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ABSTRAK 

MUHAMMAD NOVAL. 2015. 8323118244. Analisis Hubungan Penerapan 

Harga Transfer Dengan Laba Antar Divisi Pada PT. Mustika Ratu. Program 

Studi DIII Akuntansi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas 

Negeri Jakarta. 

 Karya ilmiah ini bertujuan 1) Mengetahui penerapan harga transfer yang 

dilakukan oleh Divisi Jamu Tradisional ke Divisi Jamu Modern. 2) Mengetahui 

perolehan laba bersih sebelum pajak oleh divisi tersebut atas transfer produk. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis dimana 

penelitian ini memberikan gambaran yang jelas mengenai objek yang diteliti 

dengan melihat fakta-fakta yang ada. Teknik pengumpulan data melalui 

pengamatan, wawancara langsung, dan studi pustaka. 

 Dari hasil analisis menunjukkan bahwa adanya hubungan penerapan 

harga transfer dengan laba antar divisi sebesar 0,998. Hal ini dikarenakan 

harga transfer dan laba divisi yang diperoleh  setiap tahun semakin besar. 

 

Kata Kunci: Harga Transfer, Laba Antar Divisi 
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ABSTRACT 

MUHAMMAD NOVAL. 2015. 8323118244. Analisis Hubungan Penerapan 

Harga Transfer Dengan Laba Antar Divisi Pada PT. Mustika Ratu. Program 

Studi DIII Akuntansi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas 

Negeri Jakarta. 

 This paper aims to 1) Determine the application of transfer pricing 

conducted by the Divisi Jamu Tradisional to Divisi Jamu Modern. 2) 

Determine the net profit before tax by the division on the transfer of product. 

The method used is descriptive method of analysis which this study gives 

a clear picture of the object under study to look at the facts that exist. The 

technique of collecting data through observation, interviews, and literature. 

 From the results of the analysis indicate that the application of transfer 

pricing relationships between division profit amounted to 0.998. This is 

because the price of the transfer and division of income earned each year 

getting bigger. 

  

Keywords: Transfer Pricing, Profit Division 
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