
 

 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN 

5.1.  Kesimpulan 

Transfer pricing didefinisikan sebagai nilai atau harga jual khusus yang dipakai 

dalam pertukaran antar divisional untuk mencatat pendapatan divisi penjual (selling 

division) dan biaya divisi pembeli (buying division). Transfer pricing hanya 

dilakukan oleh perusahaan semata-mata hanya untuk menilai kinerja antar anggota 

atau divisi perusahaan yaitu untuk meningkatkan daya saing perusahaan anak yaitu 

dengan memperbaiki akses perusahaan anak ke dalam pasar modal lokal, laba dan 

posisi keuangan bisa dinaikkan dengan menetapkan harga yang rendah bagi transfer 

input kepada perusahaan anak tersebut dan harga transfer yang tinggi bagi ouputnya. 

Permasalahannya ialah seiring dengan perkembangan zaman, praktek transfer pricing 

sering juga dipakai untuk manajemen pajak yaitu sebuah usaha untuk meminimalkan 

jumlah pajak yang harus di bayar. 

 

Bila diperhatikan secara lanjut, transfer pricing dapat menyimpang secara signifikan 

dari harga yang disepakati, oleh karena itu transfer pricing sering dikaitkan dengan 

suatu rekayasa harga secara sistematis yang ditujukan untuk mengurangi laba yang 

nantinya akan mengurangi jumlah pajak  dari suatu negara karena laba sistem 

korporasi bisa ditingkatkan dengan menetapkan harga-harga transfer yang tinggi dan 
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menetapkan harga-harga transfer yang rendah untuk memindahkan laba dari 

perusahaan anak yang berlokasi dalam negara-negara bertarif pajak rendah. 

 

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. Adanya hubungan istimewa 

merupakan kunci dilakukannya praktek transfer pricing dalam bidang perpajakan. 

 

Kekurangwajaran dan harga transfer (non arm's length price) yang ditimbulkan 

dengan adanya praktek transfer pricing dapat terjadi atas: harga penjualan; harga 

pembelian; alokasi biaya administrasi dan umum (overhead cost); pembebanan bunga 

atas pemberi pinjaman oleh pemegang saham (shareholder loan) pembayaran komisi, 

lisensi, franchise, sewa, royalty, imbalan atas jasa manajemen, imbalan atas jasa 

teknik dan imbalan atas jasa lain, pembelian harta perusahaan oleh pemegang saham 

(pemilik) atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang lebih rendah dari 

harga pasar, penjualan kepada pihak luar negeri melalui pihak ketiga yang 

kurang/tidak mempunyai substansi usaha.  

 

 Masalah transfer pricing ini diatasi dengan beberapa instrumen yang dapat dilakukan 

yaitu: Harga Transfer dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B), 

Corresponding Adjustment melalui Mutual Agreement Procedures (MAP), 

Perbandingan (Comparability), Dokumentasi dalam Transfer Pricing, Thin 

Capitalization, Sanksi dalam Transfer Pricing. Dalam rangka  untuk mengamankan 
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penerimaan pajak dan dalam rangka untuk kepastian hukum bagi wajib pajak yang 

melakukan  transaksi transfer pricing. 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, diantaranya : 

1. Penelitian hanya membahas transfer pricing secara eksplorasi pada penguatan 

teori dan kasus-kasus yang sudah terjadi dan dibukukan. 

2. Karena penelitian ini dilakukan dalam waktu yang relatif cepat, yakni 

satu bulan, maka beberapa hal belum dapat tereksplorasi dan terinterpretasi deng

an detil. 

3. Penelitian tidak bisa lepas dari teori, oleh karena itu peneliti menyadari 

keterbatasan kemampuan khususnya pengetahuan ilmiah dan dalam metodologi 

analisis data  masih banyak kekurangan. 

 

5.3 Saran 

Untuk penelitian selanjutnya, saran yang dapat diberikan yaitu melakukan riset lebih 

mendalam lagi (studi kasus) tentang apa saja upaya perusahaan untuk melakukan 

transfer pricing serta upaya direktorat jendral pajak dalam mengantisipasinya. 

 


