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BAB III 

GAMBARAN UMUM DAN METODE PENELITIAN 

3.1  Gambaran Umum 

3.1.1  Sejarah Singkat dan Gambaran  Lokasi Praktek Kerja Lapangan 

Dalam memenuhi syarat untuk kelulusan, penulis melakukan Praktek Kerja 

Lapangan ( PKL ) selama 25 hari kerja di Kantor Konsultan Pajak ( KKP ) Edwin 

Suwandhy dan menulis laporan berdasarkan hasil dari Praktek Kerja Lapangan tersebut. 

KKP Edwin Suwandhy merupakan anggota organisasi konsultan pajak yaitu IKPI 

(Ikatan Konsultan Pajak Indonesia) se-Jawa Tengah.  Kantor Konsultan Pajak ( KKP ) 

Edwin Suwandhy berada di Jalan Banteng Raya Utara  No. 8 Semarang. Kantor ini 

merupakan milik Bapak Edwin Suwandhy sendiri.        

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Edwin Suwandhy selaku 

pemilik kantor dan sekaligus menjabat sebagai kepala KKP Edwin Suwandhy, penulis 

mendapatkan informasi tentang sejarah singkat Bapak Edwin Suwandhy memulai 

karirnya dalam bidang perpajakan dan didirikan KKP Edwin Suwandhy, dimana asal 

mula beliau menjadi seorang konsultan pajak karena dikenalkan oleh rekan beliau untuk 

mencoba masuk didunia perpajakan dan menjadi konsultan pajak. Semenjak saat itu 

beliau mengikuti jejak rekannya itu dan akhirnya terus tertarik untuk mendalami 

perpajakan hingga tahun 1995 beliau pernah bekerja di bagian perpajakan pada sebuah 

perusahaan konsultan pajak yaitu PT. Konsultan Hananta. Setelah itu pada tahun 1996 

beliau  memutuskan untuk membuka Kantor Konsultan Pajak bersama rekannya yang 

bernama Bapak Rudi hingga tahun 2007. Dan pada akhirnya tahun 2007 beliau 

memutuskan untuk mendirikan  Kantor Konsultan Pajak (KKP) sendiri sampai dengan 

sekarang dengan memperoleh izin pendirian No.SI-1368/PJ/2007 dari Direktorat 

Jenderal Pajak.  
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KKP Edwin Suwandhy merupakan golongan KKP yang baik dan terpercaya 

meskipun tidak besar karena telah menerima banyak client dari beberapa daerah baik di 

Semarang maupun diluar semarang, baik itu wajib pajak orang pribadi maupun wajib 

pajak badan dengan berbagai permasalahan perpajakan yang dihadapi. Dalam 

mengatasi  berbagai permasalahan perpajakan yang dihadapi oleh client, Pak Edwin 

memiliki tujuh karyawan yang berkompeten di kantornya. Dengan masing-masing 

memegang peranan dan tanggung jawab yang berbeda-beda. 

 

3.1.2  Struktur Organisasi KKP Edwin Suwandhy 

Berikut struktur organisasi dari Kantor Konsultan Pajak Edwin Suwandhy : 

Gambar 3.1 

Struktur Organisasi 
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3.1.3  Deskripsi Tugas dan Tanggung Jawab  

 Tugas disetiap bidang berbeda-beda dan itu merupakan tanggung jawab yang 

dipercayakan kepada masing-masing karyawan untuk mereka tangani. Berikut 

penjelasan atas tugas dan tanggung jawab karyawan di tiap-tiap bidangnya :  

1. Kepala Kantor 

Kepala kantor memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memimpin, 

mengambil keputusan dan memastikan semua kewajiban perpajakan client 

nya seperti hitung, setor dan lapor berjalan dengan baik, teratur dan tidak 

ada masalah serta memantau pekerjaan karyawannya. 

2. Wakil Kepala Kantor 

Wakil kepala kantor memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menangani 

permasalahan perpajakan yang berkenaan dengan segala berkas-berkas yang 

dibutuhkan oleh kepala kantor, serta ikut membantu dalam memecahkan 

masalah client yang cukup rumit hingga harus mengikuti persidangan. Wakil 

kepala  juga memiliki tugas menggantikan posisi kepala kantor. 

3. Staf Keuangan 

Staf keuangan memiliki tugas dan tanggung jawab menangani bagian 

akuntansi KKP Edwin Suwandhy, dan dipercaya memegang kas KKP baik 

dari client untuk membayar pajaknya maupun untuk pengelolaan KKP. 

4. Staf  

Staf memiliki tugas dan tanggung jawab menyelesaikan masing-masing 

masalah perpajakan PPh Pasal 22, PPh pasal 23, PPh Pasal 21, PPh Pasal 4 

ayat 2, maupun PPN dan PPnBM, PPh 25 dari perusahaan - perusahaan yang 

telah menjadi client KKP Edwin Suwandhy. 
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5. Staf Lapangan 

Staf lapangan memiliki tugas dan tanggung jawab atas pengambilan data ke 

tempat wajib pajak client di KKP Edwin Suwandhy agar mempermudah 

client dalam melaporkan dan menyetorkan pajaknya dan bertugas untuk 

melaporkan SPT dan/atau SSP client ke KPP. 

 

3.2 Metode Penelitian  

3.2.1 Jenis Data 

1. Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari pihak yang 

diyakini sebagai sumber atau pihak yang memiliki wewenang memberikan 

data. Dalam penulisan ini data primer mengenai sejarah singkat KKP 

diperoleh penulis dari wawancara langsung dengan Bapak Edwin 

Suwandhy selaku kepala dan pemiik KKP Edwin Suwandhy, sedangkan 

mengenai struktur organisasi serta tugas dan tanggung jawab diperoleh 

dari staf dan struktur organisasi di kantor. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, data ini 

merupakan  data yang diperoleh dari data yang telah dikumpulkan dan 

diolah oleh pihak lain melalui berbagai tulisan. Data sekunder ini penulis 

peroleh dengan  mencari, mempelajari dan mengumpulkan data atau 

tulisan yang berhubungan dengan masalah atau kasus ini. Yaitu SPT 

Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2015 PT. Kuhani Candamani dan Surat 

Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak beserta lampirannya. 
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3.2.2 Metode Pengumpulan Data  

1. Metode Observasi 

Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara pengamatan 

langsung. Dalam metode ini penulis melakukan pengamatan langsung  di 

Kantor Konsultan Pajak Edwin Suwandhy. 

  

2. Metode Wawancara 

Wawancara merupakan metode pengumpulan data secara lisan dengan 

cara melakukan tanya jawab langsung dengan orang-orang yang 

berhubungan langsung dengan objek penelitian, sehingga dapat 

memperoleh data suatu topik yang diinginkan. Dalam hal ini, penulis 

melakukan wawancara dengan kepala Kantor Konsultan Pajak Edwin 

Suwandhy selaku pemilik KKP tersebut dan dengan beberapa staff KKP. 

3. Metode Kepustakaan  

Metode kepustakaan merupakan metode pengumpulan data dengan 

mencari sumber yang mendukung baik bersumber dari buku, undang-

undang maupun dari peraturan-peraturan resmi yang terkait dengan 

pembahasan. Dalam hal ini, penulis mencari sumber dari buku, undang-

undang dan peraturan resmi tentang tax amnesty. 
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3.2.3 Metode Analisis Data  

1. Metode Deskriptif Kualitatif 

Metode deskriptif kualitatif merupakan metode analisis yang 

menggambarkan, mengumpulkan serta menganalisis data berdasarkan teori 

yang ada serta kenyataan yang terjadi di lapanagan. Metode ini digunakan 

untuk mengetahuai fasilitas apa yang di peroleh PT. Kuhani Candamani 

dalam mengikuti tax amnesty dan apa dampak  jika PT. Kuhani 

Candamani tidak mengikuti tax amnesty. 

 

2. Metode Deskriptif Kuantitatif 

Metode deskriptif kuantitatif merupakan metode analisis data dengan 

menggunakan perhitungan angka-angka. Metode ini digunakan untuk 

mengetahui bagaimana  pelaporan harta dan kewajiban PT. Kuhani 

Candamani sebelum dan setelah mengikuti tax amnesty serta untuk 

mengetahui perhitungan uang tebusan dalam tax amnesty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




