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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalahkualitatif dengan pendekatan studi 

kasus.  Sugiyono (2013:14) mendefinisikan metode penelitian kualitatif adalah 

metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang 

alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknikpengumpulan data 

dilakukan secaratriangulasi (gabungan), dan hasil penelitian kualitatif lebih 

menekankan makna daripada generalisasi.Penelitian kualitatif merupakan 

penelitian dari fenomena yang terjadi harus dilakukan secara menyeluruh 

(holistic), kondisi penelitian digambarkan dengan kata-katayang bersumber dari 

informan dan kondisi lingkungan yang alamiah. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Menurut Smith dalam Emzir 

(2010:20), penelitian studi kasus yaitu suatu penelitian kualitatif yang berusaha 

menemukan makna, meyelidiki proses,memperoleh pengertian dan pemahaman 

yang mendalam dari individu, kelompok atau situasi. Studi kasus dapat menjadi 

berbeda dari bentuk-bentuk penelitian kualitatif lain oleh fakta bahwa studi ini 

berfokus pada satu unit tunggal.  

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi 

kasus dengan maksud peneliti dapat mendeskripsikan secara jelas dan rinci, serta 

mendapat data yang mendalam dari penelitian tentang analisis penerapan 

perencanaan pajak penghasilan badan dalam upaya meningkatkan efisiensi 
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pembayaran beban pajak penghasilan. Dalam penelitian ini peneliti akan 

melakukan penelitian terhadap aktivitas Tax Planning berupa laporan keuangan 

dan dokumen-dokumen lainnya terkait pajak pada PT. Petrokopindo Cipta 

Selaras. 

 

3.2 Informan Peneliti 

Dalam penelitian kualitatif dibutuhkan seorang narasumber atau informan. Dalam 

penelitian ini peneliti memilih informan pada staff bagian akuntansi atau pajak 

PT. Petrokopindo Cipta Selaras, yang mewakili perusahaan dalam menjalankan 

tax planning.Peneliti memilih staff bagian akuntansi atau pajak karena informan 

termasuk pihak yang mengetahui dan memahami kewajiban perpajakan 

perusahaan dan strategi perpajakan terutama yang berkaitan dengan kebijakan 

pada perusahaan.   

 

3.3 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian bertempat di kantor PT. Petrokopindo Cipta Selaras, yang 

berlokasi di jalan Roomo no. 242, Gresik. PT. Petrokopindo Cipta Selaras 

merupakan salah satu perusahaan dilingkungan PT. Petrokimia Group, yang 

bergerak dibidang usaha persewaan alat berat, jasa angkut, bengkel, pengerukan 

(dredging), EMKL, dan perdagangan umum. Perusahaan ini terletak dijalan raya 

Roomo No. 242 Gresik. 
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3.4 Sumber Data 

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data 

sekunder. Data primer adalah sumber data yang berisi tentang data utama yang 

diperoleh dari hasil wawancara secara langsung kepada narasumber atau 

informan. Sedangkan data sekunder merupakan datadata tambahan yang didapat 

dan dipelajari peneliti dari buku-buku literature dan data-data lain yang 

berhubungan dengan penelitian ini. 

 

3.5 Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah datadocumenter dan data 

subyek. Dimana data documenter diperoleh peneliti dari buku-buku literatur dan 

juga laporan keuangan perusahaan. Sedangkan data subyek diperoleh dari 

pendapat narasumber atau informan peneliti. 

 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam melakukan penelitian, peneliti akan menggunakan teknik pengumpulan 

data sesuai dengan prosedur pada umumnya : 

1. Observasi (survey) 

Sebelum melakukan penelitian, peneliti melakukan survey, seperti mendatangi 

perusahaan terkait untuk mendapatkan data-data pendukung dalam menemukan 

permasalahan yang berhubungan dengan penerapan perencanaan pajak 

penghasilan badan yang akan dibahas dalam penelitian ini. 
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2. Wawancara 

Dalam penelitian kualitatif wawancara merupakan prosedur paling penting, 

karena dilakukan sebagai objek penelitian untuk mendapatkan data primer dari 

perusahaan.Dalam melakukan wawancara, peneliti memilih informan pada 

staff bagian akuntansi atau pajak PT. Petrokopindo Cipta Selaras, yang 

mewakili perusahaan dalam menjalankan tax planning. Informan termasuk 

pihak yang mengetahui dan memahami kewajiban perpajakan perusahaan dan 

strategi perpajakan terutama yang berkaitan dengan kebijakan pada 

perusahaan.  Menurut Sugiono (2011:235), langkah-langkah wawancara untuk 

mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif, yaitu: 

a. Menetapkan kepada siapa wawancara akan dilakukan 

b. Menyiapkan pokok-pokok masalah 

c. Mengawali atau membuka alur wawancara 

d. Mengkonfirmasikan ikhtisar hasil wawancara dan mengakhirinya 

e. Mencatat hasil wawancara untuk identifikasi tindak lanjut  

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara menganalisis dokumen-dokumen yang ada. Dalam penelitian ini 

penulis melakukan dokumentasi terhadap laporan keuangan perusahaan yaitu 

laporan laba rugi, SPT, dan koreksi fiskal perusahaan. 
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3.7 Unit Analisis 

Unit analisis menurut Yin (2005:30) berhubungan dengan masalah penentu apa 

yang dimaksud dengan kasus dalampenelitian yang bersangkutan. Situasi seperti 

ini membuat individu sebagai kasus yang dikaji, dan individu tersebut merupakan 

unit analisis primernya. Informasi mengenai setiap individu yang relevan 

dikumpulkan dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, 

observasi dan dokumentasi. 

Unit analisisdalam penelitian ini adalah mengenai penerapan tax planning atas 

PPh badan yang telah dilakukan di PT. Petrokopindo Cipta Selaras untuk dapat 

meminimalisir pembayaran pajak penghasilan badan terutang perusahaan sesuai 

ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku.  

 

3.8 Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan suatu proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang 

lebih mudah dibaca.Sugiyono (2013:88), dalambukunyamenjelaskananalisis data 

adalah proses mencari dan menyusunsecarasistematis data yang 

diperolehdarihasilwawancara, catatanlapangan, dan bahan-bahanlain, 

sehinggadapatmudahdifahami, dan temuannyadapatdiinformasikankepada orang 

lain.  

Sugiyono (2013:90-99), dalambukunyamenjelaskan proses analisis data 

kualitatifadalahsebagaiberikut: 

1. AnalisisSebelum di Lapangan 
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Analisisinidilakukanterhadap data hasilstudipendahuluanatau data sekunder 

yang akandigunakanuntukmenentukanfokuspenelitian, 

akantetapifokuspenelitianinimasihbersifatsementara dan 

akanberkembangsetelahpenelitimasukkelapangan. 

2. AnalisisSelamadilapangan model Miles and Huberman. 

Analisis data yang dilakukan pada saatpengumpulan data berlangsung, dan 

setelahselesaipengumpulan data dalamperiodetertentu. Pada saatwawancara, 

penelitisudahmelakukananalisisterhadapjawabaninforman. 

Bilajawabandariinformansetelahdianalisisterasabelummemuaskan, 

makapenelitiakanmelanjutkanpertanyaanlagi, sampaitahaptertentu, diperoleh 

data yang dianggapkredibel. 

PeriodePengumpulan Data 

 

  Reduksi Data 

Antisipasi  Selama    Selesai 

       Display Data      

   Selama    Selesai   

  Kesimpulan(Verification) 

   Selama   Selesai 

Gambar 3.1 Langkah-langkahAnalisis 

 

Analisiss 
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Berdasarkan Gambar 3.1 terlihatbahwa, 

setelahpenelitimelakukanpengumpulan data, 

makapenelitiakanmelakukanantisipatifsebelummelakukanreduksi data. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 KomponendalamAnalisis Data (Interactive Model) 

a. Data Reduction (Reduksi Data) 

Mereduksi data berartimerangkum, memilahhal-hal yang pokok, dan 

memfokuskan pada hal-hal yang penting. Data yang 

telahdireduksiakanmemberikangambaran yang lebihjelas, dan 

mempermudahpenelitiuntukmelakukanpengumpulan data selanjutnya. 

b. Data Display (Penyajian Data) 

Menyajikan data yang paling 

seringdigunakandalampenelitiankualitatifyaitudenganteks yang 

bersifatnaratif. Mendisiplinkan data 

merupakanlangkahuntukmemudahkanmemahamiapa yang terjadi, 

merencanakankerjaselanjutnyaberdasarkanapa yang telahdifahami.  

c. Conclusion Drawing / Verification 

Data 

Reduction 

Conclusion:  

Drawing / Verifying 

Data Display 

Data 

Collection 
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Langkahketigadalamanalisis data kualitatifyaitupenarikankesimpulan dan 

verifikasi. Kesimpulan awal yang ditemukanmasihbersifatsementara, dan 

akanberubahbilatidakditemukanbukti-bukti yang kuatuntukmendukung 

pada tahappengumpulan data berikutnya. Kesimpulan 

dalampenelitiankualitatifadalahmerupakantemuanbaru yang 

sebelumnyabelumpernahada.  

Tujuandaripenelitianiniadalahuntukmengetahuibagaimana penerapan tax planning 

yang dilakukan PT. Petrokopindo Cipta Selaras dalam meminimalisir pembayaran 

pajak penghasilan badan. Olehkarena itu, penelitimelakukanlangkah-

langkahsebagaiberikut: 

1. Melakukansurveytahapawalmengenaipenerapan perencanaan pajak yang 

dilakukan PT. Petrokopindo Cipta Selaras dalam meminimalisir pembayaran 

PPh badan. 

2. Melakukanobservasimengenaipenerapan perencanaan pajak yang dilakukan 

PT. Petrokopindo Cipta Selaras dalam meminimalisir pembayaran PPh badan. 

3. Mencari dan mengumpulkan data-data laporan keuangan perusahaan yang 

berkaitan dengan perencanaan pajak, yaitu laporan laba rugi, SPT, dan koreksi 

fiskal. 

4. Mencariinforman yang dapatmembantudalam proses penelitian. 

5. Membuatrumusanpertanyaan yang akandiberikankepadainforman, yang 

bergunauntukmengetahuilebihdalammengenaiobjek yang sedangditeliti. 

6. Melakukanwawancarakepadainforman yang 

memilikipengetahuandibidangpajak. 
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7. Mengumpulkan dan memilah data yang telahdiperolehsaatwawancara. 

8. Menganalisis data dariinforman dan menghubungkannyadenganteori yang 

digunakansebagaidasarpemikirandaripenelitianini. 

9. Menguraikan data yang 

telahdianalisiskedalambentukpenjelasantentangperencanaan pajak yang 

diungkapinforman. 

10. Membuatpembahasan dan kesimpulandarihasilpenelitian yang telahdilakukan.  

 

 

 


