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SARI 

Angga Kusuma Nugraha. 2016. “Analisis Pengaruh Beban Pajak, Tunneling 

Incentive, Dan Mekanisme Bonus Terhadap Transfer Pricing  Perusahaan 

Multinasional Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia”. Skripsi. Jurusan 

Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing 

Kiswanto, S.E, M.Si. 

 

Kata Kunci : Transfer Pricing, Beban Pajak, Tunneling Incentive, Mekanisme 

Bonus. 

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. Namun seiring 

berkembangnya perusahaan semakin banyak perusahaan yang melakukan 

Transfer Pricing. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh variabel 

Beban Pajak, Tunneling Incentive dan Mekanisme Bonus terhadap Transfer 

Pricing pada Perusahaan Multinasinal. 

Populasi penelitian ini adalah perusahaan multinasional tahun 2013. 

Sampel dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling dan diperoleh 

90 unit analisi yang menjadi objek pengamatan. Alat analisis yang digunakan 

analisis regresi logistic SPSS 21. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa beban pajak berpengaruh 

signifikan positif terhadap transfer pricing. Tunneling incentive dan mekanisme 

bonus tidak berpengaruh signifikan terhadap transfer pricing. 

Simpulan dari penelitian ini yaitu satu persen kenaikan beban pajak akan 

menurunkan hasil transfer pricing. Saran untuk peneliti selanjutnya sebaiknya 

menggunakan rentan waktu yang lebih lama, diharapkan dengan rentan waktu 

yang lebih lama akan memberikan hasil yang lebih baik. 
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ABSTRACT 

Angga Kusuma Nugraha. 2016. “The Analysis of Influence of Tax Expense, 

Tunneling Incentive and Bonus Plan on Transfer Pricing on Multinational 

Companies that Listed on Indonesia Stock Exchange”. Final Project. Accounting 

Department. Economic Faculty. Semarang State University. Advisor Kiswanto, 

S.E, M.Si. 

 

Keywords: Tax Expense, Tunneling Incentive, Bonus Plan, Transfer Pricing 

 Transfer Pricing is the price that contained on every single product or 

service that transferred from one division to another division of the company or 

inter related companies. But time by time, more companies are doing transfer 

pricing. The purpose of this research is to analyze the influence of tax expense, 

tunneling incentive and bonus plan on transfer pricing on multination companies. 

 The populations of this research are multinational companies in 2013. The 

samples are selected using purposive sampling method, and obtained 90 unit of 

analysis as observations object. The analysis tool is logistic regression with SPSS 

21. 

The result shows that tax expense has significant effect on transfer pricing. 

While tunneling incentive and bonus plan has no significant effect on transfer 

pricing. 

The conclusion of this research is one percent increase on tax expense will 

decrease the result of transfer pricing.  Suggestions for the next research is the 

researcher should use a longer time vulnerable to get better result. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Globalisasi dalam bidang ekonomi dan bisnis telah menyebabkan 

berkembanganya perekonomian yang tidak mengenal batas antar negara. Banyak 

transaksi antar perusahaan yang semakin meningkat, baik antar perusahaan yang 

ada di dalam negeri maupun diluar negeri. Arus barang, jasa, permodal (investasi), 

maupun tenaga kerja semakin mudah dan lancar antarnegara. Adanya World 

Trade Organisation (WTO) dan General Agreement on Trade and Tariff (GATT) 

semakin mempermudah pergerakan barang, jasa, permodal (investasi), dan tenaga 

kerja antar negara menyebabkan perusahaan tidak lagi membatasi operasinya 

didalam negeri, akan tetapi merambah ke luar negeri dan menjadi perusahaan 

multinasional yang beroperasi melalui anak perusahaan serta cabang-cabangnya. 

Semakin banyaknya perusahaan multinasional menyebabkan permasalahan 

transfer pricing menjadi isu yang menarik dan mendapatkan perhatian dari 

otoritas perpajakan di berbagai negara. Semakin banyak negara di dunia yang 

mulai memperkenalkan peraturan tentang transfer pricing.  

Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 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 antara beberapa badan  
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yang 25% (dua puluh lima persen) atau lebih sahamnya dimiliki oleh suatu badan. 

Hubungan istimewa dapat mengakibatkan ketidakwajaran harga, biaya, dan atau 

imbalan lain yang direalisasikan dalam suatu transaksi perusahaan. Transaksi 

antar wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut dikenal dengan 

istilah transfer pricing. Hal tersebut dapat mengakibatkan terjadinya pengalihan 

penghasilan, dasar pengenaan pajak (tax base) atau biaya dari suatu wajib pajak 

kepada wajib pajak lainnya yang dapat direkayasa untuk menekan keseluruhan 

pajak yang terutang atas wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa 

tersebut. 

Para ahli juga mengakui bahwa transfer pricing ini bisa menjadi suatu 

masalah bagi perusahaan, namun ini juga bisa menjadi peluang penyalahgunaan 

untuk perusahaan yang mengejar laba yang tinggi. Bagi perusahaan yang memiliki 

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

masalah karena akan membayar pajak lebih banyak, sehingga keuntungan yang 

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

dan membuat strategi untuk mendapatkan keuntungan lebih dari penjualan dan 

penghindaran pajak. Salah satu caranya adalah dengan membuat anak perusahaan 

di negara yang memberikan tarif pajak rendah ataupun negara yang berstatus tax 

heaven country. Pajak merupakan adalah iuran rakyat kepada kas negara 

berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat 

balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma 

hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk 

mencapai kesejahteraan umum. Jadi beban pajak merupakan pajak yang 
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dibebankan kepada perorangan maupun badan sebagai salah satu sektor 

pendapatan negara. 

Berdasarkan informasi dari Okezone diperkirakan potensi kehilangan 

akibat transfer pricing lebih dari Rp1.000 triliun per tahun. Selain dolar terparkir 

di negara lain, praktek tersebut membuat cadangan devisa Indonesia sedikit. 

Untuk diketahui cadangan devisa Indonesia per akhir September hanya 

USD101,72 miliar. Informasi yang diberikan Kompas juga mengungkapkan 

bahwa transfer pricing di Indonesia, diperkirakan bernilai Rp 1.200 triliun. 

Dengan demikian, pajak yang tidak disetor ke kas negara bisa mencapai Rp 120 

triliun atau setara dengan 10 persen. perusahaan yang melakukan transfer pricing 

kerap melakukan rekayasa keuangan dengan melaporkan margin usaha sebesar 6-

8 persen. Namun, margin yang diperoleh sebenarnya mencapai 48 persen. Hal 

tersebut tentu sangat merugikan negara pada sector pendapatan pajak. 

Arifin (2010) menyatakan ada tiga hal yang kelihatan kasat mata soal 

transfer pricing ini yaitu pembentukan agent. Cara ini adalah perusahaan di 

Indonesia sebagai prudusen menjual barang langsung ke induk perusahaan diluar 

negeri. Tapi dijualnya melalui agent di Singapore atau Hong Kong atau dinegara 

yang pajaknya rendah. Agent ini sebetulnya dimiliki oleh group perusahaan itu 

sendiri. Harga jual kepada agent dibuat serendah mungkin agar pajak dibayar 

didalam negeri jadi rendah. Kemudian agent itu mengemas kembali barang dan 

menjualnya kepada induk perusahaan dengan harga tinggi. Induk perusahaan akan 

membayar mahal tentu agar labanya jadi rendah dibanding harga beli, sehingga 
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dalam hal ini, laba bagi penjual / produsen rendah, laba bagi pembeli juga rendah. 

Laba tinggi ada di agent yang berada dinegara yang pajaknya rendah. 

Selain beban pajak, keputusan perusahaan untuk melakukan transfer 

pricing juga dipengaruhi oleh kepemilikan saham. Struktur kepemilikan di 

Indonesia terkonsentrasi pada sedikit pemilik (Claessens et al, 2000), sehingga 

muncul konflik keagenan antara pemegang saham mayoritas dan minoritas. 

Masalah keagenan terjadi antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang 

saham minoritas karena pemegang saham mayoritas dapat mengendalikan 

manajemen. Ini mengakibatkan pemegang saham mayoritas memiliki kendali 

pada keputusan daripada pemegang saham minoritas. Pemegang saham mayoritas 

dapat membuat keputusan yang menguntungkan bagi dirinya sendiri, tanpa 

memperdulikan adanya kepentingan lainnya pada pemegang saham minoritas. Hal 

lain yang membuat konflik keagenan ini adalah lemahnya perlindungan hak-hak 

pemegang saham minoritas, mendorong pemegang saham mayoritas untuk 

melakukan tunneling yang merugikan pemegang saham minoritas (Claessens, et 

al 2002). Istilah "tunneling" pada awalnya digunakan untuk menggambarkan 

"pengambilalihan pemegang saham minoritas di Republik Ceko seperti 

pemindahan aset melalui sebuah terowongan bawah tanah (tunnel). 

Beberapa penelitian mengenai tunneling incentive telah dilakukan. 

Menurut Mutamimah (2008) menemukan bahwa terjadi tunneling oleh pemilik 

saham mayoritas terhadap pemilik saham minoritas melalui strategi merger dan 

akuisisi. Tunneling incentive itu sendiri pada awalnya digunakan untuk 

menggambarkan pengambilalihan pemegang saham minoritas di Republik Ceko. 
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Menurut Lo et al., (2010) menemukan bahwa konsentrasi kepemilikan oleh 

pemerintah di Cina berpengaruh pada keputusan transfer pricing, dimana 

perusahaan bersedia mengorbankan penghematan pajak untuk tunneling 

keuntungan ke perusahaan induk. 

Selain tunneling incentive, keputusan perusahaan untuk melakukan 

transfer pricing juga dipengaruhi oleh mekanisme bonus (bonus scheme). 

Mekanisme bonus merupakan salah satu strategi atau motif perhitungan dalam 

akuntansi yang tujuannya adalah untuk memberikan penghargaan kepada direksi 

atau manajemen dengan melihat laba perusahaan secara keseluruhan. Adanya 

pemberian bonus kepada direksi atau managemen secara tidak langsung akan 

memberikan motivasi untuk bekerja lebih kera lagi untuk mendapatkan bonus 

yang lebih lagi. Karena sebagai akibat dari adanya praktik transfer pricing maka 

tidak menutup kemungkinan akan terjaadi kerugian pada salah satu divisi atau 

subunit. Menurut penelitian terdahulu, Purwanti (2010) bonus merupakan 

penghargaan yang diberikan oleh RUPS kepada anggota Direksi setiap tahun 

apabila perusahaan memperoleh laba. Pemberian bonus tersebut akan memberikan 

pengaruh terhadap manajemen dalam merekayasa laba. Manajer secara otomatis 

akan lebih cenderung melakukan tindakan yang mengatur laba bersih untuk dapat 

memaksimalkan yang akan mereka terima. 

Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan multinasional yang 

terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2013, dengan alasan karena praktek 

transfer pricing ini terjadi hanya dalam perusahaan-perusahaan multinasional 

yang memiliki anak perusahaan di luar negeri. Penggunaan sampel selama 1 tahun 
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cukup untuk menggambarkan tentang kondisi perusahaan multinasional di 

Indonesia yang melakukan praktek transfer pricing. 

Berdasarkan penjelasan terebut, maka penelitian ini akan menggabungkan 

dan menguji kembali pengaruh pajak, tunneling incentive, dan mekanisme bonus 

terhadap transfer pricing. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengambil 

judul “Analisis Pengaruh Beban Pajak, Tunneling Incentive, Dan Mekanisme 

Bonus Terhadap Transfer Pricing Perusahaan Multinasional Yang Listing Di 

Bursa Efek Indonesia”. 

 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Transfer Pricing merupakan salah satu masalah penghindaran pajak yang 

banyak dilakukan oleh perusahaan multinasional di Indonesia. Ini juga merupakan 

masalah penghindaran pajak yang besar yang merugikan negara. Berdasarkan hal 

tersebut, maka perlu dilakukan kajian mengenai faktor-faktor apa saja yang 

mempengaruhi keputusan perusahaan melakukan transfer pricing, dengan 

perumusan masalah yang dinyatakan dalam pertanyaan sebagai berikut: 

1) Apakah beban pajak berpengaruh terhadap transfer pricing? 

2) Apakah tunneling incentive berpengaruh terhadap transfer pricing? 

3) Apakah mekanisme bonus berpengaruh terhadap transfer pricing? 

 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis : 
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1) Untuk mengetahui pengaruh beban pajak terhadap transfer pricing. 

2) Untuk mengetahui pengaruh tunneling incentive terhadap transfer pricing. 

3) Untuk mengetahui pengaruh mekanisme bonus terhadap transfer pricing. 

 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sumbangan 

pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta dapat menambah 

referensi secara luas dan mendalam yang berkaitan dengan transfer pricing serta 

dapat dijadikan referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Teori Keagenan 

Jensen dan Meckling (1976) mengemukakan teori keagenan yang 

menjelaskan hubungan antara manajemen perusahaan (agen) dan pemegang 

saham (prinsipal). Hubungan keagenan (agency relationship) terdapat suatu 

kontrak satu orang atau lebih (prinsipal) yang memerintahkan orang lain (agen) 

untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal dan memberi wewenang kepada 

agen untuk membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal. Pihak prinsipal juga 

dapat membatasi divergensi kepentingannya dengan memberikan tingkat insentif 

yang layak kepada agen dan bersedia mengeluarkan biaya pengawasan 

(monitoring cost) untuk mencegah hazard dari agen. Tetapi, sebaliknya teori 

keagenan juga dapat mengimplikasikan adanya asimetri informasi. Konflik 

antarkelompok atau agency conflict merupakan konflik yang timbul antara 

pemilik, dan manajer perusahaan dimana ada kecenderungan manajer lebih 

mementingkan tujuan individu daripada tujuan perusahaan. Beberapa faktor yang 

menyebabkan munculnya masalah keagenan (Colgan, 2001), yaitu:  

1) Moral Hazard  

Hal ini umumnya terjadi pada perusahaan besar (kompleksitas yang 

tinggi), dimana seorang manajer melakukan kegiatan yang tidak seluruhnya 

diketahui oleh pemegang saham maupun pemberi pinjaman. Manajer dapat 
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melakukan tindakan di luar pengetahuan pemegang saham yang melanggar 

kontrak dan sebenarnya secara etika atau norma mungkin tidak layak dilakukan. 

2) Penahanan Laba (Earnings Retention) 

Masalah ini berkisar pada kecenderungan untuk melakukan investasi yang 

berlebihan oleh pihak manajemen (agen) melalui peningkatan dan pertumbuhan 

dengan tujuan untuk memperbesar kekuasaan, prestise, atau penghargaan bagi 

dirinya, namun dapat menghancurkan kesejahteraan pemegang saham. 

3) Horison Waktu  

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

prinsipal lebih menekankan pada arus kas untuk masa depan yang kondisinya 

belum pasti, sedangkan manajemen cenderung menekankan kepada hal-hal yang 

berkaitan dengan pekerjaan mereka.  

4) Penghindaran Risiko Manajerial  

Masalah ini muncul ketika ada batasan diversifikasi portofolio yang 

berhubungan dengan pendapatan manajerial atas kinerja yang dicapainya, 

sehingga manajer akan berusaha meminimalkan risiko saham perusahaan dari 

keputusan investasi yang meningkatkan risikonya. Misalnya manajemen lebih 

senang dengan pendanaan ekuitas dan berusaha menghindari peminjaman utang, 

karena mengalami kebangkrutan atau kegagalan.  

Dapat disimpulkan bahwa timbulnya masalah-masalah keagenan terjadi 

karena terdapat pihak-pihak yang memiliki perbedaan kepentingan namun saling 

bekerja sama dalam pembagian tugas yang berbeda. Konflik keagenan dapat 

merugikan pihak prinsipal (pemilik) karena pemilik tidak terlibat langsung dalam 
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pengelolaan perusahaan sehingga tidak memiliki akses untuk mendapatkan 

informasi yang memadai. Selain itu, manajemen selaku agendiberikan wewenang 

untuk mengelola aktiva perusahaan sehingga mempunyai insentif melakukan 

transfer pricing dengan tujuan untuk menurunkan pajak yang harus dibayar 

(Yuniasih dkk, 2010). 

 

2.2. Teori Akuntansi Positif 

Watts dan Zimmerman (1986) dalam Aviandika Heru (2014) menyebutkan 

Teori Akuntansi Positif dapat menjelaskan mengapa kebijakan akuntansi menjadi 

suatu masalah bagi perusahaan dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan 

laporan keuangan, dan untuk memprediksi kebijakan akuntansi yang hendak 

dipilih oleh perusahaan dalam kondisi tertentu. Teori akuntansi positif 

mengusulkan tiga hipotesis manajemen laba, yaitu: (1) hipotesis program bonus 

(the bonus plan hypotesis), (2) hipotesis perjanjian hutang (the debt covenant 

hypotesis), dan (3) hipotesis biaya politik (the political cost hypotesis) (Watts dan 

Zimmerman, 1986). Hipotesis tersebut dijelaskan sebagai berikut: 

1. Hipotesis Rencana Bonus (the bonus plan hypotesis) 

Hipotesis ini menjelaskan bahwa para manajer perusahaan dengan rencana 

bonus cenderung untuk memilih prosedur akuntansi dengan perubahan laba yang 

dilaporkan dari periode masa depan ke periode masa kini. Para manajer 

menginginkan imbalan yang tinggi dalam setiap periode. Jika imbalan mereka 

bergantung pada bonus yang dilaporkan pada pendapatan bersih, maka 

kemungkinan mereka bisa meningkatkan bonus mereka pada periode tersebut 
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dengan melaporkan pendapatan bersih setinggi mungkin. Salah satu cara untuk 

melakukan ini adalah dengan memilih kebijakan akuntansi yang meningkatkan 

laba yang dilaporkan pada periode tersebut. Tentu saja, sesuai dengan karakter 

dari proses akrual, hal ini akan cenderung menyebabkan penurunan pada laba dan 

bonus-bonus yang dilaporkan pada masa yang akan datang, dengan taktor-faktor 

lain tetap sama. Namun nilai masa kini (present value) dari kegunaan manajer dari 

lini bonus masa depan yang dimilikinya akan meningkat dengan memberikan 

perubahan menuju masa kini. 

Dapat disimpulkan Manajer perusahaan dengan bonus tertentu cenderung 

lebih menyukai metode yang meningkatkan laba periode berjalan. Pilihan tersebut 

diharapkan dapat meningkatkan nilai sekarang bonus yang akan diterima 

seandainya komite kompensasi dari dewan direktur tidak menyesuaikan dengan 

metode yang dipilih. 

2. Hipotesis Kontrak Hutang (the debt covenant hypotesis) 

Hipotesis ini semua hal lain dalam keadaan tetap, makin dekat suatu 

perusahaan terhadap pelanggaran pada akuntansi yang didasarkan pada 

kesepakatan utang, maka kecenderungannya adalah semakin besar kemungkinan 

manajer perusahaan memilih prosedur akuntansi dengan perubahan laba yang 

dilaporkan dari periode masa depan ke periode masa kini. Alasannya adalah laba 

yang dilaporkan yang makin meningkat akan menurunkan kelalaian teknis. 

Sebagian besar dari perjanjian hutang berisi kesepakatan bahwa pemberi pinjaman 

harus bertemu selama masa perjanjian. Sebagai contoh, perusahaan yang 

mendapat pinjaman boleh sepakat memelihara level tertentu dari hutang terhadap 
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harta, laporan bunga, modal kerja, dan harta pemilik saham. Jika kesepakatan 

semacam itu dikhianati, perjanjian hutang tersebut bisa 

memberikan/mengeluarkan penalti, seperti pembatasan dividen atau tambahan 

pinjaman. 

Prospek dari pelanggaran kesepakatan membatasi kegiatan perusahaan 

dalam operasional perusahaan itu sendiri. Untuk mencegah, atau paling tidak 

menunda, pelanggaran semacam itu, perusahaan bisa memilih kebijakan akuntansi 

tertentu yang bisa meningkatkan laba masa kini. Berdasarkan hipotesis 

kesepakatan hutang, ketika perusahaan mendekati kelalaian, atau memang sudah 

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

3. Hipotesis biaya politik (the political cost hypotesis) 

Hipotesis ini semua hal lain dalam keadaan tetap, makin besar biaya 

politik yang mesti ditanggung oleh perusahaan, manajer cenderung lebih memilih 

prosedur akuntansi yang menyerah pada laba yang dilaporkan dari masa sekarang 

menuju masa depan. Hipotesis biaya politik memperkenalkan suatu dimensi 

politik pada pemilihan kebijakan akuntansi. Perusahaan-perusahaan yang 

ukurannya sangat besar mungkin dikenakan standar kinerja yang lebih tinggi, 

dengan penghargaan terhadap tanggung jawab lingkungan, hanya karena mereka 

merasa bahwa mereka besar dan berkuasa. Jika perusahaan besar juga memiliki 

kemampuan meraih profit yang tinggi, maka biaya politik bisa diperbesar. 

Perusahaan-perusahaan juga mungkin akan menghadapi biaya politik pada poin-

poin waktu tertentu. Persaingan luar negeri mungkin mengarah pada menurunnya 

profitabilitas kecuali perusahaan yang terkena dampaknya ini bisa mempengaruhi 
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proses politik untuk bisa melindungi impor secara keseluruhan. Salah satu cara 

untuk melakukan ini adalah dengan mengadopsi kebijakan akuntansi income-

decreasing (pendapatan menurun) dalam rangka meyakinkan pemerintah bahwa 

profit sedang turun. 

 

2.3. 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. Transaksi 

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

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

negeri (Hartati, 2014). 

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

2010, pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah bila satu pihak 

mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pihak lain, atau mempunyai 

pengaruh signifikan atas pihak lain dalam mengambil keputusan. Transaksi antara 

pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah suatu pengalihan sumber 

daya, atau kewajiban antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, 

tanpa menghiraukan apakah suatu harga diperhitungkan. 

Jadi dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan 

transfer pricing merupakan 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 dimana salah satu 
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perusahaan mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pihak lain, atau 

mempunyai pengaruh signifikan atas pihak lain dalam mengambil keputusan.  

 

2.4 Beban Pajak 

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

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

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

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara 

bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat”. 

Judisseno (2005: 5), mendefinisikan pajak sebagai suatu kewajiban 

kenegaraan dan pengabdian serta peran aktif warga negara dan anggota 

masyarakat lainnya untuk membiayai berbagai keperluan negara berupa 

pembangunan nasional yang pelaksanaanya di atur dalam Undang – Undang dan 

peraturan – peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara. 

Sedangkan Rochmat Soemitro berpendapat bahwa pajak adalah iuran 

kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dipaksakan) dengan tidak 

mendapat jasa timbal, yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk 

membayar pengeluaran umum (Agoes, 2013: 6). 

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang 

sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. 

Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya 

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

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, 
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khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber 

pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran 

pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, 

yaitu:  

1. Fungsi anggaran (budgetair)  

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan 

melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat 

diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan 

rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. 

Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, 

yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan 

pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan 

pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan 

dari sektor pajak.  

2. Fungsi mengatur (regulerend)  

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan 

pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai 

tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam 

negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. 

Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea 

masuk yang tinggi untuk produk luar negeri. 
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3. Fungsi stabilitas 

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan 

kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat 

dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran 

uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan 

efisien. 

4. Fungsi redistribusi pendapatan 

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai 

semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan 

sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat 

meningkatkan pendapatan masyarakat.  

Peraturan pajak berkaitan dengan transaksi dengan pihak yang mempunyai 

hubungan istimewa: 

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

kewajaran (arm‟s length principle)  

b. Metodologi transfer pricing yang digunakan oleh wajib pajak sesuai dengan 

peraturan yang berlaku dan praktik usaha yang lazim yang tidak dipengaruhi 

hubungan istimewa;  

c. Wajib pajak yang bersangkutan dan perusahaan afiliasinya telah membayar 

pajak sesusai dengan proporsi fungsinya dalam transaksi; serta 

d. Mendokumentasikan penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, 

dalam penentuan harga transaksinya. Untuk itu wajib pajak yang melakukan 

transaksi afiliasi wajib menyiapkan dokumentasi yang memadai untuk 
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membuktikan bahwa transfer pricing yang dilakukan telah sesuai dengan 

arm‟s length principle (membuat TP Documentation). 

Begitu banyaknya manfaat dari fungsi pajak untuk pembangunan, maka 

dengan adanya transfer pricing yang dapat merugikan negara secara otomatis akan 

mengurangi pendapatan negara sector pajak. Hal tersebut dapat berdampak pula 

terhadap pembangunan maupun kesejahteraan juga. 

 

2.5 Tunneling Incentive 

Istilah "tunneling" pada awalnya digunakan untuk menggambarkan 

"pengambilalihan pemegang saham minoritas di Republik Ceko seperti 

pemindahan aset melalui sebuah terowongan bawah tanah (tunnel). Struktur 

Kepemilikan mencerminkan jenis konflik keagenan yang terjadi. Ada 2 macam 

struktur kepemilikan, yaitu struktur kemilikan tersebar dan struktur kepemilikan 

terkonsentrasi (Mutamimah, 2008). Struktur kepemilikan tersebar mempunyai ciri 

bahwa manajemen perusahaan dikontrol oleh manajer (La Porta et al., 2000). 

Manajer lebih mengutamakan kepentingannya dibanding kepentingan pemegang 

saham. 

Di dalam struktur kepemilikan ini, pemegang saham secara umum tidak 

bersedia melakukan monitoring, karena mereka harus menanggung seluruh biaya 

monitoring dan hanya menikmati keuntungan sesuai dengan proporsi kepemilikan 

saham mereka. Jika semua pemegang saham berperilaku sama, maka tidak akan 

terjadi pengawasan terhadap manajemen (Zhuang et al., 2000). Dengan demikian, 
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konflik keagenan yang terjadi pada struktur kepemilikan tersebar adalah konflik 

keagenan antara manajer dengan pemegang saham (Jensen dan Meckling, 1976). 

Pemegang saham mayoritas pada struktur kepemilikan terkonsentrasi, 

seperti Jepang, Eropa, dan sebagainya, dapat melakukan monitoring dan kontrol 

terhadap manajemen perusahaan, sehingga berpengaruh positif pada kinerja 

perusahaan. Namun, di negara-negara berkembang seperti Indonesia dan negara 

Asia lainnya, struktur kepemilikan terkonsentrasi yang secara umum didominasi 

oleh keluarga pendiri, serta lemahnya perlindungan terhadap pemegang saham 

minoritas menimbulkan konflik keagenan antara pemegang saham mayoritas 

dengan pemegang saham minoritas (Liu dan Lu, 2007). Kondisi ini sesuai dengan 

9 pernyataan Prowsen (1998), bahwa konflik keagenan yang utama di Indonesia 

adalah konflik keagenen antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang 

saham minoritas. 

 

2.6 Mekanisme Bonus 

Menurut Irpan dalam (Hartati, 2014), mekanisme bonus direksi dapat 

diartikan sebagai pemberian imbalan diluar gaji kepada direksi perusahaan atas 

hasil kerja yang dilakukan dengan melihat prestasi kerja direki itu sendiri. Prestasi 

kerja yang dilakukan dapat dinilai dan diukur berdasarkan suatu penilaian yang 

telah ditentukan perusahaan secara objektif. 

Suryatiningsih et al., (2009) berpendapat mekanisme bonus direksi adalah 

komponen penghitungan besarnya jumlah bonus yang diberikan oleh pemilik 

perusahaan atau para pemegang saham melalui RUPS kepada anggota direksi 
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yang dianggap mempunyai kinerja baik setipa tahun serta apabila perusahaan 

memperoleh laba. Mengingat bahwa mekanisme bonus berdasarkan pada besarnya 

laba, yang merupakan cara paling populer dalam memberikan penghargaan 

kepada direksi/manajer, maka adalah logis bila direksi yang remunerasinya 

didasarkan pada tingkat laba akan memanipulasi laba tersebut untuk 

memaksimalkan peneriman bonus dan remunerasinya. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa mekanisme bonus merupakan salah satu 

strategi atau motif perhitungan dalam akuntansi yang tujuannya adalah untuk 

memberikan penghargaan kepada direksi atau manajemen dengan melihat laba 

perusahaan secara keseluruhan. Karena sebagai akibat dari adanya praktik transfer 

pricing maka tidak menutup kemungkinan akan terjaadi kerugian pada salah satu 

divisi atau subunit. 

 

2.7 Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian terdahulu mengenai transfer pricing yang akan 

dijadikan acuan untuk peneliti dalam melakukan penelitian dapat dilihat pada 

Tabel 2.7.  
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Tabel 2.7. 

Ringkasan Hasil Riset Penelitian Terdahulu 

No Peneliti 

(tahun) 

Variabel 

Independen 

Variabel 

Dependen 

Metode 

Analisis 

Hasil Penelitian 

1. Kimberly A. 

Clausing 

(2001) 

Pajak Transfer 

Pricing 

Regression 

analysis 

Pajak 

berpengaruh kuat 

terhadap Transfer 

Pricing 

2. Winda 

Hartanti, 

Desmiawati, 

Nur Azlina 

(2014) 

Pajak, dan 

Mekanisme 

Bonus 

Transfer 

Pricing 

Metode 

analisis 

regresi 

logistic 

Pajak 

berpengaruh 

signifikan 

negative terhadap 

Transfer Pricing 

dan Mekanisme 

Bonus 

berpengaruh 

signifikan positif 

terhadap Transfer 

Pricing. 

3. Ni Wayan 

Yuniasih, Ni 

Ketut 

Rasmini, 

Made Gede 

Wirakusuma 

(2010) 

Pajak, dan 

Tunneling 

Incentive 

Transfer 

Pricing 

Metode 

analisis 

regresi 

logistic 

Pajak dan 

Tunneling 

Incentive 

berpengaruh 

signifikan positif 

terhadap Transfer 

Pricing. 
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2.8 Kerangka Pemikiran Teoritis dan Pengembangan Hipotesis 

2.8.1 Pengaruh Beban Pajak terhadap Transfer Pricing  

Perusahaan seharusnya mengunakan prinsip harga wajar untuk 

mengurangi kewajiban pajak, tetapi perusahaan lebih banyak menggunakan 

transfer pricing. Klassen et al., (1993) menemukan bahwa terjadi pergeseran 

pendapatan oleh perusahaan multinasional sebagai respon terhadap tingkat 

perubahan pajak di Kanada, Eropa, dan Amerika Serikat. Perusahaan 

multinasional menggeser pendapatan dari Kanada ke AS, sedangkan penurunan 

tarif pajak di Eropa menggeser pendapatan dari AS ke Eropa. Jacob (1996) 

menemukan bahwa transfer antar perusahaan besar dapat mengakibatkan 

pembayaran pajak lebih rendah secara global pada umumnya. Penelitian tersebut 

menemukan bahwa perusahaan multinasional memperoleh keuntungan karena 

pergeseran pendapatan dari negara-negara dengan pajak tinggi ke negara dengan 

pajak rendah. Namun, mitigasi pajak juga ada peluang untuk penjualan domestik 

antara perusahaan terkait karena perbedaan tingkat pajak. Swenson (2001) 

menemukan bahwa tarif dan pajak berpengaruh pada insentif untuk melakukan 

transaksi transfer pricing. Bernard et al., (2006) menemukan bahwa harga 

transaksi pihak terkait dan arm‟s-length berhubungan dengan tingkat pajak dan 

tarif impor negara tujuan.  

Gusnardi (2009), menyebutkan bahwa perusahaan multinasional 

melakukan transfer pricing adalah untuk meminimalkan kewajiban pajak gobal 

perusahaan mereka. Kemudian menurut Yani dalam (Hartati, 2014), motivasi 

pajak dalam transfer pricing pada perusahaan multinasional tersebut dilaksanakan 
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dengan cara sedapat mungkin memindahkan penghasilan ke negara dengan beban 

pajak terendah atau minimal dimana negara tersebut memiliki grup perusahaan 

atau divisi perusahaan yang beroperasi. Yuniasih et al., (2012), mengungkapkan 

bahwa pajak berpengaruh positif pada keputusan perusahaan untuk melakukan 

transfer pricing. Beban pajak yang semakin besar memicu perusahaan untuk 

melakukan transfer pricing dengan harapan dapat menekan beban tersebut. 

Karena dalam praktik bisnis, umumnya pengusaha mengidentikkan pembayaran 

pajak sebagai beban sehingga akan senantiasa berusaha untuk meminimalkan 

beban tersebut guna mengoptimalkan laba. 

H1: Beban pajak berpengaruh terhadap transfer pricing. 

 

2.8.2 Pengaruh Tunneling Incentive terhadap Transfer Pricing  

Struktur Kepemilikan mencerminkan jenis konflik keagenan yang terjadi. 

Ada 2 macam struktur kepemilikan, yaitu struktur kemilikan tersebar dan struktur 

kepemilikan terkonsentrasi (Mutamimah, 2008). Struktur kepemilikan tersebar 

mempunyai ciri bahwa manajemen perusahaan dikontrol oleh manajer (La Porta 

et al., 2000). Manajer lebih mengutamakan kepentingannya dibanding 

kepentingan pemegang saham. Dalam struktur kepemilikan ini, pemegang saham 

secara umum tidak bersedia melakukan monitoring, karena mereka harus 

menanggung seluruh biaya monitoring dan hanya menikmati keuntungan sesuai 

dengan proporsi kepemilikan saham mereka. Jika semua pemegang saham 

berperilaku sama, maka tidak akan terjadi pengawasan terhadap manajemen 

(Zhuang et al., 2000). Dengan demikian, konflik keagenan yang terjadi pada 
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struktur kepemilikan tersebar adalah konflik keagenan antara manajer dengan 

pemegang saham (Jensen dan Meckling, 1976).  

Pemegang saham mayoritas pada struktur kepemilikan terkonsentrasi, 

seperti Jepang, Eropa, dan sebagainya, dapat melakukan monitoring dan kontrol 

terhadap manajemen perusahaan, sehingga berpengaruh positif pada kinerja 

perusahaan (Zhuang et al., 2000). Namun, di negara-negara berkembang seperti 

Indonesia dan negara Asia lainnya, struktur kepemilikan terkonsentrasi yang 

secara umum didominasi oleh keluarga pendiri, serta lemahnya perlindungan 

terhadap pemegang saham minoritas menimbulkan konflik keagenan antara 

pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas (Liu dan Lu, 

2007; Yuniasih, 2010). Kondisi ini sesuai dengan pernyataan Prowsen (1998) 

dalam Yuniasih (2010), bahwa konflik keagenan yang utama di Indonesia adalah 

konflik keagenen antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham 

minoritas.  

Tunneling merupakan perilaku manajemen atau pemegang saham 

mayoritas yang mentransfer aset dan profit perusahaan untuk kepentingan mereka 

sendiri, namun biaya dibebankan kepada pemegang saham minoritas (Zhang, 

2004 dalam Mutamimah, 2008). Sansing (1999) menunjukkan bahwa pemegang 

saham mayoritas dapat mentransfer kekayaan untuk dirinya sendiri dengan 

mengorbankan hak para pemilik minoritas, dan terjadi penurunan pengalihan 

kekayaan ketika persentase kepemilikan pemegang saham mayoritas menurun. 

Mutamimah (2008) menemukan bahwa terjadi tunneling oleh pemilik mayoritas 

terhadap pemilik minoritas melalui strategi merger dan akuisisi. Lo et al., (2010) 
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menemukan bahwa konsentrasi kepemilikan oleh pemerintah berpengaruh pada 

keputusan transfer pricing. Aharony et al., (2010) menemukan bahwa tunneling 

incentive setelah initial public offering (IPO) berhubungan dengan penjualan 

hubungan istimewa sebelum IPO. 

H2: Tunneling incentive berpengaruh terhadap transfer pricing. 

 

2.8.3 Pengaruh Mekanisme Bonus terhadap Transfer Pricing 

Di dalam menjalankan tugasnya, para direksi cenderung ingin 

menunjukkan kinerja yang baik kepada pemilik perusahaan. Karena apabila 

pemilik perusahaan atau para pemegang saham sudah menilai kinerja para 

direksi dengan penilaian yang baik maka pemilik perusahaan akan 

memberikan penghargaan kepada direksi yang telah mengelola 

perusahaannya dengan baik. Penghargaan itu dapat berupa bonus yang 

diberikan kepada direksi perusahaan. Ketika memberikan bonus kepada 

direksi, pemilik perusahaan akan melihat kinerja para direksi dalam 

mengelola perusahaanya. Pemilik perusahaan dalam menilai kinerja para 

direksi biasanya melihat laba perusahaan secara keseluruhan yang 

dihasilkan. 

Jadi pemilik tidak hanya memberikan bonus kepada direksi yang 

berhasil mengasilkan laba untuk divisi atau subunitnya, namun juga kepada 

direksi yang bersedia bekerjasama demi kebaikan dan keuntungan 

perusahaan secara keseluruhan. Hal ini didukung oleh pendapat Horngren 

(2008: 429), yang menyebutkan bahwa kompensai (bonus) direksi dilihat 
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dari kinerja berbagai divisi atau tim dalam satu organisasi. Semakin besar 

laba perusahaan secara keseluruhan yang dihasilkan, maka semakin baik 

citra para direksi dimata pemilik perusahaan. Oleh sebab itu, direksi 

memiliki kemungkinan untuk melakukan segala cara untuk memaksimalkan 

laba perusahaan termasuk melakukan praktik transfer pricing.  

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

menemukan bahwa terdapat kecenderungan manajemen memanfaatkan 

transaksi transfer pricing untuk memaksimalkan bonus yang mereka terima 

jika bonus tersebut didasarkan pada laba. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

manajer akan cenderung melakukan tindakan yang mengatur laba bersih 

dengan cara melakukan praktik transfer pricing agar dapat memaksimalkan 

bonus yang mereka terima. 

H3: Mekanisme Bonus berpengaruh terhadap transfer pricing. 

 

Kerangka pemikiran penelitian dapat dilihat pada Gambar 3.8. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.8 

Kerangka Pemikiran

1H1  

Beban Pajak 

Tunneling Incentive 

Mekanisme Bonus 

Transfer Pricing 1H2  

1H3  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis dan Desain Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Teknik pengumpulan data 

yang digunakan adalah dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan, mencatat, 

dan mengkaji data sekunder yang berupa laporan keuangan auditan, annual report 

perusahaan  multinasional yang listing di Bursa Efek Indonesia tahun 2013 yang 

diperoleh melalui situs homepage Bursa Efek Indonesia (BEI). 

 

3.2. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel 

Polulasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan  yang listing di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2013. Dasar penentuan pemilihan sampel adalah 

sampel yang memenuhi kelengkapan data. Metode pengumpulan sampel 

(sampling method) yang digunakan adalah purposive sampling. Metode purposive 

sampling adalah metode pengumpulan sampel yang berdasarkan tujuan penelitian. 

Perusahaan multinasional dipilih menjadi sampel yang diambil dalam penelitian 

ini karena perusahaan multinasinal merupakan perusahaan yang memiliki anak 

perusahaan maupun induk perusahaan di dua negara atau lebih sehingga dengan 

demikian tipe perusahaan multinasional lebih mudah untuk melakukan praktik 

transfer pricing. Hal ini dilakukan dengan harapan agar tidak menimbulkan bias 

bagi tujuan penelitian ini. Adapun sampel penelitian ditentukan dengan kriteria 

sebagai berikut :  
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1. Perusahaan  multinasional yang listing di Bursa Efek Indonesia tahun 2013.  

2. Perusahaan yang memiliki persentase kepemilikan asing minimal 25%.  

3. Perusahaan yang memperoleh laba pada tahun 2013 

Dari seluruh perusahaan yang telah listing di Bursa Efek Indonesia diperoleh 

data sebagai berikut: 

Tabel 3.2 

Sampel Perusahaan 

Keterangan Jumlah Sisa 

Perusahaan 

Perusahaan yang listing di BEI tahun 2013 479 - 

Perusahaan non-multinasional 363 116 

Perusahaan yang tidak memperoleh laba di tahun 

2013 

26 90 

Total perusahaan yang diperoleh sebagai sampel 90 

 

 

3.3. Definisi Operasional 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi variabel dependen 

(transfer pricing) yang dinotasikan dengan simbol Y, variabel independen (beban 

pajak, tunneling incentive dan mekanisme bonus) yang dinotasikan dengan simbol 

X. Variabel yang digunakan adalah sebagai berikut : 

a. Variabel Dependen (Y) 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Transfer Pricing, transfer 

pricing merupakan harga yang terkandung pada setiap produk atau jasa dari satu 

devisi yang ditransfer ke devisi yang lain dalam perusahaan yang sama atau antar 

perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Perhitungan transfer pricing 
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menggunakan dami. Sehingga jika perusahaan melakukan penjualan kepada pihak 

yang mempunyai hubungan istimewa, maka diberikan nilai 1 (satu) . Sedangkan 

jika perusahaan tidak melakukan penjualan kepada pihak yang mempunyai 

hubungan istimewa, maka diberikan nilai 0 (nol). 

b. Variabel Independen (X) 

Variabel Independen dalam penelitian ini adalah :  

1. Beban Pajak (X1) 

Beban pajak merupakan pajak yang dibebankan kepada perorangan 

maupun badan yang wajib dibayarkan kepada negara sebagai salah satu sector 

penerimaan pendapatan negara. Perhitungan beban pajak dilihat dari beban pajak 

bersih yang ditanggung perusahaan, yaitu dengan perbandingan tax expense 

dikurangi differed tax expense (Hartati, 2014) sehingga dalam perhitungan 

nantinya dalam olah data nilai dari beban pajak diubah menjadi log natural agar 

dapat diolah ke dalam SPSS v21. 

2. Tunneling incentive (X2) 

Tunneling incentive merupakan pengambilalihan pemegang saham 

minoritas. Perhitungan dari tunneling incentive diproksikan dengan presentase 

kepemilikan saham diatas 25% diberikan nilai 1 (satu), dan diberi nilai 0 (nol) jika 

dibawah 25% (Yuniasih, 2012). 

3. Mekanisme Bonus (X3) 

Mekanisme bonus merupakan salah satu strategi dalam akuntansi yang 

bertujuan untuk memberikan penghargaan kepada direki atau managemen 

perusahaan, dengan begitu pihak direksi atau managemen akan berusaha untuk 
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bekerja keras termasuk melakukan kegiatan transfer pricing agar memperoleh 

bonus pada periode berikutnya. Mekanisme bonus dapat diukur berdasarkan 

persentase pencapaian laba bersih tahun terhadap laba bersih tahun t-1 (Yuniasih, 

2012). 

 

3.4  Metode Pengumpulan Data 

 Penelitian ini menggunakan data sekunder yang dikumpulkan dengan 

metode studi dokumenter. Pengumpulan data sekunder yang berupa laporan 

keuangan auditan, annual report perusahaan multinasional yang diperoleh melalui 

situs homepage Bursa Efek Indonesia (BEI). 

 

3.5 Metode Analisis Data 

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 

teknik analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif dilakukan dengan cara menganalisis 

suatu permasalahan yang diwujudkan dengan kuantitatif. Dalam penelitian ini, 

analisis kuantitatif dilakukan dengan cara mengkuantifikasi data-data penelitian 

sehingga menghasilkan informasi yang dibutuhkan dalam analisis. 

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif 

dan analisis inferensial dengan menggunakan model regresi logistik (logistic 

regression) dengan bantuan SPSS v.21. Alasan penggunaan alat analisis regresi 

logistik (logistic regression) adalah karena variabel dependen bersifat dikatomi 

(berganti atau tidak berganti auditor). Asumsi normal distribution tidak dapat 

dipenuhi karena variabel bebas merupakan campuran antara variabel kontinyu 
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(metrik) dan kategorial (non-metrik). Sehingga dapat dianalisis dengan regresi 

logistik (logistic regression) karena tidak perlu asumsi normalitas data pada 

variabel bebasnya. 

 

3.5.1 Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui karakteristik 

sampel yang digunakan dan menggambarkan variabel-variabel dalam penelitian. 

Analisis statistik deskriptif meliputi jumlah, sampel, nilai minimum, nilai 

maksimum, nilai rata-rata (mean) dan standar deviasi. Nilai minimum dan 

maksimum digunakan untuk melihat nilai minimum dan maksimum dari populasi. 

Rata-rata (mean) digunakan untuk memperkirakan besar rata-rata populasi dan 

diperkirakan dari sampel. Standar deviasi digunakan untuk menilai dispersi rata-

rata dari sampel. 

Hal ini perlu dilakukan untuk melihat gambaran dari variabel beban pajak 

dengan melihat beban pajak bersih yang ditanggung, dan variabel mekanisme 

bonus yang diukur dengan penghitungan besarnya jumlah bonus yang diberikan 

oleh pemilik perusahaan atau para pemegang saham melalui RUPS kepada 

anggota direksi setiap tahun apabila memperoleh laba (Suryatiningsih, 2009). 

Untuk variabel ini akan diukur dengan komponen perhitungan indeks trend laba 

bersih. Menurut Irpan (2010), Indeks trend laba bersih (ITRENDLB) di hitung 

berdasarkan persentasse pencapaian laba bersih tahun t terhadap laba bersih tahun 

t-1. 
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Pada variabel dummy analisis statistik deskriptif yang digunkanan adalah 

analisis statistik deskriptif frekuensi, yaitu analisis statistik deskripsi yang 

menggambarkan data dalam bentuk kuantitatif yang tidak menyertakan 

pengambilan keputusan melalui hipotesis. Statistik deskritif frekuensi digunakan 

untuk mengetahui distribusi respon dari setiap responden (setuju atau tidak setuju, 

ya atau tidak dll). Dalam penelitian ini statistik deskriptif frekuensi digunakan 

untuk melihat gambaran dari variabel transfer pricing (melakukan penjualan 

kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa atau tidak melakukan penjualan 

kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa) dan variabel tunneling incentive 

dengan menggunakan persentase kepemilikan saham di atas 25% sebagai 

pemegang saham pengendali oleh perusahaan asing. Kriteria struktur kepemilikan 

terkonsentrasi didasarkan pada UU Pasar Modal No. IX.H.1, yang menjelaskan 

pemegang saham pengendali adalah pihak yang memiliki saham atau efek yang 

bersifat ekuitas sebesar 25% atau lebih (Mutamimah, 2008). PSAK No. 15 juga 

menyatakan bahwa tentang pengaruh signifikan yang dimiliki oleh pemegang 

saham dengan persentase 25% atau lebih. 

 

3.5.2 Statistik Inferensial 

Analisis statistik inferensial digunakan untuk pengujian hipotesis yang 

diajukan. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dengan menggunakan model 

regresi logistik. Regresi logistik adalah regresi yang digunkan untuk menguji 

apakah probabilitas terjadinya variabel terikat dapat diprediksi dengan variabel 

bebasnya. Teknik analisis ini tidak memerlukan lagi uji normalitas dan 
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heteroscedasity, artinya variabel terikat tidak memerlukan homoscedacity untuk 

masing-masing variabel bebasnya. Tujuan dari uji normalitas dan heteroscedasity 

adalah agar model analisis regresi yang digunakan dalam penelitian menghasilkan 

nilai parametric yang shahih. Regresi logistik digunakan untuk menguji analisis 

pengaruh beban pajak, tunneling incentive dan mekanisme bonus terhadap 

transfer pricing. Pengujian ini dilakukan pada tingkat signifikansi (α) 5%. 

Sebelum pengujian hipotesis dilakukan, langkah pertama yang harus dilakukan 

adalah menilai kelayakan model regresi dan menilai model fit pengganti dari uji 

asumsi klasik. 

 

3.5.3 Pengujian Hipotesis Penelitian 

3.5.3.1 Menilai Keseluruhan Model 

Uji ini digunakan untuk menilai model yang telah dihipotesiskan telah fit 

atau tidak dengan data. Hipotesis untuk menilai model fit adalah:  

H0 : Model yang dihipotesiskan fit dengan data  

H1 : Model yang dihipotesiskan tidak fit dengan data  

Dari hipotesis ini, agar model fit dengan data maka H0 harus diterima. 

Statistik yang digunakan berdasarkan Likelihood. Likelihood L dari model adalah 

probabilitas bahwa model yang dihipotesiskan menggambarkan data input. 

Adanya pengurangan nilai antara -2LogL, awal (initial – 2LogL, function) dengan 

nilai -2LogL pada langkah berikutnya menunjukkan bahwa model yang 

dihipotesiskan Fit dengan data (Ghozali, 2011). Log likelihood pada regresi 
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logistik mirip dengan pengertian “Sum of Square Error” pada model regresi, 

sehingga penurunan Log Likelihood menunjukkan model regresi semakin baik. 

 

3.5.3.2 Menilai Kelayakan Model Regresi 

Kelayakan model regresi dinilai dengan menggunakan Hosmer and 

Lemeshow Goodness of Fit Test. Hipotesis untuk menilai kelayakan model regresi 

adalah: 

H0 : Tidak ada perbedaan antara model dengan data  

H1 : Ada perbedaan antara model dengan data  

Jika nilai statistik Hosmer and Lemeshow Goodness of Fit kurang dari 

0,05, maka hipotesis nol ditolak yang berarti ada perbedaan signifikansi antara 

model dengan nilai observasinya sehingga Goodness of Fit model tidak baik 

karena model tidak dapat memprediksi nilai observasinya. Jika nilai Hosmer and 

Lemeshow Goodness of Fit lebih besar daripada 0,05 maka hipotesis nol tidak 

dapat ditolak dan berarti model mampu memprediksi nilai observasinya atau dapat 

dikatakan model dapat diterima karena sesuai dengan data observasinya (Ghozali, 

2011). 

 

3.5.3.3  Koefisien Determinasi 

Nagelkerke R Square merupakan pengujian yang dilakukan untuk 

mengetahui seberapa besar variabel independen mampu menjelaskan dan 

mempengaruhi variabel dependen. Nilai Nagelkerke R Square bervariasi antara 

1(satu) dan 0 (nol). Semakin mendekati nilai 1 maka model dianggap semakin 



34 
 

 

goodness of fit semenatara semakin mendekati 0 maka model semakin tidak 

goodness of fit (Ghozali, 2011). 

 

3.5.3.4  Uji Multikolonieritas 

Model regresi yang baik adalah regresi dengan tidak adanya gejala 

korelasi yang kuat di antara variabel bebasnya. Pengujian ini menggunakan matrik 

korelasi antar variabel bebas untuk melihat besarnya korelasi antar variabel 

independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel 

ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen sama dengan 

nol. 

 

3.5.3.5  Matriks Klasifikasi 

 Matriks klasifikasi menunjukkan kekuatan prediksi dari model regresi 

untuk memprediksi kemungkinan auditor switching yang dilakukan oleh 

perusahaan. 

 

3.5.3.6  Estimasi Parameter dan Interprestasinya 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi 

logistik (logistic regression), yaitu dengan analisis pengaruh beban pajak, 

tunneling incentive dan mekanisme bonus terhadap transfer pricing pada 

perusahaan multinasional. Pengujian hipotesis dilakukan dengan cara 

membandingkan nilai probabilitas (sig) dengan tingkat signifikansi (α). Apabila 

angka signifikan lebih besar dari α (0,05) maka H0 diterima dan H1 ditolak yang 
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artinya variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap terjadinya variabel 

terikat. 

Dalam output regresi logistik, estimasi parameter dan interprestasinya 

dapat dilihat pada output SPSS. 

Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Ln  
         

              
 = α + β1BP + β2KAP + β3Prof + e 

Dimana : 

α  = Konstanta 

β1BP = Beban Pajak 

β2TI = Tunneling Incentive 

β3MB = Mekanisme Bonus 

e  = Eror 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Hasil Penelitian 

4.1.1.  Statistik Deskriptif 

Polulasi dan sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan  multinasional 

yang listing di Bursa Efek Indonesia tahun 2013. Dasar penentuan pemilihan 

sampel adalah sampel yang memenuhi kelengkapan data. Metode pengumpulan 

sampel (sampling method) yang digunakan adalah purposive sampling dengan 

kriteria mempunyai anak perusahaan atau induk perusahaan di luar negeri, juga 

perusahaan memperoleh laba pada tahun 2013. Berdasarkan kriteria sampel yang 

telah ditetapkan, diperoleh sebanyak 90 perusahaan sebagai sampel penelitian 

untuk periode tahun 2013 dengan total pengamatan mencapai 479 unit analisis. 

Hasil pemilihan sampel penelitian dapat dilihat pada Tabel 4.1 

Tabel 4.1 

Proses Pemilihan Sampel Penelitian 

   Sumber : Data sekunder yang diolah menggunakan SPSS V.21, 2015 

No Kriteria X ∑ 

1 Perusahaan yang listing di BEI tahun 2013  479 

2 Perusahaan non-multinasional (363) 116 

3 Peusahaan yang tidak memperoleh laba di tahun 2013 (26) 90 

Total perusahaan yang diperoleh sebagai sampel 90 
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Jumlah perusahaan perusahaan  yang listing di Bursa Efek Indonesia tahun 

2013 berjumlah 479 perusahaan. Dari 479 perusahaan tersebut terdapat 116 

perusahaan multinasional, dan dari 116 perusahaan multinasional tersebut terdapat 

90 perusahaan yang memperoleh laba selama tahun 2013. Periode pengamatan 

total pengamatan yang dijadikan sampel penelitian ini adalah sebanyak 90 unit 

analisis. 

 

4.1.2.  Deskripsi Sampel Penelitian 

Dalam penelitian ini, sampel dipilih dengan metode purposive sampling 

dengan menggunakan kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Sampel dipilih bagi 

perusahaan multinasional yang listing di BEI tahun 2013. Ringkasan sampel 

penelitian disajikan dalam Tabel 4.2. (Lampiran) 

 

4.1.3. Deskripsi Variabel Penelitian 

Deskripsi ini menjelaskan mengenai total dari 90 unit analisis yang 

melakukan transfer pricing dan tidak melakukan transfer pricing. 

 

4.1.3.1. Transfer Pricing 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Transfer Pricing, transfer 

pricing merupakan harga yang terkandung pada setiap produk atau jasa dari satu 

devisi yang ditransfer ke devisi yang lain dalam perusahaan yang sama atau antar 

perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Jika perusahaan melakukan 

penjualan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa, maka diberikan 
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nilai 1 (satu) . Sedangkan jika perusahaan tidak melakukan penjualan kepada 

pihak yang mempunyai hubungan istimewa, maka diberikan nilai 0 (nol). Dapat 

dilihat pada table 4.3. 

Tabel 4.3 

Hasil Analisis Kelas Frequency Variabel Publikasi Transfer Pricing 

Transfer_Pricing 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

TIDAK 

ADA 

4 4,4 4,4 4,4 

ADA 86 95,6 95,6 100,0 

Total 90 100,0 100,0  

Sumber : Data sekunder yang diolah menggunakan SPSS V.21, 2014 

 

Tabel 4.3 menunjukan perusahaan sampel yang melakukan transfer 

prising sebanyak 86 perusahaan atau 95,6 % dan yang tidak melakukan transfer 

pricing sebanyak 4 perusahaan atau 4,4 % dari 90 perusahaan multisional tahun 

2013. 

 

4.1.3.2. Beban Pajak 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah beban pajak, beban pajak 

diukur dengan effective tax rate yang merupakan perbandingan tax expense 

dikurangi differed tax expense. Hasil analisis deskriptif variabel beban pajak dapat 

dilihat pada Tabel 4.4 
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Tabel 4.4 

Hasil Analisis Deskriptif Variabel Beban Pajak 

Descriptive Statistics 

 N Minimu

m 

Maximum Mean Std. 

Deviation 

Beban_Pajak 
90 424,00 6859000,0

0 

622611,988

9 

1285849,744

79 

Valid N 

(listwise) 

90     

Sumber : Data sekunder yang diolah menggunakan SPSS V.21, 2015 

 

Tabel 4.4 menunjukan bahwa perusahaan sampel yang memiliki beban 

pajak paling rendah sebesar 424 sedangkan perusahaan yang memiliki beban 

pajak paling tinggi sebesar 6.859.000,- . Nilai rata-rata yang diperoleh dari beban 

pajak adalah sebesar 622.611,9889 lebih kecil dari standar deviasinyanya yaitu 

sebesar 1.285.849,74479 menunjukan rata-rata perusahaan sampel mampu 

mengahasilkan laba bersih setelah bunga dan pajak 622.611,9889 dari penjualan 

bersihnya. 

 

4.1.3.3.  Tunneling incentive (X2) 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah tunneling incentive, 

tunneling incentive diproksikan dengan presentase kepemilikan saham diatas 25% 

diberikan nilai 1 (satu), dan diberi nilai 0 (nol) jika dibawah 25%. Hasil frequency 

variabel dapat dilihat pada Tabel 4.5 
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Tabel 4.5 

Hasil Analisis Kelas Frequency Variabel Publikasi Tunneling incentive 

Tunneling_Incentive 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

N 

ASING 

61 67,8 67,8 67,8 

ASING 29 32,2 32,2 100,0 

Total 90 100,0 100,0  

Sumber : Data sekunder yang diolah menggunakan SPSS V.21, 2015 

Tabel 4.5 menunjukan perusahaan sampel yang memiliki saham diatas 

25% (ASING) sebanyak 29 perusahaan atau 32,2 % dan perusahaan yang 

memiliki saham dibawah 25% (N ASING) sebanayk 61 atau 67,8 %. Hal ini 

menunjukan sebagian besar perusaahan sampel kepemilikan sahamnya masih 

dibawah 20 %. 

 

4.1.3.4. Mekanisme Bonus 

Variabel mekanisme bonus merupakan variabel independen dalam 

penelitian ini. Variabel ini diukur berdasarkan persentasse pencapaian laba bersih 

tahun t terhadap laba bersih tahun t-1. Hasil descriptive statistic dapat dilihat pada 

Tabel 4.6 
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Tabel 4.6 

Hasil Analisis Kelas Frequency Variabel Mekanisme Bonus 

Descriptive Statistics 

 N Minimu

m 

Maximu

m 

Mean Std. 

Deviation 

Mekanisme_Bon

us 

90 -8,22 58,86 1,2533 7,46527 

Valid N (listwise) 90     

Sumber : Data sekunder yang diolah menggunakan SPSS V.21, 2015 

 

Tabel 4.6 menunjukan bahwa perusahaan sampel yang memiliki 

mekanisme bonus paling rendah adalah -8,22 %. Perusahaan dengan perhitungan 

bonus negativ tidak memberikan bonus. Bonus merupakan pemberian 

penghargaan dari perusahaan kepada direksi atau managemen, jadi tidak mungkin 

apabila dalam pemberian bonus dalam wujud negativ. Bonus akan dibagikan 

ketika perhitungan dari table 4.6 positiv saja. Perusahaan yang memiliki 

mekanisme bonus tertinggi sebesar 58,86 %. Nilai rata-rata yang diperoleh dari 

mekanisme bonus adalah adalah sebesar 1,2533 % lebih kecil dari standar 

deviasinyanya yaitu sebesar 7.46527 % menunjukan rata-rata perusahaan sampel 

memiliki mekanisme bonus sebesar 1,2533 % dari penjualan bersihnya. 

 

4.1.4. Hasil Uji Menilai Keseluruhan Model ( Model Fit ) 

Uji ini digunakan untuk menilai model yang telah dihipotesiskan telah fit 

atau tidak dengan data. Hipotesis untuk menilai model fit adalah:  

H0 : Model yang dihipotesiskan fit dengan data  
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H1 : Model yang dihipotesiskan tidak fit dengan data  

Dari hipotesis ini, agar model fit dengan data maka H0 harus diterima. 

Statistik yang digunakan berdasarkan Likelihood. Likelihood L dari model adalah 

probabilitas bahwa model yang dihipotesiskan menggambarkan data input. 

Adanya pengurangan nilai antara -2LogL, awal (initial – 2LogL, function) dengan 

nilai -2LogL pada langkah berikutnya menunjukkan bahwa model yang 

dihipotesiskan Fit dengan data (Ghozali, 2011). Log likelihood pada regresi 

logisitik mirip dengan pengertian “Sum of Square Error” pada model regresi, 

sehingga penurunan Log Likelihood menunjukkan model regresi semakin baik. 

Hasil perbandingan -2LL awal dan -2LL akhir dapat dilihat pada Tabel 4.7 

Tabel 4.7 

Perbandingan antara -2LL awal dengan -2LL akhir 

-2LL awal (Block number = 0 ) 33,192 

-2LL akhir (Block number = 1 )  15,804 

Sumber : Data yang diolah menggunakan SPSS V.21, 2015 

 

 Tabel 4.7 diatas menunjukan bahwa adanya penurunan nilai -2LL awal 

(Block number = 0 ) sebesar 33,192 menjadi -2LL akhir (Block number = 1 ) 

sebesar 15,804. Terjadi penurunan sebesar 17,388 pada (-2LikeLihood) –2LL 

menunjukan bahwa model fit dengan data sehingga H0 diterima karena terjadi 

penurunan regresi. 
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4.1.5. Menilai Kelayakan Model Regresi 

 Kelayakan model regresi dinilai dengan menggunakan Hosmer and 

Lemeshow‟s Goodness-of-fit Test. Hipotesis untuk menilai kelayakan model 

regresi adalah : 

 H0 : Tidak ada perbedaan antara model dengan data 

 Ha : Ada perbedaan antara model dengan data 

Jika nilai statistik Hosmer and Lemeshow Goodness of Fit kurang dari 

0,05, maka hipotesis nol ditolak yang berarti ada perbedaan signifikansi antara 

model dengan nilai observasinya sehingga Goodness of Fit model tidak baik 

karena model tidak dapat memprediksi nilai observasinya. Jika nilai Hosmer and 

Lemeshow Goodness of Fit lebih besar daripada 0,05 maka hipotesis nol tidak 

dapat ditolak dan berarti model mampu memprediksi nilai observasinya atau dapat 

dikatakan model dapat diterima karena sesuai dengan data observasinya (Ghozali, 

2011). Untuk melihat kelayakan model regresi dapat dilihat pada table 4.8 

Tabel 4.8 

Menilai Kelayakan Model Regresi 

Hosmer and Lemeshow Test 

Step Chi-square df Sig. 

1 1,167 8 ,997 

Sumber : Data sekunder yang diolah menggunakan SPSS V.21, 2015 

 Tabel 4.8 menunjukan nilai signifikansi yang diperoleh adalah 0,997. Nilai 

signifikansi tersebut lebih besar lebih besar dari 0.05, maka H0 diterima yang 

berarti tidak ada perbedaan antara model dengan data. Hal ini berarti model 



44 
 

 

regresi layak untuk digunakan dalam analisis selanjutnya karena model cocok 

dengan data. 

 

4.1.6. Koefisien Determinasi 

Nagelkerke R Square merupakan pengujian yang dilakukan untuk 

mengetahui seberapa besar variabel independen mampu menjelaskan dan 

mempengaruhi variabel dependen. Nilai Nagelkerke R Square bervariasi antara 

1(satu) dan 0 (nol). Semakin mendekati nilai 1 maka model dianggap semakin 

goodness of fit semenatara semakin mendekati 0 maka model semakin tidak 

goodness of fit (Ghozali,2011). Untuk melihat koefisien determinasi dapat dilihat 

pada tabel 4.9 

Tabel 4.9 

Koefisien Determinasi 

Model Summary 

Step -2 Log 

likelihood 

Cox & Snell 

R Square 

Nagelkerke 

R Square 

1 15,804
a
 ,171 ,562 

a. Estimation terminated at iteration number 20 

because maximum iterations has been reached. 

Final solution cannot be found. 

Sumber : Data sekunder yang diolah menggunakan SPSS V.21, 2015 

 

 Tabel 4.9 menunjukan nilai Nagelkerke R Square dari hasil pengolahan 

data dengan menggunakan SPSS V.21 menunjukan hasil sebesar 0,562 yang 
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berarti bahwa variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel 

independen adalah 56,2 %, sedangkan sisanya sebesar 17,1 % dijelaskan oleh 

variabel-variabel lain diluar model penelitian ini.  

4.1.7.   Matrik  Klasifikasi  

 Matrik klasifikasi akan menunjukan kekuatan prediksi dari model regresi 

untuk memprediksikan kemungkinan perusahaan melakukan transfer pricing. 

Dalam output regresi logistic, angka ini dapat dilihat pada classification table 

pada Tabel 4.10 

Tabel 4.10 

 Matrik Klasifikasi 

Classification Table
a
 

 Observed Predicted 

 Transfer_Pricing Percentage 

Correct 
 

TIDAK 

ADA 

ADA 

Step 1 

Transfer_Pricin

g 

TIDAK 

ADA 

2 2 50,0 

ADA 1 85 98,8 

Overall Percentage   96,7 

a. The cut value is ,500 

Sumber : Data sekunder yang diolah menggunakan SPSS V.21, 2015 

 

 Tabel 4.10 menunjukan bahwa tingkat prediksi 98,8% perusahaan 

melakukan transfer pricing dan 50,0 % tidak melakukan transfer pricing. Secara 
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keseluruhan model dengan variabel beban pajak, tunneling incentive dan 

mekanisme bonus secara statistik dapat diprediksi sebesar 96,7%. 

 Kesimpulan dari tabel 4.10 bahwa kemampuan prediksi dari model regresi 

kemungkinan perusahaan sampel melakukan transfer pricing adalah sebesar 

98,8%. Sebanyak 85 perusahaan dari 86 perusahaan sampel yang diprediksi akan 

melakukan transfer pricing. Berikutnya terdapat 2 perusahaan yang diprediksi 

tidak melakukan transfer pricing dari jumlah sample sebanyak 4 perusahaan. 

 

4.1.8. Uji Multikolonieritas 

 Uji multikolonieritas adalah melihat ada atau tidaknya gejala kolerasi yang 

kuat diantara variabel bebasnya merupakan model regresi yang baik. Berikut ini 

hasil pengujian ditampilkan dalam Tabel 4.11 

Tabel 4.11 

 Hasil Uji Multikolonieritas 

Correlation Matrix 

 Constant Beban_Paja

k 

Tunneling_In

centive(1) 

Mekanisme_

Bonus 

Step 1 

Constant 1,000 -,741 ,000 -,161 

Beban_Pajak -,741 1,000 ,000 ,048 

Tunneling_Incentive

(1) 

,000 ,000 1,000 ,000 

Mekanisme_Bonus -,161 ,048 ,000 1,000 

Sumber : Data sekunder yang diolah menggunakan SPSS V.21, 2015 
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 Tabel 4.11 Menunjukan tidak adanya nilai korelasi antar variabel yang 

lebih besar dari 0,8. Hal ini berarti tidak ditemukan adanya gejala 

multikolonieritas yang terjadi antar variabel.  

 

4.1.9. Estimasi Parameter dan Inerpretasinya 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi 

logistik (logistic regression), yaitu dengan melihat pengaruh beban pajak, 

Tunneling incentive dan mekanisme bonus terhadap transfer pricing pada 

perusahaan multinasional. Pengujian hipotesis dilakukan dengan cara 

membandingkan nilai probabilitas (sig) dengan tingkat signifikansi (α). Apabila 

angka signifikan lebih besar dari α (0,05) maka H0 diterima dan H1 ditolak yang 

artinya variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap terjadinya variabel 

terikat. 

Di dalam output regresi logistik, estimasi parameter dan interprestasinya 

dapat dilihat pada output SPSS V.21 pada Ttabel 4.12 
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Tabel 4.12 

Regresi Logistik Variabel In the Equation 

Variables in the Equation 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 1
a
 

Beban_Pajak ,000 ,000 8,950 1 ,003 1,000 

Tunneling_Incenti

ve(1) 

17,30

7 

7306,736 ,000 1 ,998 32818864,

333 

Mekanisme_Bonus ,032 ,499 ,004 1 ,949 1,033 

Constant 4,332 1,083 16,008 1 ,000 76,115 

a. Variable(s) entered on step 1: Beban_Pajak, Tunneling_Incentive, Mekanisme_Bonus. 

Sumber : Data sekunder yang diolah menggunakan SPSS V.21, 2015 

 

 Berdasarkan Tabel 4.12 dapat diketahui persamaan regresi logistik dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

Ln  
         

              
 =  4,332 + 0,000 BP + 17,307 TI – 0,032 ME + e 

 

 Penelitian ini meneliti tentang faktor-faktor yang mungkin kan 

mempengaruhi hasil transfer pricing pada perusahaan multinasional yang 

terdaftar di BEI tahun 2013. Adapun faktor – faktor yang mungkin mempengaruhi 

hasil transfer pricing pada perusahaan yaitu dilihat dari perubahan  beban pajak, 

tunneling incentive, dan mekanisme bonus. Hasil penelitian menunjukkan variabel 

bebas beban pajak yang diukur dengan effective tax rate yang merupakan 
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perbandingan tax expense dikurangi differed tax expense dibagi dengan laba kena 

pajak, variable ini signifikan pada prob 0,003. Variabel tunneling incentive yang 

diukur dengan menggunakan variabel dummy dengan presentase kepemilikan 

saham diatas 25% diberikan nilai 1 (satu), dan diberi nilai 0 (nol) jika dibawah 

25% variable ini tidak signifikan pada prob 0,998. Variabel mekanisme bonus 

yang diukur berdasarkan persentasse pencapaian laba bersih tahun t terhadap laba 

bersih tahun t-1 juga tidak signifikan pada prob 0,949. Dari persamaan regresi 

logistik diatas dapat dilihat bahwa Log of odds transfer pricing akan sukses secara 

positif berhubungan dengan beban pajak, tunneling incentive, dan mekanisme 

bonus. Persamaan hasil analisis regresi logistik menunjukan bahwa asumsi 

variabel independen lain konstan, maka koefisien variabel X1 (beban pajak) 

sebesar 0,000 dapat diartikan bahwa satu persen kenaikan beban pajak akan 

menaikan variabel Y (transfer pricing) dengan faktor exponensial (exp 0,000) =  

1,000. Jadi apabila tunneling incentive, dan mekanisme bonus dianggap konstan 

maka odds transfer pricing akan sukses sebesar 1,000 kali lebih tinggi untuk 

perusahaan mempunyai beban pajak lebih besar dari perusahaan yang mempunyai 

beban pajak lebih rendah. 

Persamaan hasil analisis regresi logistik menunjukan bahwa dengan 

asumsi variabel independen lain konstan, maka koefisien variabel X2 (tunneling 

incentive) sebesar 17,307 dapat disimpulakan bahwa satu persen kenaikan 

tunneling incentive akan menaikkan variabel Y (transfer pricing) dengan faktor 

exponensial (exp 17,307 = 32818864,333. Jadi apabila beban pajak dan 

mekanisme bonus dianggap konstan maka odds transfer pricing  akan sukses 
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sebesar 32818864,333 kali lebih tinggi untuk perusahaan yang memiliki saham 

diatas 25% dari perusahaan yang memiliki saham dibawah 25%. 

 Persamaan hasil analisis regresi logistik menunjukan bahwa dengan 

asumsi variabel independen lain konstan, maka koefisien variabel X3 ( 

mekanisme bonus) sebesar  0,032 dapat disimpulkan bahwa satu persen kenaikan 

mekanisme bonus akan menaikan variabel Y (transfer pricing) dengan faktor 

exponensial (exp 0,032) = 76,115. Jadi apabila perubahan beban pajak dan 

tunneling incentive konstan maka odds transfer pricing akan sukses sebesar 

76,115 kali lebih tinggi untuk perusahaan yang memiliki laba lebih tinggi dari 

perusahaan uyang memili laba lebih rendah.   

 Hasil persamaan analisis regresi logistik menunjukan bahwa koefisien dari 

variabel dari beban pajak, tunneling incentive, dan mekanisme bonus bernilai 

positif. Jika koefisien bernilai positif maka odds untuk melakukan transfer pricing 

meningkat. Jika koefisien bernilai negatif maka odds untuk melakukan transfer 

pricing menurun. Sementara apabila koefisien nol maka odds untuk melakukan 

transfer pricing tetap. Nilai konstan sebesar 4,332 menunjukan bahwa apabila 

tidak ada variabel independen (beban pajak, tunneling incentive, dan mekanisme 

bonus) maka odds perusahaan yang melakukan transfer pricing  adalah sebesar 

4,332. 

H1 : Beban pajak berpengaruh terhadap transfer pricing 

Beban pajak pada Tabel 4.12 yang dilihat dariukur dengan effective tax rate yang 

merupakan perbandingan tax expense dikurangi differed tax expense memiliki 
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koefisien sebesar 0,000 dengan nilai signifikansi 0,003 yang berarti H1 diterima 

karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05.  

H2 : Tunneling incentive berpengaruh positif terhadap transfer pricing 

Tunneling incentive pada Tabel 4.12 yang diukur variabel dummy Tunneling 

incentive diproksikan dengan presentase kepemilikan saham diatas 25% diberikan 

nilai 1 (satu), dan diberi nilai 0 (nol) jika dibawah 25% memiliki koefisien sebesar 

17,307 dengan nilai signifikansi 0,998 yang berarti H2 ditolak karena nilai 

signifikansi lebih besar dari 0,05. 

H3 : Mekanisme bonus berpengaruh positif terhadap transfer pricing 

Mekanisme bonus pada Tabel 4.12 yang diukur diukur berdasarkan persentasse 

pencapaian laba bersih tahun t terhadap laba bersih tahun t-1 memiliki koefisien 

sebesar -0,032 dengan nilai signifikansi 0,949 yang berarti H3 ditolak karena nilai 

signifikansi lebih besar dari 0,05. 

4.2.  Pembahasan 

Penelitian ini akan membahas permasalahan yang telah diteliti dengan 

hipotesis yang sebelumnya telah ditetapkan. Penelitian ini meneliti tentang faktor-

faktor yang kemungkinan akan mempengaruhi transfer pricing pada perusahaan 

multinasional yang terdaftar di BEI tahun 2013. 

 Penelitian ini menggunkan metode purposive sampling atau sampel yang 

diambil sesuai dengan tujuan pada penelitian. Pada tabel 4.10 hasil penelitian 

menunjukan bahwa perusahaan sampel yang melakukan transfer pricing sebanyak 

86 perusahaan. Sedangkan perusahaan yang tidak melakukan transfer pricing 4 

perusahaan. Untuk perusahaan yang melakukan transfer pricing dikelompokan 
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dalam perusahaan ADA. Sedangkan untuk perusahaan yang tidak melakukan 

transfer pricing dikelompokan dalam perusahaan TIDAK ADA. 

 Adapun untuk pengaruh dari variabel penelitian ini akan dijelaskan 

sebagai berikut : 

4.2.1.  Pengaruh Beban Pajak Terhadap Transfer Pricing 

 Hasil pengujian variabel beban pajak pada tabel 4.12 yang diukur dengan 

menggunakan effective tax rate yang merupakan perbandingan tax expense 

dikurangi differed tax expense, memiliki koefisien 0,000 dengan nilai signifikansi 

0,003 yang berarti Ha diterima. Variabel beban pajak menunjukan nilai koefisien 

sebesar 0,000 yang berarti satu persen kenaikan beban pajak akan menurunkan 

hasil transfer pricing dengan exp = 1,000. 

Hasil penelitian ini mendukung teori keagenan yang menjelaskan bahwa 

timbulnya masalah-masalah keagenan terjadi karena terdapat pihak-pihak yang 

memiliki perbedaan kepentingan namun saling bekerja sama dalam pembagian 

tugas yang berbeda. Konflik keagenan dapat merugikan pihak principal (pemilik) 

karena tidak terlibat langsung dalam pengelolaan perusahaan sehingga tidak 

memiliki akses untuk mendapatkan informasi yang memadai. Selain itu 

manajemen selaku agen diberi wewenang untuk mengelola aktiva perusahaan 

sehingga mempunyai insentif melakukan transfer pricing dengan tujuan untuk 

menurunkan pajak yang harus dibayar. 

 Teori akuntansi positif tidak mendukung hasil penelitian ini. Karena pada 

teori akuntansi positif menjelaskan kebijakan akuntansi menjadi suatu masalah 

bagi perusahaan dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan, 
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dan untuk memprediksi kebijakan akuntansi yang hendak dipilih oleh perusahaan 

pada kondisi tertentu. Teori ini hanya mengusulkan tika hipotesis manajemen 

laba, yaitu: (1) hipotesis program bonus, dimana manajer perusahaan dengan 

bonus tertentu cenderung lebih menyukai metode yang meningkatkan laba periode 

berjalan. Pilihan tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai sekarang bonus 

yang akan diterima seandainya komite kompensasi dari dewan direktur tidak 

menyesuaikan dengan metode yang dipilih. (2) hipotesis perjanjian hutang, 

hipotesis ini semua hal lain dalam keadaan tetap, makin dekat suatu perusahaan 

terhadap pelanggaran pada akuntansi yang didasarkan pada kesepakatan utang, 

maka kecenderungannya adalah semakin besar kemungkinan manajer perusahaan 

memilih prosedur akuntansi dengan perubahan laba yang dilaporkan dari periode 

masa depan ke periode masa kini. Alasannya adalah laba yang dilaporkan yang 

makin meningkat akan menurunkan kelalaian teknis. Sebagian besar dari 

perjanjian hutang berisi kesepakatan bahwa pemberi pinjaman harus bertemu 

selama masa perjanjian, dan (3) hipotesis biaya politik, perusahaan-perusahaan 

yang ukurannya sangat besar mungkin dikenakan standar kinerja yang lebih 

tinggi, dengan penghargaan terhadap tanggung jawab lingkungan, hanya karena 

mereka merasa bahwa mereka besar dan berkuasa. Jika perusahaan besar juga 

memiliki kemampuan meraih profit yang tinggi, maka biaya politik bisa 

diperbesar. Perusahaan-perusahaan juga mungkin akan menghadapi biaya politik 

pada poin-poin waktu tertentu. 

 Hasil penelitian ini selaras dengan Yuniasih (2012) yang menyatakan 

bahwa beban pajak berpengaruh terhadap transfer pricing. Beban pajak yang 
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semakin besar memicu perusahaan untuk melakukan transfer pricing dengan 

harapan dapat menekan harga tersebut.  

Penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh Hartati 

(2014) yang menyatakan bahwa beban pajak berpengaruh terhadap transfer 

pricing. Besarnya keputusan untuk melakukan praktik transfer pricing akan 

mengakibatkan pembayaran pajak menjadi lebih rendah secara global pada 

umumnya. Hal ini disebabkan karena perusahaan multinasional yang memperoleh 

keuntungan akan melakukan pergeseran pendapatan dari negara-negara dengan 

tarif pajak tinggi ke negara-negara dengan tarif pajak yang rendah. Sehingga 

makin tinggi tarif pajak suatu negara maka akan semakin besar kemungkinan 

peruahaan melakukan praktik transfer pricing. 

Hasil penelitian ini selaras dengan Jacob (1996) dalam Hartati (2014) yang 

menyatakan bahwa beban pajak berpengaruh terhadap transfer pricing. Penelitian 

tersebut menemukan bahwa perusahaan multinasional memperoleh keuntungan 

karena pergeseran pendapatan dari negara-negara dengan pajak tinggi ke Negara 

dengan pajak rendah. 

 

4.2.2. Pengaruh Tunneling Incentive terhadap Transfer Pricing 

Pada hasil pengujian variabel tunneling Incentive yang diukur 

menggunakan variabel dummy Tunneling incentive diproksikan dengan presentase 

kepemilikan saham diatas 25% diberikan nilai 1 (satu), dan diberi nilai 0 (nol) jika 

dibawah 25% pada Tabel 4.12 memiliki nilai koefisien 17,307 dengan nilai 

signifikansi 0,998 yang berarti Ha ditolak karena nilai signifikansi lebih besar dari 
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0,05. Variabel tunneling Incentive menunjukan nilai koefisien sebesar 17,304 

yang berarti satu persen kenaikan tunneling Incentive akan menurunkan hasil 

transfer pricing dengan exp = 32818864,333 

Hasil penelitian ini tidak mendukung teori akuntansi positif yang 

menjelaskan bahwa didalam teori akuntansi positif mengusulkan tiga hipotesis 

manajemen laba, diantaranya yaitu: 

(1) Hipotesis program bonus 

Manajer perusahaan dengan bonus tertentu cenderung lebih menyukai 

metode yang meningkatkan laba periode berjalan. Pilihan tersebut diharapkan 

dapat meningkatkan nilai sekarang bonus yang akan diterima seandainya komite 

kompensasi dari dewan direktur tidak menyesuaikan dengan metode yang dipilih. 

(2) Hipotesis perjanjian hutang 

Hipotesis ini semua hal lain dalam keadaan tetap, makin dekat suatu 

perusahaan terhadap pelanggaran pada akuntansi yang didasarkan pada 

kesepakatan utang, maka kecenderungannya adalah semakin besar kemungkinan 

manajer perusahaan memilih prosedur akuntansi dengan perubahan laba yang 

dilaporkan dari periode masa depan ke periode masa kini. Alasannya adalah laba 

yang dilaporkan yang makin meningkat akan menurunkan kelalaian teknis. 

Sebagian besar dari perjanjian hutang berisi kesepakatan bahwa pemberi pinjaman 

harus bertemu selama masa perjanjian. 

(3) Hipotesis biaya politik. 

Hipotesis biaya politik memperkenalkan suatu dimensi politik pada 

pemilihan kebijakan akuntansi. Perusahaan-perusahaan yang ukurannya sangat 
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besar mungkin dikenakan standar kinerja yang lebih tinggi, dengan penghargaan 

terhadap tanggung jawab lingkungan, hanya karena mereka merasa bahwa mereka 

besar dan berkuasa. Jika perusahaan besar juga memiliki kemampuan meraih 

profit yang tinggi, maka biaya politik bisa diperbesar. Perusahaan-perusahaan juga 

mungkin akan menghadapi biaya politik pada poin-poin waktu tertentu. 

Persaingan luar negeri mungkin mengarah pada menurunnya profitabilitas kecuali 

perusahaan yang terkena dampaknya ini bisa mempengaruhi proses politik untuk 

bisa melindungi impor secara keseluruhan. 

Hasil penelitian ini mendukung teori keagenan yang menjelaskan hubungan 

antara manajemen perusahaan (agen) dan pemegang saham (prinsipal). Dalam 

hubungan keagenan (agency relationship) terdapat suatu kontrak satu orang atau 

lebih (prinsipal) yang memerintahkan orang lain (agen) untuk melakukan suatu 

jasa atas nama prinsipal dan memberi wewenang kepada agen untuk membuat 

keputusan yang terbaik bagi prinsipal. Pihak prinsipal juga dapat membatasi 

divergensi kepentingannya dengan memberikan tingkat insentif yang layak 

kepada agen dan bersedia mengeluarkan biaya pengawasan (monitoring cost) 

untuk mencegah hazard dari agen. Namun, sebaliknya teori keagenan juga dapat 

mengimplikasikan adanya asimetri informasi. Konflik antarkelompok atau agency 

conflict merupakan konflik yang timbul antara pemilik, dan manajer perusahaan 

dimana ada kecenderungan manajer lebih mementingkan tujuan individu daripada 

tujuan perusahaan.  

Penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Yuniasih 

(2010) yang menyatakan tunneling incentive pajak berpengaruh terhadap transfer 
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pricing. Transaksi pihak terkait lebih umum digunakan untuk tujuan transfer 

kekayaan daripada pembayaran deviden karena perusahaan yang terdaftar harus 

mendistribusikan deviden kepada perusahaan induk dan pemegang saham 

minoritas lainnya. Kondisi yang unik dimana kepemilikan saham pada perusahaan 

public di Indonesia cenderung terkonsentrasi sehingga ada kecenderungan 

pemegang saham mayoritas untuk melakukan tunneling. 

Perbedaan hasil penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Yuniasih (2010) kemungkinan karena perbedaan sampel perusahaan yang diambil. 

Penelitian ini menggunakan sampel peruahaan multinasional sedangkan penelitian 

terdahulu menggunakan sampel perusahaan manufaktur. 

 

4.2.3. Pengaruh Mekanisme Bonus terhadap Transfer Pricing 

 Hasil pengujian variabel mekanisme bonus pada tabel 4.12 yang diukur 

Variabel ini diukur berdasarkan persentasse pencapaian laba bersih tahun t 

terhadap laba bersih tahun t-1 memiliki koefisien 0,032 dengan nilai signifikansi 

0,949 yang berarti Ha ditolak karena nilai signifikansi lebih dari 0,05. Variabel 

mekanisme bonus menunjukan nilai koefisien sebesar 0,032 yang berarti satu 

persen kenaikan mekanisme bonus akan menurunkan hasil transfer pricing 

dengan exp = 1,033.  

Hasil penelitian ini mendukung teori akuntansi positif yang menjelaskan 

para manajer perusahaan dengan rencana bonus cenderung untuk memilih 

prosedur akuntansi dengan perubahan laba yang dilaporkan dari periode masa 

depan ke periode masa kini. Para manajer menginginkan imbalan yang tinggi 
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dalam setiap periode. Jika imbalan mereka bergantung pada bonus yang 

dilaporkan pada pendapatan bersih, maka kemungkinan mereka bisa 

meningkatkan bonus mereka pada periode tersebut dengan melaporkan 

pendapatan bersih setinggi mungkin. 

Teori keagenan tidak sesuai untuk hasil penelitian ini, karena didalam teori 

keagenan telah dijelaskan hubungan antara manajemen perusahaan (agen) dan 

pemegang saham (prinsipal). Dalam hubungan keagenan (agency relationship) 

terdapat suatu kontrak satu orang atau lebih (prinsipal) yang memerintahkan orang 

lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal dan memberi 

wewenang kepada agen untuk membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal. 

Penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Hartati 

(2014) yang menyatakan mekanisme bonus pajak berpengaruh terhadap transfer 

pricing. Karena dalam memberikan bonus kepada direksi, pemilik perusahaan 

tentu pemilik perusahaan tentu akan melihat kinerja para direki dalam mengelola 

perusahaannya. Dalam hal ini, pemilik perusahaan akan melihat laba perusahaan 

yang dihasilkan secara keseluruhan sebagai penilaian untuk kinerja para 

direksinya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari analisis data dan pembahasan, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa Beban Pajak 

berpengaruh signifikan terhadap Transfer Pricing. 

2. Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa Tunneling Incentive 

tidak berpengaruh signifikan terhadap Transfer Pricing. Karena saham pada 

perusahaan multinasional sebagian besar kepemilikannya masih dibawah 

20%. 

3. Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa Mekanisme Bonus 

tidak berpengaruh signifikan terhadap Transfer Pricing. Karena sebagian 

besar perusahaan multinasional dalam memberikan bonus kepada direksi 

masih jauh dibawah standar deviasinya. 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dipaparkan diatas maka dapat 

diajukan saran kepada pihak-pihak yang bersangkutan sebagai berikut: 

1. Penelitian ini hanya menghasilkan koefisien determinasi sebesar 17,1%. Oleh 

karena itu masih ada variabel lain yang berpengaruh pada keputusan 

perusahaan untuk melakukan transfer pricing. Salah satunya adalah tarif,
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dimana ketika perusahaan menggunakan harga yang lebih rendah ketika 

melakukan kegiatan ekspor kepada perusahaan dengan tarif impor yang 

tinggi. 

2. Variabel yang tidak berpengaruh terhadap transfer pricing adalah tunneling 

incentive dan mekanisme bonus, untuk peneliti selanjutnya sebaiknya 

menambah variabel intervening sehingga diharapkan dapat memberikan hasil 

yang lebih baik lagi. 
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Lampiran 1 
Tabel 4.2 

DAFTAR SAMPEL PERUSAHAAN MULTINASIONAL 

      

NO. KODE PERUSAHAAN 

1 DSNG Dharma Satya Nusantara Tbk. 

2 LSIP PP London Sumatra Indonesia Tbk. [S] 

3 SIMP Salim Ivomas Pratama Tbk. [S] 

4 CPRO Central Proteinaprima Tbk. 

5 ADRO Adaro Energy Tbk. [S] 

6 BUMI Bumi Resources Tbk. 

7 HRUM Harum Energy Tbk. [S] 

8 PTRO Petrosea Tbk. 

9 APEX Apexindo Pratama Duta Tbk. 

10 ARTI Ratu Prabu Energi Tbk. [S] 

11 BIPI Benakat Petroleum Energy Tbk. 

12 ENRG Energi Mega Persada Tbk. 

13 MEDC Medco Energi Internasional Tbk. 

14 ANTM Aneka Tambang (Persero) Tbk. [S] 

15 CKRA Cakra Mineral Tbk. [S] 

16 TINS Timah (Persero) Tbk. [S] 

17 INTP Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. [S] 

18 SMGR Semen Indonesia (Persero) Tbk. [S] 

19 CTBN Citra Tubindo Tbk. [S] 

20 BUDI Budi Starch & Sweetener Tbk. 

21 EKAD Ekadharma International Tbk. [S] 

22 TPIA Chandra Asri Petrochemical Tbk. [S] 

23 UNIC Unggul Indah Cahaya Tbk. [S] 

24 AKPI Argha Karya Prima Industry Tbk. [S] 

25 IPOL Indopoly Swakarsa Industry Tbk. [S] 

26 TRST Trias Sentosa Tbk. [S] 

27 JPFA JAPFA Comfeed Indonesia Tbk. [S] 

28 INKP Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. 

29 TKIM Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. 

30 AUTO Astra Otoparts Tbk. [S] 

31 BRAM Indo Kordsa Tbk. [S] 

32 GJTL Gajah Tunggal Tbk. [S] 
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33 MASA Multistrada Arah Sarana Tbk. [S] 

34 ADMG Polychem Indonesia Tbk. [S] 

35 ARGO Argo Pantes Tbk. [S] 

36 ERTX Eratex Djaja Tbk. 

37 INDR Indo-Rama Synthetics Tbk. [S] 

38 PBRX Pan Brothers Tbk. [S] 

39 POLY Asia Pacific Fibers Tbk. 

40 DLTA Delta Djakarta Tbk. 

41 ICBP Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. [S] 

42 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk. [S] 

43 MYOR Mayora Indah Tbk. [S] 

44 HMSP HM Sampoerna Tbk. 

45 KLBF Kalbe Farma Tbk. [S] 

46 TSPC Tempo Scan Pacific Tbk. [S] 

47 MBTO Martina Berto Tbk. [S] 

48 ASRI Alam Sutera Realty Tbk. [S] 

49 BIPP Bhuwanatala Indah Permai Tbk. [S] 

50 CTRA Ciputra Development Tbk. [S] 

51 LPKR Lippo Karawaci Tbk. [S] 

52 MDLN Modernland Realty Tbk. [S] 

53 PLIN Plaza Indonesia Realty Tbk. [S] 

54 PWON Pakuwon Jati Tbk. [S] 

55 ACST Acset Indonusa Tbk. [S] 

56 ADHI Adhi Karya (Persero) Tbk. [S] 

57 EXCL XL Axiata Tbk. [S] 

58 INVS Inovisi Infracom Tbk. [S] 

59 TLKM Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. [S] 

60 BBRM Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk. 

61 CASS Cardig Aero Services Tbk. [S] 

62 GIAA Garuda Indonesia (Persero) Tbk. [S] 

63 INDX Tanah Laut Tbk. 

64 SMDR Samudera Indonesia Tbk. [S] 

65 TMAS Pelayaran Tempuran Emas Tbk 

66 TRAM Trada Maritime Tbk. 

67 WINS Wintermar Offshore Marine Tbk. [S] 

68 SUPR Solusi Tunas Pratama Tbk. 

69 TOWR Sarana Menara Nusantara Tbk. 

70 BBCA Bank Central Asia Tbk. 

71 BBNI Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. 

72 BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 

73 BMRI Bank Mandiri (Persero) Tbk. 
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74 LPPS Lippo Securities Tbk. 

75 SMMA Sinar Mas Multiartha Tbk. 

76 AKRA AKR Corporindo Tbk. [S] 

77 LTLS Lautan Luas Tbk. [S] 

78 UNTR United Tractors Tbk. [S] 

79 AMRT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. 

80 ERAA Erajaya Swasembada Tbk. [S] 

81 MAPI Mitra Adiperkasa Tbk. [S] 

82 TRIO Trikomsel Oke Tbk. 

83 BUVA Bukit Uluwatu Villa Tbk. 

84 EMTK Elang Mahkota Teknologi Tbk. [S] 

85 MNCN Media Nusantara Citra Tbk. [S] 

86 BHIT MNC Investama Tbk. [S] 

87 BMTR Global Mediacom Tbk. [S] 

88 BNBR Bakrie & Brothers Tbk. 

89 MLPL Multipolar Tbk. [S] 

90 SUGI Sugih Energy Tbk. [S] 
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Lampiran 2 

Daftar Transfer Pricing pada Perusahaan Multinasional Tahun 2013 

NO. KODE PERUSAHAAN 
TRANSFER 

PRICING 

1 DSNG Dharma Satya Nusantara Tbk. 1 

2 LSIP PP London Sumatra Indonesia Tbk. [S] 1 

3 SIMP Salim Ivomas Pratama Tbk. [S] 1 

4 CPRO Central Proteinaprima Tbk. 1 

5 ADRO Adaro Energy Tbk. [S] 1 

6 BUMI Bumi Resources Tbk. 1 

7 HRUM Harum Energy Tbk. [S] 1 

8 PTRO Petrosea Tbk. 1 

9 APEX Apexindo Pratama Duta Tbk. 1 

10 ARTI Ratu Prabu Energi Tbk. [S] 1 

11 BIPI Benakat Petroleum Energy Tbk. 1 

12 ENRG Energi Mega Persada Tbk. 1 

13 MEDC Medco Energi Internasional Tbk. 1 

14 ANTM Aneka Tambang (Persero) Tbk. [S] 1 

15 CKRA Cakra Mineral Tbk. [S] 1 

16 TINS Timah (Persero) Tbk. [S] 1 

17 INTP Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. [S] 1 

18 SMGR Semen Indonesia (Persero) Tbk. [S] 1 

19 CTBN Citra Tubindo Tbk. [S] 1 

20 BUDI Budi Starch & Sweetener Tbk. 1 

21 EKAD Ekadharma International Tbk. [S] 1 

22 TPIA Chandra Asri Petrochemical Tbk. [S] 1 

23 UNIC Unggul Indah Cahaya Tbk. [S] 1 

24 AKPI Argha Karya Prima Industry Tbk. [S] 1 

25 IPOL Indopoly Swakarsa Industry Tbk. [S] 1 

26 TRST Trias Sentosa Tbk. [S] 1 

27 JPFA JAPFA Comfeed Indonesia Tbk. [S] 1 

28 INKP Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. 1 

29 TKIM Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. 1 

30 AUTO Astra Otoparts Tbk. [S] 1 

31 BRAM Indo Kordsa Tbk. [S] 1 

32 GJTL Gajah Tunggal Tbk. [S] 1 

33 MASA Multistrada Arah Sarana Tbk. [S] 1 
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34 ADMG Polychem Indonesia Tbk. [S] 1 

35 ARGO Argo Pantes Tbk. [S] 1 

36 ERTX Eratex Djaja Tbk. 1 

37 INDR Indo-Rama Synthetics Tbk. [S] 1 

38 PBRX Pan Brothers Tbk. [S] 1 

39 POLY Asia Pacific Fibers Tbk. 1 

40 DLTA Delta Djakarta Tbk. 1 

41 ICBP Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. [S] 1 

42 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk. [S] 1 

43 MYOR Mayora Indah Tbk. [S] 1 

44 HMSP HM Sampoerna Tbk. 1 

45 KLBF Kalbe Farma Tbk. [S] 1 

46 TSPC Tempo Scan Pacific Tbk. [S] 1 

47 MBTO Martina Berto Tbk. [S] 1 

48 ASRI Alam Sutera Realty Tbk. [S] 1 

49 BIPP Bhuwanatala Indah Permai Tbk. [S] 1 

50 CTRA Ciputra Development Tbk. [S] 1 

51 LPKR Lippo Karawaci Tbk. [S] 1 

52 MDLN Modernland Realty Tbk. [S] 1 

53 PLIN Plaza Indonesia Realty Tbk. [S] 1 

54 PWON Pakuwon Jati Tbk. [S] 1 

55 ACST Acset Indonusa Tbk. [S] 1 

56 ADHI Adhi Karya (Persero) Tbk. [S] 1 

57 EXCL XL Axiata Tbk. [S] 1 

58 INVS Inovisi Infracom Tbk. [S] 1 

59 TLKM Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. [S] 1 

60 BBRM Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk. 1 

61 CASS Cardig Aero Services Tbk. [S] 1 

62 GIAA Garuda Indonesia (Persero) Tbk. [S] 1 

63 INDX Tanah Laut Tbk. 1 

64 SMDR Samudera Indonesia Tbk. [S] 1 

65 TMAS Pelayaran Tempuran Emas Tbk 1 

66 TRAM Trada Maritime Tbk. 1 

67 WINS Wintermar Offshore Marine Tbk. [S] 1 

68 SUPR Solusi Tunas Pratama Tbk.   

69 TOWR Sarana Menara Nusantara Tbk. 1 

70 BBCA Bank Central Asia Tbk. 0 

71 BBNI Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. 0 

72 BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 0 

73 BMRI Bank Mandiri (Persero) Tbk. 0 

74 LPPS Lippo Securities Tbk. 1 
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75 SMMA Sinar Mas Multiartha Tbk. 1 

76 AKRA AKR Corporindo Tbk. [S] 1 

77 LTLS Lautan Luas Tbk. [S] 1 

78 UNTR United Tractors Tbk. [S] 1 

79 AMRT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. 1 

80 ERAA Erajaya Swasembada Tbk. [S] 1 

81 MAPI Mitra Adiperkasa Tbk. [S] 1 

82 TRIO Trikomsel Oke Tbk. 1 

83 BUVA Bukit Uluwatu Villa Tbk. 1 

84 EMTK Elang Mahkota Teknologi Tbk. [S] 1 

85 MNCN Media Nusantara Citra Tbk. [S] 1 

86 BHIT MNC Investama Tbk. [S] 1 

87 BMTR Global Mediacom Tbk. [S] 1 

88 BNBR Bakrie & Brothers Tbk. 1 

89 MLPL Multipolar Tbk. [S] 1 

90 SUGI Sugih Energy Tbk. [S] 1 
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Lampiran 3 

Beban Pajak Perusahaan Multinasional Tahun 2013     (Dlm juta rupiah) 

NO. KODE PERUSAHAAN  BEBAN PAJAK  

1 DSNG Dharma Satya Nusantara Tbk.           90.733  

2 LSIP PP London Sumatra Indonesia Tbk. [S]         228.366  

3 SIMP Salim Ivomas Pratama Tbk. [S]         229.091  

4 CPRO Central Proteinaprima Tbk.         241.074  

5 ADRO Adaro Energy Tbk. [S]     2.317.329  

6 BUMI Bumi Resources Tbk.     1.038.237  

7 HRUM Harum Energy Tbk. [S]         164.561  

8 PTRO Petrosea Tbk.         125.463  

9 APEX Apexindo Pratama Duta Tbk.         239.221  

10 ARTI Ratu Prabu Energi Tbk. [S]             1.200  

11 BIPI Benakat Petroleum Energy Tbk.         232.019  

12 ENRG Energi Mega Persada Tbk.     1.798.536  

13 MEDC Medco Energi Internasional Tbk.     1.876.350  

14 ANTM Aneka Tambang (Persero) Tbk. [S]         542.878  

15 CKRA Cakra Mineral Tbk. [S]                 424  

16 TINS Timah (Persero) Tbk. [S]         257.101  

17 INTP Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. [S]     1.582.860  

18 SMGR Semen Indonesia (Persero) Tbk. [S]     1.566.101  

19 CTBN Citra Tubindo Tbk. [S]         184.145  

20 BUDI Budi Starch & Sweetener Tbk.             4.337  

21 EKAD Ekadharma International Tbk. [S]           12.538  

22 TPIA Chandra Asri Petrochemical Tbk. [S]           73.768  

23 UNIC Unggul Indah Cahaya Tbk. [S]         104.798  

24 AKPI Argha Karya Prima Industry Tbk. [S]           31.796  

25 IPOL Indopoly Swakarsa Industry Tbk. [S]             2.010  

26 TRST Trias Sentosa Tbk. [S]           39.588  

27 JPFA JAPFA Comfeed Indonesia Tbk. [S]         255.310  

28 INKP Indah Kiat Pulp & Paper Tbk.         174.341  

29 TKIM Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk.         148.598  

30 AUTO Astra Otoparts Tbk. [S]         210.589  

31 BRAM Indo Kordsa Tbk. [S]           34.778  

32 GJTL Gajah Tunggal Tbk. [S]           46.143  

33 MASA Multistrada Arah Sarana Tbk. [S]         114.631  
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34 ADMG Polychem Indonesia Tbk. [S]         155.370  

35 ARGO Argo Pantes Tbk. [S]           21.033  

36 ERTX Eratex Djaja Tbk.             2.215  

37 INDR Indo-Rama Synthetics Tbk. [S]           30.322  

38 PBRX Pan Brothers Tbk. [S]           28.002  

39 POLY Asia Pacific Fibers Tbk.           78.092  

40 DLTA Delta Djakarta Tbk.           87.898  

41 ICBP Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. [S]         733.699  

42 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk. [S]     1.252.072  

43 MYOR Mayora Indah Tbk. [S]         297.655  

44 HMSP HM Sampoerna Tbk.     3.691.224  

45 KLBF Kalbe Farma Tbk. [S]         602.070  

46 TSPC Tempo Scan Pacific Tbk. [S]         191.400  

47 MBTO Martina Berto Tbk. [S]             6.843  

48 ASRI Alam Sutera Realty Tbk. [S]           11.126  

49 BIPP Bhuwanatala Indah Permai Tbk. [S]             5.922  

50 CTRA Ciputra Development Tbk. [S]         296.103  

51 LPKR Lippo Karawaci Tbk. [S]         332.339  

52 MDLN Modernland Realty Tbk. [S]     1.322.847  

53 PLIN Plaza Indonesia Realty Tbk. [S]         101.203  

54 PWON Pakuwon Jati Tbk. [S]         194.644  

55 ACST Acset Indonusa Tbk. [S]           30.823  

56 ADHI Adhi Karya (Persero) Tbk. [S]         305.927  

57 EXCL XL Axiata Tbk. [S]         356.850  

58 INVS Inovisi Infracom Tbk. [S]           11.177  

59 TLKM 

Telekomunikasi Indonesia (Persero) 

Tbk. [S]     6.859.000  

60 BBRM 

Pelayaran Nasional Bina Buana Raya 

Tbk.             7.626  

61 CASS Cardig Aero Services Tbk. [S]           93.026  

62 GIAA Garuda Indonesia (Persero) Tbk. [S]           29.083  

63 INDX Tanah Laut Tbk.             1.307  

64 SMDR Samudera Indonesia Tbk. [S]             6.904  

65 TMAS Pelayaran Tempuran Emas Tbk           21.102  

66 TRAM Trada Maritime Tbk.           14.787  

67 WINS Wintermar Offshore Marine Tbk. [S]             2.887  

68 SUPR Solusi Tunas Pratama Tbk.           70.519  

69 TOWR Sarana Menara Nusantara Tbk.           63.331  

70 BBCA Bank Central Asia Tbk.     3.559.367  

71 BBNI Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.     2.220.224  

72 BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.     6.555.736  
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73 BMRI Bank Mandiri (Persero) Tbk.     5.231.903  

74 LPPS Lippo Securities Tbk.                 889  

75 SMMA Sinar Mas Multiartha Tbk.         375.604  

76 AKRA AKR Corporindo Tbk. [S]         117.426  

77 LTLS Lautan Luas Tbk. [S]           46.166  

78 UNTR United Tractors Tbk. [S]     1.788.559  

79 AMRT Sumber Alfaria Trijaya Tbk.         107.188  

80 ERAA Erajaya Swasembada Tbk. [S]         108.232  

81 MAPI Mitra Adiperkasa Tbk. [S]         157.314  

82 TRIO Trikomsel Oke Tbk.         173.254  

83 BUVA Bukit Uluwatu Villa Tbk.             7.032  

84 EMTK Elang Mahkota Teknologi Tbk. [S]         524.371  

85 MNCN Media Nusantara Citra Tbk. [S]         583.687  

86 BHIT MNC Investama Tbk. [S]         311.410  

87 BMTR Global Mediacom Tbk. [S]         481.817  

88 BNBR Bakrie & Brothers Tbk.     2.253.362  

89 MLPL Multipolar Tbk. [S]         119.304  

90 SUGI Sugih Energy Tbk. [S]           26.892  
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Lampiran 4 

Tunneling Incentive pada Perusahaan Multinasional Tahun 2013 

NO

. 
KODE PERUSAHAAN 

TUNNELING 

INCENTIVE 

1 DSNG Dharma Satya Nusantara Tbk. 0 

2 LSIP PP London Sumatra Indonesia Tbk. [S] 0 

3 SIMP Salim Ivomas Pratama Tbk. [S] 1 

4 CPRO Central Proteinaprima Tbk. 0 

5 ADRO Adaro Energy Tbk. [S] 0 

6 BUMI Bumi Resources Tbk. 1 

7 HRUM Harum Energy Tbk. [S] 0 

8 PTRO Petrosea Tbk. 0 

9 APEX Apexindo Pratama Duta Tbk. 1 

10 ARTI Ratu Prabu Energi Tbk. [S] 0 

11 BIPI Benakat Petroleum Energy Tbk. 1 

12 ENRG Energi Mega Persada Tbk. 0 

13 MEDC Medco Energi Internasional Tbk. 1 

14 ANTM Aneka Tambang (Persero) Tbk. [S] 0 

15 CKRA Cakra Mineral Tbk. [S] 1 

16 TINS Timah (Persero) Tbk. [S] 0 

17 INTP Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. [S] 1 

18 SMGR Semen Indonesia (Persero) Tbk. [S] 0 

19 CTBN Citra Tubindo Tbk. [S] 1 

20 BUDI Budi Starch & Sweetener Tbk. 0 

21 EKAD Ekadharma International Tbk. [S] 0 

22 TPIA Chandra Asri Petrochemical Tbk. [S] 1 

23 UNIC Unggul Indah Cahaya Tbk. [S] 0 

24 AKPI Argha Karya Prima Industry Tbk. [S] 0 

25 IPOL Indopoly Swakarsa Industry Tbk. [S] 1 

26 TRST Trias Sentosa Tbk. [S] 0 

27 JPFA JAPFA Comfeed Indonesia Tbk. [S] 1 

28 INKP Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. 0 

29 TKIM Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. 0 

30 AUTO Astra Otoparts Tbk. [S] 0 

31 BRAM Indo Kordsa Tbk. [S] 1 

32 GJTL Gajah Tunggal Tbk. [S] 1 

33 MASA Multistrada Arah Sarana Tbk. [S] 0 

34 ADMG Polychem Indonesia Tbk. [S] 1 
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35 ARGO Argo Pantes Tbk. [S] 0 

36 ERTX Eratex Djaja Tbk. 1 

37 INDR Indo-Rama Synthetics Tbk. [S] 0 

38 PBRX Pan Brothers Tbk. [S] 0 

39 POLY Asia Pacific Fibers Tbk. 1 

40 DLTA Delta Djakarta Tbk. 1 

41 ICBP Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. [S] 0 

42 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk. [S] 1 

43 MYOR Mayora Indah Tbk. [S] 0 

44 HMSP HM Sampoerna Tbk. 0 

45 KLBF Kalbe Farma Tbk. [S] 0 

46 TSPC Tempo Scan Pacific Tbk. [S] 0 

47 MBTO Martina Berto Tbk. [S] 0 

48 ASRI Alam Sutera Realty Tbk. [S] 0 

49 BIPP Bhuwanatala Indah Permai Tbk. [S] 1 

50 CTRA Ciputra Development Tbk. [S] 1 

51 LPKR Lippo Karawaci Tbk. [S] 0 

52 MDLN Modernland Realty Tbk. [S] 1 

53 PLIN Plaza Indonesia Realty Tbk. [S] 1 

54 PWON Pakuwon Jati Tbk. [S] 0 

55 ACST Acset Indonusa Tbk. [S] 0 

56 ADHI Adhi Karya (Persero) Tbk. [S] 0 

57 EXCL XL Axiata Tbk. [S] 0 

58 INVS Inovisi Infracom Tbk. [S] 0 

59 TLKM 

Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. 

[S] 0 

60 BBRM Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk. 0 

61 CASS Cardig Aero Services Tbk. [S] 1 

62 GIAA Garuda Indonesia (Persero) Tbk. [S] 0 

63 INDX Tanah Laut Tbk. 1 

64 SMDR Samudera Indonesia Tbk. [S] 0 

65 TMAS Pelayaran Tempuran Emas Tbk 0 

66 TRAM Trada Maritime Tbk. 0 

67 WINS Wintermar Offshore Marine Tbk. [S] 0 

68 SUPR Solusi Tunas Pratama Tbk. 1 

69 TOWR Sarana Menara Nusantara Tbk. 0 

70 BBCA Bank Central Asia Tbk. 0 

71 BBNI Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. 0 

72 BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 0 

73 BMRI Bank Mandiri (Persero) Tbk. 0 

74 LPPS Lippo Securities Tbk. 0 
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75 SMMA Sinar Mas Multiartha Tbk. 1 

76 AKRA AKR Corporindo Tbk. [S] 0 

77 LTLS Lautan Luas Tbk. [S] 0 

78 UNTR United Tractors Tbk. [S] 0 

79 AMRT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. 0 

80 ERAA Erajaya Swasembada Tbk. [S] 0 

81 MAPI Mitra Adiperkasa Tbk. [S] 0 

82 TRIO Trikomsel Oke Tbk. 1 

83 BUVA Bukit Uluwatu Villa Tbk. 0 

84 EMTK Elang Mahkota Teknologi Tbk. [S] 0 

85 MNCN Media Nusantara Citra Tbk. [S] 0 

86 BHIT MNC Investama Tbk. [S] 0 

87 BMTR Global Mediacom Tbk. [S] 0 

88 BNBR Bakrie & Brothers Tbk. 1 

89 MLPL Multipolar Tbk. [S] 1 

90 SUGI Sugih Energy Tbk. [S] 0 
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Lampiran 5 

Mekanisme Bonus Perusahaan Multinasional Tahun 2013 

NO. KODE PERUSAHAAN 
MEKANISME BONUS 

(L’13-L’12)/L’12 

 

 
LABA '13 LABA '12 HASIL 

1 DSNG Dharma Satya Nusantara Tbk. 251.696 252.458 -0,003018 

2 LSIP 
PP London Sumatra Indonesia Tbk. 

[S] 
768.625 1.115.539 -0,310983 

3 SIMP Salim Ivomas Pratama Tbk. [S] 635.277 1.516.101 -0,58098 

4 CPRO Central Proteinaprima Tbk. 1.198.037 (435.981) -3,747911 

5 ADRO Adaro Energy Tbk. [S] 2.795.890 4.674.476 -0,401882 

6 BUMI Bumi Resources Tbk. 8.050.042 (8.605.196) -1,935486 

7 HRUM Harum Energy Tbk. [S] 604.635 1.971.587 -0,693326 

8 PTRO Petrosea Tbk. 211.073 599.049 -0,647653 

9 APEX Apexindo Pratama Duta Tbk. 600.477 281.614 1,1322712 

10 ARTI Ratu Prabu Energi Tbk. [S] 66.414 80.282 -0,17274 

11 BIPI Benakat Petroleum Energy Tbk. 674.532 11.268 58,864319 

12 ENRG Energi Mega Persada Tbk. 2.114.617 336.217 5,2894508 

13 MEDC Medco Energi Internasional Tbk. 194.861 229.928 -0,152513 

14 ANTM Aneka Tambang (Persero) Tbk. [S] 409.947 2.993.116 -0,863037 

15 CKRA Cakra Mineral Tbk. [S] 258 (3.958) -1,065117 

16 TINS Timah (Persero) Tbk. [S] 515.102 431.589 0,1935012 

17 INTP 
Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. 

[S] 
5.012.294 4.763.388 0,052254 

18 SMGR Semen Indonesia (Persero) Tbk. [S] 5.354.299 4.926.640 0,0868053 

19 CTBN Citra Tubindo Tbk. [S] 466.629 418.478 0,1150619 

20 BUDI Budi Starch & Sweetener Tbk. 42.886 5.084 7,4354839 

21 EKAD Ekadharma International Tbk. [S] 39.451 36.198 0,0898649 

22 TPIA Chandra Asri Petrochemical Tbk. [S] 134.521 (1.063.573) -1,12648 

23 UNIC Unggul Indah Cahaya Tbk. [S] 125.707 19.983 5,2906062 

24 AKPI Argha Karya Prima Industry Tbk. [S] 34.620 31.116 0,1126304 

25 IPOL Indopoly Swakarsa Industry Tbk. [S] 9.503 7.490 0,2688784 

26 TRST Trias Sentosa Tbk. [S] 32.966 61.453 -0,463565 

27 JPFA JAPFA Comfeed Indonesia Tbk. [S] 640.637 1.074.577 -0,403824 

28 INKP Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. 2.697.585 606.012 3,4513714 

29 TKIM Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. 329.390 424.598 -0,22423 

30 AUTO Astra Otoparts Tbk. [S] 1.058.015 1.135.914 -0,068578 

31 BRAM Indo Kordsa Tbk. [S] 67.589 274.955 -0,754183 
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32 GJTL Gajah Tunggal Tbk. [S] 120.330 1.132.247 -0,893725 

33 MASA Multistrada Arah Sarana Tbk. [S] 43.922 3.899 10,263795 

34 ADMG Polychem Indonesia Tbk. [S] 24.121 102.451 -0,764562 

35 ARGO Argo Pantes Tbk. [S] 81.749 (118.970) -1,687142 

36 ERTX Eratex Djaja Tbk. 8.755 8.022 0,0914139 

37 INDR Indo-Rama Synthetics Tbk. [S] 19.940 5.283 2,774488 

38 PBRX Pan Brothers Tbk. [S] 127.432 84.547 0,5072377 

39 POLY Asia Pacific Fibers Tbk. 366.609 391.693 -0,06404 

40 DLTA Delta Djakarta Tbk. 270.498 213.421 0,2674384 

41 ICBP 
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. 

[S] 
2.235.040 2.282.371 -0,020738 

42 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk. [S] 3.416.635 4.779.446 -0,28514 

43 MYOR Mayora Indah Tbk. [S] 1.058.419 744.428 0,4217874 

44 HMSP HM Sampoerna Tbk. 10.818.486 9.945.296 0,0877993 

45 KLBF Kalbe Farma Tbk. [S] 1.970.452 1.775.099 0,1100522 

46 TSPC Tempo Scan Pacific Tbk. [S] 638.535 635.176 0,0052883 

47 MBTO Martina Berto Tbk. [S] 16.163 45.523 -0,644952 

48 ASRI Alam Sutera Realty Tbk. [S] 33.722 32.642 0,0330776 

49 BIPP Bhuwanatala Indah Permai Tbk. [S] 109.203 (15.132) -8,216671 

50 CTRA Ciputra Development Tbk. [S] 1.413.388 849.383 0,6640181 

51 LPKR Lippo Karawaci Tbk. [S] 1.592.491 1.322.847 0,2038363 

52 MDLN Modernland Realty Tbk. [S] 2.451.686 2.604.749 -0,058763 

53 PLIN Plaza Indonesia Realty Tbk. [S] 33.343 234.725 -0,857949 

54 PWON Pakuwon Jati Tbk. [S] 1.136.548 766.496 0,4827836 

55 ACST Acset Indonusa Tbk. [S] 99.215 52.234 0,8994564 

56 ADHI Adhi Karya (Persero) Tbk. [S] 408.438 213.318 0,9146945 

57 EXCL XL Axiata Tbk. [S] 1.032.817 2.764.647 -0,62642 

58 INVS Inovisi Infracom Tbk. [S] 328.271 519.496 -0,368096 

59 TLKM 
Telekomunikasi Indonesia (Persero) 

Tbk. [S] 
20.290.000 18.362.000 0,1049995 

60 BBRM 
Pelayaran Nasional Bina Buana Raya 

Tbk. 
67.035 85.452 -0,215521 

61 CASS Cardig Aero Services Tbk. [S] 250.017 189.428 0,3198508 

62 GIAA Garuda Indonesia (Persero) Tbk. [S] 136.590 1.351.739 -0,898952 

63 INDX Tanah Laut Tbk. 16.095 14.847 0,0840596 

64 SMDR Samudera Indonesia Tbk. [S] 6.737 9.405 -0,283656 

65 TMAS Pelayaran Tempuran Emas Tbk 70.820 119.987 -0,409774 

66 TRAM Trada Maritime Tbk. 47.107 374.198 -0,874112 

67 WINS Wintermar Offshore Marine Tbk. [S] 36.786 24.016 0,531749 

68 SUPR Solusi Tunas Pratama Tbk. 197.609 175.705 0,1246694 

69 TOWR Sarana Menara Nusantara Tbk. 164.658 346.299 -0,524521 

70 BBCA Bank Central Asia Tbk. 14.256.239 11.718.460 0,2165625 
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71 BBNI Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. 9.057.941 7.048.362 0,2851129 

72 BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 21.354.330 18.687.380 0,142714 

73 BMRI Bank Mandiri (Persero) Tbk. 18.829.934 16.043.618 0,1736713 

74 LPPS Lippo Securities Tbk. 168.787 120.333 0,4026617 

75 SMMA Sinar Mas Multiartha Tbk. 1.122.202 1.567.801 -0,284219 

76 AKRA AKR Corporindo Tbk. [S] 615.627 618.833 -0,005182 

77 LTLS Lautan Luas Tbk. [S] 127.491 108.958 0,1700931 

78 UNTR United Tractors Tbk. [S] 4.798.778 5.753.342 -0,165915 

79 AMRT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. 569.838 526.077 0,0831836 

80 ERAA Erajaya Swasembada Tbk. [S] 348.615 434.136 -0,196992 

81 MAPI Mitra Adiperkasa Tbk. [S] 327.793 432.751 -0,242537 

82 TRIO Trikomsel Oke Tbk. 499.952 381.951 0,3089422 

83 BUVA Bukit Uluwatu Villa Tbk. 64.023 56.725 0,1286441 

84 EMTK Elang Mahkota Teknologi Tbk. [S] 1.364.545 1.029.500 0,3254441 

85 MNCN Media Nusantara Citra Tbk. [S] 1.809.842 1.763.019 0,0265584 

86 BHIT MNC Investama Tbk. [S] 394.987 1.975.655 -0,800073 

87 BMTR Global Mediacom Tbk. [S] 1.029.646 1.993.489 -0,483496 

88 BNBR Bakrie & Brothers Tbk. 12.723.294 354.875 34,852862 

89 MLPL Multipolar Tbk. [S] 1.645.910 166.583 8,88042 

90 SUGI Sugih Energy Tbk. [S] 397.301 35.216.475 -0,988718 
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Lampiran 6 

Hasil Pengolahan Data Statistik 

Tabel 4.3 

Hasil Analisis Kelas Frequency Variabel Publikasi Transfer Pricing 

Transfer_Pricing 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

TIDAK 

ADA 

4 4,4 4,4 4,4 

ADA 86 95,6 95,6 100,0 

Total 90 100,0 100,0  

Sumber : Data sekunder yang diolah menggunakan SPSS V.21, 2014 

 

Tabel 4.4 

Hasil Analisis Deskriptif Variabel Beban Pajak 

Descriptive Statistics 

 N Minimu

m 

Maximum Mean Std. 

Deviation 

Beban_Pajak 
90 424,00 6859000,0

0 

622611,988

9 

1285849,744

79 

Valid N 

(listwise) 

90     

Sumber : Data sekunder yang diolah menggunakan SPSS V.21, 2015 
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Tabel 4.5 

Hasil Analisis Kelas Frequency Variabel Publikasi Tunneling incentive 

Tunneling_Incentive 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

N 

ASING 

61 67,8 67,8 67,8 

ASING 29 32,2 32,2 100,0 

Total 90 100,0 100,0  

Sumber : Data sekunder yang diolah menggunakan SPSS V.21, 2015 

 

Tabel 4.6 

Hasil Analisis Kelas Frequency Variabel Mekanisme Bonus 

Descriptive Statistics 

 N Minimu

m 

Maximu

m 

Mean Std. 

Deviation 

Mekanisme_Bon

us 

90 -8,22 58,86 1,2533 7,46527 

Valid N (listwise) 90     

Sumber : Data sekunder yang diolah menggunakan SPSS V.21, 2015 
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Tabel 4.7 

Perbandingan antara -2LL awal dengan -2LL akhir 

-2LL awal (Block number = 0 ) 33,192 

-2LL akhir (Block number = 1 )  15,804 

Sumber : Data yang diolah menggunakan SPSS V.21, 2015 

 

Tabel 4.8 

Menilai Kelayakan Model Regresi 

Hosmer and Lemeshow Test 

Step Chi-square df Sig. 

1 1,167 8 ,997 

Sumber : Data sekunder yang diolah menggunakan SPSS V.21, 2015 

 

Tabel 4.9 

Koefisien Determinasi 

Model Summary 

Step -2 Log 

likelihood 

Cox & Snell 

R Square 

Nagelkerke 

R Square 

1 15,804
a
 ,171 ,562 

a. Estimation terminated at iteration number 20 

because maximum iterations has been reached. 

Final solution cannot be found. 

Sumber : Data sekunder yang diolah menggunakan SPSS V.21, 2015 
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Tabel 4.10 

 Matrik Klasifikasi 

Classification Table
a
 

 Observed Predicted 

 Transfer_Pricing Percentage 

Correct 
 

TIDAK 

ADA 

ADA 

Step 1 

Transfer_Pricin

g 

TIDAK 

ADA 

2 2 50,0 

ADA 1 85 98,8 

Overall Percentage   96,7 

a. The cut value is ,500 

Sumber : Data sekunder yang diolah menggunakan SPSS V.21, 2015 

 

Tabel 4.11 

 Hasil Uji Multikolonieritas 

Correlation Matrix 

 Constant Beban_Paja

k 

Tunneling_In

centive(1) 

Mekanisme_

Bonus 

Step 1 

Constant 1,000 -,741 ,000 -,161 

Beban_Pajak -,741 1,000 ,000 ,048 

Tunneling_Incentive

(1) 

,000 ,000 1,000 ,000 

Mekanisme_Bonus -,161 ,048 ,000 1,000 

Sumber : Data sekunder yang diolah menggunakan SPSS V.21, 2015 
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Tabel 4.12 

Regresi Logistik Variabel In the Equation 

Variabel in the Equation 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 1
a
 

Beban_Pajak ,000 ,000 8,950 1 ,003 1,000 

Tunneling_Incenti

ve(1) 

17,30

7 

7306,736 ,000 1 ,998 32818864,

333 

Mekanisme_Bonus ,032 ,499 ,004 1 ,949 1,033 

Constant 4,332 1,083 16,008 1 ,000 76,115 

a. Variable(s) entered on step 1: Beban_Pajak, Tunneling_Incentive, Mekanisme_Bonus. 

Sumber : Data sekunder yang diolah menggunakan SPSS V.21, 2015 

 

 

 

 

 


