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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam lingkungan perusahaan multinasional dan konglomerasi serta 

divisionalisasi terjadi berbagai transaksi antar anggota (divisi) yang meliputi 

penjualaan barang dan jasa, lisensi hak dan harga tak berwujud lainnya, penyediaan 

pinjaman dan lain sebagainya. Transaksi-transaksi yang terjadi dalam lingkungan 

perusahaan seperti ini nantinya akan menyulitkan dalam penentuan harga yang 

harus di transfer. Penentuan harga atas berbagai transaksi antar anggota atau divisi 

tersebut lazim disebut dengan transfer pricing. Transfer pricing biasanya 

ditetapkan untuk produk-produk antara (intermediate product) yang merupakan 

barang-barang dan jasa-jasa yang dipasok oleh divisi penjual ke divisi pembeli 

(Mangoting, 2000). 

Praktik transfer pricing pada dasarnya dapat terjadi karena adanya suatu 

hubungan istimewa antar perusahaan yang berada dalam satu grup perusahaan 

multinasional, sehingga mereka bisa bernegosiasi dan bekerjasama dengan baik 

dalam penetuan harga transfer (Refgia, 2017). 

Tujuan penetapan harga transfer adalah untuk mentransmisikan data 

keuangan di antara departemen-departemen atau divisi-divisi perusahaan pada 

waktu mereka saling menggunakan barang dan jasa satu sama lain. Selain tujuan 

tersebut, transfer pricing terkadang digunakan untuk mengevaluasi kinerja divisi 
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dan memotivasi manajer divisi penjual dan divisi pembeli menuju keputusan-

keputusan yang serasi dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan (Mangoting 

2000). 

Bila dicermati lebih lanjut, transfer pricing dapat menyimpang secara 

signifikan dari harga yang disepakati. Oleh karena itu transfer pricing juga sering 

dikaitkan dengan suatu rekayasa harga secara sistematis yang ditunjukan untuk 

mengurangi laba yang nantinya akan mengurangi jumlah pajak atau bea masuk dari 

suatu negara. Manipulasi harga yang dapat dilakukan dengan transfer pricing  

antara lain memanipulasi pada harga penjualan; harga pembelian; alokasi biaya 

administrasi dan umum atau pun biaya overhead; pembebanan bunga atas 

pemberian pinjaman oleh pemegang saham (shareholder loan); pembayaran 

komisi, lisensi, franchise, sewa, royalty, imbalan atas jasa manajemen, imbalan atas 

jasa teknik, dan imbalan atas jasa lainnya; pembelian harta perusahaan oleh 

pemeganga saham (pemilik) atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang 

lebih rendah dari harga pasar; penjualan kepada pihak luar negeri melalui pihak 

ketiga yang kurang/tidak mempunyai subtansi usaha (seperti: dummy company, 

letter box company atau reinvoicing center) (Budi, 2010 dalam Setiawan, 2014). 

Transfer pricing merupakan isu yang sensitif sekaligus menarik dalam 

dunia bisnis maupun ekonomi secara global, bahkan mendapatkan perhatian dari 

otoritas perpajakan di berbagai belahan dunia. Aktivitas transfer pricing dilakukan 

oleh perusahaan multinasional yang dimana akan mempengaruhi tingkat 

penerimaan negara dari sisi pajak baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Menurut Suandy (2011:74) menemukan bahwa lebih dari 80% perusahaan-
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perusahan multinasional (MNC) melihat harga transfer (transfer pricing) sebagai 

suatu isu pajak internasional utama, dan lebih dari setengah perusahaan ini 

mengatakan bahwa isu ini adalah isu yang paling penting. Hal ini tidak terlepas dari 

semakin berkembangnya globalisasi ekonomi yang ditandai dengan munculnya 

banyak perusahaan multinasional (Multi Nasional Enterprise) yang beroperasi di 

mancanegara. Selain pajak keputusan melakukan transfer pricing juga dipengaruhi 

oleh kepemilikan saham. Struktur kepemilikan di Indonesia terkonsentrasi pada 

sedikit pemilik sehingga terjadi konflik keagenan antara pemegang saham 

mayoritas dengan pemegang saham minoritas. Kepemilikan saham di Indonesia 

cenderung terkonsentrasi menyebabkan munculnya pemegang saham pengendali 

dan minoritas (La Porta et al, 2000 dalam Hartati et al , 2015). 

Tujuan lain yang ingin dicapai dalam transfer pricing antara lain sebagai 

berikut: (1) Memaksimalkan penghasilan global, (2) Mengamankan posisi 

kompetitif anak/ cabang perusahaan dan penetrasi pasar, (3) Evaluasi kinerja anak/ 

cabang perusahaan mancanegara, (4) Menghindarkan pengendalian devisa, (5) 

Mengatrol kreditabel asosiasi, (6) Mengurangi resiko moneter, (7) Mengatur cash 

flow anak/ cabang yang memadai, (8) Membina hubungan baik dengan administrasi 

setempat, (9) Mengurangi beban pengenaan pajak dan bea masuk, (10) Mengurangi 

resiko pengambilalihan oleh pemerintah (www.academia.edu). 

Dari tujuan transfer pricing di atas terdapat dua tujuan yang bersifat negatif 

yaitu menghindarkan pengendalian devisa dan mengurangi beban pengenaan pajak 

dan bea masuk. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Mangoting (2000) bahwa 

http://www.academia.edu/
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praktik transfer pricing seringkali dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan 

multinasional untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar. 

Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi terkait dengan penyimpangan 

terhadap praktik transfer pricing salah satunya yaitu pada perusahaan PT Coca-

Cola Indonesia. Kasus ini terjadi untuk tahun pajak 2002, 2003, 2004, dan 2006. 

Hasil penelusuran Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan 

menemukan, ada pembengkakan biaya yang besar pada tahun itu. Beban biaya yang 

besar menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga setoran pajaknya 

pun mengecil. Beban biaya itu antara lain untuk iklan dari rentang waktu tahun 

2002-2006 dengan total sebesar Rp 566,84 miliar. Itu untuk iklan produk minuman 

jadi merek Coca-Cola. Akibatnya, ada penurunan penghasilan kena pajak. Menurut 

DJP, total penghasilan kena pajak PT Coca-Cola Indonesia pada periode itu adalah 

Rp 603,48 miliar. Sedangkan perhitungan PT Coca-Cola Indonesia, penghasilan 

kena pajak hanyalah Rp 492,59 miliar. Dengan selisih itu, DJP menghitung 

kekurangan pajak penghasilan (PPh) PT Coca-Cola Indonesia Rp 49,24 miliar. Bagi 

DJP, beban biaya ini sangat mencurigakan dan mengarah pada praktik transfer 

pricing demi meminimalisir pajak. Transfer pricing merupakan transaksi barang 

dan jasa antara beberapa divisi pada suatu kelompok usaha dengan harga yang tidak 

wajar, sehingga beban pajak berkurang. Praktik ini bisa dideteksi jika ada kegiatan 

yang tak sesuai dengan bisnis perusahaan. Produk PT Coca-Cola Indonesia adalah 

konsentrat, bukan produk minuman jadi. Namun, mereka harus mengeluarkan biaya 

yang besar untuk iklan. "Biaya iklan yang dibebankan oleh PT Coca-Cola Indonesia 

tidak memiliki kaitan langsung dengan produk yang dihasilkan," kata Edward 
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Sianipar, perwakilan DJP di persidangan. Wajarnya, biaya iklan menjadi 

tanggungan perusahaan Coca-Cola lainnya Perusahaan Coca-Cola di Indonesia 

terbagi pada tiga perusahaan, yakni yang fokus menangani konsentrat, pengemasan, 

dan distribusi. (Adinda Ade Mustami, 2014 https://ekonomi.kompas.com). 

Adapun kasus PT Adaro yang melakukan praktik transfer pricing. Sejak 

tahun 2001 PT Adaro mengikat perjanjian dengan Coal Trade Services 

International, sebuah perusahaan terafiliasi yang berbasis di Singapura untuk 

menjual 10 juta ton batubara berkalori tinggi dan bermutu tinggi per tahun dengan 

harga tertentu di bawah harga pasar yang berlaku. Meski Singapura bukan negara 

tax heaven country, namun rezim perpajakan di Singapura jauh lebih lunak 

dibandingkan di Indonesia. Singapura hanya memungut 10% corporate income tax 

(PPh badan) dibandingkan dengan 30% PPh badan di Indonesia. Melalui Coal 

Trade itulah pemegang saham Adaro melakukan transfer pricing, sehingga laba 

penjualan batubara berkalori tinggi dan bermutu tinggi yang sedianya dinikmati 

Adaro beralih ke Coal Trade. Nilai laba Adaro menjadi lebih kecil dari nilai 

sebenarnya andai kata penjualan batubara tersebut dilakukan langsung Adaro 

kepada pembeli sebenarnya, ultimate buyer, tanpa melalui Coal Trade. Selain 

itu, dengan tranfer pricing Adaro juga menghemat royalti batubara kepada 

pemerintah RI sebesar 13,5% dari nilai yang dijual. Untuk setiap 10 dollar AS, 

selisih harga dengan praktik transfer pricing, kerugian negara setiap tahun akibat 

kehilangan potensi pajak penghasilan sebesar Rp 400,2 miliar 

(https://news.kompas.com, 2008). 

  

https://ekonomi.kompas.com/
https://news.kompas.com/
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Tabel 1.1 

Laporan Laba Bruto PT. Astra Manufacturing Indonesia (harga Transfer) 

No Keterangan 
Tahun 

2003 2004 

1 Laba Bruto Rp 1.500.000.000.000 Rp 950.000.000.000 

2 Rasio Gross Margin 14,5% 6,58% 

3 
Rasio Gross Margin 

Setelah restrukturisasi 
14% 7% 

Sumber: Rudiana (2017) 

Adapun permasalahan yang terjadi pada sektor otomotif dan komponen 

pada PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia yang melakukan restrukturisasi 

mendasar yang mengakibatkan penurunan pendapatan yang disebabkan adanya 

permainan harga transfer.  

Setelah restrukturisasi itulah, laba gabungan kedua peusahaan Toyota 

anjlok. Melorotnya keuntungan Toyota membuat setoran pajaknya pada pemerintah 

juga berkurang. Sebelumnya, perusahaan ini bisa membayar pajak sampai setengah 

triliun rupiah. Pada 2004, pasca restrukturisasi, dua perusahaan Toyota (TMMIN 

dan TAM) hanya membayar pajak Rp 168 miliar. 

Skandal transfer pricing Toyota di Indonesia terendus setelah Direktorat 

Jenderal Pajak memeriksa surat pemberitahuan pajak tahunan (SPT) Toyota Motor 

Manufakturing pada 2005. Belakangan, Pajak Toyota pada tahun 2007 dan 2008 

juga ikut diperiksa. Pemeriksaan ini dilakukan karena Toyota mengklaim kelebihan 

membayar pajak dan meminta negara mengembalikannya (restitusi).  
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Dari pemeriksaan SPT Toyota pada tahun 2005, petugas menemukan 

sejumlah kejanggalan. Pada tahun 2004, laba bruto Toyota anjlok lebih dari 30%, 

dari Rp. 5,1 triliun (2003) menjadi Rp 950 miliar. Selain itu rasio gross margin atau 

pertimbangan antara laba kootor dengan tingkat penjualan juga menyusut. Dari 

sebelumnya 14,59% (2003) setahun kemudian menjadi 6,58%. 

Sebelum restrukturisasi, gross margin PT Toyota Astra Motor mengalami 

peningkatan 11% hingga 14% pertahun. Namun setelah dilakukan restrukturisasi, 

gross margin PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia hanya sekitar 1.8% 

hingga 3% per tahun. Sementara di PT Toyota Astra Motor (perusahaan agen 

tunggal pemegang merek yang didirikan setelah restrukturisasi), gross margin 

mencapai 3.8% hingga 5%. Jika gross margin PT Toyota Astra Motor digabung 

dengan PT Toyota Manufacturing Indonesia, presentasi nya masih sebesar 7%. Hal 

ini berarti margin laba sebelum pajak setelah restrukturisasi lebih rendah 7% 

dibanding dengan margin laba kotor pada tahun 2003 sebesar 14%. 

Hasil pemeriksaan pajak ketika memeriksa struktur harga penjualan dan 

biaya Toyota dengan lebih seksama. Disinilah jejak transfer pricing perseroan ini 

mulai tercium. Toyota diduga memainkan harga transaksi dengan pihak terafiliasi 

dan menambah beban biaya lewat pembayaran royalty secara tidak wajar. 

(www.investigasi.tempo.co/toyota/). 

Berdasarkan fenomena-fenomena di atas dapat kita lihat bahwa perusahaan 

multinasional memanfaatkan hubungan istimewa yang dimilikinya dengan pihak 

terafiliasi untuk melakukan aktivitas transfer pricing. Hal ini diperkuat dengan 

http://www.investigasi.tempo.co/toyota/
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pernyataan Yani (2001) transfer pricing pada perusahaan multinasional tersebut 

dilaksanakan dengan cara sedapat mungkin memindahkan penghasilan ke negara 

dengan beban pajak terendah atau minimal dimana negara tersebut memiliki grup 

perusahaan atau divisi perusahaan yang beroperasi. 

Secara umum otoritas fiskal harus memperhatikan dua hal mendasar agar 

koreksi pajak terhadap dugaan transfer pricing mendapat justifikasi yang kuat 

yaitu: afiliasi (associated enterprises) atau hubungan istimewa (special 

relationship), dan kewajaran atau arm’s length principle (Bakti, 2002 dalam 

Yuniasih et al, 2012). 

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi keputusan transfer pricing, dapat dilihat pada tabel 1.2. 

1. Pajak yang diteliti oleh Ni Wayan Yuniasih, Ni Ketut Rasmini, dan Made 

Gede Wirakusuma (2012), Novi Lailiyul Wafiroh dan Niken Nindya 

Hapsari (2013), Winda Hartati, Desmiyawati, dan Nur Azizah (2014), 

Nancy Kiswanto (2014), Mispiyanti (2015), Dwi Noviastika F, Yuniadi 

Mayowan, dan Suhartini Karjo (2016), Evan Maxentia Tiwa, David P.E. 

Saerang, Victoria Z. Tirayoh (2017), Laksmita Rachma Deanti (2017), 

Thesa Refgia (2017), dan Ratna Marisa (2017). 

2. Tunneling incentive yang diteliti oleh Ni Wayan Yuniasih, Ni Ketut 

Rasmini, dan Made Gede Wirakusuma (2012), Novi Lailiyul Wafiroh dan 

Niken Nindya Hapsari (2013), Mispiyanti (2015), Winda Hartati, 

Desmiyawati, dan Julita (2015), Dwi Noviastika F, Yuniadi Mayowan, dan 
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Suhartini Karjo (2016), Laksmita Rachma Deanti (2017), Thesa Refgia 

(2017), dan Ratna Marisa (2017). 

3. Mekanisme bonus yang diteliti oleh Novi Lailiyul Wafiroh dan Niken 

Nindya Hapsari (2013), Winda Hartati, Desmiyawati, dan Nur Azizah 

(2014), Mispiyanti (2015), Winda Hartati, Desmiyawati, dan Julita (2015), 

Dwi Noviastika F, Yuniadi Mayowan, dan Suhartini Karjo (2016), dan 

Thesa Refgia (2017). 

4. Good corporate governance yang diteliti oleh Dwi Noviastika F, Yuniadi 

Mayowan, dan Suhartini Karjo (2016). 

5. Ukuran perusahaan yang diteliti oleh Nancy Kiswanto (2014), Thesa Refgia 

(2017), dan Ratna Marisa (2017). 

6. Kepemilikan asing yang diteliti oleh Evan Maxentia Tiwa, David P.E. 

Saerang, Victoria Z. Tirayoh (2017), dan Thesa Refgia (2017). 

7. Tax minimization yang diteliti oleh Winda Hartati, Desmiyawati, dan Julita 

(2015). 

8. Intangible assets yang diteliti oleh Laksmita Rachma Deanti (2017). 

9. Laverage yang diteliti oleh Laksmita Rachma Deanti (2017). 

10. Profitabilitas yang diteliti oleh Laksmita Rachma Deanti (2017). 

11. Bonus Plan yang diteliti oleh Ratna Marisa (2017). 
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Tabel 1.2 

Faktor-faktor yang Diduga Mempengaruhi 

Keputusan Tramsfer Pricing Berdasarkan Penelitian Terdahulu 
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1 

Ni Wayan Yuniasih, 

Ni Ketut Rasmini, 

dan Made Gede 
Wirakusuma  

2012  
- - - - - - - - - 

2 

Novi Lailiyul 

Wafiroh dan Niken 

Nindya Hapsari 

2013   
- - - - - - - - 

3 
Winda Hartati, 
Desmiyawati, dan 

Nur Azizah 

2014  -  - - - - - - - - 

4 Nancy Kiswanto 2014 
- - - 

 
- - - - - 

5 Mispiyanti 2015    - - - - - - - 
- 

6 

Winda Hartati, 

Desmiyawati, dan 

Julita 

2015 -   - - -  - - - - 

7 
Dwi Noviastika F, 
Yuniadi Mayowan, 

dan Suhartini Karjo 

2016   -  - - - - - - - 

8 

Evan Maxentia Tiwa, 

David P.E. Saerang, 

dan Victoria Z. 

Tirayoh 

2017  - - - -  - - - - 
- 

9 
Laksmita Rachma 

Deanti 
2017   - - - - -   

- 

10 Thesa Refgia 2017    -   - - - - - 

11 Ratna Marisa 2017  
- - 


- - - - 

-  
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Keterangan:  = Berpengaruh Signifikan 

   = Tidak Berpengaruh Signifikan 

 ̄   = Tidak Diteliti 

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi perencanaan pajak, dapat dilihat pada tabel 1.3. 

1. Kebijakan perpajakan yang diteliti oleh Sally Tanjung, dan Elisa 

Tjondro (2013). 

2. Peraturan perpajakan yang diteliti oleh Sally Tanjung, dan Elisa Tjondro 

(2013). 

3. Sanksi administrasi dan pemeriksaan pajak yang diteliti oleh Sally 

Tanjung, dan Elisa Tjondro (2013). 

4. Persepsi wajib pajak yang diteliti oleh Sally Tanjung, dan Elisa Tjondro 

(2013). 

5. Manajemen laba yang diteliti oleh Nila Trisna Syanthi, Made Sudarma, 

dan Erwin Saraswati (2013). 

6. Transfer pricing yang diteliti oleh Lisa Yustiinnah Ratnaningsih (2016). 
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Tabel 1.3 

Faktor-faktor yang Diduga Mempengaruhi 

Perencanaan Pajak Berdasarkan Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Tahun 

Variabel Independen 
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1. Sally Tanjung, dan 

Elisa Tjondro 
2013     - - 

2. Nila Trisna Syanthi, 

Made Sudarma, dan 

Erwin Saraswati 

2013 - - - -  - 

3. Lisa Yustiinnah 

Ratnaningsih 
2016 - - - - -  

 

Keterangan:  = Berpengaruh Signifikan 

   = Tidak Berpengaruh Signifikan 

 ̄   = Tidak Diteliti 

Penelitian ini merupakan gabungan dari penelitian yang dilakukan oleh Ni 

Wayan Yuniasih, Ni Ketut Rasmini, dan Made Gede Wirakusuma pada tahun 2012 

dengan judul “Pengaruh Pajak dan Tunneling Incentive terhadap Keputusan Tranfer 

Pricing”, dan penelitian yang dilakukan oleh Lisa Yuastiinnah Ratnaningsih pada 

tahun 2016 dengan judul “Pengaruh Transfer Pricing terhadap Perencanaan Pajak”. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Ni Wayan Yuniasih, Ni Ketut Rasmini, dan 

Made Gede Wirakusuma pada tahun 2012 dengan judul “Pengaruh Pajak dan 

Tunneling Incentive terhadap Keputusan Transfer Pricing”. Lokasi penelitian di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan tahun data periode 2008-2010. Unit analisis 

adalah perusahaan manufaktur dan unit yang diobservasi laporan keuangan. 

Variabel yang diteliti adalah Transfer Pricing sebagai variabel dependen. Faktor-

faktor yang mempengaruhi Transfer Pricing yaitu Pajak dan Tunneling Incentive 

sebagai variabel independen. 

Populasi dalam penelitian ini meliputi perusahaan-perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2008-2010. Sampel penelitian 

ini adalah perusahaan manufaktur yang diambil dengan menggunakan metode 

purposive sampling. Hasil penelitian menunjukan bahwa pajak dan tunneling 

incentive berpengaruh positif terhadap transfer pricing. Penelitian ini memiliki 

keterbatasan yaitu penelitian ini hanya menghasilkan keofisiensi determinasi 

sebesar 15,2%, dan penelitian ini merupakan penelitian terdahulu sehingga proksi 

yang digunakan untuk mengukur peluang terjadinya transfer pricing hanya bersifat 

dikotomi. 

Adapun perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah mengenai unit 

lokasinya. Pada penelitian sebelumnya unit analisis yang diteliti adalah perusahaan 

manufaktur. Sedangkan dalam penelitian ini penulis memilih meneliti unit analisis 

perusahaan manufaktur dengan sub sektor otomotif dan komponen. Menurut 

Kepala Sub-Direktorat Transaksi Khusus Direktorat Jendral Pajak, Imanul Hakim, 

ada empat sektor di Indonesia yang diduga melakukan tindakan penghindaran pajak 
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lewat transfer pricing. Keempat sektor itu adalah pertambangan, perkebunan, 

elektronik, dan otomotif (Amelia, 2017). 

Untuk indikatornya penelitian sebelumnya meneliti pada variabel transfer 

pricing menggunakan pendekatan dikotomi yaitu dengan melihat keberadaan 

penjualan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Sedangkan pada 

penelitian ini penulis memilih meneliti menggunakan nilai transaksi pihak berelasi 

karena transfer pricing dan transaksi pihak berelasi merupakan transaksi dengan 

pihak yang memiliki hubungan istimewa (Refgia, 2017). 

Alasan dalam pemilihan variabel adalah karena penelitian mengenai 

transfer pricing telah banyak dilakukan, namun hasil dari penelitian tersebut tidak 

memberikan konsistensi yang signifikan terhadap faktor-faktor yang 

mempengaruhi perusahaan dalam keputusan transfer pricing. Terdapat perbedaan 

hasil penelitian mangenai pengaruh pajak, dan tunneling incentive terhadap 

keputusan transfer pricing.  

Hasil penelitian tunneling incentive terhadap keputusan transfer pricing 

yang dilakukan oleh Ni Wayan Yuniasih, Ni Ketut Rasmini, dan Made Gede 

Wirakusuma (2012), Novi Lailiyul Wafiroh dan Niken Nindya Hapsari (2013) Novi 

Lailiyul Wafiroh dan Niken Nindya Hapsari (2013), dan Dwi Noviastika F, Yuniadi 

Mayowan, dan Suhartini Karjo (2016) menunjukkan pengaruh positif dan 

signifikan terhadap terjadinya transaksi transfer pricing, Mispiyanti (2015), Winda 

Hartati, Desmiyawati, dan Julita (2015) dan Thesa Refgia (2017)  menunjukkan 

pengaruh signifikan terhadap keputusan transfer pricing, Laksmita Rachma Deanti 
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(2017) menunjukkan tidak berpengaruh terhadap keputusan transfer pricing 

perusahaan, dan Ratna Marisa (2017) menunjukkan pengaruh negatif terhadap 

transfer pricing. 

Penelitian yang dilakukan oleh Lisa Yuastiinnah Ratnaningsih pada tahun 

2016 dengan judul “Pengaruh Transfer Pricing terhadap Perencanaan Pajak”. 

Lokasi penelitian di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan tahun data periode 2011-

2014. Unit yang dianalisi adalah perusahaan multinasional sektor manufaktur. 

Variabel yang diteliti adalah Perencanaan Pajak sebagai variabel dependen. Faktor-

faktor yang mempengaruhi Perencanaan Pajak yaitu Transfer pricing sebagai 

variabel independen. 

Populasi dalam penelitian ini meliputi perusahaan-perusahaan 

multinasional sektor manufaktor yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 

2011-2014. Sampel penelitian ini adalah perusahaan multinasional sektor 

manufaktur yang diambil dengan menggunakan metode purposive sampling. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa transfer pricing tidak berpengaruh terhadap 

perencanaan pajak bagi perusahaan multinasional. Penelitian ini memiliki 

keterbatasan yaitu penelitian ini hanya menggunakan satu variabel independen. 

Adapun perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah mengenai 

penggunaan variabel. Pada penelitian sebelumnya transfer pricing digunakan 

sebagai variabel independen dan perencanaan pajak digunakan sebagai variabel 

dependen. Sedangkan dalam penelitian ini penulis menggunakan trasnfer pricing 
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sebagai variabel dependen dan perencanaan pajak digunakan sebagai variabel 

intervening. 

Alasan pemilihan variabel adalah karena penelitian mengenai perencanaan 

pajak masih sangat sedikit. Hasil penelitian transfer pricing terhadap perencanaan 

pajak yang dilakukan oleh Lisa Yuastiinnah Ratnaningsih pada tahun (2016) 

menunjukan tidak berpengaruh signifikan terhadap perencanaan pajak. 

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berjudul “Pengaruh Tunneling Incentive terhadap Keputusan 

Transfer Pricing dan Dampaknya terhadap Perencanaan Pajak. (Studi pada 

perusahaan Otomotif dan Komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2013-2017)”.  

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah 

1.2.1 Identifikasi Masalah Penelitian 

Berdasarkan fenomena di atas, penulis mengidentifikasi adanya beberapa 

masalah yaitu:  

1. Masih banyak perusahaan di Indonesia yang memiliki kepemilikan asing 

melakukan penyimpangan transfer pricing. 

2. Perbedaan regulasi pajak dan hubungan istimewa yang dimiliki perusahaan 

menjadi celah perusahaan untuk melakukan penyimpangan transfer pricing 

agar dapat meminimalkan laba perusahaan. 

3. Menimbulkan beban pajak yang mengecil dan peroleh keuntungan yang 

besar bagi pemegang saham mayoritas. 
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1.2.2 Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan identifikasi masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah:  

1. Bagaimana tunneling incentive pada perusahaan otomotif dan komponen 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017. 

2. Bagaimana keputusan transfer pricing pada perusahaan otomotif dan 

komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017. 

3. Bagaimana perencanaan pajak pada perusahaan otomotif dan komponen 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017. 

4. Seberapa besar pengaruh tunneling incentive terhadap keputusan transfer 

pricing pada perusahaan otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2013-2017. 

5. Seberapa besar pengaruh keputusan transfer pricing terhadap perencaan 

pajak pada perusahaan otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2013-2017. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui tunneling incentive pada perusahaan otomotif dan 

komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017. 

2. Untuk mengetahui keputusan transfer pricing pada perusahaan otomotif dan 

komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017. 
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3. Untuk mengetahui perencanaan pajak pada perusahaan otomotif dan 

komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017. 

4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh tunneling incentive terhadap 

keputusan transfer pricing pada perusahaan otomotif dan kompenen yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017. 

5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh keputusan transfer pricing pada 

perusahaan otomotif dan kompenen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2013-2017. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1.4.1 Kegunaan Teoritis 

Penulis berharap agar hasil dari penelitian ini dapat menambah pemahaman 

dalam memperkaya pengetahuan yang berhubungan tentang sejauh mana pengaruh 

pajak dan tunneling incentive terhadap keputusan transfer pricing pada perusahaan 

otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

1.4.2 Kegunaan Praktis 

Kegunaan praktis yang ingin dicapai dari penerapan pengetahuan yang 

dihasilkan dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi penulis 

a. Penelitian atas tunneling incentive digunakan penulis untuk 

mengevaluasi kesesuaian persentase kepemilikan asing berdasarkan 

aturan yang berlaku dengan yang dimiliki perusahaan yang diteliti. 
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b. Penelitian atas transfer pricing digunakan penulis untuk mengevaluasi 

kesesuaian harga transfer yang seharusnya dengan harga transfer 

perusahaan yang diteliti. 

c. Penelitian atas perencanaan pajak digunakan penulis untuk 

mengevaluasi kesesuaian beban pajak dengan aturan yang berlaku 

dengan yang dibayarkan oleh perusahaan. 

2. Bagi Perusahaan 

a. Penelitian atas tunneling incentive digunakan perusahaan untuk 

menyeimbangkan proporsi kepemilikan asing diperusahaan.  

b. Penelitian atas transfer pricing digunakan perusahaan untuk 

mengevaluasi manfaat harga transfer. 

c. Penelitian atas perencanaan pajak digunakan perusahaan untuk 

memperbaiki dan meningkatkan perhitungan dan pembayaran pajak 

perusahaan agar tepat bayar.  

3. Bagi Pemerintah 

a. Penelitian atas tunneling incentive digunakan pemerintah untuk 

mengevaluasi kesesuaian kepemilikan asing yang ada di Indonesia 

dengan peraturan yang berlaku.  

b. Penelitian atas transfer pricing digunakan pemerintah untuk 

mengevaluasi kesesuaian harga transfer perusahaan asing yang 

memiliki hubungan istimewa di Indonesia dengan arm’s leght price 

yang dihitung oleh Direktorat Jenderal Pajak. 
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c. Penelitian atas perencanaan pajak digunakan pemerintah untuk 

mengevaluasi kesesuaian penerimaan negara melalui pajak dengan 

target yang direncanakan. 

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan otomotif dan komponen yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-2017. Dalam pengumpulan 

data, peneliti mengambil data secara sekunder dengan mengunjungi situs resmi 

www.sahamok.com dan www.idx.co.id . 

  

http://www.sahamok.com/
http://www.idx.co.id/

