
   

 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang dilakukan adalah  analisis diskriptif  contoh-contoh kasus 

praktik transfer pricing yang terjadi pada perusahaan. Untuk studi pustaka penulis 

akan mempelajari literatur-literatur yang berhubungan dengan  transfer pricing 

dan praktik  penghindaran pajak kemudian data yang telah terkumpul disusun 

secara sistematis dan logis untuk memperoleh pemahaman lebih lanjut mengenai 

konsep dan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. 

3.2 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan  penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan 

pendekatan pada eksplorasi teori melalui penguatan pada studi literatur. 

 

3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian 

 

Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data kualitatif, yaitu data 

yang diperoleh dari objek penelitian dalam bentuk informasi secara tulisan. 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data 

yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis berupa buku-buku, jurnal ilmiah, 

materi kuliah dan sumber-sumber lainnya seperti  hasil browsing di internet. 
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3.4 Teknik Pengumpulan Data     

 

Teknik yang akan dilakukan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah 

dengan cara melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah teknik 

pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, 

literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya 

dengan masalah yang dipecahkan, (Nazir,1988). Studi kepustakaan yang 

dilakukan oleh penulis adalah mengumpulkan data dari buku-buku sumber yang  

sudah ditentukan. 

 

3.5 Teknik Analisis Data  

Dalam penelitian kualitatif  ini, teknik analisis data lebih banyak dilakukan 

bersamaan dengan pengumpulan data. Analisis data dalam penelitian ini 

menggunakan model Miles and Huberman dilakukan secara interaktif melalui 

proses data reduction (memfokuskan data), data display (penyajian data), dan 

conclusion (penarikan kesimpulan).Berikut model interaktif dalam analis data. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Mengumpulkan objek penelitian yaitu  konsep dasar transfer 

pricing.  

 Menguraikan definisi dari setiap konsep dasar transfer pricing.    

REDUKSI DATA 

 Mengumpulkan kasus-kasus yang terjadi pada praktik transfer 

pricing .  

 Mencari solusi guna mengatasi agar kasus-kasus praktik 

transfer pricing dapat dihindari dan melihat upaya Ditjen Pajak 

untuk mencegah praktik transfer pricing yang tidak wajar. 

 

DISPLAY  DATA 

CONCLUSION 
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3.6  Rencana Pengujian Keabsahan Data 

Dalam pengujian keabsahan data, penelitian ini menggunakan uji validitas dan uji 

reliabilitas. Uji validitas dengan analisis kasus. Semakin banyak kasus yang 

dibahas akibat transfer pricing ini menandakan data tidak bertentangan dengan 

temuan sehingga penelitian lebih kredibel. Sedangkan uji reliabilitas dilakukan 

oleh pembimbing dengan mengaudit aktivitas peneliti dalam melakukan 

penelitian. 


