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ABSTRAK 


Dewasa ini Iingkungan aktivitas bisnis telab mengalami banyak perubahan 
yang menyajikan suatu kondisi yang lebih kompetitif, adanya evolusi dalam 
teknologi dan infonnasi serta penanganan manajemen yang lebih kompleks. 
Pelaku bisnis dituntut untuk lebih meningkatkan kemampuan perusabaannya 
dalam berbagai segi agar dapat bersaing dalam menghadapi era globalisasi. 
Lingkungan bisnis yang berubab dengan cepat mengakibatkan perubaban posisi 
dan fungsi perusabaan, baik manufaktur maupun j asa. Pada saat ini masih ada 
beberapa perusabaan BUMN yang masih sebagai penyedia jasa tunggal atau 
memonopoli suatu produk atau jasa. Untuk di masa yang akan datang kekuatan 
memonopoli itu tidak bisa lagi dipertabankan seiring dengan perkembangan jaman 
menuju era globalisasi. Perkembangan ini mengarab pada persaingan bebas 
dimana lawan yang akan dihadapi bukan hanya pemain lokal tetapi juga pemain 
luar negeri yang lebih efisien. Oleh karena itu pihak manajemen harus berusaha 
agar perusabaan yang dipimpinnya beroperasi secara efektif dan efisien. PT. PLN 
(Persero) merupakan bentuk industri jasa pelayanan kebutuhan listrik masyarakat 
pada kondisi global, sebagai penyedia jasa kelistrikan tunggal di Indonesia. 
Sebagai perusahaan yang memonopoli jasa kelistrikan diharapkan PT. PLN 
(Persero) hams mempersiapkan diri dalam menghadapi era globalisasi yang akan 
datang. 

Untuk menghadapi tantangan globalisasi PT. PLN (Persero) hams 
mempunyai pihak manajemen yang tangguh yang dapat menjalankan perusahaan 
secara efektif dan efisien. PT. PLN (Persero) mempunyai Unit Bisnis yang terdiri 
dari Unit Pembangkit, Unit Penyaluran dan Pengaturan Beban, dan Unit distribusi 
yang mempunyai manajer sendiri-sendiri. Untuk menyediakan tenaga listrik bagi 
masyarakat ketiga unit ini saling melakukan transaksi jual beli. Transaksi internal 
ini mempengaruhi penilaian kineIja dari pihak manajer ketiga unit tersebut. Untuk 
menilai kinerja dari tiap manajer tersebut PT. PLN (Persero) menggunakan 
metode harga transfer untuk transaksi yang teJjadi di antara unit unit tersebut. 
Berdasarkan hal itulab penulis mengadakan penelitian di Unit Bisnis PT. PLN 
(Persero) Unit Penyaluran dan Pengaturan Beban UB Sulsera untuk mengetabui 
bagaimana metode harga trasnfer yang diterapkan oleh perusabaan apakab sudah 
tepat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan bentuk studi kasus 
tunggal yaitu penelitian yang dilakukan hanya pada satu organisasi. Penelitian ini 
diharapkan dapat memehami secara mendalam dan terfokus pada salab satu 
bidang ilmu pengetahuan dalam kondisi praktek yang sebenamya dengan segala 
kompleksitasnya. Untuk mengetahui apakab metode harga transfer yang 
digunakan sekarang apakab sudab tepat , maka diperlukan pemabaman mengenai 
biaya yang teJjadi di perusahaan dan juga membandingkan dengan metode 
alternatif lain untuk melihat kelebihan dan kelemabannya. Kata kunci yang perlu 
diperhatikan harga transfer, metode arbitrasi, metode dua langkah, dan cost driver. 
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