
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan 

analisis data metode penelitian kualitatif yang merupakan metode penelitian 

yang berlandas-kan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada 

kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana 

peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data 

dilakukan secara purposive dan snowbaal, teknik pengumpulan dengan 

trianggulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif. Dalam hal ini, penulis 

menggunakan jenis data kualitatif dengan mengumpulkan beberapa dokumen 

pendukung berupa rekap pembelian dan penjualan untuk mengetahui jumlah 

nilai restitusi tahun 2017 PT.XXX. 

 

3.2 Waktu dan Lokasi Penelitian 

3.2.1 Waktu 

Penulis Melaksanakan Penelitian Selama 29 hari terhitung mulai tanggal 11 

Februari sampai dengan 11 Maret 2019.Penelitian dilaksanakan dari hari 

senin sampai jumat, pukul 08.00 WIB sampai dengan Pukul 16.00 WIB dan 

Sabtu pukul 08.00 sampai dengan Pukul 14.00 WIB.Dalam kurun waktu 

tersebut digunakan untuk memperoleh data dan keterangan yang terkait 

dengan penelitian. 

 

3.2.2 Lokasi Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Kantor Konsultan Pajak DP di Jl.Pagar Alam 

Gg.Cempaka III No.3Kec.Segala Mider Bandar Lampung, Telp (0721) 24113 

 

 

 

 



3.3 Sumber Data 

Dalam pelaksanaan penelitian diperlukan data-data yang akurat untuk 

membahas dan menganalisis restitusi lebih bayar pajak pertambahan nilai 

pada PT XXX. Data yang digunakan yaitu data skunder. 

Data sekunder adalah data yang penulis dapatkan melalui penelitian, tulisan 

dan sumber orang lain. Penulis memperoleh data ini berupa Undang-Undang  

Perpajakan,buku yang membahas tentang definisi perpajakan, buku mengenai 

Pajak Pertambahan Nilai, Restitusi Pajak Pertambahan Nilai data sekunder 

yang diperoleh dari Kantor Konsultan Pajak Damanique  Partners  yang 

menunjang penelitian ini. 

3.4 Populasi dan Sampel 

3.4.1 Populasi 

Populasi adalah sebagian wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau 

subyek yang mempunyai karakteristik tertentu dan mempunyai kesempatan 

yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel (Sugiono, 2008). Adapun 

yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah restitusi lebih bayar pajak 

pertambahan nilai pada PT XXX . 

3.4.2 Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah atau karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut.Bila populasi besar, peneliti tidak mungkin mempelajari 

semua yang ada pada populasi, peneliti dapat mengambil sampel yang 

diambil dari populasi itu.Apa yang diambil menjadi sampel, maka 

kesimpulannya akan diberikan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil 

dari populasi harus benar-benar represent(mewakili) (sugiono, 2012). Sampel 

dari penelitian ini adalah dokumen restitusi lebih bayar pajak pertambahan 

nilai pada PT XXX. 

 

 



3.5 Metode Pengumpulan Data 

Metode Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu : 

1.Observasi 

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara pengamatan pada kantor 

konsultan Pajak Damanique & partners, hal itu dilakukan dengan maksud 

untuk mendapatkan data dan dokumen secara langsung benar-benar terjadi 

didalam pelaksanaan atau proyek. 

2. Tinjauan Pustaka 

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara mempelajari berbagai 

laporan-laporan ilmiah dan dokumen atau sumber bacaan serta buku-buku 

yang berkaitan atau berhubungan dengan topik usulan penelitian. 

 

3.6 Metode Analisis Data 

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang penulis gunakan adalah 

metode analisis kualitatif deskriptif.Penelitian deskriptif kualitatif merupakan 

salah satu jenis yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Adapun 

tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, 

keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian 

berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. Penelitian ini 

menafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang 

sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam suatu masyarakat, 

pertentangan antara dua keadaan atau lebih, hubungan antar variabel yang 

timbul, perbedaan antar fakta yang ada serta pengaruhnya terhadap suatu 

kondisi, dan sebagainya. Penelitian dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, 

berdasarkan kriteria pem-bedaan antara lain fungsi akhir dan pendekatannya 

yang berkaitan dengan restitusi PT.XXX Sehingga penulis dapat mengolah 

dan menyajikan data yang sistematis, aktual dan akurat serta dapat 

dipertanggungjawabkan kebenarannya. 

 

 


