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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

  Arus perkembangan globalisasi ekonomi yang sangat maju telah 

membawa dampak yang besar khususnya bagi perusahaan-perusahaan di 

Indonesia. Kemajuan pesat teknologi, transportasi, dan komunikasi mendorong 

banyaknya perusahaan yang melebarkan usaha perdagangannya tidak hanya di 

dalam negeri saja namun banyak perusahaan yang melakukan pengembangan 

usahanya melalui anak perusahaan maupun cabang perusahaan ke negara-

negara lain atau multinational corporation (Kurniawan, 2015). 

  Seiring dengan semakin pesatnya pertumbuhan ekonomi internasional 

turut mendorong berkembangnya perusahaan multinasional. Salah satu alasan 

yang mendasari berkembangnya perusahaan multinasional adalah karena 

adanya perbedaan tarif pajak yang berlaku di tiap-tiap negara. Hal ini 

memungkinkan perusahaan multinasional memindahkan labanya ke negara 

dengan tarif pajak yang rendah sehingga dapat memperkecil beban pajak 

sebagai upaya dalam memaksimalkan keuntungan. Hal ini dikenal dengan 

kebijakan transfer pricing (Kurniawan, 2015). Dalam mengoperasikan usaha, 

perusahaan multinasional melakukannya secara divisionalisasi untuk berbagai 

transaksi yang terjadi seperti penjualan barang dan jasa, lisensi hak dan harta 

tak berwujud lainnya, penyediaan pinjaman dan lain sebagainya. 

  Kurniawan (2015 : 1) menyatakan bahwa transfer pricing secara umum 

adalah kebijakan perusahaan dalam menentukan harga suatu transaksi antara 
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pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Menurut Suandy (2016) 

secara Pejoratif Transfer Pricing diartikan sebagai harga yang ditetapkan oleh 

perusahaan multinasional dengan maksud untuk mengalokasikan penghasilan 

dari suatu perusahaan ke perusahaan lainnya pada negara yang berbeda dalam 

perusahaan multinasional tersebut dengan tujuan menurunkan laba kena pajak 

di negara yang mempunyai tarif pajak tinggi dan mengalihkan labanya di 

negara lain yang tarif pajaknya rendah atau bahkan nol.  

  Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membongkar motif sebanyak 2.000 

perusahaan multinasional atau asing yang teridentifikasi menunggak pajak. 

Rata-rata perusahaan tersebut menunggak pajak jenis Pajak Penghasilan (PPh) 

Badan pasal 25 dan 29. Menurut Direktur Pelayanan dan Penyuluhan 

Hubungan Masyarakat (P2 Humas) DJP Mekar Satria Utama, rata-rata 2.000 

perusahaan asing tersebut menggunakan modus transfer pricing. dengan tujuan 

untuk mengubah  jumlah profit sehingga pembayaran pajak dan pembagian 

dividen menjadi rendah. Kedua, menggelembungkan profit untuk memoles 

(window-dressing) laporan keuangan. Dari praktik ini negara dirugikan 

triliunan rupiah karena praktek transfer pricing perusahaan asing di Indonesia. 

(Sumber : CNN Indonesia, diakses 19 Maret 2019). Dari kasus tersebut 

membuktikan bahwa praktik transfer pricing masih dilakukan di Indonesia. 

  Adapun manfaat yang ditimbulkan dari transfer pricing adalah Dari sisi 

hukum perseroan transfer pricing dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk 

meningkatkan efisiensi dan sinergi antara perusahaan dengan pemegang 

sahamnya (Schon, 2014). Sementara dari sisi akuntansi manajerial, manfaat 
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transfer pricing adalah untuk memaksimalkan laba pada perusahaan melalui 

penetapan harga barang atau jasa yang dilakukan oleh unit organisasi dari suatu 

perusahaan kepada unit organisasi lainnya dalam perusahaan yang sama. Dari 

perspektif perpajakan, anggapan terhadap transfer pricing lebih dikonotasikan 

sebagai sesuatu yang tidak baik dan memiliki makna pejoratif yaitu pengalihan 

atas penghasilan kena pajak dari satu perusahaan dalam suatu grup perusahaan 

multinasional kepada perusahaan lain dalam satu grup perusahaan yang sama 

di negara dengan tarif pajak lebih rendah. pengalihan tersebut dilakukan untuk 

mengurangi total beban pajak dari grup suatu perusahaan multinasional. Secara 

pejoratif pemaparan diatas berlandaskan pada manipulasi transfer pricing, 

abuse of tansfer pricing, transfer mispricing. Dalam hal ini manipulasi transfer 

pricing dimaknai sebagai aktivitas dalam menentukan harga transfer pada 

ketetapan harga yang terlalu besar atau harga terlalu kecil dengan tujuan 

membuat pajak yang terutang menjadi lebih rendah. 

  Sementara menurut Suandy (2016) dampak yang ditimbulkan oleh adanya 

transfer pricing adalah harga yang terlalu tinggi (overpricing), atau sebaliknya 

harga yang terlalu rendah (underpricing). hal ini sering terjadi dalam kasus 

dumping untuk perdagangan internasional. Selain motivasi bisnis, transfer 

pricing multinasional juga dimaksudkan untuk mengendalikan, mekanisme 

arus sumber daya antara anggota grup dan maksimalisasi laba setelah pajak  

  Adapun yang mengakibatkan transfer pricing dilakukan sebagaimana 

telah dijelaskan dalam pasal 18 ayat (4) undang-undang 36 tahun 2008: 

“hubungan istimewa antara wajib pajak badan dapat terjadi karena pemilikan 
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atau penguasaan modal saham suatu badan oleh badan lainya sebanyak 25% 

atau lebih, atau antara beberapa badan yang 25% atau lebih sahamnya dimiliki 

oleh suatu badan. 

  Sebagaimana telah dijelaskan juga pada PSAK nomer 7, pihak-pihak 

dianggap mempunyai hubungan istimewa bila satu pihak mempunyai 

kemampuan untuk mengendalikan pihak lain atau mempunyai pengaruh 

signifikan atas pihak lain dalam mengambil keputusan keuangan dan 

operasional. Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 32 tahun 2011 tentang 

Penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi antara wajib 

pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa mengakibatkan 

berkurangnya atau hilangnya potensi penerimaan pajak suatu negara.  

  Aparatur Dirjen pajak selalu menekankan transaksi hubungan istimewa 

yang menerapkan prinsip Arm’s Length. Arm’s Length principle merupakan 

dasar yang menjadi standar internasional untuk menentukan harga transfer 

untuk tujuan pajak yang digunakan dalam pasal 9 dari OECD Model Tax 

Convention sebagai keadaan yang dibuat atau diberlakukan di antara kedua 

pihak dalam hubungan dagang atau hubungan keuangan yang berbeda dengan 

yang yang dibuat antara perusahaan independen, maka setiap laba yang 

seharusnya diakui oleh salah satu perusahaan dengan kondisi tertentu, tetapi 

dengan alasan kondisi tertentu tersebut belum diakui maka laba dapat 

dimasukkan dalam laba perusahaan tersebut dan dapat dikenakan pajak (Adoe, 

2016). 
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  Ada beberapa alasan perusahaan memutuskan untuk melakukan transfer 

pricing. salah satu alasan perusahaan melakukan transaksi transfer pricing 

adalah untuk mengurangi beban pajak. Berdasarkan terori political cost, selain 

pajak memiliki sifat memaksa sehingga pemerintah mewajibkan suatu 

perusahaan multinasional untuk membayar pajak yang tentunya membuat 

perusahaan merasa mendapatkan tekanan karena harus secara rutin membayar 

pajak kepada negara. Sehingga manager memilih melakukan cara untuk 

meminimalkan pembayaran pajak yaitu dengan Transfer pricing ke grup 

perusahaannya yang ada di negara lain agar pajak yang dibayar oleh 

perusahaan bisa seminimal mungkin (Indriaswati, 2017). 

  Selain beban pajak, keputusan transfer pricing juga dipengaruhi oleh 

bonus. bonus biasanya digunakan perusahaan untuk meningkatkan kinerja para 

karyawannya, sehingga laba yang dihasilkan setiap tahunnya semakin tinggi 

Dengan adanya praktik transfer pricing, maka tidak menutup kemungkinan 

akan terjadi kerugian pada salah satu divisi atau subunit. Mengingat pemberian 

bonus berdasarkan pada besarnya laba maka adalah logis bila direksi yang 

remunerasinya didasarkan pada tingkat laba akan membuat perencanaan untuk 

memanipulasi laba tersebut untuk memaksimalkan penerimaan bonus dan 

remunerasinya ditahun mendatang (Santosa et al., 2018).  

  Faktor lain yang dapat memungkinkan perusahaan dalam mengambil 

keputusan melakukan transfer pricing adalah adanya kepemilikan asing. 

dimana kepemilikan asing merupakan proporsi saham biasa perusahaan yang 

dimiliki oleh perorangan, badan hukum, pemerintah serta bagian-bagiannya 
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yang berstatus luar negeri (Anggraini dalam Kiswanto, 2014). dimana semakin 

besar kepemilikan asing yang dimiliki oleh pemegang saham pengendali asing 

maka semakin besar pula pemegang asing pengendali asing memiliki kendali 

dalam menentukan keputusan dalam menentukan keputusan dalam perusahaan 

yang dapat menguntungkan perusahaan tersebut termasuk didalamnya 

mencakup kebijakan penentuan harga maupun jumlah transaksi transfer 

pricing (Sari, 2012). 

  Dalam penelitian ini menggunakan teori keagenan. Dalam teori agensi 

dijelaskan bahwa masalah antara principal dan agen timbul karena adanya 

informasi yang asimetris (information asymetry). Informasi yang asimetri 

adalah keadaan dimana informasi yang diberikan kepada principal berbeda 

dengan yang diberikan kepada agen untuk melakukan tindakan yang 

oportunistik (Suprianto et al., 2017). Tindakan yang oportunistik (opportunistic 

behaviour) adalah tindakan manajemen untuk mensejahterakan kepentingan 

sendiri yang berlawanan dengan kepentingan pemegang saham atau principal 

(Hartati et al., 2014). Dengan adanya wewenng yang diberikan oleh pemegang 

saham kepada manajer maka aktiva dari entitas dikelola oleh manajer sehingga 

manajer memiliki kesempatan untuk melakukan transaksi hubungan istimewa 

untuk melakukan transfer pricing (Saebani, 2018). 

  Beberapa penelitian yang terkait dengan transfer pricing telah dilakukan 

oleh Refgia (2017) yang menguji pengaruh pajak, mekanisme bonus,ukuran 

perusahaan, kepemilikan asing, dan tunneling incentive terhadap transfer 

pricing. Mispiyanti (2015) yang menguji pengaruh pajak, tunneling incentive, 
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dan mekanisme bonus terhadap keputusan transfer pricing. Nurjanah et al 

(2015) yang menguji faktor determinan keputusan perusahaan melakukan 

transfer pricing. Ayu et al (2017) yang menguji pengaruh pajak, mekanisme 

bonus, dan tunneling incentive pada indikasi melakukan transfer pricing. 

Hartati et al (2015) yang menguji pengaruh tax minimization, tunneling 

incentive, dan mekanisme bonus terhadap keputusan transfer pricing. dan Tiwa 

et al (2017) yang menguji pengaruh pajak, dan kepemilikan asing terhadap 

penerapan transfer pricing.  

  Hasil penelitian transfer pricing yang terkait dengan beban pajak yang 

dilakukan oleh Refgia (2017), Nurjanah et al (2015), Ayu et al (2017), Tiwa et 

al (2017) menunjukkan bahwa beban pajak berpengaruh terhadap keputusan 

perusahaan melakukan transfer pricing. sedangkan penelitian yang dilakukan 

oleh Mispiyanti (2015) menunjukkan bahwa beban pajak tidak berpengaruh 

terhadap keputusan perusahan melakukan  transfer pricing. 

  Hasil penelitian transfer pricing yang terkait dengan bonus yang dilakukan 

oleh Nurjanah et al (2015) menunjukkan bahwa bonus berpengaruh terhadap 

keputusan perusahaan melakukan transfer pricing. sedangkan penelitian yang 

dilakukan oleh Refgia (2017), Mispiyanti (2015), Ayu et al (2017) 

menunjukkan bahwa bonus tidak berpengaruh terhadap keputusan perusahan 

melakukan  transfer pricing. 

  Hasil penelitian transfer pricing yang terkait dengan kepemilikan asing 

yang dilakukan oleh Refgia (2017), menunjukkan bahwa kepemilikan asing 

berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan transfer pricing. 
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sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nurjanah et al (2015) dan Tiwa et al 

(2017)  menunjukkan bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap 

keputusan perusahan melakukan  transfer pricing. 

  Berdasarkan uraian latar belakang dan adanya perbedaan hasil penelitian 

diatas maka peneliti tertarik untuk menguji kembali tentang variabel pajak , 

bonus, dan kepemilikan asing terhadap transfer pricing karena adanya 

ketidakonsistenan hasil pengujian peneliti terdahulu. Ada beberapa perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian sebelumnya sebagai pengembangan. Perbedaan 

pertama adalah mengubah variabel pajak menjadi beban pajak yang diukur 

menggunakan ETR. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini untuk menguji 

kembali pengaruh beban pajak, yang mengacu pada penelitian Tiwa et al 

(2017) yang meneliti tentang pengaruh pajak dan kepemilikan asing terhadap 

penerapan transfer pricing. Penelitian ini dengan penelitian tersebut sama-

sama menggunakan variabel pajak, mekanisme bonus terhadap transfer 

pricing. Perbedaan penelitian ini terletak pada penggunaan periode 

pengamatan, sampel perusahaan yang dimana penelitian ini megambil sampel 

dari perusahaan multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

mulai tahun 2016-2018. Alasan peneliti menggunakan variabel beban pajak, 

dan  bonus adalah karena variabel beban pajak,  bonus, dan kepemilikan asing 

memiliki keterkaitan dengan masalah transfer pricing. Untuk variabel beban 

pajak, pajak adalah salah satu sumber penerimaan yang penting akan 

digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin 

maupun pengeluaran pembangunan. sebaliknya bagi perusahaan pajak 
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merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih. Sedangkan untuk 

variabel bonus, pemberian bonus didasarkan pada besarnya laba, maka logis 

apabila direksi berusaha melakukan tindakan mengatur dan memanipulasi laba 

demi memaksimalkan  bonus dan remunerasi yang mereka terima. namun, 

sebagai akibat dari adanya praktik transfer pricing, maka tidak menutup 

kemungkinan akan terjadi kerugian pada salah satu divisi atau submit (Saebani 

et al., 2018). Selain itu alasan penelitian ini dilakukan kembali karena di tahun 

2018 transfer pricing dilakukan oleh perusahaan secara agresif. Berdasarkan 

latar belakang yang telah dijelaskan diatas peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian terkait masalah transfer pricing dengan judul “Pengaruh beban 

pajak, bonus dan kepemilikan asing  terhadap transfer pricing”. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan  latar belakang permasalahan yang dijelaskan, rumusan masalah 

penelitian ini adalah Apakah beban pajak, bonus dan kepemilikan asing 

berpengaruh secara simultan terhadap transfer pricing pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI di tahun 2016-2018 ? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian adalah Menguji pengaruh beban pajak, bonus, dan 

kepemilikan asing secara simultan  terhadap transfer pricing pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018. 
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2. Manfaat Penelitian  

a) Manfaat Teoritis 

 Hasil pengujian ini diharapkan mampu memperluas pemahaman 

kita khususnya mengenai transfer pricing serta dapat dijadikan bahan 

referensi maupun bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya sehingga 

dapat mengembangkan dan menyempurnakan penelitian ini dan 

penelitian-penelitian sebelumnya. 

b) Manfaat praktis 

1)  Bagi Perusahaan 

Dapat dijadikan sebagai panduan dan memberikan gambaran faktor 

yang mempengaruhi perusahaan dalam mengambil keputusan 

melakukan transfer pricing khususnya untuk perusahaan maufaktur di 

indonesia. 

2)  Bagi Investor  

Dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan dalam mempertimbangkan 

keputusan yang berkaitan dengan penanaman investasi yang akan 

dilakukan pada suatu perusahaan. 

3)  Bagi para akademisi 

Sebagai penambah wawasan dan dapat dijadikan sebagai acuan 

penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan transfer pricing. 

 


