
Sejarah singkat Kantor konsultan pajak DRS S, awal mula berdiri

pada  tahun 1992 beralamatkan di jalan puri anjasmoro Blok K dan

mengalami banyak perkembangan dari jumlah pegawai hingga

meningkatnya jumlah klien yang ditangani, puncaknya pada tahun 2006

kantor DRS S berpindah tempat ke jalan puri anjasmoro blok EE yang

menjadi kantor konsultan Pajak Pusat DRS S. Kantor konsultan pajak DRS

S memiliki beberapa cabang diantaranya bertempat di (jepara) jalan

borobudur no 10, serta cabang (jakarta) di jalan motip no 2 Jakarta pusat,

hingga membuka cabang di (Ruteng) dan (Kupang). Dan saat ini kantor

DRS S menjadi tempat sekretariat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI)

3.2   Struktur Organisasi KKP DRS S

Konsultan pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam

meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak agar dapat melaksanakan hak dan

kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Kepatuhan Wajib Pajak adalah salah satu faktor utama untuk dapat

menjamin keberhasilan pencapaian target penerimaan pajak. begitu juga

salah satu Kantor Konsultan Pajak S yang menjadi tempat penulis

melakukan magang atau PKL , salah satu diantara banyak tempat kantor

konsultan pajak yang memiliki kontribusi dalam meningkatkan kepatuhan

wajib pajak. Tentunya didalam Kantor konsultan perpajakan memiliki

struktur organisasi, yang dipimpin oleh seorang kepala Kantor konsultan
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dan bagian keuangan serta Supervisor yang dibantu oleh beberapa staf

pajak, seperti yang ada didalam bagan dibawah ini

Gambar 3.2.1

Struktur Organisasi

Sumber : KKP DRS S, 2016

Tabel 3.2.2

Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan

JABATAN JUMLAH

Kepala Kantor 1

Staf Keuangan 2

Supervisor 4

Kepala Kantor

Konsultan Pajak

SPV SPVSPV Staf
Keuangan

SPV

STAF STAFSTAFSTAF



Staf pajak/accounting 29

Costumer service 1

Driver 2

Office 2

Total 39

Sumber : KKP DRS S, 2016

3.3 Tugas dan Fungsi Kantor Konsultan Pajak DRS S

Penempatan pegawai dikantor konsultan pajak S tidak memiliki

klasifikasi yang terstruktur, dikarenakan sebagai Staf pajak banyak

terdapat dari berbagai macam jurusan diantaranya Akuntansi, Perpajakan

hingga menejemen. Jadi penempatan Staf pajak tidak mempertimbangkan

pengalaman kerja. Namun Posisi supervisor mempertimbangkan

pengalaman kerja dan tingkat pendidikan. Tugas dan fungsi masing-

masing Divisi di kantor konsultan S sebagai berikut :

3.3.1 Kepala kantor konsultan

Kepala kantor konsultan s adalah orang yang paling

berpengalaman dan bertanggung jawab atas semua hasil kerja staff

pajak, staf keuangan hingga supervisor. Didalam kantor konsultan

S memiliki kepala yang bergelar DRS dan SH serta bersertifkasi

Brevet C (sertifikasi internasional) memiliki tugas sebagai



mengawasi, memberi saran kerja / penyelesaiaan masalah, dan

tugas yang paling penting adalah mengkoreksi dalam masa SPTan

(surat pemberitahuan tahunan).

3.3.2 Supervisor

Supervisor Mempunyai tugas  mendampingi 1 divisi atau

tim kecil, yang berisikan 5-6 orang staf pajak maupun Staf

accounting yang bertugas memimpin, mendelegasikan tugas,

mengkordinasi didalam divisi, bertanggung jawab atas hasil kerja

tim / Staf Pajak , dan menjadi penyelesai masalah/pemberi

masukan yang berkaitan dengan klien

3.3.3 Staf Keuangan

Bagian Keuangan mempunyai tugas menyusun dan

mengerjakan bagian administrasi yang berkaitan dengan

pengelolaan keuangan di kantor Konsultan pajak.

3.3.4 Staf Pajak

Staf Pajak di Kantor Konsultan S sebagian besar memiliki

latar belakang D3 pajak dan S1 akuntansi, yang juga banyak

memakai tenaga muda yang masih berstatus sebagai mahasiswa,

Staf Pajak memiliki  tugas mengurusi perhitungan PPh 21/26, PPh

22, PPh 23/26, PPh 24,PPh badan, PPN,PPnBM, dan juga bertugas

mencatat, menghitung/memotong, menyetor , melaporkan



kewajiban pajak Klien dari KKP Serta membuat  laporan

keuangan.

3.4 Metode Penelitian

3.4.1 Jenis Data

Penyusunan Laporan Praktek Kerja Lapangan (PKL) yang

digunakan penulis adalah dengan mengunakan jenis data sekunder.

Data sekunder merupakan data yang penulis dapatkan melalui

penelitian,Tulisan dan sumber orang lain yang sudah dipublikasika,

Dengan menggunakan data sekunder penulis mengumpulkan data

dokumen tertulis berupa : Undang Undang Perpajakan, Peraturan

Menteri Keuangan dan buku buku yang membahas tentang definisi

perpajakan, SPT Tahunan baik orang pribadi maupun badan, buku

mengenai PPN dan Pasal 4 ayat 2 dan data sekunder yang diperoleh

dari KKP DRS S yang menunjang penelitian ini berupa STP, SPT

dan Surat penghapusan sanksi.

3.4.2 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu yang penting dalam

melakukan penelitian agar kita dapat menghasilkan laporan yang

dapat dipertanggungjawabkan sehingga data yang diperoleh adalah

data yang benar. Penulisan laporan kerja praktek ini disajikan

dengan lebih objektif dan sesuai dengan tema seperti yang tertera

dalam judul laporan ini.



Metode yang digunakan dalam pengumpulan data tersebut

adalah:

1. Wawancara

Penulis melakukan wawancara kepada Staff pajak DRS S

dan Supervisor DRS S guna mendapatkan data yang dapat

menunjang penelitian dan penulis mendapatkan data berupa profil

perusahaan, struktur organisasi, aktifitas perusahaan, dokumken

yang diggunakan.

2. Metode Kepustakaan

Penulis mengumpulkan dan mempelajari bebagai macam

literatur seperti buku-buku, peraturan-peraturan perpajakan, artikel

dari berbagai media serta literatur-literatur lainnya yang dapat

menjadi referensi dan menunjang penulis dalam memperoleh

pengetahuan dasar yang relevan terhadap penyusunan laporan

Tugas Akhir

3. Metode Dokumentasi

Penulis mengumpulkan data yang sudah ada atau sudah

pernah dipublikasikan sebelumnya oleh perusahaan atau usaha

dagang yang menjadi subjek penelitiaan penulis. Diantaranya

penulis mendapatkan data berupa  Data Surat Pemberitahuaan

Tahunan normal tahun 2011, 2012 dan 2013 dan data SPT

Pembetulan tahun 2011,2012,2013, Surat Tagihan pajak atas

Pembetulan SPT, STP atas PPN , STP atas 4 ayat 2.



3.4.3 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah Metode Deskriptif Kuantitatif :

Metode ini menggambarkan dan menganalisis data dengan

menggunakan perhitungan yang benar mengenai denda sanksi

administrasi yang disebabkan oleh pembetulan SPT, denda atas

keterlambatan pembayaran pajak dan denda atas keterlambatan

pelaporan pajak yang digunakan penulis untuk mendapatkan

jumlah total denda sanksi administrasi.




