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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis, Lokasi, dan Waktu Penelitian 

1. Jenis Data 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Metode Deskriptif adalah suatu 

metode yang digunakan untuk menggambar atau menganalisis suatu hasil 

penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. 

(Sugiyono, 2007) 

Pendekatan Penelitian Deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk 

menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data dengan 

cara menyajikan dan menginterpretasikan hasil penelitian. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan pada PT. INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM 

PERSERO (INALUM)  yang berlokasi di Jalan Kuala tanjung Kabupaten 

Batubara SUMUT. 

3. Waktu Penelitian 

     Penelitian direncanakan dari bulan desember 2015 s/d januari2016. 

Adapun rincian kegiatan pembuatan penelitian ini dapaat dilihat pada tabel 

3.1 berikut dibawah ini : 
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Tabel 3.1 

Rencana Waktu Penelitian 

  

No Keterangan 2015 
Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun 

1 Pengajuan 
Judul Skripsi 

       

2 Pembuatan 
Proposal 

       

3 Bimbingan 
Proposal 

       

4 Seminar 
Proposal 

       

5 Pengumpulan 
Data dan 
Analisis Data 

       

6 Penyusunan 
dan 
Bimbingan 
Skripsi 

       

7 Seminar 
Hasil  

       

8 Sidang 
Skripsi 

       

 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Menurut Sugiono (2008 : 72), “ populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti yang dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. 

Populasi yang digunakan dalam peneliti ini adalah laporan posisi 

keuangan atau dalam laporan laba rugi komperehensif yang ditelah diaudit 

pada perusahaan PT. INALUM.   
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2. Sampel 

Menurut Sugiono (2008 : 73), “Sampel merupakan bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel dalam penelitian adalah 

laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komperehensif. 

 

C. Definisi Operasional 

1. Perencanaan Pajak 

Perencanaan pajak adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak 

orang pribadi maupun badan usaha sedemikian rupa dengan 

memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh oleh 

perusahaan dalam koridor ketentuan peraturan perpajakan (loopholes), 

agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimum. 

2. Revaluasi Asset Tetap 

Revaluasi asset tetap adalah suatu proses dari pihak perusahaan untuk 

menghitung atau menilai kembali suatu aktiva tetap/asset yang dimiliki 

oleh perusahaan tersebut melalui Lembaga Penilai (Appraisal Company) 

yang ditunjuk oleh pemerintah untuk melakukan kegiatan tersebut, 

sebagian dalam rangka perhitungan penyusutan aktiva tetap tersebut untuk 

tahun-tahun berikutnya. 

Dalam Skripsi ini, penelitian dilakukan terhadap Laporan Keuangan 

Perusahaan BUMN, strategi perencanaannya adalah merevaluasi aktiva tetap yang 

sudah memenuhi persyaratan untuk direvaluasi. Selain itu, titik fokus 

perencanaannya adalah penghindaran tarif 15% final (PPh pasal 23) menjadi 10% 
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final atas selisih aktiva setelah direvaluasi (SK. Menteri Keuangan 

No.29/PMK.03/2015). Selanjutnya untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan 

apabila dilakukan dan tanpa dilakukan revaluasi asset tetap, dapat dikatakan 

bahwa perencanaan pajak mencakup hal-hal seperti meminimalkan tarif pajak, 

memaksimalkan biaya fiskal yang dapat dikurangkan dan memaksimalkan 

penghasilan yang tidak objek pajak. 

 

D. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Jenis  data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data 

kuatitatif berupa laporan keuangan (Neraca dan Laporan Laba-Rugi) 

dengan cara mempelajari, mengamati, dan menganalisa dokumen-

dokumen  yang berhubungan dengan objek penelitian. 

2. Sumber Data 

Sumber data penelitian ini adalah data skunder yaitu data yang 

diperoleh dari dokumen dokumen tertulis perusahaan. Data skunder 

penelitian ini diperoleh dari bagian Akuntansi di PT. INDONESIA 

ASAHA ALUMINIUM PERSERO (INALUM) Kuala Tanjung Kabupaten 

Batubara SUMUT.  berupa data tertulis yaitu dokumen-dokumen yang 

terdiri dari Laporan Neraca, Laporan Laba-Rugi dan Struktur Organisasi. 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

1. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan menyalin atau mencatat 

data dari perusahaan yang berupa laporan tertulis pada periode yang 

diteliti. 

 

F. Metode Analisis Data 

Metode analisis data penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis 

deskriptif. Analisis deskriptif merupakan teknik analisis data yang dilakukan 

dengan cara mengumpulkan data, mengklasifikasi data, menjelaskan dan 

penganalisisan sehingga memberikan informasi dan gambaran sesuai dengan 

masalah yang dihadapi atau diteliti. 

 Dalam hal ini penulis melakukan analisis perencanaan pajak melalui 

revaluasi asset tetap dan perhitungan besarnya pajak terhutang wajib pajak badan 

pada PT. Indonesia Asahan Aluminium Persero (INALUM) 
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