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SARI 

Hermawan, Rifky. 2018. “Pengaruh Beban Pajak, Tunneling Incentive, 

Mekanisme Bonus, dan Profitabilitas Terhadap Transfer Pricing”. Skripsi.

Program Studi Akuntansi.  Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing: Dr. Muhammad Khafid, S.pd., M.Si. 

Kata kunci: Beban Pajak, Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus, 

Profitabilitas, Transfer Pricing. 

Transfer pricing adalah harga yang terkandung dalam setiap produk atau 

jasa yang ditransfer ke devisi lain pada perusahaan yang sama atau antar 

perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Penelitian ini bertujuan untuk 

menguji secara empiris pengaruh beban pajak, tunneling incentive, mekanisme 

bonus, dan profitabilitas terhadap transfer pricing pada perusahaan multinasional

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 - 2016.  

Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan multinasional yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 - 2016 yang berjumlah 116

perusahaan. Sampel penelitian berjumlah 45 perusahaan yang memenuhi kriteria

berdasarkan teknik purposive sampling. Data dianalisis dengan menggunakan

analisis regresi logistik pada software IBM SPSS Statistics 23. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa beban pajak berpengaruh positif

signifikan terhadap tindakan transfer pricing perusahaan multinasional. 

Sedangkan tunneling incentive, mekanisme bonus, dan profitabilitas tidak

berpengaruh terhadap tindakan transfer pricing.  

Saran dari Penulis bagi penelitian selanjutnya dapat menguji kembali

variabel tunneling incentive, mekanisme bonus, dan profitabilitaas dengan proksi 

yang lain yang dapat memproyeksikan variabel-variabel tersebut dengan lebih 

baik. Serta dapat juga dengan menambahkan variabel independen lain untuk 

memperluas cakupan masalah sehingga didapatkan hasil yang lebih luas pula. 



ix 

ABSTRACT 

Hermawan, Rifky. 2018. " The Effect of Tax Expenses, Tunneling Incentive, 

Bonus Mechanism and Profitability toward Transfer Pricing”.Thesis. Accounting 

Program. Economics Faculty. Semarang State University. Advisor : Dr. 

Muhammad Khafid, S.pd., M.Si. 

Keywords: Tax Expenses, Tunneling Incentives, Bonus Mechanisms, and 

Profitability, Transfer Pricing 
Transfer pricing is a contained price of each product or service that is transferred 

to another division in the same companies or among the companies that have 

special relationship. This study aims to examine empirically the effect of tax 

expanses, tunneling incentive, bonus mechanism and profitability toward transfer 

pricing to multinational companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 

2014-2016. 

The populations of this study were all multinational companies listed on the 

Indonesia Stock Exchange in 2014-2016, which consist of 116 companies. The 

study sample was 45 companies that met to the criteria based on purposive 

sampling technique. The data were analyzed by using logistic regression analysis 

on IBM SPSS Statistics 23 software. 

The results show that the tax expanses have a significantly positive effect toward 

the transfer pricing of multinational companies. While tunneling incentives, bonus 

mechanisms, and profitability do not affect to transfer pricing. 

The researcher’s suggestion for further study is able to reexamine tunneling

incentive variables, bonus mechanisms, and profitability with other proxies that 

can project these variables better. It can also be done by adding other independent 

variables to expand the scope of the problem thus the results are broader as well. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Globalisasi adalah era dimana batas-batas wilayah teritorial suatu negara 

tidak menjadi masalah lagi bagi manusia dalam menjalankan berbagai macam 

aktivitasnya. Oleh karena munculnya era globalisasi tersebut maka menimbulkan 

dampak yang besar bagi kehidupan manusia di berbagai macam aspek, salah 

satunya adalah aspek perekonomian. Era globalisasi sekarang ini menjadikan 

aspek perekonomian semakin berkembang tanpa mengenal batasan wilayah, hal 

ini menjadikan banyak perusahaan-perusahaan yang menjalin kerjasama dengan 

perusahaan lain di berbagai negara untuk tujuan memperkuat basis globalnya. 

Bahkan banyak pula perusahaan yang mendirikan cabang atau anak 

perusahaannya di negara lain untuk memperluas jaringan usahanya yang 

diharapkan dapat meningkatkan laba perusahaan. 

 Dikarenakan adanya hubungan antara perusahaan satu dengan perusahaan 

lain ataupun dengan anak perusahaanya yang berada di negara lain tersebut maka 

dapat dipastikan akan terjadi berbagai macam aktivitas antar perusahaan tersebut 

dalam menjalankan bisnisnya, apalagi sekarang didukung dengan adanya World 

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

yang semakin mempermudah aktivitas bisnis antar negara. Diantaranya 

banyaknya aktivitas yang dilakuan antar perusahaan tersebut salah satunya ada 

aktivitas transfer, baik itu transfer barang, jasa, ataupun yang lainnya.
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Sebagaimana mestinya aktivitas transfer tentunya di dalam aktivitas transfer 

tersebut pasti ada penetapan harga transfer barang atau jasa yang akan ditransfer, 

yang biasanya dikenal dengan istilah Transfer Pricing. 

Transfer pricing adalah suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan 

harga transfer suatu transaksi baik itu barang, jasa, harta tak berwujud, atau pun 

transaksi keuangan yang dilakukan oleh perusahaan. Terdapat dua kelompok 

transaksi dalam transfer pricing yaitu intra-company dan inter-company transfer 

pricing. Intra-company transfer pricing merupakan transfer pricing antar divisi 

dalam satu perusahaan, sedangkan inter-company transfer pricing merupakan 

transfer pricing antara dua perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. 

Transaksinya sendiri bisa dilakukan dalam satu negara (domestic transfer 

pricing), maupun dengan negara yang berbeda (international transfer pricing) 

(Setiawan, 2013). 

Transfer pricing merupakan fenomena yang kelabu dalam dunia bisnis 

maupun ekonomi secara global. Pasalnya penetapan harga transfer (transfer 

pricing) seharusnya dilakukan sesuai dengan tingkat kewajaran harga barang atau 

jasa yang ditransfer tetapi pada kenyataannya tidak seperti itu. Belakangan ini 

transfer pricing cenderung dikonotasikan sebagai suatu tindakan yang tidak baik 

oleh karena transfer pricing digunakan sebagai celah untuk melakukan 

kecurangan dalam melakukan aktivitas bisnis perusahaan dengan tujuan 

peningkatan keuntungan pribadi perusahaan, salah satunya adalah pada sektor 

perpajakan. Perbedaan tarif pajak yang berlaku antar negara menyebabkan 

perusahaan multinasional memaksimalkan manajemen perpajakannya dengan 
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melakukan pengalihan pendapatan dan laba ke negara lain dengan praktik transfer 

pricing, (Hansen & Mowen, 2005:195). Perusahaan multinasional sering 

memanfaatkan celah aturan perpajakan untuk melakukan manajemen pajak 

dengan melakukan transfer pricing yaitu memindahkan keuntungan atau 

penghasilan yang didapat ke perusahaan afiliasi yang berada di negara lain yang 

mempunyai tarif pajak lebih kecil, sehingga total pajak perusahaan yang 

dibayarkan menjadi lebih rendah dan keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan 

tersebut semakin tinggi. Hal tersebut telah menyebabkan kerugian yang besar bagi 

negara berkembang termasuk Indonesia, karena pajak merupakan salah satu 

sumber APBN bagi negara Indonesia (Lubis, 2015). Menurut Mahmudi & 

Kusmuriyanto (2014), pajak merupakan sumber penerimaan terbesar negara 

dimana pajak menyuplai kurang lebih 70% dari penerimaan negara. Sehingga saat 

ini transfer pricing menjadi salah satu permasalahan yang menjadi perhatian bagi 

para aparat pajak. 

 Arifin (2011) menyatakan cara melakukan transfer pricing yang terlihat 

kasat mata yaitu dengan pembentukan agen. Tindakan tersebut dilakukan dengan 

cara perusahaan di Indonesia sebagai prudusen menjual barang langsung ke induk 

perusahaan diluar negeri tetapi dijualnya melalui agen di Singapore atau Hong 

Kong atau di negara yang pajaknya rendah, agen ini sebetulnya dimiliki oleh 

group perusahaan itu sendiri, lalu harga jual kepada agen dibuat serendah 

mungkin agar pajak yang dibayar di dalam negeri jadi rendah, setelah itu agen 

mengemas kembali barang dan menjualnya kepada induk perusahaan dengan 

harga tinggi, kemudian induk perusahaan akan membayar mahal tentu agar 
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labanya jadi rendah dibanding harga beli, sehingga dalam hal ini laba bagi 

penjual/produsen rendah dan laba bagi pembeli juga rendah, laba tinggi hanya ada 

di agen yang berada di negara yang pajaknya rendah. 

 Kasus transfer pricing sudah banyak terjadi baik di dalam maupun di luar 

negeri. Sebagai contoh di Inggris, yaitu pada kasus Starbuck pada tahun 2011 

tidak membayar pajak sama sekali dan mengaku rugi sejak tahun 2008, padahal 

telah berhasil mencetak penjualan sebesar £112 juta atau sekitar Rp 1,7 triliun. 

Selama beroperasi di Inggris, Starbucks hanya menyetorkan pajak sebesar £6 juta. 

Sebagian besar keuntungan Starbuck telah dialihkan dari Inggris ke perusahaan 

cabang di Belanda dalam bentuk royalti(Barford & Vanessa, 2013).  

 Praktik transfer pricing di Indonesia dapat dicontohkan pada kasus 

manipulasi harga (transfer pricing) penjualan batubara PT Adaro Indonesia yang 

muncul akibat pertarungan konglomerat Sukanto Tanoto dengan Edwin 

Soeradjaya Cs, dari situlah muncul dugaan PT Adaro Indonesia menjual batubara 

di bawah harga pasar kepada perusahaan afiliasinya di Singapura Coaltrade 

Services International Pte, Ltd pada 2005 dan 2006. Oleh Coaltrade, batubara itu 

dijual lagi ke pasar sesuai harga pasaran. Hal ini dimaksudkan guna menghindari 

pembayaran royalti dan pajak yang harusnya dibayarkan ke kas negara, ada juga 

kasus PT Toyota Motor Manufacturing serta banyak kasus lainnya baik yang 

sudah terungkap ataupun yang belum. 

 Direktorat Jendral Pajak Kementrian Keuangan (DJB Kemenkeu) 

menyatakan sebanyak 2.000 perusahaan multinasional yang beroprasi di 

Indonesia tidak membayar Pajak Penghasilan (PPh) Badan Pasal 25 dan Pasal 29 
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selama sepuluh tahun karena alasan merugi dan anehnya perusahaan tersebut 

masih berjalan sampai saat ini. Menurut Jendral Pajak tahun 2016 Ken 

Dwijugiasteadi dalam konferensi pers menyatakan modus penghindaran pajak ini 

dilakukan dengan motif transfer pricing (Ariyanti, 2016). 

Praktek transfer pricing sangat merugikan dan berpengaruh terhadap 

penerimaan pendapatan negara. Menurut perhitungan Dirjen Pajak, negara 

berpotensi kehilangan 1.300 Triliun Rupiah akibat dari praktek transfer pricing. 

Bahkan lebih dipertegas lagi menurut informasi internal Dirjen Pajak bahwa 

kehilangan tersebut kebanyakan akibat adanya pembayaran Bunga, Royalti serta 

Intragroup Service, sehingga Dirjen Pajak percaya bahwa dengan menyetop 

pembayaran tersebut negara sudah tidak perlu menambah hutang lagi (Haeruman, 

2010). Dikarenakan hal tersebut maka fenomena transfer pricing harus dipandang 

lebih serius dengan membuat peraturan yang efektif serta mengikat kepada 

perusahaan terutama perusahaan multinasional terkait transfer pricing tersebut. 

 Makin 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. Peraturan terkait 

transfer pricing di Indonesia sendiri telah di tetapkan pada Pasal 18 UU Nomor 

36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh). Pasal 18 ayat (3) UU PPh 

menyebutkan bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berwenang untuk 

menentukan kembali besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang 

mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan 



6 

kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa 

(arm’s length principle) dengan menggunakan metode perbandingan harga antara 

pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus, atau 

metode lainnya. 

 Aturan lebih lanjut dan detail tentang transfer pricing termuat dalam 

Peraturan Dirjen Pajak Nomor 43 Tahun 2010 yang diubah dengan Peraturan 

Dirjen Pajak Nomor 32 Tahun 2011. Aturan ini disebutkan pengertian arm’s

length principle yaitu prinsip yang mengatur bahwa apabila kondisi dalam 

transaksi yang dilakukan antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa sama 

atau sebanding dengan kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak yang 

tidak mempunyai hubungan istimewa yang menjadi pembanding, maka harga atau 

laba atas transaksi yang dilakukan oleh pihak -pihak yang mempunyai hubungan 

istimewa harus sama dengan atau berada dalam rentang harga atau laba dalam 

transaksi yang dilakukan antara pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa. 

Peraturan yang terbaru Menteri Keuangan Republik Indonesia 

menerbitkan Peraturan No. 213/PMK.03/2016 (“PMK-213”) dalam rangka

menerapkan ketentuan baru mengenai dokumen harga transfer. Peraturan ini 

mencakup ketentuan atas pelaporan Dokumen Induk/Dokumen Lokal dan 

Laporan per Negara bagi Wajib Pajak yang melakukan transaksi dengan pihak 

yang mempunyai hubungan istimewa. Seperti yang telah diperikirakan 

sebelumnya, ketentuan atas Dokumen Induk/Dokumen Lokal dan Laporan per 

Negara ini sejalan dengan rekomendasi dari Organisation for Economic Co-

operation and Development (OECD) pada laporan final mengenai Transfer 
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Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting – Action 13 (yang 

juga disebut dengan BEPS Action 13).  

 Isu transfer pricing merupakan hal penting, hal ini dibuktikan dengan hasil 

survey E&Y dalam Haeruman (2010), pada wajib pajak terkait transfer pricing

untuk tahun 2007 di Indonesia. Di bawah ini adalah kutipan asli dari hasil survey 

tersebut : 

Tabel 1.1

Tax Issues 

Sumber : Pajak.go.id 

a. 39% dari semua responden mengidentifikasi transfer pricing sebagai 

masalah pajak paling penting yang dihadapi kelompok mereka, lebih dari 

masalah pajak lainnya. 

b. 74% dari induk perusahaan dan 81% dari anak perusahaan yang menjadi 

responden percaya bahwa harga transfer akan sangat penting bagi 

organisasi mereka selama dua tahun ke depan. 

c. 65% responden percaya bahwa dokumentasi harga transfer lebih penting 

sekarang daripada dua tahun lalu. 

d. 2/3 responden telah mengalami peningkatan kebutuhan untuk sumber daya 

mengenai transfer pricing dalam tiga tahun terakhir, dengan 74% 

memenuhi kebutuhan ini melalui peningkatan ketergantungan pada 

penasehat eksternal. 

Dari dari hasil survei tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa trasfer pricing

merupakan sesuatu yang tidak bisa dianggap remeh di dunia bisnis dan 

merupakan sesuatu yang harus dipandang serius oleh bidang-bidang terkait 

transfer pricing tersebut. Selain beban pajak yang menjadi dorongan atau 

No Tax Issues Percentage 

1 Transfer Pricing 39% 

2 Tax Planning 32% 

3 Double Taxation 9% 

4 Value Added tax 8% 

5 Tax Controversy 6% 

6 Custom Duties 3% 

7 Foreign Tax Credit 3% 

Total 100% 
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motivasi perusahaan untuk melakukan transfer pricing, diperkirakan masih 

banyak lagi variabel-variabel yang mempengaruhi aktivitas transfer pricing 

tersebut. Diantaranya ada tunneling incentive, mekanisme bonus, profitabilitas, 

leverage, ukuran perusahaan, exchange rate, debt covenant, good corporate 

governance (GCG), intangible assets dll. 

 Struktur kepemilikan di Indonesia terkonsentrasi pada sedikit pemilik yang 

menyebabkan munculnya konflik keagenan antara pemegang saham mayoritas 

dan minoritas (Claessens et al., 2000). 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 2000). 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 terjadinya tunneling oleh 

pemilik saham mayoritas terhadap pemilik saham minoritas dilakukan melalui 

strategi merger dan akuisisi. Menurut Lo, Wong, & Firth, (2010) menemukan 
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bahwa konsentrasi kepemilikan oleh pemerintah di Cina berpengaruh pada 

keputusan transfer pricing, dimana perusahaan bersedia mengorbankan 

penghematan pajak untuk tunneling keuntungan ke perusahaan induk. Aharony, 

Wang, & Yuan, (2010) menemukan bahwa tunneling incentive setelah initial 

public offering (IPO) berhubungan dengan penjualan hubungan istimewa sebelum 

IPO. Yuniasih, Rasmini, & Wirakusuma, (2012) menemukan tunneling incentive

berpengaruh positif pada keputusan perusahaan untuk melakukan transfer pricing.  

 Keinginan manajer perusahaan untuk mendapatkan bonus menjadi salah 

satu faktor pendorong dalam melakukan transfer pricing. Purwanti, (2010) bonus 

adalah apresiasi yang diberikan oleh pemilik perusahaan kepada manajer apabila 

target laba perusahaan terpenuhi. Mekanisme pemberian bonus ini akan 

berdampak kepada manajemen dalam merekayasa laba. Untuk memaksimalkan 

bonus, manajer cenderung memaksimalkan laba bersih, untuk memaksimalkan 

laba bersih tersebut menjadikan manajer cenderung akan menggunakan prosedur 

akuntansi yang menaikkan laba dengan praktek transfer pricing.  

 Hasil penelitian dari Lo et al., (2010) dimana bonus berpengaruh positif 

terhadap peningkatan pendapatan perusahaan yang dilaporkan dengan 

meningkatkan laba periode sekarang salah satunya dengan praktik transfer 

pricing. Hartati, (2014) menyatakan bahwa ketika pemberian bonus didasarkan 

pada besarnya laba, maka logis jika direksi berusaha melakukan tindakan 

mengatur dan memanipulasi laba demi memaksimalkan bonus dan remunerasi 

yang mereka terima. 
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Profitabilitas merupakan cerminan dari kinerja perusahaan, tetapi 

disamping itu profitabilitas juga merupakan acuan dari beban pajak yang akan 

ditanggung oleh perusahaan, oleh karena itu logis jika perusahaan akan berusaha 

meminimalkan laba sebelum pajaknya pada negara yang mempunyai tarif pajak 

tinggi dengan tujuan untuk meminimalkan beban pajaknya. Richardson, Taylor, & 

Lanis, (2013) menemukan bahwa perusahaan dengan laba sebelum pajak lebih 

besar secara proporsional lebih menghindari pajak perusahaan dibandingkan 

perusahaan dengan pendapatan sebelum pajak yang rendah. Dalam hal transfer 

pricing, perusahaan yang menghasilkan laba tinggi memungkinkan untuk 

melakukan penyesuaian harga transfer untuk mengurangi (peningkatan) 

keuntungan pada yurisdiksi pajak tinggi (pajak rendah), tetapi hal tersebut 

bertentangan dengan pendapat yang dikeluarkan oleh Yanto & Muzzammil, 

(2016) yang menyatakan perusahaan yang menghasilkan laba yang tinggi berarti 

bahwa perusahaan perusahaan memiliki kinerja keuangan yang sehat. Yanto & 

Muzzammil, (2016) juga menyebutkan bahwa perusahaan perusahaan yang 

memiliki profitabilitas yang tinggi cenderung memiliki informasi keuangan yang 

lebih rinci yang disediakan oleh manajer untuk meyakinkan investor. Begitu juga 

dengan pernyataan dari Riza, Putri, & Suryarini, (2017) yang menyatakan pada 

dasarnya perusahaan harus mencari dukungan dari para pemangku kepentingan 

untuk menjaga kelangsungan bisnisnya. Oleh karena itu, perusahaan dengan 

profitabilitas tinggi akan cenderung enggan mengambil tindakan penghindaran 

pajak. 
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Penelitian mengenai pengaruh profitabilitas perusahaan terhadap 

keputusan harga transfer telah dilakukan oleh Richardson et al., (2013) dan 

menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap keputusan untuk 

melakukan harga transfer. Perusahaan dengan profitabilitas tinggi akan berusaha 

menyesuaikan harga transfernya untuk menekan laba di negara yang tarif 

pajaknya tinggi, dan meningkatkan labanya di negara yang tarif pajaknya rendah. 

 Berdasarkan latar belakang tersebut tersebut, maka penelitian ini akan 

mencoba menggabungkan dan menguji kembali pengaruh pajak, tunneling 

incentive, mekanisme bonus, dan profitabilitas terhadap transfer pricing yang 

akan menggunakan perusahaan multinasional yang terdaftar di BEI sebagai 

sampel penelitian. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengambil judul 

“Analisis Pengaruh Beban Pajak, Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus, dan 

Profitabilitas Terhadap Transfer Pricing Pada Perusahaan Multinasional Yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

identifikasi masalah penelitian ini adalah aktivitas transfer pricing yang dapat 

disebabkan oleh : 

a. Besar kecilnya beban pajak perusahaan. 

b. Ada tidaknya pemegang saham pengendali di perusahaan. 

c. Ada tidaknya pemberian bonus pada manajemen perusahaan. 

d. Tinggi rendahnya profitabilitas perusahaan. 

e. Tinggi rendahnya Good Corporate Governance (GCG) perusahaan. 
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f. Tinggi rendahnya leverage perusahaan. 

g. Pengaruh exchange rate. 

h. Pengarug dabt covenance. 

i. Pengaruh intangible assets. 

1.3 Cakupan Masalah 

 Mengingat luasnya permasalahan dan dikarenakan keterbatasan yang 

dimiliki oleh peneliti, maka perlu adanya batasan masalah untuk mempersempit 

ruang lingkup permasalahan yang akan dikaji lebih lanjut agar penelitian yang 

dilakukan lebih fokus, mendalam, dan tidak menyimpang dari tujuan yang telah 

direncanakan. Penelitian ini berfokus pada pengaruh beban pajak, tunneling 

incentive, mekanisme bonus, dan profitabilitas terhadap aktivitas transfer pricing. 

 Penelitian ini juga akan mengambil fokus penelitian pada perusahaan 

multinasional yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia. Pemilihan perusahaan 

multinasional dikarenakan aktivitas manipulasi transfer pricing lebih cenderung 

dilakukan oleh perusahaan yang berstatus multinasional. Sedangkan untuk tahun 

pengamatan dipilih tahun 2014-2016. 

1.4 Perumusan 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: 
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1) Apakah beban pajak berpengaruh terhadap transfer pricing? 

2) Apakah tunneling incentive berpengaruh terhadap transfer pricing? 

3) Apakah mekanisme bonus berpengaruh terhadap transfer pricing? 

4) Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap transfer pricing ? 

1.5 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah yang telah diungkapkan sebelumnya, maka 

tujuan dari penellitian ini adalah : 

a) Untuk mengetahui pengaruh beban pajak terhadap transfer pricing 

b) Untuk mengetahui pengaruh tunneling incentive terhadap transfer pricing 

c) Untuk mengetahui pengaruh mekanisme bonus terhadap transfer pricing 

d) Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap transfer pricing 

1.6 Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Teoritis 

1) Mahasiswa Jurusan Akuntansi, penelitian ini bermanfaat sebagai bahan 

penelitian selajutnya dan menambah ilmu pengetahuan bagi perkembangan 

studi akuntansi dan pajak dengan memberikan gambaran faktor-faktor 

yang mempengaruhi keputusan harga transfer perusahaan multinasional. 

2) Masyarakat, sebagai sarana informasi dan menambah pengetahuan 

akuntansi, khususnya mengenai pajak, tunneling incentive, mekanisme 

bonus, dan profitabilitas terhadap keputusan harga transfer perusahaan 

multinasional di Indonesia. 

3) Peneliti berikutnya, sebagai bahan referensi peneliti yang akan 

melaksanakan penelitian selanjutnya berkaitan dengan topik ini. 
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b. Kegunaan Praktis 

1) Regulator, dalam hal ini adalah Direktorat Jendral Pajak (DJP) dan Badan 

Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris yang 

berhubungan dengan pentingnya pengawasan serta efektifitas peraturan 

yang telah dikeluarkan mengenai pajak, tunneling incentive, mekanisme 

bonus, dan profitabilitas terhadap keputusan harga transfer perusahaan 

multinasional di Indonesia sehingga dapat meminimalisir kecurangan 

maupun penyelewengan terhadap kebijakan harga transfer di Indonesia. 

2) Manajemen, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan mengenai 

pajak, tunneling incentive, mekanisme bonus, dan profitabilitas terhadap 

keputusan harga transfer perusahaan multinasional di Indonesia. Sehingga 

dapat membantu suatu pengambilan keputusan dan menambah kesadaran 

akan pentingnya etika bisnis. 

1.7 Orisinilitas Penelitian 

 Penelitian mengenai pengaruh beban pajak, tunneling incentive, 

mekanisme bonus, dan profitabilitas terhadap transfer pricing merupakan 

gabungan dari beberapa studi yang dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Penulis 

mengambil elemen beban pajak, tunneling incentive, mekanisme bonus, dan 

profitabilitas sebagai variabel bebas serta transfer pricing sebagai variabel terikat. 

Perbedaan hasil penelitian terdahulu memungkinkan penulis untuk menguji 

kembali variabel-variabel tersebut. 
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Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang 

dijadikan sebagai orisinalitas penelitian adalah bahwa penelitian sebelumnya 

hanya melakukan pengujian dengan menggunakan dua atau tiga variabel 

independen. Sementara penelitian ini menggunakan empat variabel independen 

yang diteliti kedalam sebuah Model Analisis Regresi Logistik (Logistic 

Regression Analysis). Penelitian ini juga menggunakan objek penelitian yang 

berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu, dimana penelitian terdahulu 

mayoritas dilakukan terhadap perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI). Penelitian ini secara khusus mengambil seluruh perusahaan 

multinasional yang terdaftar di BEI tahun 2014-2016. 

 Penelitian ini merujuk pada beberapa  penelitian terdahulu yang telah 

menguji berbagai macam variabel independen terhadap variabel transfer pricng. 

Penelitian Yuniasih (2012) yang menguji pengaruh variabel beban pajak dan 

tunneling incentive terhadap transfer pricing, Aviandika (2014) yang menguji 

variabel pajak, bonus plan, tunneling incentive, debt covenant terhadap transfer 

pricing, Zeliria (2015) yang menguji variabel profitabilitas, leverage, 

multinasionality, dan tax heaven terhadap transfer pricing, dll. 

 Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu di atas dapat dipahami bahwa 

belum ada penelitian yang menggabungkan variabel beban pajak, tunneling 

incentive, mekanisme bonus, dan profitabilitas terhadap transfer pricing ke dalam 

satu model penelitian. Selain itu dari penelitian terdahulu belum terdapat 

penelitian yang menggunakan perusahaan multinasional yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia selama tiga tahun berturut-turut, dan juga pada penelitian-
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penelitian terdahulu yang menggunakan variabel profitabilitas diukur 

menggunakan laba sebelum pajak, sedangkan pada penelitian kali ini sebagai 

bentuk pembaruan variabel profitabilitas akan diukur menggunakan Return On 

Asset (ROA). 



17 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

2.1.  Kajian Teori Dasar (Grand Theory) 

2.1.1.  Agency Theory 

 Jensen & Meckling, (1976) menyatakan bahwa hubungan keagenan 

sebagai kontrak di mana satu atau lebih orang (principal) melibatkan orang lain 

(agen) untuk melakukan beberapa layanan atas nama mereka yang melibatkan 

pendelegasikan beberapa wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Hal 

tersebut menunjukan bahwa terdapat hubungan kontrak antara manajemen yang 

dapat disebut sebagai agent dan pemilik perusahaan atau yang disebut sebagai

principal. Hubungan kontraktual tersebut berupa pendelegasian pekerjaan dan 

wewenang pengambilan keputusan oleh pemilik kepada manajemen untuk 

mengelola perusahaan dengan sebaik–baiknya. Menurut Apriliyana & 

Kiswanto, (2016) pemisahan pengelolaan dan kepemilikan terhadap suatu 

perusahaan akan mengakibatkan masalah keagenan (agency problem). 

Manajemen yang merupakan agent dari principal memiliki pengetahuan yang 

lebih mendalam tentang informasi perusahaan karena intensitas interaksi secara 

langsung yang tinggi antara manajemen dengan perusahaan dibandingkan 

dengan pemilik perusahaan maupun pemegang saham yang tidak memiliki 

interaksi secara langsung dengan perusahaan karena telah mendelegasikan 

pekerjaannya
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Principal sangat mementingkan kinerja dan hasil pengambilan 

keputusan yang nantinya akan berdampak pada peningkatan nilai investasi 

principal dan pendapatan laba perusahaan, sedangkan dari sisi manajemen 

yang dalam hal ini berperan sebagai agent lebih mementingkan sesuatu yang 

akan berdampak pada kesejahteraan dirinya, misalnya dengan kenaikan jumlah 

kompensasi kinerja atau bonus yang nantinya akan diterima sebagai 

penghargaan atas kinerjanya. Namun, dalam praktiknya agent sebagai 

pengelola perusahaan memiliki akses informasi yang lebih mudah serta lebih 

luas dan detail mengenai kondisi perusahaan 

Agency Theory pada umumnya didasarkan pada asumsi bahwa ada 

konflik pemilik-manajer yang terutama timbul dari karena mengejar 

keuntungan pribadi Jensen & Meckling, (1976). Konflik yang terjadi antara 

pemilik dan manajemen tersebut akan menimbulkan biaya agensi. Jensen & 

Meckling, (1976) mendefinisikan biaya agensi sebagai jumlah dari : 

1. Pengeluaran monitoring oleh principal 

2. Pengeluaran ikatan oleh agen 

3. Kerugian residual 

Teori keagenan merupakan basis teori yang mendasari praktik bisnis 

selama ini. Penyerahan kewenangan dari prinsipal kepada agen menimbulkan 

masalah informasi asimetris antara prinsipal sebagai pemegang saham dan agen 

sebagai pengelola perusahaan. Sifat struktur kepemilikan dari suatu perusahaan 

dapat mempengaruhi jenis masalah keagenan yang besar kemungkinannya adalah 

konflik antara pemegang saham dan manager (Jensen & Meckling, 1976). Konflik 
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yang timbul karena adanya ketidak sesuaian informasi, menyebabkan manajer 

memiliki informasi lebih banyak dibandingkan pemegang saham, sementara 

ketika struktur kepemilikan suatu perusahaan terkosentrasi, dalam artian satu 

pihak memiliki pengendalian atas perusahaan tersebut maka masalah keagenan 

yang muncul akan berbeda, yaitu dimana masalah manager dengan pemegang 

saham berubah menjadi pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham 

minoritas (Claessens et al., 2000). 

 Beberapa faktor yang menyebabkan munculnya masalah keagenan 

(Mccolgan, 2001), yaitu:  

1) Moral Hazard 

 Hal ini umumnya terjadi pada perusahaan besar (kompleksitas yang 

tinggi), dimana seorang manajer melakukan kegiatan yang tidak seluruhnya 

diketahui oleh pemegang saham maupun pemberi pinjaman. Manajer dapat 

melakukan tindakan di luar pengetahuan pemegang saham yang melanggar 

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 (agent) 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 
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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.  

 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 

pengelolaan perusahaan sehingga tidak memiliki akses untuk mendapatkan 

informasi yang memadai. Selain itu, manajemen selaku agen diberikan wewenang 

untuk mengelola aktiva perusahaan sehingga mempunyai insentif melakukan 

transfer pricing dengan tujuan untuk menurunkan pajak yang harus dibayar 

(Yuniasih et al., 2012). 

2.1.2 Teori Akuntansi Positif 

Watts & Zimmerman, (1990) 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 
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dalam kondisi tertentu. Teori akuntansi positif mengusulkan tiga hipotesis 

manajemen laba, yaitu: hipotesis program bonus (the bonus plan hypotesis), 

hipotesis perjanjian hutang (the debt covenant hypotesis), hipotesis biaya politik 

(the political cost hypotesis). 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 

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 faktor-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. 

 Diambil kesimpulkan bahwa manajer perusahaan dengan bonus tertentu 

cenderung lebih menyukai metode yang meningkatkan laba periode berjalan. 

Pilihan tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai sekarang bonus yang akan 
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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. Perusahaan yang mendapat pinjaman 

boleh sepakat memelihara level tertentu dari hutang terhadap harta, laporan 

bunga, modal kerja, dan harta pemilik saham. Jika kesepakatan semacam itu 

dikhianati, perjanjian hutang tersebut bisa memberikan penalti seperti pembatasan 

dividen atau tambahan pinjaman. 

 Prospek dari pelanggaran kesepakatan membatasi kegiatan perusahaan 

dalam operasional perusahaan itu sendiri, sehingga 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. 
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3. Hipotesis biaya politik (the political cost hypotesis) 

 Hipotesis biaya politik menyatakan bahwa jika semua hal lain dalam 

keadaan tetap dan semakin besarnya biaya politik yang mesti ditanggung oleh 

perusahaan maka 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 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. 

2.2 Kajian Variabel Penelitian 

2.2.1 Transfer Pricing 

Definisi transfer pricing menurut para ahli : 

 Horngren & Charles T (2008) menyatakan transfer pricing adalah 

penetapan harga dari satu subunit (departemen atau divisi) untuk biaya 
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produk atau layanan yang dipasok ke sub unit lain dari organisasi yang 

sama. 

 Gunadi menyatakan transfer pricing adalah penentuan harga atau imbalan 

sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, atau pengalihan teknologi 

antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa dan suatu rekayasa 

manipulasi harga secara sistematis dengan maksud mengurangi laba 

artifisial, membuat seolah-olah perusahaan rugi, menghindari pajak atau 

bea di suatu negara. 

 Dirjen Pajak menyatakan transfer pricing adalah penetapan harga 

transaksi penyerahan barang berwujud, barang tidak berwujud, atau 

penyediaan jasa antar pihak yang memiliki hubungan istimewa (transaksi 

afiliasi). 

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. 

Terdapat beberapa metode dalam transfer pricing yaitu : 

a. Segi ekonomi 

 Cox, Howe, & Boyd, (1997) menyatakan harga transfer harus menjadi 

biaya marjinal divisi penjualan untuk memaksimalkan keseluruhan profit. Prinsip 
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dasar dari transfer pricing adalah memaksimalkan laba perusahaan, perusahaan 

harus secara berkala menjual produk sampai dengan titik dimana tambahan biaya 

karena adanya tambahan unit yang diproduksi dan dijual (marginal cost) lebih 

rendah dibandingkan dengan penghasilan yang diperoleh dari penjualan unit 

tersebut (marginal revenue), dalam hal penentuan harga untuk perusahaan yang 

terintegrasi harga harus ditentukan berdasarkan marginal cost produsen. 

b. Segi manajemen 

 Robert dan Govindarajan mendefinisikan bahwa istilah transfer pricing 

adalah nilai yang ditempatkan pada transfer barang dan jasa antara transaksi 

dimana setidaknya satu dari dua pihak dapat menyelesaikan permasalahan laba.

Transfer pricing lebih ditujukan untuk mengukur kinerja divisi, laba perusahaan 

secara keseluruhan, dan otonomi divisi menilai motivasi dan performa setiap 

divisi/unit bersangkutan dalam hal mencapai tujuan usaha. 

2.2.2 Beban Pajak 

Definisi beban pajak menurut para ahli :  

 UU Perpajakan (UU No. 36 Tahun 2008) menyatakan beban 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 & Rimsky, (2005) mendefinisikan beban pajak sebagai suatu 

kewajiban kenegaraan dan pengabdian serta peran aktif warga negara dan 

anggota masyarakat lainnya untuk membiayai berbagai keperluan negara 
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berupa pembangunan nasional yang pelaksanaanya di atur dalam Undang 

–Undang dan peraturan–peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan 

negara. 

 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, Sukrisno, & Trisnawati, 

2013). 

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang 

sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. 

Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya 

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

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, 

khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber 

pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran 

pembangunan. Menurut Nursheha & Trisni, (2014) pajak merupakan komponen 

utama penerimaan negara, oleh karena itu pajak harus ditingkatkan sehingga 

pembangunan nasional dapat terlaksana.  

Pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:  

1. Fungsi anggaran (budgetair) 

 Sebagai sumber pendapatan negara pajak berfungsi untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluaran negara, menjalankan tugas-tugas rutin negara, 

melaksanakan pembangunan. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak, 
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dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, 

belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Sebagai 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. Pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan, contohnya dalam 

rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri 

diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak, dalam rangka melindungi 

produksi dalam negeri pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk 

produk luar negeri. 

3. Fungsi stabilitas 

 Pajak dapat digunakan pemerintah 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.  
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Pajak mempunyai kecenderungan dan karakteristik hubungan yang searah, 

dimana ada satu pihak yang mempunyai kewajiban untuk membayar, namun 

pihak yang satunya lagi (pemerintah) tidak mempunyai kewajiban apapun untuk 

memberikan jasa timbal balik apapun kepada pembayar. Hal ini akan 

menyebabkan kecenderungan para pembayar pajak (wajib pajak) untuk mencari 

cara supaya dapat mengurangi beban pajak terutang yang akan dibayarkannya 

kepada negara. Fenomena ini terjadi disebabkan karena sudut pandang pembayar 

pajak merasa membayar pajak dapat mengurangi laba dan kenikmatan yang 

diperolehnya dari hasil kerja kerasnya, sehingga dengan adaya hal ini 

memunculkan ide untuk merencakanan pengurangan beban pajak yang harus 

dibayarkan (Ardyaksa & Kiswanto, 2014). Oleh karena hal tersebut maka 

pemerintah memerlukan suatu tindakan untuk mengantisipasinya mengingat 

begitu pentingnya peranan pajak bagi negara. 

 Begitu banyaknya manfaat dari fungsi pajak untuk pembangunan negara, 

maka jika terdapat kecurangan dalam pembayaran pajak yang dapat merugikan 

negara secara otomatis akan mengurangi pendapatan negara pada sektor pajak. 

Hal tersebut dapat berdampak pula terhadap pembangunan maupun kesejahteraan 

negara. 

2.2.3 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 
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struktur kepemilikan, yaitu struktur kemilikan tersebar dan struktur kepemilikan 

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

bahwa manajemen perusahaan dikontrol oleh manajer (Porta, Lopez-de-Silanes, 

Shleifer, & Vishny, 2000). Manajer lebih mengutamakan kepentingannya 

dibanding kepentingan pemegang saham. 

 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, Edwards, & Capulong, 2000). 

Oleh karena itu konflik keagenan yang terjadi pada struktur kepemilikan tersebar 

adalah konflik keagenan antara manajer dengan pemegang saham (Jensen & 

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 & Lu, 2007). Konflik keagenan yang 

utama di Indonesia adalah konflik keagenen antara pemegang saham mayoritas 

dengan pemegang saham minoritas (Prowsen, 1998). 
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Munculnya masalah keagenan antara pemegang saham mayoritas dengan 

pemegang saham minoritas ini disebabkan oleh beberapa hal berikut. Pertama, 

pemegang saham mayoritas terlibat dalam manajemen sebagai direksi atau 

komisaris yang kemungkinan besar melakukan ekspropriasi terhadap pemegang 

saham minoritas (Mitton, 2002). Kedua, hak suara yang dimiliki pemegang saham 

mayoritas melebihi hak atas aliran kasnya, karena adanya kepemilikan saham 

dalam bentuk bersilang, piramida dan berkelas (Claessens et al., 2000). Bentuk 

kepemilikan seperti ini akan mendorong pemegang saham mayoritas untuk 

mengutamakan kepentingan mereka sendiri yang sangat berbeda dengan 

kepentingan investor dan stakeholder lain. Ketiga, pemegang saham mayoritas 

mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi manajemen dalam membuat 

keputusan-keputusan yang hanya memaksimumkan kepentingannya dan 

merugikan kepentingan pemegang saham minoritas. Keempat, lemahnya 

perlindungan hak-hak pemegang saham minoritas, mendorong pemegang saham 

mayoritas untuk melakukan tunneling yang merugikan pemegang saham minoritas  

(Claessens et al., 2000). Contoh tunneling adalah tidak membagikan dividen, 

menjual aset atau sekuritas dari perusahaan yang mereka kontrol ke perusahaan 

lain yang mereka miliki dengan harga di bawah harga pasar, dan memilih anggota 

keluarganya yang tidak memenuhi kualifikasi untuk menduduki posisi penting di 

perusahaan (Porta et al., 2000). 

 Tunneling incentive muncul dalam dua bentuk, yaitu: yang pertama, 

pemegang saham pengendali dapat memindahkan sumber daya dari perusahaan ke 

dirinya sendiri melalui transaksi antara perusahaan dengan pemilik. Transaksi 
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tersebut dapat dilakukan dengan penjualan aset, kontrak harga transfer 

kompensasi eksekutif yang berlebihan, pemberian pinjaman, dan lainnya. Bentuk 

kedua adalah pemegang saham pengendali dapat meningkatkan bagiannya atas 

perusahaan tanpa memindahkan aset melalui penerbitan saham dilutif atau 

transaksi keuangan lainnya yang mengakibatkan kerugian bagi pemegang saham 

non-pengendali (Johnson, Porta, Lopez-De-Silanes, & Shleifer, 2000). 

2.2.4 Mekanisme Bonus 

Menurut Suryatiningsih, Neneng, & Siregar, (2009) skema bonus direksi 

adalah komponen penghitungan besarnya jumlah bonus yang diberikan oleh 

pemilik perusahaan atau para pemegang saham melalui RUPS kepada anggota 

direksi yang dianggap mempunyai kinerja baik setipa tahun serta apabila 

perusahaan memperoleh laba. Irpan, (2011) juga menyatakan bahwa skema bonus 

direksi dapat diartikan sebagai pemberian imbalan diluar gaji kepada direksi 

perusahaan atas hasil kerja yang dilakukan dengan melihat prestasi kerja direksi 

itu sendiri. Prestasi kerja yang dilakukan dapat dinilai dan diukur berdasarkan 

suatu penilaian yang telah ditentukan perusahaan secara objektif. 

 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 
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dengan melihat laba perusahaan secara keseluruhan. Sebagai akibat dari adanya 

praktik transfer pricing maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi kerugian 

pada salah satu divisi atau subunit. Merujuk kepada pendapat Horngren & Charles 

T, (2000), yang menyebutkan bahwa kompensasi bonus dilihat berdasarkan tim 

bervariasi di berbagai divisi dalam satu organisasi. Sebagai tim perusahaan maka 

harus bersedia untuk saling membantu, sehingga bonus direksi tidak didasarkan 

pada laba subunit namun berdasarkan pada kebaikan dan laba perusahaan secara 

keseluruhan. 

 Sistem pemberian kompensasi bonus, memberikan pengaruh terhadap 

kinerja manajemen. Kane, et al. (2005) menggunakan mekanisme bonus dalam 

teori keagenan, menjelaskan bahwa kepemilikan manajemen di bawah 5% 

terdapat keinginan dari manajer untuk melakukan manajemen laba agar 

mendapatkan bonus yang besar. Kepemilikan manajemen 25%, karena 

manajemen mempunyai kepemilikan yang cukup besar dengan hak pengendalian 

perusahaan, maka asimetris informasi menjadi berkurang. Jika manajemen 

melakukan pengelolaan laba secara oportunis, maka informasi laba tersebut dapat 

menyebabkan pengambilan keputusan investasi yang salah bagi investor. 

Sehingga perlu diketahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi 

pengelolaan laba yang dilakukan perusahaan (Pujianingsih, 2011). 

2.2.5 Profitabilitas 

Menurut Sunyoto (2013:113) profitabilitas merupakan kemampuan 

perusahaan untuk memperoleh keuntungan dari usahanya. Sedangkan menurut 

Kasmir (2012:196) rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan 
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perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat 

efekifitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukan oleh laba yang 

dihasilkan dari penjulan dan pendapatan investasi. Intinya adalah penggunaan 

rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan.  

Adapun rasio-rasio untuk menghitung profitabilitas menurut (Bringham & 

Houston, 2010), yaitu: 

a. Margin Laba atas Penjualan 

 Margin atas laba penjualan atau bisa disebut juga dengan gross margin 

ratio adalah rasio yang menunjukan nilai relatif antara nilai laba bersih terhadap 

nilai penjualan. Laba bersih adalah nilai penjualan dikurangi harga pokok 

penjualan. Formula untuk menghitung margin laba atas penjualan, yaitu Semakin 

besar nilai rasio, maka semakin besar laba bersih yang diperoleh perusahaan. 

Artinya, apabila profitabilitas perusahaan semakin tinggi, maka perusahaan 

memiliki tingkat keuntungan dalam laba bersih yang tinggi. Hal tersebut menjadi 

bias apabila  

Margin Laba atas Penjualan = 
𝐿𝑎𝑏𝑎𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛
 

Semakin besar nilai rasio, maka semakin besar laba bersih yang diperoleh 

perusahaan. Artinya, apabila profitabilitas perusahaan semakin tinggi, maka 

perusahaan memiliki tingkat keuntungan dalam laba bersih yang tinggi. Hal 

tersebut menjadi bias apabila hasil margin laba atas pejualan suatu perusahaan 

lebih rendah dibanding dengan rata-rata industri. Hasil dibawah standar ini terjadi 

karena biaya yang terlalu tinggi disebabkan oleh operasi yang tidak efisien. 

b. Pengembalian atas Total Aset 
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Rasio atas pengembalian total asset bisa disebut juga dengan Return on 

Asset (ROA) yang merupakan rasio keuntungan bersih setelah pajak terhadap 

jumlah aset secara keseluruhan. Rasio ini merupakan suatu ukuran untuk menilai 

besarnya presentase tingkat pengembalian perusahaan dari setiap asset yang 

dimiliki maupun digunakan. Formula untuk menghitung rasio ini, yaitu: 

Return on Assets (ROA) = 
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡
 

Semakin tinggi tingkat pengembalian atas aset suatu perusahaan, maka 

semakin tinggi laba bersih yang diperoleh perusahaan. Namun, tingkat 

pengembalian atas aset yang rendah, tidak selalu berarti buruk. Hal tersebut 

bisa diakibatkan oleh keputusan yang disengaja, misalnya penggunaan utang 

dalam jumlah yang besar, beban bunga yang tinggi sehingga menyebabkan 

laba bersih relatif rendah. Jadi, faktor-faktor lain harus dipertimbangkan 

terlebih dahulu ketika akan menilai rasio-rasio yang mencerminkan kinerja 

perusahaan. 

c. Rasio Kemamuan Dasar untuk Menghasilkan Laba 

  Rasio kemampuan dasar untuk menghasilkan laba atau Basic Earning 

Power (BEP) merupakan rasio yang menunjukan kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba dari asset perusahaan, sebelum adanya pengaruh pajak dan 

leverage. Rasio ini bermanfaat ketika membandingkan perusahaan dengan 

berbagai tingkat leveragekeuangan dan situasi pajak. Formula yang digunakan 

untuk menghitung rasio ini, adalah: 

Basic Earning Power (BEP )= 
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡
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d. Pengembalian atas Ekuitas Biasa 

  Hasil pengembalian ekuitas atau Return on Equity (ROE) merupakan rasio 

yang digunakan untuk mengukur laba bersih setelah pajak dengan modal 

sendiri. Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Semakin 

tinggi rasio pengembalian ekuitas, maka semakin baik. Adapun formula  untuk 

mengukur rasio ini adalah: 

Return on Equity(ROE) = 
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝐸𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠 𝐵𝑖𝑎𝑠𝑎
 

2.3 Kajian Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian terdahulu telah dilakukan untuk menguji pengaruh 

pajak, tunneling incentive, Mekanisme bonus, dan profitabilitas terhadap transfer 

pricing dengan hasil yang berbeda-beda. Diantaranya ada penelitian Yuniasih et 

al., (2012) yang menguji pengaruh pajak dan tunneling incentive terhadap transfer 

pricing dengan sempel penelitian perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2008-2010. Analisis regresi digunakan untuk menguji 

pengaruh pajak dan tunneling incentive terhadap transfer pricing. Hasil dari 

penelitian tersebut membuktikan bahwa pajak dan tunneling incentive

berpengaruh positif terhadap transfer pricing. 

 Selanjutnya ada penelitian Aviandika, (2014) yang bertujuan untuk 

menguji variabel pajak, bonus plan, tunneling incemtive, dan debt covenant

terhadap transfer pricing. Menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2013 dengan analisis regresi 

logistik. Penelitian tersebut menyatakan bahwa variabel pajak, tunneling 

incentive, dan debt covenant berpengaruh signifikan positif terhadap transfer 
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pricing, sedangkan variabel bonus plan tidak berpengaruh signifikan terhadap 

transfer pricing. 

 Penelitian Zeliria, (2015) yang meneliti tentang pengaruh  variabel 

profitabilitas, leverage, multinasionality, dan tax heaven terhadap transfer pricing

pada seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2013 

dengan analisis regresi logistik. Menampilkan hasil bahwa variabel independen 

yaitu profitabilitas dan leverage berpengaruh terhadap transfer pricing dalam RPT 

Pembelian dan RPT Penjualan, sedangkan untuk variabel multinationality 

berpengaruh terhadap transfer pricing dalam RPT Pembelian dan multinationality 

tidak berpengaruh terhadap transfer pricing dalam RPT Penjualan. Adapun 

variabel tax haven tidak berpengaruh terhadap transfer pricing dalam RPT 

Pembelian dan RPT Penjualan. 

 Selain itu ada penelitian Saraswati & Sujana, (2017) yang menguji 

pengaruh pajak, tunneling incentive, dan mekanisme bonus terhadap transfer 

pricing yang menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2012-2015 sebagai sempel. Analisis regresi logistik digunakan di 

penelitian tersebut yang memberi hasil bahwa variabel pajak dan tunneling 

incentive berpengaruh positif terhadap indikasi melakukan transfer pricing

sedangkan mekanisme bonus tidak. 

 Mispiyanti, (2015) melakukan pengujian terhadap pengaruh pajak, 

tunneling incentive, dan mekanisme bonus terhadap transfer pricing dengan 

sempel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2010-2013. Dianalisis menggunakan analisis regresi logistik yang menunjukkan 
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hasil berbeda pada penelitian sebelumnya yaitu variabel pajak yang tidak 

berpengaruh signifikan terhadap transfer pricing, sedangkan variabel tunneling 

berpengaruh signifikan dan mekanisme bonus tidak berpengaruh signifikan 

terhadap transfer pricing. 

Dari berbagai uraian penelitian terdahulu diatas, dapat diringkas dalam 

tabel penelitian terdahulu sebagai berikut: 

Tabel 2.3 

Kajian Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Judul Variabel Metode 

Analisis 

Hasil 

Penelitian 

1 Yuniasih dkk 

(2012) 

Pengaruh 

Pajak dan 

Tunneling 

incentive 

Terhadap 

Keputusan 

Perusahaan 

Untuk 

Melakukan 

Transfer 

Pricing 

(Perusahaan 

manufaktur 

yang terdaftar 

di BEI 2008-

2010) 

X = 

1. Pajak 

2. Tunneling 

Incentive 

Y= 

1.Transfer 

Pricing 

Regresi 

Logistik 

pajak dan 

tunneling 

incentive 

berpengaruh 

positif terhadap 

transfer pricing. 

2 Aviandika 

(2014) 

Pengeruh 

Pajak, Bonus 

Plan, 

Tunneling 

Incentive, Debt 

Covenant 

Terhadap 

Keputusan 

Perusahaan 

Untuk 

Melakukan 

Transfer 

X = 

1. Pajak          

2. Bonus Plan 

3. Tunneling 

Incentive 

4. Debt Covenant 

Y = 

1. Transfer 

Pricing 

Regresi 

Logistik 

pajak, tunneling 

incentive, dan 

debt covenant 

berpengaruh 

signifikan positif 

terhadap transfer 

pricing, 

sedangkan 

variabel bonus 

plan tidak 

berpengaruh 

signifikan 



38 

Pricing 

(Perusahaan 

Manufaktur 

yang terdaftar 

di BEI Tahun 

2011-2013) 

terhadap transfer 

pricing. 

3 Zeliria 

(2015) 

Pengaruh 

Karakteristik 

Keuangan dan 

Non Keuangan 

Terhadap 

Transfer 

Pricing di 

Indonesia 

X =  

1. Profitabilitas 

2. Leverage 

3. 

Multinasionality 

4. Tax Heaven 

Y = 

1. Transfer 

Pricing 

Regresi 

Logistik 

variabel 

independen yaitu 

profitabilitas dan 

leverage 

berpengaruh 

terhadap transfer 

pricing dalam 

RPT Pembelian 

dan RPT 

Penjualan, 

sedangkan untuk 

variabel 

multinationality 

berpengaruh 

terhadap transfer 

pricing dalam 

RPT Pembelian 

dan 

multinationality 

tidak 

berpengaruh 

terhadap transfer 

pricing dalam 

RPT Penjualan. 

Adapun variabel 

tax haven tidak 

berpengaruh 

terhadap transfer 

pricing dalam 

RPT Pembelian 

dan RPT 

Penjualan. 

4 Gusti dan 

Ketut (2017) 

Pengaruh 

Pajak, 

Mekanisme 

Bonus, dan 

Tunneling 

Incentive Pada 

Indikasi 

Melakukan 

Transfer 

Pricing 

X = 

1. Pajak 

2. Tunneling 

Incentive 

3. Mekanisme 

Bonus 

Y = 

1.Transfer 

Pricing 

Regresi 

Logistik 

pajak dan 

tunneling 

incentive 

berpengaruh 

positif terhadap 

indikasi 

melakukan 

transfer pricing 

sedangkan 

mekanisme 

bonus tidak. 
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5 Mispiyanti 

(2015) 

Pengaruh 

Pajak, 

Tunneling 

Incentive, dan 

Mekanisme 

Bonus 

Terhadap 

Keputusan 

Transfer 

Pricing 

X = 

1. Pajak 

2. Tunneling 

Incentive 

3. Mekanisme 

Bonus 

Y = 

1.Transfer 

Pricing 

Regresi 

Logistik 

pajak yang tidak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap transfer 

pricing, 

sedangkan 

variabel 

tunneling 

berpengaruh 

signifikan dan 

mekanisme 

bonus tidak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap transfer 

pricing. 

6 Laksmita 

Rachmah 

Deanti 

(2017) 

Pengaruh 

Pajak, 

Intangible 

Assets, 

Leverage, 

Profitabilitas, 

dan Tunelling 

Incentive 

Terhadap 

Keputusan 

Transfer 

Pricing 

Perusahaan. 

X = 

1. Beban Pajak 

2. Intangible 

asset 

3. Leverage 

4.Profitabilitas 

5. Tunneling 

Incentive 

Y = 

1. Transfer 

Pricing 

Regresi 

Logistik 

Beban pajak 

berpengaruh 

positif, 

leverage dan 

profitabilitas 

berpengaruh 

negatif, 

sedangkan 

intangible asset 

dan tunneling 

incentive tidak 

berpengaruh. 

7 Novi Lailiyul 

Wafiroh, 

Niken 

Nindya 

Hapsari 

(2015) 

Pengaruh 

Beban pajak, 

Tunneling 

Incentive, dan 

Mekanisme 

Bonus 

Terhadap 

Transfer 

Pricing  

X = 

1. Beban Pajak 

2. Tunneling 

Incentive 

3. Mekanisme 

Bonus 

Y = 

1. Transfer 

Pricing 

Regresi 

Logistik 

Beban pajak 

dan tunneling 

incentive 

berpengaruh 

positif terhadap 

transfer pricing, 

sedangkan 

mekanisme 

bonus tidak 

berpengaruh. 

8 Grant 

Richardson,  

Grantley 

Taylor, dan 

Roman Lanis 

(2013) 

Determinants 

of  

transfer pricing  

aggressiveness:  

Empirical 

evidence  

from 

Australian  

firms. 

X =  

1.Profitabilitas 

2. Leverage 

3. Asset Tidak 

Berwujud 

4. 

Multinationality 

Y = 

Regresi 

Logistik 

profitabilitas,  

leverage,aset 

tidak berwujud, 

dan 

multinationality  

berhubungan  

positif terhadap 

agresivitas  
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1. Transfer 

Pricing 

transfer pricing. 

9 Kenneth 

Klassen,Petro 

Lisowsky, 

dan Devan 

Mescall 

(2013) 

Transfer 

Pricing:  

Strategies,  

Practices, and 

Tax  

Minimization. 

X = 

1. Beban Pajak 

Y = 

1. Transfer 

Pricing 

Regresi 

Logistik 

Beban pajak 

berpengaruh 

positif 

signifikan 

terhadap 

transfer pricing. 

10 Karina Maria  

Kasztelnik 

(2012) 

Corporate 

Transfer  

Pricing in 

Selected  

Multinational  

Companies  

Headquartered 

in  

the United 

Stated 

X = 

1. Beban Pajak 

Y = 

1. Transfer 

Pricing 

Regresi 

Logistik 

Beban pajak 

berpengaruh 

positif 

signifikan 

terhadap 

transfer pricing. 

2.4 Kerangka Berpikir 

2.4.1 Pengaruh Beban Pajak Terhadap Transfer Pricing 

Suatu perusahaan tentunya wajar jika menginginkan laba yang tinggi. Hal 

tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara diantaranya adalah penekanan 

beban-beban perusahaan. Pajak merupakan salah satu beban perusahaan yang 

berdampak pada pengurangan laba perusahaan oleh sebab itu maka perusahaan 

berusaha sebisa mungkin meminimalkan beban pajak tersebut untuk mendapatkan 

laba yang optimal. Beban pajak perusahaan yang tinggi akan mendorong 

perusahaan untuk mengefisiensi pembayaran pajaknya (Zatun & Kiswanto, 2015). 

Pengefisiensian pembayaran pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara baik 

legal maupun ilegal. Menurut Lestari & Kusmuriyanto, (2015) perlawanan pajak 

dibedakan menjadi perlawanan pasif dan aktif, perlawanan pajak aktif dibedakan 

menjadi tax avoidance dan tax evasion.  
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Perusahaan multinasional melakukan perencanaan pajak untuk menekan 

beban pajak juga dapat dilakukan dengan berbagai cara. Perencanaan pajak yang 

sering digunakan oleh perusahaan multinasional diantaranya, transfer pricing, thin 

capitalization, capital repatritaion, foriegn exchange control, international 

double taxation and foreign tax credit, tax treaty protection/facilities, 

establishment of representative, branch or subsidiary (Santoso dalam Karisma, 

2014:42). 

 Suatu perusahaan yang melakukan bisnis multinasional, dalam hal ini 

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

dalam bisnis multinasional sudah biasa terjadi, sehingga negara-negara dengan 

perusahaannya yang kurang maju sering mengenakan tarif pajak yang lebih 

rendah, sedangkan negara-negara dengan perusahaannya yang maju justru 

mengenakan tarif pajak yang tinggi. 

 Berdasarkan hal tersebut, maka perusahaan-perusahaan maju akan berpikir 

bagaimana caranya untuk menekan pajak mereka karena pajak merupakan 

pengurang laba. Apabila pajak dapat ditekan, maka dapat mengurangi cost 

perusahaan. Salah satu cara yang digunakan untuk menekan pajak adalah transfer 

pricing. Melalui transfer pricing ini perusahaan multinasional yang bersangkutan 

dapat menggeser kewajiban perpajakannya dari anggota atau anak perusahaannya 

di negara-negara yang menetapkan tarif pajak yang lebih tinggi (high tax country) 

ke anggota atau anak perusahaannya di negara-negara yang menetapkan tarif 

pajak yang lebih rendah (low tax country). Apabila dalam suatu perusahaan 

terdapat pajak yang tinggi, maka tingkat kegiatan transfer pricing perusahaan 
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tersebut ke anggota atau anak perusahaannya yang menerapkan tarif pajak lebih 

rendah akan meningkat dan sebaliknya. 

 Perusahaan seharusnya mengunakan prinsip harga wajar untuk 

mengurangi kewajiban pajak, tetapi perusahaan lebih banyak menggunakan 

transfer pricing. Klassen, Lang, & Wolfson, (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, Jensen, & Schott, (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 (Hartati & Desmiyawati, 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 rendah atau minimal dimana di negara tersebut perusahaan 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. 

Berdasarkan rumusan di atas maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut : 

H1: Beban pajak berpengaruh positif terhadap transfer pricing. 

2.4.2 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 (Porta et 

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

pemegang saham oleh karena itu tidak semua perusahaan membagikan deviden 

secara konsisten atau bahkan ada yang tidak membagikan deviden tunai (Candra 

& Fachrurrozie, 2016). 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 
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tidak akan terjadi pengawasan terhadap manajemen (Zhuang et al., 2000). Konflik 

keagenan yang terjadi pada struktur kepemilikan tersebar adalah konflik keagenan 

antara manajer dengan pemegang saham (Jensen & 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 & Lu, 2007). 

Kondisi ini sesuai dengan pernyataan Prowsen, (1998) 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). Contoh tunneling incentive adalah tidak 

membagikan deviden, menjual aset atau sekuritas dari perusahaan yang mereka 

kontrol ke perusahaan lain yang mereka miliki dengan harga di bawah harga 

pasar, dan memilih anggota keluarganya yang tidak memenuhi kualifikasi untuk 

menduduki posisi penting di perusahaan (Porta et al., 2000). Sansing, (1999) 

menunjukkan bahwa pemegang saham mayoritas dapat mentransfer kekayaan 
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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) 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. 

 Berdasarkan rumusan di atas dapat disimpulkan bahwa untuk 

mendapatkan laba yang tinggi pemilik saham mayoritas akan melakukan berbagai 

cara. Salah satunya adalah dengan mengalihkan asetnya sementara ke anggota 

atau anak perusahaan dengan transfer pricing agar dapat menekan beban-beban 

yang nantinya dapat mengurangi laba perusahaan. Apabila kegiatan tunneling 

semakin banyak dilakukan, maka kegiatan pengalihan dengan transfer pricing

juga akan meningkat dan sebaliknya. Berdasarkan rumusan di atas maka hipotesis 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

H2: Tunneling incentive berpengaruh positif terhadap transfer pricing. 

2.4.3 Pengaruh Mekanisme bonus Terhadap Transfer Pricing 

Memberikan motivasi untuk manajemen dalam menjalankan kegiatan 

operasional perusahaan, pemilik perusahaan biasanya memberikan janji sebuah 

bonus jika manajemen dapat menjalankan perusahaan dengan baik. Tolak ukur 

manajemen dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan dengan baik bisa 

didasarkan pada berbagai hal, salah satunya adalah laba perusahaan. Jadi 
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menejemen dikatakan berhasil dalam menjalankan usahanya dengan baik jika laba 

perusahaan tinggi. 

 Mengingat bahwa mekanisme bonus berdasarkan pada besarnya laba 

merupakan cara paling populer dalam memberikan penghargaan kepada direksi 

atau manajer, maka adalah logis bila direksi yang remunerasinya didasarkan pada 

tingkat laba akan memanipulasi laba tersebut untuk memaksimalkan peneriman 

bonus dan remunerasinya. Sebagaimana pendapat Scott, (2006), motivasi bonus 

dapat mendorong manajer untuk memilih prosedur akuntansi yang dapat 

menggeser laba dari periode yang akan datang ke periode saat ini. Hal ini 

didukung oleh Winda Hartati & Desmiyawati, (2014) mekanisme bonus 

merupakan salah satu strategi atau motif perhitungan dalam akuntansi yang 

tujuannya adalah untuk memaksimalkan penerimaan kompensasi oleh direksi atau 

manajemen dengan cara meningkatkan laba perusahaan secara keseluruhan. 

Namun, sebagai akibat dari adanya praktik transfer pricing, maka tidak menutup 

kemungkinan akan terjaadi kerugian pada salah satu divisi atau subunit. Oleh 

karena itu, manajemen dapat memanfaatkan transfer pricing sebagai mekanisme 

pengalihan keuntungan antar perusahaan guna meningkatkan bonus manajemen 

(Chan & Lo, 2005). 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. 

 Direksi dalam menjalankan tugasnya cenderung ingin menunjukkan 

kinerja yang baik kepada pemilik perusahaan guna memperoleh penghargaan. 
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Penghargaan itu dapat berupa bonus yang diberikan berdasarkan kinerja para 

direksi dalam mengelola perusahaan. Jadi pemilik tidakhanya memberikan bonus 

kepada direksi yang berhasil menghasilkan 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, Srikant, & Foster, (2008) yang menyatakan bahwa bonus direksi dilihat 

dari kinerja berbagai divisi atau tim dalam satu organisasi. Semakin besar laba 

perusahaan secara keseluruhan yang dihasilkan, maka semakin baik citra para 

direksi dimata pemilik perusahaan. 

 Selanjutnya, praktik akuntansi yang berlangsung akan berfokus pada 

angka-angka akuntansi yang akan diciptakan supaya kinerjanya baik, sehingga 

akuntabilitas dari angka akuntansi yang dibentuk dikesampingkan, maka praktik 

transfer pricing yang ilegal dalam akuntansi menjadi hal yang wajar. Bonus yang 

ada dalam suatu perusahaan akan menciptakan insentif bagi manajemen untuk 

meningkatkan present value dari penerimaan bonus mereka (Watts & 

Zimmerman, 1990). Hal ini mengakibatkan manajer akan lebih menyukai metode 

akuntansi yang meningkatkan laba periode berjalan. Sejalan dengan itu, Scott 

(2006) menyatakan bahwa motivasi bonus dapat mendorong manajer untuk 

memilih prosedur akuntansi yang dapat menggeser laba dari periode yang akan 

datang ke periode saat ini. Hal ini juga didukung oleh Healy, (1985) yang 

menemukan bahwa manajer perusahaan dengan mekanisme bonus berbasis laba 

bersih secara sistematis mengadopsi kebijakan akrual untuk memaksimalkan 

ekpektasi mereka. 
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Lo et al., (2010), yang menemukan bahwa terdapat kecenderungan 

manajemen memanfaatkan transaksi transfer pricing untuk memaksimalkan 

bonus yang mereka terima jika bonus tersebut didasarkan pada laba. Chan & 

Chow (1997) dan Chan & Lo (2005) juga menyatakan bahwa manajemen dapat 

memanfaatkan transfer pricing sebagai mekanisme pengalihan keuntungan antar 

perusahaan guna meningkatkan bonus manajemen dari satu perusahaan ke 

perusahaan lainnya yang masih satu kepemilikan. 

 Selain itu, Hartati et al. (2014) dalam penelitiannya juga menyatakan 

bahwa pemilik perusahaan akan melihat laba perusahaan yang dihasilkan secara 

keseluruhan sebagai penilaian untuk kinerja para direksinya sehingga para 

direksiakan berusaha semaksimal mungkin agar laba perusahaan secara 

keseluruhan mengalami peningkatan termasuk dengan cara melakukan praktik 

transfer pricing. Berdasarkan rumusan di atas maka hipotesis dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

H3: Mekanisme Bonus berpengaruh positif terhadap transfer pricing. 

2.4.4 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Transfer Pricing 

Perusahaan yang memiliki keuntungan lebih dapat menyesuaikan harga 

pengalihan untuk mengurangi (peningkatan) keuntungan dalam pajak tinggi 

(pajak rendah). Misalnya, perusahaan seperti Apple, Google dan Microsoft telah 

mampu menemukan keuntungan dari pajak rendah dan peningkatan pajak 

pengeluaran (misalnya pembayaran royalti) serta bagaimana perusahaan dengan 

pajak tinggi untuk mengurangi laba kena pajak (Richardson et al., 2013). 



49 

Penelitian yang dilakukan Richardson et al., (2013) menemukan hubungan 

positif antara pendapatan sebelum pajak dan tarif pajak yang berlaku (ETR). 

Phillips, Pincus, & Rego, (2003) juga menemukan bahwa perusahaan dengan laba 

sebelum pajak yang lebih besar cenderung menghindari pajak yang di setor ke 

penerima pajak berbeda dengan perusahaan yang memiliki sedikit laba sebelum 

pajak. Hal itu dikarenakan perusahaan dengan laba yang tinggi akan berdampak 

pada tingginya pajak yang akan ditanggungnya (Richardson & Lanis, 2007).  

 Dari analisis penelitian-penelitian tersebut maka dapan disusun hipotesis 

sebagai berikut : 

H4: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap trasfer pricing. 

H1 

H2 

                                                        H3 

H4 

Gambar 2.4 

Kerangka Berpikir 

 

                     Beban Pajak 

                   Tunneling Incentive 

                   Transfer Pricing 

                   Profitabilitas 

                   Mekanisme Bonus 
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2.5 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah dibahas di 

atas maka dapat disimpulkan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

H1 : Pajak berpengaruh positif terhadap keputusan transfer pricing      

   perusahaan. 

H2 : Tunneling incentive berpengaruh positif terhadap keputusan transfer     

  pricing perusahaan. 

H3 : Mekanisme bonus berpengaruh positif terhadap keputusan transfer  

  pricing perusahaan. 

H4 : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap keputusan transfer pricing

     perusahaan. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh beban 

pajak, tunneling incentive, mekanisme bonus, profitabilitas terhadap transfer 

pricing pada perusahaan multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) tahun 2014-2016. Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah 

diuraikan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat mengambil beberapa 

kesimpulan antara lain: 

1. Beban pajak berpengaruh positif terhadap transfer pricing. Hal ini 

dikarenakan sedang meningkatnya tren penghindaran pajak dengan tujuan 

untuk meningkatkan laba perusahaan dan transfer pricing merupakan cara 

yang efektif untuk digunakan pada perusahaan multinasional. 

2. Tunneling Incentive tidak berpengaruh terhadap transfer pricing. Hal ini 

dikarenakan pemegang saham pengendali di indonesia bersifat badan bukan 

perorangan sehingga dalam posisi tersebut sulit untuk melakukan tunneling 

untuk keuntungan pribadi. 

3. Mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap transfer pricing. Hal ini 

dikarenakan pemberian bonus kepada manajemen tidak selalu menggunakan 

tolok ukur pencapaian laba perusahaan tetapi berbeda-beda setiap perusahaan

sehingga sulit untuk mendapatkan cara pengukuran variabel mekanisme 

bonus yang tepat agar mendapatkan hasil penelitian yang tepat pula. 
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4. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap transfer pricing. Hal ini mungkin 

dikarenakan perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi malah justru adalah 

perusahaan-perusahaan yang sehat, perusahaan yang sudah mencapai target 

laba sesuai dengan harapan sehingga tidak perlu lagi melakukan tindakan-

tindakan seperti transfer pricing dengan tujuan untuk memaksimalkan laba. 

5.2. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini mempunyai keterbatasan-keterbatasan yang dapat dijadikan 

bahan pertimbangan bagi penelitian berikutnya agar mendapatkan hasil yang lebih 

baik. Keterbatasan penelitian antara lain : 

1. Periode pengamatan penelitian terbatas selama tahun 2014-2016. 

2. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini hanya terbatas pada 

beban pajak, tunneling incentive, mekanisme bonus, dan profitabilitas. 

sehingga terbatas juga indikator pendugaan transfer pricing. 

3. Terdapat unsur subjektivitas pada pengukuran indeks transfer pricing. 

Berbeda dengan pengukuran rasio keuangan yang cukup jelas nilainya, 

pengukuran transfer pricing pada penelitian ini hanya didasarkan pada 

adanya item-item transaksi dengan pihak afiliasi tanpa memperdulikan 

transaksi yang dilakukan adalah transaksi wajar atau tidak wajar. 

5.3. Saran 

Saran yang dapat diberikan sesuai dengan hasil penelitian adalah:  

Bagi peneliti selanjutnya: 

a. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa transfer pricing hanya 

dijelaskan sebesar 8,3 % oleh variabel independen. Sehingga pada peneliitian 
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selanjutnya dapat menambahkan variabel independen lain seperti ukuran 

perusahaaan, exchange rate, leverage, good corporate governance (GCG), 

debt covenant, intangible assets, dan lain-lain. 

b. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat meminimalisir unsur subjektivitas 

pada pengukuran transfer pricing dengan cara lebih memperhatikan tindakan 

transfer pricing yang wajar dan tidak wajar dengan melihat peraturan tentang 

transaksi dengan pihak istimewa yang telah di tetapkan (arm’s lenght 

principle). 

c. Menggunakan proksi pengukuran yang berbeda untuk variabel tunneling 

incentive, mekanisme bonus, dan profitabilitas. Hal ini dikarenakan hasilnya 

yang tidak berpengaruh terhadap transfer pricing. 
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No Perusahaan 
Transfer 

Pricing 
Beban Pajak 

Tunneling 

Incentive 

Mekanisme 

Bonus 
Profitabilitas 

1 DSNG 1 0,253104164 1 -0,199642206 0,04123633 

2 LSIP 1 0,238635123 1 -0,187587719 0,082308252 

3 SIMP 1 0,562754145 1 0,073698532 0,042861961 

4 ADRO 1 0,376626656 1 1,164265832 0,08379308 

5 ARTI 1 0,084098831 1 -0,399058261 0,000779053 

6 TINS 1 0,317904909 1 -0,705367772 0,043458586 

7 INTP 1 0,066410381 1 -0,107579017 0,137497587 

8 SMGR 1 0,108087636 1 -0,063022333 0,114966729 

9 BUDI 1 0,268927922 1 -0,747682056 0,018020286 

10 EKAD 1 0,234389496 1 9,102008757 0,168608647 

11 TPIA 1 0,250723375 1 10,51265042 0,188117612 

12 AKPI 1 0,310177013 0 -0,777642573 0,029034881 

13 JPFA 1 0,215059978 1 2,030250968 0,143711353 

14 INKP 1 0,861000619 1 -0,114508339 0,021124324 

15 AUTO 1 0,255022677 1 0,869593711 0,044408351 

16 BRAM 1 0,28153133 1 1,156100122 0,104835513 

17 ERTX 0 0,272727231 1 -0,46388254 0,041239164 

18 PBRX 0 0,273229101 1 0,208372726 0,035189463 

19 DLTA 1 0,221797604 1 0,351937163 0,273041049 

20 ICBP 1 0,27217556 1 0,201686559 0,172626911 

21 INDF 1 0,342947706 1 0,024029107 0,089872487 

22 MYOR 1 0,247608649 1 0,097183537 0,142827969 

23 HMSP 1 0,249785806 1 0,22186177 0,400191403 

24 KLBF 1 0,239488319 0 0,129845763 0,203020267 

25 TSPC 1 0,241272252 1 -0,094261584 0,109167815 

26 ASRI 1 0,137160163 1 -0,241572068 0,029295035 

27 CTRA 0 0,116932823 1 -0,348228022 0,045601114 

28 LPKR 1 0,212083862 0 1,652157915 0,03415836 

29 MDLN 1 0,089397619 0 -0,433262605 0,037865554 

30 PLIN 0 0,122123262 1 1,443211896 0,082356875 

31 PWON 0 0,015048628 1 0,261113903 0,08376472 

32 ACST 1 0,008599815 1 0,418058432 0,027221872 

33 ADHI 0 0,753164168 1 -0,796840791 0,018640177 

34 TLKM 1 0,236115112 1 0,130491064 0,212620608 

35 CASS 1 0,308390658 1 -0,040480574 0,260117455 

36 TMAS 1 0,098443212 1 -0,244726129 0,086228228 

37 TOWR 1 0,280147316 1 0,023805032 0,14822263 

38 BBCA 1 0,201512392 1 0,549034127 0,038181942 

39 BBNI 1 0,202246257 1 -0,408860097 0,023718323 
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40 AKRA 1 0,164552829 1 -0,169379232 0,070656634 

41 LTLS 1 0,183414399 1 -0,528292652 0,024961826 

42 UNTR 1 0,241537259 1 0,568711286 0,105171132 

43 EMTK 1 0,341280703 0 -0,720360538 0,066522536 

44 DEWA 1 0,801116142 0 -0,664412936 7,250432685 

45 PSAB 1 0,451400542 1 -0,255296575 0,047488598 

No Perusahaan Transfer 

Pricing 
Beban Pajak Tunneling 

Incentive 

Mekanisme 

Bonus 
Profitabilitas 

1 DSNG 1 0,291004882 1 -0,55244551 0,054332365 

2 LSIP 1 0,247104056 1 -0,253205017 0,093558759 

3 SIMP 1 0,461698587 1 -0,530111539 0,021384704 

4 ADRO 1 0,460651563 1 0,188618982 0,046986144 

5 ARTI 1 0,077305586 1 -0,493020592 0,007659463 

6 TINS 1 0,396056207 1 2,452258662 0,018121632 

7 INTP 1 0,228168599 1 -0,175561973 0,204229773 

8 SMGR 1 0,226542436 1 -0,173714706 0,15335374 

9 BUDI 1 0,595741007 1 4,702394394 0,015960119 

10 EKAD 1 0,290567896 1 -0,273219558 0,170152292 

11 TPIA 1 0,530295712 1 0,582519531 0,030014723 

12 AKPI 1 0,45941977 0 4,54311665 0,017737228 

13 JPFA 1 0,248242382 1 1,800048409 0,040658433 

14 INKP 1 0,030991295 1 0,967356419 0,032659498 

15 AUTO 1 0,255756511 1 -0,756732363 0,030238697 

16 BRAM 1 0,312331044 1 -0,381114547 0,062653252 

17 ERTX 0 0,003745483 1 1,757030487 0,100440358 

18 PBRX 0 0,249966115 1 0,361568289 0,025956956 

19 DLTA 1 0,23242633 1 -0,334493328 0,240963557 

20 ICBP 1 0,270968871 1 0,189392057 0,150961589 

21 INDF 1 0,348718603 1 0,000256879 0,054034646 

22 MYOR 1 0,237892644 1 2,241442621 0,144629806 

23 HMSP 1 0,256185115 1 0,033950292 0,366545083 

24 KLBF 1 0,243739768 0 -0,006203537 0,19865642 

25 TSPC 1 0,251576199 1 0,002402456 0,112512556 

26 ASRI 1 0,098384378 1 -0,416728015 0,040564541 

27 CTRA 0 0,077345766 1 -0,02279271 0,071788887 

28 LPKR 1 0,202913418 0 -0,793579029 0,031089689 

29 MDLN 1 0,090290776 0 0,239560183 0,074757098 

30 PLIN 0 0,00508247 1 -0,192577555 0,058299485 

31 PWON 0 0,017252942 0 -0,455563492 0,075893744 

32 ACST 1 0,00728863 1 -0,5462489 0,022043039 

33 ADHI 0 0,376717468 1 1,887686511 0,044513351 

34 TLKM 1 0,2560462 1 0,086520575 0,188610665 

35 CASS 1 0,291225044 1 0,082410274 0,323715039 

36 TMAS 1 0,036243957 1 0,511684849 0,170856295 

37 TOWR 1 0,250928606 1 1,897516242 0,184800335 

38 BBCA 1 0,221637186 1 0,081089942 0,038119367 

39 BBNI 1 0,202824523 1 -0,237836593 0,022544739 

40 AKRA 1 0,214037404 1 0,475033056 0,084976905 
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No Perusahaan Transfer 

Pricing 
Beban Pajak Tunneling 

Incentive 

Mekanisme 

Bonus 
Profitabilitas 

1 DSNG 1 0,255282011 1 2,012545434 0,121616623 

2 LSIP 1 0,228975441 1 0,195076923 0,137366949 

3 SIMP 1 0,326288896 1 0,697431472 0,053124251 

4 ADRO 1 0,435886403 1 -0,340230993 0,05072932 

5 ARTI 1 0,093895315 1 -0,544477474 0,01499688 

6 TINS 1 0,337927206 1 0,038256403 0,104906887 

7 INTP 1 0,223228357 1 -0,010069375 0,235925986 

8 SMGR 1 0,213304691 1 0,050662649 0,206144211 

9 BUDI 1 0,344661869 1 2,335714286 0,017557126 

10 EKAD 1 0,305775815 1 -0,185879135 0,142754225 

11 TPIA 1 0,267581888 1 1,187319538 0,012951323 

12 AKPI 1 0,433217388 0 -0,909078897 0,027483249 

13 JPFA 1 0,29067052 1 -0,438886865 0,0344904 

14 INKP 1 0,001219242 1 -0,429688701 0,019374553 

15 AUTO 1 0,125526104 1 0,161490382 0,075832135 

16 BRAM 1 0,271180177 1 7,707807441 0,070702312 

17 ERTX 0 0,000205437 1 2,288766535 0,0485754 

18 PBRX 0 0,217357306 1 -0,038720306 0,035238804 

19 DLTA 1 0,240950849 1 0,064974107 0,382599837 

20 ICBP 1 0,25291046 1 0,103072238 0,136037587 

21 INDF 1 0,293486889 1 -0,017187614 0,072485197 

22 MYOR 1 0,226309286 1 -0,591227616 0,05147172 

23 HMSP 1 0,257846545 1 -0,073368353 0,483368375 

24 KLBF 1 0,232517943 0 0,062353573 0,222430048 

25 TSPC 1 0,213319778 1 -0,105723342 0,13280322 

26 ASRI 1 0,150683039 1 0,323050908 0,08187997 

27 CTRA 0 0,164492303 1 0,269391185 0,092227134 

28 LPKR 1 0,151492796 0 0,787959027 0,097851141 

29 MDLN 1 0,160474531 1 -0,706872637 0,081091848 

30 PLIN 0 0,223546851 1 9,744235537 0,101516453 

31 PWON 0 0,090988757 0 1,286873995 0,170493684 

41 LTLS 1 0,558008754 1 -0,276073902 0,014276338 

42 UNTR 1 0,333983265 1 -0,326255911 0,067936788 

43 EMTK 1 0,231519194 0 0,601037338 0,136807342 

44 DEWA 1 0,914272514 0 3,414876473 0,014566555 

45 PSAB 1 0,458673315 1 0,237436258 0,069648488 
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32 ACST 1 0,281300437 1 0,034851521 0,098006847 

33 ADHI 0 0,450584295 1 -0,203107096 0,056846675 

34 TLKM 1 0,256491804 1 0,080335261 0,201752902 

35 CASS 1 0,279899587 1 -0,170333149 0,345120426 

36 TMAS 1 0,052450149 1 -304,294933 0,145513617 

37 TOWR 1 0,306584996 1 3,511851989 0,070236471 

38 BBCA 1 0,20391622 1 0,301504532 0,037545662 

39 BBNI 1 0,199265693 1 0,908233601 0,032465587 

40 AKRA 1 0,204139318 1 -0,245773562 0,067154487 

41 LTLS 1 0,26799105 1 -0,258852196 0,058871296 

42 UNTR 1 0,269091847 1 -0,212810222 0,109829739 

43 EMTK 1 0,248054564 0 0,040981686 0,099460722 

44 DEWA 1 0,952840982 0 -1,005895692 0,017792974 

45 PSAB 1 0,432114381 1 -1,983503726 0,053189939 

Lampiran Hasil Analisis Statistik Frekuensi dan deskriptif 

1. Hasil Analisis Statistik Frekuensi Transfer Pricing 

Transfer Pricing 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Tidak melakukan 

transfer pricing 

18 13,3 13,3 13,3 

Melakukan 

transfer pricing 

117 86,7 86,7 100,0 

Total 135 100,0 100,0 

2. Hasil Analisis Statistik Deskriptif Beban Pajak 

Beban Pajak 

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Beban pajak 135 ,0002 ,9528 ,262947 ,1677763 

Valid N (listwise) 135 

3. Hasil Analisis Statistik Distribusi Frekuensi Tunneling Incentive 

Tunneing Incentive 

Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 
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Valid 

Tidak terdapat 

tunneling incentive 

19 14,1 14,1 14,1 

Terdapat tunneling 

incentive 

116 85,9 85,9 100,0 

Total 135 100,0 100,0 

4. Hasil Analisis Statistik Deskriptif Mekanisme Bonus 

Mekanisme Bonus 

      N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

Mekanisme Bonus 135 -304,2949 10,5127 -1,73299326,2992189 

Valid N (listwise) 135 

5. Hasil Analisis Statistik Deskriptif Profitabilitas 

Profitabilitas 

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Profitabilitas 135 ,0008 7,2504 ,151594 ,6217742 

Valid N (listwise) 135 

Lampiran 4. Despkripsi Model Penelitian 

1. Menilai Keseluruhan Model (Overall Fit Model)  

Pengujian Overall Fit Model Block 0 

Iteration Historya,b,c 

Iteration -2 Log likelihood Coefficients 

Constant 

Step 0 

1 108,846 1,467 

2 106,061 1,822 

3 106,022 1,871 

4 106,022 1,872 

a. Constant is included in the model. 

b. Initial -2 Log Likelihood: 106,022 

c. Estimation terminated at iteration number 4 because 

parameter estimates changed by less than ,001. 
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Pengujian Overall Fit Model Block 1 

Iteration Historya,b,c,d 

Iteration -2 Log 

likelihood 

Coefficients 

Constant BP TI MB PROF 

Step 1 

1 105,930 1,107 1,410 -,022 -,003 ,018 

2 100,708 1,119 3,117 -,102 -,007 ,129 

3 99,068 ,954 4,158 -,184 -,014 1,045 

4 96,073 ,567 4,112 -,218 -,034 5,823 

a. Method: Enter 

b. Constant is included in the model. 

c. Initial -2 Log Likelihood: 96,073 

d. Estimation terminated at iteration number 4 because parameter estimates 

changed by less than ,001. 

2. Menilai Kelayakan Model Regresi (goodness of fit test) 

Hasil Uji Kelayakan Model Regresi (Goodness of Fit Test) 

Hosmer and Lemeshow Test 

Step Chi-square df Sig. 

1 
5,209 8 ,735 

3. Koefisien Determinasi 

Koefisien Determinasi 

Model Summary   

Step -2 Log 

likelihood 

Cox & Snell 

R Square 

Nagelkerke 

R Square 

1 94,374a ,083 ,152 

a. Estimation terminated at iteration number 4 because 

parameter estimates changed by less than ,001. 
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4. Tabel Klasifikasi 

Tabel Klasifikasi 

Classification Tablea 

Observed Predicted 

Revaluasi Percentage 

Correct Tidak 

terdapat 

transfer 

pricing 

Terdapat 

transfer 

pricing 

Step 1 

Tidak terdapat 

transfer pricing 

0 18 ,0 

Terdapat transfer 

pricing 

0 117 100,0 

Overall Percentage  86,7 

a. The cut value is ,500 

5. Uji Multikolinieritas 

Hasil Uji Multikolinearitas 

Correlation Matrix 

Constan

t 

X1 X2 X3 X4 

Step1 

Constant 1,000 -,450 -,777 ,123 -,395 

X1 -,450 1,000 ,021 -,165 ,042 

X2 -,777 ,021 1,000 -,069 ,038 

X3 ,123 -,165 -,069 1,000 -,278 

X4 -,395 ,042 ,038 -,278 1,000 

6. Estimasi Parameter dan Interpretasinya 

Hasil Uji Regresi Logistik 

Variables in the Equation 

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

Step 1a 

X1 4,503 2,047 4,838 1 ,028 90,258 

X2 -,133 ,824 ,026 1 ,872 ,876 

X3 -,182 ,120 2,305 1 ,129 ,833 

X4 9,650 5,240 3,391 1 ,066 15518,870 

Constant ,287 ,956 ,090 1 ,746 1,333 

a. Variable(s) entered on step 1: X1, X2, X3, X4, X5. 
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