
BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah deskriptif 

kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menekankan 

pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial 

berdasarkan kondisi realistis atau natural setting yang kompleks dan 

rinci.Penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk mendeskripsikan, 

mencatat, analisis dan menginterprestasikan kondisi yang sedang 

terjadi.(Indriantoro, 2009: 12). 

 

3.2 Objek dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di PT. Biro Klasifikasi Indonesia yang 

ditunjuk sebagai satu-satunya badan klasifikasi nasional yang melakukan 

pengkelasan kapal niaga berbendera Indonesia maupun asing yang secara 

reguler beroperasi di perairan Indonesia Cabang Pekanbaru, Jl.Arifin Ahmad. 

 

3.3 Jenis dan Sumber Data  

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan 

data sekunder. Zulfikar (2012: 100) mendefenisikan data primer dan data 

sekunder sebagai berikut : 

a. Data primer adalah secara langsung diambil dari objek penelitian oleh 

peneliti peorangan maupun organisasi. dalam hal ini penulis memperoleh 

data secara langsung dari sumber asli (tidak melaui media perantara) 

secara khusus dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian. 
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b. Data sekunder adalah data yang didapat tidak secara langsung dari objek 

peneliti.  Peneliti mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan 

oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik secara komersial 

maupun non komersial. Dalam hal ini data yang digunakan penulis adalah 

untuk melengkapi data primer yang berkaitan dengan perencanaan pajak 

PT. Biro Klasifikasi Indonesia. 

 

3.4  Sumber Data 

Data diatas diperoleh atau bersumber dari Bagian Umum di Kantor 

Biro klasifikasi Indonesia cabang Pekanbaru. 

 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

Dalam melakukan pengumpulan data penulis memutuskan mengambil 

dua teknik teknik pengambilan data yaitu : 

a. Studi Lapangan  

Studi lapangan dilakakukan penulis guna mendapatkan data-data 

primer bagaimana perencanaan pajak yang dilakukan oleh PT. Biro 

Klasifikasi Indonesia. Data primer diperoleh dengan cara sebagai berikut: 

1. Teknik observasi atau pengamatan 

Penulis melakukan pengumpulan dengan cara pengamatan 

langsung terhadap semua kegiatan dan aktivitas terutama yang 

berkaitan dengan kegiatan yang berhubungan dengan skripsi ini di PT. 

Biro Klasifikasi Indonesia tempat penulis melakukan penelitian 
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2. Teknik wawancara 

Teknik dilakukan dengan cara tatap muka dan tanya jawab 

secara langsung dengan nara sumber yang berwenang pada PT.Biro 

Klasifikasi Indonesia, mengenai hal yang berhubungan dengan data 

yang diperlukan oleh penulis yaitu tentang perencanan pajak 

perusahaan. 

b. Studi Kepustakaan  

Dalam teknik ini penulis mengambil beberapa buku bacaan atau 

literatur sebagai bahan bacaan acuan masalah yang diteliti untuk 

mendukung data primer yang telah diperoleh dari studi lapangan. Data 

sekunder ini diperoleh dari buku, artikel, internet, serta dokemen dokumen 

instansi yang berkaitan dengan tema skripsi ini. 

 

3.6 Populasi dan Sample 

Populasi adalah keseluruhan karakteristik atau hasil pengukuran yang 

menjadi objek penelitian. Populasi dapat diartikan sebagai kelompok orang, 

kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu 

(Indriantoro dan supomo, 2009). Populasi dalam penelitian ini adalah semua 

karyawan yang bekerja pada PT. Biro Klasifikasi Indonesia Cabang 

Pekanbaru. 

Sampel merupakan sebagian untuk diambil dari keseluruhan objek 

yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi. Teknik penentuan 

sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan carasampel 

bertujuanataupurposive sampling. Pengambilan sampel ini dilakukan 
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berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memperoleh sampel yang 

dikehendaki oleh penulis yaitu pegawai dengan penghasilan netonya melebihi 

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini metode analisa data yang dipakai adalah metode 

deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang 

sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan. 

Pemahaman tersebut tidak ditentukan lebih dahulu, tetapi didapat setalah 

melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian 

(Rahel, 2015: 64) 

Data yang diperoleh akan dianalisa oleh peneliti. Analisis yang 

dilakukan oleh peneliti mengikuti langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Menganalisa data gaji karyawan yang meliputi langkah komponen-

komponen pembentuk gaji dan hal-hal lainnya yang berkaitan. 

b. Menghitung besarnya PPh Pasal 21 karyawan dengan menggunakan 

metode gross up sebagai upaya strategi penghematan pembayaran pajak 

perusahaan. 

c. Membandingkan pajak yang harus dibayar perusahaan antara metode yang 

saat ini digunakan perusahaan dengan metode gross up dan melihat 

dampak penerapan metode gross up dalam strategi penghematan 

pembayaran pajak perusahaan. 

 


