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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Ruang Lingkup Penelitian  

Ruang lingkup penelitian ini mencakup mengenai rekonsiliasi laporan keuangan 

komersial ke laporan keuangan fiskal guna menghitung besarnya PPh badan yang 

terhutang menurut peraturan yang berlaku masa pajak tahun 2015. Peraturan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah SAK 2007, UU PPh No. 36 Tahun 2008, UU 

KUP No. 28 Tahun 2007, dan peraturan-peraturan lainnya yang relevan dengan 

penelitian ini. Adapun tempat penelitian dilakukan di PT. Mitra Beton Mandiri yang 

berlokasi di Jl. HR. Soebrantas Pekanbaru. Dan waktu penelitian dimulai pada bulan 

November 2016 sampai dengan selesai.  

3.2 Metode Penentuan Sampel  

Metode yang digunakan dalam penentuan sampel pada penelitian ini adalah 

dengan teknik pengambilan sampel non-probabilitas, yaitu pengambilan sampel 

mudah (convenience sampling). Sampel dipilih karena faktor kondisi, seperti 

keberadaan sampel pada tempat dan waktu yang tepat. Atau dengan kata lain, 

responden adalah orang yang kebetulan ditemukan dilapangan ataupun mudah untuk 

ditemui atau dijangkau (Danang Sunyoto, 2013:76).  
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3.2.1 Metode Pengumpulan Data 

a. Data Primer (Primary Data)  

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung 

dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer secara khusus 

dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data primer dapat 

berupa opini subyek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi 

terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian.  

b. Data Sekunder (Secondary Data)  

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh dengan tidak 

langsung (melalui media perantara). Data tersebut dapat berupa literature research, 

yaitu data-data yang diambil dari literature berupa buku, jurnal-jurnal, peraturan 

perundang-undangan, peraturan pemerintah dan referensi yang terkait dengan judul 

penelitian. 

3.2.2 Metode Analisis Data 

Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif dengan studi kasus. Penelitian 

deskriptif diartikan sebagai suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu 

fenomena/peristiwa secara sistematis sesuai dengan apa adanya. Penelitian deskriptif 

dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai keadaan saat ini. Dalam penelitian 

semacam itu, peneliti mencoba menentukan sifat situasi sebagaimana adanya pada 

waktu penelitian dilakukan.(Nyoman Dantes, 2012:51) 

Analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  
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1. Mengumpulkan data dari perusahaan berupa laporan keuangan komersial yang 

meliputi neraca, laporan laba rugi, rekonsiliasi fiskal, daftar aktiva tetap serta data 

lain yang diperlukan.  

2. Mengevaluasi tiap-tiap akun laporan keuangan komersial khususnya laporan laba 

rugi yang terdiri dari penjualan, harga pokok penjualan, beban penjualan, beban 

umum dan administrasi, pendapatan dan beban lain-lain berdasarkan data yang 

sudah dikumpulkan penulis dari perusahaan.  

3. Melihat kesesuaian tiap-tiap akun laporan laba rugi dengan ketentuan perpajakan 

yang berlaku untuk menentukan perlu tidaknya dilakukan koreksi fiskal dan 

menentukan besarnya koreksi jika ternyata dilakukan koreksi fiscal. 

4. Mengevaluasi daftar aktiva tetap perusahaan berikut penyusutan aktiva tetap 

secara komersial.  

5. Melakukan perhitungan penyusutan aktiva tetap secara fiskal berdasarkan 

ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku untuk menentukan besarnya koreksi 

fiskal atas biaya penyusutan aktiva tetap.  

6. Menyusun rekonsiliasi fiskal atas koreksi fiskal beda tetap dan beda waktu yang 

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. 

7. Menghitung laba kena pajak dan menentukan jumlah Pajak Penghasilan yang 

harus dibayar perusahaan pada tahun 2015.  

8. Mengidentifikasi penyebab kenaikan (penurunan) jumlah pajak terhutang tahun 

2015.  
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3.2.3 Operasional Variabel Penelitian 

a. Penghasilan Menurut Akuntansi dan Perpajakan 

1. Penghasilan menurut Akuntansi  

Penghasilan (income) adalah penambahan aset atau penurunan kewajiban yang 

mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman 

modal. Penghasilan meliputi pendapatan (revenues) dan keuntungan (gains).  

2. Penghasilan menurut Perpajakan  

Penghasilan adalah segala tambahan kemampuan ekonomis yang 

diterima/diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari Luar 

Indonesia yang bisa dikonsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak dengan nama 

dan dalam bentuk apapun. 

b. Beban Menurut Akuntansi dan Perpajakan 

1. Beban menurut Akuntansi  

Beban adalah penurunan manfaat ekonomis pada masa mendatang sehubungan 

dengan penurunan asset atau peningkatan kewajiban yang dapat diukur dengan 

modal.  

2. Beban menurut Perpajakan  

Beban adalah pengeluaran biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan untuk 

menentukan besarnya penghasilan kena pajak atau laba kena pajak. 
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c. Rekonsiliasi Laporan Keuangan Fiskal  

Rekonsiliasi laporan keungan fiskal adalah penyesuaian ketentuan menurut 

pembukuan secara komersial atau akuntansi yang harus disesuaikan menurut 

ketentuan perpajakan 

d. Beda Tetap dan Beda Waktu  

1. Beda tetap adalah perbedaan yang terjadi karena peraturan perpajakan 

menghitung laba fiskal berbeda dengan perhitungan laba menurut SAK tanpa ada 

koreksi di kemudian hari.  

2. Beda waktu adalah perbedaan yang bersifat sementara karena adanya 

ketidaksamaan waktu pengakuan penghasilan dan beban antara peraturan 

perpajakan dengan Standar Akuntansi Keuangan. 

 


