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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Jenis dan Desain Penelitian 

 Jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian deskriptif dengan desain studi 

kasus. Menurut Subiyanto (2000) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan 

dengan cara membuat deskripsi permasalahan yang telah diidentifikasi. Peneliti berusaha 

menjelaskan objek yang diteliti dengan sudut pandang peneliti.  

Menurut Subiyanto, penelitian dengan sebuah studi kasus dilakukan dengan 

observasi secara mendalam terhadap suatu objek penelitian yang dipilih dari beberapa 

keadaan yang dianggapnya sama. Meskipun beberapa keadaan dianggap sama, tetapi 

kesimpulan yang diambilnya tidak boleh digeneralisasi sebagai kesimpulan secara 

menyeluruh terhadap kasus-kasus yang dianggap sama. 

 

3.2  Objek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan penulis di PT X, Surabaya. Lingkup penelitiannya adalah 

pada bagian Keuangan dan Pengarsipan PT X, Surabaya. 
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3.3  Jenis dan Sumber Data 

  Indriantoro dan Supomo (1999:14) menjelaskan, data yang akan digunakan 

dalam penelitian dapat berupa: 

1. Data primer 

Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh 

secara langsung dari sumber asli atau obyek yang diteliti. Data primer secara 

khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. 

2. Data sekunder 

Data sekunder yaitu data yang didapat secara tidak langsung melalui media 

perantara. Data sekunder dalam penelitian ini antara lain adalah : 

a. Profil Perusahaan 

b. Laporan Laba Rugi tahun 2013 

c. Perincian gaji pegawai tetap tahun 2013 

 

3.4  Metode Pengumpulan Data 

 Data yang akan digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan metode 

pengambilan data sebagai berikut: 

 

 



60 

 

1. Survey Pendahuluan 

Hal ini perlukan untuk mendapat gambaran tentang keadaan perusahaan 

guna menemukan permasalahan mengenai implementasi tax planning yang 

mungkin ada didalam perusahaan tersebut yang kemudian akan dibahas 

dalam penelitian ini. 

2. Studi Kepustakaan 

Untuk memperoleh landasan teori mengenai tax planning dan 

implementasinya melalui literatur-literatur, laporan-laporan, makalah-

makalah, seminar, jurnal-jurnal, catatan kuliah, artikel majalah, dan surat 

kabar yang berhubungan dengan permasalahan yang ada serta berguna bagi 

penyusunan hasil penelitian ini. 

3. Survey Lapangan 

Untuk mendapatkan data dari perusahaan melalui wawancara dengan pejabat 

perusahaan yang berwenang dan melalui observasi terhadap hal-hal yang 

berkaitan dengan kebijakan perpajakan perusahaan, struktur organisasi, 

perhitungan laba/rugi, bukti setoran pajak tahunan, dan daftar gaji karyawan. 

4. Analisis dan Pengolahan Data 

Untuk membandingkan antara keadaan di perusahaan dari survey 

pendahuluan dan survey lapangan dengan landasan teori hasil studi 

kepustakaan, kemudian dari hasil perbandingan tersebut, ditarik kesimpulan 

dan diberikan saran-saran untuk perbaikan-perbaikan. 
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3.5   Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

analisis deskriptif kuantitatif. Metode Deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan suatu 

metode yang menyajikan data yang diperoleh dari perusahaan dengan memberikan 

gambaran sesuai dengan yang peneliti temukan saat melakukan penelitian. 

Sedangkan Metode Kuantitatif adalah metode analisis data yang dilakukan 

dengan cara mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data yang berwujud 

anga untuk mengetahui perhitungan yang paling tepat bagi Perencanaan Pajak perusahaan. 

Adapun langkah-langkahnya yaitu: 

1. Mengumpulkan data – data perusahaan yang dipergunakan dalam melakukan 

perencanaan pajak. Contohnya, laporan perhitungan laba rugi, dan daftar gaji 

karyawan. 

2. Menentukan Pajak Penghasilan sebelum diadakannya Perencanaan Pajak. 

3. Melakukan analisa terhadap berbagai bentuk alternatif Perencanaan Pajak yang 

mungkin diterapkan oleh perusahaan. 

4. Melakukan perhitungan terhadap Pajak Penghasilan setelah diadakannya 

Perencanaan Pajak. 

5. Membandingkan hasil perhitungan Pajak Penghasilan sebelum dilakukan 

Perencanaan Pajak dan setelahnya, apakah Perencanaan Pajak yang diterapkan 
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benar-benar mampu meminimalisir Pajak Penghasilan Badan yang harus 

dibayarkan oleh perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


