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DETERMINAN KEPUTUSAN PERUSAHAAN MELAKUKAN 

TRANSFER PRICING 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pajak, Mekanisme 

Bonus, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing dan Tunneling Incentive pada 

indikasi perusahaan melakukan transfer pricing. Penelitian ini menggunakan 

sampel berjumlah 12 perusahaan yang terdapat pada sektor perusahaan 

Manafaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2016-2018 dengan jumlah data yang 

diperoleh sebanyak 36 data. Meteode pengambilan sampel dalam penelitian ini 

adalah dengan menggunakan metode purposive sampling. Teknik analisis dalam 

penelitian ini adalah dengan menggunakan linier regresi berganda, sedangkan uji 

asumsi klasik menggunkan uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi 

dan uji heterokedastisitas, yang digunakan untuk menilai keabsahan persamaan 

regresi selain itu terdapat uji t, uji F pada level signifikan 5% dan koefiseien 

determinasi.  

 Hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam uji t diperoleh 

variabel Mekanisme Bonus (MB) dan Tunneling Incentive (TI) tidak berpengaruh 

terhadap TransferPricing sedangkan variabel Pajak (PJ), Ukuran Perusahaan 

(UP), Kepemilikan Asing (KA) berpengaruh terhadap Transfer Pricing (TP).  

Kata Kunci: Pajak, Mekenisme Bonus, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing, 

Tunneling Incentive, Transfer Pricing. 

 

Abstract 
This study aims to determine the effect of Tax, Bonus Mechanism, Company 

Size, Foreign Ownership, and Tunneling Incentive on indication to performs 

transfer pricing. This study uses a sample of 12 companies in the Manufact 

companies listed on the IDX in 2016-2018 with 36 data collected. The sampling 

method in this study was to use purposive sampling method. The analysis 

technique in this research is to use multiple linear regression, while the classical 

assumption test uses the normality test, multicollinearity test, autocorrelation test 

and heteroscedasticity test, which are used to assess the validity of the regression 

equation besides the t test, F test at a significant level of 5% and coefficient of 

determination.  

The results of the study can be concluded that in the t test, the variables of Bonus 

Mechanism (MB), Tunneling Incentive (TI) have no effect indication to 

performtransfer pricing. While Tax (PJ), Company Size (UP), Foreign Ownership 

(KA) has an effect on indication to performs transfer pricing. 

Keywords: Tax, Bonus Mechanism, Company Size, Foreign Ownership, and 

Tunneling Incentive, Transfer Pricing. 

1. PENDAHULUAN 

Perusahaan sebagai entitas ekonomi biasanya memiliki berbagai tujuan yang 

akan dicapai. Salah satu tujuan penting dari perusahaan adalah mencapai tingkat 

laba semaksimal mungkin dengan menekan penggunaan biaya seminimal 
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mungkin. Hal ini menjadi sebuah tantangan yang besar bagi perusahaan-

perusahaan yang berorientasi dalam mencari laba baik perusahaan nasional 

maupun perusahaan multinasional. Setiap perusahaan tentu memiliki berbagai 

permasalahan bisnis, semakin besar suatu perusahaan maka akan semakin besar 

pula masalah yang akan dihadapi, diantaranya terjadi pada perusahaan yang 

bersifat multinasional. Perusahaan tersebut mempunyai lingkup yang lebih besar 

dibanding perusahaan dengan skala nasional, karena perusahaan multinasional 

memiliki lingkup operasi yang mencangkup area negara sendiri dan juga 

merambah ke mancanegara. Setiap negara memiliki berbagai keadaan 

perekonomian yang berbeda, tentu keadaan ini akan menjadi masalah pada 

perusahaan yang bersifat multinasional. Masalah yang akan dihadapi oleh 

perusahaan multinasional antara lain perbedaan tarif pajak pada masing-masing  

negara,  selain itu perusahaan akan sulit menentukan harga penjualan dan biaya 

yang dikeluarkan untuk pengawasan dan pengukuran kinerja perusahaan. Hal ini 

memungkinkan suatu perusahaan akan melakukan transfer pricing dalam 

transaksinya yang bersifat internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menguji 

faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan suatu perusahaan melakukan transfer 

pricing. Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain berkaitan dengan pajak dan 

non pajak seperti mekanisme bonus, ukuran perusahaan, kepemilikan asing, dan 

tunneling incentive. 

Transfer pricing merupakan suatu transaksi yang dilakukan oleh suatu 

perusahaan antar devisi baik dalam suatu negara maupun banyak negara, dimana 

harga transfer yang ditentukan tersebut dapat menyimpang dari harga pasar dan 

cocok antar divisinya. Transfer pricing merupakan harga transfer atas harga jual 

barang, jasa, dan harta tidak berwujud yang dilakukan kepada anak perusahaan 

atau kepada pihak yang berelasi yang beroperasi di berbagai negara (Astuti, 2008: 

12). 

Dugaan praktik transaksi harga transfer di Indonesia sudah banyak 

terdengar, seperti yang diduga terjadi pada perusahaan perkebunan, pertambangan 

dan manufaktur. Dalam hal ini kasus The Coca-cola Co dikutip dari DDTCNews 

– Perseteruan antara perusahaan minuman bersoda the Coca-Cola Co dengan 
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otoritas pajak Amerika Serikat (AS) Internal Revenue Service (IRS) belum 

menemui titik temu. Validitas metode kesebandingan laba untuk menguji 

kewajaran harga yang digunakan oleh IRS masih terus menjadi perdebatan. Kasus 

ini bermula dari adanya surat pemberitahuan kurang bayar pada September 2016 

sebesar US$3,3 miliar untuk periode 2008 hingga 2010, sebelum akhirnya 

berujung ke Pengadilan Pajak AS. Dalam sidang terakhir kasus bernomor Coca-

Cola Co. v. Commissioner, T.C., No. 31183-15, IRS berpendapat pajak terutang 

Coca Cola seharusnya senilai US$9,4 miliar dalam kurun waktu tiga tahun 

tersebut. Pada 10 April 2019 lalu, IRS akhirnya menyampaikan balasan singkat 

berupa ikhtisar kepada Pengadilan Pajak. Berdasarkan dokumen tersebut, anak 

perusahaan yang berlokasi di luar negeri dan mendapatkan lisensi merek dagang, 

formula, dan barang tak berwujud lainnya dari perusahaan induk - yang kemudian 

disebut sebagai supply point dinilai hanya berhak mendapatkan tingkat laba 

senilai aktivitas bisnis yang bersifat rutin. Analisis IRS didasarkan pada 

penggunaan metode Critical Path Method (CPM) berdasarkan ketentuan yang 

tertera di Section 482 (T.D. 8552) dalam US Code. Balasan tersebut merupakan 

jawaban atas ikhtisar yang dikirimkan perusahaan per 15 Maret 2019. 

Menurut Coca-Cola, metode tersebut tidak secara tepat mengalokasikan 

semua tingkat pengembalian dari aset tidak berwujud supply point tersebut ke 

perusahaan induk yang merupakan Wajib Pajak AS. Sebaliknya, IRS menolak 

interpretasi Coca Cola dan menyatakan bahwa CPM memberikan tingkat 

pengembalian yang konsisten dengan fungsi, aset, dan risiko untuk supply point 

yang hanya menjalankan aktivitas bisnis rutin perusahaan. 

Dengan demikian, IRS menganggap supply point tersebut hanya menjalankan 

aktivitas pembotolan dan bukan pemilik aset tak berwujud. Dengan demikian, 

mereka tidak berhak untuk memperoleh keuntungan signifikan dari aset tersebut. 

IRS pun menyalahkan metode yang digunakan oleh saksi ahli Coca-Cola 

yang tidak mampu menjelaskan nilai produk perusahaan tersebut berdasarkan 

aspek pemasaran perusahaan, terutama menyangkut peran perusahaan dalam 

melakukan kampanye dan aktivitas sponsor secara global dan formula bisnis 

lainnya. Di sisi lain, ada satu dugaan kekurangan dalam analisis IRS yang 
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menggunakan pendekatan tingkat harga kewajaran atas laba dari perusahaan 

pembotolan independen lainnya. Hal ini dikarenakan rasio yang terlalu tinggi dan 

tidak wajar antara aset tidak berwujud dengan aset operasional berwujud dari 

supply point Coca-Cola tersebut dibandingkan pembanding independennya. 

Praktik transfer pricing dulunya dilakukan oleh perusahaan hanya untuk 

menilai kinerja antar anggota atau devisi dalam perusahaan. Transfer pricing telah 

diakui sebagai alat strategis yang dapat memudahkan perusahaan untuk mencapai 

keuanggulan kompetitif, sehingga transfer pricing menjadi isu yang sangat 

diperhatikan dalam akuntansi dan perpajakan. Namun dalam prakteknya transfer 

pricing digunakan oleh beberapa perusahaan multinasional untuk menghindari 

pungutan pajak yang besar dengan cara mengecilkan pajaknya, hal ini 

menyebabkan beberapa negara mengalami kerugian dalam penerimaan pajak. 

Salah satunya, adalah Indonesia yang mengandalkan pajak dalam APBNnya. 

Menurut Direktur Eksekutif Center For Indonesian Taxation, Yustinus 

Prabowo, Indonesia berpotensi kehilangan penerimaan pajak lebih dari Rp. 1.300 

triliun setiap tahunnya. Biasanya Praktik transfer pricing dilakukan dengan cara 

memperbesar nilai harga beli dan memperkecil nilai harga jual antar perusahaan 

dalam satu grup serta mentransfer laba yang didapatkan kepada grup yang berada 

di Negara yang mempunyai tarif pajak lebih rendah. Sehingga semakin tinggi tarif 

pajak suatu Negara maka akan semakin besar kemungkinan perusahaan 

melakukan transfer pricing.  Namun belum tersedianya peraturan yang baku maka 

pemeriksaan transfer pricing sering kali dimenangkan oleh wajib pajak dalam 

pengadilan pajak sehingga perusahaan multinasional semakin termotivasi untuk 

melakukan transfer pricing (Julaikah, 2014). 

Selain alasan pajak, praktik transfer pricing dipengaruhi oleh beberapa 

faktor diantaranya mekanisme bonus. Mekanisme bonus adalah suatu 

penghargaan atau kompensasi yang diberikan kepada pegawai maupun para 

anggota Direksi oleh perusahaan setiap tahun atas keberhasilan pencapaian tujuan-

tujuan yang telah ditargetkan oleh perusahaan. Sistem pemberian bonus ini secara 

tidak langsung akan berpengaruh terhadap kinerja manajemen dalam periode 

kedepannya.  
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Mekanisme bonus berdasarkan laba merupakan cara yang paling sering 

digukanakan perusahaan dalam memberikan penghargaan kepada direksi atau 

manajer biasanya penghargaan ini diberikan pada saat Rapat Umum Pemegang 

Saham (RUPS). Dari tingkatan laba yang dapat dimanipulasi oleh para direksi 

atau manajer untuk memaksimalkan penerimaan bonus. Semakin besar laba yang 

dapat dihasilkan oleh perusahaan, maka semakin baik citra para direksi dimata 

pemilik perusahaan. 

Faktor lain yang berpengaruh dalam transfer pricing adalah kepemilikan 

asing. Kepemilikan asing merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh 

perorangan atau institusional asing. Pada saat kepemilikan saham dimiliki oleh 

pihak pengendali asing semakin besar, maka pengendali asing memiliki 

pengendalian yang semakin besar dalam menentukan keputusan perusahaan yang 

dapat menguntungkan dirinya termasuk kebijakan penentuan harga maupun 

jumlah transaksi transfer pricing. Oleh karena itu, diperkirakan bahwa 

kepemilikan asing dianggap mempengaruhi keputusan suatu perusahaan dalam 

melakukan aktivitas transfer pricing. 

Selain itu faktor yang dianggap mepengaruhi transfer pricing  adalah 

ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan sebuah nilai yang 

menunjukkan besar kecilnya suatu perusahaan.  Menurut Pujiningsih (2011), 

semakin besar perusahaan dan luasan usahanya mengakibatkan pemilik tidak bisa 

mengelola sendiri perusahaannya secara langsung, lalu karena hal inilah yang 

memicu munculnya masalah keagenan. Ukuran perusahaan menjadi sebuah 

pertimbangan bagi para calon investor. Ukuran perusahaan yang besar akan 

membawa minat lebih kepada para calon investor, karena dianggap memiliki 

prospek yang baik untuk jangka waktu yang lebih lama. 

Faktor yang terakhir yaitu Tunneling incentive, Tunneling incentive adalah 

kegiatan yang dilakukan dengan cara mentransfer aset dan atau pembagian 

keuntungan dan atau pemberian hak-hak istimewa yang diberikan secara langsung 

kepada pemegang saham mayoritas tanpa memperhatikan hak-hak pemegang 

saham minoritas. Pemegang saham mayoritas dapat membuat keputusan yang 

menguntungkan bagi dirinya sendiri, tanpa memperdulikan adanya kepentingan 
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lainnya pada pemegang saham minoritas (Saraswati, 2017). Tunneling merupakan 

aktivitas yang dilakukan dengan pengalihan aset dan keuntungan perusahaan 

keluar perusahaan untuk kepentingan pemegang saham pengendali perusahaan 

tersebut (Johnson, 2000). 

Tujuan penelitian ini untuk mengembangkan dan menganalisis kembali 

hasil penelitian Nurjanah, Ika dan Isnawati (2016). Perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian sebelumnya yaitu  faktor-faktor yang diteliti antara lain pajak, 

mekanisme bonus, kepemilikan asing, dan ukuran perusahaan pada keputusan 

perusahaan melakukan transfer pricing. penelitian ini menambahkan faktor 

tunneling incentive dengan menggunakan data perusahaan sektor manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018. Oleh karena itu, peneliti 

akan meneliti kembali dengan judul “Determinan Keputusan Perusahaan 

Melakukan Transfer Pricing” 

1.1 KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Teori Keagenan.  

Teori Keagenan adalah teori yang terjadi ketika adanya hubungan dua pihak 

yang saling berkaitan, serta kedua belah pihak ini sepakat untuk memakai suatu 

jasa. Teori ini dapat menunjukkan bahwa perusahaan dapat dilihat sebagai suatu 

hubungan kontrak antara pemegang sumber daya. Menurut teori keagenan yang 

dikembangkan oleh Colgan (2011), ada beberapa faktor yang menyebabkan 

munculnya masalah keagenan, yaitu: 

a) Moral Hazard. Moral hazard adalah perilaku seseorang saat risiko akibat 

tindakannya akan ditanggung oleh pihak lain. 

b) Penahanan Laba (Earnings Retention). Masalah ini terjadi karena 

kecenderungan untuk melakukan investasi yang berlebihan oleh pihak 

manajemen (agen) melalui peningkatan dan pertumbuhan dengan tujuan untuk 

memperbesar kekuatan, prestise, atau penghargaan atas dirinya, namun dapat 

menghancurkan kesejahteraan pemegang saham. 

c) Horison Waktu. Horison waktu terjadi sebagai akibat dari kondisi arus kas. 

Kelebihan arus kas cenderung diinvestasikan dalam hal-hal yang tidak ada 

kaitannya dengan kegiatan utama perusahaan di mana prinsipal lebih 
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menekankan pada arus kas untuk masa depan yang kondisinya belum pasti dan 

memiliki risiko tinggi, sedangkan manajemen cenderung menekankan pada 

hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan yang mereka miliki dengan risiko 

yang lebih rendah. 

d) Penghindaran Risiko Manajerial. Masalah ini muncul ketika ada batasan 

diversifikasi portofolio yang berhubungan dengan pendapatan manajerial atas 

kinerja yang dicapainya, sehingga manajer akan berusaha meminimalkan risiko 

saham perusahaan dari keputusan investasi yang meningkatkan risikonya. 

Menurut teori keagenan, konflik antara prinsipal dengan agen dapat 

dikurangi dengan cara menyelaraskan kepentingan antara principal dengan agen. 

Kehadiran kepemilikan saham oleh manajerial (insider ownership) dapat dipakai 

untuk mengurangi timbulnya potensi agency cost, karena dengan adanya 

kepemilikan saham perusahaan diharapkan manajer dapat merasakan langsung 

manfaat dari setiap keputusan yang diambilnya. 

Teori Akuntansi Positif.  

Teori akuntansi positif adalah teori yang menjelaskan atau memberikan 

penalaran serta menunjukkan secara ilmiah kebenaran suatu pernyataan atau 

fenomena akuntansi, apa adanya sesuai fakta. Teori ini menjelaskan suatu proses 

yang melibatkan kemampuan, pemahaman, dan pengetahuan akuntansi, serta 

penggunaan kebijakan akuntansi yang paling tepat dalam menghadapi suatu 

kondisi di masa depan. Teori akuntansi positif pada prinsipnya beranggapan 

bahwa tujuan dari teori akuntansi adalah untuk menjelaskan serta memprediksi 

praktik-praktik akuntansi. 

Menurut Watts dan Zimmerman (1986), Teori Akuntansi Positif 

menjelaskan sebab kebijakan akuntansi yang menjadi masalah bagi perusahaan 

dan pihak berkepentingan dengan laporan keuangan, serta untuk memprediksi 

kebijakan akuntansi yang akan dipilih oleh perusahaan dalam kondisi tertentu. 

 

Transfer Pricing 

Menurut Suandy (2011) pengertian transfer pricing dapat digolongkan 

menjadi dua yaitu pengertian secara netral dan secara lebih rendah (pejoratif).  
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Pengertian secara netral memberikan asumsi bahwa transfer pricing adalah 

strategi murni dan taktik bisnis tanpa motif pengurangan beban pajak. Sedangkan 

pengertian yang bersifat lebih rendah (pejoratif) memberikan asumsi bahwa 

transfer pricing sebagai upaya dalam pengurangan beban pajak dengan strategi 

dan taktik tertentu, diantaranya dengan cara mengalihkan laba ke negara yang 

memiliki tarif pajak lebih  rendah. 

Transfer pricing adalah harga yang terkandung pada setiap produk atau jasa 

dari satu divisi yang di transfer ke divisi yang lain dalam perusahaan yang sama 

atau antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Transaksi transfer 

pricing dapat terjadi pada divisi-divisi dalam satu perusahaan, antar perusahaan 

lokal, atau perusahaan lokal dengan perusahaan yang ada di luar negeri (Gunadi, 

2007). 

Menurut Suandy (2011) terdapat beberapa tujuan yang dicapai dalam 

transfer pricing antara lain yaitu: memaksimalkan penghasilan global, 

mengamankan posisi kompetitif anak atau cabang perusahaan dan penetrasi pasar, 

mengevaluasi kinerja anak atau cabang perusahaan mancanegara, menghindarkan 

pengendalian devisa, mengurang risiko moneter dan mengatur arus kas anak atau 

cabang perusahaan yang memadai.  

Pajak 

Pajak merupakan salah satu alasan suatu perusahaan untuk melakukan 

praktik transfer pricing, karena pada umumnya perusahaan akan cenderung 

menghindari pajak yang ditentukan berdasarkan besaran penghasilan yang di 

hasilkan perusahaan, semakin besar penghasilan yang didapat oleh perusahan 

maka akan semakin besar pula pajak yang harus dibayarkan. Kondisi ini tentu 

akan mengurangi laba yang didapatkan perusahaan karena harus membayarkan 

pajak. Maka perusahaan akan berusaha mengalihkan pendapatan dari perusahaan 

di negara dengan tarif pajak tinggi ke perusahaan yang berada di negara yang 

memiliki tarif pajak lebih rendah. 

Penelitian yang dilakukan oleh Nurjanah (2016) menunjukkan Variabel 

pajak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan transfer pricing, 

dimana semakin tinggi pajak suatu negara, maka akan semakin besar 
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kemungkinan perusahaan melakukan transfer pricing. Hal ini disebabkan karena 

peruahaan multinasional yang mendapatkan keuntungan akan melakukan 

pergeseran pendapatan dari negara yang memiliki tarif pajak tinggi ke negara-

negara dengan tarif yang lebih rendah.  Berdasarkan rumusan di atas, maka 

hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H1: pajak berpengaruh terhadap keputusan transfer pricing 

Mekanisme Bonus 

Dalam sebuah perusahaan, semakin besar laba yang dihasilkan perusahaan 

secara keseluruhan, maka semakin besar pula apresiasi yang akan diberikan oleh 

pemilik perusahaan terhadap para direksi. Direksi dianggap memiliki kinerja yang 

baik terhadap perusahaan. Semakin baik citra para direksi di mata pemilik 

perusahaan atau para pemegang saham, maka semakin besar pula penghargaan 

yang diberikan oleh pemilik perusahaan. Penghargaan yang diberikan kepada 

direksi perusahaan dapat berupa bonus. 

Penelitian Nurjanah (2016) menunjukkan Variabel mekanisme bonus 

berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan transfer pricing. Untuk 

memberikan bonus kepada direksi, pemilik perusahaan akan melihat kinerja 

direksi dalam mengelola perusahaan. Tolok ukur tersebut terletak pada besaran 

laba yang diperoleh perusahaan secara keseluruhan, semakin besar laba yang 

diperoleh maka semakin besar pula bonus yang akan diterima oleh para direksi. 

Berdasarkan sebab tersebut maka direksi akan berusaha meningkatkan tingkat 

laba secara maksimum termasuk melakukan transfer pricing. Berdasarkan 

rumusan di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H2: mekanisme bonus berpengaruh terhadap keputusan transfer pricing 

Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan merupakan penilaian besar atau kecilnya sebuah 

perusahaan. Penilaian tersebut dapat berasal dari besar atau kecilnya  total aset 

perusahaan. Apabila suatu perusahaan 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 
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dalam jangka waktu yang relatif lama. Pada umumnya penelitian di Indonesia 

menggunakan total aset sebagai proksi dari ukuran perusahaan. 

Dalam penelitian Marisa (2016) Ukuran Perusahaan berpengaruh 

signifikan pada Transfer Pricing, hal ini dikarenakan perusahaan yang besar 

pemiliknya juga cenderung menginginkan profit yang besar dengan jumlah pajak 

yang kecil, pemilik perusahaan besar juga pasti memiliki kemampuan untuk 

membangun cabang perusahaan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. 

Berdasarkan rumusan di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

H3: ukuran perusahaan berpengaruh terhadap keputusan transfer pricing 

Kepemilikan Asing 

Kepemilikan Asing merupakan persentase kepemilikan saham oleh suatu 

badan ataupun perseorangan pihak asing, yang memiliki hak atas saham dimana 

semakin besar persentase saham yang dimiliki maka akan mendapatkan hak 

kendali yang besar  pula untuk mengendalikan kebijakan perusahaan. Hak kendali 

inilah yang sering digunakan oleh pengendali asing untuk melakukan aktifitas 

yang bertujuan untuk mensejahterakan perusahaan pribadinya.  

Dalam penelitian Refgia, Thesa  (2017) menemukan bahwa kepemilikan 

asing berpengaruh terhadap transfer pricing. Semakin besar tingkat kepemilikan 

asing pada perusahaan maka semakin besar pengaruh pemegang saham asing 

dalam menentukan berbagai keputusan dalam perusahaan termasuk dalam 

kebijakan penentuan harga. Dimana kebijakan tersebut dapat menguntungkan 

pemegang saham asing. Pemegang saham asing dapat melakukan penjualan atau 

pembelian dengan harga yang tidak wajar kepada perusahaan pribadinya sehingga 

dapat menguntungkan untuk dirinya sendiri. Berdasarkan rumusan di atas, maka 

hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H4: kepemilikan asing berpengaruh terhadap keputusan transfer pricing 

Tunneling Incentive 

Tunneling Incentive adalah suatu aktivitas mengeluarkan laba perusahaan 

untuk kepentingan pemegang saham mayoritas tanpa mempedulikan  kepentingan 

pemegang saham minoritas. Pemegang saham mayoritas memiliki ruang kendali 
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yang lebih besar daripada pemegang saham minoritas, maka pemegang saham 

mayoritas dapat dengan mudah melakukan transfer pricing. 

Menurut penelitian Refgia (2017) menemukan bahhwa variabel tunneling 

incentive berpengaruh terhadap  transfer pricing. Semakin besar saham yang 

dimiliki oleh pemegang saham maka semakin besar kesempatan untuk melakukan 

aktivitas transfer pricing. Karena, jika perusahaan anak membeli persediaan 

kepada perusahaan induk dengan harga yang lebih mahal, maka sangat 

menguntungkan bagi perusahaan induk dimana adalah pemegang saham 

mayoritas atas perusahaan anak tersebut. Namun, pemegang saham minoritas 

merasa dirugikan karena deviden yang akan diterima akan semakin kecil akibat 

besarnya pembebanan biaya atas transaksi tersebut. Berdasarkan rumusan di atas, 

maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H5: Tunneling Incentive berpengaruh terhadap Keputusan Transfer Pricing 

2. METODE 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif, yaitu suatu penelitian 

yang berfungsi untuk menjelaskan atau memberikan gambaran terhadap objek 

yang diteliti melalui data atau sampel atau populasi atau angka.  Di dalam 

penelitian ini, hubungan atau pengaruh yang diteliti meliputi pajak, mekanisme 

bonus, kepemilikan asing, ukuran perusahaan, dan tunneling incentive terhadap 

transfer pricing. Data penelitian diperoleh dari situs https://www.idx.co.id/  

selama tahun 2016-2018. 

Penelitian ini menggunakan data sekunder dari perusahaan manufaktur 

multinasioanl yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018. Sampel 

dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling Data penelitian 

diperoleh dari situs https://www.idx.co.id/ dan selama tahun 2016-2018. 

Adapun kriteria perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah: 

a. Penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia selama tahun 2016-2018; 

b. Perusahaan sampel dikendalikan oleh perusahaan asing dengan persentase 

kepemilikan 20% atau lebih sesuai dengan PSAK No. 15 (Revisi 2013) 

https://www.idx.co.id/
https://www.idx.co.id/
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yang menyatakan bahwa pemegang saham pengendali adalah pihak yang 

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

Kiswanto (2014). 

c. Perusahaan selalu melaporkan Laporan Keuangan ke Bursa Efek Indonesia 

dalam periode 2016-2018; dan 

d. Tidak mengalami kerugian dalam kurun waktu penelitian, yaitu 2016-2018, 

karena jika mengalami kerugian perusahaan tersebut tidak diwajibkan untuk 

membayar pajak, sehingga tidak relevan dengan penelitian ini. Maka 

perusahaan yang mengalami kerugian dikeluarkan dari sampel. 

2.1 Transfer Pricing  

Transfer pricing adalah harga yang terkandung pada setiap produk atau jasa 

dari satu divisi yang di transfer ke divisi yang lain dalam perusahaan yang sama 

atau antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa, Perusahaan yang 

memiliki hubungan istimewa umumnya melakukan transaksi transfer pricing. 

Transaksi transfer pricing dapat terjadi pada divisi-divisi dalam satu perusahaan, 

antar perusahaan lokal, atau perusahaan lokal dengan perusahaan yang ada di luar 

negeri (Gunadi, 2007). 

Menurut Zain (2003) transfer pricing diukur menggunakan proksi rasio nilai 

transaksi pihak berelasi (Related Party Transaction).   

 

2.2 Pajak  

Menurut Waluyo (2009) Pajak merupakan iuran kepada negara (dapat 

dipaksakan) dan wajib dibayarkan sesuai perundang-undangan yang dibebankan 

kepada perorangan maupun badan usaha yang harus disetorkan kepada negara 

sebagai salah satu sektor penerimaan pendapatan negara untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluaran umum.  

Pajak dalam penelitian ini di proksikan dengan tarif pajak efektif (effective 

tax rate). ETR dijadikan sebagai alat ukur untuk mengetahui seberapa efektif 

upaya perusahaan dalam memperkecil beban pajaknya (Harnanto, 2003). Melalui 

RPT  =  Piutang Kepada Pihak Berelasi 

 Total Piutang 
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proksi ini perusahaan akan terlihat apakah mereka melakukan aktivitas transfer 

pricing atau tidak.   

 

 

2.3 Mekanisme bonus  

Mekanisme bonus adalah komponen perhitungan imbalan yang diberikan 

oleh pemilik perusahaan kepada manajer karena memenuhi sasaran kinerja 

perusahaan. Seorang manajer mungkin memperoleh bonus berdasarkan laba 

bersih, atau menurut target kenaikan laba bersih (Hansen and Mowen, 2005:132). 

Sehingga variabel mekanisme bonus diukur dengan komponen perhitungan indeks 

trend laba bersih. Menurut Irpan (2010), Indeks Trend Laba Bersih (ITRENDLB) 

di hitung dengan cara : 

 

 

2.3 Ukuran perusahaan  

Ukuran perusahaan merupakan ukuran besar atau kecilnya sebuah 

perusahaan yang didasarkan dari total aset. Dalam Penelitian ini ukuran 

perusahaan dinilai dengan log of total assets. Log of total assets ini digunakan 

untuk mengurangi perbedaan signifikan antara ukuran perusahaan yang terlalu 

besar dengan perusahaan yang terlalu kecil, maka nilai total aset dibentuk menjadi 

logaritma natural. Konversi yang terbentuk bertujuan untuk membuat data total 

aset terdistribusi normal. Pengukuran variabel ini dengan menggunakan skala 

rasio, dengan rumus sebagai berikut (Jogiyanto 2014): 

 

2.4 Kepemilikan asing  

Kepemilikan asing adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak-

pihak asing dari luar negeri baik perseorangan, badan maupun institusional. 

Kepemilikan asing diukur menggunakan proksi persentase kepemilikan asing 

sebesar 20% atau lebih. PSAK No. 15 (Revisi 2013) juga menyatakan tentang 

ITRENDLB =          Laba Bersih Tahun     x 100% 

      Laba Bersih Tahun t-1 

Effective tax rate  =               Beban Pajak – Beban Tangguhan 

         Laba kena Pajak 

Size = Ln Total Aset 
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pengaruh signifikan yang dimiliki oleh pemegang saham dengan persentase 20% 

atau lebih (Yuanisih, 2012), Kepemilikan asing diukur dengan cara : 

 

 

2.5 Tunneling Incentive 

Tunneling merupakan aktivitas pengalihan asset dan laba keluar perusahaan 

untuk kepentingan pemegang saham pengendali perusahaan tersebut (Johnson 

dalam Sukma 2018). Tunneling incentive diproksikan dengan persentase 

kepemilikan saham di atas 25% sebagai pemegang saham pengendali (Marfuah 

2014). 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini menggunakan sebanyak 12 perusahaan manufaktur yang 

telah memenuhi kriteria selama 3 tahun periode pengamatan yaitu tahun 2016-

2018, sehingga jumlah sampel berjumlahh 36 pengamatan. 

Tabel 1. Uji Asumsi Klasik 

Uji 

Asumsi 

Klasik 

Uji 

Normalitas 

Uji 

Multikolinearitas 

Uji 

Autokor

elasi 

Uji 

Heterokedastisita

s Toleran

ce 

VIF 

PJ Asymp. Sig. 

(2-tailed) 

0,074 

0,975 1,026 Durbin-

Watson 

0,710 

0,824 

MB 0,886 1,128 0,882 

UP 0,377 2,650 0,938 

KA 0,330 3,032 0,878 

TI 0,840 1,191 0,635 

    

Berdasarkan Uji Asumsi Klasik didapat hasil uji normalitas menggunakan 

Kolmogorov-Smirnov (K-S) bahwa terdapat pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, 

Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing, dan Tunneling Incentive terhadap 

Transfer Pricing dengan nilai probabilitas 0,074 > 0,05 yang berarti data tersebut 

berdistribusi normal. 

Tunneling Incentive = Jumlah kepemilikan saham terbesar 

Jumlah saham beredar 

Kepemilikan asing = Jumlah kepemilikan pihak asing x 100% 

    Total saham yang beredar 
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Uji Multikolinieritas di atas menunjukkan bahwa nilai Tolerance dari 

Variabel Pajak = 0,840 > 0,10, Variabel Mekanisme Bonus = 0,975 > 0,10, 

Variabel Ukuran Perusahaan = 0,886 > 0,10, Variabel Kepemilikan Asing = 0,377 

> 0,10, Variabel Tunnelingg Incentive = 0,330 > 0,10. Sedangkan VIF dari 

Variabel Pajak = 1,191 < 10, Variabel Mekanisme Bonus = 1,026 < 10, Variabel 

Ukuran Perusahaan = 1,128 < 10, Variabel Kepemilikan Asing = 2,650 < 10, 

Variabel Tunnelingg Incentive = 3,032 < 10. Jadi bisa disimpulkan bahwa data 

diatas terbebas dari gejala multikolineeritas.  

Uji heteroskedastisitas dengan Spearman-Rho pada penelitian diatas 

menunjukkan bahwa nilai sign dari masing-masing variabel sebesar 0,824, 0,882, 

0,938, 0,878, 0,635 lebih besar dari 0,05 atau 5%, sehingga dapat dikatakan 

bahwa tidak terjadi heterokedastisitas 

Untuk mendeteksi autokorelasi dengan nilai d hitung (Durbin-Waston) 

terletak antara -2 sampai dengan +2 yaitu 0.710. Dengan ketentuan tersebut maka 

dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi dalam penelitian ini. 

Tabel 2. Hasil Uji Analisis Regresi Berganda 

 

Variabel Koefisien Reg. T hitung Sig. Keterangan 

(Constant) -0,584 -3,502 0,001  

PJ 0,282 2,768 0,010 H1 Diterima 

MB -0,001 -0,025 0,980 H2 Ditolak 

UP 0,020 3,797 0,001 H3 Diterima 

KA -0,141 -2,074 0,047 H4 Diterima 

TI 0,127 1,794 0,083 H5 Ditolak 

R
2
 0,454 F hitung 4,987 

Adjusted R
2
 0,363 Sig.        0,002 

Sumber: Hasil olah data 2020 

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda, diperoleh model persamaan 

regresi sebagai berikut : 

Transfer Pricing  = -0,584 + 0,282 PJ - 0,001 MB + 0,020 UP – 0,141 KA + 

0,127 TI +e 

Berdasarkan Uji F diperoleh nilai signifikansi lebih kecil dibandingkan level 

of significan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu 0,002 < 0,05 yang 

menunjukan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini 
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menunjukan model goodness of fit. Berdasarkan hasil analisis determinasi 

berganda diatas dapat diketahui bahwa presentase pengaruh variabel bebas 

terhadap variabel terikat yangditunjukkan dengan nilai R square sebesar 0,454 

maka koefisien determinasi berganda 0,454 x 100 % = 45,4 % dan sisanya 100 % 

- 45,4 % = 54,5 % . 

Hal ini berarti naik turunnya variabel terikat yaitu Transfer Pricing  dipengaruhi 

oleh variabel bebas yyaitu Pajak, Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, 

Kepemilikan Asing, dan Tunneling Incentive sebesar 45,5%. Sredangkan sisanya 

sebesar 54,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian 

ini. 

3.1 Pembahasan 

3.1.1 Pengaruh Pajak Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer 

Pricing 

Sesuai dengan perhitungan Uji t yang dilakukan dengan aplikasi SPSS 

diatas diperoleh, Variabel Pajak memiliki nilai signifikan sebesar 0,010 < 0,05 

dan memiliki t hitung yang lebih besar dari  t tabel yaitu  2,768 > 2,042 maka 

dinyatakan bahwa H1 diterima, yang berarti Pajak berpengaruh terhadap variabel 

Transfer Pricing. Maka penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Nurjanah (2016) yang menunjukkan Variabel pajak berpengaruh terhadap 

keputusan perusahaan melakukan transfer pricing, dimana semakin tinggi pajak 

suatu negara, maka akan semakin besar kemungkinan perusahaan melakukan 

transfer pricing. Hal ini disebabkan karena peruahaan multinasional yang 

mendapatkan keuntungan dalam melakukan pergeseran pendapatan dari negara 

yang memiliki tarif pajak tinggi ke negara-negara dengan tarif yang lebih rendah. 

Selain itu penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh 

Refgia (2017), Kiswanto (2016), Putri (2019), Sukma (2018), Saraswati (2017), 

Marfuah (2014), Wafiroh (2015), Khotimah (2018) yang menunjukkan variabel 

pajak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan Transfer Pricing. 
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3.2.2 Pengaruh Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Perusahaan 

Melakukan Transfer Pricing 

Sesuai dengan perhitungan Uji t yang dilakukan dengan aplikasi SPSS 

diatas diperoleh, Variabel Mekanisme Bonus memiliki nilai signifikan sebesar 

0,980 > 0,05 dan memiliki t hitung yang lebih kecil dari  t tabel yaitu -0,025 < 

2,042 maka dinyatakan bahwa H2 ditolak, yang berarti Mekanisme Bonus tidak 

berpengaruh terhadap variabel Transfer Pricing. Hal tersebut mengindikasikan 

bahwa mekanisme bonus bukan merupakan alasan kuat yang dipakai oleh 

perusahaan dalam pertimbangan melakukan praktik Transfer Pricing. Maka 

penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurjanah 

(2016) yang menunjukkan Variabel mekanisme bonus berpengaruh terhadap 

keputusan perusahaan melakukan transfer pricing.  

Namun penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Sukma 

(2018), Putri (2019), Saraswati (2017),  Refgia (2017) dan Wfiroh (2015) yang 

menyarakan bahwa mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap keputusan 

transfer pricing. Wafiroh (2015) menyatakan bahwa hal ini dikarrenakan motif 

untuk mendapatkan bonus direksi berani melakukan transfer pricing guna 

memberikan kenaikan laba sementara untuk perusahaan maka hal ini dirasa tidak 

etis mengingat terdapat adanya kepentingan yang jeuh lebih besar lagi yaitu 

menjaga nilai perusahaan dimana masyarakat dan pemerintah dengan menyajikan 

laporan keuangan yang lebih nyata dan dapat digunakan dalam pengambilan 

keputusan yang lebih penting bagi perusahaan kedepannya. 

3.3.3Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Keputusan Perusahaan 

Melakukan Transfer Pricing 

Sesuai dengan perhitungan Uji t yang dilakukan dengan aplikasi SPSS 

diatas diperoleh, Variabel Ukuran Perusahaan memiliki nilai signifikan sebesar 

0,001 < 0,05 dan memiliki t hitung yang lebih besar dari  t Tabel yaitu  3,797 > 

2,042 maka dinyatakan bahwa H3 diterima, yang berarti Ukuran Perusahaan 

berpengaruh terhadap variabel Transfer Pricing. Maka penelitian ini konsisten 

dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Kiswanto (2016), Nurjanah (2016), 

Khotimah (2018), Marisa (2016). Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan pada 
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Transfer Pricing, hal ini dikarenakan perusahaan yang besar pemiliknya juga 

cenderung menginginkan profit yang besar dengan jumlah pajak yang kecil, 

pemilik perusahaan besar juga pasti memiliki kemampuan untuk membangun 

cabang perusahaan baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang tarif pajaknya 

rendah atau biasa disebut tax heaven country dengan tujuan untuk membagi 

labanya agar jumlah pajak yang dibayarkan kecil, atau bahkan untuk menghindari 

pembayaran pajak di negaranya.  

3.4.4 Pengaruh Kepemilikan Asing Terhadap Keputusan Perusahaan 

Melakukan Transfer Pricing 

Sesuai dengan perhitungan Uji t yang dilakukan dengan aplikasi SPSS 

diatas diperoleh, Variabel Kepemilikan Asing memiliki nilai signifikan sebesar 

0,047 < 0,05 dan memiliki t hitung yang lebih besar dari  t Tabel yaitu  -2,074 > 

2,042 maka dinyatakan bahwa H4 diterima, yang berarti Kepemilikan Asing 

berpengaruh terhadap variabel Transfer Pricing. Karena ketika pihak asing telah 

menanamkan modalnya pada perusahaan publik di Indonesia dengan persentase 

lebih dari 20% maka pihak asing bisa memberikan pengaruh signifikan terhadap 

keputusan perusahaan termasuk keputusan transfer pricing. 

Maka penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh 

Kiswanto (2016) dan Refgia (2017) yang menyatakan kepemilikan asing 

berpengaruh terhadap transfer pricing. Semakin besar tingkat kepemilikan asing 

pada perusahaan maka semakin besar pengaruh pemegang saham asing dalam 

menentukan berbagai keputusan dalam perusahaan termasuk dalam kebijakan 

penentuan harga. Dimana kebijakan tersebut dapat menguntungkan pemegang 

saham asing. Pemegang saham asing dapat melakukan penjualan atau pembelian 

dengan harga yang tidak wajar kepada perusahaan pribadinya sehingga dapat 

menguntungkan untuk dirinya sendiri. 

3.5.5 Pengaruh Tunneling Incentive Terhadap Keputusan Perusahaan 

Melakukan Transfer Pricing 

 

Sesuai dengan perhitungan Uji t yang dilakukan dengan aplikasi SPSS 

diatas diperoleh, Variabel Tunneling Incentive memiliki nilai signifikan sebesar 
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0,83 > 0,05 dan memiliki t hitung yang lebih kecil dari  t tabel yaitu  1,794 < 

2,042 maka dinyatakan bahwa H5 ditolak, yang berarti Tunneling Incentive  tidak 

berpengaruh terhadap variabel Transfer Pricing. Maka penelitian ini tidak 

konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Refgia (2017), Marisa (2017), 

Putri (2019), Sukma (2018), Saraswati (2017), Wafiroh (2015), Khotimah (2018) 

yang menunjukkan variabel tunneling incentive berpengaruh terhadap keputusan 

perusahaan melakukan transfer pricing. Namun penelitian ini konsisten dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Khotimah (2018) yang menyatakan bahwa 

tunneling incentive tidak berpengaruh terhadap transfer pricing, karena tunneling 

incentive yang diproksikan dengan kepemilikan saham kendali atau saham 

pengendali tidak mempengaruhi manajemen dalam melakukan praktik transfer 

pricing.  

 Transaksi pihak terkait lebih umum digunakan untuk tujuan transfer 

kekayaan daripada pembayaran deviden karena peruahaan yang terdaftar harus 

menddistribusikan deviden kepada perusahaan induk dan pemegang saham 

minoritas lain. Terkadang adanya kondisi unik dimana kepemilikan saham pada 

perusahaan publik di Indonesia cenderung terkonsentrasi sehingga ada 

kecenderungan pemegang saham mayoritas untuk melakukan tunneling. 

 

4. PENUTUP 

4.1 Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang telahh dilakukan dengan analisis regresi dan 

pembahasan hasil, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pajak berpengaruh terhadap variabel Transfer Pricing. Variabel Pajak (X1) 

memiliki nilai signifikan sebesar 0,010 < 0,05 (nilai sign lebih kecil dari 

0,05), yang berarti bahwa hipotesis 1 yang menyatakan terdapat pengaruh 

pajak dengan variabel Transfer Pricing diterima. ( H1 diterima). 

2. Mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap variabel Transfer Pricing. 

Variabel Mekanisme Bonus memiliki nilai signifikan sebesar 0,980 > 0,05 

(nilai sign lebih besar dari 0,05), yang berarti (H2 ditolak). 
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3. Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap variabel Transfer Pricing. Variabel 

Ukuran Perusahaan memiliki nilai signifikan sebesar 0,001 < 0,05 (nilai sign 

lebih kecil dari 0,05), yang berarti bahwa hipotesis 3 yang menyatakan 

terdapat pengaruh ukuran perusahaan dengan variabel Transfer Pricing 

diterima. (H3 diterima) 

4. Kepemilikan Asing berpengaruh terhadap variabel Transfer Pricing. Variabel 

Kepemilikan Asing memiliki nilai signifikan sebesar 0,047 < 0,05 (nilai sign 

lebih kecil dari 0,05), yang berarti bahwa hipotesis 4 yang menyatakan 

terdapat pengaruh Kepemilikan Asing dengan variabel Transfer Pricing 

diterima. (H4 diterima) 

5. Tunneling Incentive tidak berpengaruh terhadap variabel Transfer Pricing. 

Variabel Tunneling Incentive memiliki nilai signifikan sebesar 0,83 > 0,05 

(nilai sign lebih besar dari 0,05), hal ini dikarenakan tunneling incentive yang 

diproksikan dengan kepemilikan saham kendali atau saham pengendali tidak 

mempengaruhi manajemen dalam melakukan praktik transfer pricing. (H5 

ditolak). 

 

4.2 Keterbatasan Penelitian 

Dalam melakukan penelitian, peneliti akan menalami berbagai kendala 

dalam melakukan penelitian sehingga menyebabkan suatu keterbatasan atau 

kekurangan dalam penelitian yang dilakukan. Begitu juga dalam penelitian ini 

yang memiliki berbagai keterbatasan antara lain sebagai berikut: 

a. Penelitian ini menggunakan periode yang relatif singkat yaitu hanya selama 3 

tahun, sehingga dirasa masih kurang untuk memahami konisi perusahaan. 

b. Variabel bebas yang diteliti dalam penelitian ini hanya beberapa variabel saja, 

memungkinkan bahwa masih banyaknya variabel yang berhubungan dengan 

transfer pricing. 

4.3 Saran 

a. Penelitian sselanjutnya disarankan agar menggunakan rentan waktu penelitian 

yang lebih lama, agar semakin dapat memahami perusahaan. 
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b. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel bebas 

lain seperti Good Corporate Governance (GCG), exchangerate, dan 

Intangible Asset yang berpeluang dalam mempenggaruhi aktivitas transfer 

pricing 
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