
  

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Efisiensi dan efektivitas yang merupakan strategi utama dalam pencapaian laba 

setinggi-tingginya diperlukan dalam setiap  perusahaan. Strategi utama seperti itu 

oleh perusahaan nasional atau internasional di perlukan dalam rangka 

perencanaan, termasuk dalam perencanaan dalam bidang perpajakan. Awalnya 

transfer pricing dikenal di dalam akuntansi manajemen (management accounting) 

dan diartikan sebagai kebijakan harga yang diterapkan atas penyerahan barang 

atau jasa antar divisi/departemen di dalam suatu perusahaan dengan tujuan untuk 

mengukur dan mengevaluasi kinerja (performance) dari masing-masing 

divisi/departemen tersebut.  Selain itu, ditujukan sebagai dasar untuk memberikan 

reward kepada manajemen.  Penerapan transfer pricing di dalam lingkungan 

suatu perusahaan disebut intracompany transfer pricing (Hutagaol, 2011). 

Seiring dengan perkembangan zaman implementasi transfer pricing sudah meluas 

yaitu antar perusahaan-perusahaan dalam satu grup.  Hal ini disebut intercompany 

transfer pricing, tujuannya adalah memaksimalkan laba dan sekaligus 

meminimalkan beban pajak (tax expenses)  (Hutagaol, 2011). Transfer pricing 

merupakan isu klasik di bidang perpajakan dan menjadi momok bagi tax authority 

setiap negara  (baik negara maju maupun berkembang)  karena dapat 

mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan  pajak (Hutagaol, 2011).  Terkait 

dengan isu transfer pricing, di Indonesia sebagian besar perusahaan multinasional 
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diindikasikan laporan keuangannya merugi sehingga tidak membayar  pajak 

penghasilan.  Direktorat Jendral Pajak (Ditjen Pajak) menengarai perusahaaan 

multinasional melakukan praktek transfer pricing.   

Permasalahan transfer pricing ini ternyata tidak hanya terjadi di Indonesia saja, 

transfer pricing sudah menjadi masalah dunia.  Menurut  Simon  dalam 

Darussalam dan Septriadi (2008) pada tahun 2002  memperkirakan bahwa akibat 

praktik  abuse of transfer pricing yang dilakukan oleh perusahaan multinasional  

di Amerika Serikat, Negara Amerika Serikat kehilangan penerimaan pajak sebesar 

USD 53 miliar. 

Transfer pricing ini telah menuai banyak sekali masalah di berbagai negara karena 

dalam praktiknya mereka menggunakan hal-hal yang sangat bertentangan dengan 

aturan yang ada. Harimurti (2007) dalam penelitiannya mengatakan adanya 

hubungan istimewa merupakan kunci dari dilakukannya praktik transfer pricing 

dalam bidang perpajakan. Skema yang biasa dilakukan  oleh perusahaan 

multinasional dalam praktek transfer pricing adalah dengan cara mengalihkan 

laba mereka dari negara yang tarif pajaknya tinggi ke negara yang tarif pajaknya 

rendah. Modus transfer pricing dapat terjadi atas harga penjualan, harga 

pembelian, overhead cost, bunga shareholder-loan, pembayaran royalti, imbalan 

jasa, penjualan melalui pihak ketiga yang tidak ada usaha (special purpose 

company). Ilustrasi berikut ini adalah praktik transfer pricing. Sebuah perusahaan 

otomotif PT. X memproduksi mobil dengan biaya Rp. 700 dan menjualnya ke PT. 

Y (perusahaan afiliasi) di luar negeri seharga Rp.725. PT. Y ini hanya dummy 

yang berada di negara berpajak rendah (tax haven country). Dari PT. Y, mobil 

dijual ke PT. Z (non-afiliasi) dengan harga Rp.1.000. Karena PT. Y tidak 
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memiliki usaha riil, sebenarnya yang terjadi adalah penjualan mobil dari PT. X 

kepada PT. Z. Profit PT. X yang dilaporkan dalam SPT adalah Rp.725-700 atau 

Rp. 25 per mobil. Seharusnya profit PT. X adalah Rp. 1000 – 700 = Rp. 300. 

Selisih harga jual ini merupakan bentuk  transfer pricing  berupa mark down. 

Negara rugi karena seharusnya pajak dikenakan atas profit sebesar Rp. 300 per 

mobil. Di sisi lain, pemegang saham minoritas juga rugi karena penjualan 

perusahaan menjadi lebih rendah sehingga profit lebih kecil. Model transfer 

pricing lainnya dengan membayar royalti ke induk usaha. Contoh PT. A di 

Indonesia, selaku anak usaha PQR Limited, mendapat lisensi untuk menjual 

produk PQR Limited. Selain itu PQR Limited juga memberi lisensi ke perusahaan 

non afiliasi di Indonesia, yaitu PT. B. Atas omset tahunan, PT. A membayar 

royalti ke PQR Limited sebesar Rp.10 milyar. Dengan jumlah omset yang hampir 

sama, PT. B hanya membayar royalti ke PQR Limited  sebesar Rp. 2,5 milyar. 

Atas perbedaan tarif royalti, perlu ada penelitian lanjut, kemungkinan pembayaran 

royalti PT. A adalah  pembayaran dividen terselubung dari PT. A ke PQR Limited 

selaku pemegang saham (Suryana, 2012). 

 

Penelitian yang dilakukan oleh Mangoting (2000) menyimpulkan bahwa masalah 

transfer pricing yang saat ini terjadi dapat diatasi dengan memberikan wewenang 

kepada menteri keuangan dan dirjen pajak untuk menentukan kembali besarnya 

penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk 

menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi pihak yang mempunyai 

hubungan istimewa. Selain itu untuk memeriksa adanya praktek transfer pricing, 

Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak menerbitkan 

Pedoman Pemeriksaan Pajak terhadap Wajib Pajak yang Mempunyai Hubungan 
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Istimewa. Dari latar belakang yang telah dikemukakan maka tujuan dari penelitian  

ini adalah mencoba memaparkan aspek penetapan harga transfer (transfer pricing) 

ditinjau dari sudut  perpajakan serta problematika praktik penghindaran pajak (tax 

avoidance) maupun kecurangan-kecurangan yang marak terjadi akibat praktik 

transfer pricing yang tidak wajar, sehingga  penulis  tertarik mengambil 

judul “Aspek Perpajakan Dalam Transfer Pricing dan Problematika Praktik 

Penghindaran Pajak  (Tax Avoidance).” 

 

1.2 Perumusan dan Batasan Masalah 

1.2.1 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah: 

1) Bagaimana aspek penetapan transfer pricing ditinjau dari sudut akuntansi 

maupun perpajakan? 

2) Kecurangan-kecurangan apa saja yang terjadi akibat praktik transfer pricing 

yang tidak wajar? 

3) Bagaimana upaya Direktorat Jendral Pajak (Ditjen Pajak)  untuk mencegah 

terjadinya praktik transfer pricing yang tidak wajar?
   

 

1.2.2 Batasan Masalah
 

Pembatasan masalah dalam penelitian ini hanya melihat aspek penetapan transfer 

pricing ditinjau dari sudut  perpajakan dan kecurangan yang terjadi dalam  praktik 

transfer pricing yang tidak wajar dikarenakan  terdapat hubungan istimewa dalam 

hal kepemilikan saham  suatu badan oleh badan lainnya sebanyak  25 % atau lebih  

serta upaya Ditjen Pajak  untuk mencegah kecurangan tersebut. 
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1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dalam penelitian ini adalah  

1) Untuk mengetahui  aspek penetapan transfer pricing ditinjau dari sudut 

akuntansi maupun perpajakan. 

2) Melihat kecurangan-kecurangan apa saja yang terjadi akibat praktik 

transfer pricing yang tidak wajar. 

3) Mengetahui apakah upaya  Direktorat Jendral Pajak (Ditjen Pajak)  untuk 

mencegah terjadinya praktik transfer pricing yang tidak wajar.
  

 

 

1.3.2 Manfaat  Penelitian 

1.3.2.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang aspek perpajakan 

dalam transfer  pricing dan problematika yang terjadi akibat praktik transfer 

pricing   dalam penghidaran pajak. 

1.3.2.2 Manfaat Praktis  

Hasil  penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu masukan yang 

memberikan informasi mengenai transfer pricing terutama pada perencanaan 

pajak sebuah perusahaan yang orientasi utamanya adalah memaksimalkan profit 

 

 

 

 

 

 
 


