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Penelitian ini merupakan studi kasus pada Perusahaan Tenun Nasional Sartimboel Ngunut 

Tulungagung dengan judul “Pengaruh Metode Penentuan Harga Trasfer Terhadap Kontribusi 

Laba Pada Perusahaan Tenun Nasional Sartimboel Ngunut Tulungagung ”.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penentuan harga transfer pada Perusahaan Tenun 

Nasional Sartimboel; dan untuk mengkaji pengaruh masing-masing metode harga transfer 

terhadap kontribusi laba. 

Alat analisa yang digunakan untuk mengetahui penentuan harga transfer yang tepat dan sesuai 

dengan perusahaan yaitu dengan menggunakan beberapa metode harga transfer diantaranya 

metode biaya ditambah laba, metode harga pasar, metode harga pasar yang dimodifikasi, metode 

negosiasi dan metode arbitrasi, dan untuk mengetahui pengaruh masing-masing metode harga 

transfer terhadap kontribusi laba dengan melakukan perbandingan kontribusi laba masing-

masing divisi pada tiap metode. 

Hasil perhitungan dengan metode biaya ditambah laba sesungguhnya diperoleh kontribusi laba 

untuk divisi pertenunan sebesar Rp 650.160.731 dan untuk divisi kerajinan sebesar Rp 

1.628.336.136; metode harga pasar diperoleh kontribusi laba untuk divisi pertenunan sebesar Rp 

673.577.691 dan untuk divisi kerajinan sebesar Rp 1.604.919.176; metode harga pasar yang 

dimodifikasi diperoleh kontribusi laba untuk divisi pertenunan sebesar Rp 566.737.810,9 dan 

untuk divisi kerajinan sebesar Rp 1.711.759.056; metode negosiasi diperoleh kontribusi laba 

untuk divisi pertenunan sebesar Rp 569.037.691 dan untuk divisi kerajinan sebesar Rp 

1.709.459.196; metode arbitrasi diperoleh kontribusi laba untuk divisi pertenunan sebesar Rp 

548.129.691 dan untuk divisi kerajinan sebesar Rp 1.730.367.176. 

Dari hasil analisis kelima metode tersebut, metode harga pasar yang dimodifikasi dirasa lebih 

tepat dan sesuai dengan kondisi perusahaan. Hal ini dapat diketahui dari adanya pengurangan 

biaya-biaya yang dapat dihindari pada harga pasar kompetitifnya, sehingga harga transfer akan 

menjadi lebih rendah dari harga pasar dan kondisi masing-masing divisi tetap diperhatikan, 

sehingga tujuan perusahaan akan tercapai. 

Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti dapat mengimplikasikan bahwa sebaiknya Perusahaan 

Tenun Nasional Sartimboel lebih baik menggunakan metode harga pasar yang dimodifikasi 

dalam menentukan harga transfer.  

 


