
   1 Universitas Internasional Batam BAB I PENDAHULUAN   1.1 Latar Belakang Penelitian Perekonomian internasional mendorong tumbuh dan berkembangnya perusahaan multinasional yang lingkupnya tidak hanya di negara sendiri dan dalam perusahaan multinasional terjadi berbagai macam transaksi antar pemegang saham (divisi). Sebagian besar transaksi tersebut terjadi diantara perusahaan yang dimiliki oleh pemegang saham, seperti yang diketahui bahwa perusahaan multinasional ialah perusahaan yang memiliki beberapa perusahaan cabang di berbagai negara. Salah satu permasalahan dari perusahaan multinasional adalah perbedaan tarif pajak antar negara, hal ini dapat menyebabkan perusahaan melakukan transfer pricing dalam transaksi-transaksi internasional. Perusahaan multinasional yang melakukan transfer pricing sebagian besar didorong oleh tarif pajak suatu negara yang lebih tinggi dibandingkan tarif pajak negara tujuan transfer pricing. Beban pajak yang semakin besar memicu perusahaan melakukan transfer pricing dengan harapan dapat menekan beban pajak. Oleh karena itu transfer pricing menjadi isu di dalam dunia perpajakan. Transfer pricing sering terjadi karena perusahaan menginginkan laba yang tinggi dari penjualan, dimana suatu perusahaan yang memiliki perusahaan operasional di negara yang tarif pajak rendah akan mendapatkan laba yang lebih tinggi dengan membayar beban pajak lebih rendah. Sebaliknya, perusahaan yang memiliki perusahaan operasional di negara yang tarif pajaknya tinggi akan 
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2    Universitas Internasional Batam mendapatkan laba yang lebih rendah dengan biaya pajak yang lebih tinggi. Hal ini menyebabkan tidak sedikit perusahaan multinasional yang memiliki cabang perusahaan di negara yang tarif pajaknya lebih rendah untuk melakukan transfer pricing. Akan tetapi, transfer pricing sering disalahgunakan untuk penghindaraan beban pajak perusahaan. Menurut Dirjen Pajak Indonesia (2012), negara mengalami kerugian triliunan rupiah karena praktek transfer pricing yang disebabkan karena penerimaan pajak mengalami penurunan. Transfer pricing bisa juga terjadi karena kepemilikan perusahaan, kepemilikan saham asing di perusahaan Indonesia bertumbuh makin pesat, pemegang saham merupakan kunci dari pengambilan keputusan dalam suatu perusahaan, dimana pemegang saham terbesar dapat mengambil keputusan yang menguntungkan perusahaannya sendiri, baik dalam penentuan harga jual-beli, dan transaksi transfer pricing. Selain pajak dan kepemilikan asing hal yang dapat menyebabkan suatu perusahaan melakukan transfer pricing adalah mekanisme bonus, dimana semakin besar keuntungan suatu perusahaan, maka penilaian pemilik saham terhadap direksi akan semakin baik. Karena kinerja para direksi dinilai baik oleh pemegang saham maka pemilik perusahaan akan memberikan apresiasi berupa bonus kepada para direksi. Oleh karena itu transfer pricing dapat dimanfaatkan untuk memaksimalkan bonus yang diterima apabila bonus yang diberikan berdasarkan laba dari perusahaan. Menurut Purwanti (2010), mekanisme bonus merupakan penghargaan yang diberikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) kepada anggota Direksi di 
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3    Universitas Internasional Batam setiap tahun apabila perusahaan memperoleh laba. Sistem pembagian kompensasi bonus tersebut secara tidak langsung akan membawa pengaruh terhadap kinerja manajemen. Hal lain yang mempengaruhi keputusan perusahaan melakukan transfer pricing ialah ukuran perusahaan, ukuran perusahaan sering diartikan sebagai besar atau kecilnya perusahaan yang dimana dinilai melalui kepemilikan asetnya. Semakin besar suatu perusahaan maka aset yang dimiliki akan semakin banyak, begitu juga dengan perusahan yang memiliki aset sedikit maka akan disebut perusahaan kecil. Semakin besarnya suatu perusahaan menyebabkan pemilik tidak bisa mengelola sendiri sehingga pemilik akan membutuh investor dan semakin besarnya perusahaan akan semakin menarik minat investor untuk melakukan investasi, hal ini dapat menyebabkan terjadinya masalah keagenan. Pembahasan di atas menunjukkan bahwa peran pajak, mekanisme bonus, ukuran perusahaan, kepemilikan asing, dan debt covenant memegang peran yang sangat penting dalam memengaruhi suatu perusahaan untuk melakukan kegiatan transfer pricing. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Indonesia dengan judul “Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing, Debt Covenant terhadap Transfer Pricing”.     
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4    Universitas Internasional Batam 1.2 Perumusan Masalah  Pertumbuhan ekonomi yang pesat dan didorong dengan adanya perusahaan multinasional telah menjadi jembatan perdagangan barang, jasa dan modal antar negara, perusahaan multinasional ialah perusahaan yang memiliki anak perusahaan maupun cabang di berbagai negara (Hartati, Desmiyawati & Julita, 2014). Perusahaan multinasional cenderung menjalankan usahanya dengan menjual-belikan barang atau jasa kepada sesama perusahaannya sendiri dan menerapkan corporate profit center concept, dimana perusahaan dapat menilai motivasi dan kinerja dari anak perusahaan yang bersangkutan demi meraih tujuan perusahaan. Demi mencapai tujuan yang telah ditetap oleh perusahaan maka digunakan sistem transfer pricing. Transfer pricing di perusahaan multinasional yang dimaksud adalah transaksi-transaksi antar perusahaan cabang yang terletak di berbagai daerah maupun negara.  Stephanie, Sistomo, dan Simanjuntak (2017) menyatakan bahwa pajak, kepemilikan asing, dan ukuran perusahaan dapat mempengaruhi perusahaan dalam melakukan transaksi transfer pricing. transfer pricing dimanfaatkan oleh perusahaan multinasional untuk meminimalkan beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan. Dimana semakin besar tarif pajak atau beban pajak yang harus ditanggung perusahaan maka akan semakin memicu perusahaan melakukan transfer pricing. Kepemilikan asing dapat memengaruhi perusahaan dalam melakukan transfer pricing dimana pada saat kendali perusahaan jatuh kepada pemegang saham asing, kendali yang dimiliki semakin besar maka pemegang saham tersebut akan mengambil keputusan yang menguntungkan dirinya. Transfer pricing dapat 
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5    Universitas Internasional Batam dilakukan setiap perusahaan dengan melakukan transaksi dengan pihak berelasi baik itu perusahaan yang berskala besar maupun kecil.  Rosa, Andini, dan Raharjo (2017) menyatakan bahwa mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap transfer pricing, karena pemilik perusahaan akan melihat laba yang dihasilkan oleh perusahaan secara keseluruhan sebagai penilaian dari kinerja para direksi. Debt covenant adalah suatu kesepakatan dari kreditur kepada peminjam dengan tujuan membatasi kegiatan yang mungkin dapat menghambat tertagihnya suatu utang, semakin dekat suatu perusahaan terhadap pelanggaran akuntansi yang ditetapkan dalam kontrak kesepakatan maka semakin memicu manajer melakukan transfer pricing dimana laba perusahaan dapat dilaporkan meningkat dan mengurangi beban teknis yang harusnya ditanggung oleh perusahaan tersebut.  1.3 Permasalahan Penelitian Berdasarkan latar belakang penelitian, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut: 1. Apakah tarif pajak berpengaruh signifikan positif terhadap transfer pricing? 2. Apakah mekanisme bonus berpengaruh signifikan positif terhadap transfer pricing? 3. Apakah ukuran perushaan berpengaruh signifikan negatif terhadap transfer pricing? 
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6    Universitas Internasional Batam 4. Apakah kepemilikan asing berpengaruh signifikan positif terhadap transfer pricing? 5. Apakah debt covenant berpengaruh signifikan negatif terhadap transfer pricing?  1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 1.4.1 Tujuan Penelitian; Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut: 1. Mengetahui apakah tarif pajak berpengaruh signifikan positif terhadap transfer pricing. 2. Mengetahui apakah mekanisme bonus berpengaruh signifikan positif terhadap transfer pricing. 3. Mengetahui apakah ukuran perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap transfer pricing. 4. Mengetahui apakah kepemilikan asing berpengaruh signifikan positif terhadap transfer pricing. 5. Mengetahui apakah debt covenant berpengaruh signifikan negatif terhadap transfer pricing.     
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7    Universitas Internasional Batam   1.4.2  Manfaat Penelitian Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 1. Bagi Perusahaan Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada manajemen perusahaan agar menghindari penerapan transfer pricing yang dapat merugikan negara dan menurunkan penghasilan negara. 2. Bagi Penanam Modal Hasil penelitian ini dan memberikan informasi kepada penanam modal untuk mengantisipasi adanya kecurangan yang dilakukan oleh penanam modal lain yang memiliki tingkat kendali lebih besar untuk melakukan transfer pricing dengan tujuan untuk kepentingan dan keuntungan perusahaan penanam modal pengendali itu sendiri. 3. Bagi Akademisi Penelitian ini dapat memberikan bukti dan menambah pengetahuan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keputusan manajemen melakukan transfer pricing sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan penelitian selanjutnya tentang transfer pricing, pajak, kepemilikan asing, dan ukuran perusahaan.   
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8    Universitas Internasional Batam  1.5 Sistematika Pembahasan Untuk mengetahui pembahasan lebih lanjut, terperinci dan jelas, maka sistematika pembahasan diatur sebagai berikut: BAB I  PENDAHULUAN Bab ini menguraikan latar belakang, perumusan, permasalahan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian yang dilakukan, serta sistematika pembahasan. BAB II  KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS  Bab ini menguraikan bagaimana kerangka teoritis yang dilakukan dan perumusan hipotesis,serta temuan dan penjelasan yang dijadikan sebagai dasar pelaksanaan penelitian ini. BAB III METODE PENELITIAN Bab ini mendeskripsikan uraian tentang rancangan penelitian, objek penelitian, definisi operasional variabel, serta teknik pengumpulan data dan metode analisis data. BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN Bab ini menguraikan analisis-analisis penelitian yang dilakukan dan pembahasan secara rinci. BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI Bab ini mengungkapkan kesimpulan, keterbatasan dari penelitian serta rekomendasi untuk penelitian berikutnya. 
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