
 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi , Objek , dan Waktu Penelitian  

3.1.1 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang dilakukan pada CV. Maju berkah Bersama yang 

beralamat di Jl. Marelan V , Pasar Dua Barat , Gg. Martosari , Lingkungan 15  , 

No.70 A , Kelurahan Rengas Pulau , Kecamatan Medan Marelan.  

3.1.2 Objek Penelitian 

Yang menjadi objek penelitian penulis adalah proses pemilahan transaksi 

yang tergolong dalam hitungan transaksi yang terkena Pajak Penghasilan Pasal 23 

penetapan objek penelitian ini didasarkan pada pertimbangan dari segi waktu, biaya 

dan tenaga cukup menunjang, disamping itu dapat juga memberikan data yang sesuai 

dengan masalah yang akan diteliti. 

3.1.3 Waktu penelitian 

Penulis melakukan penelitian ini pada bulan Juli hingga Agustus 2019. 

Sedangkan untuk memudahkan penulis melakukan rencana kegiatan yang dilakukan 

dari pra-riset hingga bimbingan jadwal tersebut tercantum dalam tabel berikut:  
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3.1 Jadwal Penelitian 

No Jenis Kegiatan Mar Jun Jul Agt Sept Okt 

1 Pengajuan Judul       

2 Penyusunan Proposal        

3 Pengumpulan data        

4 Penulisan Skripsi         

5 Bimbingan Skripsi        

 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut: 

a. Penelitian Lapangan (Field Research) 

1. Observasi, yakni pengumpulan data yang dilakukan dengan 

mengadakan pengamatan secara langsung ke objek penelitian, 

tepatnya pada CV. Maju Berkah Bersama. 

2. Interview, yaitu bentuk pengumpulan data yang dilakukan dengan 

mengadakan wawancara atau tatap muka secara langsung dengan 

pimpinan perusahaan dan staf personil yang ada kaitannya dengan 

masalah penelitian yang akan dibahas. 

3. Dokumentasi, yakni pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan 

mengumpulkan dokumen-dokumen perusahaan yang relevan dengan 

masalah penelitian yang akan dibahas. 
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b. Penelitian Pustaka (Library Research) 

Metode ini merupakan bentuk pengumpulan data yang dilakukan 

dengan mempelajari literatur-literatur, karya-karya ilmiah, serta bacaan-

bacaan lain yang berkaitan dengan penelitian. 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Adapun jenis data yang dikemukakan dalam penulisan skripsi ini adalah 

sebagai berikut. 

a. Data Kuantitatif, yaitu data yang diperoleh dari perusahaan berupa 

laporan transaksi yang berkaitan dengan Jasa yang termasuk dalam 

hitungan PPh Pasal 23. 

b. Sedangkan sumber data yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah 

data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti 

dan merupakan data yang bisa diolah pihak lain. 

3.4 Metode Analisis Data 

Untuk mengolah data penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode 

analisis, yaitu: 

 

a. Metode analisis deskriptif yaitu usaha untuk mengumpulkan dan menyusun 

suatu data, kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut. Analisis 

deskriptif yakni data yang dikumpulkan adalah berupa angka-angka. Hal ini 

disebabkan oleh adanya penerapan metode kuantitatif. Selain itu, semua 

yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah 
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diteliti. Dengan demikian laporan penelitian akan berisi pengolahan data 

untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut.  

b. Analisis komparatif (perbandingan), di mana analisis ini membandingkan 

pajak penghasilan atas jasa freight forwarding CV. Maju Berkah Bersama 

dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.  

  

 
 

UNIVERSITAS DHARMAWANGSA




