
22 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Jenis Penelitian 

 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan studi kasus. 

Penelitian studi kasus pada jenis kuantitatif bertujuan untuk menganalisis 

permasalahan spesifik yang dihadapi entitas/ masyarakat dan memberikan solusi 

pemecahan masalah. 

Studi kasus dalam penelitian ini dilakukan untuk menganalisis 

penghitungan pajak penghasilan pasal 21 karyawan tetap yang telah dilakukan 

oleh bagian  Accounting dan  Tax  “PT. Depriwangga Om” atas tahun pajak 

2018 apakah telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Selain itu 

akan dilakukan perbandingan perhitungan pajak penghasilan dengan 

menggunakan metode gross up. 

 

3.2 Objek dan Sumber Data Penelitian 

 

Menurut Sanusi (2011: 60) data primer adalah data yang diperoleh peneliti 

secara langsung dari tangan pertama dimana dalam penelitian ini yaitu Pajak 

Penghasilan PPh Pasal 21 wajib pajak pribadi yang telah dipotong oleh PT. 

Depriwangga Om atas penghasilan karyawannya selama tahun 2018. 

Sementara data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber 

yang sudah ada dimana dalam penelitian ini yaitu peraturan perpajakan terkait 

pajak penghasilan PPh Pasal 21 terutama terkait objek, tarif, dan PTKP. 

Lokasi penelitian adalah daerah atau tempat yang digunakan untuk 

melaksanakan kegiatan penelitian dan memperoleh data yang diperlukan dalam 

penyelesaian penelitian ini. Lokasi penelitian ini dilakukan di “PT Depriwangga 

Om” yang beralamat di Jalan TB Simatupang Kav, 1 Cilandak, Jakarta Selatan. 

PT Depriwangga Om merupakan perusahaan yang bergerak di bidang 

Operation and Maintenance Services yang memberikan fasilitas dan 

pelayanan kepada perusahaan minyak dan gas bumi. 
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3.3 Variabel dan Pengukuran 

 

Dalam penelitian ini variabel yang akan diteliti adalah perhitungan pajak 

penghasilan PPh Pasal 21 wajib pajak orang pribadi serta perbandingan 

perhitungan antara metode gross up dan non gross up: 

1. Berikut Perhitungan PPh Pasal 21 : 

a) Menghitung nilai penghasilan bruto karyawan yang dijadikan sampel dalam 

penelitian ini, dimana akan dijumlahkan seluruh komponen gaji masing- masing 

karyawan yang dapat diakui sebagai penghasilan menurut pajak sesuai peraturan 

Direktur Jenderal Pajak nomor: PER- 16/PJ/2016. 

b) Menghitung nilai penghasilan netto karyawan per bulan dimana dari 

penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan dan biaya- biaya lain yang 

diperbolehkan menurut pajak sesuai peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor: 

PER-16/PJ/2016 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 250/PMK.03/2008. 

c) Menghitung penghasilan netto per masing- masing karyawan selama tahun 

2018, dimana dari nilai penghasilan netto per bulan dikalikan 12 bulan. 

d) Menentukan nilai PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) sesuai kondisi per 

masing- masing karyawan. Berikut PTKP menurut Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 101/PMK/010/2016: 

PTKP Pria/Wanita 

Lajang 
PTKP Pria Kawin PTKP Suami Istri Digabung 

TK/ 
0 

Rp 
54.000.000 

K/0 
Rp 
58.500.000 

K/1/0 
Rp 
112.500.000 

TK/ 
1 

Rp 
58.500.000 

K/1 
Rp 
63.000.000 

K/1/1 
Rp 
117.000.000 

TK/ 
2 

Rp 
63.000.000 

K/2 
Rp 
67.500.000 

K/1/2 
Rp 
121.500.000 

TK/ 
3 

Rp K/3 Rp 
72.000.000 

K/1/3 
Rp 
126.000.000 67.500.000  

e) Menghitung nilai PKP (Penghasilan Kena Pajak) per masing- masing 

karyawan dimana dari nilai penghitungan penghasilan netto karyawan dikurangi 

PTKP. 

f) Menghitung niai PPh terhutang dimana dari nilai perhitungan PKP 

(Penghasilan Kena Pajak) dikalikan dengan tarif berlapis sesuai pasal 17 ayat 1 

UU PPh. Berikut tarif PPh terhutang berdasarkan nilai PKP: 
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Nilai PKP Tarif 

Rp.0 s.d Rp50.000.000,- 5% 

Rp50.000.000,- s.d Rp250.000.000,- 15% 

Rp250.000.000,- s.d Rp500.000.000,- 25% 

> Rp500.000.000,- 30% 

Sumber: pajakbro.com, 2019 
 

Berikut simulasi perhitungan pajak penghasilan PPh Pasal 21 karyawan tetap. 

Terdapat Tuan A yang merupakan seorang karyawan tetap diperusahaan 

Depriwangga Om. Setiap bulannya, Tuan A mendapatkan total gaji (termasuk 

tunjangan) senilai Rp.8.000.000,- namun Tuan A juga harus membayar iuran pensiun 

senilai Rp200.000 setiap bulan. Saat ini, Tuan A telah menikah, tetapi belum 

mempunyai anak. 

Atas dasar kondisi tersebut simulasi perhitungan nilai PPh terhutang yaitu: 

 

Keterangan Nominal 

Gaji  Rp8.000.000 

Pengurangan   

-Biaya Jabatan (5% x 

Rp8.000.000) 
Rp400.000  

- Iuran pension (1% x 

Rp80.000) 
Rp80.000  

Jumlah pengurang per bulan  (Rp480.000) 

Pengasilan neto sebulan  Rp7.520.000 

Penghasilan neto setahun 

(12 x Rp7.520.000) 
 Rp90.240.000 

PTKP:   

- Untuk wajib pajak sendiri Rp54.000.000  

-Tambahan kaarena menikah Rp4.500.000  

Jumlah PTKP Setahun  (Rp58.500.000) 

Penghasilan Kena Pajak  Rp31.740.000 

 (PKP) setahun   
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PPh Pasal 21 terutang 

(5% x Rp31.740.000) 
 Rp1.587.000 

Sumber: rumus.co.id, 2019 
 

2. Berikut Perhitungan PPh Pasal 21 dengan Metode Gross Up 

a) Menghitung nilai PKP (Penghasilan Kena Pajak) sesuai peraturan 

Direktur Jenderal Pajak nomor: PER-16/PJ/2016. 

b) Atas dasar PKP yang telah dihitung tersebut kemudian akan dihitung 

nilai tunjangan pajak sesuai lapisan PKP (UU PPh Nomor 36 tahun 2008) dengan 

rumus sebagai berikut: 

Lapisan Penghasilan Kena Pajak (PKP) Tunjangan PPh Pasal 21 

1 Rp 0 s.d Rp47.500.000,- 
(PKP setahun – 0) x 5/95 + 

0 

2 
Rp47.500.000,- 

Rp217.500.000,- 
s.d 

(PKP setahun – 

Rp47.500.000,-) x 15/85 + 

Rp2.500.000,- 

3 
Rp217.500.000,- 

Rp405.000.000,- 
s.d 

(PKP setahun – 

Rp217.500.000,-)   x  25/75 

+ Rp32.500.000,- 

4 Lebih Rp405.000.000,- dari 

(PKP setahun – 

Rp405.000.000) x 30/70 + 

Rp95.000.000,- 

 

c. Dari hasil perhitungan tunjangan pajak tersebut akan menambah penghasilan 

bruto karyawan, dan nilai PPh terhutang yang dipotong atas penghasilan karyawan 

akan sama dengan nilai tunjangan pajak nya. 

 

3.4 Populasi dan Sampel 

 

3.4.1 Populasi 

Populasi adalah sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang 

mempunyai karakteristik tertentu yang akan menjadi obyek penelitian. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan “PT. Depriwangga Om” 

pada tahun 2018. 
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3.4.2 Prosedur Pengambilan Sampel 

Dari seluruh karyawan “PT. Depriwangga Om” tahun 2018 akan diambil 

beberapa sampel penelitian untuk dilakukan analisis perhitungan pajak 

penghasilan pasal 21. 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan non 

random sampling dengan metode purposive sampling. Menurut Sanusi (2011: 

95) metode purposive sampling adalah metode pengambilan sampel yang 

didasarkan pada pertimbangan- pertimbangan tertentu berdasarkan tujuan 

penelitian. Sampel dalam penelitian ini dipilih berdasarkan kriteria sebagai 

berikut: 

1. Karyawan yang merupakan karyawan tetap 

2. Karyawan dengan masa kerja lebih dari 1 tahun. 

3. Karyawan dengan gaji melebihi PTKP 

4. Karyawan yang telah memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) 

 

 
 

3.5 Metode Analisis 

 

Analisa data dapat diartikan sebagai cara melaksanakan analisa terhadap 

data dengan tujuan untuk mengolah suatu data menjadi sebuah informasi sehingga 

data tersebut dapat bermanfaat dalam menjawab masalah - masalah yang 

berkaitan dengan kegiatan penelitian. Pada penelitian ini tahap-tahap analisis data 

dilakukan dengan mengorganisir data kemudian penyederhanaan data untuk 

menentukan ketegori, konsep, tema dan pola dan terakhir melakukan analisis data. 

1. Mengorganisir Data 

Peneliti mendapatkan data langsung dari objek penelitian dimana data diperoleh 

dari bagian keuangan dan pajak “PT. Depriwangga Om” terkait data- data yang 

dibutuhkan seperti: komponen gaji, biaya jabatan, PTKP, dan NPWP masing- 

masing karyawan. Dari data yang diperoleh peneliti akan menyusun data secara 

sistematis 
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agar memudahkan peneliti dalam menganalisis lebih jauh data tersebut. 

2. Mengolah Data 

Dengan cara menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yang kemudian 

peneliti mengorganisasikannya, yaitu menyusun dan mengelompokkan data-data yang 

sesuai dengan sistematika yang dibuat peneliti dengan cara: 

a. Membandingkan antara penghitungan pajak penghasilan pasal 21 karyawan tetap yang 

dilakukan “PT. Depriwangga Om” dan perhitungan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal 

Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016 dimana komponen PPh yang dibandingkan yaitu: 

1. perhitungan penghasilan bruto sebulan 

2. perhitungan penghasilan netto sebulan 

3. perhitungan penghasilan netto setahun 

4. perhitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP) 

5. perhitungan PPh Pasal 21 terhutang 

b. Membandingkan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 dengan menggunakan metode 

gross up sehingga dapat diketahui tunjangan pajak masing- masing karyawan. 

3. Penyajian Data 

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi 

kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Penyajian data bisa dilakukan dalam 

bentuk uraian singkat, bagan, grafik, flowchart, dan sejenisnya. Dengan penyajian data, 

maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan tindakan 

selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. 

4. Penarikan Kesimpulan 

Kesimpulan dalam penelitian deskriptif diharap dapat menjawab rumusan masalah yang 

telah dirumuskan. Perumusan dalam simpulan, yakni dengan melakukan tinjauan ulang di 

lapangan untuk menguji kebenaran dan validitas. Hasil yang diperoleh dapat disajikan 

dalam bentuk naratif. 
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