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INTISARI 

Transfer pricing adalah transaksi yang terjadi dimana divisi-divisi dalam satu 

perusahaan baik di sebuah negara ataupun banyak negara (perusahaan multinasional). 

Pendapat lain menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan transfer pricing adalah 

harga yang dibebankan atas barang atau jasa yang berada di berbagai negara (Refgia, 

2017). Tidak sedikit perusahaan yang memiliki rasio hutang yang tinggi dengan itu 

perusahaan melakukan kebijakan akuntansi yang membuat laba perusahaan menjadi 

tinggi maka dilakukanlah praktik transfer pricing. Perusahaan melakukan transfer 

pricing dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu beban pajak, mekanisme bonus, 

tunnelling incentive. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori akuntansi 

positif dan teori agensi. Teori akuntansi positif memberikan penjelasan tentang sebuah 

proses yang menggunakan pemahaman, pengetahuan serta kebijakan akuntansi yang 

paling sesuai untuk menghadapi kondisi dan keadaan tertentu dimasa yang akan 

datang. Teori Agensi memberikan penjelasan bawha manajer diberi kekuasan oleh 

pemilik perusahaan, yaitu pemegang saham, untuk membuat keputusan, dalam hal ini 

menciptakan konflik potensial atas kepentingan. 

 Hasil penelitian terdahulu memperlihatkan hasil yang tidak konsisten. Pada 

penelitian yang dilakukan oleh Hartati (2014) dan Refgia (2014) menunjukkan jika 

beban pajak berpengaruh positif terhadap transfer pricing. Pada penelitian Saifudin 

dan Putri (2017) yang mengemukakan bahwa beban pajak berpengaruh negatif 

terhadap transfer pricing. Penelitian Hartati (2014), Saifudin dan Putri (2017) dan Rosa 
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(2017) yang menunjukkan bahwa mekanisme bonus berpengaruh positif terhadap 

transfer pricing. Pada penelitian yang dilakukan Refgia (2016) mengemukakan bahwa 

pajak berpengaruh negatif terhadap transfer pricing. Hartati et al. (2014) 

mengemukakan bahwa tunneling incentive berpengaruh positif terhadap transfer 

pricing. Pada penelitian Saifudin dan Putri (2017) menyebutkan bahwa tunneling 

incentive berpengaruh negatif terhadap transfer pricing. Penelitian yang dilakukan 

Rosa (2017) menyatakan bahwa debt covenant berpengaruh negatif terhadap transfer 

pricing. Namun pada penelitian yang dilakukan Sari (2017) debt covenant berpengaruh 

negatif terhadap transfer pricing.  

 Berdasarkan pengujian hipotesis dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 

beban pajak, mekanisme bonus, dan debt covenant berpengaruh positif terhadap 

transfer pricing. Sedangkan untuk tunneling incentive berperngaruh negatif terhadap 

transfer pricing.  
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

Motto : 

“Kekuatan imajinasi dapat menghapuskan batasan-batasan dalam diri kita.” 

(H.R. Muslim) 

“Jika anda memiliki sebuah mimpi yang sangat indah, maka ingatlah bahwa Tuhan 

memberikanmu kekuatan untuk membuatnya menjadi nyata.” 

(Deddy Corbuzier - Hitam Putih) 
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setiap langkah. 
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