
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Lokasi , Objek , dan Waktu Penelitian 

 3.1.1. Lokasi Penelitian 

  Lokasi Penelitian yang dilakukan pada PT. Perkebunan Nusantara IV 

Medan Jl. Letjen Suprato no.2 Medan 

 3.1.2. Objek Penelitian 

  Yang menjadi objek penelitian penulis adalah sistem administrasi pajak 

penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap pada PT. Perkebunan Nusantara IV 

Medan. Penetapan objek penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa 

lokasi tersebut ditinjau dari segi waktu, biaya dan tenaga cukup menunjang, 

disamping itu dapat juga memberikan data yang sesuai dengan masalah yang 

diteliti. 

 3.1.3. Waktu Penelitian 

  Penulis melakukan penelitian pada bulan April sampai Mei 2019. 

Sedangkan untuk memudahkan penulis melakukan rencana kegiatan yang 

dilakukan dari pra-riset hingga bimbingan. 

 Adapun waktu penelitian direncanakan berdasarkan jadwal kegiatan 

penelitian, seperti yang tampak pada tabel 3.1 berikut ini : 

27 
 

UNIVERSITAS DHARMAWANGSA



28 
 

Tabel 3.1 

Jadwal Penelitian 

3.2. Definisi Operasional  

 Adapun definisi operasional penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Menurut Siti Resmi (2014:179) PPh pasal 21 merupakan pajak atas 
penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan 
pembayaran dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan 
dalam pekerjaan jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib 
pajak orang pribadi dalam negeri. 

 Berdasarkan peraturan Dirjen Pajak nomor 31/PJ/2009, pengertian 

pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh pengahsilan 
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dalam jumlah tertentu, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan 

pengawas yang secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan 

secara langsung, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu 

jangka tertentu sepanjang pegawai yang bersangkutan bekerja penuh atau full time 

dalam pekerjaan tersebut. 

 Berdasarkan kutipan diatas, dapat disimpulkan bahwa pembayaran PPh 

Pasal 21 atas pegawai tetap dikenakan oleh perusahaan itu sendiri, sehingga 

mempengaruhi laba perusahaan. 

3.3. Pendekatan Penelitian 

  Jenis pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis 

data kualitatif deskriptif dimana analisis dilakukan pada tarif deskripsi. Menurut 

Emzir (2010:3) “Data deskriptif merupakan data yang dikumpulkan lebih 

mengambil bentuk kata-kata atau gambar dari pada angka-angka. Hasil penelitian 

tertulis berisi kutipan-kutipan dari data untuk mengilustrasikan dan menyediakan 

bukti presentasi.” 

  Pendekatan penelitian ini dilakukan supaya penganalisisan data dapat 

dideskripsikan atau menggambarkan keadaan data yang terkumpul dan supaya 

dapat memperoleh gambaran yang sebenarnya yaitu penerapan sistem 

administrasi pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap PT. Perkebunan 

Nusantara IV Medan dalam perhitungan, penyetoran, dan melaporkan PPh pasal 

21. 
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3.4. Ruang Lingkup Analisis 

 Dalam penelitian ini penulis hanya membatasi pembahasan pada laporan 

Keuangan  perusahaan yang menyangkut PPh 21 yang diterapkan atas pegawai 

tetap,  jadi fokus utama dari penelitian ini adalah mengetahui penerapan PPh pasal 

21 apakah memiliki pengaruh terhadap laba rugi perusahaan. 

.3.5. Jenis-jenis  Prosedur Pengumpulan Data 

  3.5.1.Jenis Data 

 Data yang dikumpulkan melalui penelitian ini mungkin tidak langsung 

dipergunakan sebagai dasar untuk membuat keputusan oleh penulis yang 

melakukan penelitian tersebut, akan tetapi oleh pihak atau lembaga lain yang 

membutuhkannya. 

 Jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penyelesaian skrpsi ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh penelitian secara langsung dari 

perusahaan tempat atau objek. 

2. Data sekunder. yaitu data yang dikumpulkan melalui buku akuntansi, 

arikel, jurnal penelitian akuntansi terdahulu, serta sumber lainnya yang ada 

hubungannya dengan masalah yang diteliti, biasanya lebih bersifat teoritis 
 

 

 

 

 

 

3.5.2.Prosedur Pengumpulan Data 

Adapun prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 
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1. Metode survei pendahuluan 

Survei pendahuluan, untuk memperoleh gambaran tentang keadaan objek 

penelitian termasuk didalamnya sejarah penelitian itu sendiri dan kondisi 

penelitian serta permasalahan yang akan diteliti melalui observasi 

langsung diperusahaan dan dalam observasi ini penulis melakukan 

konsultasi kepada manajer perusahaan. 

2. Survei lapangan 

Surpei lapangan untuk mendapatkan data dari objek penelitian, adapun 

metode yang digunakan adalah 

a) Wawancara 

Dengan melakukan metode ini diharapkan peneliti mampu 

mendapatkan data atau informasi melalui proses tanya jawab 

dengan pihak pihak yang berkompeten diperusahaan tersebut. 

b) Observasi 

Dengan metode ini merupakan langkah awal yang digunakan 

peneliti untuk mengamati secara langsung lokasi dan proses yang 

terjadi pada lokasi yang diteliti 

c) Dokumentasi  

Dalam metode ini dokumen merupakan salah satu cara yang 

dilakukan dalam pengambilan data atau informasi dimana 

peristiwa yang terjadi bukanlah pada saat ini dan masa yang akan 

datang, namun dokumen merupakan catatan dimasa lalu. 
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3. Analisis dan pengolahan data untuk membandingkan keadaan objek 

penelitian dari survei pendahuluan dan survei lapangan dengan landasan 

teori hasil kepustakaan. 
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