
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 

Fenomena globalisasi secara tidak langsung telah mendorong merebaknya 

konglomerasi dan divisionalisasi atau departemenisasi perusahaan. Lahirnya 

General Agreement on Trade and Tariff (GATT) dan World Trade Organisation 

(WTO) telah membuka jembatan pergerakan barang, jasa dan modal antar 

negara. Perusahaan-perusahaan tidak lagi membatasi operasinya hanya di 

negara sendiri, akan tetapi merambah ke mancanegara dan menjadi perusahaan 

multinasional dan transnasional. Perusahaan-perusahaan ini beroperasi melalui 

anak usaha dan cabang-cabangnya di hampir semua negara berkembang dan 

pasar-pasar yang sedang tumbuh (Hartanti, et al 2014). Berkembang ini dapat 

disebabkan karena berkembang system informasi dan komunikasi yang begitu 

pesat. Hal ini juga menyebabkan semakin pula bermunculan masalah-masalah 

baru yang harus siap dihadapi. Salah satunya perusahaan semakin banyak 

melakukan transaksi dan akan menghadapi masalah perbedaan beban pajak 

yang dikenakan setiap negara.  

Adanya perbedaan beban pajak dan diberlakukannya peraturan perpajakan, 

maka perusahaan diwajibkan harus membayar pajak sesuai dengan tarif pajak 

yang telah ditentukan oleh pemerintah. Dengan begitu perusahaan merasa 

bahwa dapat mengalami kerugian terhadap pajak yang diberlakukan, karena itu 

perusahaan banyak melakukan kecurangan dalam pembayaran pajak dengan 

cara melakukan transfer princing. Suatu perusahaan tidak hanya melakukan 

transfer princing melainkan perusahaan juga melakukan tunneling incentive 

dimana perilaku yang menguntungkan pemegang saham dengan mengambil 



keuntungan untuk diri sendiri. Jika terjadi biaya, perusahaan ikut 

menanggungnya.  

Transfer princing sudah lama terjadi dan sudah bukan hal asing lagi di dunia 

perpajakan,apalagi menyangkut pada transaksi multinasional. Dari sisi 

pemerintah, transfer pricing diyakini mengakibatkan berkurang atau hilangnya 

potensi penerimaan pajak suatu negara karena perusahaan multinasional 

cenderung menggeser kewajiban perpajakannya dari negaranegara yang 

memiliki tarif pajak tinggi (hight tax countries) ke negara- negara yang 

menerapkan tarif pajak rendah (low tax countries). Di pihak lain dari sisi bisnis, 

perusahaan cenderung berupaya meminimalkan biaya-biaya (cost efficiency) 

termasuk di dalamnya minimalisasi pembayaran pajak perusahaan (corporate 

income tax) (Widyastuti, 2011). 

Dari pemahaman pajak diatas dapat kita simpulkan bahwa pajak adalah 

kewajiban yang bersifat memaksa dan terdapat peraturan peraturan yang 

mengikatnya dimana setiap peraturan pasti ada sanksi di dalamnya seperti 

sanksi administrasi yang merupakan pemborosan sumber daya. Oleh karena itu 

perlu adanya pengelolaan kewajiban perpajakan secara baik dan benar sehingga 

dapat menghindari adanya pemborosan sumber daya perusahaan sebagai akibat 

dari pengenaan tersebut. Untuk menekan pemborosan pajak dalam pemenuhan 

kewajiban perpajakan tersebut, salah satu cara yang dapat dilakukan perusahaan 

adalah dengan perencanaan pajak. 

Perencanaan pajak adalah upaya pemenuhan kewajiban, pengkoordinasian 

dan pengawasan mengenai perpajakan, sehingga beban yang harus ditanggung 

perusahaan dapat diminimalkan guna memperoleh laba dan likuiditas yang 

diharapkan, tanpa harus melanggar undang-undang yang berlaku. Upaya 

meminimalisasi pajak tersebut sering disebut dengan tax planning. Banyak 

perusahaan yang melakukan praktik perencanaan pajak guna meminimalkan 



beban pajak. Tidak banyak juga perusahaan yang didapati melakukan praktik 

perencanaan pajak ini didapati.  

Meminimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai 

dari yang masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan 

yang melanggar peraturan perpajakan. Upaya untuk menekan pajak (yang 

terhutang lebih kecil dari yang seharusnya) membutuhkkan suatu langkah-

langkah manajemen yang terintegratif. Langkah-langkah manajemen yang 

dimaksud di mulai dari perencanaan hingga penggawasan terhadap progam 

pengurangan pajak yang harus dilunasi oleh perusahaan (Ampa , 2011:2). 

Adanya perbedaan pembebanan pajak disetiap negara juga akan 

mempengaruhi perbedaan tarif pajak yang dikenakan antar negara. Perbedaan 

tarif pajak antar negara menimbulkan pilihan bagi perusahaan untuk melakukan 

penghematan pajak dengan mengambil keputusan untuk melakukan transfer 

pricing, yaitu memperbesar harga pembelian atau biaya (over income) atau 

memperkecil harga penjualan (under invoice) (Ilyas dan Suhartono, 2009:93).  

Perbedaan tarif pajak membuat suatu perusahaan melakukan perencanaan pajak 

dimana perusahaan melakukan peminimalan pendapataan dan memperbesar 

biaya yang dikeluarkan dengan melakukan transfer princing yang dilakukan 

dengan cara tunneling incentive. Pengertian tunneling incentive menurut Mitton 

(2000:276) tunneling adalah  tunneling comes in two forms. First, a controlling 

shareholder can simply transfer resources from firm for its own benefit through 

selfdealing transaction. Such transaction incloud outright theft or fraud, which 

are illegal everywhere trough often go undetected or unfunished, but also asset 

sales, contract such as transfer pricing advantageous to the controlling 

shareholder, excessive executive. Dapat disimpulkan dari pendapat beliau 

bahwa tunneling incentive ini merupakan tindakan yang illegal dan sering tidak 

terdeteksi. 



Transfer princing ini sering digunakan oleh perusahaan multinasional 

dimana kegiatan transfer princing ini dapat mempengaruhi penerimaan pajak 

negara baik secara langsung maupun tidak langsung. Praktik Transfer pricing 

juga sering digunakan untuk menajemen pajak yaitu sebuah usaha dimana 

perusahaan mampu meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar. Selain 

memiliki sifat memaksa, pajak memang merupakan hal yang sering dihindari 

oleh banyak perusahaan (Mangoting, 2004).  

Berdasarkan Pasal 18 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak 

penghasilan dan salah satunya terdapat aturan tentang Transfer pricing. Ada 

beberapa yang mencakup tentang peraturan Transfer pricing yaitu dimana untuk 

menentukan 3 perbandingan utang, modal, dan wewenang untuk melakukan 

koreksi dalam hal terjadi transaksi yang tidak arm’s length seperti halnya dalam 

hubungan istimewa. Dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 diatur di 

Pasal 18 ayat (4) dijelaskan bahwa: hubungan istimewa antara Wajib Pajak 

Badan dapat terjadi karena pemilikan atau penguasaan modal saham suatu 

badan oleh badan lainnya sebanyak 25% (dua puluh lima persen) atau lebih, 

atau antara beberapa badan yang 25% (dua puluh lima persen) atau lebih 

sahamnya dimiliki oleh suatu badan. Hubungan istimewa dapat mengakibatkan 

ketidakwajaran harga, biaya, atau imbalan lain yang direalisasikan dalam suatu 

transaksi usaha. Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya pengalihan 

penghasilan, dasar pengenaan pajak (tax base) atau biaya dari satu wajib pajak 

kepada wajib pajak lain yang dapat direkayasa untuk menekan keseluruhan 

jumlah pajak terutang atas Wajib Pajak kepada Wajib Pajak lain yang dapat 

direkayasa untuk menekan keseluruhan jumlah pajak terutang atas wajib pajak 

yang mempunyai hubungan istimewa tersebut (Yuniasih, 2012). 

  Tujuan  dari transfer pricing itu sendiri adalah untuk mengevaluasi dan 

mengukur kinerja finansial suatu perusahaan, akan tetapi sering juga transfer 



pricing digunakan oleh perusahaan multinasional untuk meminimalkan jumlah 

pajak yang dibayar melalui rekayasa harga yang ditransfer antar divisi atau 

melalui anak perusahaan  (Gusnardi, 2009). Kunci utama keberhasilan transfer 

pricing dari sisi pajak adalah transaksi karena adanya hubungan istimewa 

(Yenni, 2000).   

       Munculnya tunneling juga disebabkan adanya masalah keagenan antara 

pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas. Hal ini terjadi 

karena 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. Dalam praktek transfer 

pricing dengan tunneling ini dilakukan oleh perusahaan anak dengan cara 

menjual persedian kepada perusahaan induk dengan harga jauh dibawah harga 

pasar, maka secara otomatis akan berpengaruh pada pendapatan yang diperoleh 

perusahaan anak, yang mengakibatkan laba perusahaan akan semakin kecil dari 

yang seharusnya. Atau bahkan apabila perusahaan anak membeli persediaan 

kepada perusahaan induk dengan harga yang jauh lebih mahal dari harga wajar 

maka pembebanan biaya bahan baku itu juga akan sangat berpengaruh terhadap 

laba yang akan diperoleh perusahaan anak, dan hal ini akan sangat 

menguntungkan bagi perusahaan induk yang tidak lain adalah pemegang saham 

mayoritas atas perusahaan anak tersebut. Berbeda halnya dengan yang dialami 

oleh pemegang saham minoritas yang jelas dirugikan oleh adanya praktik ini, 

yaitu deviden yang akan mereka terima akan semakin kecil atau bahkan tidak 

akan ada pembagian deviden akibat perusahaan mengalami kerugian dengan 

besarnya pembebanan atas biaya persediaan yang dilakukan oleh perusahaan 

(Lailiyul, 2015). 



Menurut Gilson dan Gordon (2003) ada beberapa langkah yang bisa 

ditempuh majority shareholder untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui 

kontrol kebijakan operasi perusahaan seperti deviden, bonus, gaji, dan 

tunjangan dan langkah untuk mendapat keuntungan pribadi melalui kebijakan 

kontraktual antara lain dengan tunneling. Bisa dikatakan bahwa perusahaan 

akan melakukan hal yang membuat biaya pajak kecil. 

1.2 PERUMUSAN MASALAH 

1. Apakah perencanaan pajak berpengaruh terhadapa transfer princing ? 

2. Apakah beban pajak berpengaruh terhadap transfer princing ? 

3. Apakah tunneling incentive berpengaruh terhadap melakukan transfer 

pricing? 

 1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas maka tujuan penelitian ini 

adalah : 

1. Untuk menguji pengaruh perencanaan pajak  terhadap kegiatan 

melakukan       transfer princing. 

2. Untuk menguji pengaruh beban pajak  terhadap indikasi melakukan 

transfer princing. 

3. Untuk menguji pengaruh tunneling incentive terhadap indikasi 

transfer princing.  

 

 



1.4 MANFAAT PENELITIAN  

Penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis dalam 

pemecahan masalah yang terjadi saat pelaksanaan transfer pricing. Tidak hanya 

memberikan manfaat teoritis saja dalam penelitian ini, akan tetapi penelitian ini 

dapat memberikan manfaat secara praktis. 

1.4.1. Secara teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan bukti empiris dan 

pengetahuan dalam upaya pengembangan pengetahuan ekonomi, khususnya 

dalam memberikan wawasan mengenai latar belakang transakssi yang terjadi 

dan pemecahan problematika yang terjadi dalam melakukan transfer pricing.  

1.4.2    Secara praktis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kegunaan bagi: 

2.1 Bagi Pemerintah 

Berguna agar dapat dipertimbangkan untuk menyempurnakan peraturan 

perundang-undangan mengenai kegiatan transfer pricing yang dilakukan oleh 

perusahaan multinasional, sehingga dapat mengurangi kecurangan pajak yang 

dilakukan oleh perusahaan-perusahaan terkait.  

2.2 Bagi Pengguna Informasi Laporan Keuangan  

Pengguna laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan dapat 

lebih berhati-hati dan lebih cermat menganalisis terjadinya kecurangan yang 

dilakukan oleh direksi guna kepentingan pribadi. Juga bagi pemegang saham 

minoritas untuk dapat lebih cermat dalam mengamati adanya keputusan dari 

pemegang saham mayoritas yang dapat merugikan mereka.  

 



2.3 Bagi Peneliti 

 Dapat digunakan sebagai wawaasan dan pengetahuan mengenai transfer 

pricing terhadap perencanaan pajak, beban pajak daan tunneling incentive 

padaa perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2018 

 


