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ABSTRAK
Globalisasi telah menciptakan kondisi yang memungkinkan aktivitas produksi dan
operasional perusahaan terus berkembang. Perkembangan strategi perusahaan
mengarah pada satu tujuan utama yaitu untuk memaksimalkan keuntungan dan
meminimalkan biaya dan pengeluaran, termasuk pengeluaran pajak melalui praktik
penghindaran pajak diantaranya melalui skema transfer pricing dan thin capitalization.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh transfer pricing dan thin
capitalization terhadap tax aggressiveness dengan ukuran perusahaan sebagai
variabel moderasi. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia periode 2014-2018. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian
sebanyak 31 sampel data. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis
regresi logistik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak
dapat memoderasi pengaruh transfer pricing terhadap tax aggressiveness. Hasil
lainnya menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memperkuat signifikan pengaruh
antara thin capitalization dan tax aggressiveness.

Kata Kunci: Transfer Pricing, Thin Capitalization, Tax Aggressiveness, Ukuran
Perusahaan.
I. PENDAHULUAN
Bagi perusahaan, pajak dianggap sebagai beban yang akan mengurangi
keuntungan perusahaan (Chen, et al., 2010). Hal itu menyebabkan perusahaan mencari
cara untuk mengurangi biaya pajak. Oleh karena itu, dimungkinkan perusahaan akan
menjadi agresif dalam perpajakan. Tingkat agresivitas pajak sering ditentukan oleh
berbagai karakteristik penting perusahaan; dan ukuran perusahaan adalah salah satu
karakteristik yang mempengaruhi tarif pajak efektif (Ribeiro, 2015). Semakin besar ukuran
suatu perusahaan, maka perusahaan tersebut akan memiliki aktivitas usaha dan transaksi
keuangan yang semakin besar yang memberikan berbagai kesempatan untuk melakukan
penghindaran pajak (Rego, 2003). Perusahaan multinasional memiliki berbagai saluran
yang digunakan untuk menggeser profitnya yang biasa dikenal dengan nama profit
shifting (Clausing, 2009). Dua strategi profit shifting populer, yaitu manipulasi transfer
price dan debt shifting.
(Smith et al., 2011) mendeskripsikan transfer pricing sebagai manfaat pajak
ataupun keuangan yang diperoleh ketika perusahaan memanfaatkan perbedaan ekonomi,
keuangan, dan peraturan antar wilayah yurisdiksi yang berbeda. Manfaat tersebut dapat
diperoleh karena transaksi antar pihak berelasi yang berlokasi di berbagai wilayah
yurisdiksi perpajakan memberikan kesempatan yang cukup besar untuk melakukan
penghindaran pajak (Desai et al., 2006). Praktik penghindaran pajak lainnya yaitu melalui
skema thin capitalization. Penelitian yang dilakukan oleh (Slemrod, 2001) dan (Rego,
2003) menunjukkan bahwa perusahaan yang highly-leveraged di Amerika Serikat memiliki
tarif pajak efektif yang lebih rendah, sebab penggunaan utang sebagai sumber
pembiayaan dapat meningkatkan beban bunga, yang mengurangi penghasilan kena pajak
perusahaan tersebut.
Terkait dengan hal-hal tersebut diatas, maka penting dilakukan penelitian untuk
mengetahui pengaruh moderasi ukuran perusahaan terhadap tax aggressiveness di
Indonesia melalui praktik transfer pricing dan thin capitalization.
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II. STUDI PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS
2.1 Agency Theory
Adanya perbedaan pelaporan antara laba komersil dengan laba fiskal dapat
menimbulkan konflik kepentingan (agency theory) bagi manajer dalam melaporkan
aktivitas/kinerja perusahaan. Manajer (agent) akan melaporkan laba yang lebih tinggi
dalam laporan keuangan (laba komersil) dalam rangka mendapatkan kompensasi
(bonus), atau terkait peraturan-peraturan dengan kontrak hutang (debt convenant). Dalam
teori keagenan, perencanaan pajak dapat memfasilitasi managerial rent extraction yaitu
pembenaran atas perilaku oportunistik manajer untuk melakukan manipulasi laba atau
penempatan sumber daya yang tidak sesuai (Desai et al., 2009). Aktivitas perencanaan
dapat dilakukan dengan melalui tax avoidance yaitu dengan melakukan pengurangan
pajak secara eksplisit (Hanlon, 2010). Aktivitas perencanaan pajak (tax avoidance)
memunculkan kesempatan bagi manajemen dalam melakukan aktivitas yang didesain
untuk menutupi berita buruk yang menyesatkan investor atau manajer kurang transparan
dalam menjalankan operasional perusahaan (Desai et al., 2006).
2.2 Pengaruh Transfer Pricing terhadap Tax Aggressiveness
Lebih dari 60% nilai perdagangan dunia dihasilkan dari transaksi yang
berhubungan dengan perusahaan multinasional dengan menggunakan skema transfer
pricing. (Darussalam et al., 2013) menjelaskan pengertian transfer pricing sebagai harga
yang ditetapkan oleh Wajib Pajak pada saat menjual, membeli, dan membagi sumber
daya dengan afiliasinya. Sejalan dengan pengertian tersebut, (Feinschreiber, 2004)
menjelaskan pengertian transfer pricing dalam perspektif pajak sebagai suatu kebijakan
harga dalam transaksi-transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki hubungan
istimewa, sedangkan menurut (Gunadi, 1994) dalam (Suandy, 2008), transfer pricing
merupakan penentuan harga terkait dengan penyerahan barang, jasa, atau pengalihan
teknologi antar perusahaan yang yang memiliki hubungan istimewa dengan tujuan
manipulasi harga secara sistematis untuk mengurangi laba secara artifisial sehingga
seolah-olah perusahaan menjadi rugi yang sebenarnya dilakukan untuk melakukan
penghindaran pajak atau bea di suatu negara. (Taylor dan Richardson, 2012)
menemukan bahwa transfer pricing berpengaruh secara positif terhadap penghindaran
pajak. Sejalan dengan hal tersebut, (Desai et al.,2006) menyatakan bahwa transaksi antar
pihak berelasi yang berlokasi di berbagai wilayah yurisdiksi perpajakan memberikan
kesempatan yang cukup besar untuk melakukan penghindaran pajak. Oleh karena itu,
dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:
H1: Transfer Pricing berpengaruh positif terhadap Tax Aggressiveness
2.3 Pengaruh Thin Capitalization terhadap Tax Aggressiveness
Menurut (OECD, 2012), thin capitalization merupakan sebuah situasi dimana
perusahaan dibiayai oleh level utang yang lebih tinggi dibandingkan dengan modal.
Strategi perusahaan dalam memperoleh pembiayaan berdampak terhadap tingkat
penghasilan kena pajak perusahaan. Semakin tinggi level utang dalam perusahaan,
semakin tinggi pula beban bunga yang harus dibayarkan yang mengakibatkan laba fiskal
menjadi semakin rendah. Sejalan dengan hal tersebut, menurut (Gupta & Newberry,
1997) kebijakan pendanaan suatu perusahaan akan mempengaruhi effective tax rate
(ETR) karena pajak memiliki perlakuan yang berbeda terkait dengan struktur modal suatu
perusahaan. ETR yang rendah merupakan indikasi adanya penghindaran pajak pada
suatu perusahaan. Dengan kata lain, kebijakan pendanaan memiliki pengaruh terhadap
penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. (Taylor dan Richardson, 2012)
membuktikan bahwa Thin capitalization berpengaruh secara positif terhadap
penghindaran pajak. (Dyreng et al, 2008) membuktikan bahwa perusahaan yang
melakukan penghindaran pajak terbukti memiliki tingkat utang yang lebih tinggi
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dibandingkan perusahaan yang tidak melakukan penghindaran pajakOleh karena itu,
dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:
H2: Thin Capitalization berpengaruh positif terhadap Tax Aggressiveness
2.4 Ukuran Perusahaan Memoderasi Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Tax
Aggressiveness
Praktik penghindaran pajak melalui praktik transfer pricing di Indonesia melibatkan
banyak perusahaan multinasional yang relatif besar. Fakta ini semakin menunjukkan
hubungan aggressive tax avoidance dengan perusahaan multinasional yang sebagian
besar memiliki nilai aset (firm size) yang besar. Ukuran perusahaan merupakan ukuran
besar kecilnya sebuah perusahaan yang ditunjukan atau dinilai oleh total asset, total
penjualan, jumlah laba, beban pajak dan lain-lain (Brigham & Houston, 2010). Akan tetapi
dalam penelitian ini penulis menggunakan total aset sebagai alat ukur untuk mengukur
ukuran perusahaan. Perusahaan besar cenderung memiliki ruang lebih besar untuk
perencanaan pajak yang baik dan mengadopsi praktek akuntansi yang efektif untuk
menurunkan ETR perusahaan (Rodriguez dan Arias, 2012). Lebih lanjut (Richardson &
Lanis, 2007) menyebutkan bahwa, semakin besar perusahaan maka akan semakin
rendah effective tax rate (ETR) yang dimilikinya. Oleh karena itu, dapat ditarik hipotesis
sebagai berikut:
H3: Ukuran Perusahaan memperkuat pengaruh Transfer Pricing
Aggressiveness

terhadap Tax

2.5 Ukuran Perusahaan Memoderasi Pengaruh Thin Capitalization Terhadap Tax
Aggressiveness
Semakin besar ukuran suatu perusahaan, maka perusahaan tersebut akan
memiliki aktivitas usaha dan transaksi keuangan yang semakin besar yang memberikan
berbagai kesempatan untuk melakukan penghindaran pajak (Taylor dan Richardson,
2013). Hal ini disebabkan biaya yang harus dikeluarkan perusahaan besar untuk
melakukan penghindaran pajak lebih rendah karena perusahaan besar telah mencapai
skala ekonomis (Slemrod, 2001). Penelitian (Nugroho Adi, 2018) membuktikan bahwa
ukuran perusahaan berpengaruh terhadap thin capitalization. Perusahaan besar memiliki
rasio DER yang tinggi, sehingga semakin besar kemungkinan perusahaan untuk
melakukan praktik thin capitalization. Hal ini sejalan dengan penelitian (Taylor dan
Richardson, 2013) yang memasukkan ukuran perusahaan ke dalam model regresi
sebagai variabel kontrol dan membuktikan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh
positif yang signifikan terhadap thin capitalization. Oleh karena itu, dapat ditarik hipotesis
sebagai berikut:
H4: Ukuran Perusahaan memperkuat pengaruh antara Thin Capitalization terhadap Tax
Aggressiveness
Model rerangka konseptual dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:
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Gambar 1. Rerangka Konseptual
Variabel Independen
Transfer Pricing (X1)

Variabel Moderasi

Variabel Dependen

H1
Tax Aggressiveness (Y)
H2

Thin Capitalization (X2)
H3

H4

Ukuran Perusahaan (Z)

III. METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Data dan Sampel Penelitian
Penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari laporan keuangan dan laporan
tahunan perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia dalam kurun waktu tahun 2014 s.d. 2018. Metode dalam pengambilan
sampel dalam penelitian ini menggunakan metode teknik purposive sampling. Adapun
kriteria-kriteria penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:
Tabel 1. Prosedur Pemilihan Sampel Utama
Keterangan
1. Perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan
kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada
akhir tahun 2018
2. Perusahaan tidak menerbitkan laporan keuangan
selama periode 2014 - 2018
3. Perusahaan yang memiliki kepemilikan asing
Perusahaan yang memenuhi kriteria
Periode Penelitian 5 tahun
Total Observasi

Jumlah
71

(3)
(37)
31
5
155

3.2 Definisi Operasional Variabel
3.2.1 Variabel Dependen
Variabel Dependen dalam penelitian ini adalah Tax Aggressiveness. Proksi yang
digunakan untuk mengukur tingkat penghindaran pajak yaitu Cash Effective Tax Rate
(CETR). Perhitungan CETR dapat dirumuskan sebagai berikut :

Tax Aggressiveness dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan skala
nominal, yaitu 1 melakukan penghindaran pajak dan 0 tidak melakukan penghindaran
pajak. Perusahaan dikategorikan melakukan penghindaran pajak apabila Cash Effective
Tax Rate (CETR) kurang dari 25%, dan apabila Cash Effective Tax Rate (CETR) lebih
dari 25% dikategorikan tidak melakukan penghindaran pajak.
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3.2.2 Variabel Independen
a. Transfer Pricing
Untuk mengetahui kegiatan praktik Transfer Pricing, digunakan rumus perhitungan
sebagai berikut:

b. Thin Capitalization
Ketentuan thin capitalization menguraikan proses dimana suatu entitas dapat
menghitung jumlah maksimum utang berbunga (MAD) yang dapat menimbulkan
pemotongan bunga dalam satu tahun fiskal. Model ini juga digunakan oleh (Taylor dan
Richardson, 2013) pada penelitiannya saat menghitung thin capitalization. Untuk
penelitian ini, akan dimodifikasi sesuai dengan aturan terkait thin capitalization di
Indonesia, yaitu PMK nomor 169/PMK.010/2015, maka angka pengalinya bukan 75%
melainkan 80% karena batasan debt to equity ratio yang diperbolehkan adalah maksimal
4:1. Oleh karena itu, maka rumusnya menjadi:
SHDA = (rata-rata total aset– non-IBL) x 80%
Ukuran MAD dihitung sebagai berikut:

Setelah pencarian MAD ratio didapatkan hasil 1 ataupun dibawah 1 dan akan
menggunakan variabel dummy. Jika MAD>1 maka nilainya 1 dan jika MAD<1 nilainya
adalah 0.
3.2.3 Variabel Moderasi
Variabel Moderasi dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan. Dalam
penelitian ini SIZE diukur dengan logaritma natural (ln) dari total aset dengan nilai rupiah
penuh, sesuai dengan (Taylor dan Richardson, 2012).
3.3 Model Penelitian
Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Keterangan:
CETR
TPRICE
TCAP
SIZE

= Cash Effective Tax Rate
= Transfer Pricing
= Thin Capitalization
= Ukuran Perusahaan

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Goodness of Fit
and and
Lemeshow
Test Test
TabelHosmer
2. Hosmer
Lemeshow
Step
1

Chi-square
11.010

df
8

Sig.
.201

Ho : Model sesuai
Ha : Model tidak sesuai
Ho ditolak jika p < 0,05. Berdasarkan hasil output pada Tabel di atas dapat dilihat
bahwa nilai Karena nilai p (0,201) lebih besar dari pada taraf signifikansi (p > 0,05). Maka
dapat disimpulkan bahwa model sesuai. Berdasarkan penjelasan ini, dapat disimpulkan
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bahwa model mampu menjelaskan pengaruh transfer pricing dan thin capitalization
terhadap tax aggressiveness dimoderasi oleh ukuran perusahaan.
b. Nagelkerke R Square
Tabel 3. Nagelkerke
R Square
Model Summary
St ep
1

-2 Log
Cox & Snell
likelihood
R Square
147.838a
.337

Nagelkerke
R Square
.452

a. Est imat ion terminated at iterat ion number 6 because
parameter
changed
by less
t han .001.
Berdasarkan hasil output
dapat estimates
dilihat bahwa
nilai
G adalah
147.838. Kemudian

diperoleh nilai Nagelkerke R Square sebesar 0,452 yang berarti bahwa variabel bebas
(TCAP, TP, SIZE, TCAP*SIZE dan TP*SIZE) mampu menjelaskan 45.2% variabel
dependent dan sisanya yaitu 54.8% dijelaskan oleh faktor lain.

c. Model Regresi Logistik
Variabel

Prediksi
arah

TP
TCAP
TP*SIZE
TCAP*SIZE

+
+
+
+

B
2,788
1,623
0,003
1,040

Wald
4,432
8,572
0,000
5,598

Sig.
0,035
0,003
0,994
0,018

Keputusan
H1 diterima
H2 diterima
H3 ditolak
H4 diterima

Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa Transfer Pricing menunjukkan koefisien
regresi positif sebesar 2,788 dengan tingkat signifikan sebesar 0,035 maka hipotesis H 1
berhasil didukung. Hasil ini sejalan dengan penelitian (Taylor dan Richardson, 2012) yang
menemukan bahwa transfer pricing memiliki pengaruh positif terhadap tax
aggressiveness. Thin Capitalization menunjukkan koefisien regresi positif sebesar 1,623
dengan tingkat signifikan sebesar 0,003 artinya hipotesis H2 berhasil didukung. Hasil ini
sejalan dengan hasil penelitian (Taylor dan Richardson, 2012), yang menggunakan 812
observasi berupa perusahaan terdaftar di bursa Australia, menemukan bahwa thin
capitalization berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.
Variabel interaksi antara TP*SIZE (X1*Z) menunjukkan koefisien regresi positif
sebesar 0,003 dengan tingkat signifikan sebesar 0,994 maka hipotesis H3 tidak berhasil
didukung. Ukuran perusahaan tidak serta merta dapat menentukan perusahaan
melakukan penghindaran pajak melalui praktik transfer pricing, hal ini menunjukkan
bahwa perilaku perusahaan multinasional di Indonesia untuk melakukan tax
aggressiveness melalui praktik transfer pricing tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya
perusahaan. Hasil ini konsisten dengan penelitian (Marwa Taufiq, 2018) yang
menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak dapat memoderasi pengaruh antara transfer
pricing terhadap tax avoidance. Variabel interaksi antara TCAP*SIZE (X2*Z) menunjukkan
koefisien regresi positif sebesar 1,040 dengan tingkat signifikan sebesar 0,018 artinya
hipotesis H4 berhasil didukung. Hal ini membuktikan bahwa total aset secara statistik yang
merupakan proxy ukuran perusahaan memperkuat pengaruh antara thin capitalization
terhadap tax aggressiveness.
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V. KESIMPULAN , KETERBATASAN DAN IMPLIKASI
5.1. Kesimpulan
Hasil penelitian yang dilakukan pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar
dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018 membuktikan bahwa
transfer pricing dan thin capitalization berpengaruh positif signifikan terhadap tax
aggressiveness, ukuran perusahaan memperkuat pengaruh thin capitalization terhadap
tax aggressiveness. Ukuran perusahaan tidak dapat memoderasi pengaruh transfer
pricing terhadap tax aggressiveness.

5.2. Keterbatasan
Peneliti menemui kesulitan dalam pengumpulan sampel data karena adanya
perusahaan yang memiliki laporan keuangan tidak lengkap. Selain itu, penelitian hanya
menggunakan sampel perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018 dan hanya menggunakan variabel
utama tanpa melibatkan variabel kontrol.
5.3. Implikasi
Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi positif bagi Direktorat Jenderal Pajak
sebagai penyusun kebijakan dan pelaksana administrasi perpajakan. Penelitian ini dapat
memberikan pedoman bagi Direktorat Jenderal Pajak sebagai referensi dalam evaluasi
dan penyempurnaan peraturan terkait penghindaran pajak. Dalam bidang akademik
penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi terkait dengan pengembangan isu-isu
dalam penelitian akuntansi khususnya yang terkait dengan perpajakan.
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