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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Globalisasi mempengaruhi segala aspek dalam kehidupan, salah satunya 

sangat berdampak terhadap perkembangan perekonomian. Globalisasi yang 

ditandai dengan kemajuan teknologi, transportasi serta komunikasi berperan 

mengurangi atau bahkan menghilangkan hambatan antarnegara dalam rangka 

memudahkan arus barang, jasa, modal dan sumber daya (Anisa & Naniek, 2018). 

Dengan kata lain, globalisasi berdampak memberi kebebasan seluas-luasnya bagi 

perusahaan untuk mengembangkan usahanya disegala penjuru dunia. Hal tersebut 

merangsang terbentuknya perusahaan multinasional dengan berbagai transaksi 

international. Transaksi internasional adalah transaksi barang, jasa, ataupun harta 

tak berwujud antar anggota/divisi perusahaan yang berada di negara berbeda. 

Sebagian besar transaksi internasional tersebut merupakan transaksi antara 

perusahaan berelasi atau mempunyai hubungan istimewa. Penentuan harga atas 

berbagai transaksi antar anggota (divisi) tersebut dikenal dengan sebutan Transfer 

Pricing. 

Transfer Pricing merupakan sebuah kebijakan perusahaan dalam 

menentukan harga transfer, baik barang, jasa maupun harta tidak berwujud antara 

perusahaan berelasi ataupun mempunyai hubungan istimewa. Terdapat dua 

kelompok transaksi dalam Transfer Pricing, yaitu intra-company dan inter-

company Transfer Pricing. Intra-company Transfer Pricing merupakan Transfer 

Pricing antardivisi dalam satu perusahaan. Sedangkan intercompany Transfer 

Pricing merupakan Transfer Pricing antara dua perusahaan yang mempunyai 

hubungan istimewa. Transaksinya sendiri bisa dilakukan dalam satu negara 

(domestic Transfer Pricing), maupun dengan negara yang berbeda (international 

Transfer Pricing). 

Seringkali Transfer Pricing dikonotasikan sebagai suatu tindakan yang tidak 

baik dan bermakna ‘pejorative’, yakni sebuah tindakan pengalihan penghasilan 

kena pajak dari satu perusahaan ke dalam divisi perusahaan yang sama ataupun 

memiliki hubungan istimewa yang terletak di negara lain y`ang memiliki tingkat  
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tarif pajak lebih rendah, guna mengurangi total pengenaan pajak pada grup 

perusahaan tersebut. Hal ini biasa dilakukan dengan cara menaikan harga produksi 

ataupun mengurangi harga jual, sehingga perusahaan tidak mengalami keuntungan 

bahkan kerugian. Makna ‘pejorative’ tersebut mengacu pada apa yang disebut 

sebagai manipulasi Transfer Pricing atau transfer mispricing dan sebagainya. 

Manipulasi Transfer Pricing dapat didefinisikan sebagai kegiatan menetapkan 

harga transfer menjadi terlalu besar atau terlalu kecil dengan maksud untuk 

memperkecil jumlah pajak yang terutang. 

Kasus manipulasi Transfer Pricing ini sangat mengambil perhatian 

diberbagai negara, Starbucks Inggris misalnya mempergunakan beberapa taktik 

untuk memanipulasi laba dengan mentransfer keuntungan ke luar negeri. 

Starbucks Inggris mengklaim bahwa mereka tidak memiliki kekayaan intelektual 

atas lisensi resep, logo, dan desain. Hak kekayaan intelektual tersebut dipegang 

oleh perusahaan asal Belanda bernama Starbucks Coffee EMEA BV. Oleh karena 

itu, tiap tahun Starbucks Inggris membayar biaya lisensi yang cukup besar 

padahal hal tersebut dilakukan adalah untuk mentransfer keuntungan ke Belanda. 

Oleh perusahaan Belanda, pemasukan dari Inggris itu tergolong royalti dan 

dikenai pajak sangat kecil berdasarkan peraturan perpajakan Belanda. Taktik yang 

kedua yang dilakukan Starbucks berkaitan dengan pembelian kopi. Starbucks 

Inggris membeli bijih kopi dari unit Starbucks yang berkedudukan di Swiss. Oleh 

karena itu, Starbucks Inggris mengeluarkan biaya pembelian untuk bijih kopi 

tersebut. Padahal sesungguhnya apa yang telah dilakukan Starbucks Inggris 

tersebut adalah cara mereka untuk melakukan manajemen pajak perusahaan 

mereka. Oleh Starbucks Swiss, transfer bijih kopi tersebut dikategorikan sebagai 

penjualan komoditas dimana berdasarkan peraturan pajak Swiss hanya dikenai 

tarif 2%. Di Indonesia pun pernah terjadi kasus manipulasi Transfer Pricing 

seperti kasus PT Adaro, dimana menjual batubara ke Coaltrade Services 

International Pte. Ltd. yang merupakan perusahaan afiliasi yang berada di 

Singapura dengan harga dibawah harga pasar. Hal ini menyebabkan kerugian bagi 

Indonesia karena pendapatan pajak yang berkurang.Terdapat beberapa kajian hasil 

dari penelitian yang relevan untuk mendukung penelitian ini. Sesuai topik 

penelitian, maka penelitian terdahulu yang dikemukakan disini adalah yang 
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berkaitan dengan biaya  keagenan. Hasil penelitian tersebut nantinya digunakan 

sebagai gambaran bagi peneliti untuk melaksanakan penelitian. Kasus manipulasi 

Transfer Pricing ini sangat mengambil perhatian diberbagai negara, Starbucks 

Inggris misalnya mempergunakan beberapa taktik untuk memanipulasi laba 

dengan mentransfer keuntungan ke luar negeri. Starbucks Inggris mengklaim 

bahwa mereka tidak memiliki kekayaan intelektual atas lisensi resep, logo, dan 

desain. Hak kekayaan intelektual tersebut dipegang oleh perusahaan asal Belanda 

bernama Starbucks Coffee EMEA BV. Oleh karena itu, tiap tahun Starbucks 

Inggris membayar biaya lisensi yang cukup besar padahal hal tersebut dilakukan 

adalah untuk mentransfer keuntungan ke Belanda. Oleh perusahaan Belanda, 

pemasukan dari Inggris itu tergolong royalti dan dikenai pajak sangat kecil 

berdasarkan peraturan perpajakan Belanda. Taktik yang kedua yang dilakukan 

Starbucks berkaitan dengan pembelian kopi. Starbucks Inggris membeli bijih kopi 

dari unit Starbucks yang berkedudukan di Swiss. Oleh karena itu, Starbucks 

Inggris mengeluarkan biaya pembelian untuk bijih kopi tersebut. Padahal 

sesungguhnya apa yang telah dilakukan Starbucks Inggris tersebut adalah cara 

mereka untuk melakukan manajemen pajak perusahaan mereka. Oleh Starbucks 

Swiss, transfer bijih kopi tersebut dikategorikan sebagai penjualan komoditas 

dimana berdasarkan peraturan pajak Swiss hanya dikenai tarif 2%. Di Indonesia 

pun pernah terjadi kasus manipulasi Transfer Pricing seperti kasus PT Adaro, 

dimana menjual batubara ke Coaltrade Services International Pte. Ltd. yang 

merupakan perusahaan afiliasi yang berada di Singapura dengan harga dibawah 

harga pasar. Hal ini menyebabkan kerugian bagi Indonesia karena pendapatan 

pajak yang berkurang. 

Penelitian mengenai pajak berkaitan dengan keputusan Transfer Pricing 

telah banyak dilakukan. Menurut Refgia (2017) menyatakan dalam simpulan 

penelitiannya bahwa pajak berpengaruh terhadap Transfer Pricing. Siti dan Leny 

(2018) juga menyatakan bahwa pajak berpengaruh terhadap Transfer Pricing, 

sedangkan menurut Saifudin dan Luky Septiani Putri (2018) pajak tidak 

berpengaruh terhadap keputusan Transfer Pricing. Menurut Marfuah dan Andri 

(2014) hasilnya justru berlawanan arah dengan yang diprediksikan, yaitu pajak 

berpengaruh negatif signifikan terhadap keputusan Transfer Pricing perusahaan. 
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Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tarif pajak yang dikenakan maka 

akan menurunkan keputusan Transfer Pricing perusahaan atau sebaliknya. 

Keputusan Transfer Pricing juga dipengaruhi oleh kepemilikan saham 

selain dari pajak. Munculnya tunneling ini karena adanya masalah keagenan 

antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas. Hal ini 

disebabkan oleh kepentingan dan tujuan yang berbeda oleh masing-masing pihak. 

Kepemilikan saham yang terkonsentrasi pada salah satu pihak atau satu 

kepentingan akan memberikan kemampuan untuk mengendalikan kegiatan bisnis 

perusahaan yang berada di bawah kendalinya (Thesa Refgia, 2017). Pemegang 

saham pengendali melakukan kegiatan tunneling bertujuan untuk mengalihkan 

asetnya sementara ke anggota atau anak perusahaan dengan Transfer Pricing agar 

dapat menekan beban-beban yang nantinya dapat mengurangi laba perusahaan. 

Apabila kegiatan tunneling semakin banyak dilakukan, maka kegiatan pengalihan 

dengan Transfer Pricing juga akan meningkat dan sebaliknya (Siti & Leny, 2018) 

Lemahnya perlindungan terhadap hak – hak pemegang saham minoritas, 

mendorong pemegang saham mayoritas untuk melakukan tunneling yang 

bertujuan menguntungkan pihak mayoritas dan akan merugikan pemegang saham 

minoritas. 

Beberapa penelitian mengenai Tunneling inective terhadap Transfer Pricing 

telah dilakukan. Menurut Thesa Refgia (2017) Hasil pengujian menemukan 

bahwa Tunneling Incentive berpengaruh terhadap Transfer Pricing. Semakin besar 

saham yang dimiliki oleh pemegang saham maka semakin besar kemungkinan 

untuk melakukan Transfer Pricing. Hal ini dikarenakan, jika perusahaan anak 

membeli persediaan kepada perusahaan induk dengan harga yang jauh lebih 

mahal, maka sangat menguntungkan bagi perusahaan induk dimana adalah 

pemegang saham mayoritas atas perusahaan anak tersebut. Menurut Siti dan Leny 

(2018) Tunneling Incentive berpengaruh terhadap keputusan Transfer Pricing, 

sedangkan menurut Saifudin dan Luky (2017) Tunneling Incentive tidak 

berpengaruh terhadap keputusan melakukan Transfer Pricing. 

Keputusan Transfer Pricing juga dipengaruhi oleh mekanisme bonus. 

Mekanisme bonus biasanya digunakan perusahaan untuk meningkatkan kinerja 

para karyawannya, sehingga laba yang dihasilkan setiap tahunnya semakin tinggi. 
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Ada juga perusahaan yang menginginkan bonus besar dengan mengubah laba 

yang dilaporkan. Menurut Purwanti (2010), tantiem atau jasa produksi (bonus) 

merupakan penghargaan yang diberikan RUPS kepada anggota direksi setiap 

tahun apabila perusahaan memperoleh laba. mekanisme bonus merupakan 

komponen perhitungan bonus melalui RUPS kepada anggota direksi yang 

besarnya bonus diberikan oleh pemilik atau pemegang saham yang memiliki 

kinerja baik setiap tahun dan apabila perusahaan memperoleh laba. Mekanisme 

dapat digunakan sebagai ukuran apabila suatu perusahaan tersebut memiliki laba. 

Mekanisme bonus berdasarkan besarnya laba akan membuat direksi berupaya 

untuk melakukan manipulasi laba bahkan juga dilakukan manipulasi laba bersih 

dengan tujuan mampu memaksimalkan bonus diterimanya. Dalam mekanisme 

bonus ini juga bisa menimbulkan kecurangan yang bersifat menguntungkan 

pribadi (Indriaswari, 2017). Beberapa penelitian tentang Transfer Pricing telah 

dilakukan. Penelitian dari Saifudin dan Putri (2017) mekanisme bonus 

berpengaruh terhadap keputusan Transfer Pricing. Sedangkan menurut Siti dan 

Leny (2018) menyatakan bahwa mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap 

keputusan Transfer Pricing. Gusti dan Sujana (2017) meneliti bahwa mekanisme 

bonus tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan Transfer Pricing. 

Berdasarkan uraian yang berhungungan dengan Transfer Pricing, pajak, 

tunneling, serta mekanisme bonus tersebut, dapat disimpulkan bahwa Transfer 

Pricing merupakan sebuah perihal yang sangat mengambil perhatian berbagai 

negara. Berdasarkan adanya perbedaan hasil penelitian sebelumnya, maka peneliti 

akan menguji kembali dengan melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh 

Pajak, Tunneling Incentive, dan Bonus Terhadap Transfer Pricing”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

 Berikut perumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini: 

1. Apakah pajak berpengaruh terhadap Transfer Pricing? 

2. Apakah Tunneling inective berpengaruh terhadap Transfer Pricing? 

3. Apakah Bonus berpengaruh terhadap Transfer Pricing? 
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1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, berikut adalah 

tujuan penelitian yang ingin dicapai: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pajak terhadap Transfer 

Pricing 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Tunneling inective terhadap 

Transfer Pricing 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh mekanisme bonus terhadap 

Transfer Pricing 

 

1.4 Manfaat hasil Penelitian 

  Penelitian ini diharapkan untuk memberikan manfaat kepada beberapa 

pihak antara lain: 

a. Aspek Teoritis  

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat informasi dan 

pandangan mengenai pelaksanaan Transfer Pricing serta yang 

mempengaruhinya, dan dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya 

dengan mengambil variable Tunneling Incentive, pajak, serta Bonus. 

b. Aspek Praktis  

1.) Pihak Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat informasi yang 

bermanfaat terhadap ilmu pengetahuan serta pandangan terhadap 

pengertian Transfer Pricing serta yang mempengaruhinya.  

 2)  Pihak Pemerintah  

Untuk memberikan informasi analisis laporan keuangan tentang 

bagaimana Tunneling Incentive, pajak, mekanisme bonus dan 

kepemilikan asing mempengaruhi perusahaan untuk mengambil 

keputusan Transfer Pricing. 

 3)  Pihak Lain  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat informasi 

mengenai pengertian serta hal-hal yang mempengaruhi perusahaan 

dalam pengambilan keputusan Transfer Pricing. 
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