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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil objek penelitian pada PT. 

Indostar Building Material yang berlokasi di Jl. Rogonoto Timur No. 57B Ds. 

Tamanharjo Kec. Singosari Kab. Malang. PT. Indostar Building Material 

merupakan perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang industri fiber 

cement dengan memproduksi lembaran serat krisotil semen dengan kualitas 

yang tinggi. Dengan dilihat dari besarnya laba yang diperoleh, maka PT. 

Indostar Building Material memerlukan perencanaan pajak untuk menghemat 

pembayaran pajak terutang perusahaan. 

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian studi kasus dengan 

bentuk deskriptif yang dilakukan secara langsung pada objek yang akan 

diteliti dengan mengidentifikasikan, menganalisis dan mengolah data laporan 

keuangan untuk melakukan perencanaan pajak serta menjelaskan bagaimana 

cara menerapkan perencanaan pajak dalam upaya meminimalkan pajak 

penghasilan bagi wajib pajak badan. 

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Sedangkan sumber 

dari data yang digunakan adalah laporan keuangan tahun 2015 yang meliputi:  
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1. Laporan laba rugi 

2. Neraca 

3. SPT tahunan. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang diterapkan adalah dengan cara 

dokumentasi, yakni dengan mengumpulkan, mencatat dan menyalin 

dokumen-dokumen dari perusahaan yang dapat berupa arsip, catatan-catatan 

atau keterangan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data 

yang dikumpulkan antara lain mengenai gambaran umum perusahaan, 

struktur organisasi, laporan laba rugi, neraca dan SPT tahunan. 

E. Teknik Analisis Data 

 Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa deskriptif 

kuantitatif dengan tahapan analisis sebagai berikut : 

1. Menganalisis laporan keuangan dan mengidentifikasi data penyusunan 

koreksi fiskal sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. 

a. Mengidentifikasi penghasilan yang dikenakan PPh Final. 

b. Mengidentifikasi penghasilan yang bukan merupakan objek pajak.  

c. Mengidentifikasi biaya-biaya yang tidak boleh menjadi pengurang 

penghasilan bruto. 

d. Mengidentifikasi biaya yang boleh menjadi pengurang penghasilan 

bruto. 
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2. Menyusun laporan keuangan koreksi fiskal atau rekonsialiasi laporan 

keuangan. 

3. Melakukan analisis terhadap perencanaan pajak. 

a. Melaksanakan penerapan strategi perencanaan pajak untuk 

mengefisienkan jumlah pajak terutang sesuai dengan aturan 

perpajakan. 

b. Melakukan perhitungan pajak penghasilan terutang melalui 

perencanaan pajak. 

4. Menganalisis besaran pajak penghasilan terutang sebelum dan sesudah 

melakukan perencanaan pajak dengan cara membandingkan rekonsiliasi 

fiskal sebelum dan sesudah melakukan perencanaan pajak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


