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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif berbentuk 

deskriptif. Data kualitatif berbentuk deskriptif, berupa kata-kata lisan atau 

tulisan tentang tingkah laku manusia (Bogdan & Taylor, 1990) yang dapat 

diamati  Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. 

Mengidentifikasi pertanyaan yang relevan, dilakukan wawancara dan 

observasi, dan membuat analisis sederhana mungkin, berfokus pada 

menghasilkan data yang berguna dan dapat dipahami Tujuan umum mereka 

adalah menggunakan metode kualitatif untuk menggambarkan dan 

menjelaskan fenomena seakurat dan selengkap mungkin sehingga 

deskripsinya dan penjelasannya sedekat mungkin dengan dunia yang 

sebenarnya beroperasi.(Patton, 2002) 

Studi kasus adalah salah satu jenis penelitian pertama yang digunakan 

di bidang metodologi kualitatif. hanya beberapa teks berurusan langsung 

dengan studi kasus sebagai subjek utama dan tidak ada referensi 

ensiklopedis memberikan gambaran menyeluruh tentang desain dan metode 

dalam penelitian studi kasus sebagai pedoman bagi mahasiswa, penulis, dan 

profesional yang berusaha untuk studi kasus perusahaan ke dalam pryoek 

(Starman, 2013) 

3.2 Obyek dan Sumber Data Penelitian 

Proses perolehan sumber data berasal dari seminar penyuluhan di 

kantor pajak pratama kepanjen tentang perubahan PMK insentif pajak 

sekaligus tempat berlangsungnya kegiatan usaha CV. ABC dan CV. XYZ 

yang bertempat di Gatotsubroto Turen Kabupaten Malang. Selain itu, 

penulis juga melakukan beberapa kajian pustaka terhadap jurnal dan dasar 

hukum yang kemudian digunakan sebagai data pendukung dalam penelitian 

proposal skripsi ini. 
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3.3 Informan Penelitian 

Informan penelitian yang penulis dapat berasal dari pemilik usaha dan 

staf karyawan kantor bagian manajemen keuangan yang memberikan 

informasih sukarela dan tanpa paksaan. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi. 

1 Metode wawancara 

Penulis mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber 

informan tentang data dan informasih yang diperlukan dalam 

penelitian.  

2 Studi Kepustakaan 

Data kepustakaan yang digunakan Peraturan Menteri Keuangan 

PMK-82/PMK.03/2021 tentang Perubahan atas PMK-

9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak 

Berdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 serta Undang-

undang PPh. 

3 Metode dokumentasi 

Penulis mengumpulkan data dalam bentuk buku, catatan, tulisan, 

angka, dan gambar yang nantinya akan digunakan pada penelitian. 

Data yang dikumpulkan dengan metode dokumentasi, nantinya 

akan diolah lebih lanjut sebelum disajikan. 

3.5 Tahapan dan Teknik Analisis Data 

Metode yang digunakan dalam proses pengolahan data yaitu Analisis 

Deskriptif. Di mana penulis akan menguraikan data yang telah diperoleh 

kedalam bentuk paragraph deskriptif untuk mengetahui bagaimana 

pengaruh dari pemanfaatan Insentif Pajak Penghasilan final Ditanggung 
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Pemerintah terhadap pengurangan jumlah PPh final terutang CV. XYZ dan 

memberikan gambaran dan penjelasan berdasarkan informasih angka-angka 

yang telah didapat. Penelitian ini akan melaporkan hasil implementasi 

kebijakan insentif pengurangan angsuran PPh Pasal 25 pada CV. ABC. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam analisis kualitatif menggunakan 

tiga tahap yaitu  

1 Mengumpulkan data 

Untuk memperoleh informasih yang dibutuhkan dalam rangka 

mencapai tujuan penyusunan skripsi, penulis mengumpulkan  

2 Reduksi data 

Untuk memudahkan menghasilkan informasih yang relevan dan 

memudahkan dalam penarikan kesimpulan, maka penulis 

melakukan reduksi data yang telah dikumpulkan. Reduksi 

merupakan penyederhanaan, penggolongan dan membuang yang 

tidak diperlukan. 

3 Penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. 

Setelah melakukan reduksi data maka penulis menyajikan data serta 

melakukan kesimpulan dari data yang telah ter verifikasi. 

  


