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ABSTRAK
Semakin berkembangnya skema transaksi keuangan dalam bisnis
membuat para pelaku bisnis melakukan perencanaan transfer pricing. Upaya yang
dilakukan perusahaan dalam mengelola laporan keuangan agar didapat beban
pajak yang seminimal mungkin namun tidak melanggar peraturan yang
(penghindaran pajak). Penelitian ini berjudul Analisis Determinan Transaksi
Transfer Pricing.
Jenis penelitian ini adalah kuantitatif, populasi penelitian perusahaan
manufaktur tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018. Jumlah sampel yang digunakan
sebanyak 17 perusahaan menggunakan metode purposive sampling.Data diolah
menggunakan program IBM SPSS 23.Teknik analisis yang digunakan regresi
linier berganda.
Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa dari uji asumsi klasik untuk
semua variabel data dinyatakan berdistribusi normal, tidak mengalami
multikolinearitas, tidak terjadi heteroskedastisitas, dan tidak terdapat autokorelasi.
Pada uji statistik F menunjukkan bahwa variabel independen secara bersamaan
berpengaruh tehadap variabel dependen. Uji statistik t diperoleh hasil bahwa
variabel debt covenant, good corporate governance dan profitabilitas berpengaruh
negatif signifikan terhadap transaksi transfer pricing, sedangkan variabel pajak
dan mekanisme bonus berpengaruh negatif tidak siginfikan terhadap transaksi
transfer pricing.
Kata Kunci : Transfer Pricing, Pajak, Mekanisme Bonus, Debt Covenant, GCG,
ROE
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ABSTRACT
The growing development of financial transaction schemes in business
makes businesses do transfer pricing planning. Efforts made by the company in
managing financial statements in order to obtain the minimum tax burden but do
not violate the rules (tax avoidance). This study is entitled Determinant Analysis
of Transfer Pricing Transactions.
This type of research is quantitative, the population of manufacturing
companies research in 2015, 2016, 2017 and 2018. The number of samples used
by 17 companies using purposive sampling method. Data is processed using the
IBM SPSS 23. The analysis technique used is multiple linear regression.
The results of this study indicate that from the classical assumption test
for all data variables expressed normal distribution, do not experience
multicollinearity, heteroscedasticity does not occur, and there is no
autocorrelation. The F statistical test shows that the independent variables jointly
influence the dependent variable. The statistical test t obtained the results that the
debt covenant variable, good corporate governance and profitability have a
significant negative effect on transfer pricing transactions, while the tax variables
and bonus mechanisms have no significant negative effect on transfer pricing
transactions.
Keywords: Transfer Pricing, Tax, Bonus Mechanism, Debt Covenant, GCG, ROE
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INTISARI
Penelitian ini mengungkapkan tentang permasalahan yang utama yaitu
bagaimana pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Debt Covenant, Good Corporate
Governance (GCG) dan Profitabilitas terhadap Transaksi Transfer Pricing..
Berdasarkan kajian teori yang mendalam dan kritis, terdapat 5 hipotesis sebagai
berikut : a) Pajak berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap transaksi transfer
pricing ,b) Mekanisme Bonus berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap
transaksi transfer pricing, c) Debt Covenant berpengaruh negatif signifikan
terhadap transaksi transfer pricing, d) GCG berpengaruh negatif signifikan
terhadap transaksi transfer pricing, e) Profitabilitas berpengaruh negatif
signifikan terhadap transaksi transfer pricing.. Penelitian menggunakan data
sekunder yang bersumber dari Bursa Efek Indonesia (BEI), dalam rentang waktu
selama 2015-2018. Metode dalam pengambilan sampel menggunakan cara teknik
purposive sampling, yaitu metode pengambilan sampel dengan cara acak. Dari
148 data amatan terdapat sebanyak 17 sampel perusahaan. Dalam pengujian ini
menggunakan teknik analisis regresi linear berganda.
Berdasarkan pengujian hipotesis dengan menggunakan IBM SPSS 23
dalam studi ini dapat disimpulkan bahwa debt covenant, good corporate
governance dan profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap transaksi
transfer pricing, sedangkan variabel pajak dan mekanisme bonus berpengaruh
negatif tidak siginfikan terhadap transaksi transfer pricing.
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

Mintalah pertolongan pada Allah dengan sabar dan sholat [QS. Al-Baqarah: 45]
Ketauhilah bahwa kesusahan seberat apapun yang kau alami takkan pernah
mampu menandingi banyaknya nikmat yang Dia beri.
Semoga suksesmu menambah perilaku baikmu.

PERSEMBAHAN:
“ Kepada ALLAH SWT yang senantiasa memberikan kemudahan dan
kelancaran dalam segala urusan ”
“ Kepada Bapak Safari dan Mamah Nur Kholidah yang tak pernah henti
mendoakan dan memberikan kasih sayangnya kepada keluarga”
“ Untuk para sahabat saya dan para gebetan yang hilang entah kemana namun
membuat saya untuk berbalas dendam dengan cara yang baik dan memotivasi
saya dalam pembuatan skripsi, serta teman dekat SMA saya yang selalu
menyemangati saya dan tak pernah henti memberikan dukungannya ”
“Semoga Allah senantiasa membalas kebaikan kalian dan memberkahi hidup
kalian serta memudahkan segala urusan. Aamiin Ya Allah...
Aku sayang kalian”
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