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BAB III 

METODE PENELITIAN 

  

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan merupakan suatu penelitian deskriptif yang 

mencoba untuk memberikan solusi dalam melaksanakan Tax Planning untuk 

meminimalkan jumlah pajak penghasilan yang terutang bagi wajib pajak badan 

sehingga perusahaan dapat membandingkan kemungkinan keuntungan yang 

dicapai dengan menerapkan Tax Planning. 

Dalam penelitian ini penulis menggambarkan keadaan perusahaan dan 

upaya-upaya yang dapat dilakukakan penghematan pajak terutang. Namun, dalam 

penghematan tersebut tidak bertentangan dengan perundang- undangan yang 

berlaku. 

3.2 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Pojok BEI FE UIN Maulana Malik Ibrahim 

Jalan Gajayana No.50 Malang. 

3.3 Subyek Penelitian 

Subyek penelitian ini adalah laporan keuangan dari PT. Nippon Indosari 

Corpindo Tbk Peneliti memilih objek PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk 

dikarenakan terdapat potensi pajak yang terlalu tinggi sehingga masih 

memungkinkan untuk dilakukannya perencanaan pajak (tax planning) pada 

perusahaan tersebut untuk meminimalisasi beban pajaknya. 
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1.4 Data dan Jenis Data 

Penelitian ini menganalisis data secara deskriptif kualitatif yaitu pembahasan 

penelitian yang dimulai dari pengumpulan data terlebih dahulu  kemudian melakukan 

pembahasan mengenai masalah yang dimaksud. Peneliti membandingkan 

pembayaran pajak penghasilan tanpa perencanaan perpajakan dan dengan 

perencanaan perpajakan. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang 

diperoleh dari pihak lain yang telah mengumpulkannya lebih dulu, sehingga metode 

pengumpulan data yang digubakan adalah metode dokumentasi atau disebut juga 

metode arsip ( archieval research) yang memuat kejadian masa lalu ( Indriantoro dan 

Supomo, 2000). 

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. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Teknik Dokumentasi 

Teknik dokumentasi merupkan proses perolehan dokumen dengan 

mengumpulkan dan mempelajari dokumen-dokumen dan data-data yang 
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diperlukan. Pengumpulan data- data di ambil dari laporan keuangan 

tahunan melalui Pojok BEI dan melalui akses internet (www. idx.co.id) 

2. Studi Pustaka 

Studi Pustaka merupakan pengumpulan data yang 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 Model Analisis Data 

Analisis data merupakan tahap yang sangat menentukan dalam keseluruhan 

proses penelitian, hal ini disebabkan karena analisis data menyangkut kekuatan 

analisis dan kemampuan dalam mendeskripsikan data, situasi dan peristiwa yang 

merupakan bagian dari objek penelitian. Dalam penelitian ini analisis data yang 

digunakan adalah analisis kualitatif dengan tujuan untuk menggambarkan keadaan 

yang ada serta memcahkan permasalahan kemudian menarik kesimpulan. Adapun 

metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

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 tax planning) sebagai upaya efisiensi pembayaran pajak 

penghasilan dengan landasan teoritisnya guna memberikan suatu pemikiran 
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yang logis dalam mencari pemecahan masalah.Adapun langkah-langkah yang 

ditempuh : 

1) Melakukan koreksi fiskal pada laporan laba rugi perusahaan dengan 

memenuhi prosedur dan kebijakan yang beralaku terkait dengan pajak. 

2) Melihat sumber- sumber penghasilan serta membuat perencanaan 

pajak atas penghasilan yang bias digunakan untuk memaksimalkan 

penghasilan yang dikecualikan. 

3) Mendefinisikan setiap jenis biaya- biaya yang ada di perusahaan dan 

melakukan perencanaan perpajkan dengan memaksimalkan biaya yang 

boleh dikurangkan dan meminimalkan biaya yang tidak boleh 

dikurangkan. 

4) Melakukan perencanaan pajak terhadap penyusutan aktiva tetap 

melalui pemilihan metod-metode yang diperbolehkan peraturan 

perpajakan. 

5) Membandingkan apakah terdapat perbedaan material antara 

menerapkan perencanaan pajak dengan tidak menerapkan perencanaan 

perpajakan. 

 


