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BAB III 

GAMBARAN UMUM DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Gambaran Umum Kantor Konsultan Pajak (KKP) Heri Sutrisno 

Kantor Konsultan Pajak (KKP) Heri Sutrisno berdiri sejak tahun 2010 dan 

mendapatkan ijin untuk menjalankan tugas sebagai konsultan pajak dari Direktur Jendral 

Pajak pada tanggal 07 Maret 2012 dengan nomor surat ijin No : SI-2135/PJ/2012. Setelah 

resmi mendapatkan ijin dari Direktur Jendral Pajak, KKP Heri Sutrisno bergabung dalam 

anggota Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI). Visi dari KKP Heri Sutrisno adalah 

membantu pemerintah dalam menghimpun dana dari masyarakat melalui kewajiban 

pemenuhan perpajakan setiap wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. Sedangkan misi dari KKP Heri Sutrisno adalah menjadikan setiap warga 

negara menjadi Wajib Pajak (WP) yang baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku dalam rangka pembangunan bangsa dan negara. 

KKP Heri Sutrisno ini hanya berkantor di salah satu rumah yang berada di daerah 

kanfer, Banyumanik, Semarang. Walaupun berkedudukan di rumah biasa, KKP Heri 

Sutrisno ini telah menangani banyak perusahaan yang bisa dikatakan cukup besar di kota 

Semarang. Namun, ada pula beberapa perusahaan yang berada di luar kota diantaranya dari 

kota Semarang, Purwodadi, Demak dan DKI Jakarta. Klien dari KKP Heri sutrisno juga 

beraneka ragam, mulai dari wajib pajak badan koprasi, wajib pajak yayasan yang bergerak 

dalam bidang pendidikan, dan wajib pajak badan radio. Mereka mempercayakan segala 

urusan perpajakannya kepada KKP Heri Sutrisno.  
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Struktur Organisasi KKP Heri Sutrisno adalah sebagai berikut : 

Gambar 3.1 Struktur Organisasi KKP Heri Sutrisno 

 

 

 

 

  

 

 

Sumber : KKP Heri Sutrisno, 2016 

 

Berikut merupakan deskripsi kerja masing-masing bagian pada KKP Heri Sutrisno : 

1. Pimpinan, Heri Sutrisno bertanggung jawab atas semua kegiatan perusahaan, mencari 

Wajib Pajak (WP) baru atau biasa disebut dengan klien. Dan yang terpenting adalah 

memberi solusi kepada Wajib Pajak (WP) dan mendampingi apabila terjadi permasalahan 

dengan pihak fiskus. 

2. Staff, Sri Sulastri membantu mengerjakan semua pelaporan pajak bulanan dan tahunan 

serta membuat SPT. 

3. Staff, Vita Handayani membantu membuat pembukuan wajib pajak, membuat SPT masa 

dan tahunan, dan melakukan rekap pajak milik klien. 

4. Staff, Raski Adri bertugas mengambil data klien, membuat pembukuan wajib pajak, 

mengisi SPT masa dan tahunan, dan melakukan pembayaran pajak ke bank/ kantor pos. 
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3.2 Metode Penelitian 

3.2.1 Jenis Data 

 Penyusunan Laporan Praktek Kerja Lapangan (PKL) menggunakan jenis data 

sekunder. Data sekunder adalah data dari perusahaan yang penyajiannya bukan diusahakan 

sendiri oleh peneliti. Data sekunder yang didapat oleh peneliti berupa laporan keuangan, 

bukti pemotongan PPh Pasal 23, bukti pemungutan PPN yang dimiliki PT Kumboro. 

3.2.2 Metode Pengumpulan Data 

a. Observasi 

 Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara pengamatan serta 

membatu mengerjakan pembukuan dan rekapitulasi perpajakan PT Kumboro secara 

langsung dengan didampingi oleh pimpinan Kantor Konsultan Pajak Heri Sutrisno. 

b. Wawancara 

 Wawancara adalah tanya jawab dengan seseorang yang dimintai keterangan atau 

pendapat. Peneliti melakukan wawancara dengan pimpinan dan staff KKP Heri 

Sutrisno yang menangani pembukuan perpajakan perusahaan PT Kumboro. Dengan 

metode tersebut peneliti dapat mengerti dan lebih memahami. 

c. Studi Kepustakaan 

 Peneliti mengumpulakan data dengan cara membaca buku mengenai aturan 

perpajakan yang berhubungan dengan masalah yang penelliti teliti sehingga referensi 

dalam menulis Laporan Praktek Kerja Lapangan. 

3.2.3 Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang peneliti gunakan dalam menyusun Laporan Praktek Kerja 

Lapangan adalah sebagai berikut : 

a. Metode Deskriptif Kuantitatif 

Metode desktiptif kuantitatif yaitu metode analisis data dengan cara menggambarkan 

dan menganalisis data dengan menggunakan perhitungan angka-angka. Metode 

deskriptif kuantitatif digunakan untuk mengetahui perhitungan pemajakan pada 

kegiatan penyiaran radio. 
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b. Metode Deskriptif Kualitatif 

Metode deskriptif kualitatif merupakan metode analisis data berdasarkan teori-teori 

yang ada dan sesuai dengan kenyataan dilapangan. Metode ini untuk mengetahui 

evaluasi pemajakan yang berada di PT Kumboro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




