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1.1  Latar Belakang Penelitian 

Dewasa ini jumlah perusahaan-perusahaan di Indonesia semakin 

meningkat, baik perusahaan lokal maupun perusahaan multinasional. Jumlah 

perusahaan yang semakin meningkat tersebut didukung pula oleh semakin 

majunya teknologi. Namun ternyata, jumlah perusahaan yang semakin meningkat 

tersebut tidak hanya mendatangkan dampak positif bagi Indonesia, akan tetapi 

mengakibatkan pula banyak dampak negatif. Dampak negatif paling utama yang 

ditimbulkan adalah tingginya angka pengangguran di Indonesia yang diakibatkan 

oleh adanya krisis sehingga banyaknya terjadi PHK. Permasalahan tersebut juga 

diakibatkan oleh kurang siapnya tenaga kerja Indonesia dalam menghadapi 

tuntutan jaman. 

Permasalahan tersebut pada dasarnya dapat diatasi, misalnya dengan 

membuka bisnis sendiri, karena sudah saatnya masyarakat Indonesia bergeser dari 

perilaku pencari kerja ke perilaku pencipta kerja, sehingga masyarakat Indonesia 

tidak lagi bergantung terhadap pihak lain (pemberi kerja) dan dapat mandiri. Salah 

satu usaha yang dapat dilakukan adalah dengan mendirikan UMKM (Usaha Mikro 

Kecil Menengah) yaitu jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling 

banyak Rp 200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, usaha 

ini juga merupakan usaha yang berdiri sendiri. Menurut Keputusan Presiden RI 

no. 99 tahun 1998 pengertian Usaha Kecil adalah: “Kegiatan ekonomi rakyat yang 

berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan 

usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak 

sehat”. 

Seperti halnya kegiatan usaha dengan jumlah modal yang besar, dalam 

menjalankan usahanya UMKM ditunjang dengan keberadaan modal yang 

dimilikinya. Modal merupakan elemen yang sangat penting bagi suatu 

perusahaan, karena modal akan digunakan untuk menunjang kegiatan usaha yang 

dilakukan oleh perusahaan. Salah satu jenis penggunaan modal yang dilakukan 



oleh perusahaan adalah dengan melakukan investasi terhadap aktiva, sehingga 

pada akhirnya modal perusahaan tersebut akan tertanam dalam aktiva yang 

dimilikinya. Aktiva merupakan salah satu elemen penting agar suatu kegiatan 

usaha dapat berjalan dengan baik. Aktiva terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tidak 

lancar. Salah satu jenis aktiva yang dimiliki oleh UMKM adalah persediaan. 

Pada sebagian besar perusahaan manufaktur, persediaan biasanya 

merupakan bagian dari aktiva lancar yang memiliki nilai paling besar 

dibandingkan dengan aktiva lancar yang lain, sehingga persediaan merupakan 

salah satu aktiva yang memerlukan perhatian khusus dibandingkan dengan aktiva 

yang lain. Persediaan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

keberlangsungan usaha suatu perusahaan, baik perusahaan dagang maupun 

perusahaan manufaktur. Persediaan diperlukan oleh perusahaan dalam rangka 

menciptakan penjualan. Di mana pada akhirnya penjualan diperlukan untuk 

menghasilkan laba yang merupakan tujuan utama dari suatu perusahaan. 

Persediaan meliputi barang yang dibeli dan disimpan untuk dijual kembali. 

Pada perusahaan dagang persediaan meliputi suatu barang yang akan dijual tanpa 

melalui melalui proses apapun. Sedangkan, pada perusahaan manufaktur 

persediaan terdiri dari tiga golongan yaitu bahan yang akan digunakan dalam 

proses produksi (bahan baku), barang dalam proses, dan barang jadi yang telah 

selesai diproduksi dan siap untuk dijual. 

 Dalam suatu perusahaan manufaktur, proses produksi merupakan salah 

satu kegiatan yang sangat penting, karena dapat menghasilkan barang jadi yang 

dapat dijual, sehingga perusahaan dapat memperoleh penghasilan. Pemakaian 

bahan baku untuk proses produksi dapat menggunakan berbagai macam metode 

penilaian persediaan, selama tidak menyimpang baik dari Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan (PSAK) maupun dari Ketentuan Peraturan Perundang-

undangan Perpajakan. 

 Penilaian persediaan bahan baku yang dapat digunakan oleh perusahaan, 

yaitu: metode First-In First-Out (FIFO), metode Last-In First-Out (LIFO), 

Metode Rata-rata Tertimbang (Weighted Average), dan metode identifikasi 

khusus. Masing-masing metode penilaian persediaan bahan baku akan 



menghasilkan jumlah harga pokok produksi (HPP) yang berbeda, sehingga 

masing-masing metode penilaian persediaan bahan baku akan menghasilkan 

jumlah laba kotor yang berbeda pula. Harga pokok produksi (HPP) merupakan 

biaya yang akan dikurangkan dari total penjualan perusahaan. 

Tujuan utama dari suatu perusahaan pada umumnya adalah dapat 

memperoleh laba yang maksimal. Untuk dapat memperoleh laba yang maksimal, 

manajemen perusahaan harus dapat mengupayakan agar biaya yang dikeluarkan 

oleh perusahaan, maupun beban pajak penghasilan yang dibayar dapat 

diminimumkan, sehingga laba perusahaan menjadi lebih besar. Salah satu upaya 

yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah dengan memilih metode penilaian 

persediaan yang tepat, dan tidak menyimpang dari Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan (PSAK) maupun Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan. 

Pemerintah telah menetapkan peraturan mengenai metode penilaian 

persediaan. Peraturan tersebut tertuang dalam pasal 6 UU PPh, yang menjelaskan 

bahwa Undang-undang Perpajakan hanya memperbolehkan penggunaan 2 (dua) 

metode penilaian persediaan, yaitu metode FIFO (First-In First-Out) dan metode 

rata-rata tertimbang (Weighted Average). Selain 2 (dua) metode penilaian 

persediaan tersebut, Undang-undang Perpajakan juga memperbolehkan 

penggunaan metode penilaian persediaan lain yang sesuai dengan keputusan 

Dirjen Perpajakan (pasal 28 ayat 5). 

Pada kenyataannya, kebanyakan perusahaan terutama perusahaan dengan 

jumlah modal yang kecil seperti UKM X, di mana pencatatan akuntansinya masih 

dilakukan dengan sangat sederhana, terkadang tidak memperhatikan metode 

penilaian persediaan yang diterapkan oleh perusahaan untuk menilai persediaan 

yang dimilikinya. Penerapan metode penilaian persediaan yang berbeda pada 

akhirnya dapat mengakibatkan perbedaan jumlah beban pajak penghasilan yang 

dibayar oleh perusahaan, meskipun sebetulnya perbedaan tersebut merupakan 

perbedaan yang bersifat sementara dan akan terkoreksi dengan sendirinya di masa 

yang akan datang. 

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya saat ini, kemungkinan UKM X 

belum menerapkan metode penilaian yang tepat dan sesuai dengan Pernyataan 



Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) maupun Ketentuan Undang-undang 

Perpajakan, sehingga berpengaruh terhadap beban pajak penghasilan yang dibayar 

oleh UKM X. Kemungkinan, beban pajak penghasilan yang dibayar oleh UKM X 

terlalu besar atau terlalu kecil jumlahnya. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis bermaksud untuk melakukan 

penelitian pada UKM X khusus mengenai penerapan metode penilaian persediaan. 

Hasil penelitian tersebut akan dituangkan dalam bentuk Skripsi dengan judul : 

“Perbandingan Penerapan Metode Penilaian Persediaan Pada UKM X 

dalam Upaya Meminimalkan Beban Pajak Penghasilan”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian, sebagai acuan dalam 

menyusun Skripsi ini penulis membatasi masalah dengan identifikasi masalah 

sebagai berikut : 

1. Metode penilaian persediaan apa yang diterapkan oleh UKM  X saat 

ini. 

2. Apakah metode penilaian persediaan yang diterapkan oleh UKM X 

saat ini sudah sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku. 

3. Bagaimana pengaruh penerapan metode penilaian persediaan yang 

berbeda terhadap perhitungan pajak penghasilan. 

4. Apakah terdapat perbedaan yang cukup besar atas jumlah pajak 

penghasilan yang harus dibayar oleh perusahaan sebagai akibat 

penerapan metode penilaian persediaan yang berbeda. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sehubungan dengan latar belakang serta identifikasi masalah, maka tujuan 

dari penelitian ini sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui metode penilaian persediaan yang diterapkan oleh 

UKM  X saat ini. 

2. Untuk mengetahui kesesuaian metode penilaian persediaan yang 

diterapkan oleh UKM X saat ini dengan ketentuan pajak yang berlaku. 



3. Untuk mengetahui pengaruh penerapan metode penilaian persediaan 

yang berbeda terhadap perhitungan pajak penghasilan. 

4. Untuk mengetahui perbedaan jumlah pajak penghasilan yang harus 

dibayar oleh perusahaan sebagai akibat penerapan metode penilaian 

persediaan yang berbeda. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian yang disajikan dalam Skripsi ini besar harapan penulis 

dapat memberi manfaat sebagai berikut : 

1. Bagi Penulis 

Dengan penulisan Skripsi ini diharapkan penulis dapat lebih 

memahami bagaimana sebenarnya aplikasi teori-teori dengan praktik 

sesungguhnya yang terjadi di lapangan mengenai penerapan metode 

penilaian persediaan dalam meminimalkan beban pajak penghasilan, 

sehingga penulis dapat membandingkan aplikasi teori-teori tersebut 

dengan teori-teori dan praktik yang penulis peroleh dan pelajari ketika 

kuliah. 

2. Bagi Perusahaan 

Penulisan Skripsi ini diharapkan dapat memberikan masukan dan 

pertimbangan bagi UKM X dalam menetapkan metode penilaian 

persediaan yang tepat dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 

Perpajakan. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

 Penulisan Skripsi ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk penelitian 

selanjutnya yang lebih spesifik mengenai hal-hal yang berkaitan, serta 

dapat menjadi dasar untuk penelitian selanjutnya dengan melakukan 

pengembangan variabel yang lebih kompleks. 

 

 

 

 



1.5 Kerangka Pemikiran 

Pada sebagian besar perusahaan manufaktur, persediaan biasanya 

merupakan bagian dari aktiva lancar yang memiliki nilai paling besar 

dibandingkan dengan aktiva lancar yang lain, sehingga persediaan merupakan 

salah satu aktiva yang memerlukan perhatian khusus dibandingkan dengan aktiva 

yang lain. Persediaan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

keberlangsungan usaha suatu perusahaan, baik perusahaan dagang maupun 

perusahaan manufaktur. Persediaan diperlukan oleh perusahaan dalam rangka 

menciptakan penjualan. Di mana pada akhirnya penjualan diperlukan untuk 

menghasilkan laba yang merupakan tujuan utama dari suatu perusahaan. 

Ada beberapa definisi persediaan, Definisi persediaan menurut Standar 

Akuntansi Keuangan (SAK) No. 14, persediaan dinyatakan sebagai berikut : 

“Persediaan adalah aktiva : 
a. Tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal 
b. Dalam proses produksi dan atau dalam perjalanan, atau 
c. Dalam bentuk bahan atau perlengkapan (supplies) untuk 
digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa.” 
(2009:14.1) 

 
Adapun menurut Kieso dkk (2010) dalam bukunya Intermediate 

Accounting, sebagai berikut : 

 “Inventories are assets item held for sale in ordinary course of business 

or goods that will be used or consumed in the production of goods to be 

sold.” (2010:382) 

Dari definisi tersebut dapat diartikan bahwa persediaan adalah aktiva yang 

tersedia dalam kegiatan normal perusahaan atau bahan baku yang akan digunakan 

atau dikonsumsi dalam kegiatan produksi barang untuk dijual. Persediaan meliputi 

barang yang dibeli dan disimpan untuk dijual kembali. Pada perusahaan dagang 

persediaan meliputi suatu barang yang akan dijual tanpa melalui melalui proses 

apapun. Sedangkan, pada perusahaan manufaktur persediaan terdiri dari tiga 

golongan yaitu bahan yang akan digunakan dalam proses produksi (bahan baku), 

barang dalam proses, dan barang jadi yang telah selesai diproduksi dan siap untuk 

dijual. 



Terdapat berbagai macam metode penilaian persediaan bahan baku yang 

dapat digunakan oleh perusahaan. Penggunaan berbagai macam metode penilaian 

bahan baku tersebut diperbolehkan, selama tidak menyimpang baik dari 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) maupun dari Ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan Perpajakan. 

Metode penilaian persediaan yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk 

menilai persediaan yang dimilikinya, menurut Kieso dkk (2010) dalam bukunya 

Intermediate Accounting, sebagai berikut : 

1. Specific Identification 
Specific identification calls for identifying each item sold and each 
item in inventory. A company includes in cost of good sold the 
costs of specific items sold. It includes in inventory the costs of the 
specific items on hand. 

2. Average Cost 
Average cost method prices items in the inventory on the basis of 
the average cost of all similar goods available during the period. 

3. First-In, First-Out (FIFO) 
The FIFO (First-In, First-Out) method assumes that a company 
uses goods in the order in which it purchases them. In other words, 
the FIFO method assumes that the first goods purchased are the 
first used (in a manufacturing concern) or the first sold (in a 
merchandising concern). 

4. Last-In, First-Out (LIFO) 
The LIFO (Last-In, First-Out) method matches the cost of the last 
goods purchased against revenue. If uses a periodic inventory 
system, it assumes that the cost of the total quantity sold or issued 
during the month comes from the most recent purchases. 
 

Dari kutipan tersebut dapat diartikan bahwa, menurut Kieso dkk (2010) 

metode penilaian persediaan yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk menilai 

persediaan yang dimilikinya adalah : 

1. Metode Identifikasi Khusus 

Adalah metode yang digunakan dengan cara mengidentifikasi setiap barang 

yang dijual dan setiap barang dalam pos persediaan. Biaya barang-barang 

yang telah terjual dimasukkan dalam harga pokok penjualan, sementara biaya 

barang-barang khusus yang masih berada di tangan dimasukkan pada 

persediaan. 

 



2. Metode Biaya Rata-rata 

Adalah metode yang digunakan dengan cara menghitung harga pos-pos yang 

terdapat dalam persediaan atas dasar biaya rata-rata barang yang sama yang 

tersedia selama suatu periode. 

3. Metode First-In, First-Out (FIFO) 

Metode FIFO (First-In, First-Out) mengasumsikan bahwa barang-barang 

yang digunakan (dikeluarkan) sesuai urutan pembeliannya. Dengan kata lain, 

metode ini mengasumsikan bahwa barang pertama yang dibeli adalah barang 

pertama yang digunakan (dalam perusahaan manufaktur) atau dijual (dalam 

perusahaan dagang). 

4. Metode Last-In, First-Out (LIFO) 

Metode LIFO (Last-In, First-Out) menandingkan (matches) biaya dari 

barang-barang paling akhir dibeli terhadap pendapatan. Jika yang digunakan 

adalah persediaan periodik, maka akan diasumsikan bahwa biaya dari total 

kuantitas yang terjual atau dikeluarkan selama suatu bulan berasal dari 

pembelian paling akhir. 

Masing-masing metode penilaian persediaan akan menghasilkan jumlah 

harga pokok produksi (HPP) yang berbeda, sehingga masing-masing metode 

penilaian persediaan akan menghasilkan jumlah laba kotor yang berbeda pula. 

Harga pokok produksi (HPP) merupakan biaya yang akan dikurangkan dari total 

penjualan perusahaan. 

Tujuan utama dari suatu perusahaan pada umumnya adalah dapat 

memperoleh laba yang maksimal. Untuk dapat memperoleh laba yang maksimal, 

manajemen perusahaan harus dapat mengupayakan agar biaya yang dikeluarkan 

oleh perusahaan, maupun beban pajak penghasilan yang dibayar dapat 

diminimumkan, sehingga laba perusahaan menjadi lebih besar. Salah satu upaya 

yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah dengan memilih metode penilaian 

persediaan yang tepat, dan tidak menyimpang dari Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan (PSAK) maupun Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan. 

Penelitian mengenai hubungan antara metode penilaian persediaan dengan 

risiko keuangan perusahaan dalam hal ini masalah perpajakan telah dilakukan 



oleh beberapa ahli. Chandra dkk (2002) telah melakukan penelitian yang 

mengkaji hubungan antara LIFO dengan risiko keuangan perusahaan. Dari hasil 

penelitian tersebut Chandra dkk menyatakan : 

“Our test results show that the level of LIFO reserve is negatively 
associated with both measures of equity risk used in this study. We agrue 
that this association exists because LIFO firms substitute an increased 
cost of sales tax shield for a smaller interest expense tax shield by 
reducing their level of debt, consistent with the substitution effect 
reported by Trezevant (1996). Since level of debt is positively related with 
risk, such tax shield substitution would lead to a negative relation 
between equity risk and LIFO reserve if the latter proxies for the 
nondebt tax shield due to LIFO accounting.” (2002:204) 
 

 Dari kutipan tersebut dapat diartikan bahwa dari hasil tes yang telah 

dilakukan oleh Chandra dkk (2002) menunjukkan bahwa tingkat cadangan LIFO 

berkaitan secara negatif dengan kedua ukuran risiko ekuitas yang digunakan 

dalam penelitian ini. Chandra dkk sepakat bahwa hubungan ini ada karena 

perusahaan LIFO mengganti peningkatan biaya dari pajak penjualan untuk beban 

bunga pajak yang lebih kecil dengan mengurangi tingkat utang, konsisten dengan 

efek substitusi yang dilaporkan oleh Trezevant (1996). Karena tingkat utang 

berhubungan secara positif dengan risiko, substitusi pajak tersebut akan 

menyebabkan hubungan negatif antara risiko ekuitas dan cadangan LIFO jika 

ukuran selanjutnya untuk pajak tidak terutang sesuai dengan akuntansi LIFO. 

Selain itu, Moermahadi S Djanegara (2004) melakukan penelitian yang 

mengkaji hubungan antara metode penilaian persediaan dengan harga pokok 

penjualan. Di mana pada akhirnya harga pokok penjualan tersebut akan 

mempengaruhi laba kotor dan mempengaruhi pajak penghasilan yang dibayar 

oleh perusahaan. Dari hasil penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa 

dari dua jenis metode penilaian persediaan yang diamati, ternyata kedua metode 

tersebut menghasilkan jumlah laba yang berbeda. Hal tersebut diakibatkan adanya 

pengaruh dari penggunaan metode penilaian persediaan yang digunakan terhadap 

harga pokok penjualan. 

Sedangkan, kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh Taufik Akbar 

(2008) yang mengkaji mengenai penerapan metode persediaan berdasarkan PSAK 

No 14 serta pengaruhnya terhadap tingkat laba perusahaan adalah, berdasarkan 



penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa penerapan beberapa metode 

penilaian persediaan pada perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan, dengan 

demikian hipotesis yang dinyatakan (penerapan metode penilaian persediaan yang 

tidak tepat secara signifikan akan berpengaruh terhadap laba perusahaan), ternyata 

terbukti tidak berpengaruh secara signifikan. Hal ini ditunjukkan bahwa 

penggunaan metode yang diterapkan perusahaan (metode average) lebih rendah 

21,58% dibandingkan dengan metode FIFO, dengan metode LIFO hanya berbeda 

sebesar 16,19%. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terdapat 

pada variabel yang digunakan. Pada penelitian sebelumnya, masalah yang dikaji 

hanya terbatas pada pengaruh metode penilaian persediaan terhadap laba 

perusahaan. Sedangkan pada penelitian ini, masalah yang dikaji adalah berkaitan 

dengan perbandingan penerapan metode penilaian persediaan dalam upaya 

meminimalkan beban pajak penghasilan. Hal tersebut didasarkan pada hasil 

penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa penggunaan metode penilaian 

persediaan dapat berpengaruh terhadap harga pokok penjualan yang akan 

mempengaruhi laba kotor perusahaan. Laba bersih perusahaan merupakan dasar 

pengenaan pajak penghasilan, sehingga dapat dikatakan bahwa secara tidak 

langsung penerapan metode penilaian persediaan dapat berpengaruh terhadap 

beban pajak penghasilan, karena masing-masing metode penilaian persediaan 

akan menghasilkan harga pokok produksi (HPP) yang berbeda dan laba kotor 

yang berbeda, sehingga akan menghasilkan beban pajak penghasilan yang berbeda 

pula. 

Pajak pada hakekatnya merupakan iuran yang berasal dari sektor swasta ke 

sektor pemerintah berdasarkan Undang-Undang (dapat dipaksakan), tidak 

mendapatkan jasa timbal balik secara langsung dan digunakan untuk pembiayaan 

pemerintah. Salah satu jenis pajak yang dikenakan terhadap para pelaku usaha 

dalam hal ini UKM X adalah pajak penghasilan. Definisi pajak penghasilan 

menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) No 46, sebagai berikut : 



“Pajak penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan 

peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas penghasilan kena 

pajak perusahaan.” (2009:46) 

Sedangkan definisi pajak penghasilan menurut Undang-Undang Nomor 36 

Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, sebagai berikut : 

“Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek 

Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun 

pajak.” 

Pemerintah telah menetapkan peraturan mengenai metode penilaian 

persediaan. Peraturan tersebut tertuang dalam pasal 6 UU PPh, yang menjelaskan 

bahwa Undang-undang Perpajakan hanya memperbolehkan penggunaan 2 (dua) 

metode penilaian persediaan, yaitu metode FIFO (First-In First-Out) dan metode 

rata-rata tertimbang (Weighted Average). Selain 2 (dua) metode penilaian 

persediaan tersebut, Undang-undang Perpajakan juga memperbolehkan 

penggunaan metode penilaian persediaan lain yang sesuai dengan keputusan 

Dirjen Perpajakan (pasal 28 ayat 5). 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis berusaha untuk merumuskan 

suatu hipotesis sebagai berikut “Terdapat perbedaan jumlah beban pajak 

penghasilan yang signifikan antara penggunaan metode penilaian persediaan yang 

berbeda.” 

 

1.6 Metodologi Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam melaksanakan 

penelitian ini adalah metode deskriptif analisis, yaitu metode yang berusaha 

mengumpulkan, menyajikan serta menganalisis data, sehingga data dapat 

memberikan gambaran yang cukup jelas atas objek yang diteliti. 

 Adapun sumber data yang digunakan dalam penyusunan Skripsi ini 

adalah: 

a. Data Primer 

Data Primer adalah data dan informasi yang diperoleh secara langsung 

oleh penulis dari perusahaan yang bersangkutan, yaitu UKM X. Data 



tersebut diperoleh penulis dengan cara melakukan observasi serta 

wawancara dan dokumentasi.  

b. Data Sekunder 

Data Sekunder adalah data dan informasi lainnya yang diperoleh 

dengan melakukan studi kepustakaan yang berhubungan dengan 

masalah yang dikaji lebih lanjut. Data ini diperoleh dari berbagai 

sumber buku serta catatan kuliah yang berhubungan dengan masalah 

yang diteliti. 

 

1.6.1  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penyusunan 

Skripsi ini adalah : 

1. Studi Lapangan 

Yaitu studi yang dilakukan dengan mengadakan peninjauan langsung 

ke perusahaan yang menjadi objek penelitian untuk memperoleh data 

primer. Data primer di dapat dengan cara : 

a. Observasi 

Teknik ini dilakukan dengan cara melihat secara langsung 

kegiatan perusahaan sehubungan dengan maksud yang akan 

diteliti. 

b. Wawancara 

Teknik ini dilakukan dengan cara percakapan secara langsung 

antara penulis/pewawancara dengan yang diwawancarai. Hal 

tersebut dimaksudkan agar penulis/pewawancara dapat 

memperoleh informasi yang diperlukan dari yang diwawancarai. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi artinya penulis mengumpulkan bukti-bukti dan 

keterangan yang berkaitan dengan penerapan metode penilaian 

persediaan dalam upaya meminimalkan beban pajak penghasilan. 

 

 



2. Studi Kepustakaan  

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang 

diperlukan dengan cara membaca, mempelajari literatur, dan 

mempelajari teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang 

diteliti yaitu mengenai penerapan metode penilaian persediaan 

dikaitkan dengan upaya meminimalkan beban pajak penghasilan. 

Studi kepustakaan ini bertujuan untuk mendapatkan landasan teoritis 

dan hasil tersebut akan digunakan sebagai dasar untuk melakukan 

analisis atas data yang diperoleh dalam penelitian lapangan, sehingga 

menghasilkan kesimpulan serta saran untuk memecahkan masalah 

yang diteliti. 

 

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penulis melakukan penelitian pada UKM X yang terletak di Jalan Raya 

Lengkong Nomor 9 Desa Lengkong Kecamatan Garawangi Kabupaten Kuningan, 

Jawa Barat. Adapun waktu penelitian yang penulis rencanakan adalah dari bulan 

Oktober 2011 sampai dengan selesai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


