
 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Peneliitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian 

kualitatif yang bersifat deskriptif dengan studi kasus dimana peneliti 

secara langsung meneliti PT X sebagai objek penelitian. Oleh karena itu, 

penulis akan memperoleh pentunjuk tentang bagaimana cara memecahkan 

masalah secara sistematis dari penelitian yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 

Menurut Fatihudin (2015:29) kualitatif merupakan penelitian yang 

lebih banyak menggunakan data subyektif, mencakup penelaahan dan 

pengungkapan berdasarakan persepsi untuk memperoleh pemahaman 

terhadap fenomena sosial dan kemanusiaan. 

Menurut Sugiyono (2014:14) mengatakan bahwa penelitian 

kualitatif yaitu penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme, 

yaitu digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang sebagai instrumen 

kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive 

(pengumpulan data dengan pertimbangan tertentu) dan snowball 

(pengambilan sampel yang awalnya sedikit, lama-lama menjadi besar), 

teknik pengumpulan data dengan triangulasi (gabungan), analisis data 

bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan 

makna dari pada generalisasi. 
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B. Keterlibatan Penelitian 

Keterlibatan peneliti dalam penelitian kualitatif ini adalah sebagai 

perencana, pengumpul data, penganalisis, hingga akhirnya sebagai 

pencetus penelitian. Pada bagian dikemukakan bahwa peneliti berperan 

sebagai kunci karena instrumen yang digunakan dalam penelitian adalah 

peneliti itu sendiri (humane instrument). Hal ini peneliti bertindak secara 

langsung pada perusahaan untuk mengidentifikasi masalah yang terjadi di 

perusahaan. 

C. Prosedur Pengumpulan Data 

Dalam melakukan prosedur pengumpulan data, teknik yang dilakukan 

oleh peneliti yaitu : 

1) Observasi Inside Participation 

Menurut Fatihudin (2015:119) Observasi merupakan teknik 

pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung pada 

obyek penelitian. Pengamatan dilakukan dengan cara mengamati dan 

mencatat semua peristiwa yang terjadi pada objek penelitian.  

Observasi yang dilakukan peneliti sebagai Inside Participation 

dalam penelitian ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang 

yang digunakan sebagai sumber data penelitian.  

Dalam penelitian ini peneliti melihat langsung dan mengamati 

proses terjadinya transaksi dan pencatatan yang dilakukan oleh PT X. 

Peneliti berpartisipasi sebagai bagian karyawan dalam PT X dimana 

apabila ada permintaan pembatalan faktur pajak, akan diterima oleh 
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peneliti dan disampaikan kepada bagian pajak. Dalam penelitian ini, 

peneliti juga bekerja sama dengan bagian pajak, apabila PPN Terutang 

sudah dihitung oleh bagian pajak maka peneliti berpartisipasi dalam 

bagian pembuatan laporan keuangan. 

2)  Dokumentasi    

Teknik dokumentasi adalah pengumpulan data yang diperoleh 

melalui catatan atau dokumen. Tahap ini dilakukan dengan cara 

mengumpulkan data-data tertulis seperti buku yang berhubungan 

dengan ketentuan Perencanaan Pajak (Tax Planning), dan data yang 

diperoleh dari pencarian dan pengutipan data melalui website. 

Dokumen yang diperlukan antara lain catatan Pajak Masukan dan 

Pajak Keluaran dalam periode yang akan diteliti.  

D. Pengolahan dan Analisis Data 

Menurut Fatihudin (2015:145) Analisis data merupakan proses 

mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil 

wawancara, catatan di lapangan, dan dokumentasi dengan cara  

mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-

unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang 

penting untuk dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah 

dipaham oleh diri sendiri dan orang lain. 

Untuk menganalisis data kualitatif digunakan metode data 

deskriptif dengan teknik dokumentasi yaitu mengumpulkan data melalui 

catatan atau dokumen yang ada pada obyek penelitian. Metode analisis 
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data yaitu dengan melihat dokumen pada obyek penelitian adapun 

langkah-langkah sebagai berikut : 

1) Seluruh hasil penelitian yang didapat dari pengumpulan data melalui 

studi lapangan (dokumentasi) akan dikumpulkan secara keseluruhan, 

kemudian diseleksi dan dipilah sesuai dengan fokus penelitian. 

2) Data yang sudah diseleksi dan dipilah sesuai dengan fokus penelitian, 

kemudian diolah dan dianalisa dengan membandingkan hasil data 

tersebut dengan teori yang ada. Berikut teknik analisis data yang 

dilakukan peneliti:  

a) Mengumpulkan data/dokumen yang terkait dengan Pajak 

Pertambahan Nilai. 

b) Menganalisa Pajak Masukan  dan Pajak Keluaran yang terjadi 

dalam periode penelitian. 

c) Membuat kesimpulan dan saran untuk memperoleh pemecahan 

masalah yang dibahas oleh penulis dalam penelitiannya. 

E. Keabsahan Temuan 

Trigulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk pengecekan dan sebagai 

pembanding terhadap data itu. Triangulasi yang dilakukan adalah 

triangulasi sumber dimana peneliti menggunakan sumber data PPN 

Masukan, PPN Keluaran dengan Surat Pemberitahuan Masa Pajak 

Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN), dan pencatatan PPN bagian Tax.  

Keabsahan dokumen yang digunakan yaitu PPN Masukan dan PPN 

Keluaran selanjutnya dicocokkan kembali dengan Surat Pemberitahuan 
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Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) dimana total PPN 

Masukan dan PPN Keluaran yang sudah di jumlahkan pada suatu masa 

harus sama dengan nominal yang tercantum dalam SPT Masa PPN. Begitu 

pula dengan pencatatan yang dilakukan oleh bagian Tax apakah sudah 

sama dengan SPT Masa PPN yang sudah dilaporkan. 
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