BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

menggunakan

pendekatan analisis data kualitatif depkriptif dan jika ditinjau dari tujuan dan
sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif. Metode analisis data deskriptrif
kualitatif dalam suatu penelitian kualitatif berguna untuk mengembangkan teori
yang telah dibangun dari data yang sudah didapatkan dilapangan. Dimana
penelitian ini dilakukan melalui pengamatan untuk mendapatkan keterangan
terhadap suatu masalah tertentu serta untuk mendaptkan gambaran tentang
pembetulan SPT MASA PPN yang terjadi di PT.DM tahun 2018.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian
Penulis melakukan praktik kerja lapangan di kantor konsultan pajak
Damanique & Partnes Jl. Pagar Alam Gg. Cempaka III No. 3 Kec.Segala
Mider Bandar Lampung. Alasam penulis memilih tempat praktik kerja
lapangan di kantor konsultan damanique&partners karna salah satu salah satu
syarat untuk memenuhi studi perkuliahan maka penulis mengajukan praktik
kerja lapangan di kantor konsultan pajak Damanique & partners.

3.3 Jenis dan Sumber Data
Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan oleh peneliti adalah data primer
dan data skunder. Data primer dipenelitian ini didapat dengan cara wawancara
secara langsung dengan karyawan KKP DP guna memperoleh informasi
mengenai mengapa bisa terjadinya pembetulan SPT MASA PPN tahun 2018.
Data skunder dipenelitian ini diperoleh langsung dari KKP DP berupa Faktur
masukan dan Faktur pembelian , SPT MASA PPN yang lama, SPT tahunan
yang lama, SPT pembetulan, dan SPT tahunan pembetulan.

3.4 Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan data merupakan suatu yang sangat penting untuk melakukan
penelitian

agar

dapat

menghasilkan

laporan

yang

dapat

di

pertanggungjawabkan seehingga data yang diperoleh adalah data yang benar.
Penulisan laporan ini kerja praktek ini di sajikan dengan objektif dan sesuai
dengan tema seperti yang tertera dalam judul laporan ini.
a. Metode kepustakaan
Penulis mengumpulkan data dan mempelajari dari berbagai macam literatur
seperti buku-buku,peraturan perpajakan,artikel dan jurnal penelitian yang
menjadi referensi dan menunjang penulis dalam memperoleh pengetahuan
dasar yang relevan terhadap penyusunan laporan praktek kerja lapangan.
b. Metode Dokumentasi
Penulis mendapatkan data berupa data surat pemberitahuan masa
pertambahan nilai tahun 2018, dan rekap faktur masukan di tahun 2018.

3.5 Analisis Data
Pada penelitian ini tekhnik analisis data yang digunakan adalah analisis
kualitatif deskriptif. Pada analisis kualitatif data dideskripsikan lebih rinci
sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahn yang
terjadi beserta analisisnya berupa kesimpulan dan saran perbaikan untuk
perusahaan. Peneliti akan membahas SPT Masa PPN sebeum pembetulan, SPT
Tahunan sebelum pembetulan, SPT Masa PPN sesudah pembetulan, SPT
Tahunan sesudah pembetulan tahun 2018 pada PT.DM.

