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ABSTRAK 

 Perkembangan transfer pricing tidak lepas dari globalisasi. 

Globalisasi berperan mengurangi atau bahkan menghilangkan 

hambatan antarnegara dalam rangka memindahkan arus barang, jasa, 

modal dan sumber daya manusia antarnegara. Menghadapi era 

globalisasi yang saat ini semakin modern menyebabkan perekonomian 

berkembang tanpa batas, bahkan negara sudah bukan menjadi batasan. 

Masalah-masalah baru akan muncul yang harus siap dihadapi. Salah 

satunya perusahaan mutinasional akan menghadapi masalah 

perbedaan pajak yang berlaku di setiap negara. Banyak faktor yang 

dapat mempengaruhi sebuah transaksi transfer pricing. 

 Berdasarkan latar belakang diatas, maka tujuan dari penelitian 

ini  adalah sebagai berikut: untuk mengetahui pengaruh beban pajak 

terhadap penerapan transfer pricing pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Jakarta Islamic Indeks (JII) periode 2017-2019; untuk 

mengetahui pengaruh tunneling incentive  terhadap penerapan transfer 

pricing pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Jakarta Islamic 

Indeks (JII) periode 2017-2019; untuk mengetahui pengaruh 

mekanisme bonus terhadap penerapan transfer pricing pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Jakarta Islamic Indeks (JII) 

periode 2017-2019; untuk mengetahui pengaruh beban pajak, 

tunneling incentive, dan mekanisme bonus secara simultan terhadap 

penerapan transfer pricing pada perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di Jakarta Islamic Indeks (JII) periode 2017-2019.  

 Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, data yang 

digunakan merupakan data sekunder. Populasi yang digunakan yaitu 

seluruh perusahaan manufaktur berganda yang terdaftar di Jakarta 

Islamic Indeks (JII) periode 2017-2019, sampel yang digunakan 

diperoleh 18 (delapan belas) perusahaan, dan teknik pengambilan 

sampel menggunakan purposive sampling. Metode analisis data yang 

digunakan adalah regresi linier berganda. 

 Hasil dari penelitian ini adalah beban pajak memiliki pengaruh 

negatif dan signifikan terhadap penerapan transfer pricing, yang 

artinya bahwa beban pajak dapat mempengaruhi perusahaan dalam 



 

 
 

melakukan transfer pricing. Tunneling incentive memiliki pengaruh 

positif dan signifikan terhadap penerapan transfer pricing, yang 

artinya bahwa semakin besar saham yang dimiliki pemegang saham 

pengendali maka semakin besar pula peluang perusahaan untuk 

melakukan transfer pricing. Mekanisme bonus  tidak berpengaruh 

terhadap penerapan transfer pricing, karena mekanisme bonus 

bukanlah alsan yang kuat yang digunakan perusahaan untuk 

melakukan transfer pricing. Beban pajak, tunneling incentive, dan 

mekanisme bonus secara simultan memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap penerapan transfer pricing, yang artinya bahwa 

ketiga variabel penelitian tersebut mempunyai kontribusi dalam 

keputusan perusahaan untuk melakukan transfer pricing.  

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

Transfer Pricing 
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ABSTRACT 

 The development of transfer pricing can’t be separated from 

globalization. Globalization plays a role in reducing or even 

eliminating barriers between countries in order to move the flow of 

goods, services, capital and human resources between countries. 

Facing the era of globalization which is now increasingly modern, 

causing the economy to develop without limits, even the state is no 

longer a limitation. New problems willarise that must be prepared to 

be faced. One of them mutlinational companies will face the problem 

of tax differences that apply in each country. Many factors can affect 

a transfer pricing transaction. 

 Basedon the above background, the purpose of this study is as 

follows: to determine the effect of the tax burden on the application of 

transfer pricing in manufacturing companies registered in the Jakarta 

Islamic Index for the 2017-2019 period; to determine the effect of 

tunneling incentive on the implementation of transfer pricing in 

manufacturing companies registered in the Jakarta Islamic Index for 

the 2017-2019 period; to determine the effect of the bonus mechanism 

on the implementation of transfer pricing in manufacturing companies 

registered in the Jakarta Islamic Index for the 2017-2019 period; to 

determine the effect of the tax burden, tunneling incentive, and the 

bonus mechanism simultaneously on the application of transfer 

pricing in manufacturing companies registered in the Jakarta Islamic 

Index for the 2017-2019 period. 

 This research is a quantitative research, the data used is 

secondary data. The population used is all amnufacturing companies 

registered in the Jakarta Islamic Index (JII) for the 2017-2019 period, 

the sample used is companies, and the sampling technique uses 

purposive sampling. The data analysis method used is multiple linear 

regression. 

 The result of this study are the tax burden has a negative and 

significant effect on the application of transfer pricing, xhich means 

that the tax burden can affect companies in conducting transfer 

pricing. tunneling incentive have a positive and significant impact on 



 

 
 

the impementation of transfer pricing, which means that the larger the 

shares owned by the controlling shareholder, the greater the 

opportunity for the company to conduct transfer pricing. The bonus 

mechanism doesn’t affect the implementation of transfer pricing, 

because the bonus mechanism isn’t a strong reason used by 

companies to carry out transfer pricing. The tax burden, tunneling 

incentive, and bonus mechanism simultaneously have a positive and 

significant effect on the implementation of transfer pricing, which 

means that the three research variables have a contribution to the 

company’s decision to transfer pricing. 

Keywords: Tax Burden, Tunneling Incentive, Bonus Mechanism, 

Transfer Pricing 
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MOTTO 

يَا أَي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا أَْنِفُقوا ِمْن طَيَِّباِت َما َكَسْبُتْم َوِمَّا َأْخَرْجَنا َلُكْم ِمَن اْْلَْرِض 
ُموا اْْلَِبيَث ِمْنُه تُ ْنِفُقوَن َوَلْسُتْم ِبَآِخِذيِه ِإَلَّ َأْن تُ ْغِمُضوا ِفيِه َواْعَلُموا َأنَّ  َوََل تَ َيمَّ

يٌد ) اللََّه َغِني  (762 :البقرةَحَِ  

 

“Wahai orang-orang beriman. Infakkanlah sebagian dari hasil 

usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan 

dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untukkamu 

keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan 

dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah 

bahwa Allah Maka Kaya lagi Maha Terpuji.” (Q.S. Al-Baqarah: 267) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Sebagai kerangka awal sebelum penulis menguraikan 

pembahasan lebih lanjut, terlebih dahulu akan dijelaskan 

istilah dalam skripsi ini untuk menghindari kekeliruan bagi 

pembaca yang tertuang dalam penegasan judul. Dimaksudkan 

agar tidak terjadinya kesalahpahaman dalam pemaknaan arti 

dalam judul skripsi ini. Oleh karena itu diperlukan adanya 

penegasan arti kalimat dalam skripsi ini, dengan  harapan 

memperoleh gambaran yang jelas dari makna yang dimaksud. 

Adapun penelitian yang akan dilakukan ini berjudul 

“Pengaruh Beban Pajak, Tunneling Incentive, dan 

Mekanisme Bonus Terhadap Penerapan Transfer Pricing 

(Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di 

Jakarta Islamic Indeks (JII) Periode 2017-2019)”. Adapun 

beberapa istilah yang akan dijelaskan terlebih dahulu yang 

terdapat pada judul skripsi ini yaitu sebagai berikut : 

1. Pengaruh  

Pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada 

hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara 

apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi. 

Pengaruh adalah kekuatan yang muncul dari sesuatu 

benda atau orang dan juga gejala dalam yang dapat 

memberikan perubahan yang dapat membentuk 

kepercayaan atau perubahan.
1
 

2. Penerapan  

Penerapan merupakan kemampuan menggunakan 

materi yang telah dipelajari ke dalam situasi kongkret atau 

nyata. Penerapan adalah perluasan aktivitas yang saling 

menyesuaikan proses interaksi atau tujuan dan tindakan 

                                                             
1 Winarno Surakhmad, Panduan Praktis Penulisan Karya Ilmiah, (Jakarta: 

PT. Kompas Media Nusantara, 2015), 59.  
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untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, 

birokrasi yang efektif.
2
  

3. Beban Pajak  

 Dalam akuntansi, beban adalah pengurang dari 

pendapatan yang akan menghasilkan laba bersih dalam 

perusahaan sebelum pajak pada laporan laba rugi. 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 

Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan Pasal 1 ayat (1):8, 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.
3
 Pajak mempunyai 

peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, 

khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena 

pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk 

membiayai semua pengeluaran negara termasuk 

pengeluaran pembangunan nasional.
4
 Menurut PSAK No. 

46 Tentang Pajak Penghasilan , beban pajak adalah 

jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang 

diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu 

periode. Beban pajak terdiri dari beban pajak kini 

(penghasilan pajak kini) dan beban pajak tangguhan 

(penghasilan pajak tangguhan).
5
 

4. Tunneling Incentive 

 Tunneling incentive adalah suatu perilaku dari 

pemegang saham mayoritas yang mentransfer aset dan 

laba perusahaan demi keuntungan mereka sendiri, tetapi 

                                                             
2 Guntur Setiawan, Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan, (Bandung: 

Remaja Rosdakarya Offset, 2004), 14. 
3
Undang-Undan Nomor 16 tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata 

Cara Perpajakan. 
4

Evan Maxentia Tiwa, David P. E. Saerang, dan Victorina Z. Tirayoh, 

“Pengaruh Pajak Dan Kepemilikan Asing Terhadap Penerapan Transfer Pricing Pada 

Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2013-2015”, Jurnal EMBA, 

Vol. 5 No. 2 (2017), h. 2668.  
5 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 46 Tentang Pajak Penghasilan. 
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pemegang biaya dibebankan pada pemegang saham 

minoritas.
6
 Contoh tunneling dengan tidak memberikan 

deviden, menjual aset perusahaan kepada perusahaan lain 

dengan harga dibawah harga pasar, dan memilih anggota 

keluarga untuk menduduki posisi penting di perusahaan.
7
 

5. Mekanisme Bonus 

 Mekanisme adalah sebuah upaya yang dilakukan 

untuk memberikan penjelasan seputar sistem mekanis, 

yaitu setiap gerak setempat yang terjadi pada sebuah alat 

yang secara instrinsik tidak dapat diubah sesuai dengan 

struktur internal benda alam yang ada di alam semesta.
8
 

Bonus adalah imbalan yang diberikan pemilik perusahaan 

kepada manajer karena memenuhi sasaran kinerja 

perusahaan, seorang manajer mungkin memperoleh bonus 

berdasarkan laba bersih, atau menurut target kenaikan 

laba bersih.
9

 Jadi, mekanisme bonus adalah metode 

pemberian kompensasi di luar gaji yang didasarkan atas 

hasil dan prestasi kerja dari direksi bersangkutan. 

6. Transfer Pricing 

 Transfer Pricing atau penentuan harga transfer 

merupakan suatu kebijakan yang digunakan untuk 

menentukan besarnya harga transfer atas suatu transaksi 

yang melibatkan penjualan atau pembelian atas barang, 

jasa, intangable assets, maupun transaksi finansial lainnya 

yang dilakukan perusahaan. Transfer pricing adalah 

kebijakan atas penetapan harga, baik harga jual maupun 

                                                             
6

Dwi Noviastika F., Yuniadi Mayowan, dan Suhartini Karjo, “Pengaruh 

Pajak, Tunneling Incentive dan Good Corporate Governance (GCG) Terhadap 
Indikasi Melakukan Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di 

Bursa Efek Indonesia (Studi Pada Bursa Efek Indonesia Yang Berkaitan Dengan 

Perusahaan Asing)”, Jurnal Perpajakan (JEJAK), Vol. 8 No. 1 (2016), h. 3. 
7
Saifudin, Lucky Septiani Putri, “Determinasi Pajak, Mekanisme Bonus, dan 

Tunneling Incentive Terhadap Keputusan Transfer Pricing Pada Emiten BEI”, Jurnal 
Ekonomi dan Bisnis, Vol. 2 No. 1 (2018), h. 35. 

8 Lorens Bagus, kamus Filsafat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), 

20. 
9

Radhi Abdul Halim Rachmat, “Pajak, Mekanisme Bonus dan Transfer 

Pricing”, Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan, Vol. 7 No. 1 (2019), h. 23. 
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harga beli pada produk atau jasa tertentu yang melibatkan 

pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa atau 

transaksi afiliasi.
10

 

 Berdasarkan pemaparan mengenai istilah-istilah pada 

judul skripsi diatas dapat disimpulkan bahwa maksud judul 

skripsi ini adalah menguraikan hubungan yang timbul antara 

beban pajak, tunneling incentive, dan mekanisme bonus 

terhadap penerapan transfer pricing pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Jakarta Islamic Indeks (JII) 

periode 2017-2019. 

  

B. Latar Belakang 

 Perkembangan transfer pricing tidak lepas dari 

globalisasi. Globalisasi berperan mengurangi atau bahkan 

menghilangkan hambatan antarnegara dalam rangka 

memindahkan arus barang, jasa, modal dan sumber daya 

manusia antarnegara. Menghadapi era globalisasi yang saat ini 

semakin modern menyebabkan perekonomian berkembang 

tanpa batas, bahkan negara sudah bukan menjadi batasan. 

Masalah-masalah baru akan muncul yang harus siap dihadapi. 

Salah satunya perusahaan mutinasional akan menghadapi 

masalah perbedaan pajak yang berlaku di setiap negara.
11

 

Globalisasi yang terjadi  sejak beberapa periode yang lalu 

membawa dampak yang berpengaruh disegala bidang salah 

satunya perkembangan dan kemajuan di bidang ekonomi dan 

bisnis. Globalisasi ekonomi membawa dampak semakin 

berkembangnya transaksi internasional. Kemajuan yang pesat 

dalam teknologi, transportasi, komunikasi, dan informasi 

dapat memberikan kemudahan bagi perusahaan dalam 

melakukan pengembangan usaha mereka dengan membuka 

cabang dan anak perusahaan di berbagai negara. Globalisasi 

                                                             
10

Rihhadatul „Aisy Prananda, Dedik Nur Triyanto, “Pengaruh Beban Pajak, 

Mekanisme Bonus, Exchange Rate, dan Kepemilikan Asing Terhadap Indikasi 

Melakukan Transfer Pricing”, Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen, Vol. 9 No. 
2 (2020), h. 37. 

11
Nur Fitria Fauziah, Akhmad Saebani, “Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, 

dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer 

Pricing”, Jurnal Akuntansi, Vol. 18 No. 1A (2018), h. 115. 
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menyebabkan perekonomian dan bisnis berkembang dengan 

cepat tanpa mengenal batas negara dan benua. Perkembangan 

perekonomian, teknologi, transportasi dan informasi 

memberikan pengaruh yang besar bagi pola bisnis dan 

perilaku para pemilik bisnis. Para pemilik bisnis membentuk 

perusahaan mutlinasional melalui anak perusahaan dan 

cabang perusahaan untuk mengembangkan bisnis di beberapa 

negara dengan melakukan berbagai investasi dan transaksi 

yang berskala internasional.
12

 

 Perusahaan dapat menetapkan harga transfer dari 

seluruh transaksi baik itu barang, jasa, harta tak berwujud, 

ataupun transaksi keuangan yang dilakukan oleh perusahaan, 

kebijakan ini dikenal dengan istilah transfer pricing. Transfer 

pricing adalah harga yang ditentukan dalam transaksi antar 

anggota divisi dalam sebuah perusahaan multinasional, 

dimana harga transfer yang ditentukan tersebut dapat 

menyimpang dari harga pasar dan cocok antar divisinya, 

dalam prakteknya transfer pricing digunakan oleh beberapa 

perusahaan multinasional untuk menghindari pungutan pajak 

yang besar dengan cara mengecilkan pajaknya dan membuat 

beberapa Negara mengalami kerugian dalam penerimaan 

pajak.
13

 Terdapat dua kelompok transaksi dalam transfer 

picing 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 perusahan yang mempunyai hubungan istimewa. 

                                                             
12

Hasan Effendi Jafri, Elia Mustikasari, “Pengaruh Perencanaan Pajak, 

Tunneling Incentive dan Aset Tidak Berwujud Terhadap Perilaku Transfer Pricing 

Pada Perusahaan Manufaktur yang Memiliki Hubungan Istimewa yang Terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016”, Berkala Akuntansi dan Keuangan 
Indonesia, Vol. 3 No. 2 (2018), h. 64. 

13
Siti Khusnul Khotimah, “Pengaruh Beban Pajak, Tunneling Incentive, dan 

Ukuran Perusahaan Terhadap Keputusan Perusahaan dalam Melakukan Transfer 

Pricing”,  Jurnal Ekobis Dewantara, Vol. 1 No. 12 (2018), h. 126. 
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Transaksinya sendiri bisa dilakukan dalam satu negara 

maupun dengan negara yang yang berbeda.
14

 

 Praktik transfer pricing secara umum tidak menyalahi 

aturan, dan aturan perpajakan mengenai praktik-praktik 

transfer pricing terbilang sudah mengenai berbagai praktik 

transfer pricing serta perlakukan perpajakannya. Praktik 

transfer pricing diperbolehkan dengan menerapkan arm’s 

length principle dal;am transaksinya. Prinsip kewajaran dan 

kelaziman usaha atau arm’s lenght principle adalah 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 

dalam transaksi yang dilakukan antara 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 menjadi pembanding. Peraturan perpajakan 

domestik Indonesia pun telah mengatur mengenai kewajiban 

menerapkan arm’s length principle dalam transaksi yang 

dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan 

istimewa.
15

 Kewajiban tersebut tertera dalam Peraturan 

Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-32/PJ/2011 Tentang 

Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha Dalam 

Transaksi Antar Wajib Pajak.
16

 

 Tujuan transfer pricing yang tidak menerapkan prinsip 

arm length sangat jelas sekali, yaitu pembayaran pajak yang 

lebih kecil. Praktik transfer pricing yang jenis seperti ini 

dilakukan dengan mencari manfaat pajak yang bisa diperoleh 

                                                             
14

Ibid., 64. 
15  Deni Danial Kesa, Erwin Harinurdin, Asti Setiawati, “Analisis Transfer 

Pricing Dalam Lending Activities Banking Dengan Menggunakan Arm’s Length 

Principle”, Jurnal Vokasi Indonesia, Vol. 3 No. 2 (2015), h. 46. 
16

 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-32/PJ/2011 Tentang 

Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antar Wajib 

Pajak. 
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dengan melibatkan suatu negara lain dengan tarif pajak yang 

lebih kecil. Kemudian dengan menggunakan transaksi yang 

dapat dikendalikan dengan pihak yang memiliki hubungan 

istimewa, di negara tempat afiliasi berada, laba entitas 

sebelum pajaknya diperbesar.
17

 Hal yang disayangkan dalam 

praktik transfer pricing ini masih banyak digunakan oleh 

pihak yang ingin menghindari membayar pungutan pajak yang 

besar. Tarif pajak yang semakin tinggi ditetapkan oleh suatu 

negara kemungkinan besar akan memunculkan motif 

perusahaan multi nasional untuk menjalankan praktik transfer 

pricing. 

 Para ahli juga mengakui bahwa transfer pricing ini bisa 

menjadi suatu masalah bagi perusahaan, namun juga bisa 

menjadi peluang penyalahgunaan untuk perusahaan yang 

mengejar laba yang tinggi. Bagi perusahaan yang memiliki 

anak perusahaan di negara yang tarif pajaknya tinggi maka 

akan menjadi suatu masalah karena akan membayar pajak 

lebih banyak, sehingga keuntungan yang didapat perusahaan 

akan menjadi lebih sedikit. Ada juga perusahaan yang melihat 

ini sebagai peluang strategi untuk mendapatkan keuntungan 

yang lebih dari penjualan dan penghindaran pajak. Salah 

satunya adalah dengan membuat anak perusahaan di negara 

yang memberikan tarif pajak rendah ataupun negara yang 

berstatus tax heaven country. 

 Metode harga transfer biasanya dilakukan oleh suatu 

perusahaan guna menghindari pembayaran pajak dengan cara 

menggeser kewajiban pajaknya pada negara yang memiliki 

tarif pajak tinggi ke negara yang tarif pajaknya rendah.
18

 

Contohnya Starbucks Inggris pada tahun 2011 sama sekali 

tidak membayar pajak korporasi padahal ia memperoleh 

penjualan sebesar £398 juta. Selain itu Starbucks Inggris juga 

                                                             
17

Karianton Tampubolon, Zulham Al Farizi, Transfer Pricing dan Cara 

Membuat TP Doc, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2018),  101. 
18

Cystoma Aurora Wicaksananingtyas, Shinta Permata Sari, “Pengaruh 

Effective Tax Rate, Nilai Tukar, Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus Terhadap 

Harga Transfer”, URECOLL, (2019), h. 284. 
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mengakui rugi pada tahun 2008, dengan jumlah kerugian 

sebesar £112 juta atau sekitar Rp 1,7 triliun. Padahal dalam 

laporannya kepada investor di Starbucks Amerika Serikat, 

Starbucks Inggris mengaku untung besar selama tiga tahun 

(2008-2011) mencapai £1,2 milyar. 

 Melihat pada kasus Starbucks Inggris bahwa 

perusahaan cenderung melakukan rekayasa laba dengan 

tujuan yang berbeda-beda. Rekayasa tersebut dilakukan 

melalui harga transfer bisa dibuat menjadi lebih rendah guna 

menghindari pajak atau menjadi tinggi agar mampu 

menaikkan bonus para jajaran manajer Starbucks Inggris yang 

dibagikan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). 

Dikarenakan investor atau pemegang saham Starbucks 

Amerika Serikat memiliki kendali dan hak suara yang 

dominan terhadap perusahaan Starbucks Inggris maka 

dikhawatirkan terdapat potensi pemindahan aset (tunneling) 

tanpa menghiraukan suara pemegang saham minoritas.   

 Ada beberapa alasan atau faktor perusahaan dalam 

melakukan transfer pricing. Pajak merupakan salah satu 

alasan perusahaan melakukan transfer pricing.19
 Pajak adalah 

iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang 

(yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal 

balik (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjuk dan 

digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Menurut 

PSAK 46/IAS 12, beban pajak adalah jumlah gabungan pajak 

kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam laba-

rugi pada satu periode. Beban pajak merupakan pajak yang 

dibebankan kepada perorangan ataupun badan yang wajib 

dibayarkan kepada negara sebagai salah satu sektor 

penerimaan pendapatan negara. Dari definisi lain, pajak 

adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik 

berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan 

tidak mendapat imbalan yang secara langsung dapat 

                                                             
19

Wendy Salim Saputra, Caroline Angela, Cindy Agustin, “Pengaruh Pajak, 

Exchange Rate dan Kepemilikan Asing Terhadap Transfer Pricing”, JMSAB, Vol. 3 

No. 2 (2020), h. 110. 
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ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran 

umum dan digunakan sebagai alat pendorong, penghambat 

atau pencegah untuk mecapai tujuan yang ada diluar keuangan 

negara.
20

 Effective Tax Rate (ETR) sering dipergunakan 

sebagai landasan oleh stakeholder dalam pengambilan 

keputusan dan memutuskan kebijakan serta untuk mengetahui 

tata kelola perpajakan yang diterapkan oleh suatu entitas. 

Semakin besar jumlah beban pajak yang harus dibayarkan 

perusahaan kepada negara maka perusahaan-perusahaan 

multinasional yang berorientasikan pada laba usaha semakin 

terpicu untuk melakukan berbagai kiat dalam rangka 

meminimalisir jumlah beban pajak yang harus dibayar yang 

salah satunya dengan menerapkan transfer pricing.
21

 

 Perusahaan melakukan berbagai macam usaha untuk 

melakukan pengelakan pajak dengan mengurangi biaya pajak 

yang harus disetorkan ke kas negara. Dengan demikian, 

penghindaran pajak menyebabkan negara merugi puluhan 

hingga ratusan miliar rupiah setiap tahunnya dalam 

pendapatan negara sektor pajak. Di sisi lain, perusahaan 

melihat bahwa penghindaran pajak dapat memberikan 

keuntungan ekonomi kepada perusahaan.
22

 Transaksi rekayasa 

pajak pada transfer pricing dilakukan dengan cara 

mengalihkan keuntungan ke perusahaan cabang yang berada 

di negara tarif pajak rendah (tax-haven countr). Cara 

mengalihkan keuntungan diantaranya dengan merekayasa 

harga penjualan dan atau harga pembelian menjadi lebih 

rendah atau lebih tinggi daripada harga pasar.
23

 

                                                             
20

Bambang Prishardoyo, Agus Trimarwanto, dan Shodiqin, Pelajaran 

Ekonomi SMP Kelas 2, (Jakarta: PT. Grasindo, 2010),  124. 
21

Ibid., 2673.  
22

Wiwi Hartika, Faisal Rahman, “Pengaruh Beban Pajak dan Debt Covenant 

Terhadap Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia Periode 2013-2017”, Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, Vol. 8 

No. 3 (2020), h. 553. 
23

Ria Achmadiyah, “Transaksi Rekayasa Pajak Pada Transfer Pricing 

Menurut Hukum Islam”, Maliyah Vol. 3 No. 2 (2013), h. 716. 
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 Praktik transfer pricing dimanfaatkan sebagai 

perencanan pajak perusahaan untuk meminimalkan beban 

pajak yang dibayar melalui rekayasa harga antar perusahaan 

yang memiliki hubungan istimewa.
24

 Beban pajak yang 

semakin besar memicu perusahaan untuk melakukan praktik 

transfer pricing dengan harapan dapat menekan beban 

tersebut.
25

 

 Dalam pandangan Islam, sesungguhnya kegiatan 

meminimalkan beban pajak melalui pergeseran laba dari 

negara dengan tarif pajak tinggi ke negara dengan tarif pajak 

rendah atau pergeseran beban dari negara dengan tarif pajak 

rendah ke negara dengan tarif pajak tinggi adalah termasuk 

salah satu perbuatan zhalim, karena mengakibatkan tidak 

maksimalnya penerimaan pendapatan negara, padahal pajak 

mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan 

bernegara, pajak sebagai sumber dana untuk mewujudkan 

suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata dan 

berkesinambungan antara kebutuhan material dan spiritual.
26

 

Larangan untuk tidak melakukan perbuatan zhalim dan bathil 

terdapat dalam Al-Quran Surat An-Nisa‟ ayat 29, yang 

berbunyi: 

 

َنُكْم بِاْلَباِطِل ِإآلّ أَْن َتُكْوَن ِِتَاَرًة َعْن  يَآاَي َُّها الَِّذْيَن َءاَمنُ ْوا اَل تَْأُكُلْوا اَْمَواَلُكْم بَ ي ْ
(92ِبُكْم َرِحْيًما )النساء :  تَ َراٍض ِمْنُكْم, َواَل تَ ْقتُ ُلْوا أَنْ ُفَسُكْم, ِإنَّ اهلل َكانَ   

Yang artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah 

kamu memakan harta-harta saudaramu dengan cara yang 

batil, kecuali harta itu diperoleh dengan jalan dagang yang 

ada saling kerelaan dari antara kamu. Dan jangan kamu 

                                                             
24

Stephanie, Sistomo, Rahul P. Simanjuntak, “Analisis Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Keputusan Transfer Pricing  Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa 
Efek Indonesia”, Fundamental Management Journal Vol. 2 No. 1 (2017), h 65. 

25
Ibid., 126. 

26
Muhamad Turmudi, “Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisa 

Perbandingan Pemanfaatan Pajak dan Zakat), Jurnal Al-‘Adl, Vol. 8 No. 1 (2015), h. 

136. 
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membunuh diri-diri kamu, karena sesungguhnya Allah Maha 

Pengasih kepadamu”. (Q.S. An-Nisa‟: 29) 

 Berikut ayat lain yang menerangkan tentang perintah 

untuk menjauhi perbuatan zhalim dan arogansi di dalam 

kehidupan, sebagaimana terdapat Al-Qur,an surat An-Nahl 

ayat 90, yang berbunyi: 

َهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر  ْحَساِن َوِإيَتاِء ِذي اْلُقْرََب َويَ ن ْ ِإنَّ اللََّو يَْأُمُر بِاْلَعْدِل َواْْلِ
ُروَن ) (29النحل: َواْلبَ ْغِي يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتذَكَّ  

Yang artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku 

adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, 

dan Dia (Allah) melarang melakukan perbuatan keji, 

kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran 

kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (Q.S. An-

Nahl: 90) 

 Dalam kedua ayat tersebut merupakan larangan tegas 

mengenai memakan harta orang lain atau hartanya sendiri 

dengan jalan bathil. Memakan harta orang lain dengan cara 

bathil ada berbagai caranya, seperti memakannya dengan cara 

riba, judi, menipu, dan menganiaya. Kategori perilaku bathil 

adalah yang membuat orang lain tidak ridha karena hak-hak 

keberadaannya terzhalimi.
27

 Kegiatan meminimalkan beban 

pajak dengan melakukan pergeseran laba dari negara dengan 

tarif pajak tinggi ke negara dengan tarif pajak rendah atau 

pergeseran beban dari negara dengan tarif pajak rendah ke 

negara dengan tarif pajak yang tinggi merupakan termasuk 

perbuatan yang bathil. Kegiatan tersebut sama saja dengan 

memakan harta orang lain dengan cara yang bathil yaitu 

dengan cara menipu. 

 Pada transaksi rekayasa pajak pada transfer 

pricing,terjadi permainan harga antara perusahaan terafiliasi, 

dimana harga yang berlaku di antara mereka berbeda dengan 

harga pasar. Harga tersebut memang dirancang sedemikian 

                                                             
27

Taufiq, “Memakan Harta Secara Batil (Perspektif Surat An-Nisa: 29 dan At-

Taubah: 34), Jurnal Ilmiah Syari’ah, Vol. 17 No. 2 (2018), h. 249. 
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rupa untuk tujuan mengalihkan keuntungannya ke cabang 

perusahaannya yang berada di tax-haven country, sehingga 

pajak yang dibayar menjadi kecil. Islam mengkategorikan 

perbuatan menetapkan harga tanpa melalui permintaan dan 

penawaran sebagai tindakan yang zhalim, karena dengan 

mematok harga orang lain, yaitu hak para pedagang. 

 Faktor yang kedua yaitu keputusan perusahaan untuk 

menerapkan transfer pricing juga dipengaruhi oleh tunneling 

incentive.
28

 Menurut Sari & Sugiharto (2014:1) tunneling 

incentive merupakan suatu perilaku yang dilakukan pemegang 

saham mayoritas dengan mentransfer aset dan laba perusahaan 

demi keuntungan mereka sendiri, namun pemegang saham 

minoritas ikut menanggung biaya yang mereka bebankan. 

Gilson dan Gordon (2003) mengidentifikasi dua kemungkinan 

cara yang dapat dilakukan pemegang saham pengendali untuk 

mendapatkan manfaat privat atas kontrol dari kebijakan 

perusahaan yaitu melalui kebijakan operasi perusahaan dan 

kebijakan kontraktual dengan pihak lain. Bentuk-bentuk 

manfaat privat yang dapat diperoleh melalui kebijakan operasi 

perusahaan antara lain gaji dan tunjangan tinggi, bonus dan 

kompensasi besar, serta dividen. Sedangkan cara untuk 

memperoleh manfaat privat melalui kebijakan kontraktual 

dengan pihak lain antara lain dilakukan melalui 

tunneling.Tunneling merupakan transfer sumber daya keluar 

dari perusahaan untuk kepentingan pemegang saham 

pengendali.
29

 

 Transaksi pihak terkait lebih umum digunakan untuk 

tujuan transfer kekayaan daripada pembayaran dividen kepada 

perusahaan induk dan pemegang saham minoritas lainnya. 

Kondisi yang unik dimana kepemilikan saham pada 

perusahaan publik di Indonesia cenderung terkonsentrasi 

sehingga ada kecenderungan pemegang saham mayoritas 

melakukan tunneling. Penelitian yang dilakukan Saraswati 

                                                             
28

Ibid., 126. 
29

Marfuah, Andri Puren Noor Azizah, “Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive 

dan Exchange Rate Pada Keputusan Transfer Pricing Perusahaan”, JAAI, Vol. 18 No. 

2 (2014), h. 157.  
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dan Sujana (2017) menunjukkan pengaruh tunneling incentive 

terhadap perilaku transfer pricing, dimana perusahaan yang 

dengan kepemilikan yang hanya dikuasai oleh beberapa pihak 

dimana pihak yang menguasai perusahaan cenderung 

bertindak hanya menguntungkan bagi dirinya sendiri. Hal ini 

dilakukan dengan melakukan transaksi transfer pricing untuk 

meningkatkan manfaat privat yang diperoleh pemegang 

saham pengendali tetapi pemegang saham minoritas juga 

menanggung beban dari transaksi ini. 

 Manusia diperintahkan untuk mencari rezeki yang halal. 

Allah melarang orang-orang yang beriman untuk memperoleh 

rezeki atau mencari nafkah dengan cara yang salah, karena 

dengan cara seperti itu maka akan merugikan orang lain, dan 

nafkah ataupun harta yang diperoleh akan menjadikannya 

haram. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Qur‟an 

surat An-Nisa‟ ayat 29, yang berbunyi: 

َنُكْم بِاْلَباِطِل ِإآلّ أَْن َتُكْوَن ِِتَاَرًة َعْن  يَآاَي َُّها الَِّذْيَن َءاَمنُ ْوا اَل تَْأُكُلْوا اَْمَواَلُكْم بَ ي ْ
(92تَ َراٍض ِمْنُكْم, َواَل تَ ْقتُ ُلْوا أَنْ ُفَسُكْم, ِإنَّ اهلل َكاَن ِبُكْم َرِحْيًما )النساء :   

Yang artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah 

kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan 

cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian 

saling riba. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, 

sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kalian” 

(An-Nisa‟ : 29) 

 Dalam ayat ini Allah memberi larangan tegas mengenai 

mengharamkan kepada orang beriman untuk memakan, 

memanfaatkan, menggunakan harta orang lain dengan jalan 

yang bathil, yaitu yang tidak dibenarkan oleh syari‟at. 

Memakan harta orang lain dengan cara bathil ada berbagai 

cara, seperti dengan memakannya dengan jalan riba, judi, 

menipu, termasuk juga dalam jalan yang bathil ini segala jual 

beli yang dilarang syara’. Akan tetapi dibolehkan untuk 

mengambil harta milik orang lain dengan cara dagang yang 

lahir dari keridhaan dan keikhlasan hati antara dua pihaak dan 

dalam koridor syari‟. Kita boleh melakukan transaksi terhadap 
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harta orang lain dengan jalan perdagangan dengan asas saling 

ridha, saling ikhlas.
30

 

 Faktor ketiga selain tunneling incentive, keputusan 

perusahaan melakukan transfer pricing juga dipengaruhi oleh 

mekanisme bonus.
31

 Bonus merupakan penghargaan yang 

diberikan RUPS kepada anggota direksi setiap tahun apabila 

perusahaan memperoleh laba. Mekanisme pemberian bonus 

merupakan sebuah apresiasi yang diberikan oleh pemilik 

perusahaan kepada manajer dan direksi apabila target laba 

yang sudah ditetapkan dapat terpenuhi. Mekanisme bonus 

biasanya digunakan perusahaan untuk meningkatkan kinerja 

pada karyawannya, sehingga laba yang dihasilkan setiap 

tahunnya semakin tinggi. 

 Dalam menjalankan tugasnya, para direksi cenderung 

ingin menunjukkan kinerja yang baik kepada pemilik 

perusahaan. Apabila pemilik perusahaan atau para pemegang 

saham sudah menilai kinerja para direksi dengan penelitian 

yang baik maka pemilik perusahaan akan memberikan 

penghargaan kepada direksi yang telah mengelola 

perusahaannya dengan baik. Penghargaan tersebut dapat 

berupa bonus. Pemilik perusahaan akan melihat kinerja para 

direksi dalam mengelola perusahaannya. Pemilik perusahaan 

dalam menilai kinerja para direksi biasanya melihat laba 

perusahaan secara keseluruhan yang dihasilkan.
32

 Penelitian 

yang dilakukan Melmusi (2016) menunjukkan variabel 

mekanisme bonus berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

transfer pricing karena dalam memberikan bonus kepada 

direksi atau manajer, pemilik perusahaan akan mendasarkan 

pada perolehan laba.
33

 

                                                             
30

Taufiq, “MEMAKAN HARTA SECARA BATIL (Perspektif Surat An-

Nisa:29 dan At-Taubah:34)”, Jurnal Ilmiah Syari’ah, Vol. 17 No. 2 (2018), h. 249. 
31

Ibid., 34. 
32

Catherine Tania, Budi Kurniawan, “Pajak, Tunneling Incentive, Mekanisme 

Bonus dan Keputusan Transfer Pricing”, Jurnal TECHNOBIZ, Vol. 3 No. 6 (2019), 
h. 39. 

33
Nanik Erawati, “Pengaruh Beban Pajak, Tunneling Incentive, Mekanisme 

Bonus, Kualitas Audit Terhadap Transfer Pricing”, Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, 

Vol. 9 No. 1 (2020), h. 8.  
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 Di Indonesia praktek transfer pricing pernah dilakukan 

oleh PT Adaro Indonesia. PT Adaro Indonesia menjual 

batubara ke Coaltrade Service International Pte. Ltd., yang 

merupakan perusahaan afiliasi yang berada di Singapura. 

Harga transfer batubara tersebut berada di bawah harga pasar, 

lalu oleh Coaltrade batubara ini dijual kembali sesuai harga 

pasar. Tentu saja praktek transfer pricing yang dilakukan oleh 

PT Adaro ini merugikan Indonesia dikarenakan pendapatan 

dan laba yang diperoleh PT Adaro di Indonesia menjadi lebih 

rendah. Praktek transfer pricing ini terungkap karena ada 

kecurigaan terhadap laporan keuangan Coaltrade pada tahun 

2002-2005. Dimana dalam laporan keuangan tersebut, laba 

Coaltrade lebih tinggi dibandingkan dengan Adaro. Hal ini 

terlihat mencurigakan mengingat Adaro memiliki tambang 

yang besar namun laba yang diperoleh lebih sedikit. 

 Penelitian ini mereplikasi penelitian yang dilakukan 

Indra Wijaya dan Anisa Amalia dengan judul “Pengaruh 

Pajak, Tunneling Incentive, dan Good Corporate 

GovernanceTerhadap Transfer Pricing”. Perbedaan penelitian 

ini dengan penelitian sebelumnya adalah peneliti memasukkan 

variabel mekanisme bonus sebagai ganti dari variabel Good 

Corporate Governance. Karena mekanisme bonus 

berdasarkan pada besarnya laba, yang merupakan cara paling 

populer dalam memberikan penghargaan kepada direksi atau 

manajer, maka adalah logis bahwa direksi yang gaji atau 

upahnya didasarkan pada tingkat laba akan memanipulasi laba 

tersebut untuk memaksimalkan penerimaan bonus dan gaji 

atau upahnya. Jadi dengan adanya mekanisme bonus, direksi 

atau manajer cenderung akan melakukan praktek transfer 

pricing untuk memperoleh penerimaan bonus diluar gaji 

tersebut. Peneliti menghapus variabel Good Corporate 

Governance karena penelitian sebelumnya sudah 

menunjukkan hasil yang konsisten yang menyatakan bahwa 

variabel Good Corporate Governance  berpengaruh terhadap 

transfer pricing.  yang artinya tingkat jumlah dewan komite 

audit yang semakin banyak dalam suatu perusahaan, maka 
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akan mengurangi terjadinya kecurangan pihak manajemen 

untuk melakukan keputusan transfer pricing, karena anggota 

komite audit wajib memiliki sikap yang independen terhadap 

tugas dan wewenangnya pada suatu perusahaan. 

 Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Jakarta Islamic Indeks pada 

tahun 2017-2019, karena praktek transfer pricing lebih 

banyak dilakukan pada perusahaan multinasional khususnya 

di bidang manufaktur yang memiliki anak perusahaan di luar 

negeri. Penggunaan sampel selama 3 tahun cukup untuk 

menggambarkan tentang kondisi perusahaan manufaktur di 

Indonesia yang melakukan transfer pricing.34
 

 Berdasarkan latar belakang  yang telah diuraikan diatas 

maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang 

berjudul “Pengaruh Beban Pajak, Tunneling Incentive, dan 

Mekanisme Bonus Terhadap Penerapan Transfer Pricing 

(Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di 

Jakarta Islamic Indeks (JII) Periode 2017-2019)”. 

 

C. Identifikasi dan Batasan Masalah 

 Dalam penelitian ini mempunyai identifikasi dan 

batasan masalah dari permasalahan yang telah dijelaskan pada 

latar belaknag agar dapat lebih jelas dan terfokusa dari 

penelitian skripsi ini. Peneliti mengambil sebuah subjek 

populasi dan sampel yang sesuai dengan kriteria yang telah 

ditentukan, yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Jakarta Islamic Indeks (JII) periode 2017-2019 yang telah 

melakukan penerapan transfer pricing di laporan tahunan 

sebuah perusahaan tersebut. Serta mengingat terdapat 

beberapa faktor yang mempengaruhi penerapan transfer 

pricing, maka masalah yang akan dikaji kembali dalam 

penelitian ini adalah pengaruh beban pajak, tunneling 

                                                             
34

Riahman Rosa, Rita Andini, Kharis Raharjo, “Pengaruh Pajak, Tunneling 

Insentive, Mekanisme Bonus, Debt Covenant dan Good Corporate Governance 

(GCG) Terhadap Transaksi Transfer Pricing (Studi Pada Perusahaan Manufaktur 
Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2015), Journal of Accounting, 

Vol. 3 No. 3 (2017), h. 5. 
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incentive, dan mekanisme bonus terhadap penerapan transfer 

pricing (studi pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta 

Islamic Indeks (JII) periode 2017-2019). 

 

D. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan 

diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Apakah beban pajak berpengaruh terhadap penerapan 

transfer pricing pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Jakarta Islamic Indeks (JII) periode 2017-

2019? 

2. Apakah tunneling incentive berpengaruh terhadap 

penerapan transfer pricing pada perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Jakarta Islamic Indeks (JII) periode 

2017-2019? 

3. Apakah mekanisme bonus berpengaruh terhadap 

penerapan transfer pricing pada perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Jakarta Islamic Indeks (JII) periode 

2017-2019? 

4. Apakah beban pajak, tunneling incentive, dan mekanisme 

bonus berpengaruh secara simultan terhadap penerapan 

transfer pricing pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Jakarta Islamic Indeks (JII) periode 2017-

2019? 

 

E. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan 

diatas, maka tujuan melakukan penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh beban pajak terhadap 

penerapan transfer pricing pada perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Jakarta Islamic Indeks (JII) periode 

2017-2019.. 

2. Untuk mengetahui pengaruh tunneling incentive terhadap 

penerapan transfer pricing pada perusahaan manufaktur 
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yang terdaftar di Jakarta Islamic Indeks (JII periode2017-

2019. 

3. Untuk mengetahui pengaruh mekanisme bonus terhadap 

penerapan transfer pricing pada perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Jakarta Islamic Indeks (JII) periode 

2017-2019. 

4. Untuk mengetahui pengaruh beban pajak, tunneling 

incentive, dan mekanisme bonus secara simultan terhadap 

terhadap penerapan transfer pricing pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Jakarta Islamic Indeks (JII) 

periode 2017-2019. 

 

F. Manfaat Penelitian 

 Dengan dilakukannya penelitian ini penulis berharap 

dapat memberikan manfaat, baik untuk penulis sendiri 

ataupun orang lain. Adapaun manfaat yang dapat diambil dari 

penelitian ini yaitu sebagai berikut : 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontibusi 

dalam bidang ilmu akuntansi dan dapat menjadi sebuah 

acuan atau dasar untuk penelitian selanjutnya serta dapat 

digunakan sebagai perbandingan untuk penelitian-

penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan beban 

pajak, tunneling incentive, dan mekanisme bonus 

terhadap penerapan transfer pricing. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi 

bagiyang akan melakukan penelitian-

penelitianselanjutnya, memberi manfaat sumbangan 

pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan, serta 

menambah wawasan dan pengetahuan yang mendalam 

mengenai penerapan transfer pricing. 

3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

yang berguna bagi perusahaan dan para investor 

mengenai praktik transfer pricing di Indonesia. Sehingga 

dapat menggunakan informasi ini sebagai gambaran 

untuk bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan.  

4. Penelitian ini dapat meningkatkan kemampuan dalam 

berfikir secara kritis dan dinamis sebagai tolak ukur 
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kemampuan penulis dalam mengaplikasikan ilmu yang 

diperoleh selama perkuliahan.  

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

 Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut, penulis 

melakukan penelaahan terhadap karya-karya ilmiah yang 

berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti. Tujuannya 

untuk dijadikan sebagai referensi dalam penelitian ini dan 

menghindari adanya plagiasi dalam penelitian ini, sehingga 

tidak terjadi adanya pembahasan yang sama dengan penelitian 

sebelumnya.  

 Maka penulis perlu menjelaskan tentang topik 

penelitian yang diteliti yang berkaitan dengan masalah 

tersebut, diantaranya sebagai berikut : 

1. Penelitian Vidiyanna Rizal Putri tahun 2019 dengan judul 

“Analisis Faktor yang Mempengaruhi Transfer Pricing 

Pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia”. Hasil 

menunjukkan bahwa pajak penghasilan dan tunnenling 

incentive berpengaruh negatif signifikan terhadap transfer 

pricing, sedangkan mekanisme bonus tidak berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap transfer pricing.35
 

2. Penelitian Ardiani Ika Sulistyawati, Aprih Santoso, dan 

Liana Rokhawati tahun 2019 dengan judul “Deteksi 

Determinan Keputusan Transfer Pricing”. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa tax minization dan tunneling 

incentive berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

transfer pricing, sedangkan mekanisme bonus perusahaan 

tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap transfer 

pricing.36
 

                                                             
35

Vidiyanna Rizal Putri, “Analisis Faktor yang Mempengaruhi Transfer 

Pricing Pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia”, Jurnal Ekonomi Manajemen 
Sumber Daya, Vol. 20 No. 1 (2019), h. 9. 

36
Ardiani Ika Sulistyawati, Aprih Santoso, Liana Rokhawati, “Deteksi 

Determinan Keputusan Transfer Pricing”, Jurnal Administrasi dan Bisnis, Vol. 13 

No. 1 (2019), h. 32. 
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3. Penelitian Muhammad Sani Kurniawan, Bayu Prabowo 

Sutjiatmo, dan Rinandita Wikansari tahun 2018 dengan 

judul “Pengaruh Pajak dan Tunneling Incentive Terhadap 

Tindakan Transfer Pricing Pada Perusahaan yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)”. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa variabel pajak dan tunneling 

incentive berpengaruh signifikan positif terhadap tindakan 

transfer pricing.37
 

4. Penelitian Bela Pratiwi tahun 2018 dengan judul 

“Pengaruh Pajak, Exchange Rate, Tunneling Incentive, 

dan Leverage Terhadap Transfer Pricing”. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa variabel pajak, exchange 

rate, dan tunneling incentive tidak berpengaruh terhadap 

transfer pricing, sedangkan variabel leverage berpengaruh 

positif signifikan terhadap transfer pricing.38
 

5. Penelitian Febriana Louw tahun 2020 dengan judul 

“Berbagai Faktor yang Mempengaruhi Perusahaan dalam 

Pengambilan Keputusan Transfer Pricing”. Hasil 

menunjukkan bahwa pajak, profitabilitas, tunneling 

incentive, dan mekanisme bonus tidak memiliki pengaruh 

pada keputusan transfer pricing beda dengan  beda 

dengan leverage dan besaran perusahaan mempengaruhi 

ke arah positif kepada keputusan transfer pricing.39
 

6. Penelitian Khaeri Yanti Dwi Astuti dan Yulianti tahun 

2018 dengan judul “Analisis Determinasi Keputusan 

Transfer Pricing”. Hasil menunjukkan bahwa tax 

minization, tunneling incentive, exchange rate 

berpengaruh terhadap keputusan transfer pricing, 

                                                             
37

Muhammad Sani Kurniawan, Bayu Prabowo Sutjiatmo, Rinandita 

Wikansari, “Pengaruh Pajak dan Tunneling Incentive Terhadap Tindakan Transfer 

Pricing Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)”, 

Seminar Nasional, Pakar ke 1 (2018), h. 239. 
38

Bela Pratiwi, “Pengaruh Pajak, exchange Rate, Tunneling Incentive, dan 

Leverage Terhadap Transfer Pricing”, Jurnal Ekobis Dewantara, Vol. 1 No. 2 
(2018), h. 11. 

39
Febriana Louw, “Berbagai Faktor yang Mempengaruhi Perusahaan dalam 

Pengambilan Keputusan Transfer Pricing”, Jurnal Manajemen Motivasi, Vol. 16 

(2020), h. 72. 
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sedangkan variabel mekanisme bonus tidak dapat 

berpengaruh terhadap keputusan transfer pricing.40
 

7. Penelitian Gusti Ayu Rai Surya Saraswati dan I Ketut 

Sujana tahun 2017 dengan judul “Pengaruh Pajak, 

Mekanisme Bonus, dan Tunneling Incentive Pada Indikasi 

Melakukan Transfer Pricing”. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa variabel pajak dan tunneling 

incentive berpengaruh positif pada indikasi melakukan 

transfer pricing, namun variabel mekanisme bonus tidak 

berpengaruh  pada keputusan perusahaan dalam 

melakukan transfer pricing.
41

 

8. Penelitian Zerni Melmusi tahun 2016 dengan judul 

“Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Kepemilikan Asing 

dan Ukuran Perusahaan Terhadap Transfer Pricing Pada 

Perusahaan yang Tergabung dalam Jakarta Islamic Index 

dan Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-

2016”. Hasil penelitian menunjukkan variabel pajak tidak 

berpengaruh signifikan terhadap transfer pricing,variabel 

mekanisme bonus berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap transfer pricing, variabel kepemilikan asing 

tidak berpengaruh positif secara soignifikan terhadap 

transfer pricing, dan variabel ukuran perusahaan 

menunjukkan berpengaruh negatif terhadap transfer 

pricing.42
 

9. Penelitian Eling Pamungkas Sari dan Abdullah Mubarok 

tahun 2018 dengan judul “Pengaruh Profitabilitas, Pajak 

dan Debt Covenant TerhadapTransfer Pricing”. Hasil 

penelitian menunjukkan variabel profitabilitas 

berpengaruh positif dan signifikan terhadaptransfer 

pricing, pajak berpengaruh negatif dan signifikan 

                                                             
40

Khaeri Yanti Dwi Astuti, Yulianti, “Analisis Determinasi Keputusan 

Transfer Pricing”, Majalah Ilmiah Solusi, Vol 16 No. 1 (2018), h. 145. 
41

Ibid., h. 1024. 
42

Zerni Melmusi, “Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Kepemilikan Asing 

dan Ukuran Perusahaan Terhadap Transfer Pricing Pada Perusahaan Yang Tergabung 

dalam Jakarta Islamic Index dan Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-

2016”, Jurnal EKOBISTEK Fakultas Ekonomi, Vol. 5 No. 2 (2016), h. 11. 
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terhadap transfer pricing, dan debt covenant berpengaruh 

negatif dan tidak signifikan terhadap transfer pricing pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2012-2016.
43

 

10. Penelitian Amardianto Arham, Amrie Firmansyah, dan 

Aji M. Elvin Nor tahun 2020 dengan judul “Penelitian 

Transfer Pricing di Indonesia: Sebuah Studi 

Kepustakaan”. Hasil menunjukkan bahwa mayoritas hasil 

pengujian atas pengaruh pajak dan tunneling incentive  

terhadap transfer pricing menunjukkan pengaruh positif, 

sedangkan mayoritas dengan hasil pengujian atas 

pengaruh mekanisme bonus menunjukkan tidak ada 

pengaruh.
44

 

 Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah dijabarkan 

diatas terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian 

yang dilakukan penulis saat ini dengan penelitian yang telah 

dilakukan sebelumnya, yakni dari sekian banyak variabel 

yang digunakan dalam penelitian terdahulu penulis hanya 

menggunakan tiga variabel yaitu beban pajak, tunneling 

incentive, dan mekanisme bonus yang kemudian digabungkan 

menjadi satu variabel independen dan penerapan  transfer 

pricing sebagai variabel dependen. Selain itu, data sekunder 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berasal dari 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Jakarta Islamic 

Indeks (JII) periode 2017-2019. 

 

 

 

                                                             
43

Eling Pamungkas Sari, Abdullah Mubarok, “Pengaruh Profitabilitas, Pajak 
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BAB II  

LANDASAN TEORI 

A. Kajian Teori 

1. Teori Akuntansi Positif 

 Teori akuntansi positif adalah penjelasan atau 

penalaran untuk menunjukkan secara ilmiah kebenaran 

pernyataan atau fenomena akuntansi, seperti apa adanya 

sesuai fakta. Teori akuntansi positif berupaya menjelaskan 

sebuah proses yang menggunakan kemampuan, 

pemahaman, dan pengetahuan akuntansi, serta 

penggunaan kebijakan akuntansi yang paling sesuai untuk 

menghadapi kondisi tertentu dimasa mendatang. 

 Teori akuntansi positif dapat menjelaskan mengapa 

kebijakan akuntansi menjadi suatu masalah bagi 

perusahaan dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan 

laporan keuangan, dan untuk memprediksi kebijakan 

akuntansi yang hendak dipilih oleh perusahaan dalam 

kondisi tertentu. Teori akuntansi positif pada prinsipnya 

beranggapan bahwa tujuan dari teori akuntansi adalah 

untuk menjelaskan dan memprediksikan praktek-praktek 

akuntansi, dengan kata lain apa yang akan dilakukan dan 

untuk apa dilakukan. Teori akuntansi positif dapat 

memberikan pedoman bagi para pembuat kebijakan dalam 

menentukan konsekuensi dari kebijakan tersebut. Teori 

akuntansi positif berkembang seiring kebutuhan untuk 

menjelaskan dan memprediksikan realitas praktek 

akuntansi yang ada dalam masyarakat. Dalam teori 

akuntansi positif mempunyai ciri pemecahan masalah 

(problem solving) yang bisa disesuaikan dengan realitas 

praktik akuntansi.
45
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 Teori akuntansi positif mengusulkan tiga hipotesis 

manajemen laba, yaitu hipotesis program bonus, hipotesis 

perjanjian hutang, dan hipotesis biaya politik.
46

 

a. Hipotesis Program Bonus 

Manajer perusahaan yang mempunyai 

perencanaan bonus akan memilih metode akuntansi 

yang dapat menggeser laba bersih dari periode masa 

depan ke periode saat ini untuk meningkatkan laba 

bersih yang diperoleh perusahaan saat ini atau yang 

dikenal dengan income smoothing. Dengan hipotesis 

tersebut mengatakan apabila manajer perusahaan 

dalam sistem penggajiannya sangat bergantung pada 

bonus yang cenderung untuk memilih metode 

akuntansi yang dapat memaksimalkan gajinya, 

contohnya dengan metode akrual. 

b. Hipotesis Perjanjian Hutang 

Pada perusahaan yang memiliki rasio debt to 

equity yang tinggi, manajer perusahaan akan berupaya 

menggunakan metode akuntansi yang dapat 

meningkatkan laba bersih perusahaan. Dengan 

memilih metode akuntansi yang digunakan untuk 

memindahkan pengakuan laba untuk periode yang 

akan datang ke periode sekarang maka perusahaan 

memiliki rasio debt to equity yang kecil. 

c. Hipotesis Biaya Politik 

Pada perusahaan besar yang memiliki biaya 

politis yang tinggi, manajer akan memilih untuk 

menangguhkan laba bersih yang dilaporkan pada 

periode saat ini ke periode di masa depan untuk 

meminimalkan laba bersih yang dilaporkan 

perusahaan. Berdasarkan asumsi tiga hipotesis ini 

bahwa perusahaan dengan biaya politik yang lebih 

besar akan sensitif dalam hubungannya untuk 
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mentransfer kemakmuran yang mungkin lebih besar 

dibandingkan dengan perusahaan yang biaya 

politiknya kecil. Dengan kata lain perusahaan besar 

cenderung lebih suka menurunkan atau mengurangi 

laba. 

Dari pernyataan teori tersebut, pada teori akuntansi 

positif terdapat berbagai macam motif untuk mendorong 

profit dari perusahaan. Salah satu motifnya adalah untuk 

memanipulasi pajak perusahaan yang menjadi politiknya, 

maksud politik disini yaitu berdasarkan teori hipotesis 

biaya politik. 

 

2. Agency Theory 

Agency theory atau teori keagenan merupakan teori 

yang menjelaskan hubungan antara manajer sebagai agen 

dengan pemegang perusahaan sebagai principal. 47
 

Hubungan tersebut terwujud ketika ada perjanjian atau 

kontrak antara satu pihak atau lebih pemegang saham, 

dimana pemegang saham atau principal memberi perintah 

kepada agen untuk melakukan jasa atas kepentingan 

principal dengan memberikan wewenang kepada agen 

untuk mengelola dan membuat keputusan yang terbaik 

bagi principal. Pemilik perusahaaan yang merupakan 

principal memberikan kewenangan kepada manager atau 

agen dalam pengambilan keputusan bisnis.
48

 

 Beberapa faktor yang dapat menyebabkan 

munculnya masalah keagenan, yaitu moral hazard, 

penahanan laba (earnings retention), masalah horizon 

waktu dan penghindaran risiko manajerial.
49
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a. Moral Hazard 

Moral hazard biasanya terjadi pada 

perusahaan-perusahaan besar (kompleksitas yang 

tinggi), dimana seorang manajer melakukan kegiatan 

atau tindakan 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 bisa 

saja tidak layak digunakan. 

b. Penahanan Laba 

Masalah penahanan laba berkaitan pada 

kecenderungan untuk melakukan investasi yang 

berlebihan oleh pihak manajemen melalui 

peningkatan dan pertumbuhan dengan tujuan untuk 

memperbesar kekuasaan, prestise, atau penghargaan 

untuk dirinya sendiri, namun dapat menghancurkan 

kesejahteraan pemegang saham. 

c. Horizon Waktu 

Masalah atau konflik horizon waktu muncul 

sebagai akibat dari kondisi arus kas yang mana 

pemegang saham lebih menekankan pada arus kas 

untuk masa depan yang kondisinya belum pasti, 

sedangkan manajemen cenderung  menekankan 

kepada hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan 

mereka. 

d. Penghindaran Risiko Manajerial  

Masalah penghindaran risiko manajerial 

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 memilih 

pendanaan dengan ekuitas daripada peminjaman 
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utang, karena mengalami kebangkrutan atau 

kegagalan.
50

 

 

 Masalah keagenan terjadi dikarenakan tindakan 

opurtunistik yang dilakukan manajer selaku agent yaitu 

tindakan manajemen untuk mensejahterakan kepentingan 

sendiri yang berlawanan dengan kepentingan pemegang 

saham (yaitu tindakan manajemen untuk mensejahterakan 

kepentingan sendiri yang berlawanan dengan kepentingan 

pemegang saham (principal). Terdapat dua kepentingan 

yang berbeda di dalam perusahaan antara manajer dan 

pemegang saham, dimana kedua pihak berusaha untuk 

mencapai atau mempertahankan tingkat kemakmuran 

sesuai yang masing-masing mereka kehendaki. Konflik 

keagenan juga dapat merugikan pemegang saham karena 

tidak terlibat langsung dalam pengelolaan perusahaan. 

 Selain itu, adanya wewenang yang diberikan 

kepada manajer untuk mengelola aktiva perusahaan, 

membuat manajer memiliki kesempatan untuk melakukan 

transaksi hubungan istimewa dengan pihak berafiliasi. 

Transaksi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa 

disebut dengan transfer pricing, yang digunakan dengan 

tujuan untuk memaksimalkan laba perusahaan. 

 Dalam pandangan Islam terkait teori keagenan 

menyatakan bahwa hubungan yang terjadi antara 

principal sebagai pemegang saham dengan agent sebagai 

manajemen dalam menjalankan perjanjian kontrak 

kerjasamanya harus mendahulukan tawakkal daripada 

akal nafsu. Dan selanjutnya yang sangat penting untuk 

dimiliki oleh principal dan agent dalam melakukan 

kerjasama adalah akhlak yang baik. Dalam hal ini yang 

harus diyakini adalah bahwasanya muamalah dalam Islam 

bukan hanya masalah untung dan rugi saja, tetapi lebih 
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kepada menghidupkan syariat Allah swt. dan mencari 

ridho Allah swt.
51

 Seperti Firman Allah dalam Q.S. Al-

Maidah ayat 2, yang berbunyi: 

ْثِْ َواْلُعْدَواِن َوات َُّقوا  َوتَ َعاَونُوا َعَلى اْلِبِّ َوالت َّْقَوى َواَل تَ َعاَونُوا َعَلى اْْلِ
(9)املائدة:  اللََّو ِإنَّ اللََّو َشِديُد اْلِعَقابِ  ... 

Yang artinya: “...dan tolong menolong lah kamu dalam 

(mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong 

menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Dan 

bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah 

amat berat siksa-Nya.” (Q.S. Al-Maidah: 2) 

 Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa pentingnya 

untuk memiliki sikap tawakkal (bersadar) kepada 

ketentuan Allah swt. atas usaha yang dilakukan bersama, 

termasuk kegiatan usaha yang dilakukan oleh principal 

maupun agent dengan semaksimal mungkin untuk 

memenuhi tanggungjawabnya. Karena pada dasarnya baik 

pemilik maupun agen keduanya merupakan pekerja Allah, 

dan bahwasanya usaha yang sudah dilakukan dengan 

sungguh-sungguh diserahkan pula kepada Allah swt. 

sedangkan perihal rezeki merupakan hak Allah swt. untuk 

menentukannya. Jadi hendaknya baik pihak principal 

maupun agent harus sama-sama patuh dan taat pada 

ketentuan Allah dalam melakukan kegiatan usahanya 

masing-masing.  

 

3. Beban Pajak 

a. Definisi Pajak 

Menurut Undang-Undang Perpajakan (UU 

No. 36 Tahun 2008), 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 
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sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
52

 Pembayaran 

pajak merupakan perwujudan dari kewajiban 

kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara 

langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban 

perpajakan untuk pembiayaan negara dan 

pembangunan.
53

 Ciri-ciri yang melekat dalam 

pengertin pajak adalah sebagai berikut:
54

 

1) Pajak dipungut harus berdasarkan Undang-Undang 

dan aturan pelaksanaan yang telah diatur. 

2) Pajak merupakan kewajiban. 

3) Pembayaran pajak dapat dipaksakan. 

4) Dalam membayar pajak, tidak dapat ditunjukkan 

adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. 

5) Pajak dapat dipungut oleh pemerintah, baik 

Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. 

6) Pajak dipergunakan untuk membiayai pengeluaran 

umum dan rutin pemerintah. Dan bila masih 

terdapat surplus, maka akan digunakan untuk 

public investment. 

b. Fungsi Pajak 

Secara garis besar fungsi dari pajak terbagi 

menjadi 4 fungsi,
55

 yaitu sebagai berikut: 

1) Pajak sebagai Fungsi Anggaran 

Pajak merupakan salah satu sumber 

penerimaan dana yang digunakan pemerintah 

untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran. 

Penerimaan negara dari sektor perpajakan ini 

dimasukkan ke dalam komponen penerimaan 
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dalam negeri pada APBN. Hingga saat ini, 

penerimaan dari sektor pajak menjadi tulang 

punggung penerimaan negara. Pungutan pajak 

memberikan sumbangan terbesar pada kas 

negara, yaitu kurang lebih 60%-70% pungutan 

pajak memenuhi postur APBN. 

2) Pajak sebagai Fungsi Mengatur (Regulerend) 

Pajak digunakan pemerintah sebagai alat 

untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan 

pemerintah dalam bidang sosial, ekonomi, 

maupun politik. Misalnya pengenaan bea masuk 

dan pajak penjualan atas barang mewah dan 

produk-produk impor tertentu dalam rangka 

melindungi produk dalam negeri, pemberian 

insentif pajak dalam rangka meningkatkan 

investasi, dan pengenaan pajak ekspor untuk 

produk-produk tertentu dalam rangka memenuhi 

kebutuhan daam negeri. 

3) Pajak sebagai Fungsi Stabilitas 

Dalam fungsi ini, selain sebagai 

penerimaan negara, pajak juga digunakan oleh 

pemerintah untuk menjalankan kebijakan-

kebijakan pemerintah. Misalnya kebijakan 

stabilitas harga dengan tujuan untuk menekan 

inflasi dengan cara mengatur peredaran uang di 

masyarakat melalui pemungutan dan penggunaan 

pajak yang lebih efektif dan efisien.  

4) Pajak sebagai Fungsi Redistribusi Pendapatan 

Penerimaan negara dari pajak digunakan 

untuk membiayai pengeluaran umum dan 

pembangunan nasional sehingga dapat membuka 

kesempatan kerja dengan tujuan untuk 

meningkatkan pendapatan masyarakat. 

c. Jenis Pajak 

Jenis-jenis pajak dapat dikelompokkan 

menjadi tiga, yaitu berdasarkan golongan, 
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berdasarkan sifat, dan berdasarkan lembaga 

pemungutannya.
56

 

 

1) Berdasarkan Golongan 

Berdasarkan golongannya, pajak dapat 

dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai 

berikut: 

a) Pajak Langsung 

Pajak langsung adalah pajak yang 

harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak 

dan tidak dapat dialihkan atau dibebankan ke 

orang lain maupun pihak lain. Pajak tersebut 

harus menjadi tanggungan Wajib Pajak yang 

bersangkutan. Contohnya yaitu Pajak 

Penghasilan (PPh) yang dibayar oleh pihak-

pihak yang memperoleh penghasilan 

tersebut.   

b) Pajak Tidak Langsung 

Pajak tidak langsung yaitu pajak 

yang dapat dialihkan atau dibebankan 

kepada orang lin atau pihak lain. Pajak tidak 

langsung bisa terjdi pabila terdapat suatu 

kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang 

menyebabkan pajak terhutang, misalnya 

ketika terjadi penyerahan barang atau jasa. 

Cotohnya yaitu Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN) yaitu pajak yang terjadi karena 

adanya pertambahan nilai terhadap brang 

dan jasa. Jenis pajak ini dibayarkan oleh 

produsen maupun pihak yang menjual 

barang, akan tetapi pajak tersebut 

dibebankan kepada konsumen, bahkan 
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secara eksplisit maupun implisit 

(dimasukkan dalam harga jual). 

2) Berdasarkan Sifat 

Berdasarkan sifatnya, pajak dapat 

dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai 

berikut: 

a) Pajak Subjektif 

Pajak subjektif adalah pajak yang 

dalam pengenaannya memperhatikan 

keadaan pribadi Wajib Pajak. Contohnya 

adalah Pajak Penghasilan (PPh). Dalam hal 

PPh, terdapat Subjek Pajak yaitu Wajib 

Pajak yang berupa perorangan. Pembebanan 

PPh kepada orang tersebut dilakukan dengan 

melihat keadaan pribadi Wajib Pajak (status 

perkawinan, jumlah anak, dan tanggungan-

tanggungan lain). Keadaan pribadi Wajib 

Pajak tersebut digunakan untuk menentukan 

seberapa besar penghasilan yang tidak kena 

pajak.  

b) Pajak Objektif 

Pajak objektif adalah pajak yang 

dalam pengenaannya memperhatikan objek 

yang berupa benda, keadaan, perbuatan, dan 

peristiwa yang menyebabkan munculnya 

kewajiban untuk membayar pajak, tanpa 

memperhatikan keadaan pribadi Wajib 

Pajak. Contohnya Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah 

(PPnBM), dan Pajak Bumi dan Bangunan 

(PBB).  

3) Berdasarkan Lembaga Pemungutannya 

a) Pajak Negara 

Pajak negara adalah pajak yang 

dipungut oleh pemerintah pusat. Hasil 

pemungutan pajak tersebut digunakan untuk 

membiayai keperluan umum rumah tangga 
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negara. Contohnya seperti Pajak Penghasilan 

(PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan 

Pajak Penjualan atas Barang Mewah 

(PPnBM). 

b) Pajak Daerah 

Pajak daerah adalah pajak yang 

dipungut oleh pemerintah daerah, baik 

pemerintah daerah tingkat I (pajak provinsi) 

maupun pemerintah daerah tingkat II (pajak 

kabupaten/kota). Hasil pemungutan pajak 

tersebut digunakan untuk membiayai 

keperluan umum daerah masing-masing. 

Contohnya seperti Pajak Kendaraan 

Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, 

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak 

Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak 

Rokok, dan masih banyak lagi. 

d. Sistem Pemungutan Pajak 

Penerapan sistem pemungutan pajak dibagi 

menjadi 3 sistem,
57

 yaitu sebagai berikut:  

1) Self Assessment System 

Self assessment system yaitu suatu sistem 

perpajakan yang memberikan kepercayaan kepada 

Wajib Pajak untuk memenuhi dan melaksanakan 

sendiri kewajiban dan hak perpajakannya setiap 

tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 

2) Official Assessment System 

Official assessment system yaitu suatu 

sistem perpajakan dimana inisiatif untuk 

memenuhi kewajiban perpajakan berada di pihak 

fiskus. Dalam sistem inilah fiskus yang aktif 

mencari Wajib Pajak untuk diberikan NPWP 
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sampai kepada penetapan jumlah pajak terutang 

melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP). 

Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksaan 

pemungutan pajak tergantung pada aparatur 

perpajakan. 

3) Witholding Assessment System 

Witholding assesment system merupakan 

suatu sistem perpajakan dimana pihak ketiga 

mendapat tugas dan kepercayaan untuk mendorong 

atau memungut suatu persentase pajak tertentu, 

terhadap jumlah pembayaran atau transaksi yang 

dilakukannya dengan penerima penghasilan yaitu 

Wajib Pajak, sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 

e. Teori Pemungutan Pajak 

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak, 

Pemerintah berlandaskan kepada beberapa teori,
58

 

yaitu sebagai berikut:  

1) Teori Asuransi 

Menurut teori ini, negara berhak 

memungut pajak, karena negara bertugas 

melindungi jiwa dan harta benda warga 

negaranya. Dengan demikian pembayaran pajak 

disamakan dengan pembayaran premi seseorang 

kepada perusahaan asuransi. Teori ini banyak 

yang menentang karena pembayaran pajak tidak 

dapat disamakan dengan premi oleh seseorang 

kepada perusahaan pertanggungan dan negara. 

2) Teori Kepentingan 

Menurut teori kepentingan, negara 

berhak memungut pajak karena negara 

melindungi kepentingan jiwa dan harta benda 

warganya, dan disini diatur pembagian beban 

pajak yang dikenakan pada warganya. 
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Pemerintah menyelenggarakan kepentingan 

bersama untuk itu maka diperlukan biaya, dimana 

biaya ini ditanggung oleh seluruh warganya dan 

kepentingannya diselenggarakan oleh 

pemerintah, tentang pembagian bebannya siapa 

yang paling mendapat manfaat dari negara harus 

memikul pajak lebih besar. Jadi semakin besar 

kepentingan seseorang terhadap tugas negara, 

maka semakin besar pula beban pajaknya. 

3) Teori Daya Pikul 

Menurut teori ini, beban pajak untuk 

semua orang harus sama beratnya, dimana pajak 

harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-

masingorang. Untuk mengukur daya pikul dapat 

digunakan dua pendekatan, yaitu: 

a) Unsur objektif, yaitu dengan melihat 

besarnya penghasilan atau kekayaan yang 

dimiliki seseorang. 

b) Unsur subjektif, yaitu dengan 

memperhatikan besarnya kebutuhan material 

yang harus dipenuhi. 

4) Teori Daya Bakti 

Menurut teori ini, dasar pembenaran 

pajak berdasarkan pemahaman bahwa negara 

mempunyai sifat sebagai persekutuan atau 

kumpulan individu yang kedudukannya lebih 

penting daripada individu itu sendiri karena 

sifatnya yang demikian, maka timbullah hak 

mutlak negara untuk memungut pajak kepada 

warganya sebagai perwujudan tanda bakti dari 

warganya kepada negaranya. Teori ini masih 

dianut meskipun tidak sesuai dengan kenyataan, 

karena antara individu dan persekutuan 

sebenarnya sama pentingnya. 

5) Teori Daya Beli 
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Menurut teori ini, fungsi pemungutan 

pajak jika dipandang sebagai gejala dalam 

masyarakat dapat disamakan dengan pompa, 

yaitu mengambil daya beli dari rumah tangga 

dalam masyarakat untuk rumah tangga negara, 

dan kemudian disalurkan kembali ke masyarakat 

dengan maksud untuk memelihara hidup 

masyarakat dan untuk membawanya ke arah 

tertentu. Teori ini menitikberatkan ajarannya 

kepada fungsi kedua dari pemungutan pajak yaitu 

fungsi mengatur. 

 

4. Tunneling Incentive 

 Tunneling incentive merupakan perilaku dari 

pemegang saham mayoritas yang mentransfer baik aset 

maupun laba perusahan demi keuntungan pribadi mereka 

dengan penetapan biayanya dibebankan kepada pemegang 

saham minoritas.
59

 Tunneling incentive yaitu insentif yang 

didapat dari pengalihan aset dan laba perusahaan oleh 

pemegang saham mayoritas namun pemegang saham 

minoritas ikut menanggung bebannya. Salah satu bentuk 

tunneling adalah peran pemegang saham pengendali 

dalam memindahkan sumber daya perusahaan melalui 

transaksi hubungan istimewa. Munculnya tunneling 

karena adanya masalah keagenan antara pemegang saham 

mayoritas dengan pemegang saham minoritas.
60

 

 Pemegang saham mayoritas adalah pemegang 

saham yang mempunyai kepentingan untuk melakukan 

pengawasan suatu perusahaan, dengan memiliki 

persentase kepemilikan lebih dari 50% saham. Sedangkan 
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Perusahaan Melakukan Transfer Pricing (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang 
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pemegang saham minoritas adalah pihak-pihak yang 

memiliki saham dalam suatu perusahaan dalam jumlah 

yang sedikit atau terbatas, atau dibawah 50% saham.
61

 

Pada umumnya pemegang saham minoritas tidak 

memiliki kedudukan dalam perusahaan, baik sebagai 

direksi maupun sebagai komisaris. Meskipun demikian, 

pemegang saham tetaplah bagian dari perusahaan yang 

juga memiliki hak atas perusahaan. Oleh karena itu, 

pemegang saham minoritas juga perlu untuk mengetahui 

kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan maupun 

mengenai kondisi perusahaan yang sebenarnya. Tetapi 

pada kenyataannya yang terjadi, perusahaan seringkali 

memandang rendah atau sebelah mata akan keberadaan 

pemegang saham minoritas dan melanggar hak-hak 

pemegang saham minoritas sehingga kepentingan dari 

pemegang saham minoritas tidak terlindungi.
62

 

 Kepemilikan saham yang terkonsentrasi pada salah 

satu pihak atau satu kepentingan akan memberikan 

kemampuan untuk mengendalikan kegiatan bisnis 

perusahaan yang berada di bawah kendalinya.
63

 

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. Kedua, hak suara dimiliki pemegang saham 
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Thesa Refgia, “Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, 

Kepemilikan Asing, dan Tunneling Incentive Terhadap Transfer Pricing”, JOM 
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mayoritas melebihi hak atas aliran kasnya, karena adanya 

kepemilikan saham dalam bentuk bersilang, piramida, dan 

berkelas. 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 

yang hanya memaksimalkan kepentingannya dan 

merugikan pemegang saham minoritas. Keempat, 

lemahnya perlindungan untuk melakukan tunneling yang 

merugikan pemegang saham minoritas.
64

 

 Tunneling dapat muncul dalam dua bentuk. 

Pertama, pemegang saham pengendali dapat 

memindahkan sumber daya dari perusahaan ke dirinya 

melalui transaksi antara perusahaan dengan pemilik. 

Kedua, 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.
65

 Tunneling dapat dilakukan 

dengan cara menjual produk perusahaan kepada 

perusahaan yang memiliki hubungan dengan manajer 

dengan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan 

harga pasar, mempertahankan jabatan atau posisi 

pekerjaannya meskipun mereka sudah tidak kompeten 

atau berkualitas lagi dalam menjalankan usahanya atau 

menjual aset perusahaan kepada perusahaan yang memilki 

hubungan dengan manajer (pihak terafiliasi).  

 Perusahaan multinasional sebagai perusahaan yang 

memiliki hubungan dengan pihak berelasi akan memiliki 

kemudahan dalam melakukan tunneling incentive. Hal ini 
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disebabkan akibat adanya kemungkinan untuk 

memindahkan aset atau laba yang dihasilkan oleh 

perusahaan sehingga laba perusahaan menjadi tampak 

lebih rendah. Praktek dari tunneling incentive antara lain 

dengan tidak membagikan dividen, menjual aset 

perusahaan pada pemegang saham mayoritas atau 

perusahaan yang dikuasai oleh pemegang saham 

mayoritas dengan harga lebih murah dibandingkan dengan 

harga seharusnya, posisi kunci perusahaan diduduki oleh 

pemegang saham mayoritas, sehingga proses tunneling 

bisa lebih mudah dilakukan.
66

 

 Manusia diperintahkan untuk mencari rezeki yang 

halal. Allah melarang orang-orang yang beriman untuk 

memperoleh rezeki atau mencari nafkah dengan cara yang 

salah, karena dengan cara seperti itu maka akan 

merugikan orang lain, dan nafkah ataupun harta yang 

diperoleh akan menjadikannya haram. Sebagaimana 

firman Allah SWT. dalam Al-Qur‟an surat An-Nisa‟ ayat 

29, yang berbunyi: 

َنُكْم بِاْلَباِطِل ِإآلّ أَْن َتُكْوَن ِِتَ  اَرًة َعْن يَآاَي َُّها الَِّذْيَن َءاَمنُ ْوا اَل تَْأُكُلْوا اَْمَواَلُكْم بَ ي ْ
(92تَ َراٍض ِمْنُكْم, َواَل تَ ْقتُ ُلْوا أَنْ ُفَسُكْم, ِإنَّ اهلل َكاَن ِبُكْم َرِحْيًما )النساء :   

Yang artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, 

janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara 

kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan 

perdagangan yang kalian saling riba. Dan janganlah 

kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah 

itu Maha Kasih Sayang kepada kalian” (An-Nisa‟ : 29) 

Dalam ayat ini Allah memberi larangan tegas 

mengenai mengharamkan kepada orang beriman untuk 

memakan, memanfaatkan, menggunakan harta orang lain 

dengan jalan yang bathil, yaitu yang tidak dibenarkan 
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oleh syari‟at. Memakan harta orang lain dengan cara 

bathil ada berbagai cara, seperti dengan memakannya 

dengan jalan riba, judi, menipu, termasuk juga dalam 

jalan yang bathil ini segala jual beli yang dilarang syara’. 

Akan tetapi dibolehkan untuk mengambil harta milik 

orang lain dengan cara dagang yang lahir dari keridhaan 

dan keikhlasan hati antara dua pihaak dan dalam koridor 

syari‟. Kita boleh melakukan transaksi terhadap harta 

orang lain dengan jalan perdagangan dengan asas saling 

ridha, saling ikhlas.
67

 

 

5. Mekanisme Bonus 

 Bonus merupakan semua pendapatan yang 

berbentuk uang, barang langsung, atau tidak langsung 

yang diterima karyawan sebagai imbalan atau jasa yang 

diberikan kepada perusahaan. Bonus merupakan 

penghargaan yang diberikan oleh RUPS (Rapat Umum 

Pemegang Saham) kepada anggota direksi setiap tahun. 

Bonus dikeluarkan apabila perusahaan memperoleh 

laba.
68

  

 Pemberian bonus ditentukan oleh pemimpin 

perusahaan yang terkadang disesuaikan dengan posisi 

jabatan, yaitu salah satu contohnya adalah bonus yang 

diberikan kepada para direksi atau manajer perusahaan.
69

 

Biasanya bonus yang diberikan kepda para direksi atau 

manajer dapat berupa komisi, tunjangan, insentif 

penjualan, dan masih banyak lagi bentuknya. Adapun 

kriteria yang berlaku umum dalam pemberian bonus ada 3 

(tiga), yaitu sebagai berikut: 

a. Posisi jabatan 

b. Masa kerja 
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c. Mencapai target tertentu 

 Mekanisme bonus adalah metode pemberian 

kompensasi di luar gaji yang didasarkan atas hasil dan 

prestasi kerja dari direksi bersangkutan. Mekanisme 

bonus merupakan imbalan yang diberikan diluar gaji 

pokok kepada para direksi atau manajer  atas hasil 

kerjanya dengan melihat prestasi kerja mereka. Prestasi 

kerja dapat dinilai dengan penilaian yang ditetapkan oleh 

perusahaan. Sistem pemberian bonus ini yang akan 

berpengaruh terhadap kinerja manajemen dalam kegiatan 

perekayasaan laba. Manajer cenderung akan melakukan 

tindakan mengatur laba bersih untuk memaksimalkan 

bonus yang akan mereka terima.
70

  

 Dalam menjalankan tugas, para direksi cenderung 

menunjukkan kinerja yang baik kepada pemilik 

perusahaan untuk memperoleh bonus dalam mengelola. 

Pemilik perusahaan tidak hanya memberikan bonus 

kepada direksi yang dapat menghasilkan laba untuk divisi 

atau subunit, tetapi juga kepada direksi yang bersedia 

bekerjasama demi kebaikan dan keuntungan perusahaan 

secara keseluruhan.  

 Mekanisme bonus menjadi salah satu penentuan 

perolehan. Salah satu strategi atau motif perhitungan 

dalam akuntansi yang bertujuan untuk memberikan 

penghargaan kepada direksi atau manajemen dengan 

melihat laba secara keseluruhan. Mekanisme bonus 

berdasarkan laba merupakan cara yang paling sering 

digunakan perusahaan dalam memberikan penghargaan 

kepada direksi atau manajer.
71

 Mekanisme bonus biasanya 

digunakan perusahaan untuk meningkatkan kinerja para 

karyawannya, sehingga laba yang dihasilkan setiap 
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tahunnya semakin tinggi. Ada juga perusahaan yang 

menginginkan bonus besar dengan mengubah laba yang 

dilaporkan.
72

 Maka, karena berdasarkan tingkat laba 

direksi atau manajer dapat memanipulasi laba tersebut 

bahkan melakukan tindakan yang mengatur laba bersih 

untuk  dapat memaksimalkan penerimaan bonus. Karena 

sebagai akibat dari adanya praktik transfer pricing maka 

tidak menutup kemungkinan akan terjadi kerugian pada 

salah satu divisi atau subunit. 

Dalam mekanisme bonus dengan memanajemen 

laba, manajer keuangan melakukan pelaporan keuangan 

yang telah dimodifikasi agar memperoleh keuntungan 

yaitu mendapatkan bonus. Hal tersebut tidaklah 

dibenarkan karena tidak mengandung unsur kejujuran.
73

 

Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. Al-Maidah 

ayat 8, yang berbunyi: 

يَا أَي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ُكونُوا قَ وَّاِمنَي لِلَِّو ُشَهَداَء بِاْلِقْسِط َواَل ََيْرَِمنَُّكْم َشَنَآُن 
قَ ْوٍم َعَلى َأالَّ تَ ْعِدُلوا اْعِدُلوا ُىَو أَقْ َرُب لِلت َّْقَوى َوات َُّقوا اللََّو ِإنَّ اللََّو َخِبرٌي ِبَا 

(8)املائدة:  تَ ْعَمُلونَ   
Yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah 

kamu jadi orang-orang yag selalu menegakkan 

(kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. 

Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu 

kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku 

adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Dan 

bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha 

Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Maidah: 

8) 

 Dalam ayat ini dijelaskan bahwa bentuk kejujuran 

adalah menyatakan kebenaran dalam persaksian secara 

adil, tanpa ada unsur apapun dan kepada siapapun 

                                                             
72

 Ibid., h. 35. 
73

Yosy Arisandy, “Manajemen Laba dalam Perspektif Islam”, JURNAL 

ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan, Vol. 25 No. 2 (2015), 

h. 140. 



43 
 

 
 

sekalipun terhadap musuh. Dengan berlaku adil, kita 

menghindari diri dari murka Allah swt. Salah satu bentuk 

dari kejujuran adalah adil dalam persaksian. 

 Kompensasi bonus dilihat berdasarkan tim 

bervariasi di berbagai divisi dalam satu organisasi. 

Sebagai tim perusahaan maka harus bersedia untuk saling 

membantu. Semakin besar laba perusahaan secara 

keseluruhan yang dihasilkan, maka semakin baik citra 

para direksi dimata pemilik perusahaan. Jadi bonus direksi 

tidak didasarkan pada laba subunit melainkan berdasarkan 

pada kebaikan dan laba perusahaan secara keseluruhan. 

Oleh karena itu, para direksi mampu mengangkat laba 

pada tahun yang diharapkan yaitu dengan menjual 

persediaan kepada antar perusahaan satu grup dalam 

perusahaan multinasional dengan harga dibawah pasar. 

Hal ini akan mempengaruhi pendapatan perusahaan dan 

meningkatkan laba pada tahun tersebut. 

 

6. Transfer Pricing 

a. Definisi Transfer Pricing 

Transfer pricing adalah suatu kebijakan 

perusahaan dalam menentukan harga atas penyerahan 

barang, jasa, harta tak terwujud ataupun transaksi 

finansial yang dilakukan oleh perusahan antar divisi 

ataupun antar pihak yang mempunyai hubungan 

istimewa.Transfer pricing sebenernya memiliki istilah 

yang netral, namun sering kali dikonotasikan sebagai 

praktek penghindaran pajak yang dilakukan para 

pihak yang dipengaruhi hubungan istimewa.
74

 

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal 

Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 tentang Perubahan 

Atas Peraturan  Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-

43/PJ/2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan 
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Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Wajib Pajak 

Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa, 

transfer pricing adalah penentuan harga dalam 

transaksi antar pihak-pihak yang mempunyai 

hubungan istimewa.
75

 Sedangkan berdasarkan 

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 

Nomor 213/PMK.03/2016, transfer pricing adalah 

penentuan harga dalam transaksi afiliasi, sedangkan 

transaksi afiliasi adalah transaksi yang dilakukan 

Wajib Pajak dengan pihak afiliasi, pihak afiliasi disini 

adalah pihak yang mempunyai hubungan istimewa 

dengan Wajib Pajak.
76

 

Transfer pricing merupakan harga transfer 

atas harga jual barang,  jasa, dan harta tak berwujud 

kepada anak perusahaan atau kepada pihak yang 

berelasi atau mempunyai hubungan istimewa yang 

berlokasi di berbagai negara. Organization for 

Economic Co-operation and Development (OECD) 

mendefinisikan transfer pricing sebagai harga yang 

ditentukan dalam transaksi antar anggota grup dalam 

sebuah perusahaan multinasional dimana harga 

transfer yang ditentukan dalam transaksi tersebut 

dapat menyimpang dari harga pasar wajar sepanjang 

cocok bagi grupnya. Mereka dapat menyimpang dari 

harga pasar wajar karena posisi mereka berada dalam 

keadaan bebas untuk mengadopsi prinsip apapaun 

yang tetap bagi korporasinya.
77

 

Terdapat dua kelompok transaksi dalam 

transfer pricing, yaitu intra-company dan inter-
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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.
78

 

Transaksinya sendiri dapat dilakukan dalam satu 

negara (domestic transfer pricing), maupun dengan 

negara yang berbeda (international transfer pricing). 

Transfer pricing juga berfungsi sebagai sarana untuk 

mengkomunikasikan tujuan kinerja organisasi, 

memotivasi usaha manajerial departemen, dan 

mengevaluasi kinerja departemen.
79

 

Praktik transfer pricing secara umum tidak 

menyalahi aturan, dan aturan perpajakan mengenai 

praktik-praktik transfer pricing terbilang sudah 

mengenai berbagai praktik transfer pricing serta 

perlakukan perpajakannya. Praktik transfer pricing 

diperbolehkan dengan menerapkan arm’s length 

principle dal;am transaksinya. Prinsip kewajaran dan 

kelaziman usaha atau arm’s lenght principle adalah 

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 dalam 

transaksi yang dilakukan antara 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 menjadi pembanding. 

Peraturan perpajakan domestik Indonesia pun telah 
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mengatur mengenai kewajiban menerapkan arm’s 

length principle dalam transaksi yang dilakukan oleh 

pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa.
80

 

Kewajiban tersebut tertera dalam Peraturan Direktur 

Jenderal Pajak Nomor Per-32/PJ/2011 Tentang 

Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha 

Dalam Transaksi Antar Wajib Pajak.
81

 

Transfer pricing dasarnya dapat terjadi karena 

adanya suatu hubungan istimewa antar perusahaan 

yang berada dalam satu grup perusahaan 

multinasional, sehingga mereka bisa bernegosiasi dan 

bekerja sama dengan baik dalam penentuan harga 

transfer. Kebijakan dalam menetapkan transfer 

pricing dipilih oleh suatu perusahaan untuk mencapai 

tujuan-tujuan tertentu yaitu memaksimalkan laba yang 

diperoleh perusahaan secara global, mengamankan 

posisi kompetitif cabang perusahaan di mancanegara, 

mengontrol kredibilitas asosiasi, mengatur arus kas 

cabang perusahaan yang memadai, membina 

hubungan yang baik dengan administrasi setempat, 

mengurangi beban pengenaan pajak dan bea masuk, 

serta mengurangi risisko pengambilalihan oleh 

pemerintah.
82

 

b. Motivasi Transfer Pricing 

Secara geografis, motivasi transfer pricing 

dikelompokkan menjadi 2 (dua) transaksi, yaitu 

transaksi domestik dan transaksi internasional.
83

 

Motivasi transfer pricing dengan transaksi domestik, 

meliputi poin-poin sebagai berikut: 
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1) Konglomerat. 

2) Motivasi pimpinan divisi/unit. 

3) Pengendalian harga dalam rangka optimalisasi 

laba. 

4) Pengendalian pasar. 

Adapun motivasi transfer pricing dengan 

transaksi internasional, meiputi poin-poin sebagai 

berikut: 

1) Memaksimalkan penghasilan global. 

2) Penetrasi pasar. 

3) Penilaian kinerja anak perusahaan atau cabang 

luar negeri. 

4) Kredit rating. 

5) Meningkatkan bagian laba operasi bersama (joint 

venture). 

6) Pengurangan risiko moneter.  

c. Metode Transfer Pricing 

Secara umum, ada beberapa metode yang 

dapat digunakan untuk menentukan harga transfer 

yang wajar yang dilakukan oleh perusahaan 

multinasional yang meakukan transfer pricing,84
yaitu 

sebagai berikut: 

1) Metode Perbandingan Harga (Comparable 

Uncontroed Price/ CUP) 

Metode perbandingan harga ini 

digunakan untuk membandingkan harga transaksi 

dari pihak yang ada hubungan istimewa tersebut 

dengan harga transaksi barang sejenis dengan 

pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa 

(pembanding independen), baik itu internal CUP 

ataupun eksternal CUP. Metode ini sebenarnya 

merupakan metode yang paling akurat, tetapi 
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yang sering menjadi permasalahan adalah 

mencari barang yang benar-benar sejenis. 

 

 

2) Metode Harga Penjualan Kembali (Resale Price 

Method/ RPM) 

Metode harga penjualan kembali ini 

digunakan dalam hal Wajib Pajak bergerak dalam 

bidang usaha perdagangan, dimana produk yang 

telah dibeli dari pihak yang mempunyai 

hubungan istimewa dijual kembali (resale) 

kepada pihak lainnya (yang tidak mempunyai 

hubungan istimewa). Harga yang terjadi pada 

penjualan kembali tersebut dikurangi dengan laba 

kotor (mark up) wajar sehingga diperoleh harga 

beli wajar dari pihak yang mempunyai hubungan 

istimewa. 

3) Metode Biaya-Plus (Cost Plus Method/ CPM) 

Metode biaya-plus dilakukan dengan 

menambahkan tingkat laba kotor wajar yang 

diperoleh perusahaan yang sama dari transaksi 

dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan 

istimewa atau tingkat laba kotor wajar yang 

diperoleh perusahaan lain dari transaksi 

sebanding dengan pihak yang tidak mempunyai 

hubungan istimewa, umumnya digunakan pada 

usaha pabrikasi. 

4) Metode Pembagian Laba (Profit Split Method/ 

PSM) 

Metode pembagian laba dilakukan 

dengan mengidentifikasi laba gabungan atas 

transaksi afiliasi yang akan dibagi oleh pihak-

pihak yang mempunyai hubungan istimewa 

tersebut dengan menggunakan dasar yang dapat 

diterima secara ekonomi yang memberikan 

perkiraan pembagian laba yang selayaknya akan 

terjadi dan akan tercermin dari kesepakatan antar 
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pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan 

istimewa dengan menggunakan Metode 

Kontribusi (Contribution Profit Split Method) 

atau Metode Sisa Pembagian Laba (Residua 

Profit Split Method). 

5) Metode Laba Bersih Transaksional 

(Transactional Net Margin Method/ TNMM) 

Metode laba bersih transaksional 

dilakukan dengan membandingkan persentase 

laba bersih operasi terhadap biaya, terhadap 

penjualan, terhadap aktiva, atau terhadap dasar 

lainnya atas transaksi antara pihak-pihak yang 

mempunyai hubungan istimewa dengan persentse 

laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi 

sebanding dengan pihak lain yang tidak 

mempunyai hubungan istimewa atau persentase 

laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi 

sebanding yang dilakukan oleh pihak yang tidak 

mempunyai hubungan istimewa lainnya. 

 

7. Sistem Perpajakan dalam Islam 

 Definisi pajak menurut para ahli keuangan adalah 

kewajiban yang ditetapkan terhadap Wajib Pajak yang 

harus disetorkan kepada negara dengan ketentuan tanpa 

mendapartakn prestasi-kembalik dari negara, yang 

langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk 

membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang 

berhubungan dengan tugas negara untuk 

menyelenggarakan pemerintahan.
85

 

 Dalam konsep Islam dikenal dengan sebutan 

pungutan-pungutan yang hampir sama dengan konsep 

pajak dan dipungut oleh pemerintah dari warga 

negaranya. Secara umum, konsep pungutan, iuran, atau 
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pajak dalam konsep Islam dikenal dengan Al-Maks atau 

Ad-Dharibah yang artinya pungutan yang ditarik dari 

rakyat oleh para penarik pajak. Secara syariah, pajak 

adalah kewajiban yang diterapkan terhadap wajib pajak 

yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan 

ketentuan, tanpa mendapatkan prestasi atau imbalan 

langsung dari negara.
86

 Berdasarkan pendekatan hukum 

Islam (syariah), istilah pajak terbagi menjadi 3 macam, 

yaitu kharaj (pajak bumi/tanaman), usyur (pajak 

perdagangan/bea cukai), dan jizyah (pajak jiwa terhadap 

non muslim yang hidup dalam naungan negara-

pemerintah Islam).
87

 

a. Kharaj (Pajak Bumi/Tanaman) 

Kharaj adalah harta yang dikeluarkan oleh 

pemilik tanah untuk diberikan kepada negara. Kharaj 

juga dapat diartikan dengan apa yang dibayarkan 

untuk pajak tanah pertanian atau pajak hasil bumi. 

Dan kharaj yang terkumpul akan digunakan untuk 

penyelenggaraan negara, dana cadangan dan juga 

santuna fakir miskin dan janda. Untuk menghindari 

penyalahgunaan dana kharaj maka gaji yang 

dibayarkan kepada aparat pemerintahan diambil dari 

dana baitul maal tidak dari dana kharaj. 88  Adapun 

landasan atau dalil penerapan kharaj yaitu ketika 

khalifah Umar bin Khattab menarik pungutan pajak 

berlandaskan pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 

267, yang berbunyi: 
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يَا أَي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا أَْنِفُقوا ِمْن طَيَِّباِت َما َكَسْبُتْم َوِمَّا َأْخَرْجنَا َلُكْم ِمَن 
ُموا اْْلَِبي َث ِمْنُو تُ ْنِفُقوَن َوَلْسُتْم بَِآِخِذيِو ِإالَّ َأْن تُ ْغِمُضوا اْْلَْرِض َواَل تَ َيمَّ

يٌد ) (962البقرة: ِفيِو َواْعَلُموا َأنَّ اللََّو َغِِنٌّ َحَِ  

Yang artinya: “Wahai orang-orang beriman. 

Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-

baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari 

bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk 

untukkamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak 

mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan 

mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa 

Allah Maka Kaya lagi Maha Terpuji.” (Q.S. Al-

Baqarah: 267) 

Besarnya kharaj (pajak bumi/tanaman) 

ditentukan berdasarkan produktifitas lahan, bukan 

berdasarkan zona. Produktifitas lahan diukur dari 

tingkat kesuburan lahan dan irigasi. Jadi sangat 

memungkinkan dalam satu wilayah yang berdekatan 

akan berbeda jumlah kharaj yang akan dikeluarkan. 

Kebijakan ini menjadikan pengusaha kecil yang 

kurang produktif masih dapat melanjutkan 

usahanya.
89

 

b. Usyur (Pajak Perdagangan/Bea Cukai) 

Usyur menurut bahasa dapat diartikan sebagai 

akhadza yaitu mengambil dan zaada yang artinya 

menambah. Menurut istilah usyur adalah harta 

perdagangan yang diambil dari para pedagang asing 

yang melewati batas negara Islam dan 

pemabayarannya dapat berupa uang dan barang. 

Dalam konteks perekonomian modern, usyur dapat 
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dikatakan sebagai pajak ekspor-impor atau disebut 

dengan bea cukai.
90

 

Bea cukai mulai dikenal atas keputusan 

khalifah Umar bin Khattab setelah bermusyawarah 

dengan para sahabat beliau yang menjadi anggota 

Dewan Syura-nya. Keputusan Umar bin Khattab 

bertitik tolak dengan datangnya surat dari gubernur 

Basrah Abu Musa Al-Asy‟ari yang menyatakan 

bahwa saudagar-saudagar muslim yang membawa 

barang dagangannya ke negara-negara yang tidak 

termasuk wilayah Islam dipungut bea masuk oleh 

pemerintah setempat sebesar 10%. Dengan demikian 

dasar dari bea cukai ini adalah ijtihad.
91

 

c. Jizyah (Pajak Jiwa) 

Jizyah secara bahasa dapat diartikan sebagai 

kaafa yang artinya mencukupi dan ‘aqaba yang 

artinya menghukum. Menurut istilah jizyah yaitu 

sejumlah harta yang dibebankan pada orang yang 

berada di bawah tanggungan Kaum Muslimin dan 

melakukan perjanjian dengan kaum muslimin dari 

Ahlul Kitab. Jizyah adalah hak yang diberikan Allah 

kepada kaum muslimin dari orang-orang kafir sebagai 

tanda tunduknya mereka kepada Islam.
92

 Ketentuan 

penerapan jizyah ini berlandaskan dalam firman Allah 

dalam Al-Qur‟an Surat At-Taubah ayat 29, yang 

berbunyi: 

قَاتُِلوا الَِّذيَن اَل يُ ْؤِمُنوَن بِاللَِّو َواَل بِاْليَ ْوِم اآْلَِخِر َواَل ُُيَرُِّموَن َما 
وُتوا اْلِكتَاَب َحَّتَّ َحرََّم اللَُّو َوَرُسولُُو َواَل يَِديُنوَن ِديَن اْلَْقِّ ِمَن الَِّذيَن أُ 

(92التوبة: يُ ْعُطوا اْلِْْزيََة َعْن يٍَد َوُىْم َصاِغُروَن )  
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Yang artinya: “Perangilah orang-orang yang tidak 

beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari 

Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa 

yang diharamkan oleh Allah dan rasul-Nya dan tidak 

beragama dengan agama yang benar (agama Allah), 

yaitu orang-orang yang diberikan Al-Kitab kepada 

mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan 

patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.” (Q.S. 

At-Taubah: 29) 

Jizyah ini berhenti dipungut jika wajib pajak 

masuk beragama Islam. Tarif persentase pembayaran 

jizyah yaitu 48 dirham untuk orang kaya, 24 dirham 

untuk orang berstatus sosial menengah ke bawah, 

yang terakhir 18 dirham diperuntukkan bagi yang 

kurang mampu dari golongan pekerja dan petani. 

Dimana pemungutan jizyah ini akan ditagih setiap 

tahunnya. Jika mereka memiliki hewan ternak dan 

perhiasan maka akan dihitung adalah harganya karena 

jizyah tidak diambil atas barang.
93

 

Menurut para ulama diperbolehkan untuk 

memungut pajak dengan alasan utamanya adalah untuk 

mewujudkan kemaslahatan umat, karena dana pemerintah 

tidak mencukupi untuk membiayai berbagai pengeluaran 

yang jika pengeluaran itu tidak dibiayai, maka akan 

timbul kemudharatan. Sedangkan mencegah 

kemudharatan adalah suatu kewajiban. Sebagaimana 

kaidah ushulfiqh menyebutkan bahwa suatu kewajiban 

jika tidak sempurna kecuali dengan sesuatu, maka 

sesuatu itu hukumnya wajib.
94

 

 

8. Jakarta Islamic Indeks 

 Saham syariah adalah sertifikat yang menunjukkan 

bukti kepemilikan suatu perusahaan yang diterbitkan oleh 
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emiten yang kegiatan usaha maupun cara pengelolaannya 

tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam prinsip 

syariah, penyertaan modal dilakukan pada perusahaan 

yang tidak melanggar prinsip syariah, seperti perjudian, 

perdagangan yang dilaramg, jasa keuangan yang 

mengandung unsur riba, jual beli gharar dan maisir, 

transaksi yang menggunakan penyuapan, serta 

memproduksi barang yang diharamkan menurut ketentuan 

syariah Islam.
95

  

 Di Indonesia terdapat tiga indeks saham syariah 

yaitu Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI), Jakarta 

Islamic Indeks (JII), dan Jakarta Islamic Indeks 70 (JII 

70). Perbedaan antara ketiganya adalah terletak pada 

jumlah konstutuennya. Pada Indeks Saham Syariah 

Indonesia (ISSI) konstituennya adalah seluruh saham 

syariah Indonesia yang masuk dalam Daftar Efek Syariah 

(DES) yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK), kemudian Jakarta Islamic Indeks (JII) memiliki 

jumlah konstituen 30 saham syariah yang paling likuid 

yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI), sedangkan 

Jakarta Islamic Indeks 70 (JII 70) memiliki jumlah 

konstituen 70 saham syariah yang paling likuid yang 

tercatat di BEI.
96

   

 Jakarta Islamic Indeks atau JII yaitu salah satu 

indeks saham yang ada di Indonesia yang menghitung 

indeks harga rata-rata saham untuk jenis saham yang 

memenuhi kriteria syariah. Pembentukan JII tidak lepas 

dari kerja sama antara Pasar Modal Indonesia (PT Bursa 

Efek Indonesia) dengan PT Danareksa Investment 

Management (PT DIM). JII diluncurkan di Pasar Modal 

indonesia pada tanggal 3 Juli 2000. Setiap periodenya, 

konstituen JII hanya terdiri dari 30 saham syariah paling 
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likuid yang tercatat di BEI. Review saham syariah yang 

menjadi konstituen JII dilakukan sebanyak dua kali dalam 

setahun, Mei dan November, mengikuti jadwal review 

Dewan Efek Syariah (DES) yang diterbitkan oleh Otoritas 

Jasa Keuangan (OJK).  

 Adapun kriteria likuiditas yang digunakan dalam 

menyeleksi 30 saham sayariah yang dilakukan BEI untuk 

dijadikan konstituen JII,
97

 yaitu sebagai berikut : 

a. Saham syariah yang masuk dalam konstituen Indeks 

Saham Syariah Indonesia (ISSI) telah tercatat selama 

6 bulan terakhir. 

b. Dipilih 60 saham berdasarkan urutan rata-rata 

kapitalisasi pasar tertinggi selama 1 tahun terakhir. 

c. Dari 60 saham tersebut, kemudian dipilih 30 saham 

berdasarkan rata-rata nilai transaksi harian di pasar 

reguler tertinggi. 

d. 30 saham yang tersisa merupakan saham terpilih. 

 

B. Kerangka Teori 

 Kerangka pemikiran merupakan penjelasan sementara 

terhadap gejala-gejala yang menjadi obyek permasalahan. 

Kerangka berfikir menggambarkan pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen, yaitu pengaruh 

variabel X terhadap variabel Y. Untuk menggambarkan 

pengaruh dari variabel independen terhadap variabel 

dependen dikemukakan kerangka pemikiran teoritis mengenai 

faktor-faktor yang mempengaruhi transfer pricing. Variabel 

independen dalam penelitian ini adalah beban pajak, tunneling 

incentive, dan mekanisme bonus. Sedangkan variabel 

dependen dalam penelitian ini adalah transfer pricing,. 

 Salah satu alasan perusahaan melakukan penerapan 

transfer pricing adalah beban pajak. Biasanya perusahaan 

menghindari pembayaran pajak yang sangat tinggi, yaitu 

dengan melaporkan laba lebih rendah pada laporan 
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keuangannya. Salah satu cara yang dipraktekkan dalam 

menurunkan laba adalah menrapkan transfer pricing. 

 Keputusan melakukan transfer pricing dapat 

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.
98

 

 Dalam mekanisme bonus, para manajer perusahaan 

dengan rencana bonus cenderung untuk memilih prosedur 

akuntansi dengan perubahan laba yang dilaporkan dari periode 

masa depan ke periode masa kini. Salah satu cara yang 

dilakukan adalah dengan memilih kebijakan akuntansi yang 

meningkatkan laba yang dilaporkan pada periode tersebut 

yaitudengan cara menerapkan transfer pricing. 

 Berdasarkan uraian diatas, untuk mengetahui lebih 

jelas dari kerangka pemikiran dalam penelitian ini, berikut 

gambaran atau garis besar sebuah penelitian yang akan diteliti 

oleh penulis. 
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Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 
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 Ket : Uji Parsial 

    Uji Simultan 

C. Hipotesis 

Seiring perkembangan zaman, perusahaan 

multinasional telah memanfaatkan transfer pricing sebagai 

upaya perencanaan pajak perusahaan untuk menghindari pajak 

dengan cara Hipotesis adalah jawaban sementara untuk 

masalah yang ada dalam penelitian, dimana masalah 

dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Dikatakan sementara 

karena jawaban yang diberikan baru didasarkan oleh fakta-

fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.
99

 

Dalam sebuah penelitian hipotesis memiliki fungsi yang 

sangat penting dalam suatu penelitian, karena hipotesis 

memberi arahan atau acuan yang jelas dalam pelaksanaan 

penelitian. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis adalah 
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jawaban sementara dalam penelitian, yang kebenarannya 

harus diuji terlebih dahulu. 

1. Pengaruh Beban Pajak Terhadap Transfer Pricing 

Pajak adalah iuran wajib kepada negara oleh orang 

pribadi atau badan yang dipaksakan yang dibayar 

berdasarkan undang-undang, tidak mendapat balas jasa 

secara langsung, dan digunakan untuk membiayai 

pengeluaran Pemerintah meminimalkan beban pajak yang 

harus ditanggung perusahaan.
100

 Perusahaan seharusnya 

menggunakan prinsip harga wajar untuk mengurangi 

kewajiban pajak, tetapi perusahaan lebih banyak 

menggunakan transfer pricing.101
 

Perusahaan multinasional melakukan transfer 

pricing adalah untuk meminimalkan kewajiban pajak 

global perusahaan mereka. Motivasi pajak dalam transfer 

pricing pada perusahaan multinasional tersebut dilakukan 

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.
102

 

Teori yang mendukung hipotesis ini adalah teori 

akuntansi positif, dimana teori akuntansi positif 

menyatakan bahwa makin besar biaya politik yang mesti 

ditanggung oleh perusahaan, manajer cenderung lebih 

memilih prosedur akuntansi yang menyerah pada laba 

yang dilaporkan dari masa sekarang menuju masa depan. 

Pada teori akuntansi positif terdapat berbagai macam 

motif untuk mendorong profit dari perusahaan. Salah satu 

                                                             
100

Hani Sri Mulyani, Endah Prihartini, Dadang Sudirno, “Analisis Keputusan 

Transfer Pricing Berdasarkan Pajak, Tunneling dan Exchange Rate”, Jurnal 

Akuntansi dan Pajak, Vol. 20 No. 2 (2019), h. 172. 
101

Gresia Meriana Purwanto, James Tumewu, “Pengaruh Pajak, Tunneling 

Incentive dan Mekanisme Bonus Pada Keputusan Transfer Pricing Perusahaan 

Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”, Jurnal Ekonomi Manajemen 
Akuntansi, Vol. 16 No. 1 (2018), h. 51. 
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(2004), h. 53. 
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motif tersebut adalah untuk memanipulasi pajak 

perusahaan yang menjadi politiknya, yaitu berdasarkan 

teori biaya politik. 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 manajer 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 dapat seminimal 

mungkin.
103

 

Pada penelitian Thesa Refgia menunjukkan bahwa 

pajak berpengaruh terhadap transfer pricing.104 Hal yang 

sama pada penelitian Anita Wahyu Indrasti,
105

 yang 

menyatakan bahwa pajak berpengaruh positif terhadap 

transfer pricing. Hal ini juga dikuatkan dengan penelitian 

Dede Abdul Rosad, dkk.,
106

 yang menyatakan bahwa 

pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan 

terhadap penerapan transfer pricing. Dengan demikian 

hipotesis pertama yang dapat dibuat adalah : 

H1 : Beban pajak memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap penerapan transfer 

pricing. 
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(2014), h. 87.  
104
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Fekon, Vol. 4 No. 1 (2017), h. 553. 
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Pricing (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia Tahun 2012-2015)”, Profita, Vol. 9 No. 3 (2016), h. 369. 
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Dede Abdul Rosad, Erik Nugraha, Rizki Fajri, “Faktor-Fakltor Yang 
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Akun Nabelo, Vol. 2 No. 2 (2020), h. 304. 
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2. Pengaruh Tunneling Incentive Terhadap Transfer 

Pricing 

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.
107

 Pemegang saham mayoritas dapat 

mentransfer kekayaan untuk dirinya sendiri dengan 

mengorbankan hak para pemilik minoritas dan terjadi 

penurunan pengalihan kekayaan ketika persentase 

kepemilikan pemegang saham mayoritas menurun. 

Kemunculan tunneling incentive terjadi akibat 

adanya masalah keagenan antara pemegang saham 

mayoritas dengan pemegang saham minoritas. Masalah 

tersebut muncul karena adanya kepentingan dan tujuan 

yang berbeda antar masing-masing pihak yang 

berkepentingan. Kepemilikan saham yang terkonsentrasi 

pada salah satu pihak atau satu kepentingan akan 

memberikan kemampuan untuk mengendalikan kegiatan 

bisnis perusahaan yang berada dibawah kendalinya.
108

 

Teori yang mendukung hipotesis ini adalah 

agency theory atau teori keagenan, dimana agency theory 

yang menjelaskan bahwa pihak principal selaku 

pemegang saham maupun pihak agent selaku manajemen 

perusahaan ditafsirkan sebagai orang-orang ekonomi yang 

rasional dan cenderung memikirkan kepentingan pribadi, 

tetapi mereka tidak dapat membedakan antara 

penghargaan atas preferensi, kepercayaan dan 

informasi.
109

 Sehingga terdapat adanya dua kepentingan 
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yang berbeda di dalam antara pemegang saham dengan 

manajemen perusahaan, dimana kedua pihak berusaha 

untuk mencapai atau mempertahankan tingkat 

kemakmuran sesuai yang masing-masing mereka 

kehendaki. Para pemilik saham mayoritas akan 

melakukan cara-cara apapun yang dapat menghasilkan 

laba yang tinggi dan mengorbankan hak-hak pemegang 

saham minoritas. Salah satunya dengan cara melakukan 

transfer pricing. 

Penelitian yang dilakukan oleh Desi Alfiatus 

Sarifah, dkk.,
110

 menyatakan bahwa tunneling incentive 

berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan transfer 

pricing. Hal ini juga didukung oleh penelitian dari 

Wastam Wahyu Hidayat, dkk.,
111

 yang menyatakan bahwa 

tunneling incentive berpengaruh signifikan terhadap 

transfer pricing. Serta penelitian yang dilakukan oleh 

Novi Lailiyul Wafiroh dan Niken Nindya Hapsari,
112

 yang 

menyatakan bahwa variabel tunneling incentive 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap terjadinya 

transaksi transfer pricing. Oleh karena itu, hipotesis kedua 

yang dapat dirumuskan yaitu : 

H2 : Tunneling incentive memiliki pengaruh positif 

dan signifikan terhadap penerapan transfer 

pricing. 

 

                                                             
110  Desi Alfiatus Sarifah, Diyah Probowulan, Astrid Maharani, “Dampak 

Effective Tax Rate (ETR), Tunneling Incentive (TNC), Indeks Trend Laba Bersih 

(ITRENDLB) dan Exchange Rate Pada Keputusan Transfer Pricing Perusahaan 

Manufaktrur yang Listing di Bursa Efek Indonesia”, Jurnal Ilmiah Akuntansi dan 
Humanika, Vol. 9 No. 2 (2019), h. 227.  

111Wastam Wahyu Hidayat, Widi Winarso, Devi Hendrawan, “Pengaruh Pajak 

dan Tunneling Incentive Terhadap Keputusan Transfer Pricing Pada Perusahaan 

Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2017”, JIAM, 
Vol. 15 No. 1 (2019), h. 57. 

112
Novi Lailiyul Wafiroh, Niken Nindya Hapsari, “Pajak, Tunneling Incentive 

dan Mekanisme Bonus Pada Keputusan Transfer Pricing”, El-Muhasaba, Vol. 6 No. 

2 (2015), h. 167. 
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3. Pengaruh Mekanisme Bonus Terhadap Transfer 

Pricing 

Mekanisme bonus diartikan sebagai kompensasi di 

luar gaji kepada direksi atas hasil yang dilakukan yang 

didasarkan atas prestasi kerja direksi.
113

 Mekanisme bonus 

merupakan salah satu strategi dengan memberikan 

kompensasi tambahan yang ditawarkan untuk 

memberikan penghargaan kepada manajemen maupun 

direksi didasarkan atas laba perusahaan. Sistem pemberian 

kompensasi bonus, memberikan pengaruh terhadap 

kinerja manajemen. Manajer akan cenderung melakukan 

tindakan yang mengatur laba bersih untuk 

memaksimalkan bonus yang mereka terima, termasuk 

dengan melakukan transfer pricing. 

Dalam menjalankan tugasnya, para direksi 

cenderung ingin menunjukkan kinerja yang baik kepada 

pemilik perusahaan. Karena apabila pemilik perusahaan 

atau paar pemegang saham sudah menilai kinerja para 

direksi dengan penilaian yang baikmaka pemilik 

perusahaan akan memberikan penghargaan kepada direksi 

yang telah mengelola perusahaannya dengan baik. 

Penghargaan itu dapat berupa bonus yang diberikan 

kepada direksi perusahaan. Dalam memberikan bonus 

kepada direksi, pemilik perusahaan akan melihat  kinerja 

para direksi dalam mengelola perusahaannya. Pemilik 

perusahaan dalam menilai kinerja para direksi biasanya 

melihat laba perusahaan secara keseluruhan yang 

dihasilkan.
114

 

Hipotesis ini sejalan dengan teori akuntansi positif 

yang menyatakan bahwa manajemen yang remunerasinya 

berdasarkan bonus akan berupaya memaksimalkan bonus 

akan diperoleh dengan memakai metode akuntansi yang 

dapat menaikkan laba dan pada akhirnya dapat 
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memperbesar pemberian bonus. Manajer perusahaan yang 

mempunyai perencanaan bonus akan memilih metode 

akuntansi yang dapat menggeser laba bersih dari periode 

masa depan ke periode saat ini untuk meningkatkan laba 

bersih yang diperoleh perusahaan saat ini.
115

 

Merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Heru 

Ravensky dan Taufiq Akbar,
116

  menyebutkan bahwa 

mekanisme bonus memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap keputusan transfer pricing. Hal ini 

juga didukung oleh penelitian yang dilakukan Isabella 

Yora Cristina dan Triana Murtiningtyas yang menyatakan 

bahwa mekanisme bonus berpengaruh signifikan terhadap 

praktik transfer pricing.117
 Hal ini juga dikuatkan dengan 

penelitian Debbi Chyntia Ovami dan Yuni Shara yang 

menunjukkan bahwa mekanisme bonus berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap transfer pricing.
118

 Dengan 

demikian hipotesis ketiga yang dapat dirumuskan yaitu : 

H3 : Mekanisme bonus memiliki pengaruh positif 

dan signifikan terhadap penerapan transfer 

pricing. 

 

4. Pengaruh Beban Pajak, Tunneling Incentive, 

Mekanisme Bonus Terhadap Transfer Pricing 

Pajak merupakan salah satu motif yang digunakan 

oleh perusahaan untuk melakukan transfer pricing. 
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Apabila dalam suatu perusahaan terdapat pajak yang 

tinggi, maka tingkat kegiatan transfer pricing perusahaan 

tersebut ke anggota atau anak perusahaannya yang 

menerapkan tarif pajak lebih lebih rendah akan meningkat 

dan sebaliknya.
119

 Dalam transfer pricing perusahaan 

yang memiliki keuntungan lebih dapat menyesuaikan 

harga pengalihan untuk mengurangi keuntungan dalam 

pajak tinggi (pajak rendah). Semakin besar penghasilan 

untuk diperoleh perusahaan maka akan berpengaruh 

terhadap besarnya yang harus dibayarkan. Semakin nilai 

pajak lebih besar maka berpotensi perusahaan akan 

melakukan transfer pricing.  

Transfer pricing adalah suatu kebijakan harga 

dalam transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang 

memiliki hubungan istimewa. Dengan begitu tunneling 

incentive menjadi alasan suatu perusahaan melakukan 

transfer pricing. dengan tingkat kepemilikan saham lebih 

besar akan semakin besar kemungkinan menjadi 

pemegang saham pengendali. Tunneling adalah transfer 

aset dan keuntungan keluar dari perusahaan untuk 

kepentingan pemegang saham mayoritas.
120

 Terdapat dua 

hal yang dipertimbangkan sebagai dorongan bagi 

perusahaan untuk melakukan tunneling. Pertama, struktur 

kepemilikan,. Kedua, tersedianya sumber daya keuangan 

pada perusahaan yang akan di-tunnel. 

Keputusan untuk melakukan transfer pricing juga 

dipengaruhi oleh mekanisme bonus. Bonus merupakan 

penghargaan yang diberikan RUPS kepada anggota 

direksi setiap tahun apabila perusahaan memperoleh laba. 

Sistem pemberian kempensasi bonus ini akan memberikan 

pengaruh terhadap manajemen dalam merekayasa laba. 

Manajer cenderung melakukan tindakan yang mengatur 
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laba bersih untuk dapat memaksimalkan bonus yang akan 

mereka terima.
121

 

Teori yang mendukung hipotesis ini adalah teori 

keagenan, dimana agency theori atau teori keagenan yang 

membahas tentang perbedaan kepentingan yang terjadi 

antara agent dengan principal, salah satu perbedaan yang 

dapat terjadi antara kedua belah pihak (manajemen dan 

pemegang saham) adalah keputusan perusahaan dalam 

menerapkan transfer pricing. Terdapat adanya dua 

kepentingan yang berbeda di dalam antara pemegang 

saham dengan manajemen perusahaan, dimana kedua 

pihak berusaha untuk mencapai atau mempertahankan 

tingkat kemakmuran sesuai yang masing-masing mereka 

kehendaki. Para pemilik saham mayoritas akan 

melakukan cara-cara apapun yang dapat menghasilkan 

laba yang tinggi dan mengorbankan hak-hak pemegang 

saham minoritas. Salah satunya dengan cara melakukan 

transfer pricing. 

Pada penelitian Diah Fitri, Nur Hidayat, T. Arsono, 

menunjukkan bahwa variabel pajak, mekanisme bonus 

dan tunneling incentive secara bersama-sama berpengaruh 

signifikan terhadap transfer pricing. Hal ini dapat 

dibuktikan dengan melihat hasil output dari uji F. Dengan 

hasil penelitian tersebut dapat diartikan bahwa penerapan 

transfer pricing yang dilakukan perusahaan dapat 

dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dan beban pajak, 

tunneling incentive, mekanisme bonus sebuah perusahaan 

menjadi penyebab sebuah perusahaan melakukan atau 

menerapkan transfer pricing. 122  Dengan demikian 

hipotesis keempat yang dapat dirumuskan yaitu : 
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H4 : Beban pajak, tunneling incentive, dan 

mekanisme bonus memiliki pengaruh 

positif dan signifikan terhadap penerapan 

transfer pricing. 
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