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BAB III                                                                                        

GAMBARAN UMUM DAN METODE PENELITIAN 

3.1   Gambaran Umum Kantor Konsultan Pajak (KKP) Adiyanto Consultant 

Management

Kantor Konsultan Pajak (KKP) Yan Adiyanto atau dengan nama KKP 

Adiyanto Consultant Management ini berdiri sejak tahun 2014. Ijin untuk 

pembukaan kantor konsultan ini diperoleh dari Direktorat Jendral Pajak pada 

tanggal 25 September 2014 dengan Nomor : SI-474/PJ/2014. Setelah resmi 

mendapat ijin untuk membuka Kantor Konsultan Pajak (KKP). Adiyanto 

Consultant Management juga memiliki visi untuk menjadi acuan agar KKP ini 

dapat terus melakukan kegiatan jasa konsultan yang sesuai, visinya adalah 

“Mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada kliennya dan berusaha 

menjadi rekan bisnis yang dapat dipercaya, diandalkan dan membantu dengan 

memperkuat bidang administrasi untuk mengontrol operasional sebuah 

perusahaan”. Adiyanto Consultant Management juga bergabung di dalam Ikatan 

Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) sebagai bukti bahwa KKP Adiyanto dapat ikut 

berkontribusi dalam membantu Pemerintah untuk menghimpun dana dan ikut 

serta membantu masyarakat secara umum untuk memenuhi kewajibannya sebagai 

warga negera yang baik dan jujur untuk melaporkan serta menyetorkan kewajiban 

pajaknya demi kesejahteraan umum dan kemajuan bangsa dari sektor perpajakan. 

Adiyanto Consultant Management berdomisili di Semarang dengan alamat 

yang menurut surat ijin praktik konsultan pajak adalah di Perum Tlogo Sari Jl. 

Bledak Kantil 3 NO.24 Semarang. Namun untuk sementara waktu ini KKP 
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Adiyanto berpindah di daerah Jl. Wonodri Kebondalem untuk melakukan kegiatan 

Jasa Konsultannya. Adiyanto Consultant Management tidak memiliki pegawai 

tetap namun beliau menggunakan jasa freelance atau pekerja harian lepas untuk 

membantunya menyelesaikan setiap pekerjaan yang ada kantornya. Hal ini 

dilakukan oleh Adiyanto Consultant Management dengan pertimbangan akan 

lebih efisien dalam kegiatan usahanya karena beliau lebih sering untuk 

mengerjakan setiap pekerjaan dari kliennya secara langsung dan mandiri. Cukup 

banyak perusahaan yang menggunakan jasa dari Adiyanto Consultant 

Management, baik perusahaan yang besar maupun kecil atau perusahaan yang 

baru berdiri maupun yang sudah lama berdiri.   

Struktur Organisasi Adiyanto Consultant Management adalah sebagai 

berikut:

Gambar 3.1

Sumber: Adiyanto Consultant Management

Yan Adiyanto, SE

(Pimpinan)

Freelance Freelance Freelance
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Berikut ini deskripsi kerja masing-masing bagian dari Adiyanto Consultant 

Management :

1) Pemimpin, Yan Adiyanto, SE menjadi penanggung jawab atas setiap 

kegiatan KKP berlangsung. Memberikan saran, masukan, nasehat, serta 

pertimbangan yang profesional dalam suatu bidang usaha. Memberikan 

dan menyajikan data yang dibutuhkan oleh setiap kliennya secara jelas, 

lengkap, benar, dan dapat dipertanggung jawabkan. Bidang yang dapat 

diajukan antara lain jasa administrasi keuangan yaitu pembuatan laporan 

penjualan juga pengauditan tentang transaksi. Bidang lainnya adalah jasa 

yang berhubungan dengan pembuatan laporan pajak baik pajak masa 

maupun pajak tahunan. Dan bidang lainnya yang dapat diajukan ke 

Adiyanto Consultant Management adalah jasa administrasi guna 

pembukuan akuntansi, yaitu beliau bertanggung jawab untuk mengolah 

laporan keuangan baik laba rugi, neraca, maupun laporan arus kas sebuah 

perusahaan menurut Standart Akuntansi Keuangan (SAK).

2) Freelance, pegawai harian lepas disini adalah mahasiswa yang ikut 

magang di kantor untuk membantu mengerjakan setiap pekerjaan yang 

diminta oleh pemimpin (Yan Adiyanti, SE) sesuai dengan keahliannya dan 

permintaan dari beliau.
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3.2 Metode Penelitian

3.2.1 Jenis Data 

Setelah melakukan  Praktek  Kerja Lapangan maka penyusunan laporan ini 

menggunakan jenis data sekunder yaitu data yang diperoleh langsung dari 

perusahaan dimana perusahaan tersebut menjadi klien Adiyanto Consultant 

Management yang bukan diperoleh sendiri menurut penulis. Pengumpulan data 

sekunder ini dilakukan oleh pihak yang lain untuk pihak yang bersangkutan yakni 

penulis melalui penelitian langsung dengan mempelajari, mencari, serta 

mengumpulkan data yang berhubungan dengan kasus yang diangkat oleh penulis 

untuk di bahas. Data sekunder yang diperoleh oleh penulis berupa intisari laba 

rugi, perhitungan pajak PT. Klinik Sejahtera, neraca, serta laporan koreksi fiskal 

yang diperoleh dari PT. Klinik Sejahtera.

3.2.2 Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Salah satu metode pengumpulan yang dilakukan penulis adalah wawancara. 

Wawancara adalah tanya jawab yang dilakukan secara langsung dengan lisan 

untuk memperoleh data. Wawancara ini dilakukan dengan pemimpin kantor 

Adiyanto Consultant Management yang menangani langsung setiap pembukuan 

hingga penyelesaian laporan pajak setiap perusahaan, sehingga penulis dapat 

mengerti dan paham dengan menggunakan metode ini.
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b. Observasi

Observasi adalah metode dimana pengumpulan datanya dengan cara 

melakukan pengamatan dan ikut serta membantu mengerjakan pembukuan dan 

juga laporan perpajakan PT. Klinik Sejahtera tersebut secara langsung dan di 

dampingi oleh pemimpin KKP Adiyanto agar laporan yang dikerjakan tidak 

keliru. 

c. Studi Kepustakaan

Dengan metode ini penulis mengumpulkan data yang diperlukan dengan 

cara membaca buku yang berkaitan langsung dengan kasus yang dibahas oleh 

penulis mengenai aturan perpajakan yang berhubungan dengan masalah yang 

penulis bahas sebagai acuan dan refesensi yang resmi sehingga teori-teori yang 

telah dikumpulkan juga sesuai dengan pembahasan dalam menulis Laporan 

Prakter Kerja Lapangan (PKL).

3.2.3 Metode Analisis Data

Penulis juga menggunakan metode analisis data dalam menyusun Laporan 

Praktek Kerja Lapangan (PKL) yakni, sebagai berikut:

a. Metode Deskriptif Kuantitatif

Metode deskriptif kuantitatif digunakan dengan cara menggambarkan dan 

menganalisis data tersebut dengan menggunakan perhitungan angaka-angka 

tersebut secara langsung sehingga metode ini dapat mengetahui perhitungan yang 

benar dan selisih yang mengenai masalah koreksi/penyesuaian perpajakan dari  

PT .Klinik Sejahtera
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b. Metode Deskriptif kualitatif

Metode deskriptif kualitatif digunakan dengan cara menganalisis kasus 

tersebut berdasarkan teori-teori menurut para ahli yang ada dan sesuai dengan 

kenyataan yang ada di lapangan.


