak 

 

X2: Intangible 

Assets 

 

X3: 

Profitabilitas 

 

X4: Tunneling 

Incentive 

 

X5: 

Mekanisme 

Bonus  

Hasil pengujian 

menunjukkan beban pajak, 

tunneling incentive 

berpengaruh positif terhadap 

transfer pricing. Sedangkan 

Intangible asset tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap transfer pricing 

10 Ratna 

Felix 

Nuradila 

dan Raden 

Arief 

Wibowo 

(2018) 

Tax Minimization 

sebagai Pemoderasi 

Hubungan antara 

Tunneling Incentive, 

Bonus 

Mechanism dan Debt 

Convenant dengan 

Keputusan Transfer 

Pricing 

Transfer 

Pricing 

X1: Tunneling 

Incentive 

 

X2: Bonus 

Mechanism  

 

X3: Debt 

Convenant 

Tunneling incentive 

berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan transfer 

pricing pada 

perusahaan multinasional. 

Debt covenant berpengaruh 

signifikan terhadap 

keputusan transfer pricing 

pada perusahaan 

multinasional. 

Sumber :berbagai jurnal 

2.6   Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual ini bertujuan untuk memberikan gambaran lebih 

jelas tentang variabel penelitian. Kerangka konseptual ini menjelaskan hubungan 

langsung antara variabel independen (Pengaruh Tax Minimization, Tunneling 

Incentive, Mekanisme Bonus) terhadap variabel dependen ( transfer pricing)  

adapun keangka pemikiran ini dijelaskan dalam gambar berikut ini. 
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Gambar 2.1 Kerangka Konseptual 

Variabel Independen      Variabel Dependen 
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        H3 
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Keterangan :  

                            =  Hubungan Secara Persial 

                    =  Hubungan Secara Simultan 
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Tax Minimization (X1) 

Mekanisme Bonus (X3)                   

Tunneling Incentive (X2) 
Keputusan Transfer Pricing 

(Y) 
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2.7  Pengembangan Hipotesis Penelitian 

2.7.1 Pengaruh Tax Minimization terhadap Keputusan Transfer Pricing 

Gusnardi (2009), menyebutkan bahwa perusahaan multinasional 

melakukan transfer pricing untuk meminimalkan kewajiban pajak perusahaan 

secara gobal. Kemudian menurut Yani (2001), motivasi pajak dalam transfer 

pricing pada perusahaan multinasional dilaksanakan dengan cara memindahkan 

penghasilan ke negara dengan beban pajak terendah, dimana negara tersebut 

memiliki grup perusahaan atau divisi perusahaan yang beroperasi.  

Jacob (1996), menemukan bahwa transfer antar perusahaan besar 

mengakibatkan pembayaran pajak lebih rendah secara global pada umumnya. 

Penelitian tersebut menemukan bahwa perusahaan multinasional memperoleh 

keuntungan karena pergeseran pendapatan dari negara dengan pajak tinggi ke 

negara dengan pajak rendah. Kemudian, Swenson (2001) menemukan bahwa tarif 

dan pajak berpengaruh pada insentif untuk melakukan transaksi transfer pricing. 

Bernard et al., (2006) juga menemukan bahwa harga transaksi pihak terkait dan 

arm’s-length berhubungan dengan tingkat pajak dan tarif impor negara tujuan.  

Yuniasih et al., (2012), mengungkapkan bahwa pajak berpengaruh positif 

pada keputusan perusahaan untuk melakukan transfer pricing. Beban pajak yang 

semakin besar memicu perusahaan untuk melakukan transfer pricing dengan 

harapan dapat menekan beban tersebut. Karena dalam praktik bisnis, umumnya 

pengusaha mengidentikkan pembayaran pajak sebagai beban sehingga akan 

senantiasa berusaha untuk meminimalkan beban tersebut guna mengoptimalkan 
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laba. Berdasarkan rumusan di atas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut.  

H1.Tax Minimization  berpengaruh terhadap keputusan Transfer Pricing 

2.7.2 Pengaruh Tunneling Incentive terhadap Keputusan Transfer Pricing 

Tunneling merupakan perilaku manajemen atau pemegang saham 

mayoritas yang mentransfer aset dan profit perusahaan untuk kepentingan mereka 

sendiri, namun biaya dibebankan kepada pemegang saham minoritas 

(Mutamimah, 2008). Sansing (1999), menunjukkan bahwa pemegang saham 

mayoritas dapat mentransfer kekayaan untuk dirinya sendiri dengan 

mengorbankan hak para pemilik minoritas dan terjadi penurunan pengalihan 

kekayaan ketika persentase kepemilikan kecil atau minoritas. Yuniasih et al., 

(2012) juga menemukan bahwa tunneling incentive berpengaruh positif pada 

keputusan perusahaan utuk melakukan transfer pricing. Hal ini dikarenakan 

transaksi pihak terkait lebih umum digunakan untuk tujuan transfer kekayaan 

daripada pembayaran dividen karena perusahaan yang terdaftar harus 

mendistribusikan dividen kepada perusahaan induk dan pemegang saham 

minoritas lainnya.  

Secara sederhana dapat kita bayangkan jika pemilik saham mempunyai 

kepemilikan yang besar, dengan kata lain mereka telah menanamkan modal yang 

juga besar ke dalam perusahaan tersebut. Maka otomatis mereka juga 

menginginkan pengembalian atau dividen yang besar pula. Untuk itu ketika 

dividen yang dibagikan perusahaan tersebut harus dibagi dengan pemilik saham 

minoritas, maka pemilik saham mayoritas lebih memilih untuk melakukan 
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transfer pricing dengan cara mentransfer kekayaan perusahaan untuk 

kepentinganya sendiri dari pada membagi dividennya kepada pemilik saham 

minoritas. Oleh sebab itu, semakin besar kepemilikan pemegang saham maka 

akan semakin memicu terjadinya praktik transfer pricing. Berdasarkan rumusan di 

atas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.  

H2. Tunneling Incentive berpengaruh terhadapkeputusan Transfer Pricing 

2.7.3  Pengaruh Mekanisme Bonus terhadapKeputusan Transfer Pricing  

Dalam menjalankan tugasnya, para direksi cenderung ingin menunjukkan 

kinerja yang baik kepada pemilik perusahaan. Karena apabila pemilik perusahaan 

atau para pemegang saham sudah menilai kinerja para direksi dengan penilaian 

yang baik, maka pemilik perusahaan akan memberikan penghargaan kepada 

direksi yang telah mengelola perusahaannya dengan baik. Penghargaan itu dapat 

berupa bonus yang diberikan kepada direksi perusahaan. Dalam memberikan 

bonus kepada direksi, pemilik perusahaan akan melihat kinerja para direksi dalam 

mengelola perusahaanya. Pemilik perusahaan dalam menilai kinerja para direksi 

biasanya melihat laba perusahaan secara keseluruhan yang dihasilkan.  

Jadi pemilik tidak hanya memberikan bonus kepada direksi yang berhasil 

mengasilkan laba untuk divisi atau subunitnya, namun juga kepada direksi yang 

bersedia bekerjasama demi kebaikan dan keuntungan perusahaan secara 

keseluruhan. Hal ini didukung oleh pendapat Horngren (2008: 429), yang 

menyebutkan bahwa kompensai direksi dilihat dari kinerja berbagai divisi atau 

tim dalam satu organisasi. Semakin besar laba perusahaan secara keseluruhan 

yang dihasilkan, maka semakin baik citra para direksi dimata pemilik perusahaan. 
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Oleh sebab itu, direksi memiliki kemungkinan untuk melakukan segala cara untuk 

memaksimalkan laba perusahaan termasuk melakukan praktik transfer pricing. 

Merujuk pada penelitian Lo et al., (2010) dari Amerika, yang menemukan 

bahwa terdapat kecenderungan manajemen memanfaatkan transaksi transfer 

pricing untuk memaksimalkan bonus yang mereka terima jika bonus tersebut 

didasarkan pada laba. Jadi dapat disimpulkan bahwa manajer akan cenderung 

melakukan tindakan yang mengatur laba bersih dengan cara melakukan praktik 

transfer pricing agar dapat memaksimalkan bonus yang mereka terima. Oleh 

karena itu penelitian ini menduga bahwa:  

H3. Mekanisme Bonus berpengaruh terhadap keputusan Transfer Pricing 

2.7.4 Pengaruh Tax Minimization, Tunneling Incentive, dan Mekanisme 

Bonus terhadap Transfer Pricing 

Tax Minimizationadalah strategi untuk meminimalkan beban pajak 

sehingga perusahaan yang mempunyai beban pajak akan memicu perusahaan 

untuk melakukan transfer pricing dengan harapan dapat menekan beban tersebut. 

Tunneling merupakan perilaku manajemen atau pemegang saham 

mayoritas yang mentransfer aset dan profit perusahaan untuk kepentingan mereka 

sendiri. Artinya jika pemilik saham mempunyai kepemilikan yang besar, dengan 

kata lain mereka telah menanamkan modal yang juga besar ke dalam perusahaan 

tersebut. Maka otomatis mereka juga menginginkan pengembalian atau dividen 

yang besar pula. Untuk itu ketika dividen yang dibagikan perusahaan tersebut 

harus dibagi dengan pemilik saham minoritas, maka pemilik saham mayoritas 

lebih memilih untuk melakukan transfer pricing dengan cara mentransfer 
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kekayaan perusahaan untuk kepentinganya sendiri dari pada membagi dividennya 

kepada pemilik saham minoritas. 

Mekanisme bonus adalah penghargaan yang di berikan kepada dewan 

direksi atas kinerjanya yang baik, kinerja yang baik diukur oleh pencapaian laba 

perusahaan. Semakin besar laba perusahaan secara keseluruhan yang dihasilkan, 

maka semakin baik citra para direksi dimata pemilik perusahaan. Oleh sebab itu, 

direksi memiliki kemungkinan untuk melakukan segala cara untuk 

memaksimalkan laba perusahaan termasuk melakukan praktik transfer pricing. 

Tax Minimization,Tunneling Incentivedan mekanisme bonus dapat 

mempengaruhi perusahaan untuk melakukan tindakan  transfer \pricing. Artinya 

semakin besar beban pajak perusahaan ditambah semakin banyak pemegang 

saham mayoritas serta didukung mekanisme bonus yang tinggi, maka akan 

memicu perusahaan untuk melakukan tindakan transfer pricing. 

H4.Tax Minimization,Tunneling Incentive dan Mekanisme 

Bonusberpengaruh secara simultan terhadap keputusan Transfer Pricing 
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BAB III 

Metode Penelitian 

 

3.1      Lokasi dan  Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan pada Bursa Efek Indonesia ( BEI). Ditetapkannya  

Bursa Efek Indonesia sebagai tempat penelitian dengan mempertimbangkan 

bahwa bursa efek indonesia merupakan salah salah satu pusat penjualan saham 

perusahaan-perusahaan yang  go public di Indonesia. Waktu penelitian dimulai 

pada saat penulis mengajukan riset untuk penelitian ini yaitu dimulai dari bulan 

januari 2019. 

3.2      Jenis dan Sumber Data 

           Penelitian ini merupakan jenis Penelitian Kuantitatif sedangkan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berisi variabel 

dependen dan independen yang dilakukan pada perusahaan subsektor dengan jenis 

Otomotif  Dan Komponen yang terdaftar di BEI priode 2013 – 2018. Data laporan 

keuangan tersebut diperoleh dari Catatan Laporan Keuangan dan Laporan tahunan 

Perusahaan. 

3.3      Populasi dan Sampel  

Populasi merujuk pada sekumpulan orang atau objek yang memiliki 

kesamaan dalam satu atau beberapa hal dan membentuk masalah pokok dalam 

suatu riset khusus (Santoso dan Tjiptono, 2001). Populasi dalam penelitian ini 

adalah perusahaan subsektor dengan jenis Otomotif Dan Komponen yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan priode 2013-2018.Teknik pengambilan 
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sampel dilakukan dengan teknik Purposive Sampling, dimana teknik penentuan 

sampel dengan memenuhi beberapa krteria yang telah ditentukan. Kriteria – 

kriteria tersebut sebgai berikut : 

1. Perusahaan subsektor Otomotif  Dan Komponen yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2013 – 2018. 

2. Perusahaan melaporkan Laporan Keuangan berturut-turut selama 

periode tahun 2013 – 2018. 

3. Perusahaan sampel dikendalikan oleh perusahaan asing dengan 

persentase kepemilikan 20% atau lebih. Hal ini ssesuai dengan PSAK 

No.15 yang menyatakan bahwa pemegang saham pengendali adalah 

pihak yang memiliki saham atau efek yang bersifat ekuitas sebesar  

20% atau lebih. 

4. Perusahaan sampel yang memiliki piutang pihak berelasi pada tahun 

penelitian 

Tabel 3.1 

Kriteria Pemilihan Sampel 

 

No Kriteria Jumlah 

Popl           Populasi 13 

1 
Jumlah perusahaan manufaktur sub sektor otomotif  dan 

komponen yang listing berturut-turut di BEI 2013-2018 
(1) 

2 
Perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangannya 

berturut-turut selama periode 2013-2018 
(1) 

3 
Perusahaan sampel tidak  di kendalaikan oleh perusahaan asing  

dengan persentase kepemilikan 20% atau lebih. 
(4) 

4 Perusahaan yang memiliki piutang berelasi (2) 

Jumlah Sampel Penelitian 5 

Sumber : Data Olahan Peneliti,2019 
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 Dari data yang ditemukan dari website IDX diperoleh jumlah populasi 

sebanyak 13 perusahaan dan setelah dilakukan seleksi sampel dengan kriteria 

yang telah disebutkan di atas maka diperoleh sampel sebanyak 5 perusahaan. 

Selanjutanya analisis dialakukan dengan menggunakan data pooling (pooled) 

dengan menambah jumlah pengamatan, yaitu mengalikan jumlah sampel dengan 

rentang waktu pengamatan (6 tahun) sehingga jumlah pengamatan dalam 

penelitian ini sebanyak 30 pengamatan (5 ×6). 

Sampel penelitian dapat dilihat pada tabel 3.2 dibawah ini : 

  Tabel 3.2  

Daftar Perusahaan Sampel 

No Kode Saham Nama Perusahaan 

1 ASII Astra International Tbk 

2 BRAM Indo Kordsa Tbk 

3 GDYR Goodyear Indonesia Tbk 

4 GJTL Gajah Tunggal Tbk 

5 IMAS Indomobil Sukses Internasional Tbk 

           Sumber: Data Olahan, 2 019 

3.4        Metode Pengumpulan Data 

 Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data pada penelitian ini 

yaitu teknik dokumentasi dan penelitian kepustakaan (library research). Teknik 

dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder yang berupa 

laporan keuangan perusahaan Automotive and Allied Product yang terdaftar di 

BEI pada periode 2013-2018. Penelitian kepustakaan (library research) yaitu 

dengan cara mengumpulkan data-data yang ada kaitannya dengan objek 

pembahasan yaitu dengan cara mempelajari, mengkaji dan menelaah berbagai 
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literatur dari perpustakaan yang bersumber dari buku buku, jurnal, serta situs-situs 

yang mendukung topik penelitian ini. 

3.5       Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

3.5.1 Variabel Penelitian 

 Penelitian ini termasuk penelitian deduktif yang bertujuan untuk menguji 

hipotesis melalui validitas tori atau pengujian aplikasi kepada teori tertentu. 

Ruang lingkup penelitian ini hanya membatasi pembahasannya pada pengujian 

apakah tax minimization, tunneling incentive,  dan mekanisme bonus berpengaruh 

pada keputusan tansfer pricing. Penelitian ini hanya mengambil sampel pada 

perusahaan subsektor yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2013-

2018. Untuk menguji hipotesis yang di ajukan, variabel yang di teliti dalam 

penelitian ini diklasifikasikan menjadi variabel dependen dan variabel 

independen. 

3.5.2 Definisi Operasional Variabel 

3.5.2.1  Transfer Pricing (Y) 

 Penelitian ini menggunakan variabel transfer pricing sebagai variabel 

dependen. Transfer pricing secara umum adalah kebijakan suatu perusahaan 

dalam menentukan harga suatu transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai 

hubungan istimewa, Kurniawan (2015). Transfer pricing diproksikan dengan nilai 

Related Party Transaction (RPT), (Refgia, 2017).  

    Nilai RPT =  Piutang RPT    X 100%                       

                       Total Piutang Perusahaan 
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3.5.2.2   Tax Minimization (X1) 

            Tax Minimization adalah upaya meminimalkan beban pajak yang harus 

dibayarkan oleh perusahaan secara global. Hartati dkk (2015:17). Variabel tax 

minimization diproksikan menggunakan ETR (Effective Tax Rate). Perhitungan 

ETR menggunkan model dari Lanis (2012:19). Variabel pajak diukur dengan 

Effective Tax Rate (ETR) dimana ETR adalah sebuah persentase besaran tarif 

pajak yang ditanggung oleh perusahaan. ETR sering dipergunakan sebagai 

landasan oleh stakeholder dalam pengambilan keputusan dan memutuskan 

kebijakan serta untuk mengetahui tata kelola perpajakan yang diterapkan oleh 

suatu entitas Lanis (2012). 

 ETR =    Beban pajak   

            Laba Sebelum pajak 

 

3.5.2.3 Tunneling Incentive (X2) 

    Tunneling Incentive merupakan aktivitas pengalihan aset dan laba keluar 

perusahaan untuk kepentingan pemegang saham pengendali perusahaan tersebut 

Johnson dalam pratama, (2014 :22). 

 Menurut (Ratna,2018).memprosikan tunneling incentive dengan persentase 

kepemilikan saham diatas 50% sebagai pemegang saham pengendali dengan 

pengaruh signifikan oleh perusahaan asing. Variabel tunneling incentive pada 

penelitian ini didasarkan pada besarnya kepemilikan saham asing yang melebihi 

20% ( dua puluh persen). Entitas dianggap berpengaruh signifikan baik secara 

langsung  ataupun tak langsung terhadap entitas lainnya apabila menyertakan 

modal 20% atau lebih berdasarkan pernyataan standar Akuntansi Keuangan 
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(PSAK) No.15. Pengukuran variabel ini di lakukan dengan skala rasio, dengan 

rumus sebagai berikut (Ratna, 2018). 

 Tunneling Incentive = Jumlah Kepemilikan Saham Terbesar 

                                       Jumlah Sham yang Beredar 

 

3.5.2.4 Mekanisme Bonus (X3) 

 Mekanisme bonus merupakan strategi atau motif perhitungan dalam 

akuntansi untuk memaksimalkan penerimaan kompensasi oleh direksi dengan cara 

meningkatkan laba perusahaan secara keseluruhan.Vriabel ini di ukur dengan 

rumus profitabilitas, yaitu berdasarkan persentase pencapaian laba bersih tahun t 

terhadap laba bersih tahun t-1 Ayu Gusti, dkk, (2017:1015). Rumus untuk 

mengukur mekanisme bonus dapat ditulis sebagai berikut : 

Mekanisme Bonus =     Laba Bersih Tahun Berjalan      

   Laba Bersih Tahun Sebelumnya  X 100% 

Identifikasi variabel dan definisi operasional secara terpenrinci disajikan dalam 

tabel 3.3: 

Tabel 3.3 

Definisi Operasional Variabel 

Variabel 

 

Definisi Pengukuran 
Sumber 

Transfer  

Pricing 

Nilai yang melekat 

pada pengalihan 

barang dan jasa 

dalam suatu 

transaksi antar pihak 

hubungan istimewa. 

 

 

Nilai RPT =  Piutang RPT    X 100%                       

                Total Piutang Perusahaan 

 

Refgia 

(2017) 

Tax 

Minimization 

Strategi untuk 

meminimalkan 

beban pajak terutang 

melalui tindakan 

ETR = Beban pajak  

Laba Sebelum Pajak 

 

 

Lanis 

(2012) 



49 
 

 
 

transfer biaya dan 

akhirnya transfer 

pendapatan ke 

negara dengan tarif 

pajak rendah 

 Tunneling 

Incentive 

Perilaku manajemen 

atau pemegang 

saham mayoritas 

yang mentransfer 

aset dan profit 

perusahaan untuk 

kepentingan mereka 

sendiri 

TI=Jumlah Kepemilikan Saham Terbesar 

           Jumlah Saham yang Beredar 

 

 

Ratna  

(2018) 

Mekanisme   

Bonus 

Strategi atau motif 

perhitungan dalam 

akuntansi untuk 

memaksimalkan 

penerimaan 

kompensasi oleh 

direksi dengan cara 

meningkatkan laba 

perusahaan secara 

keseluruhan 

MB =   Laba Bersih Tahun Berjalan   

       Laba Bersih Tahun SebelumnyaX 100% 

 

Ayu Gusti    

(2017) 

Sumber : berbagai jurna 

3.6      Metode Analisis Data 

Metode analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan 

melakukan analisis kuantitatif yang dinyatakan dengan angka-angka yang dalam 

perhitungannya menggunakan metode statistik yang dibantu dengan program 

pengolah data statistik yang dikenal dengan Eviews 10. Metode-metode yang 

digunakan yaitu: 
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3.6.1 Statistik Deskriptif 

Menurut Ghozali (2013;19) analisa statistik deskriptif memberikan 

gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai minimum, maksimum, 

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. 

3.6.2.1 Uji Normalitas 

Menurut Ghozali (2013;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 

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 

b. Bila probabilitas < 0.05 maka tidak signifikan, H0 ditolak 
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3.6.2.2 Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Ghozali (2013;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. 

3.6.2.3 Uji Multikolinieritas 

Menurut Ghozali (2013:105) 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 

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. 
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3.6.2.4 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 

3.6.3.1 Model Data Panel 

Terdapat tiga pendekatan dalam proses mengestimasi regresi data panel 

yang dapat digunakan yaitu pooling Least Square (model Common Effect), model 

Fixed Effect, dan model Random effect. 

a. 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. 

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 
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section tanpa melihat perbedaan antara waktu dan individu, maka model 

persamaan regresinya adalah: 

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

b. Fixed Effect 

Model yang mengasumsikan adanya perbedaan intersep biasa disbut 

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: 

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

c. Random Effect 

Pada model Fixed Effect terdapat kekurangan yaitu berkurangnya derajat 

kebebasan (Degree Of Freedom) sehingga akan mengurangi efisiensi parameter. 

Untuk mengatasi masalah tersebut, maka dapat menggunakan pendekatan estimasi 

Random Effect. Pendekatan estimasi Random Effect ini menggunakan variabel 
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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 

3.6.3.2 Pemilihan 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. F Test (Chow Test) 

Uji Chow digunakan untuk memilih antara metode Common Effectdan 

metode Fixed Effect, dengan ketentuan pengambilan keputusan sebagai berikut: 

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. 
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b. Uji Hausman 

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. Uji 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 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. 
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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. 

3.6.4.1 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  dan analisis cohort. Menurut secara 

umum dengan menggunakan data panel kita akan menghasilkan interep dan slope 

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: 

 

 

       Y= α + β1X1 + β2X2 + β3X3  + e 

 

Keterangan : 

Y  = Transfer Pricing 

X1  = Tax Minimization  

X2  = Tunneling Incentive 

X3  = Mekanisme Bonus 

α  = Konstanta 

e  = Eror atau Variabel gangguan 

β1,β2, β3,  = z tionKoefisien regresi 



57 
 

 
 

 

3.6.4.2 Uji Parsial (t Test) 

Menurut Ghozali (2013) 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: 

1.1 Jika thitung > ttabel atau nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka H0 

ditolak berarti ada hubungan yang signifikan antara variabel bebas dengan 

variabel terikat. 

1.2 Jika thitung < ttabel atau nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka H0 

diterima berarti tidak ada hubungan yang signifikan antara variabel bebas 

dengan variabel terikat, dengan tingkat kepercayaan (α) untuk pengujian  

1.3 Hipotesis adalah 95% atau (α)=0,05. 

3.6.4.3 Uji Simultan (F Test) 

Menurut Ghozali (2013) 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. 
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3.6.4.4 Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Menurut Ghozali (2013;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 tax minimamization, 

tunneling incentive, dan mekanisme bonus terhadap keputusan transfer pricing. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di uraikan pada bab sebelumnya, dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Tax minimamization berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

keputusan transfer pricing. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa yang 

melakukan tax minimamization akan mempengaruhi dan mengurangi 

manajemen dalam melakukan transfer pricing. 

2. Tunneling incentive berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 

transfer pricing. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa adanya motivasi 

pemegang saham mayoritas akan mempengaruhi perusahaan melakukan 

transfer pricing. 

3. Mekanisme bonus berpengaruh negatif dan signifikan terhadap keputusan 

transfer pricing. Hasil ini menjelaskan bahwa manajemen yang memiliki 

motivasi untuk mendapatkan bonus akan mempengaruhi dan mengurangi 

perusahaan dalam melakukan transfer pricing. 

4. Tax minimamization, tunneling incentive, dan mekanisme bonus 

berpengaruh signifikan secara simultan terhadap keputusan transfer 

pricing. Hasil ini menerima hipotesis keempat (H4) yang diajukan. 
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5.2 Saran 

Penelitian ini memerlukan penelitian yang lebih mendalam dan luas. 

Implikasi untuk penelitian yang akan datang lebih banyak aspek teknis. Hal ini 

yang mungkin menjadi pertimbangan atau saran untuk dilakukan adalah sebagai 

berikut: 

1. Kepada perusahaan manufaktur sub sektor otomotif dan komponen yang 

dijadikan sampel diharapkan agar berhati-hati dalam mempertimbangkan 

keputusan dalam melakukan transfer pricing, dikarenkan perusahaan-

perusahaan go public akan ketat oleh diawasi oleh pemerintah serta 

investor. 

2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah pengunaan 

variabel dikarenakan pada penelitian ini memiliki kontribusi pengaruh. 

Variabel independen yang digunakan hanya 61,60%, masih ada 38,40% 

yang dapat dipengaruhi variabel lain seperti good corporate governance, 

profitabilitas, exchange rate, dll. Periode penelitian bisa diperpanjang atau 

menambahkan objek penelitian lain agar memperoleh jumlah data yang 

memadai dan hasil penelitian yang lebih baik. 
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HASIL STATISTIK DESKRIPTIF 

 

Sample: 1 30    

     
      TP TM TI MB 

     
      Mean  0.259823  0.414570  0.633468  0.335212 

 Maximum  0.789483  4.552025  0.850000  13.91236 

 Minimum  0.021366 -2.362579  0.494999 -14.92300 

 Std. Dev.  0.260772  0.986707  0.137123  3.945867 

     

 Observations  30  30  30  30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

HASIL ASUMSI KLASIK 

1. Hasil 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 30

Observations 30

Mean      -2.43e-16

Median  -0.052780

Maximum  0.322123

Minimum -0.287200

Std. Dev.   0.161601

Skewness   0.553638

Kurtosis   2.266361

Jarque-Bera  2.205359

Probability  0.331980


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Hasil Uji Multikolinieritas 

 

 TM TI MB 

    
    TM  1.000000  0.066427 -0.080579 

TI  0.066427  1.000000 -0.180156 

MB -0.080579 -0.180156  1.000000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Hasil Uji Autokorelasi 

 
 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

     
     F-statistic 5.001303     Prob. F(2,24) 0.0553 

Obs*R-squared 8.825152     Prob. Chi-Square(2) 0.0521 

     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID   

Method: Least Squares   

Sample: 1 30    

Included observations: 30   

Presample missing value lagged residuals set to zero. 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -0.065354 0.135105 -0.483729 0.6330 

TM 0.017290 0.028980 0.596623 0.5563 

TI 0.083171 0.207432 0.400956 0.6920 

MB 0.008946 0.007841 1.140890 0.2652 

RESID(-1) 0.615788 0.211701 2.908756 0.0577 

RESID(-2) -0.036661 0.205823 -0.178119 0.8601 

     
     R-squared 0.294172     Mean dependent var -2.43E-16 

Adjusted R-squared 0.147124     S.D. dependent var 0.161601 

S.E. of regression 0.149241     Akaike info criterion -0.789655 

Sum squared resid 0.534548     Schwarz criterion -0.509415 

Log likelihood 17.84482     Hannan-Quinn criter. -0.700004 

F-statistic 2.000521     Durbin-Watson stat 1.829094 

Prob(F-statistic) 0.114919    

     
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 
 

Heteroskedasticity Test: Glejser  

     
     F-statistic 0.340329     Prob. F(3,26) 0.7963 

Obs*R-squared 1.133550     Prob. Chi-Square(3) 0.7690 

Scaled explained SS 0.737542     Prob. Chi-Square(3) 0.8643 

     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: ARESID   

Method: Least Squares   

Sample: 1 30    

Included observations: 30   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.107549 0.078228 1.374817 0.1809 

TM -0.006573 0.016533 -0.397578 0.6942 

TI 0.050145 0.120555 0.415950 0.6809 

MB -0.003277 0.004194 -0.781505 0.4416 

     
     R-squared 0.037785     Mean dependent var 0.135490 

Adjusted R-squared -0.073240     S.D. dependent var 0.084406 

S.E. of regression 0.087442     Akaike info criterion -1.912113 

Sum squared resid 0.198799     Schwarz criterion -1.725287 

Log likelihood 32.68169     Hannan-Quinn criter. -1.852346 

F-statistic 0.340329     Durbin-Watson stat 1.076777 

Prob(F-statistic) 0.796329    

     
      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

HASIL PEMILIHAN MODEL DATA PANEL 

 

1. Hasil Model Common 

 
 

Dependent Variable: TP   

Method: Panel Least Squares   

Sample: 2013 2018   

Periods included: 6   

Cross-sections included: 5   

Total panel (balanced) observations: 30  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

     
     C -0.543488 0.152685 -3.559539 0.0015 

TM -0.058979 0.032270 -1.827697 0.0791 

TI 1.315093 0.235301 5.588994 0.0000 

MB -0.015833 0.008185 -1.934232 0.0640 

     
     R-squared 0.615969     Mean dependent var 0.259823 

Adjusted R-squared 0.571658     S.D. dependent var 0.260772 

S.E. of regression 0.170670     Akaike info criterion -0.574605 

Sum squared resid 0.757334     Schwarz criterion -0.387779 

Log likelihood 12.61907     Hannan-Quinn criter. -0.514838 

F-statistic 13.90096     Durbin-Watson stat 0.484702 

Prob(F-statistic) 0.000013    

     
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Hasil Model Fixed 

 

Dependent Variable: TP   

Method: Panel Least Squares   

Sample: 2013 2018   

Periods included: 6   

Cross-sections included: 5   

Total panel (balanced) observations: 30  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

     
     C -1.657621 3.899538 -0.425081 0.6749 

TM -0.007892 0.016383 -0.481729 0.6348 

TI 3.031660 6.155674 0.492499 0.6272 

MB 0.000767 0.004049 0.189328 0.8516 

     
      Effects Specification   

     
     Cross-section fixed (dummy variables)  

     
     R-squared 0.936615     Mean dependent var 0.259823 

Adjusted R-squared 0.916447     S.D. dependent var 0.260772 

S.E. of regression 0.075378     Akaike info criterion -2.109433 

Sum squared resid 0.124999     Schwarz criterion -1.735780 

Log likelihood 39.64149     Hannan-Quinn criter. -1.989898 

F-statistic 46.44068     Durbin-Watson stat 0.844665 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Hasil Uji Chow 

 
 

Redundant Fixed Effects Tests   

Equation: Untitled   

Test cross-section fixed effects  

     
     Effects Test Statistic d.f. Prob. 

     
     Cross-section F 27.822826 (4,22) 0.0000 

Cross-section Chi-square 54.044836 4 0.0000 

     
          

Cross-section fixed effects test equation:  

Dependent Variable: TP   

Method: Panel Least Squares   

Sample: 2013 2018   

Periods included: 6   

Cross-sections included: 5   

Total panel (balanced) observations: 30  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -0.543488 0.152685 -3.559539 0.0015 

TM -0.058979 0.032270 -1.827697 0.0791 

TI 1.315093 0.235301 5.588994 0.0000 

MB -0.015833 0.008185 -1.934232 0.0640 

     
     R-squared 0.615969     Mean dependent var 0.259823 

Adjusted R-squared 0.571658     S.D. dependent var 0.260772 

S.E. of regression 0.170670     Akaike info criterion -0.574605 

Sum squared resid 0.757334     Schwarz criterion -0.387779 

Log likelihood 12.61907     Hannan-Quinn criter. -0.514838 

F-statistic 13.90096     Durbin-Watson stat 0.484702 

Prob(F-statistic) 0.000013    

     
      

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Hasil Model Random 

 
 

Dependent Variable: TP   

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 

Sample: 2013 2018   

Periods included: 6   

Cross-sections included: 5   

Total panel (balanced) observations: 30  

Swamy and Arora estimator of component variances 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

     
     C -0.543488 0.067434 -8.059497 0.0000 

TM -0.058979 0.014252 -4.138266 0.0003 

TI 1.315093 0.103922 12.65458 0.0000 

MB -0.015833 0.003615 -4.379482 0.0002 

     
      Effects Specification   

   S.D. Rho 

     
     Cross-section random 0.000000 0.0000 

Idiosyncratic random 0.075378 1.0000 

     
      Weighted Statistics   

     
     R-squared 0.615969     Mean dependent var 0.259823 

Adjusted R-squared 0.571658     S.D. dependent var 0.260772 

S.E. of regression 0.170670     Sum squared resid 0.757334 

F-statistic 13.90096     Durbin-Watson stat 0.484702 

Prob(F-statistic) 0.000013    

     
      Unweighted Statistics   

     
     R-squared 0.615969     Mean dependent var 0.259823 

Sum squared resid 0.757334     Durbin-Watson stat 0.484702 

     
      

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Hasil 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 111.137825 3 0.0552 

     
          

Cross-section random effects test comparisons: 

     

Variable Fixed   Random  Var(Diff.)  Prob.  

     
     TM -0.007892 -0.058979 0.000065 0.0000 

TI 3.031660 1.315093 37.881518 0.7803 

MB 0.000767 -0.015833 0.000003 0.0000 

     
          

Cross-section random effects test equation:  

Dependent Variable: TP   

Method: Panel Least Squares   

Sample: 2013 2018   

Periods included: 6   

Cross-sections included: 5   

Total panel (balanced) observations: 30  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -1.657621 3.899538 -0.425081 0.6749 

TM -0.007892 0.016383 -0.481729 0.6348 

TI 3.031660 6.155674 0.492499 0.6272 

MB 0.000767 0.004049 0.189328 0.8516 

     
      Effects Specification   

     
     Cross-section fixed (dummy variables)  

     
     R-squared 0.936615     Mean dependent var 0.259823 

Adjusted R-squared 0.916447     S.D. dependent var 0.260772 

S.E. of regression 0.075378     Akaike info criterion -2.109433 

Sum squared resid 0.124999     Schwarz criterion -1.735780 

Log likelihood 39.64149     Hannan-Quinn criter. -1.989898 

F-statistic 46.44068     Durbin-Watson stat 0.844665 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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