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ABSTRAK 

 

Konsep harga transfer merupakan salah satu langkah yang dapat 
diterapkan dalam upaya memperoleh laba yang maksimal dan effektif. Dengan 
harga transfer, perusahaan akan memperoleh pendapatan tidak hanya dari 
penjualan ke pihak luar perusahaan saja, tetapi juga dari laba kontribusi divisi. 
Karena dengan diterapkannya harga transfer, divisi seolah – olah menjadi suatu 
unit bisnis yang independence. Namun terintegrasi satu dengan yang lainnya 
dalam rangka mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan. Di dasarkan 
keinginan penulis untuk mengetahui penerapan harga transfer dalam effektivitas 
laba pada suatu perusahaan, penulis mengadakan penelitian dan disajikan dalam 
skripsi dengan judul “Evaluasi Penerapan Transfer Pricing Pada PT.X”. 

Objek penelitian dari skripsi ini adalah penerapan harga transfer dan 
perananya terhadap effektivitas laba pada PT. Surya Prabha Jatisatya. Perusahaan 
ini adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan keramik 
Grand Master, Jupiter, Lokset Paloma, List dan produk dari Bital Asia yang 
memliki kantor pusat dan kantor cabang. Kantor cabang perusahaan ini berlokasi 
di jalan Cibereum belakang Komplek Expedisi GTS no 30 Bandung. Penelitian 
dilakukan selama bulan Juni 2005. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mendapatkan jawaban dari  masalah yang utama yaitu penerapan harga transfer 
yang memadai. Hipotesis yang dikemukakan penulis adalah penerapan harga 
transfer telah memadai dan bermanfaat dalam menentukan laba perusahaan. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode hipotesis deskriptif, dengan 
teknik pengumpulan data mencakup observsi dan wawancara. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan harga transfer di              
PT. Surya Prabha belum memadai. Hal ini disebabkan oleh masalah terlalu 
dominannya manajer puncak dalam penentuan harga transfer, sehingga divisi 
yang ada masih diperlakukan sebagai pusat laba.Berdasarkan hasil observasi dan 
kuesioner yamg dibandingkan dengan teori yang ada maka dapat ditarik 
kesimpulan berupa  hipotesis dapat diterima. Akan tetapi, karena PT.Surya Prabha 
belum menerapkan harga transfer secara memadai, penerapan harga transfer pada 
PT. Surya Prabha menjadi sedikit berperan terhadap tercapainya effektivitas laba 
secara keseluruhan.          
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