
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Setiap penelitian memerlukan metode, sebagai suatu pola berpikir dalam 

memecahkan permasalahan dengan pendekatan ilmiah. Metode penelitian merupakan 

suatu rancangan alur atau proses penelitian sehingga terbentuknya ilmu pengetahuan 

yang diharapkan. Bentuk ilmu pengetahuan yang akan dihasilkan dalam penelitian 

sepenuhnya tergantung kepada metode penelitian karena metode penelitian 

mempengaruhi kualitas ilmu pengetahuan melalui sudut pandang penggunaan metode 

yang sesuai akan menambah validitas ilmu pengetahuan yang dihasilkan. 

3.1 Jenis Penelitian  

Metode analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif-comparative, yaitu dengan menganalisis dan mengolah data-data laporan 

keuangan dan laporan fiskal yang ada, kemudian melakukan perbandingan terhadap 

hasil perhitungan dari perusahaan  dan hasil perhitungan pajak yang optimal 

berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. 

 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Sesuai dengan fokus penelitian yang telah disebutkan maka lokasi penelitian ini 

adalah PT. Riau Graindo. PT Riau Graindo merupakan perusahaan yang bergerak di 

bidang percetakan yang berlokasi di Jl. HR. Soebrantas, Kelurahan Sidomulyo Barat, 

Kecamatan Tampan, Panam, Pekanbaru. Adapun waktu penelitian ini, peneliti 

menetapkan dimulai dari bulan Januari. 
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3.3 Objek Penelitian  

Yang  menjadi objek penelitian ini adalah daftar gaji karyawan tetap tahun 2016 

dan laporan laba rugi PT. Riau Graindo tahun 2016. 

 

3.4 Subjek Penelitian  

Informan kunci (Key Informant) merupakan pihak yang memberikan 

keterangan tentang diri sendiri, keluarga, pihak lain, dan lingkungannya.Pemilihan 

informan pada penelitianini didasarkan pada asumsi bahwa mereka adalah orang-

orang yang mengetahui secaramendalam tentang perhitungan PPh Pasal 21 atas 

karyawan pada PT. Riau Graindo.Informan  pada penelitian ini adalah Bapak Sepri 

selaku manajer dan juga bagian Keuangan atau Kepegawaian diPT. Riau Graindo. 

 

3.5 Metode  Pengumpulan Data  

Untuk lebih mengenal dan memahami masalah yang timbul, maka perlu 

diadakan suatu pendekatan dengan cara mengumpulkan data guna menganalisis dan 

menarik kesimpulan. Pengumpulan data yang dilaksanakan secara langsung pada 

objek penelitian, dalam metode ini ada beberapa cara yang dilakukan antara lain:  

1. Studi Kepustakaan (Library Research) 

Yaitu suatu teknik atau cara pengumpulan data dimana penulis 

mengadakan penelitian kepustakaan dengan mempelajari literatur, buku atau 

tulisan-tulisan yang berhubungan dengan objek serta permasalahan yang 

sedang diteliti. 
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2. Studi Lapangan (field research)  

Adalah studi langsung dilapangan dengan menemui obyek penelitian 

dan mencari data yang actual dan relevan dengan penelitian. Langkah-

langkah yang digunakan dalam studi lapangan ini adalah:  

a. Wawancara (interview)  

Yaitu pengumpulan data dengan cara Tanya jawab secara langsung 

dengan orang-orang yang tugas sehari-harinya berkaitan dengan 

permasalahan yang diangkat dalam judul ini.  

b. Dokumentasi   

Yaitu mengumpulkan data berupa dokumen, arsip dan data-data 

tertulis yang ada diperusahaan untuk memperkuat data yang diperoleh 

sebelumnya. 

c. Observasi   

Yaitu metode untuk mendapatkan data dan bahan-bahan 

keterangan yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan dari 

dekat.Hal ini dimaksudkan agar hasil yang diperoleh dari wawancara dan 

pegumpulan data dokumentasi dapat sesuai dengan keadaan yang 

sebenarnya. 
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3.6 Metode Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan metode analisis data adalah dengan cara: 

1. Analisis selama di Lapangan model Miles dan Huberman dalam Sugiyono 

(2011), yaitu: 

a) Reduksi Data  

Penelitian ini memfokuskan pada data gaji karyawan tetap PT. Riau 

Graindo dengan gaji diatas PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) dan 

laporan laba/rugi PT. Riau Graindo  2016.  

b) Penyajian Data  

Laporan laba/rugi dan daftar gaji karyawan tahun 2016 yang 

kemudian dibandingkan dengan perhitungan pajak yang sudah ditambah 

dengan variabel lain untuk mendapatkan penghematan beban pajak.  

c) Penarikan kesimpulan / verifikasi 

Dari membaca sajian data yang berupa kriteria kelengkapan beragam 

pendukungnya (table atau gambar) penelitian bisa mengusahakan 

pemikiran yang mengarah pada simpulan-simpulan ini bersifat sementara, 

karena proses pengumpulan data masih berlangsung. Jika peneliti 

mendapatkan data baru dengan pemahaman baru, kemungkinan besar 

kesimpulan akan berubah pula lebih tepat, jika data baru lebih 

memperkuat kesimpulan. 

 

 


