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BAB III 

METODE PENELITIAN 

III.1  Jenis Penelitian 

III.1.1 Pendekatan Penelitian   

 Menurut Sugiyono (2006,h10- 12) pendekatan penelitian terbagi dalam 

dua macam yaitu pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Pendekatan 

kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat 

postpositivisme, dimana digunakan untuk meneliti para kondisi objek yang 

alamiah dimana peneliti sebagai instrument kunci dan teknik pengumpulan 

dilakukan secara gabungan.   

 Pendekatan kuantitatif adalah pendekatan yang berangkat dari keyakinan 

bahwa legitimasi sebuah sains dan penggunaan data – data yang terukur secara 

tepat yang diperoleh melalui survey/kuisioner dan dikombinasikan dengan 

statistik dan pengujian hipotesis yang bebas nilai/objektif. Penelitian ini  

menggunakan pendekatan kualitatif dengan maksud peneliti dapat 

mendeskripsikan secara jelas dan rinci, serta mendapat data yang mendalam dari 

penelitian tentang analisis penerapan tax planning dalam upaya meningkatkan 

efisiensi pembayaran beban pajak penghasilan pada perusahaan PT. Karya Buana 

Granitindo Pekanbaru. 

III.2  Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah  PT. Karya Buana Granitindo  

merupakan  sebuah perusahaan swasta yang bergerak di bidang Supplier kontruksi 

bangunan yaitu pembagunan jalan dan jembata. Perseroan ini dibuat dihadapan 
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notaris Indah Retno Widayati SH pada hari jumat tanggal 27 Februari 2015 di 

Pekanbaru. Perseroan ini berdiri dengan tujuan untuk membangun jalan dan 

jembatan yaitu seperti Pasir Kasar, Batu Split, Batu Pecah, Granular Soil, dan 

Quarry Waste. 

Tabel 3.1 

Daftar Pemegang Saham atau Pemilik Modal 

NO NAMA ALAMAT NPWP 

JUMLAH 

MODAL 

DISETOR 

1 Bahtiar JL. Jati Blok M 

No.5 Kec. 

Senapelan 

Pekanbaru 

69.115.113.8-

211.000 

Rp 250.000.000 

2 Cin Kiong Winosor Phase 

I Blok II LT. 4-

3, Batam 

00.000.000.0-

000.000 

Rp 50.000.000 

3 Santo JL. Giam No.18 

Kampung Baru, 

Kec. Senapelan 

07.314.620.1-

211.000 

Rp 50.000.000 

4 Ramli JL. Kulim 

Komp Pelangi 

Indah Block 12 

Kec. Payung 

Sekaki 

74.242.075.5-

216.000 

Rp 100.000.000 

5 Hariyanto JL. Bangkung 

No.10 Kec. 

Payung Sekaki 

09.717.142.5-

216.000 

Rp 50.000.000 

Jumlah Rp 500.000.000 

(Sumber: PT. Karya Buana Granitindo) 

 

Modal dasar perseroan ini berjumlah Rp 500.000.000 dan terbagi atas 500 

saham, tiap-tiap saham sebesarnya Rp 1.000.000 Dari modal dasar tersebut, 

terbagi menjadi lima pemilik saham yaitu Bahtiar sebesar Rp 250.000.000, Cin 

Kiong sebesar Rp 50.000.000, Santo Rp 50.000.000, Ramli sebesar Rp 

100.000.000, dan Hariyanto sebesar Rp 50.000.000. Saham-saham lainnya akan 
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dikeluarkan menurut keperluan modal kerja, pada waktu dan dengan syarat-syarat 

yang ditetapkan oleh direksi. 

Berdasarkan keputusan Direktorat Jendral Pajak Nomor KEP-161/PJ/2001 

dengan ini menyatakan bahwa PT. Karya Buana Granitindo dengan Nomor Pokok 

Wajib Pajak (NPWP) 72.515.293.8-211.000 yang beralamat di JL. Komp Jati 

Indah Permai Blok M No.5 Kec. Kampung Baru Kec. Senapelan Kotamadya 

Pekanbaru, Riau. telah terdaftar sejak tanggal 18 Maret 2015.  

2. Aktivitas Objek Penelitian 

PT. Karya Buana Granitindo telah membangun jalan dan jembatan untuk 

solusi inovatif dan menyediakan bahan bangunan guna memenuhi kebutuhan. 

Masing-masing tugas dikendalikan dengan memeriksa prosedur pokok untuk 

operasi diterapkan terus menerus. PT. Karya Buana Granitindo yang bergerak 

dalam bidang perdagangan dan jasa kontraktor  seperti  Supplier  bahan bangunan 

Pasir Kasar, Batu Split, Batu Pecah, Granular Soil, dan Quarry Waste. sebagai 

perusahaan yang menjual barang untuk membuat  jalan atau jembatan. 

Struktur Organisasi Objek Penelitian 

Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian 

serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan 

kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang diharapkan.Maka untuk 

mendukung kelancaran dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapi 

perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan yang ditentukan maka diperlukan 

adanya koordinasi, kesatuan dalam bertindak dan berbuat serta pengendalian yang 

telah terjamin, sesuai struktur organisasi. Dalam struktur organisasi PT. Karya 
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Buana Granitindo diperlihatkan bahwa setiap tugas, wewenang dan tanggung 

jawab yang berbeda-beda. 

Gambar 3.2 

PT. Karya Buana Granitindo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: PT. Karya Buana Granitin 

 

Berikut ini akan dijelaskan bagian-bagian peserta tugas yang ada dalam 

perusahaan ini: 

a. Dewan Komisaris 

Dewan komisaris merupakan sebuah dewan yang bertugas untuk 

melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada direktur 

perseroan terbatas. Tugas dewan komisaris yaitu, melakukan pengawasan 

atas jalannya usaha PT dan menberikan nasihat kepada direktur, dewan 

direktur bertugas berdasarkan kepada kepentingan PT serta sesuai dengan 
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maksud dan tujuan perusahaan, dan dewan komisaris memiliki wewenang 

khusus untuk menggantikan direktur yang berhalangan dalam penentuan 

anggaran dasar atau dalam keadaan tertentu. Sedangkan kewajiban dewan 

komisaris adalah membuat risalah rapat dewan komisaris dan menyimpan 

salinan rapat, memberikan pengawasan serta memberikan laporan tentang 

tugas pengawasan yang telah dilakukan, dan melaporkan kepada 

perusahaan mengenai kepemilikan saham. 

Tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan rapat secara berkala satu bulan sekali. 

2. Pemberian nasehat, tanggapan dan persetujuan secara tepat waktu dan 

berdasarkan pertimbangan yang memadai. 

3. Pemberdayaan komite-komite yang dimiliki Komisaris. Contohnya 

Komite Audit, Komite Nominasi, dll. 

4. Mendorong terlaksananya implementasi good corporate governance. 

 

b. Direktur Utama 

 Direktur utama adalah seseorang yang berwenang merumuskan 

dan menetapkan suatu kebijaksanaan dan program umum perusahaan 

sesuai dengan batasan wewenang yang diberikan oleh dewan komisaris. 

Tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: 

1. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan-kegiatan dibidang 

administrasi keuangan, kepegawaian dan kesekretariatan.  
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2. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pengadaan dan 

peralatan perlengkapan.  

3. Merencanakan dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan serta 

pembelanjaan dan kekayaan perusahaan.  

4. Mengendalikan uang pendapatan, hasil penagihan rekening 

penggunaan air dari langganan.  

5. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Direktur Utama.  

6. Dalam melaksanakan tugas-tugas Direktur Umum bertanggung jawab 

kepada Direktur Utama.  

7. Memimpin seluruh  dewan atau komite eksekutif  

8. Menawarkan visi dan imajinasi di tingkat tertinggi (biasanya 

bekerjasama dengan MD atau CEO)  

9. Memimpin rapat umum untuk memastikan pelaksanaan tata tertib, 

keadilan  dan kesempatan bagi semua untuk berkontribusi secara tepat, 

menyesuaikan alokasi waktu per item masalah, menentukan urutan 

agenda, mengarahkan diskusi ke arah konsensus, menjelaskan dan 

menyimpulkan tindakan dan kebijakan  

10. Bertindak sebagai perwakilan organisasi dalam hubungannya dengan 

dunia luar  

11. Memainkan bagian terkemuka dalam menentukan komposisi dari 

board dan sub-komite, sehingga tercapainya keselarasan dan 

efektivitas  
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12. Mengambil keputusan sebagaimana didelegasikan oleh BOD atau pada 

situasi tertentu yang dianggap perlu, yang diputuskan, dalam meeting-

meeting BOD.  

13. Menjalankan tanggung jawab dari direktur perusahaan sesuai dengan 

standar etika dan hukum, sebagai referensi dalam standar dokumen 

kebijakan direktur yang mungkin Anda gunakan. 

c. Direktur  Keuangan 

Tugas dan tanggung jawab sebagai berikut : 

1. Mengelola fungsi akuntansi dalam memproses data dan informasi 

keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan yang di butuhkan 

perusahaan secara akurat dan tepat waktu. 

2. Mengkoordinasikan dan mengontrol perencanaan, pelaporan dan 

pembayaran kewajiban pajak perusahaan agar efisien, akurat, tepat 

waktu, dan sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. 

3. Merencanakan, mengkoordinasikan dan mengontrol arus kas 

perusahaan (cashflow), terutama pengelolaan piutang dan hutang, 

sehingga memastikan ketersediaan dana untuk operasional perusahaan 

dan kesehatan kondisi keuangan. 

4. Merencanakan dan mengkoordinasikan penyusunan anggaran 

perusahaan, dan mengontrol penggunaan anggaran tersebut untuk 

memastikan penggunaan dana secara efektif dan efisien dalam 

menunjang kegiatan operasional perusahaan. 
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5. Merencanakan dan mengkoordinasikan pengembangan sistem dan 

prosedur keuangan dan akuntansi, serta mengontrol pelaksanaannya 

untuk memastikan semua proses dan transaksi keuangan berjalan 

dengan tertib dan teratur, serta mengurangi risiko keuangan. 

6. Mengkoordinasikan dan melakukan perencanaan dan analisa keuangan 

untuk dapat memberikan masukan dari sisi keuangan bagi pimpinan 

perusahaan dalam mengambil keputusan bisnis, baik untuk kebutuhan 

investasi, ekspansi, operasional maupun kondisi keuangan lainnya. 

7. Merencanakan dan mengkonsolidasikan perpajakan seluruh 

perusahaan untuk memastikan efisiensi biaya dan kepatuhan terhadap 

peraturan perpajakan 

d. Opersional 

Operational Manager merupakan pimpinan dalam divisi operasi 

yang bertugas untuk mengatur, mengendalikan dan melaksanakan tugas 

operasional. Tugas dan wewenang Operational Manager:  

1. Mengawasi kegiatan operasional perusahaan.  

2. Merencanakan, mengendalikan, dan mengawasi seluruh kegiatan 

operasi dalam  pengembangan perusahaan sampai tuntas.  

3. Mengadakan pembinaan, pelaksanaan kegiatan perusahaan di bidang 

pengembangan. 

e. Finance 

Pengertian Finance yaitu suatu serangkaian tindakan yang 

terorganisir dalam pengelolaan sumber dana atau keuangan. Dari 
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pengertian tersebut staf finance bertanggung jawab terhadap segala 

aktivitas keuangan, baik dari pengelolaan, penerimaan, transaksi, 

pencatatan dan laporan. Seorang finance dituntut ketelitian, keakuratan 

dan tentunya kejujuran dalam menjalankan tugasnya. Mengapa dikatakan 

demikian, karena pada bagian ini memiliki wewenang terhadap 

pengelolaan, pencatatan, penerimaan, dan pengeluaran keuangan 

perusahaan. 

Tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut: 

1. Melakukan pengelolaan keuangan perusahaan 

2. Melakukan penginputan semua transaksi keuangan 

3. Melakukan transaksi keuangan perusahaan 

4. Melakukan pembayaran kepada supplier 

5. Melakukan penagihan kepada customer 

6. Mengontrol aktivitas keuangan atau transaksi keuangan perusahaan 

7. Membuat laporan mengenai aktivitas keuangan perusahaan 

8. Melakukan verifikasi terhadap keabsahan dokumen yang diterima 

9. Melakukan Evaluasi budget 

10. Menyiapkan dokumen penagihan invoice atau kwitansi tagihan beserta 

kelengkapannya 

11. Melakukan rekonsiliasi. 

f. Administrasi  

Tugas utama dari setiap staf administrasi perusahaan adalah untuk 

mengelola dokumen dan tugas yang diperlukan untuk memastikan bahwa 
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bisnis sehari-hari berjalan lancar. Sebagian besar perusahaan dan badan 

pemerintah menggunakan orang-orang untuk membantu memastikan 

bahwa operasi internal dan fungsi bisnis yang terjadi, berjalan dengan cara 

yang seharusnya. 

Tugas dan tanggung jawab sebagai berikut : 

1. Menjawab telepon 

Kemampuan ini sangat penting dimiliki pegawai administrasi 

perkantoran. Pegawai administrasi perkantoran harus memiliki 

kemampuan menjawab telepon yang baik serta suara yang ramah 

menyenangkan. Sebagai administrasi kantor, Anda akan berbicara 

kepada konsumen, penyalur, dan kalangan profesional lainnya. 

Mungkin penelepon juga akan menanyakan berbagai hal terkait seperti 

alamat atau meneruskan penelepon ke wakil perusahaan yang lain. 

2. Penjadwalan 

Sebagai seorang pegawai administrasi kantor, Anda mungkin akan 

bertanggung jawab atas penjadwalan pertemuan dan acara perusahaan. 

Anda juga kemungkinan akan bertanggung jawab pada satu orang atau 

keseluruhan staf. Misalnya dalam pengaturan jadwal janji dengan klien 

atau merencanakan pertemuan staf mingguan. Dalam situasi tertentu 

bukan tidak mungkin anda juga akan merangkap tugas sebagai asisten 

pribadi sehingga memungkinkan anda juga mengurusi pemotong 

rumput atau pemesanan makan malam atau menyiapkan akomodasi 

perjalanan untuk bos anda. 
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3. Komunikasi 

Pekerjaan sebagai Administrator kantor membuat anda harus sering 

berbicara di banyak situasi atas nama atasan anda. Karena itu anda 

harus memiliki kemampuan intrapersonal yang baik agar dapat menjadi 

pembicara yang baik dan meyakinkan. Komunikasi yang dimaksudkan 

antara lain adalah komunikasi langsung, komunikasi melalui telepon, 

faks, dan email. 

4. Entri Data 

Bergantung pada profesi dan perusahaan, anda mungkin akan 

bertanggungjawab untuk membuat dan memelihara lembar kerja atau 

memasukkan informasi ke dalam databas perusahaan. Misalnya anda 

seorang administrator kantor sebuah perusahaan konstruksi, maka 

mungkin anda akan bertugas menyimpan data mengenai supplier local 

dan harga material. Kebanyakan perusahaan juga menyimpan catatan 

rinci mengenai informasi konsumen seperti nama, alamat,  nomor 

kontak dan alamat email serta catatan layanan. 

III.3  Sumber Data  

 Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah:  

1. Data Primer adalah  Data yang diperoleh langsung dari perusahaan atau 

data yang terjadi di lapangan penelitian yang diperoleh dengan wawancara 

dan kemudian akan diolah oleh penulis.  
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2. Data Sekunder adalah  Data yang telah ada di perusahaan seperti struktur 

organisasi, Sejarah perusahaan, dan laporan keuangan. Data yang akan 

digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.   

III.4  Metode Pengumpulan Data 

Menurut Sugiyono (2006,h130- 139) Prosedur pengumpulan data yang 

digunakan adalah :  

1. Studi Pustaka, untuk mengkaji sumber tertulis yang berasal dari PT. Karya 

Buana Granitindo Pekanbaru yang berupa Laporan keuangan perusahaan.  

2. Wawancara, dengan mengadakan tanya jawab dengan bagian akuntansi 

atau perpajakan dan bagian lainnya yang berhubungan dengan objek 

penelitian.  

3. Observasi, melakukan pengamatan langsung ke PT. Karya Buana 

Granitindo Pekanbaru mengenai kebijakan perencanaan pajak penghasilan.  

4. Dokumentasi, melakukan pengamatan langsung terhadap  dokumen-

dokumen yang ada pada PT. Karya Buana Granitindo Pekanbaru.   

 

III.5  Analisis Data  

 

Menurut Sugiyono (2006,h140-141) Teknik analisis terbagi 

menjadi dua yaitu:   

1. Analisis Kualitatif Analisis kualitatif adalah analisis yang tidak dapat 

dinyatakan dalam angka-angka dan dapat merupakan jawaban dari suatu 

peristiwa yang sulit diukur.  
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2.  Analisis Kuantitatif Analisis kuantitatif adalah analisis yang dapat 

dinyatakan dalam bentuk angka-angka dan dapat dihitung dengan rumus 

statistik. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode analisis deskriptif kualitatif yang digunakan untuk penelaahan 

secara sistematis dalam penerapan tax planning dengan melakukan analisis 

dalam berbagai prosedur yang meliputi wawancara, penelitian dokumen 

atas semua prosedur di atas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


