
BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian

deskriptif, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif

adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-

fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia.

Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan,

kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya.

(Sukmadinata, 2006)

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan

menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat

yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi,

atau tentang kecendrungan yang tengah berlangsung. Dalam penelitian ini, tentang

kebijakan perpajakan perusahaan, khususnya mengenai perencanaan pajak.

Pendekatan “kualitatif” adalah suatu pendekatan penelitian yang menggunakan

data berupa kalimat tertulis atau lisan, peristiwa-peristiwa, pengetahuan atau objek

studi. Proses penelitian tersebut memperhatikan konteks studi dengan menitik

beratkan pada pemahaman, pemikiran persepsi peneliti.
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3.2 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan 2 jenis data sebagai berikut:

a. Data primer, yaitu data yang di ambil langsung dan di olah dari objek

penelitian yang belum mengalami pengolahan lebih lanjut dan dikembangkan

dengan pemahaman sendiri oleh penulis, misalnya hasil wawancara dengan

bagian pajak dan akuntansi serta karyawan lainnya yang dianggap dapat

memberikan informasi atau masukan data yang diperlukan dalam penulisan

sikripsi ini

b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari perusahaan sebagai objek

penelitian yang sudah diolah dan terdokumentasi di perusahaan, misalnya:

struktur organisasi, laporan keuangan.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data:

a. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab dan diskusi secara langsung

dengan pihak perusahaan, khususnya dengan bagian yang berhubungan

dengan objek penelitian.

b.   Dokumentasi, yaitu dengan meneliti bahan-bahan tulisan perusahaan yang

berhubungan dengan penelitian ini, misalnya struktur organisasi, laporan

keuangan dan bukti setoran pajak.

c. Studi Kepustakaan, yaitu untuk memperoleh landasan teori mengenai tax

planning dan implementasinya melalui literatur-literatur, laporan-laporan,

makalah-makalah, seminar, jurnal-jurnal, catatan kuliah dan surat kabar
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yang berhubungan dengan permasalahan yang ada serta berguna bagi

penyusunan skripsi ini.

3.4 Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu metode

yang dilakukan dengan terlebih dahulu mengumpulkan data yang ada kemudian

diklasifikasikan, di analisis, selanjutnya diinterprestasikan sehingga dapat

memberikan pemecahan terhadap permasalahan.

3.5 Teknik Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik tax planning:

1.   Memaksimalkan biaya fiskal

2.   Melalui pemilihan metode penyusutan yang diperbolehkan peraturan

perpajakan yang berlaku.

3.   Memberikan tunjangan pajak kepada karyawan

4.   Untuk pendanaan aktiva tetap dapat mempertimbangkan sewa guna usaha

dengan hak opsi (finance lease) di samping pembelian langsung

Alasan penulis menggunakan teknik tax planning ini karena lebih tepat diterapkan

di PT Bukit Asam (Persero) Tbk., karena jenis usaha, bentuk usaha dan lokasi

perusahaannya sudah jelas, selain itu juga karena teknik ini berhubungan dengan

biaya-biaya yang sering dikeluarkan oleh perusahaan.
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3.6 Kerangka Konseptual

Gambar 3.1

Laporan Keuangan
PT Bukit Asam (Persero) Tbk.

Tanpa Tax Planning Dengan Tax Planning

PPh Tanpa Tax Planning PPh Dengan Tax Planning

Efisiensi

3.7 Jadwal dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada 21 Januari 2013 sampai dengan 20 Februari 2013.

Penelitian ini dilakukan di PT. Bukit Asam (Persero) Tbk., yang beralamat di Jln.

Parigi No. 1 Kabupaten Muara Enim, Tanjung Enim – Sumatra Selatan.


