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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan untuk meneliti menggunakan data 

deskriptif yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan sesuatu 

melalui sebuah penelitian (Menerut ulum dan Juanda (2016:13)) 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada PT. Seemount Garden Sejahtera, sebuah 

perusahaan pengembang (developer) yang bergerak dibidang industri real 

estate yang beralamat di jalan Raya Solo Nomor 133 Kecamatan Jiwan 

Kabupaten Madiun. 

C. Sumber Data  

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data yang dibutuhkan 

pada skripsi ini adalah data sekunder. Data sekunder, yang digunakan dalam 

skripsi ini berupa daftar gaji karyawan dan data perhitungan PPH pasal 21 

masa Desember 2016 serta data penjualan unit perumahan dan transaksi 

tahun 2016. Data sekunder ini diperoleh dari bagian keuangan dan akuntansi 

perusahaan. 

D. Tenik pengumpulan data  

Teknik pengumpulan data yang digunakan  dalam penelitian ini adalah 

dokumentasi. 

E. Teknik analisis data  

Teknik Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan 

bagian dalam proses penelitian yang sangat penting, karena dengan analisis 



inilah data yang ada akan tampak manfaatnya terutama dalam memecahkan 

masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian (subagjo,2015:104). 

Analisis kuantitatif dilakukan dengan menggunakan tahapan perencanaan 

pajak. Tahapan perencanaan pajak digunakan untuk mempermudah dalam 

melakukan penelitian mengenai perencanaan pajak. Berikut ini adalah 

tahapan dalam melakukan perencanaan Pajak Penghasilan 21dan Pajak 

Pertambahan Nilai antara lain: 

1.1 Model perencanaan PPh pasal 21:  

a. Melakukan analisis data base yang ada  

 Tahapan perencanaan pajak yang harus dilakukan pertama kali 

adalah dengan melakukan analisis terhadap informasi yang ada. 

Adapun informasi-informasi tersebut adalah:  

- Menganalisis informasi yang berkaitan dengan perhitungan, 

pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPH pasal 21 atas gaji 

karyawan yang dibayarkan pada PT. Seemount Garden Sejahtera 

b. Membuat suatu model atau lebih rencana besarnya pajak  

Setelah melakukan tahapan awal, harus dibuat beberapa model 

perencanan pajak yang akan dilakukan. Pembuatan model-model 

perencanaan pajak tersebut dimaksudkan sebagai alternatif untuk 

menentukan tax planning mana yang berlaku dan paling efisiensi 

untuk diimplementasikan. Adapun  model perencanaan pajak 

tersebut sebagi berikut : 
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Membuat perencanaan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji 

karyawan yang dibayarkan perusahaan melalui perbandingan 

metode-metode yang diperbolehkan peraturan dan undang-undang 

perpajakan serat melakukan anlisis mengenai efisiensi dari ketiga 

metode atau kebijakan pemotongan PPh pasal 21. 

a. Net Method: Metode ini merupakan metode pemotongan 

pajak di mana perusahaan menanggung PPh pasal 21 

karyawan 

b. Gross Method: Metode ini merupakan metode 

pemotongan pajak di mana karyawan menanggung 

sendiri jumlah pajak penghasilan. 

c. Gross-up Method: Metode ini merupakan metode 

pemotongan pajak, di mana perusahaan memberikan 

tunjangan pajak. PPh pasal 21 yang diformulasikan 

jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak. PPh pasal 

21 yang akan dipotong dari karyawan. 

 

c. Melakukan evaluasi atas perencanaan pajak 

Tahap ini dilakukan dengan melakukan review dan 

menghitung kembali PPh Pasal 21 dengan menggunakan model 

perencanaan pajak yakni metode-metode yang telah ditentukan 

dan diperbolehkan. 



d. Mencari kelemahan dan memperbaiki kembali perencanaan 

kerja 

Tahapan selanjutnya ialah melakukan perbandingan 

mengenai efisiensi pembayaran PPh Pasal 21 sebelum dan 

sesudah menggunakan tax planning 

e. Memutakhirkan rencana pajak 

Tahapan terakhir dalam perencanaan pajak adalah dengan 

melakukan penyesuian dalam pelaksanaan perencanaan pajak (tax 

planning) sehingga pelaksanaan pajak tetap berdasarkan pada 

undang-undang dan peraturan perpajakan. 

 

 

1.2 Perencanaan pajak pertambahan nilai : 

a. Melakukan analisis data base yang ada  

       Melakukan analisis informasi yang berkaitan dengan pajak 

pertambahan nilai, seperti laporan penjualan unit perumahan serta 

transaksi pembelin barang atau jasa yang dilakukan oleh pada PT. 

Seemount Garden Sejahtera 

b. Membuat suatu model atau lebih rencana besarnya pajak  

Melakukan perencanaan pajak pertambahan nilai dengan 

menggunakan credit method. Metode ini dilakukan dengan mencari 

selisih antara pajak yang dibayar saat pembelian dengan pajak yang 

dipungut saat penjualan. 
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c. Melakukan evaluasi atas perencanaan pajak PPN

     PPN dengan menggunakan model perencanaan pajak (tax 

planning) yakni metode-metode yang telah ditentukan dan 

diperbolehkan menurut peraturan perpajakan. 

d. Memutakhir rencana pajak pertambahan nilai

     Tahapan terakhir dalam perencanaan pajak adalah dengan 

melakukan penyesuaian dalam pelaksanaan perencanaan pajak (tax 

planning) sehingga pelaksanaan pajak tetap berdasarkan pada 

undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku. 




