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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan dan tujuan dalam penelitian 

ini, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian diskriptif, yang 

tergolong sebagai penelitian kualitatif. Bogdan dan Taylor (1992: 21-22) 

menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian 

yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku 

orang-orang yang diamati. Penelitian ini bertujuan untuk meminimalkan 

beban pajak dengan cara perencanaan pajak secara legal dengan 

menggunakan data berupa laporan keuangan komersial, laporan keuangan 

fiskal, kebijakan perusahaan, dan hal-hal yang terkait dengan penelitian. 

3.2 Lokasi Penelitian 

JL. Gajayana no.50 malang (Pojok BEI FE UIN Maliki Malang).  

3.3 Obyek dan Subyek Penelitian 

Subyek penelitian adalah studi laporan dan studi literatur yang relevan 

dengan perencanaan perpajakan dalam upaya meminimalkan beban pajak, 

berupa manfaat dari perencanaan perpajakan. Hal-hal yang dapat 

diminimalisir atau dikurangkan dalam pemungutan pajak dan seberapa 

material atau besar perbedaan ketika belum melakukan perencanaan 

perpajakan (Tax Planning) dengan sesudah melakukan perencanaan 

perpajakan (Tax Planning).  
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Obyek dan subyek penelitian ini laporan keuangan dari PT. Sepatu Bata 

Tbk. Peneliti memilih objek PT. Sepatu Bata Tbk dikarenakan terdapat 

potensi pajak yang terlalu tinggi sehingga masih memungkinkan untuk 

dilakukannya perencanaan pajak (tax planning) pada perusahaan tersebut 

untuk meminimalisasi beban pajaknya.  

3.4 Data dan Jenis Data 

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data kualitatif 

dengan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang memberikan uraian 

sesuai dengan kenyataan dan kondisi perusahaan, seperti: kebijakan-

kebijakan akuntansi sumber Internal, yaitu data yang berasal dari dalam 

perusahaan.  

Data-data tersebut meliputi : 

1. Data Sekunder 

Data Sekunder merupakan data yang dikumpulkan, diperoleh, diolah dan 

disajikan oleh pihak lain. Data sekunder ini berupa bukti, catatan, atau 

laporan historis yang telah tersusun dalam arsip baik yang dipublikasikan 

maupun yang tidak dipublikasikan. Data ini diperoleh dari buku-buku, 

majalah, dan sumber tertulis lainnya, seperti UU Republik Indonesia No. 36 

tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) dan Standart Akuntansi, dan 

referensi lainnya. 
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3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik Pengumpulan data yang dilakukan yaitu non participant 

observation, yang penelitinya tidak ikut langsung dalam proses yang sedang 

diamati. Untuk memperoleh data yang akurat dan relevan dengan penelitian 

yang dilakukan, maka prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan peneliti dengan cara mengumpulkan data, catatan dan 

dokumen perusahaan yang relevan (data yang berhubungan 

langsung dengan objek yang diteliti). Peneliti mengambil data 

dari http://www.idx.com dan web site resmi PT. Sepatu Bata Tbk 

yaitu http://www.bata.com/Indonesia-shoe-stores.php. 

2. Studi Pustaka 

Studi Pustaka merupakan pengumpulan data dalam bentuk ini 

didapat dan diperoleh dengan cara mempelajari literatur baik buku-

buku atau tulisan-tulisan lain mengenai ketentuan Peraturan 

Perundang-Undangan Perpajakan serta Perencanaan Perpajakan (Tax 

Planning). 

3.6 Analisis Data 

Data-data yang telah dikumpulkan melalui studi laporan dan studi 

kepustakaan digunakan sebagai pedoman dalam melakukan analisis secara 

kualitatif. Teknik analisis yang digunakan menyangkut analisis terhadap 

akun-akun yang diidentifikasi dan digunakan dalam laporan keuangan dan 

http://www.idx.com/
http://www.bata.com/Indonesia-shoe-stores.php
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berkaitan dengan perpajakan dan analisis terhadap informasi keuangan dalam 

melaksanakan kegiatan penyusunan laporan keuangan dan laporan pajak serta 

mengkomunikasikan laporan keuangan tersebut. Metode pengolahan data 

yang digunakan : 

1. Metode Deskriptif 

Yaitu penyajian data yang diperoleh dari perusahaan atau objek 

penelitian dengan memberikan gambaran menurut apa adanya sesuai dengan 

kenyataan yang ada pada saat melakukan penelitian. 

2. Metode Analisa 

Yaitu berupa cara pengolahan data yang menyajikan analisis secara 

teoritis mengenai penerapan perencanaan perpajakan (tax planning) sebagai 

upaya efisiensi pembayaran pajak penghasilan dengan landasan teoritisnya 

guna memberikan suatu pemikiran yang logis dalam mencari pemecahan 

masalah. Adapun langkah-langkah yang ditempuh : 

a. Mengumpulkan data-data perusahaan yang akan diolah (laporan 

laba/rugi komersial tahun 2011, laporan laba/rugi fiskal tahun 2011, 

,daftar aktiva tetap tahun 2011, dan kebijakan-kebijakan perusahaan). 

b. Menganalisa kondisi perusahaan secara umum, kebijakan 

perusahaan, serta perlakuan-perlakuan yang berhubungan dengan 

proses perhitungan pajak. 

c. Menggambarkan besarnya beban pajak perusahaan sebelum 

melakukan perencanaan pajak (tax planning). 
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d. Mengidentifikasi hal-hal yang dapat disajikan alternatif dalam 

melakukan perencanaan pajak (tax planning). 

e. Menerapkan alternatif perencanaan pajak. 

f. Melakukan perbandingan besarnya beban pajak sebelum dan 

sesudah perencanaan untuk mengetahui hasil yang didapat dari 

proses perencanaan perpajakan. 

 


