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ABSTRAK 

 

PENGARUH PAJAK, KEPEMILIKAN ASING, EXCHANGE RATE, DAN 

UKURAN PERUSAHAAN 

TERHADAP KEPUTUSANTRANSFER PRICING 

(Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Industri Barang Konsumsi 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Priode 2015-2018) 
 

OLEH : 

 

JIHAN AMIR 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak, kepemilikan 

asing, exchange rate, dan ukuran perusahaan terhadap keputusan transfer 

pricing. Pajak di ukur menggunakan ETR (effective tax rate), kepemilikan asing 

di ukur menggunakan persentase kepemilikan saham, exchange rate di ukur 

menggunakan laba rugi selisih kurs di bagi laba rugi sebelum pajak, ukuran 

perusahaan di ukur dengan menggunakan proksi Ln total asset.Penelitian ini 

menggunakan data sekunder yang dianalisis dan diperoleh dari laporan 

keuangan atau laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan industry barang 

konsusmsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2018. Tehnik 

sampel adalah purposive sampling method, sampel yang terkumpul sebanyak 36. 

Analisis data dengan menggunakan regresi data panel. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa variabel kepemilikan asing  dengan nilai signifikan 0.0049 

berpengaruh terhadap keputusan transfer pricing, namun nilai signifikan pajak  

0.6108 , exchange rate 0.1020,dan ukuran perusahaan 0.3578 tidak berpengaruh 

terhadap keputusan transfer pricing dan berdasarkan uji koefisien determinasi 

(R
2
) nilainya adalah 0,305501. Hal ini menunjuk kan bahwa pajak, kepemilik 

anasing, exchange rate, dan ukuran perusahaan mempunyai pengaruh sebesar 

30,55% terhadap transfer pricing sisanya 69,45% di pengaruhi oleh variabel lain 

diluar penelitian ini. 

 

Kata Kunci : Pajak, Kepemilikan Asing, Exchange Rate, Ukuran Perusahaan dan 

Transfer Pricing. 
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ABSTRACT 

 

EFFECT OF TAX, FOREIGN OWNERSHIP, EXCHANGE RATE, AND 

COMPANY SIZE 

AGAINST DECISION TRANSPERENT PRICING 

(Empirical Study of Consumer Goods Manufacturing Manufacturing 

Companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the 2015-2018 

period) 

 

BY: 

 

JIHAN AMIR 

 

This study aims to determine the effect of taxes, foreign ownership, 

exchange rates, and company size on transfer pricing decisions. Taxes are 

measured using the ETR (effective tax rate), foreign ownership is measured using 

a percentage of share ownership, exchange rates are measured using a foreign 

exchange gain or loss for profit and loss before tax, company size is measured 

using a Ln proxy for total assets. This research uses secondary data analyzed and 

obtained from financial statements or annual reports of companies listed on the 

Indonesia Stock Exchange. The sample in this study is the consumer goods 

industry companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2015-2018. The 

sample technique was a purposive sampling method, 36 samples were collected. 

Data analysis using panel data regression. The results of this study indicate that 

the variable foreign ownership with a significant value of 0.0049 influences the 

transfer pricing decision, but the significant value of the tax 0.6108, the exchange 

rate 0.1020, and the size of the company 0.3578 does not affect the transfer 

pricing decision and based on the test of the coefficient of determination (R2) the 

value is 0 , 305501. This shows that taxation, ownership anasing, exchange rate, 

and company size have an influence of 30.55% on the transfer pricing of the 

remaining 69.45% influenced by other variables outside this study. 

 

Keywords:  Tax, Foreign Ownership, Exchange Rate, Company Size and 

Transfer Pricing. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Semakin hari perekonomian di dunia semakin berkembang dan tidak 

mengenal batas.Hal ini juga merangsang pesatnya pertumbuhan perusahaan 

multinasional.Di dalam perusahaan multinasional terjadi berbagai transksi 

internasiaonal antara anggota (devisi), salah satunya adalah penjualan barang 

atau jasa.Sebgian besar transaksi bisnis tersebut biasanya terjadi antara 

perusahaan yang berelasi atau antara perusahaan yang mempunyai hubungan 

istimewa. 

Adanya transaksi barang maupun jasa yang terjadi antara wajib pajak yang 

memiliki hubungan istimewa menjadi penyebab utama timbulnya praktek 

transfer pricing. Transaksi pihak hubungan istimewa adalah transaksi antara 

pihak-pihak yang dianggap mempunyai hubungan istimewa ataupun mempunyai 

pengaruh signifikan atas pihak lain dalam mengambil keputusan keuangan dan 

operasional (Lubis, dkk dalam Rachmah 2017). 

Pada tahun 2016  Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP 

Kemenkeu) menyatakan sebanyak 2.000 perusahaan multinasional yang 

beroperasi di Indonesia tidak membayar Pajak Penghasilan (PPh) Badan Pasal 25 

dan Pasal 29 karena alasan merugi, tapi perusahaannya masih tetap eksis. 

Perusahaan tersebut merupakan perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) 

http://bisnis.liputan6.com/read/2467502/ini-denda-bagi-yang-terlambat-lapor-spt-pajak
http://bisnis.liputan6.com/read/2467502/ini-denda-bagi-yang-terlambat-lapor-spt-pajak
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yang di tanggani Kantor Wilayah (KanWil) Pajak Khusus. Perusahaan asing 

tersebut menggunakan tiga modus utama supaya bisa mangkir dari kewajiban 

menyetor pajak di Indonesia. Sebanyak 2000 PMA tersebut terdiri dari 

purasahaan yang mengelola sumber daya alam dan bergerak di sektor industri, 

perdangan, dan sebagainya. Derektur Jendral Pajak menegaskan, perusahaan 

asing ini tidak membayar pajak selama 10 tahun. Praktik penghindaran pajak ini 

dilakukan dengan modus transfer pricing atau mengalihkan keuntungan atau laba 

kena pajak dari Indonesia ke negara lain. Rata-rata nilai pajak yang harus di 

bayar oleh setiap perusahaan tersebut mencapai Rp. 25 miliar setiap tahun. 

Artinya dalam sepuluh tahun Negara kehilangan penerimaan hingga  Rp. 500 

triliun. Sebanyak 2.000 perusahaan terindikasi menghindari pajak karena alasan 

merugi terus-menerus (m.liputan6.com 2016). 

Ada 3 penyebab utama perusahaan melakukan penghindaran 

pajak.Pertama, perusahaan tersebut merupakan perusahaan afiliasi yang induk 

perusahaannya berada di luar negeri sehingga sangat rawan terjadi 

proses transfer pricing. Derektur Jendral Pajak mempertanyakan pembayaran 

royalti yang tetap disetorkan anak usahanya di Indonesia kepada induk 

perusahaannya. Ada perbedaan tarif antara Indonesia dan negara partner 

sehingga mereka menjual dengan harga murah. Mereka membeli bahan baku 

dengan harga lebih tinggi. Jadi perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia 

mengalami rugi, tapi perusahaan di luar negeri untung. 
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Kedua ribuan perusahaan multinasional itu merugi karena banyak 

perusahaan tersebut mendapatkan fasilitas insentif pajak, sepertiz tax 

holiday dan tax allowance saat pengajuan izin ke Badan Koordinasi Penanaman 

Modal (BKPM). Pada waktu pengajuan pengaduan, perusahaan ini kerap 

meninggikan biaya pembelian barang modalnya.Tapi saat insentif pajak habis, 

sudah terakumulasi pembelian barang modal yang sangat tinggi, sehingga 

menyebabkan tingginya biaya penyusutan.Akhirnya depresiasi meningkat dan 

yang terjadi perusahaan itu mengalami kerugian bertambah dan terus menerus. 

Ketiga, perusahaan itu sering berganti nama, tujuannya untuk mendapatkan 

kembali insentif pajak dan akhirnya perusahaan tersebut bisa menjadi rugi lagi. 

Tiga penyebab ini yang di identifikasi. Pada 2014-2015. Pemeriksaan transfer 

pricing cukup signifikan puluhan triliun yang menjadi dasar koreksinya 

(Liputan6.com, 2016). 

Satu lagi kasus penggelapan pajak yang di duga menggunakan praktek 

transfer pricing yang melibatkan salah satu perusahaan kelompok Coca-Cola 

Company, yakni PT Coca-Cola Indonesia  (CCI). PT CCI diduga megakali pajak 

sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp.49,24 miliar. 

Kasus ini terjadi untuk tahun pajak 2002, 2003, 2004, dan 2006. Hasil 

penelusuran Direkktorat Jendral Pajak (DJP), Kementrian Keuangan 

menemukan, ada pembengkakan biaya yang besar pada tahun itu. Beban yang 

besar menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga pajak pun 

http://news.liputan6.com/read/2464413/jokowi-sinergi-jadi-kunci-penegakan-hukum-penggelapan-pajak
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mengecil. Beban itu antara lain untuk iklan dari rentang waktu tahun 2002-2006, 

dengan total sebsear Rp.566,84 miliar. Itu untuk iklan produk minuman jadi 

merek Coca-Cola.Akibatnya, ada penurunan penghasilan kena pajak. Menurut 

Derektur Jendral Pajak, total penghasilan kena pajak CCI pada periode itu adalah 

Rp 603,48 miliar. Sedangkan perhitungan CCI, penghasilan kena pajak hanyalah 

Rp 492,59 miliar. Dengan selisih itu, Derektur Jendral Pajak menghitung 

kekurangan pajak penghasilan (PPh) CCI Rp 49,24 miliar. Bagi Derektur Jendral 

Pajak, beban biaya ini sangat mencurigakan dan mengarah pada praktik transfer 

pricing demi meminimalisir pajak. Transfer pricing merupakan transaksi barang 

dan jasa antara beberapa divisi pada suatu kelompok usaha dengan harga yang 

tidak wajar, sehingga beban pajak berkurang. Praktik ini bisa dideteksi jika ada 

kegiatan yang tak sesuai dengan bisnis perusahaan.Produk PT CCI adalah 

konsentrat, bukan produk minuman jadi.Namun, mereka harus mengeluarkan 

biaya yang besar untuk iklan."Biaya iklan yang dibebankan oleh PT CCI tidak 

memiliki kaitan langsung dengan produk yang dihasilkan (Kompas.com 2014). 

Selain kasus diatas kasus penghindaran pajak juga terjadi di luar negri, 

dimana pada tahun 2018 Oxfam mengungkapkan, perusahaan farmasi terbesar 

tampak menggelapkan pajak sekira US$3,8 miliar per tahun di 16 negara. Dalam 

laporannya tersebut, Oxfam menganalisis laporan keuangan akhir perusahaan 

farmasi raksasa seperti Pfizer, Merck, Johnson & Johnson and Abbott, antara 

tahun 2013-2015. Dari analisis itu mereka menemukan, perusahaan-perusahaan 
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tersebut tampak melakukan penggelapan pajak senilai US$3,7 miliar di sembilan 

negara maju termasuk Australia, Denmark, Perancis, Jerman, Italia, Selandia 

Baru, Spanyol dan Inggris serta Amerika Serikat. Perusahaan-perusahaan 

tersebut juga tampak melakukan penghindaran pajak sekira US$112 miliar per 

tahun di tujuh negara berkembang termasuk Thailand, India, Ekuador, Kolombia, 

Pakistan, Peru, dan Chile. 

Pfizer, Merck, Johnson & Johnson, and Abbot memproduksi merek 

ternama seperti Neutrogena, Anadin, and Tylenol, sebagaimana obat-obatan 

lainnya. Mereka adalah di antara perusahaan farmasi terbesar dengan penghasilan 

global mencapai US$1,8 triliun dalam 10 tahun antara 2006-2015. Hasil analisis 

Oxfam menduga, keempat perusahaan ini mengalihkan keuntungan dari negara-

negara di mana mereka melakukan bisnis mereka dan memasukkannya ke 

negera-negara surga pajak atau tax havens yang membebankan sedikit atau tidak 

membebani pajak sama sekali. Perusahaan-perusahaan ini merahasiakan 

keuangan mereka tetapi data yang tersedia menunjukkan margin laba sebelum 

pajak rata-rata hanya enam persen di negara-negara dengan tarif pajak standar, 

dibandingkan dengan 31 persen di negara-negara bebas pajak Belanda, Belgia, 

Irlandia dan Singapura. Praktik-praktik semacam itu, meski tidak selalu ilegal, 

tidak sejalan dengan semangat hokum (Villagerpost.com 2018). 

Adapun upaya pemerintah untuk mengamankan pajak dari praktek transfer 

pricing adalah dengan carabertukar dokumen transfer pricing dengan Amerika 
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Serikat dan puluhan Negara melalui penandatanganan perjanjian multilateral. 

Indonesia dan Amerika Serikat (AS) sepakat melakukan kerja sama pertukaran 

Country by Country Report (CbCR) guna mencegah penggerusan basis pajak dan 

pengalihan laba usaha terutama oleh perusahaan multinasional. CbCR adalah 

salah satu dokumen transfer pricing yang di sampaikan wajib pajak perusahaan 

induk kepada otoritas pajak negaranya yang di tunjukkan untuk pertukarkan 

dengan otoritas pajak di Negara lain (katadata.co.id 2018). 

Berdasarkan uraian kasus diatas memperlihatkan bahwa transfer pricing 

merupakan praktek  ataupun cara yang sangat rawan digunakan oleh perusahaan 

untuk menghindari pajak dan memperoleh laba. Padahal, penggunaan kebijakan 

transfer pricing yang dilakukan oleh perusahaan multinasional ini juga telah 

diatur sejak Undang-Undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan 

sebagaimana yang telah dilakukan perubahan yaitu Undang-Undang No. 36 

Tahun 2008 dalam pasal 18 ayat 3. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 diatur di Pasal 18 

ayat (4) yaitu : hubungan istimewa antara Wajib Pajak Badan dapat terjadi 

karena pemilikan atau penguasaan modal saham suatu badan oleh badan lainnya 

sebanyak 25% (dua puluh lima persen) atau lebih, atau beberapa badan yang 

25% (dua puluh lima persen) atau lebih sahamnya dimiliki oleh suatu badan. 

Hubungan istimewa dapat mengakibatkan ketidak wajaran harga, biaya, atau 

imbalan lain yang direalisasikan dalam suatu transaksi usaha. Secara universal 
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transaksi antar wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut dikenal 

dengan istilah transfer pricing. Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya 

pengalihan penghasilan, dasar pengenaan pajak (tax base) atau biaya dari satu 

wajib pajak kepada wajib pajak lain yang dapat direkayasa untuk menekan 

keseluruhan jumlah pajak terutang atas wajib pajak yang mempunyai hubungan 

istimewa tersebut (Tri, 2015). 

Penelitian tentang pajak yang mempengaruhi keputusan perusahaan 

melakukan praktik transfer pricingsudah pernah dilakukan. Suprianto (2017) 

menyimpulkan  bahwa semakin tingginya tarif pajak yang dibayarkan oleh 

perusahaan mendorong perusahaan perusahaan multinasional yang berorientasi 

laba untuk melakukan kiat-kiat dalam meminimalkan beban pajak yang harus 

dibayar salah satunya dengan transfer pricing. Wayan (2012) menyimpulkan 

beban pajak yang semakin besar memicu perusahaan untuk melakukan transfer 

pricingdenga harapan dapat menekan beban tersebut. 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. Intan juga 

menyebutkan bahwa pajak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan 

melakukan transfer pricing (Intan 2018). 

Selain alasan pajak , praktek transfer pricing juga dapat di pengaruhi oleh 

alasana non pajak seperti kepemilikan asing. Kepemilikan asing adalah 
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kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak dari luar negeri baik individu 

maupun institusional.Pada saat kepemilikan saham pengendali asing semakin 

besar, pemegang saham pengendali asing memiliki kendali yang semakin 

besardalam menentukan keputusan dalam perusahaan yang menguntungkan 

dirinya termasukkebijakan penentuan harga maupun jumlah transaksi transfer 

pricing. Hal ini dimungkinkanbahwa kepemilikan asing dapat mempengaruhi 

banyak sedikitnya transfer pricing yang terjadi (Suprianto, 2017). Dalam 

penelitian yang dilakukan oleh Dewi juga menyimpulkan bahwa terdapat 

hubungan positif antara kepemilikan asing terhadap transfer pricing (Dewi 

2018). 

Hal lain yang mempengaruhi perusahaan melakukan transfer pricing 

adalah exchange rate. Arus kas perusahaan multinasional didominasi dalam 

beberapa mata uang dimana nilai setiap mata uang relatif kepada nilai dolar akan 

berbeda seiring dengan perbedaan waktu. Exchange rate yang berbeda-beda 

inilah yang nantinya akan mempengaruhi praktik transfer pricing pada 

perusahaan multinasional. Sebagian besar perusahaan multinasional meminta 

pertukaran satu valuta dengan valuta yang lain untuk melakukan pembayaran, 

karena nilai tukar valuta yang terus-menerus berfluktuasi, jumlah kas yang 

dibutuhkan untuk melakukan pembayaran juga tidak pasti. Konsekuensinya 

adalah jumlah unit valuta negara asal yang dibutuhkan untuk membayar bahan 
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baku dari luar negeri bisa berubah-ubah walaupun pemasoknya tidak merubah 

harga (Marfuah, 2014). 

 Penelitian yang dilakukan oleh, Sefty (2017), Viviany (2018) 

menunjukkan bahwa exchange rate berpengaruh terhadap keputusan perusahaan 

melakukan transfer pricing. Berbeda dengan penelitan sebelum nya, penelitian 

yang dilakukan oleh Sheirina (2018) menunjukkan bahwa exchange rate tidak 

berpengaruh pada keputusan perusahaan dalam melakukan transfer pricing, dan 

penelitian yang dilakukan Marfuah (2014) menyatakan bahwa exchange rate 

memiliki pengaruh postif namun tidak signifikan terhadap keputusan transfer 

pricing. Hal ini berarti bahwa besar-kecilnya exchange rate tidak mempengaruhi 

pertimbangan perusahaan apakah perusahaan akan memilih untuk melakukan 

keputusan transfer pricing  atau memilih untuk tidak melakukan keputusan 

transfer pricing  dalam perusahaan. 

Hal lain yang juga mempengaruhi perusahaan melakukan transfer pricing 

adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan nilai yang 

menunjukkan besar kecilnya perusahaan. Ukuran suatu perusahaan dapat 

diketahui dari total aset perusahaan. Semakin besar jumlah aset perusahaan maka 

semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut (Sudata,2011). Perusahaan yang 

berukuran besar memiliki aktivitas operasional yang lebih kompleks di 

bandingkan dengan perusahaan yang berukuran lebih kecil, sehingga  lebih 

memungkinkan bagi pihak perusahaan untuk melakukan transfer pricing. 
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Penelitian yang dilakukan Melmusi (2016),  Refgia (2017), Stephanie (2017), 

dan Suprianto (2017) menunjukan hasil bahwa ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap praktik transfer pricing. Hal itu disebabkan karena 

semakin besar total aset yang dimiliki perusahaan, maka semakin besar ukuran 

perusahaan tersebut. Perusahaan yang berukuran relative lebih besar akan dilihat 

kinerjanya oleh masyarakat sehingga para direksi atau manajer perusahaan 

tersebut akan lebih berhati-hati dan transparan dalam melaporkan kondisi 

keuangnnya. Sedangkan penelitian yang dilakukan (Richardson,dkk,2013), 

Waworuntu (2016), Kusuma (2017), dan Marisa (2017) menunjukan bahwa 

ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap praktik transfer 

pricing dikarenakan semakin besar perusahaan maka transaksi yang terjadi 

semakin kompleks dan semakin besar perusahaan pasti memiliki sumber daya 

manusia yang kompeten dalam meminimalkan beban pajak. 

Berdasarkan fenomena dan hasil penelitian yang berbeda-beda ini 

memotivasi dilakukanpenelitian kembali tentang transfer pricing. Perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dengan menambahkan 

duavariabel yaitu exchange rate dan ukuran perusahaan.Exchange rate adalah 

harga dari mata uang suatu Negara terhadap mata uang Negara lainnya yang 

digunakan dalam melakukan perdangan antar dua Negara atau lebih. Arus kas 

perusahaan multinasional didominasikan dalam beberapa mata uang dimana nilai 

setiap mata uang relatif kepada nilai dolar akan berbeda seiring dengan 
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perbedaan waktu (fluktuatif). Exchange rate yang berbeda-beda inilah yang 

nantinya akan mempengaruhi terjadinya praktik transfer pricing pada perusahaan 

multinasional. 

Ukuran perusahaan adalah nilai yang menunjuk kan  besar kecilnya suatu  

perusahaan. Ukuran perusahaan dapat diketahui dari total asset yang di miliki 

perusahaan. Perusahaan yang lebih besar biasanya terlibat dalam lebih banyak 

aktivitas bisnis dan transaksi keuangan dari pada perusahaan kecil, sehingga 

memberikan kesempatan tambahan untuk menghindari pajak perusahaan. Oleh 

karena itu, perusahaan besar dapat mencapai skala ekonomi melalui perencanaan 

pajak,dan memiliki sumber daya yang insentif untuk mengurangi beban pajak 

perusahaan (Richardson dkk,2013). Selain itu peneliti mengambil perusahaan 

manufaktur industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) priode 2015-2017. Karena industri barang konsumsi merupakan salah satu 

sektor dari perusahaan manufaktur yang mempunyai peran aktif di pasar modal 

Indonesia dan perusahaan yang bergerak di bidang ini cukup di minati oleh para 

investor.Investasi pada industri barang konsumsi merupakan investasi yang 

cukup menjanjikan di Indonesia.Hal ini dikarenakan industri barang konsumsi 

menyediakan produk-produk yang merupakan kebutuhan primer masyarakat. 

Penelitian ini sangat penting untuk dilakukan karena banyaknya fenomena 

transfer pricing yang terjadi di duniabisinis yang sangat rawan dilakukan oleh 

perusahaan dan sangat ramai di beritakan karena dapat merugikan negara. 
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Dilakukannya penelitian transfer pricing ini agar bagi pemegang saham 

minoritas untuk lebih cermat dalam mengamati adanya keputusan dari pemegang 

saham mayoritas yang dapat merugikan mereka karena di dalam sebuah 

perusahaan pemegang saham mayoritaslah yang memngambil keputusan. 

Maka penelitian ini dilakukan dengan judul “PENGARUH PAJAK, 

KEPEMILIKAN ASING, EXCHANGE RATE, DAN UKURAN 

PERUSAHAAN TERHADAP KEPUTUSAN PERUSAHAAN 

MELAKUKAN TRANSFER PRICING”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

dapat di uraikan perumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah pajak, kepemilikan asing, exchange rate, dan ukuran perusahaan 

berpengaruh secara parsial terhadapkeputusan perusahaan 

melakukantransfer pricing? 

2. Apakah  pajak, kepemilikan asing, exchange rate, dan ukuran perusahaan 

berpengaruh secara simultan terhadapkeputusan perusahaan 

melakukantransfer pricing? 

 

1.3 Tujua Penelitian 

Sesuai dengan rumusan penelitian di atas, maka tujuan daripenelitian ini 

adalah menganalisis faktor-faktor yang berpengaruhterhadap keputusan 
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perusahaan melakukan transfer pricing ,khususnya pada perusahaan manufaktur 

industry barang konsumsi yangterdaftar di BEI. Secara khusus tujuan penelitian 

ini adalah sebagaiberikut : 

1. Untuk menguji pengaruh pajak pajak, kepemilikan asing, exchange rate, 

dan ukuran perusahaanterhadap transfer pricing. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat antara lain, 

yaitu: 

1. Manfaat Praktisi 

a. Pemerintah  

Dengan adanya penelitian ini di harapkan memberikan 

masukan dan evaluasi dalam pembuatan peraturan perundang-

undangan perpajakan untuk meminimalisasi praktik penghindaran 

pajak melalui transfer pricing. 

b. Perusahaan 

Dengan adanya penelitian ini di harapkan perusahaan dapat 

lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan dalam berbisnis dan di 

harapkan dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan tata 

kelola perusahaan dan pentingnya memenuhi kewajiban sebagai wajib 

pajak. 
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2. Manfaat Akademis 

Menambah pengetahuan bagi perkembangan studi akuntansi dan 

pajak dengan memberikan gambaran faktor yang mempengaruhi 

perusahaan dalam mengambil keputusan untuk melakukan transfer 

pricing, khususnya perusahaan manufaktur industri barang konsumsidi 

Indonesia dan menambah refrensi untuk peneliti dimasa yang akan 

datang. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Agar penulisan skripsi ini jelas dan terfokus pada permasalahan yang di 

bahas, maka perlu disusun suatu sistematika penulisan yang tepat.Skripsi ini 

disusun dalam 5 bab dengan rincian sebagai berikut: 

BAB I :  PENDAHULUAN 

  Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan danmanfaat penelitian serta serta sistematika penulisan. 

BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

  Bab ini menjelaskan tentang teori-teori relevan yang digunakan 

dalampenelitian, kerangka pemikir, perumusan hipotesis, variabel-

variabel penelitianserta defenisi operasional. 

BAB III :  METODE PENELITIAN 

  Bab ini menguraikan dan menjelaskan mengenaimetode yang 

digunakan dalam penelitian objek penelitian, metode analisis data 
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dan variabel penelitian beserta pengukurannya, dan juga berisi 

populasi, sampelpenelitian, jenis dan sumber data serta metode 

pengumpulan data. 

BAB IV :  HASIL DAN ANALISIS 

  Bab ini menguraikan deskripsi objek penelitian, analisis data, dan 

interpretasi hasil yang menguraikan interprestasi terhadap hasil 

analisis sesuai dengan teknik analisis yang digunakan termasuk 

didalamnya pemberian argumentasi atau dasar pembenaran. 

BAB V :  PENUTUP 

  Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi. Bab ini 

memuat kesimpulan dari hasil analisis data dan pembahasan, selain 

itu juga berisi saran-saran yang direkomendasikan kepada pihak-

pihak tertentu serta mengungkapkan keterbatasan penelitianini. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Teori Permintaan dan Penawaran 

2.1.1 Teori Permintaan 

Dalam teori ekonomi, yang di maksud dengan permintaan ialah keinginan 

konsumen untuk memiliki dan menguasai barang dan jasa, dan keinginan ini 

didukung oleh kekuatan untuk membeli atau menukar barang dan jasa tersebut. 

Hukum permintaan merupakan hukum umum yang menyangkut pengaruh harga 

terhadap jumlah barang diminta, yakni jika harga turun maka permintaan akan 

barang tersebut akan bertambah, sebaliknya jika harga naik maka jumlah barang 

yang diminta berkurang (Sardjono 2017). 

 
Gambar 2.1 Kurva Permintaan  

Kurva permintaan menunjukkan hubungan antara jumlah barang atau jasa 

yang diminta dengan harga dimana harga sebagai variabel independen dan julah 

barang yang diminta merupakan variabel dependen. Secara umum hubungan 

antara harga dan jumlah barang yang di minta mempunyai hubungan yang 
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terbalik (negative) sehingga pada kurva permintaan suatu barang bersudut 

negative terhadap sumbuh horizontal. Naiknya nilai suatu variabel diikuti oleh 

turunnya nilai variabel satunya sehingga kurva permintaan berbagai jenis barang 

pada umumnya menurun dari kiri atas ke kanan bawah (Sardjono 2017). 

Menurut Sardjono (2017) ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

permintaan akan suatu barang. Faktor-faktor tersebut antara lain: 

a. Harga barang itu sendiri. 

b. Kegunaan barang tersebut. 

c. Rasa dan keinginan konsumen. 

d. Banyak dan sedikitnya konsumen itu sendiri. 

e. Jumlah barang dan jasa yang tersedia. 

f. Jumlah dan jenis barang pengganti. 

g. Harga barang yg lain. 

h. Tingkat penghasilan konsumen. 

i. Waktu. 

2.1.2 Teori Penawaran 

Hukum penawaran adalah suatu pernyataan yang menjelaskan tentang 

sifat hubungan antara harga suatu barang dan jumlah barang tersebut yang 

ditawarkan para penjual. Yakni jika harga suatu barang/jasa naik maka jumlah 

barang yang yg ditawarkan akan bertambah dan sebaliknya jika harga turun 
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maka jumlah barang di tawarkan akan berkurang dengan anggapan ceteris 

paribus (Sardjono 2017). 

Seperti halnya permintaan, penawaran juga memiliki faktor-faktor yang 

mempengaruhinya selain harga barang itu sendiri. Faktor-faktor yag 

mempengaruhi penawaran antara lain: 

a. Perubahan Harga Input variabel 

b. perubaha Teknologi 

c. Perubahan Iklim 

d. Harga Komoditas Lain 

e. Biaya untuk Memperoleh Faktor Produksi 

f. Pajak dan Subsidi 

g. Harapan Harga 

h. Tujuan Perusahaan 

 

 Gambar 2.2 Kurva Penawaran  

Kurva penawaran memperlihatkan kuantitas barang yang ditawarkan 

ketika harganya berubah, dengan menganggap seluruh faktor penentu lainnya 
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konstan. Jika satu dari faktor-faktor tersebut berubah, kurva penawaran akan 

bergeser. 

2.2 Teori Keseimbangan Pasar 

Dalam ilmu ekonomi, harga keseimbangan atau harga ekuilibrium adalah 

harga yang terbentuk pada titik pertemuan kurva permintaan dan kurva 

penawaran. Terbentuknya harga akan kuantitas keseimbangan dipasar merupakan 

hasik kesepakatan antara pembeli (konsumen) dan penjual (produsen) dimana 

kuantitas yang diminta dan yang ditawarkan sama besarnya. Jika keseimbangan 

ini telah tercapai, biasanya titik keseimbangan ini akan bertahan lama dan 

menjadi patokan pihak pembeli dan pihak penjual dalam menentukan harga. 

Harga keseimbangan adalah harga dimana baik konsumen maupun produsen 

sama-sama tidak ingin menambah atau mengurangi jumlah yang dikonsumsi atau 

dijual. Permintaan sama dengan penawaran. Jika harga dibawah harga 

keseimbangan, terjadi kelebihan permintaan. Sebab permintaan akan meningkat, 

dan penawaran menjadi berkurang. Sebaliknya jika harga melebihi harga 

keseimbangan, terjadi kelebihan penawaran. Jumlah penawaran meningkat, 

jumah permintaan menurun. Keadaan keseimbangan pasar dapat ditentukan 

dengan menggabungkan kurva permintaan dan kurva penawaran menjadi kurva 

permintaan dan penawaran. Keadaan keseimbangan dapat pula ditentukan secara 

matematik, yaitu dengan memecahkan persamaan permintaan dan persamaan 

penawaran secara serentak atau simultan. 
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Gambar 2.3 Kurva Keseimbagan Harga  

Perubahan keseimbangan pasar terjadi bila ada perubahan disisi permintaan 

dan atau penawaran. Jika faktor yang menyebabkan perubahan adalah harga, 

keseimbangan akan kembali ketitik awal. 

Tetapi jika yang berubah adalah faktorfaktor cateris paribus seperti 

teknologi untuk sisi penawaran, atau pendapatan untuk sisi permintaan, 

keseimbangan tidak kembali ketitik awal. Setiap perusahaan yang memiliki 

hubungan istimewa akan memimiliki kecenderungan untuk melakukan transaksi 

jual beli. Kecenderungan ini bisa terjadi karena adanya pertimbangan-

pertimbangan oleh suatu perusahaan sebelum melakukan transaksi yang nantinya 

akan melibatkan keluar atau masuknya kas pada perusahaan tersebut. Ketika 

suatu perusahaan dinyatakan mempunyai hubungan istimewa dengan perusahaan 

yang lain maka perusahaan tersebut akan mendapat pembagian deviden dari 

presentase saham yang dimiliki. Selain pembagian deviden, perlakuan harga 

transfer juga menjadi pertimbangan oleh suatu perusahaan untuk lebih cenderung 

melakukan transaksi jual beli dengan perusahaan yang memiliki hubungan 
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istimewa. Perusahaan cenderung melakukan transaksi jual beli pada perusahaan 

yang memiliki hubungan istimewa karena ketika perusahaan melakukan transaksi 

tersebut harga yang diberlakukan adalah harga khusus bukan harga pasar, artinya 

perusahaan tersebut mendapatkan harga yang lebih rendah dari harga pasar. 

Harga pasar dijadikan sebagai pertimbangan oleh perusahaan sehingga 

perusahaan memiliki kecenderungan pada perusahaan yang memiliki hubungan 

istimewa. Harga pasar terbentuk ketika terjadi pertemuan antara permintaan dan 

penawaran. Dalam hal ini ada kesepakatan antara harga yang diminta pembeli 

dengan harga yang ditawarkan penjual. Dalam kata lain harga pasar terbentuk 

ketika tercapai tingkat keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Oleh 

karena itu teori permintaan dan penawaran sesuai untuk dijadikan landasan teori 

pada pembahasan Transfer Pricing. 

 

2.3 Transfer Pricing 

2.3.1 Defenisi Transfer Pricing 

 Transfer pricing adalah kebijakan suatu perusahaan dalam menentukan 

harga transfer suatu transaksi antar pihak yang di pengaruhi hubunganistimewa. 

Transfer pricing sendiri sebenarnya adalah istilah yang netral, namun sering kali 

transfer pricing dikonotasikan sebagai praktek penghindaran pajak yang 

dilakukan para pihak yang di pengaruhi hubungan istimewa Muri (2015: 195). 

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 7 ( Revisi 

2012), pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah bila satu pihak 
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mempuan untuk menendalikan pihak lain, ataupun mempunyai pengaruh 

signifikan atas pihak lain dalam mengambil keputusan. Transaksi atas pihak-

pihak yang mempunyai hubungan istmewa adalah suatu pengalihan sumber daya 

atau kewajiban antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa tanpa 

menghiraukan apakah suatu harga di perhitungkan. ED PSAK 7 (Penyesuaian 

2015) menambahkan persyaratan pihak-pihak berelasi bahwa suatu entitas 

berelasi dengan entitas pelapor ketika entitas, atau anggota dari kelompok yang 

mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa 

personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari 

entitas pelapor. 

2.3.2 Tujuan Transfer Pricing 

Tujuan yang ingin dicapai dalam harga transfer, antaralain: 

1. Memaksimalkan penghasilan global. 

2. Mengamankan posisi konpetitif anak/cabang perusahaan dan menetrasi 

pasar. 

3. Mengevaluasi kinerja anak cabang perusahaan mancanegara. 

4. Menghindari pengendalian devisa 

5. Mengontrol kredibilitas asosiasi. 

6. Mengurangi  resiko moneter. 

7. Mengatur arus kas anak/cabang perusahaan yang memadai. 

8. Membina hubungan baik dengan administrasi setempat. 
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9. Mengurangi beban pengenaan pajak dan bea masuk. 

10. Mengurangi resiko pengambil alihan oleh pemerintah. 

2.3.3 Metode Transfer Pricing 

Menurut Kurniawan (2015:28), ada enam metode transfer pricing yang 

bisa digunakan, yaitu: 

1. Comparable Uncontrolled Price Method (CUP) Comparable 

uncontrolled price method (CUP) atau metode perbandingan harga antara 

pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa adalah metode peetuan 

harga transfer, yang dilakukan dengan membandingkan harga dalam 

transaksi, yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan 

istimewa dalam kondisi atau keadaan sebanding. 

2. Resale Price Method (RPM) Resale Price Method (RPM) atau metode 

harga penjualan kembali adalah metode penentuan harga transfer yang 

dilakukan dengan membandingkan harga dalam transaksi suatu produk. 

Dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa 

denga harga jual kembali produk tersebut setelah dikurangi laba kotor 

wajar, yang mencerminkan fungsi, asset dan resiko, atas penjualan 

kembali produk tersebut kepada pihak lain yang tidak mempunyai 

hubungan istimewa atau penjualan kembali produk yang dilakukan dalam 

kondisi wajar. 
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3. Cost Plus Method (CPM) Cost plus method (CPM) atau metode biaya-

plus adalah metode penentuan harga transfer, yang dilakukan dengan 

menambahkan tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan yang 

sama dari transaksi dengan pihak yang tidak mempunyai hubugan 

istimewa, atau tingkat laba kotor yang wajar yang diperoleh perusahaan 

lain dari transaksi sebanding dengan pihak yang tidak mempunyai 

21 hubugan istimewa pada harga pokok penjualan yang telah sesuai 

dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. 

4. Profit Split Method (PSM) Profit split method (PSM) atau metode 

pembagian laba adalah metode penentuan harga transfer berbasis laba 

transaksional ( transactional profit method based). Dilakukan dengan 

mengidentifikasi laba gabungan atas transaksi afiliasi yang akan dibagi 

oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut, dengan 

menggunakan dasar yang dapat diterima secara ekonomi memberikan 

perkiraan pembagian laba yang selayaknya akan terjadi, dan akan 

tercermin dari kesepakatan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai 

hubungan istimewa, dengan menggunakan metode kontribusi 

(contribution profit split method) atau metode sisa pembagian laba 

(residual profit split method). Jadi dalam metode pembagian laba, 

penentuan harga transfer dilakukan dengna membagi laba gabungan 
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kepada pihak afiliasi, yang terlibat dalam transaksi afiliasi berdasarkan 

kontribusi yang diberikan. 

5. Transactional Net Margin Method (TNMM) Transactional net margin 

method (TNMM) atau metode laba bersih transaksional adalah metode 

penentuan harga transfer yang dilakukan dengan membandingkan 

presentase laba bersih operasi terhadap biaya, penjualan, aktiva, atau 

terhadap dasar lainnya atas transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai 

hubungan istimewa, dengan presentase laba bersih operasi yang diperoleh 

atas transaksi sebanding dengna pihak lain yang tidak mempunyai 

hubungan istimewa, 22 atau presentase laba bersih operasi yang diperoleh 

atas transaksi sebanding yang dilakukan oleh pihak yang tidak 

mempunyai hubungan istimewa lainnya. 

6. Metode Lainnya Masih terdapat metode lainnya yang dapat digunakan 

dalam transfer pricing, yaitu formulary apportionmen method dan 

valuation method. 

a) Formulary apportionment method/ unitary taxation  

Dengan metode formulary apportionment penghitungan laba dilakukan 

dengan penggabungan (konsolidasi) laba grub perusahaa multinasional 

diseluruh dunia, selanjutnya laba tersebut dibagi kemasing-masing 

perusahaan menggunakan formula yang telah ditentukan. Formula 
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yang digunakan dapat ditentukan dari proporsi aset, gaji, dan 

penjualan. 

b) Valuation method  

Metode penilaian (valuation method) digunakan untuk transaksi yang 

sulit dicari pembandingnya, misalnya untuk asset tak berwujud 

(intangibale property), penjualan sahan dan penjualan perusahaan. 

Valuation method dapat diakukan dengan pendekatan Income-Based 

Approach, Cost-Based Approach, Asset Based Approach, dan Market 

Based Approach. 

 

2.3.4 Pengukuran Transfer Pricing 

1.  Menurut (Wayan,2012), Melani (2016), Nurlita (2018), transfer pricing 

dihitung dengan pendekatan dikotomi yaitu dengan melihat keberadaan 

penjualan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa. 

Menggunakan variabel dummy, perusahaan yang melakukan penjualan 

kepada pihak yang mempunyaichubungan istimewa atau berelasi diberi 

nilai 1 dan yang tidak diberi nilai 0. 

2.  Menurut Ulfa (2018) Variabel transfer pricing didasarkan pada ada atau 

tidaknya data penjualan pada pihak yang mempunyai hubungan istimewa 

atau pihak berelasi, sehingga variabel ini diproksikan dengan 

menggunakan jumlah penjualan ke pihak berelasi yang dilakukan oleh 

perusahaan. 
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2.4 Hubungan Istimewa 

Menurut Waluyo (2011:74) hubungan istimewa antara Perusahaan Kena 

Pajak dengan pihak yang menerima penyerahan Barang Kena Pajak dan /atau 

Jasa Kena Pajak dapat terjadi karena ketergantungan atau keterikatan satu dengan 

yang lain yang di sebabkan oleh faktor kepemilikan atau pernyertaan atau adanya 

penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi. Selain karena hal 

tersebut di atas, hubungan istimewa diantara orang pribadi dapat pula terjadi 

karena adanya hubungan darah atau karena perkawinan. 

2.4.1 Faktor Hubungan Istimewa 

Hubungan istimewa antara Perusahaan Kena Pajak dengan pihak yang 

menerima penyerahan Barang Kena Pajak dan /atau Jasa Kena Pajak dapat 

terjadi karena ketergantungan atau keterikatan satu denga yang lain di sebabkan 

salah satu faktor-faktor sebagai berikut: 

1. Faktor Kepemilikan atau Pernyataan 

Hubungan istimewa di anggap ada apabila terdapat hubungan 

kepemilikan  berupa penyertaan modal yaitu pengusaha memiliki 

pernyataan langsung atau tidak langsung sebesar 25% (dua puluh lima 

persen) atau lebih pada pengusaha lain, atau hubungan atara pengusaha 

dengan penyertaan 25% (dua puluh lima persen) ata lebih pada dua 

Transfer Pricing = 
                        

              
 

 



 
 

 

 

28 

pengusaha atau lebih, demikian pula hubungan antar dua pengusaha atau 

lebih yang di sebut terakhir. 

2. Faktor Pengusaha Melalui Manajemen atau Pengusaha Teknologi  

Hubungan istimewa antara pengusaha dapat juga terjadi karena 

adanya penguasaan melalui manajemen atau pun penggunaan teknologi 

meskipun tidak terdapat hubungan kepemilikan. Hubungan istimewa ada 

apabila pengusaha menguasai pengusaha lainnya atau dua atau lebih 

pengusaha berada dibawa penguasaan pengusaha yang sama baik 

langsung maupun tidak langsung.  

3. Faktor Hubungan Keluarga Sedarah atau Semenda 

Hubungan keluarga  baik sedarah maupun semendah dalam garis 

keturunan lurus atau derajat dan/atau kesamping satu derajat dapat 

menimbulkan hubungan istimewa di antara orang pribadi. Hubungan 

keluarga sedarah dalam keturunan garis lurus satu derajat adalah adalah 

hubungan seseorang dengan ayahnya, atau ibunya, atau dengan anakknya. 

 

2.5 Pajak 

2.5.1 Defenisi Pajak 

Defenisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang 

perubahan ke-empat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi : 
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“Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh 

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undan, 

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” 

Menurut Rochmat Soemitro (Mardiasmo, 2016:3) pajak di defenisikan 

sebagaiberikut: 

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-

undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbale 

(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk 

membayar keperluan umum.” 

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa 

pajak adalah keharusan ataupun kewajiban membayar kepada negara yang 

dikenakan kepada orang atau badan yang telah memenuhi persyaratan dan 

digunakan oleh negara untuk kepentingan orang banyak ataupun masyarakat 

luas. 

2.5.2 Fungsi Pajak 

Menurut Mardiasmo (2016), pajak memiliki beberapa fungsi, yaitu: 

1. Fungsi Anggaran ( Budgetair) 

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah 

untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. 
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2. Fungsi Mengatur (Cregulererend) 

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan 

kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi. 

 

2.5.3. Sistem Pemunggutan Pajak 

Menurut Mardiasmo (2016), terdapat 3 (tiga) sistem dalam pemungutan 

pajak, yaitu: 

1. Official Assessment System 

Adalah suatu sistem pemungutan yang member wewenang kepada 

pemerintah (fiskus) untu menentukan besaran pajak terutang oleh Wajib 

Pajak. Cirri-cirinya: 

a. Wewenang untuk menentukan besaran pajak terutang ada pada fiskus. 

b. Wajib Pajak berupa pasif. 

c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketettapan pajak oleh 

fiskus. 

2. Self Assessment System 

 Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang 

kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besaran pajak terutang. 

  Ciri-cirinya: 

a. Wewenang untuk menentukan besaran pajak terutang ada pada Wajib 

Pajak sendiri. 
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b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan 

sendiri pajak yang terutang. 

c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 

3. Withholding System 

Adalah suatu sistem pemunggutan pajak yang member wewenang 

kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang 

bersangkutan) untuk memotong dan memungut pajak yang terutang oleh 

Wajib Pajak. 

  Ciri-cirinya: 

a. Wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada 

pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak. 

2.5.4 Pengukuran Pajak 

1. Menurut Stickney (1982), Dyreng et. al(2010), Wayan (2012), Marfuah 

(2014),Pajak diproksikan dengan effective tax rate yang 

merupakanperbandingan tax expense dikurangi differed tax expense 

dibagi dengan laba kena pajak. 

 

 

2. Menurut Chen, (2010), Minnick (2012),Richardson (2013), Puji (2016) 

pajak dapat diukur dengan menggunaka  rumus ETR berikut: 

 

Effective tax rate =  
                              

               
 

 

ETR =  
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Tax Expense adalah beban pajak penghasilan badan untuk 

perusahaan i pada tahun t berdasarkan laporan keuangan 

perusahaan.Pretax Income adalah pendapatan sebelum pajak untuk 

perusahaan i pada tahun t berdasarkan laporan keuangan perusahaan. 

3. Menurut Dewi (2017)  perbedaan temporer direalisasikan di masa yang 

akan datang makauntuk mengukur tarif pajak efektif atas pajak yang 

sesungguhnya dibayar perusahaandigunakan cash ETR (pembayaran 

pajak secara kas). Adapun rumus yang digunakan untuk mengukur 

pajakdenganmenggunakan cash ETR adalah sebagai berikut: 

 

 

 

2.6 Kepemilikan Asing 

2.6.1  Defenisi Kepemilikan Asing 

Kepemilikan asing merupakan proporsi kepemilikan saham perusahaan 

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

yang berstatus luar negeri atau perorangan, badan hukum, pemerintah yang 

bukan berasal dari Indonesia melalui pembelian langsung pada perusahaan 

maupun melalui Bursa Efek (Herdiana, 2017). Di dalam Pasal 1 ayat 6 UU 

Nomor 25 Tahun 2007 menyebutkan bahwa Modal Asing adalah modal yang 

dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, dan badan hukum 

indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing. 

Cash ETR =  
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Mengacu pada pasal diatas maka dapat disimpulkan bahwa kepemilikan saham 

asing merupakan proporsi saham biasa perusahaan yang dimiliki oleh 

perorangan, badan hukum, pemerintah serta bagian-bagiannya yang berstatus 

luar negeri (Anggraini, 2011 dalam Kisworo, 2014). 

Menurut Kisari (2016) para pemegang saham saham memiliki beberapa 

hak yang hanya terdapat pada kepemilikan saham biasa, diantaranya adalah: 

1. Hak suara dalam pemilihan langsung dewan direksi perusahaan. Jenis 

viting yang dapat dilakukan oleh peegang saham ada dua jenis yaitu 

cumulative votingdan straight voting. Cumulative voting adalah prosedur 

dimana pemegang saham dapat menggunakan seluruh hak votingnya 

untuk memilih hanya satu calon anggota dalam dewan direksi 

perusahaan. Straight voting adalah prosedur dimana pemegang saham 

menggunakan seluruh hak votingnya untuk masing-masing calon dewan 

direksi perusahaan. Perbedaan efek kedua jenis voting tersebut adalah 

pada pemegang saham minoritas. Cumulative voting memperjelas peran 

pemegang saham minoritas, sedangkan straight voting justru 

mengaburkan peran tersebut. 

2. Hak proxy voting dimana pemegang saham dapat memberikan hak 

suaranya kepada pihak tertentu didalam sebuah rapat pemegang saham. 

Proxy sering sering terjadi pada pengambilan suara didalam perusahaan-

perusahaan besar yang memiliki jutaan lembar saham yang beredar. 
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3. Hak mendapatkan deviden apabila perusahaan memutuskan untuk 

membagi deviden pada priode tertentu. 

4. Hak ambil bagian dalam likuidasi aset perusahaan setelah perusahaan 

memenuhi kewajibannyakepada pemegang obligasi. 

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

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

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

disebut sebagai prevemptive right. 

Entitas asing yang memiliki saham sebesar 20% atau lebih sehingga 

dianggap memiliki pengaruh signifikan dalam mengendalikan perusahaan bisa 

disebut sebagai pemegang saham pengendali asing. Pemegang saham pengendali 

asing ini akan memungkinkan untuk memerintahkan manajemen untuk 

melakukan apa yang ia inginkan yang dapat menguntungkan dirinya Kisari 

(2016). 

2.6.2 Pengukuran Kepemilikan Asing 

1. Menurut Refgia (2017) Dewi (2017) kepemilikan asing dapat di ukur 

dengan rumus sebagai berikut: 

 

 

2. Menurut (Dwi, 2011) kepemilikan asing (Foreign Ownership/ FO) dapat 

di hitung dengan rumus: 

   

Kepemilikan Asing = 
                              

                   
× 100% 

    

FO = 
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2.7 Exchange Rate (Nilai Tukar) 

2.7.1 Defenisi Exchange Rate (Nilai Tukar) 

Menurut Cahyadi (2018) Nilai tukar / exchange rate (atau dikenal sebagai 

kurs) adalah nilai tukar atas mata uang terhadap pembayaran saat ini atau dimasa 

mendatang, antara dua mata uang yang berbeda. 

Menurut Hartanto (2014:222) exchange rate/nilai tukar/kurs menunjukkan 

unit mata uang yang dibeli atau ditukar dengan 1 mata uang lain / harga satu 

mata uang yang dinyatakan dalam mata uang lain. Kurs juga bisa dimaknai 

perbandingan nilai antar mata uang, atau harga suatu mata uang. Mata uang dapat 

dikatakan beraprsiasi jika harga mata uang makin mahal, dan dikatan 

terdepresiasi jika harga mata uang murah.  

Basyariah (2016) menyimpulkan bahwa nilai tukar mata uang adalah harga 

dari mata uang suatu negeri terhadap mata uang negara lain yang dipergunakan 

dalam melakukan perdagangan antara kedua negara tersebut dimana nilainya 

ditentukan oleh penawaran dan permintaan dari kedua mata uang. Mata uang 

suatu negara dapat ditukarkan atau diperjualbelikan dengan mata uang negara 

lainnya sesuai dengan nilai tukar mata uang yang berlaku di pasar mata uang atau 

yang sering disebut dengan pasar valuta asing. Nilai tukar merupakan harga mata 

uang suatu negara dinyatakan dalam mata uang negara lain. Nilai tukar atau kurs 

dibedakan menjadi dua yakni: Kurs nominal (nominal exchange rate) dan Kurs 

riil (real Exchange Rate). 
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2.7.2 Fungsi Exchange Rate(Nilai Tukar) 

Menurut Sefty (2017), penentuan sistem nilai tukar merupakan suatu hal 

penting bagi perekonomian suatu Negara karena hal tersebut merupakan satu alat 

yang dapat digunakan untukmendorong pertumbuhan ekonomi dan mengisolasi 

perekonomiansuatu negara dari gejolak perekonomian global. Pada 

dasarnyakebijakan nilai tukar yang ditetapkan suatu negara mempunyai beberapa 

fungsi utama yaitu : 

1. Mempertahankan keseimbangan neraca pembayaran, dengan sasaran 

akhirmenjaga kecukupan cadangan devisa.  

2. Menjaga kestabilan pasar domestik. 

3. Sebagai instrumen moneter khususnya bagi negara yang menerapkan 

sukubunga dan nilai tukar sebagai sasaran operasional kebijakan moneter. 

Selain itu, menurut Suci (2012:58) mengatakan bahwa nilai tukar atau 

disebut juga kurs valuta dalam berbagai transaksi ataupun jual beli valuta asing, 

dikenal ada empat jenis, yaitu:  

1. Selling rate (kurs jual), yaitu kurs yang ditentukan oleh suatu bank untuk 

penjualan valuta asing tertentu pada saat tertentu.  

2. Middle rate (kurs tengah), yaitu kurs tengah antara kurs jual dan kurs beli 

valuta asing terhadap mata uang nasional, yang ditetapkan oleh Bank 

Central pada suatu saat tertentu. 



 
 

 

 

37 

3. Buying rate (kurs beli), yaitu kurs yang ditentukan oleh suatu bank untuk 

pembelian valuta asing tertentu pada saat tertentu. 

4. Flat rate (kurs flat), yaitu kurs yang berlaku dalam transaksi jual beli bank 

notes dan traveler chaque, di mana dalam  kurs tersebut telah 

diperhitungkan promosi dan biaya lain-lain. 

2.7.3  Pengukuran Exchange Rate 

1. Menurut Marfuah, (2013), Sheirina (2018), exchange rate dihitung  

berdasarkan skala rasio dari laba atau rugi selisih kursdibagi dengan laba 

atau rugi penjualan, dengan rumus sebagai berikut : 

 

 

2. Sedangkan Viviany (2018),exchange rate di ukur dengan rumus: 

 

 

 

2.7  Ukuran Perusahaan 

2.7.4 Defenisi Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan 

yang dapat dinyatakan dengan total aset atau total penjualan bersih. Semakin 

besar total aset maka semakin besar pula ukuran suatu perusahaan. Semakin 

besar aset maka semakin besar modal yang ditanam, sementara semakin banyak 

penjualan maka semakin besar juga putaran uang dalam perusahaan (Heri, 2017). 

Exchange Rate = 
                                  

                       
 ×100% 

    

 

Exchange Rate = 
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(Subakti, 2012 dalam  Refgia, 2017) mengungkapkan bahwa perusahaan yanhg 

memiliki total aktiva besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah 

mencapai tahap kedewasaan dimana dalam tahap ini arus kas perusahaan sudah 

positif dan dianggap memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang 

relative lama, selain itu juga mencerminkan bahwa perusahaan relatif lebih stabil 

dan lebih mampu menghasilkan laba dibanding perusahaan dengan total aset 

yang kecil. Semakin besar aset suatu perusahaan dapat disimpulkan bahwa 

kompleksitas yang dimiliki perusahaan juga bertambah luas, termasuk 

pengambilan keputusankeputusan manajemen. 

2.7.5 Klarifikasi Ukuran Perusahaan 

Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 mengklasifikasikan ukuran 

perusahaanke dalam empat kategori, pengklasifikasian ukuran perusahaan 

tersebut didasarkanpada total aset yang dimiliki dan total penjualan tahunan 

perusahaan tersebut. 

Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 memaparkan dan 

mendefinisikanpengklasifikasian diantaranya: 

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan 

dan/ataubadan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro 

sebagaimanadiatur dalam Undang-Undang ini. 

2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri 

yangdilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang 
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bukanmerupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang 

dimiliki,dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak 

langsung dariusaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria 

usaha kecilsebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. 

3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, 

yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan 

merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang 

dimiliki,dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak 

langsung dengan usaha kecil atau besar dengan jumlah kekayaan bersih 

atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang 

ini. 

4. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh 

badanusaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan 

lebihbesar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik 

Negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan 

kegiatanekonomi di Indonesia”. 

Tabel 2.1 
Kriteria Ukuran Perusahaan 

 

Ukuran Perusahaan Assets (tidak termasuk 

tanah dan bangunan) 

Penjualan tahunan  

Usaha Mikro Maksimal 50 juta Maksimal 300 juta 

Usaha Kecil 50 juta – 500 juta 300 juta – 2 miliar 

Usaha Menengah 10 juta – 10 miliar 2 miliar – 50 miliar 

Usaha Besar Diatas 10 miliar Diatas 50 miliar 
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2.7.6 Pengukuran Ukuran Perusahaan 

1. Menurut Kurniasih (2013) ukuran perusahaan diukur melalui “ Ukuran 

Perusahaan = Ln Total Aktiva” 

2. Menurut dalam Fitriawati (2016), ukuran perusahaan di hitung dengan 

logaritma natural dari total aktiva yang dirumuskan sebagai berikut: 

 

3. Menurut Jogianto (2011: 282), Richardson (2013), Kiswanto (2014), 

ukuran perusahaan dapat diukur  dengan menggunakan skala rasio, 

dengan rumus: 

 

 

2.8 Sistem Perpajakan dalam Islam 

Pada masa Rasulullah SAW., dan kekhalifahan Islam, pajak merupakan 

salah satu sumber pendapatan negara dari selain zakat, kekayaan yang diperoleh 

dari musuh tanpa perang (fay‟), harta wakaf, barang temuan (luqat}ah), dan dari 

kekayaan alam. 

Pajak dalam Islam terbagi atas 3 macam yaitu jizyah (pajak kepala), 

kharaj (pajak tanah), dan „ushur (pajak atau bea cukai atas barang ekspor dan 

impor). Jizyah adalah imbalan yang dipungut dari orang-orang kafir sebagai 

balasan atas kekafirannya atau sebagai imbalan atas jaminan keamanan yang 

diberikan orang-orang muslim padanya. Pemungutan jizyah disyaratkan dalam 

surat al-Taubah ayat 29:  

SIZE = Log (Total Aset) 

Ukuran Perusahaan = Ln (Total Assets) 
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تِلُواٱل َّ ُسولُهُۥق َٰ ر  َُّو  َّٱَّلل  م  ز  اَّح  َّه  ُهوى  زِّ َّيُح  َل  اِخِزَّو  َّبِٱْلي ْوِمَّٱْلء  َل  َّو   َ ِ َّبِٱَّلل  َّيُْؤِهٌُوًَل  َِّذيٌَل 

ِغُزوى َّ هُْنَّص َٰ يَّي ٍدَّو  َّيُْعطُو۟اَّٱْلِجْزي ة َّع  ت ىَٰ َّح  ب  َّأُوتُو۟اَّٱْلِكت َٰ َّٱل ِذيي  قِّوي  َّٱْلح  َِّديي  َّي ِديٌُوى  َل   و 

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

tidak (pula) kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan 

apa yang telah diharamkan oleh Allah SWT.dan Rasul-Nya dan tidak 

beragama dengan agama yang benar (agama Allah SWT.), (yaitu 

orang-orang yang di berikan al-Kitab kepada mereka, sampai mereka 

membayar jizyah) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan 

tunduk”. 

 

Jizyah diwajibkan atas orang laki-laki, balig, dan berakal.Dan yang 

dikenakan jizyah adalah orang yang termasuk golongan Ahli kitab (Yahudi dan 

Nasrani). Besarnya kadar jizyah yang dipungut diserahkan kepada kebijaksanaan 

pemerintah sesuai dengan kemaslahatan umum dan dipungut 1 tahun sekali. 

 

2.10  Pengembangan Hipotesis 

2.10.1  Pajak dan Transfer Pricing 

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang 

(yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang 

langsung dapat di tunjukkan yang di gunakan untuk membayar keperluan umum. 

Transfer pricing adalah cara ataupun taktik yang di ambil perusahaan 

dalam berbisnis dengan cara penentuan harga, barang, jasa maupun harta tak 

berwujud lainya dengan peruahaan yang memiliki hubungan istimewa untuk 

motif penghindaran pembayaran pajak. 

Salah satu alasan perusahaan melakkan Transfer Pricing  adalah karena 

adanya pembayaran pajak tinggi membuat perusaaan melakukan penghindaran 
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pajak, yaitu dengan cara Transfer Pricing . Dalam kegiatan Transfer Pricing , 

perusahaan-perusahaan multi nasional dengan berbagai cabang di berbagai 

Negara cenderung menggeser kewajiban perpajakan dari Negara yang memiliki 

tarif pajak tinggi ke Negara yang memiliki tarif pajak rendah Intan (2018). 

Menurut Nur (2017) Beban pajak yang semakin besar memicu 

perusahaan untuk melakukn Transfer Pricing  dengan harapan dapat menekan 

beban tersebut. Suatu perusahaan yang melakukan bisnis multinasional, dalam 

hal ini ekspor dan impor akan menghadapi berbagai jenis pajak. Perbedaan beban 

pajak dalam bisnis multinasional sudah biasa terjadi, sehingga Negara-negara 

denga perusahaannya yang kurang majusering mengenakan tarif pajak yang 

rendah, sedangkan Negara-negara dengan perusahaan yang maju justru 

mengenakan tarif pajak yang tinggi. 

Praktek transfer pricing dilakukan dengan cara memperbesar harga beli 

atau memperkecil harga jual antara perusahaan dalam satu group dan mentransfer 

laba yang diperoleh kepada group yang berkedudukan di Negara yang 

menerapkan tarif pajak rendah. Maka semakin besar kemungkinan memanipulasi 

agar pengalihan penghasilan kepada Negara yang memiliki tarif pajak yang lebih 

rendah Sundari (2016).Penelitian yang dilakukan olehWayan (2012),Mulmusi 

(2016), Dewi (2017), Ayu(2017) dan, Sheirina (2018) menyatakan variabel pajak 

berpengaruh positif terhadap transfer pricing. Berbeda dengan penelitian yang 
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lain Mispiyanti (2015) menyatakan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap 

transfer pricing. 

Semakin tinggi tarif pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan 

mendorong perusahaan perusahaan multinasional yang berorientasi laba untuk 

melakukan cara-cara dalam meminimalkan beban pajak yang seharusnya  

dibayar salah satunya dengan cara transfer pricing. 

Berdasarkan pejelasan diatas, maka dapat di rumuskan hipotesis dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

H1:  Pajak berpengaruh signifikan terhadap keputusan perusahaan melakukan 

transfer pricing. 

2.10.2 Kepemilikan Asing dan Transefer Pricing 

Perusahaan di Asiakebanyakan memiliki struktur kepemilikan yang 

terkonsentrasi.Struktur kepemilikan yang terkonsentrasi cenderung menimbulkan 

konflik kepentingan antara pemegang saham pengendali dan manajemen dengan 

pemegang saham non pengendaliDynaty dkk (2011) dalam Kiswanto 

(2014).Kepemilikan terkonsentrasi merupakan kepemilikan yangsebagian besar 

sahamnya dimiliki oleh sebagian kecil individu atau kelompok sehingga 

pemegang saham tersebutmenjadi pemegang saham dominan dibandingkan 

dengan yang lainnya(Maxentia, 2017). Ketika kepemilikan saham yang dimiliki 

pemegang saham pengendaliasing semakin besar maka pemegang saham 

pengendali asing memiliki pengaruhyang semakin besar dalam menentukan 
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berbagai keputusan dalamperusahaan,termasukkebijakan penentuan harga 

maupun jumlah transaksiTransfer Pricing (Sari, 2012 dalam Wahyu 2016). 

Penelitian yang dilakukan oleh Kiswanto (2014) menunjukkan 

bahwakepemilikan asing berpengaruh positif terhadap keputusan perusahaan 

melakukan Transfer Pricing.Sejalan dengan penelitian sebelumnya penelitian 

yang dilakukan oleh Wahyu (2016),Refgia (2017), Dewi (2017), menyatakan 

bahwa kepemilikan asing berpengaruh terhadap transfer pricing.Berbeda dengan 

penelitian Maxentia (2017), Stephanie (2017), dan Asral (2018), yang 

menyatakan kepemilikan asing tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

Transfer Pricing. 

Apabila jumlah kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemegang saham 

pengendaliasing semakin besar, maka pemegang saham pengendali asing 

memiliki pengaruhyang semakin besar dalam menentukan berbagai keputusan 

didalam perusahaan,termasuk kebijakan dalam penentuan harga maupun jumlah 

transaksi transfer pricing. 

Berdasarkan pejelasan diatas, maka dapat di rumuskan hipotesis dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

 H2: Kepemilikan asing berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

perusahaan melakukan transfer pricing. 

  



 
 

 

 

45 

2.10.3 Exchange Rate dan Transfer Pricing 

Exchange rate atau yang sering disebut dangan kurs adalah harga satu unit 

mata uang asing dalam mata uang domestik atau dapat juga dikatakan harga mata 

uang domestik terhadap mata uang asing yang dapat di tukarkan pada waktu 

tertentu. 

Menurut Chan (2004) dalam Ulfa (2018) exchange rate memiliki dua efek 

akuntansi, yaitu untuk memasukkan transaksi mata uang asing dengan 

mengungkapkan keuntungan atau kerugian yang dapat mempengaruhi 

keuntungan perusahaan secara keseluruhan. Akibatnya, perusahaan mencoba 

menggurangi resiko nilai tukar (exchange rate) atau uang asing dengan 

memindahkan dana kemata uang yang kuat melalui transfer pricing untuk 

memaksimalkan keuntungan perusahaan secara keseluruhan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Sefty (2017), Viviany (2018)menunjukkan 

bahwa exchange rate berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan 

transfer pricing. Berbeda dengan penelitan sebelum nya, penelitian yang 

dilakukan oleh Sheirina (2018) menunjukkan bahwa exchange rate tidak 

berpengaruh pada keputusan perusahaan dalam melakukan transfer pricing, dan 

penelitian yang dilakukan Marfuah (2014) menyatakan bahwa exchange rate 

memiliki pengaruh postif namun tidak signifikan terhadap keputusan transfer 

pricing ia mendefenisikan bahwa  besar kecilnya perubahan nilai tukar mata 

uang tidak berpengaruh terhadap pengambilan keputusan transfer pricing. 
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Sebagian besar perusahaan multinasional meminta pertukaran satu valuta 

dengan valuta yang lain untuk melakukan pembayaran, karena nilai tukar valuta 

yang terus-menerus berfluktuasi, jumlah kas yang dibutuhkan untuk melakukan 

pembayaran juga tidak pasti. Konsekuensinya adalah jumlah unit valuta negara 

asal yang dibutuhkan untuk membayar bahan baku dari luar negeri bisa berubah-

ubah walaupun pemasoknya tidak merubah harga. Perusahaan multinasional 

mungkin mencoba untuk mengurangi risiko nilai tukar (exchange rate) mata uang 

asing dengan memindahkan dana ke mata uang yang kuat melalui transfer 

pricing untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan secara keseluruhan. 

Berdasarkan pejelasan diatas, maka dapat di rumuskan hipotesis dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

H3: Exchange rate berpengaruh signifikan terhadap keputusan perusahaan 

melakukantransfer pricing. 

2.10.4 Ukuran Perusahaan dan Transfer Pricing 

Ukuran perusahaan dapat dilihat dengan menggunakan total aset 

sebagai proksi dari ukuran perusahaan. Perusahaan yang memiliki total aset 

besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah mencapai tahap 

kedewasaan dimana dalam tahap ini arus kas perusahaan sudah positif dan 

dianggap memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif 

lebih lama. Teori agensi dapat menjelaskan hubungan antara ukuran perusahaan 

dengan transfer pricing. Adanya wewenang yang dimiliki manajer dalam 
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mengelola perusahaan akan menimbulkan kecenderungan manajer lebih 

mementingkan tujuan individu daripada tujuan perusahaan.Semakin besar ukuran 

perusahaan, perusahaan tersebut memiliki aktivitasusaha dan transaksi keuangan 

yang semakin besar dimana kemungkinan terjadinya transfer pricing akan lebih 

tinggi terjadi di perusahaan besar dibandingkan dengan perusahaan kecil 

(Ramadhan & Kustiani, 2017). 

Pernyataan di atas di dukung dengang hasil penelitian yang di lakukn oleh 

Richardson et al (2013), Waworuntu (2016),Kusuma (2017), dan Marisa (2017), 

menunjukan bahwa ukuran perusahaan pengaruh positifterhadap transfer pricing. 

Berbeda dengan penelitian yang di lakukan oleh  Melmusi (2016), Refgia (2017), 

Stephanie (2017), dan Suprianto (2017) menyatakan variabel  ukuranperusahaan 

tidak berpengaruhterhadap transfer pricing. 

Perusahaan yang berukuran besar memiliki total aset yang besar dianggap 

memiliki prospek yang baikdalam jangka waktu yang relatiflama.Selain itu juga 

mencerminkanbahwa perusahaan relatif lebih stabildan lebih mampu 

menghasilkan labadibanding perusahaan dengan totalaset yang kecil. Semakin 

besar asetsuatu perusahaan dapat disimpulkanbahwa kompleksitas yang 

dimilikiperusahaan juga bertambah luas,termasuk pengambilan keputusan-

keputusan manajemen yang memungkinkan terjadinya praktek transfer pricing. 

Berdasarkan pejelasan diatas, maka dapat di rumuskan hipotesis dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 
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H4: Ukuran perusahaan berpengaruhsignifikan terhadap terhadap keputsan 

perusahaan melakukantransfer pricing. 

 

2.11 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.2 

Penelitian Terdahulu 

 

No 
Penelitian dan 

Judul 
Hasil Penelitian 

Persamaan dan 

Perbedaan 

Penelitian 

1. Peneliti 

Judul : 

 

 

 

 

Maxentia, Evan 

(2017) 

PengaruhPajak Dan 

Kepemilikan Asing 

Terhadap Penerapan 

Transfer Pricing 

Pada Perusahaan 

Manufaktur 

Yang Terdaftar Di 

Bei Tahun 2013-

2015. 

Sampel: 141 

perusahaanManufak

tur yang terdaftar di 

BEI pada saat 

tahunpenelitian. 

Regresi linier 

berganda, 

Jurnal EMBA, ISSN 

2303-1174 Vol.5 

No.2 

 

Pajak berpengaruh 

positif secara 

signifikan terhadap 

penerapan transfer 

pricing. 

Kepemilikan asing 

tidak berpengaruh 

positif secara tidak 

signifikan terhadap 

penerapan transfer 

pricing. 

Persamaan: 
Peneliti sama-sama 

meneliti tentang 

pengaruh pajak dan 

kepemilikan asing 

terhadap transfer 

pricing dan tempat 

penelitian di BEI. 

Perbedaan: 

Peneliti terdahu hanya 

meneliti dua variabel 

sedangkan pada 

penelitian ini 

menggunakan empat 

variabel, peneliti ini 

juga meneliti 

perusahaan 

manufaktur sub 

sektor, dan 

priodepenelitian 

berbeda dengan 

peneliti terdahulu. 

2. 

Peneliti: 

 

Judul: 

 

 

 

 

Refgia Thesa (2017)  

Pengaruh Pajak, 

Mekanisme Bonus, 

Ukuran Perusahaan, 

Kepemilikan Asing, 

Dan Tunneling 

Pajak, dan 

kepemilikan asing 

berpengaruh 

terhadap Transfer 

Pricing .mekanisme 

bonus dan ukuran 

perusahaan tidak 

Persamaan: 
Peneliti sama-sama 

meneliti tentang 

pengaruh pajak, 

ukuran perusahaan, 

dan kepemilikan 

asing terhadap 
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Incentive Terhadap 

Transfer Pricing 

(Perusahaan Sektor 

Industri Dasar Dan 

Kimia Yang Listing 

Di BEI Tahun 2011-

2014). 

Sampel: 52 sampel 

dari 13 perusahaan 

perusahaan sektor 

industri dasar dan 

kimia. 

Analisis Regresi 

Berganda. 

JOM FEKON Vol. 

4 No. 1 

berpengaruh 

terhadap 

Transfer Pricing. 

Transfer Pricing . 

Perbedaan: 

Penelitian terdahulu 

meneliti  tentang 

pengaruh mekanisme 

bonus dantunneling 

incentive terhadap 

Transfer Pricing  pada 

Perusahaan sektor 

industry dasar kimia 

yang listing 

di BEI Tahun 2011-

2014. sedang kan 

penelitian ini meneliti 

tentang Exchange 

Rate mengambil 

perusahaan 

manufaktur pada 

industri barang 

konsumsipada tahun 

2015-2017. 

3. 

Peneliti: 

Judul: 

 

 

 

Marfuah, 

Andri,Puren Noor 

Azizah  (2014) 

Pengaruh pajak, 

Tunneling Incentive 

dan Exchange Rate 

pada Keputusan 

Transfer Pricing  

Perusahaan. 

Sampel: 84 

perusahaan yg 

terdaftar di BEI 

selama 3 tahun. 

Analisis regresi 

logistic. 

JAAI VOL. 18 No. 

2 

Pajak dan Exchange 

Rate berpengaruh 

negative signifikan 

terhadap Transfer 

Pricing  sedangkan 

tunneling incentive 

berpengaruh positif 

terhadap Transfer 

Pricing  

Persamaan: 
Peneliti sama-sama 

meneliti pengaruh 

pajak, dan Exchange 

Rate terhadap 

Transfer Pricing . 

Perbedaan: 

Peneliti terdahulu 

meneliti pengaruh 

tunneling incentive 

terhadap Transfer 

Pricing .peneliti 

sekarang meneliti 

pengaruh kepemilikan 

asing dan ukuran 

perusahaan terhadap 

Transfer Pricing 

4. 

Peneliti: 

Judul: 

 

Sheirina,Anisa 

Sheirina, Naniek 

Pajak, profitabilitas, 

dan Leverage  

berpengaruh positif 

Peneliti sama-sama 

meneliti tentang 

pajak, dan Exchange 
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 Noviari (2018). 

Pengaruh Pajak, 

Exchange Rate, 

Profitabilitas, Dan 

Leverage Pada 

Keputusan 

Melakukan Transfer 

Pricing . 

Sampel : 45 sampel 

perusaahaan 

manufaktur yang 

terdaftar di BEI. 

Analisis Regresi 

Berganda. 

E-Jurnal Akuntansi 

Universita Udaya, 

ISSN: 2302-8556 

Vol. 24. No.2 

pada keputusan 

perusahaan dalam 

melakukan Transfer 

Pricing 

.sedangkanExchange 

Rate tidak 

berpengaruh pada 

keputusan 

perusahaan dalam 

melakukan Transfer 

Pricing . 

Rate terhadap 

Transfer Pricing . 

Perbedaan: 

Peneliti terdahuli 

meneliti pengaruh 

profitabilitas, dan 

leverage terhadap 

Transfer Pricing . 

sedangkan penelitian 

ini meneliti pengaruh 

kepemilikanan asing, 

dan ukuran 

perusahaan terhadap 

Transfer Pricing 

5. Kiswanto, Nancy, 

Anna Purwaningsih 

(2014). Pengaruh 

Pajak, Kepemilikan 

Asing, Dan Ukuran 

Perusahaan 

Terhadap Transfer 

Pricing  Pada 

Perusahaan 

Manufaktur DiBEI 

Tahun 2010-2013. 

Sampel: 24 

perusahaan 

manufaktur dengan 

data observasi 

sebanyak 72. 

Universitas Atma 

Jaya. 

Pajak berpengaruh 

positif terhadap 

Transfer Pricing , 

kepemilikan asing 

berpengaruh positif 

terhadap Transfer 

Pricing , dan ukuran 

perusahaan 

berpengaruh 

negative terhadap 

Transfer Pricing . 

Persamaan: 
Peneliti sama-sama 

menliti 

tentangpengaruh 

pajak, kepemilikan 

asing, dan ukuran 

perusahaan terhadap 

Transfer Pricing  pada 

perusahaan di BEI. 

Perbedaan: 

Peneliti terdahulu 

meneliti pada seluruh 

perusahaan 

manufaktur yang 

terdaftar di BEI pada 

priode 2010-

2013,sedangkan 

penelitian ini meneliti 

tentang pengaruh 

Exchange Rate 

terhadap Transfer 

Pricing  pada 

perusahaan 

manufaktur industri 
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barang 

konsumsipriode 2015-

2017. 

6. 

Peneliti: 

Judul: 

 

Habib Affes dan 

Zied Bouaziz (2012) 

The Impact Of The 

Strategy In 

Determining The 

Tunisian 

Companies. 

Sampel : 32 

perusahaan 

Bivariate Analysis 

 

Global Journal Of 

Management And 

Research Vol.12 

Issue 5 

 

Terdapat pengaruh 

antara perilaku 

seseorang dalam 

sebuah pusat 

tanggung jawab, 

struktur perusahaan 

yang di adopsi dan 

strategi perusahaan 

dengan kebijakan 

transfer pricingyang 

di terapkan di 

perusahaan di 

Tunisia. 

Persamaan: 
Sama sama meneliti 

tentang transfer 

pricing. 

Perbedaan: 

Tidak ada meneliti 

pengaruh pajak, 

kepemilikan asing, 

exchange rate dan 

ukuran perusahaan. 

transfer ricing. 

Sedangkan penelitian 

ini menguji beberapa 

variabelseperti 

pengaruh pajak, 

kepemilikan asing 

dan ukuran 

perusahaan. 

7. 

Peneliti: 

 

Judul: 

 

Waworuntu, dan 

Hadisaputra (2016) 

Determinants of 

Transfer Pricing 

Aggressiveness in 

Indonesia. 

Sample : 93 

perusahaan 

multinasional 

Perusahaan. 

Analisis: Multiple 

regression model 

Journal Pertanika J. 

Soc. Sci. & Hum. 

24 (S): 95 – 110 

Firm sizedan 

leverage 

berpengaruh positif 

terhadap agresivitas 

transfer pricing 

sedangkan 

intangible assets 

dan multinationality 

berpengaruh 

negatif. 

Profitability dan tax 

haven utilisation 

tidak berhubungan 

dengan agresivitas 

transfer pricing 

Persamaan: 
Peneliti sama sama 

meneliti tentang 

pengaruh ukuran 

perusahaan terhadap 

transfer picing. 

Perbedaan: 

Penelitian ini Tidak 

ada meneliti tentang 

pengaruh pajak, 

kepemilikan asing, 

exchange rate dan 

ukuran perusahaan. 
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2.12  Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

Pengaruh X1,X2,X3,X4 secara parsial terhadap 

keputusantransfer pricing. 

 

PengaruhX1,X2,X3,X4 secara simultan terhadap 

keputusan transfer pricing. 

 

 

  

VARIABEL DEPENDEN 

 

Pajak 

VARIABEL INDEPENDEN 

Kepemilikan Asing 

Exchange Rate 

Ukuran Perusahaan 

Transfer Pricing 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Penelitian 

kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism, 

digunakan untuk untuk penelitian pada populasi atau sampel tertentu, 

pengumpula data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat 

kuantitatif/statistic dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah di tetapkan 

(Sugiyono, 2014: 30).Penelitian ini bertujuan utuk melakukan pengamatan 

terhadap konsekuensi-konsekuensi yang timbul dan menelusuri kembali fakta 

yang secara masuk akal sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan 

wajib pajak. 

 

3.2 Populasi dan Sampel 

3.2.1 Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang di tetapkan oleh penelitih 

untuk di pelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan 

hanya orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga 

bukan sekedar jumlah yang ada pada sibjek/objek itu (Sugiyono, 2014:80). 
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Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaanmanufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesiapada tahun 2015-2018. 

3.2.2 Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari 

semua yang ada pada populasi, misalnya karena ada keterbatasan dana, tenaga 

dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang di ambil dalam 

populasi itu. Apa yang di pelajari dari sampel itu, kesimpulannya dapat di 

berlakukan untuk populasi. Untuk sampel yang di ambil dari populsi harus betul-

betul representative (mewakili) (Sugiyono,2014:81).Sampel dalam penelitian ini 

adalah perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia pada tahun 2015-2018. 

Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan 

purposive sampling yang teknik pengambilan berdasarkan kriteria berikut: 

1. Perusahaan manufaktur industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) selama tahun  2015-2017. 

2. Data laporan keuangan perusahaan tersedia untuk tahun pelaporan  2015-

2018. 

3. Perusahaan sample mempunyai data laba/rugi selisih kurs. Untuk 

mengukur exchange rate. 
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4. Perusahaan sampel dikendalikan oleh perusahaan asing dengan 

persentase kepemilikan 20% atau lebih. Hal ini sesuai dengan PSAKNo. 

15 mengenai akuntansi untuk investasi dalam perusahaan asosiasi yang 

menyatakan bahwa pemegang saham pengendali adalahpihak yang 

memiliki saham atau efek yang bersifat ekuitas sebesar 20%atau lebih. 

5. Perusahaan tidak mengalami kerugian selama priode pengamatan. 

6. Perusahaan memiliki catatan penjualan dengan pihak berelasi. 

Tabel 3.1 

Penentuan Jumlah Sample Penelitian 

 

No KRITERIA PENENTUAN SAPLE JUMLAH 

1. Perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

secara terus-meneruspadatahun  2015-2018. 

36 

2. Perusahaan yang mengalami kerugian (4) 

3.. Perusahaan sample yg tidak mempunyai data laba/rugi 

selisih kurs. 

(7) 

4. Kepemilikan saham oleh perusahaan asing kurang dari 

20%sesuai dengan PSAKNo. 15 mengenai akuntansi 

untuk investasi dalam perusahaan asosiasi. 

(12) 

5. Perusahaan yg tidak memiliki catatan penjualan dengan 

pihak berelasi 

(4) 

5. Jumlah perusahaan yang memenuhi kriteria 

sampel 
9 

6. Periode Penelitian (Tahun) 4 

7. Total Sampel Selama Periode Penelitian 36 

Sumber: www.idx.co.id 

  

http://www.idx.co.id/
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Tabel 3.2 

Perusahaan yang di jadikan Sample 

No Kode Perusahaan Nama Perusahaan 

1. ICBP Indofood Cbp Sukses Makmur Tbk 

2. INDF Indofood Sukses Makmur Tbk 

3. KLBF Kalbe Farma Tbk 

4. MERK Merck Tbk 

5. ROTI Nippon Indosari Corporindo Tbk 

6. SKBM Sekar Bumi Tbk 

7. SKLT Sekar Laut Tbk 

8. SQBI Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk 

9. TCID Mandom Indonesia Tbk 

 

 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.Data 

sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media 

perantara yang dipublikasi. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini 

adalah metode dokumentasi, yaitu tehnik pengambilan data dengan cara 

mengumpulkan, mencatat dan mengkaji data skunder yang berupa laporan 

keuangan seluruh perusahaan yag dipublikasi oleh Bursa Efek Indonesia.Sumber 

data di peroleh dari laporan keuangan perusahaan yang terdaftar diBursa Efek 

Indonesia yang di akses melalui www.idx.co.id. 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi yaitu 

data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, 

majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Dokumentasi dilakukan adalah 

dengan pengumpulan semua data skunder berupa laporan tahunan dan laporan 

http://www.idx.co.id/
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kelanjutan yang telah dipublikasi oleh perusahaan manufaktur industri barang 

konsumsi yang terdaftar di bursa efek Indonesia untuk tahun priode 2015-2018. 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara menelusuri laporan keberlanjutan 

perusahaan sample. 

 

3.5 Variabel Penelitian, Defenisi Operasional dan Pengukuran 

Untuk menguji hipotesis yang diajukan, variabel yang diteliti dalam 

penelitian ini diklasifikasikan menjadi variabel dependen dan variabel 

independen. 

1. Variabel Dependen (Y) 

Variabel dependen (Y) pada penelitian ini adalah keputusan 

perusahaan untuk melakukan transfer picing. Menurut Ulfa (2018) 

Variabel transfer pricing di ukur berdasarkan pada ada atau tidaknya data 

penjualan pada pihak yang mempunyai hubungan istimewa atau pihak 

berelasi, sehingga variabel ini diproksikan dengan menggunakan jumlah 

penjualan ke pihak berelasi yang dilakukan oleh perusahaan dengan 

rumus penjualan dengan pihak berelasi di bagi dengan total penjualan 

perusahaan. 

2. Variabel Independen (X) 

Variabel independen adalah variabel yang menjelaskan atau 

mempengaruhi variabel lainnya. Variabel independen  (X) terdiri dari 
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pajak (X1), kepemilikan asing (X2), Exchange Rate (X3), dan ukuran 

perusahaan (X4) 

a. Pajak  

Pajak merupakan Kontribusi wajib kepada negara yang 

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan undang–undang, dengan tidak mendapatkan imbalan 

secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat. Pajak dalam penelitian ini menggunakan 

rumusEffective tax rate berdasarkan pelaporan akuntansi keuangan 

yang berlaku, Tax Expense i, t di bagi Pretax Income i, t. Tax Expense 

adalah beban pajak penghasilan badan untuk perusahaan i pada tahun t 

berdasarkan laporan keuangan perusahaan. Pretax Income adalah 

pendapatan sebelum pajak untuk perusahaan i pada tahun t 

berdasarkan laporan keuangan perusahaan(Puji, 2016). 

b. Kepemilikan Asing 

Dalam struktur kepemilikan terdapat beberapa bentuk 

kepemilikan, salah satunya kepemilikan asing. Kepemilikan asing 

muncul karena adanya penanaman modal asing yang menurutpasal 1 

ayat 6 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 menyatakan 

bahwapenanam modal asing adalah perseorangan atau warga negara 

asing, badan usaha asing, danatau pemerintah asing yang melakukan 
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penanaman modal pada wilayah negara RepublikIndonesia. Jumlah 

kepemilikan asing yang dimaksud merupakan ialah jumlah saham 

yangdimiliki oleh pihak asing. Sedangkan total saham yang beredar 

merupakan jumlah seluruhsaham yang diterbitkan oleh 

perusahaan(Anggraini,2011 dalam Suprianto, 2017). Variabel 

kepemilikan asing dihitung dengan jumlah kepemilikan pihak asing di 

bagi dengan total saham yang beredar dikali seratus persen (Refgia, 

2017). 

c. Exchange Rate 

Exchange  rate adalah perjanjian yang dikenal dengan nilai 

tukar mata uang terhadap pembayaran saat ini atau kemudian hari 

antara dua mata uang masing-masing Negara atau wilayah . 

variabelexchange rate dihitung berdasarkan skala rasio dari laba atau 

rugi selisih kurs dibagi dengan laba atau rugi sebelum pajak 

(Marfuah, 2014). 

d. Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan adalah skala yang digunakan untuk 

mengklasifikasikan besar atau kecilnya perusahaan.Pengklasifikasian 

besar atau kecilnya perusahaan dapat diukur dengan jumlah total aset, 

log size, nilai pasar saham, dan lain-lain.Perusahaan dikatakan 

sebagai perusahaan besar apabila jumlah aset yang dimilikinya juga 
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besar. Demikian pula sebaliknya, perusahaan dikatakan kecil, apabila 

total aset yang dimilikinya sedikit Sulistiono (2010) dalam Marisa 

(2017). 

Tabel 3.3 

Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel 

 

Variabel Pengukuran Skala 

Transfer 

Pricing  
Transfer Pricing = 

                        

              
 

 

 

Rasio 

Pajak 
ETR =  

               

                 
 Rasio 

Kepemilikan 

Asing 

Kepemilikan Asing  

= 
                           

                     
      

 

Rasio 

Exchange 

Rate 

 

Exchange Rate = 
                   

                    
 

 

Rasio 

Ukuran 

Perusahaan 

 

SIZE = Ln (Total Aset) 

 

Rasio 

 

 

3.6 Metode Analisis Data 

3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptifmemberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang 

dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varians, maksimum, minimum 

dan jumlah sampel dari masing-masing dari variable penelitian, serta 

menganalisis pengaruh aliran kas operasi, ukuran perusahaan, dan perbedaan 

laba akuntansii dengan laba fiscal terhadap persistensi laba. 
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3.6.2 Uji Analisis Data Panel 

Menurut Wahid (2017) data panel dapat didefinisikan sebagai gabungan 

antara data silang (croos section ) dengan data runtut waktu (time series ). Model 

estimasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

 

Keterangan : 

  Yit  = Transfer Pricing 

ß0  = Konstanta  

ß1, ß2,ß3 = Koefisien variable independen 

X1it  = Pajak 

X2it   = Kepemilikan Asing 

X3it  = Exchage Rate 

X4it  = Ukuran Perusahaan  

Eit   = Error (kesalahan pengganggu)  

Terdapat tiga pendekatan dalam mengestimasi regresi data panel yang 

digunakan yaitu pooling least square (model common effect),model fixed effect 

dan model random effect. 

1. Common Effect  

Estimasi Common Effect (koefisien tetap antar waktu dan 

individu) merupakan teknik yang paling sederhana untuk mengistemasi 

Yit= ß0 + ß1X1it + ß2X2it +ß3X3it +ß4X4it + eit 
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data panel. Hal ini karna hanya dengan mengkombinasikan data time 

series dan data cross section tanpa melihat perbedaan antara waktu dan 

invidu, sehingga dapat menggunakan metode OLS dalam 

mengestimasikan data panel. Maka model persamaan regresinya adalah : 

 

 

2. Fixed Effect  

Model yang mengasumsikan adanya perbedaan intersep biasa 

disebut dengan model regresi Fixed Effect. Teknik model fixed effect 

adalah teknik mengestimasi data panel dengan menggunakan variabel 

dummy untuk menangkap adanya perbedaan intersep. Pengertian fixed 

effect ini didasarkan adanya perbedaan intersep antara perusahaan namun 

intersepnya sama antar waktu. Disamping itu, model ini juga 

mengasumsikan bahwa koefisien regresi (slope) tetap antar perusahaan 

dan antar waktu. Model fixed effect dengan teknik variabel dummy dapat 

ditulis sebagai berikut : 

 

 

3. Random Effect  

Pada model fixed effect terdapat kekurangan yaitu berkurangnya 

derajat kebebasan (Degree of Freedom) sehingga akan mengurangi efisien 

parameter. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka dapat menggunakan 

Yit = ß0 + ß1X1it + ß2X2it +ß3X3it +ß4X4it + eit 

 

Yit = ß0 + ß1X1it + ß2X2it +ß3X3it +ß4X4it +….ßndnit + 

eit 
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variabel gangguan (error tearms). Variabel gangguan ini mungkin akan 

menghbungkan antar waktu dan antar perusahaan. Penulisan konstanta 

dalam model random effect tidak lagi tetap tetapi bersifat random sehingga 

dapat ditulis sebagai berikut : 

 

 

 

3.6.3 Uji Spesifikasi Model 

Berikut ini beberapa uji yang dapat dilakukan dalam uji spesifikasi 

model: 

1. Uji Chow 

Uji spesifikasi bertujuan untuk menentukan model analisis data 

penel   yang digunakanakan. Uji chow digunakan untuk memilih antara 

metode common effect dan metode fixed effect. Dengan ketentuan 

pengambilan keputusan sebagai berikut: 

Ho :  Metode common effect 

Ha :  Metode fixed effect 

Jika nilai p-value cross section Chi Square <α = 0,05, atau nilai 

probability (p-value) Ftest < α = 0,05 maka Ho ditolak atau dapat 

dikatakam bahwa metode yang digunakan adalah metode fixed effect. 

Jika nilai p-value cross section Chi square ≥ α = 0,05 atau nilai 

Yit = ß0 + ß1X1it + ß2X2it +ß3X3it +ß4X4it + eit +µi 
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propitability (p-value) F test ≥ α = 0,05 maka HO diterima, atau dapat 

dikatakan bahwa metode yang digunakan adalah metode common effect. 

2.  Uji Hausman 

Uji Hausman digunakan untuk mengetahui odel yang sebaiknya 

dipakai, yaitu  fixed effect model (FEM) atau random effect model 

(REM). Dalam FEM setiap objek memiliki intersep yang berbeda –beda, 

akan tetapi intersep masing-masing objek tidak berubah seiring waktu. 

Hal ini disebut dengan time invariant. Sedangkan dalam REM intersep 

(bersama) mewakili nilai rata-rata dari semua intersep (cross section) dan 

kompone mewakili deviasi (acak) dan intersep inividual terhadap nilai 

rata-rata tersebut. Hipotesis dalam ujia hausman sebagai berikut : 

Ho :  Random effect model 

Ha :  Fixed effect model  

Jika Ho ditolak maka kesimpulannya sebaiknya memakai FEM. 

Karna REM kemungkinan terkorelasi dengan satu atau lebih variabel 

bebas. Sebaliknya jika Ha ditolak, maka model sebaiknya dipakai adalah 

REM. 

 

3.6.4 Uji Asumsi Klasik 

Pengujian asumsi klasik dilakukan melalui empat tahap yaitu uji 

normalitas, uji multikolonieritas, uji heteroskedastisitasi dan uji autokorelasi 
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1. Uji Normalitas 

Menurut Gujarati dalam Wahid (2017) Uji normalitas residual 

metode Ordinar Least Square secara formal dapat dideteksi dari metode 

yang dikembangkan oleh jargue-bera (JB). Deteksi dengan melihat Jargue 

Bera yang merupakan asimtotis (sampel besar dan didasarkan atas residual 

ordinary least square). Uji ini dengan melihat probabilitas jargue-bera (JB) 

sebagai berikut : 

a. Bila probabilitas OBS * R2 > 0,05 maka signifikan, Ho diterima 

b. Bila probabilitas OBS * R2< 0,05 maka tidak signifikan Ho ditolak 

2. Uji Multikolonieritas 

Menurut Ghozali dalam Wahid (2017) Multikolonieritas berarti 

adanya hubungan linear yang sempurna atau pasti diantara beberapa atau 

semua variabel yang menjelaskan (independen) dari model regresi. Uji 

koefisien korelasinyaa yang mengandung unsur kolinearitas, misalnya 

variabel X1 dan X2. Langkah-langkah pengujian adalah sebagai berikut : 

a. Bila r < 0,9 (Model tidak terdapat multikononieritas) 

b. Bila r > 0,9 ( terdapat multikononieritas) 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk  menguji apakah model 

regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Jika varian tidak konstan atau berubah-ubah 
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disebut dengan heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah 

heteroskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedistisitas ( 

Ghozali,2007:105). 

Metode yang digunakan untuk mendeteksi adanya 

heteroskedastisitas pada penelitian ini adalah uji Gletser. 

Hipotesis :  

Ho : Model tidak terdapat heteroskedastisitas 

Ha   : Terdapat Heteroskedastisitas 

a. Bila probabilitas Obs* R2 > 0,05 maka signifikan, H0 diterima  

b. Bila probabilitas Obs* R2 < 0,05 maka tidak signifikan, H0 ditolak 

Apabila probabilitas Obs* R2 lebih besar dari 0,05 maka model 

tersebut tidak terdapat heteroskedastisitas. Sebaliknya jika probabilitas 

Obs *R2 lebih kecil dari 0,05 maka model tersebut dipastikan terdapat 

heteroskedastisitas. Jika model tersebut harus ditanggulangi melalui 

transformasi logaritma natural dengan cara membagi persamaan regresi 

dengan variabel independen yang mengandung heteroskedastisitas. 

4. Uji Autokorelasi  

Autokorelasi bisa didefinisikan sebagai korelasi diantar anggota 

observasi yang diurut menurut waktu (seperti seret berkala ) atau ruang 

(seperti data lintas sektoral ) (Ghozali ,2007 : 95).Autokorelasi merupakan 

penyebab yang akibat data menjadi tidak statisioner. Sehingga bila dapat 



 
 

 

 

67 

di statisionerkan maka autokeralasi akan hilang dengan sendirinya, karna 

metode transformasi  data untuk membuatdata yang tidak statisioner sama 

dengan transformasi data untuk menghilangkan autokorelasi. 

Untuk melihat ada tidaknya penyakit autokorelasi dapat juga 

digunakan uji langrange multiplier (LM test) atau disebut uji Breusch-

Godtrey dengan membandingkan nilai probabilitas R-square dengan α= 

0,05. Langkah –langkah pengujian sebagai berikut (Ghozali,2007 : 95). 

Hipotesis : H0 : Model tidak terdapat autokorelasi 

H1  : Terdapat autokorelasi 

a. Bila probabilitas Obs* R2 > 0,05 maka signifikan, H0 diterima 

b. Bila probabilitas Obs* R2 < 0,05 maka tidak signifikan, HO ditolak  

Apabila probabilitas Obs*R2 lebih besar dari 0,05, maka model 

tersebut tidak terdapat autokorelasi. Apabila probabilitas Obs* R2 lebih 

kecil dari 0,05 maka model tersebut terdapat autokorelasi. 

3.6.5 Uji Hipotesis 

Berikut ini beberapa uji yang dapat dilakukan dalam uji spesifikasi model: 

1. Uji Parsial (T-test) 

Uji parsial digunakan untuk menguji variabel-variabel bebas secara 

individual (parsial) berpengaruh terhadap variabel terikat. Pengujian ini 

dilakukan dengan membandingkaan nilang t-hitung dengan table 

signifikan 0,05 (5%). 
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a. Jika nilai signifikan t< 0,05 berarti terdapat pengaruh yang signifikan 

antara masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen 

sehingga H0 ditolak. 

b. Jika nilai signifikan t > 0,05 berarti terdapat pengaruh yang signifikan 

antara masing-masing variabel independen terhadap variabel 

dependen, sehingga H0 diterima. 

2. Uji Simultan (F-test) 

Uji simultan dengan F-Test ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh bersama-sama variabel independen terhadap variabel dependen. 

Untuk mengetahui apakah variabel variabel independen secara bersama-

sama mempengaruhi variabel dependen, maka digunakan tingkat 

signifikan sebesar 0,05. Pengujian dilakukan dengan membandingkan F 

hitung dengan F table. 

a. Jika F hitung > F table maka Ha diterima dan Ho ditolak, artinya ada 

pengaruh antara variabel bebas secara simultan terhadap variabel 

terikat. 

b. Jika F hitung< F table maka Ha diterima dan Ho ditolak, artinya tidak 

ada pengaruh antara variabel bebas secara simultan terhadap 

variabelterikat 
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3.6.6 Uji Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai 

koefisien determinasi antara nol sampai satu. Semakin nilai R
2 

 mendekati satu 

maka variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Nilai R
2 

yang kecil berarti 

kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen 

amat terbatas. Secara umum koefisien determinasi untuk data silang (crossection) 

relative rendah karna adanya variasi yang besar antara masing-masing 

pengamatan, sedangkan untuk data runtun tahun waktu (time series ) biasanya 

mempunyai koefisien determinasi yang tinggi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

103 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1  Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak, kepemilikan 

asing, exchange rate, dan ukuran perusahaan terhadap keputusan transfer 

pricing.berdasarkan hasil penelitian yang telah di uraikan pada bab sebelumnya, 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 

1. Pajak tidak berpengaruh terhadap keputusan transfer pricing pada 

perusahaan sektor industry barang konsumsi yang terdaftar di BEI pada 

tahun 2015-2018. Hal ini disebabkan perusahaan-perusahaan yang sudah 

go  public di awasi secara ketat oleh pemerintah serta investor dalam 

melihat laporan keuangan milik perusahaan. Hal ini berarti  pajak yang 

tinggi tidak akan mempengaruhi suatu perusahaan untuk melakukan 

keputusan transfer pricing ke negara yang mempunyai tarif pajak yang 

lebih rendah. Karena Direktorat Jendral Pajak mengadakan kesepakatan 

transfer pricing antara wajib pajak dengan Direktorat Jendral Pajak 

kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa sehingga dapat 

mengurangi terjadinya praktik penyalahgunaan transfer pricing oleh 

perusahaan multinasional. Hasil ini menolak hipotesis pertama  (H1) yang 

di ajukan. 
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2. Kepemilikan asing berpengaruh terhadap keputusan transfer pricing pada 

perusahaan sektor industry barang konsumsi yang terdaftar di BEI pada 

tahun 2015-2018. Hal ini disebabkan karena semakin tinggi hak kendali 

yang dimiliki pemegang saham pengendali, termasuk pemegang saham 

pengendali asing, memungkinkan pemegang saham pengendali untuk 

memerintahkan manajemen melakukan transaksi pihak berelasi yang 

bersifat merugikan pemegang saham non pengendalidan menguntungkan 

pemegang saham pengendali. Salah satu transaksi pihak berelasi yang 

dapat dilakukan adalah transfer pricing. Hasil ini menerima hipotesis 

kedua  (H2) yang di ajukan. 

3. Exchange rate tidak berpengaruh terhadap keputusan transfer pricing 

pada perusahaan sektor industry barang konsumsi yang terdaftar di BEI 

pada tahun 2015-2018. Hal ini di sebabkan besar-kecilnya exchange rate 

tidak mempengaruhi pertimbangan perusahaan apakah perusahaan akan 

memilih untuk melakukan keputusan transfer pricing atau memilih untuk 

tidak melakukan keputusan transfer pricing dalam perusahaan. Hasil ini 

menolak hipotesis ketiga  (H3) yang di ajukan. 

4. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap keputusan transfer pricing 

pada perusahaan sektor industry barang konsumsi yang terdaftar di BEI 

pada tahun 2015-2018. Hal ini disebabkan karena ukuran perusahaan di 

ukur dengan melihat total aset yang dimiiki oleh suatu perusaahn dimana 
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semakin besar total aset yang dimiliki perusahaan, maka semakin besar 

ukuran perusahaan tersebut. Perusahaan yang berukuran relative lebih 

besar akan dilihat kinerja nya oleh masyarakat sehingga para direksi atau 

manajer perusahaan tersebut akan lebih berhati-hatidan transparan dalam 

melaporkan kondisi keuangnnya. Hasil ini menolak hipotesis keempat 

(H4) yang di ajukan. 

5. Pajak, kepemilikan asing,exchange rate, dan ukuran perusahaan 

berpengaruh secara simultan terhadap keputusan transfer pricing pada 

perusahaan sektor industry barang konsumsi yang terdaftar di BEI pada 

tahun 2015-2018. Hasil ini menerima hipotesis yang di ajukan. 

6. Hasil nilai koefisien determinan (R
2
) pada penelitian ini sebesar 0,423645 

atau 42,37% yang artinya persentase sumbangan pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen. Maka variabel pajak, 

kepemilikan asing, exchange rate dan ukuran perusahaan penelitian ini 

menjelaskan sebesar 42,37% terhadap variasi variabel transfer pricing.  

Sedangkan sisanya 57,63% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang 

tidak diukur pada penelitian ini. 

5.2   Saran 

Penelitian ini memerlukan penelitian yang lebih mendalam dan luas. 

Implikasi untuk penelitian yang akan datang lebih banyak aspek teknis. Hal ini 
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hal ini yang memungkinkan menjadi pertimbangan atau saran untuk dilakukan 

adala sebagai berikut. 

1. Kepada perusahaan manufaktur sektor industry barang konsumsi yang 

dijadikan sampel di harapkan agar berhati-hati dalam mempertimbangkan 

keputusan dalam melakukan transfer pricing, dikarenakan perusahaan-

perusahaan go public akan di awasi secara ketat oleh pemerintah dan 

investor. 

2. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah penggunaan 

variabeldengan tujuan dapat dapat meningkatkan hasil R-Square. Dengan 

S-Quare lebih tinggi maka dapat di katakana bahwa variabel yang diteliti 

pada suatu penelitian berpengaruh lebih besar dibandingkan variabel lain 

yang tidak ditelitih pada penelitian tersebut. 

3. Penggunaan variabel pajak, kepemilikan asing, exchange rate, dan ukuran 

perusahaan dikarenakan dipenelitian ini memiliki hasil tidak berpengaruh. 

Priode penelitian selanjutnya bisa diperpanjang atau menambahkan sektor 

penelitian lain agar memperoleh jumlah data yang memadai dan hasil 

penelitian yang lebih baik. 
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Lampiran I 

Tabulasi Data 

KODE TAHUN PAJAK KEPEMILIKAN ASING EXCHANGE RATE UKURAN PERUSAHAAN TRANSFER PRICING 

ICBP 

2015 027097 050070 -000102 3091045 073565 

2016 027218 050070 -000073 3099493 076660 

2017 031948 050070 -000044 3108480 076826 

2018 027735 050070 -000131 3116812 076676 

INDF 

2015 034872 050070 015309 3215098 085473 

2016 034295 083360 -002505 3203987 009875 

2017 032819 083360 000245 3210767 010532 

2018 033371 083360 001493 3220096 011108 

KLBF 

2015 024374 030200 001539 3024816 000965 

2016 023949 030123 -000199 3035403 000989 

2017 024310 029080 000127 3044140 000891 

2018 024472 029080 000320 3052948 000812 

MERK 

2015 026501 094132 -000610 2718730 007980 

2016 028417 093959 -000575 2733522 007620 

2017 029695 093843 000780 2746497 008944 

2018 012573 093843 002120 3052948 007807 

ROTI 

2015 028477 039236 -000033 2862661 039779 

2016 024265 061620 001778 2870248 040131 

2017 027281 064940 000709 2914825 042280 

2018 031971 047956 000504 2911122 042274 

SKBM 

2015 025134 065400 045346 2736247 019059 

2016 026824 060530 -009725 2763268 014426 

2017 018515 066820 -002260 2811531 012023 

2018 023616 066820 -002378 2820277 007910 

SKLT 

2015 026700 005706 001867 2654368 001768 

2016 017997 005706 -000948 2706581 001650 

2017 016075 005706 -000564 2717891 002356 

2018 019242 005706 001182 2733972 002703 

SQBI 

2015 024378 000101 002445 2686321 030764 

2016 024819 000101 -000680 2693233 034330 

2017 025069 000101 -000180 2692245 031722 

2018 025020 000101 001257 2733972 032323 

TCID 2015 006628 068970 000332 2836440 086920 



 
 

 

 

2016 026827 068768 001642 2841268 041705 

2017 026311 068768 000524 2849087 089915 

2018 026245 009265 001836 2622102 089048 

 

 

STATISTIK DESKRIPTIF 

  Mean Median Maximum Minimum Std.Dev Obs 

 Beban Pajak  
                          

533.240.950.910  
             

61.090.331.000  
                             

61.090.331.000  
                        

4.399.850.008  
                        

810.337.024.371    36  

 Laba Sebelum Pajak  
                      

1.806.979.635.166  
          

240.958.625.394  
                       

7.658.554.000.000  
                      

20.887.453.647  
                    

2.536.143.286.559    36  

 Kepemilikan 

Saham Asing  
              

1.299.808.891.892.450  
               

3.023.605.514  
               

7.319.363.530.400.000  
                              

18.629.031  
            

2.563.673.750.446.130    36  

 Saham Beredar  
              

2.109.569.189.119.510  
             

46.875.122.110  
            

11.661.908.000.000.000  
                            

201.066.667  
            

4.106.349.523.612.700    36  

 Laba (Rugi) Selisih 
Kurs  

                            
21.765.745.616  

               
1.002.828.386  

                           
759.668.000.000  

                 
(184.997.000.000) 

                        
131.988.980.525    36  

 Total Aset  
                    

16.530.558.954.183  
       

2.273.954.113.766  
                     

96.537.796.000.000  
                   

244.143.511.801  
                  

28.060.863.311.610    36  

Penjualan Dengan 
Pihak Berelasi 

                      
4.161.000.014.013  

          
218.977.939.627  

                     
29.453.911.000.000  

                        
5.474.582.002  

                    
8.375.902.334.301    36  

 Total Penjualan  
                    

13.200.115.790.574  
       

2.402.995.016.817  
                     

73.394.728.000.000  
                   

514.708.068.000  
                  

20.781.352.462.685    36  

 

UJI NORMALITAS 
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Series: Standardized Residuals

Sample 2015 2018

Observations 36

Mean      -6.17e-18

Median  -0.100976

Maximum  0.662865

Minimum -0.356899

Std. Dev.   0.303493

Skewness   0.753269

Kurtosis   2.456320

Jarque-Bera  3.847871

Probability  0.146031


  

 

 



 
 

 

 

UJI MULTIKOLIENERITAS 

 PAJAK KEPEMILIKAN_ASING 
   

EXCHANGE_RATE UKURAN_PERUSAHAAN  
      
      

PAJAK  1.000000  0.198538  0.063555  0.393362  

KEPEMILIKAN_ASING  0.198538  1.000000  0.053666  0.391719  

EXCHANGE_RATE  0.063555  0.053666  1.000000 -0.031642  

UKURAN_PERUSAHAAN  0.393362  0.391719 -0.031642  1.000000  

      

UJI HETEROKEDAKSITAS 
Heteroskedasticity Test: Glejser  

     
     F-statistic 1.859469     Prob. F(4,31) 0.1427 

Obs*R-squared 6.966137     Prob. Chi-Square(4) 0.1377 
Scaled explained SS 4.882308     Prob. Chi-Square(4) 0.2996 

     
          

UJI AUTOKORELASI 
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:   

      
      F-statistic 0.269566     Prob. F(2,29) 0.7656  

Obs*R-squared 0.657053     Prob. Chi-Square(2) 0.7200  
      
            

 
PEMILIHAN MODEL DATA PANEL 

COMMON EFEK 
 

Dependent Variable: TRANSFER_PRICING  

Method: Panel Least Squares   

Date: 11/05/19   Time: 10:16   

Sample: 2015 2018   

Periods included: 4   

Cross-sections included: 9   

Total panel (balanced) observations: 36  
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -0.578563 0.899543 -0.643175 0.5248 

PAJAK 0.343444 1.021600 0.336182 0.7390 

KEPEMILIKAN_ASING -0.082695 0.189645 -0.436054 0.6658 

EXCHANGE_RATE 0.291615 0.671355 0.434368 0.6670 

UKURAN_PERUSAHAAN 0.028846 0.034150 0.844685 0.4048 
     
     

R-squared 0.041386     Mean dependent var 0.308804 

Adjusted R-squared -0.082307     S.D. dependent var 0.309975 

S.E. of regression 0.322479     Akaike info criterion 0.702688 

Sum squared resid 3.223772     Schwarz criterion 0.922621 

Log likelihood -7.648383     Hannan-Quinn criter. 0.779451 

F-statistic 0.334585     Durbin-Watson stat 0.394429 

Prob(F-statistic) 0.852543    
     
     

 



 
 

 

 

FIXED EFEK 
Dependent Variable: TRANSFER_PRICING  

Method: Panel Least Squares   

Date: 11/05/19   Time: 10:18   

Sample: 2015 2018   

Periods included: 4   

Cross-sections included: 9   

Total panel (balanced) observations: 36  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -0.105273 1.405224 -0.074915 0.9409 

PAJAK -0.467962 0.605392 -0.772990 0.4474 

KEPEMILIKAN_ASING -0.743645 0.224589 -3.311140 0.0030 

EXCHANGE_RATE 0.438626 0.272897 1.607293 0.1216 

UKURAN_PERUSAHAAN 0.030363 0.046757 0.649391 0.5225 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.893267     Mean dependent var 0.308804 

Adjusted R-squared 0.837580     S.D. dependent var 0.309975 

S.E. of regression 0.124924     Akaike info criterion -1.048023 

Sum squared resid 0.358939     Schwarz criterion -0.476197 

Log likelihood 31.86441     Hannan-Quinn criter. -0.848440 

F-statistic 16.04086     Durbin-Watson stat 2.914302 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

UJI CHOW 
Redundant Fixed Effects Tests    

Equation: Untitled    

Test cross-section fixed effects   
      
      Effects Test Statistic   d.f.  Prob.   
      
      Cross-section F 22.946512 (8,23) 0.0000  

Cross-section Chi-square 79.025590 8 0.0000  
      
      

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

UJI CHOW 
Dependent Variable: TRANSFER_PRICING  

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 

Date: 11/05/19   Time: 10:24   

Sample: 2015 2018   

Periods included: 4   

Cross-sections included: 9   

Total panel (balanced) observations: 36  

Swamy and Arora estimator of component variances 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -0.395317 1.177763 -0.335651 0.7394 

PAJAK -0.284377 0.553136 -0.514117 0.6108 

KEPEMILIKAN_ASING -0.617096 0.203575 -3.031299 0.0049 

EXCHANGE_RATE 0.458396 0.272042 1.685020 0.1020 

UKURAN_PERUSAHAAN 0.036692 0.039308 0.933442 0.3578 
     
      Effects Specification   

   S.D.   Rho   
     
     Cross-section random 0.386364 0.9054 

Idiosyncratic random 0.124924 0.0946 
     
      Weighted Statistics   
     
     

R-squared 0.305501     Mean dependent var 0.049283 

Adjusted R-squared 0.215889     S.D. dependent var 0.138391 

S.E. of regression 0.122545     Sum squared resid 0.465537 

F-statistic 3.409131     Durbin-Watson stat 2.217339 

Prob(F-statistic) 0.020159    
     
      Unweighted Statistics   
     
     R-squared -0.266620     Mean dependent var 0.308804 

Sum squared resid 4.259578     Durbin-Watson stat 0.242337 
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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 2.830566 4 0.5866 
     
          



 
 

 

 

RIWAYAT HIDUP PENULIS 

 

Jihan Amir, lahir di Desa Harapan Tani pada tanggal 3 Januari 

1997 merupakan anak ke 5 dari 5 bersaudara, lahir dari pasangan 

Amir NS dan Indok Tang. Penulis  mengawali pendidikan pada 

tingkat ke tingkat sekolah tingkat dasar di Sekolah Dasar Negeri 

051 Desa Harapan Tani , lulus pada tahun 2008. Kemudian 

melanjutkan pendidikan ke tingkat Sekolah Menengah Pertama di SMP N 3 Kempas 

Jaya, lulus pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan ke tingkat Sekolah 

Menengah Atas  di SMA N Dharma Pendidikan Kempas Jaya, lulus pada tahun 2015. 

Lalu penulis mengikuti tes SNMPTN dan diterima sebagai mahasiswa Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Program 

studi Akuntansi S1. Penulis dinyatakan lulus pada sidang munaqasyah tepatnya pada 

tanggal 13 April 2020. Penulis berhasil menyandang gelar SE (Sarjana Ekonomi) 

dengan judul skripsi “PENGARUH PAJAK, KEPEMILIKAN ASING, EXCANG 

RATE, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP KEPUTUSAN 

MELAKUKAN TRANSFER PRICING” 

 


