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BAB III 

GAMBARAN UMUM DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Gambaran Umum Kantor Konsultan Pajak CV. Indojasa Pratama 

 Pada awal berdiri yaitu pada tahun 2000, Kantor Konsultan Pajak (KKP) 

ini berlokasi di Jalan Raya Banteng Utara 8 RT 007/05 Pandean Lamper, 

Gayamsari, Semarang. Pada awal berdiri KKP ini merupakan gabungan dari 

Kantor Konsultan Pajak Drs. Edwin Suwandhy. Akan tetapi sekitar tahun 2007,  

Kantor Konsultan Pajak ini memutuskan berdiri sendiri dengan nama Kantor 

Konsultan Pajak CV. Indojasa Pratama yang dipimpin oleh Bapak Rudianto 

Hertanto. Kantor ini terletak di daerah Jalan Beruang Raya No 36 A Semarang. 

KKP ini membantu atau melayani jasa dalam bidang audit, akuntansi, dan 

perpajakan pada wajib pajak badan maupun orang pribadi. Setelah  berdiri sendiri 

kurang lebih empat tahun, KKP ini memiliki puluhan klien wajib pajak badan dan 

beberapa ratus wajib pajak orang pribadi yang berasal dari wilayah Semarang 

sendiri maupun dari luar Semarang. KKP Indojasa Pratama memiliki ijin resmi 

yaitu S1 2508/PJ?2013.KKP Indojasa Pratama selain melayani pelayanan dalam 

bidang audit, akuntansi, dan perpajakan, KKP Indojasa Pratama juga melayani 

membantu melakukan pengevaluasian dan pemeriksaan ulang terhadap laporan 

keuangan yang telah dibuat oleh pihak klien. Tidak hanya itu, KKP ini juga 

membantu dalam menyetorkan dan melaporkan kewajiban perpajakan para klien. 
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3.2 Struktur Organisasi  dan Job DescriptionKKP CV. Indojasa Pratama 

Struktur Organisasi dan Job Desc adalah bagaimana pekerjaan dibagi 

sesuai dengan tugas dan peran masing-masing. Yang menghubungkan tanggung 

jawab dalam suatu struktur organisasi. Berikut adalah struktur organisasi Kantor 

Konsultan Pajak CV. Indojasa Pratama 

Gambar 3.1  

Struktur Organisasi KKP CV. Indojasa Pratama 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Sumber: Kantor Konsultan Pajak CV. Indojasa Pratama, 2016 
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Pada CV. KKP Indojasa Pratama setiap Pimpinan Wakil Pimpinan 

maupun Karyawan memiliki tugas dan peran masing-masing. Menurut data pada 

gambar 3.1 diatas berikut uraian Job description pada CV.  KKP Indojasa 

Pratama: 

a. Pimpinan  

Saat itu pimpinan dijabat oleh Bapak Rudi, tugas pimpinan sebagai atasan 

adalah memberikan tugas dan peran pada masing-masing Karyawan pada 

perusahaan. Selain itu tugas utama pimpinan perusahaan yaitu 

memberikan konsultasi bagi klien yang membutuhkan bantuan perpajakan, 

juga menangani masalah di luar masalah pajak pada umumnya. Misalnya 

membantu melayani masalah klien mengenai audit data perusahaan 

akuntansi perusahan dsb.  

 

b. Wakil Pimpinan  

Sebagai wakil pimpinan sekaligus ibu Sandy yang merupakan istri dari 

Bapak Rudi Hertanto juga memiliki tugas serta peran dalam 

perusahaan.Wakil pimpinan berperan dan bertanggung jawab dalam 

bidang keuangan juga mengontrol jalan masuk dan keluarnya keuangan 

perusahaan bagi seluruh keperluan yang dibutuhkan CV. KKP Indojasa 

Pratama. 
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c. Karyawan  

Terdapat 9 orang karyawan yang bekerja di CV. KKP Indojasa Pratama. 

Dari 9 orang  karyawan tersebut mempunyai tugas masing-masing, tujuh 

dari sembilan karyawan bertugas didalam kantor CV. KKP Indojasa 

Pratama yaitu bertugas mengolah data mentah dari klien CV.KKP Indojasa 

Pratama dan menghitung pajak terutang dari klien tersebut. Ada juga yang 

bertugas lapangan untuk melaporkan pajak klien CV. KKP Indojasa 

Pratama ke KPP dan menagih uang kurang bayar ke klien. Dua orang 

karyawan lainnya bertugas  sebagai driver dan juga pantry . 

3.3 Metode penelitian 

     3.3.1 Jenis Data 

Penyusunan Laporan PraktekKerja Lapangan(PKL) menggunakan 

jenis Data Sekunder. Data Sekunder penulis dapat dari salinan data yang 

terdapat pada arsip KKP CV. Indojasa Pratama. Penulis mendapatkan 

informasi tentang kasus yang penulis angkat dengan mengumpulkan data 

dan mempelajari mengenai laporan keuangan, SPT Tahunan Bapak Agung 

tahun 2011-2014. Selain itu, penulis juga melakukan peneitian dan 

mempelajari hal hal yang berhubugan dengan karya tulis yang penulis 

rumuskan dari buku-buku perpajakan, undang-undang perpajakan, serta 

peraturan baru dari menteri keuangan.  
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3.3.2 Metode Pengumpulan Data  

a.  Metode Wawancara 

Metode ini penulis lakukan dengan cara tanya jawab secara 

langsung dengan pimpinan dan karyawan KKP CV. Indojasa Pratama. 

Dengan melakukan wawancara tersebut penulis dapat mengetahui biografi 

KKP CV. Indojasa Pratama dan kasus yang akan penulis angkat sebagai 

karya tulis. 

b. Metode Kepustakaan  

Metode ini penulis terapkan dengan mempelajari buku-buku, 

mengumpulkan data, membaca data dan kemudian mengolahnya. Data 

tersebut penulis peroleh dari berbagai sumber cetak maupun elektronik. 

Sehingga penulis mendapatkan pengetahuan yang lebih guna membantu 

penulis menjawab kesulitan yang ada dalam menyelesaikan karya tulis ini. 

  3.4.3 Metode Analisis Data  

Metode analisis data yang digunakan dalam Penyusunan Laporan 

Praktek Kerja Lapangan (PKL) ini yaitu Metode  Deskriptif Kuantitatif. 

Metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang menggunakan 

perhitungan angka, mulai dari pengumpulan, penafsiran data, serta 

penampilan dari hasilnya. Metode ini digunakan untuk menganalisis 

penghitungan dan pelaporan PPh Orang Pribadi sebelum dan sesudah 


