BAB III
GAMBARAN UMUM DAN METODE PENELITIAN
3.1 Latar Belakang Kantor Konsultan Pajak Agustinus Mujianto dan Rekan
Agustinus Mujianto dan rekan adalah suatu perusahaan yang bergerak di
bidang Konsultan Pajak, Akuntansi, Manajemen, Pengembangan Program
Akuntnasi berbasis Komputer yang didirikan pada tanggal 1 Maret tahun 2008 di
Jl. Kaprawiran V, RT 02 RW 09, Bergas Lor, Bergas, Kabupaten Semarang
Provinsi Jawa Tengah. Dengan semakin berkembangnya dunia usaha maka
perusahaan ini dengan ijin dari Menteri Keuangan dan Direktorat Jendral Pajak.
3.2 Pelayanan Kantor Konsultan Pajak Agustinus Mujianto dan Rekan
1. Jasa Pembuatan Software Akuntansi
Memberikan jasa pembuatan program akuntansi berikut implementasi dan
maintenance-nya
2. Jasa outsourcing pembukuan
Memberikan jasa outsourcing pembukuan bagi pemilik Usaha Kecil
Menengah yang meliputi :
a. General Book Keeping
Menyusun buku besar (general ledger) atas transaksi usaha dengan
Accrual Basis atau Cash Basis.
b. Accounting Assistance and Supervision
Memberikan supervisi dan asistensi dalam bidang Akuntansi sesuai
dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.
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3. Jasa Perpajakan
Dengan semakin gencarnya sosialisasi dari Dirjen Pajak untuk peraturanperaturan terbaru yang harus dipahami oleh dunia usaha tentang hak dan
kewajiban didalam bidang perpajakan tentunya dibutuhkan tenaga yang
berpengalaman dan kompeten di bidang perpajakan. KKP Agustinus
Mujianto dan Rekan memberikan Jasa Perpajakan yang diperlukan oleh
WP Badan maupun WP Pribadi dalam rangka memenuhi kewajiban
perpajakannya. Jasa tersebut meliputi :
a. Tax Consultation Services
Memberikan konsultasi pajak baik lisan (sesuai dengan perjanjian)
maupun tertulis.
b. Tax Compliance Services
Pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, termasuk menghitung, menyiapkan
dan menyetorkan pajak terutang ke Kas Negara, serta melaporkannya
ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
c. Tax Management Planning and Saving/
Menyusun perencanaan dibidang perpajakan dan mengefisiensikan
beban pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
d. Tax Due Diligence Review
Mereview dan menganalisis laporan keuangan wajib pajak ditinjau
dari aspek perpajakan, serta menghitung pajak yang terutang dari hasil
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temuan (tax exposure).
e. Tax Assessment Assistance
Mendampingi

proses

pemeriksaan

sampai

selesai,

termasuk

memberikan penjelasan atas hasil temuan pemeriksa

sampai

mendapatkan hasil berupa Surat Ketetapan Pajak (SKP).
f. Tax Audit
Melakukan prosedur pemeriksaan sebelum dilakukan oleh pihak
Kantor Pelayanan Pajak setempat, atas laporan keuangan yang disusun
oleh wajib pajak termasuk memverifikasi dokumen pendukung sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan
memberikan penjelasan dan saran yang diperlukan.
g. Tax Objection
Mendampingi proses keberatan sampai selesai, termasuk menyiapkan
surat keberatan, memberikan penjelasan kepada fiskus sampai
mendapatkan hasil putusan berupa Surat Keputusan Keberatan.
h. Tax Appeal
Mendampingi klien proses banding sebagai konsultan pajak di
Pengadilan Pajak sampai selesai, termasuk menyiapkan surat banding
dan bantahan, memberikan penjelasan kepada Majelis Hakim, sampai
mendapatkan hasil berupa Putusan Banding.
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i. Tax Refund (TR / Restitution)
Mendampingi proses restitusi pajak yang merupakan hak wajib pajak
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
sampai mendapatkan hasil berupa surat perintah pembayaran kelebihan
pajak.
4. Jasa Pembuatan Proposal Pinjaman Bank
Semakin berkembangnya sebuah perusahaan, tentunya membutuhkan dana
tambahan untuk memperbesar pasar. KKP Agustinus Mujianto dan Rekan
membantu membuatkan proposal serta

analisis yang dibutuhkan

perbankan, untuk melancarkan kebutuhan dana anda.
5. Jasa Studi Kelayakan
KKP Agustinus Mujianto dan Rekan juga melayani pembuatan study
kelayakan apabila dibutuhkan untuk pengembngan usaha baru atau untuk
investasi baru sebuah usaha.

3.3 Klien Kantor Konsultan Pajak Agustinus Mujianto dan Rekan
Setelah 9 tahun sejak berdirinya KKP Agustinus Mujianto dan Rekan,
KKP ini sudah memiliki 8 klien Wajib Pajak badan dan beberapa klien usaha
perorangan dan UMKM.
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3.4 Metode Penelitian
3.4.1

Jenis data
Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder
yaitu data yang telah diolah oleh perusahaan dan direkap oleh
penulis. Data tersebut diperoleh oleh penulis dari PT ABC secara
langsung dari Kantor Konsultan Pajak Agustinus Mujianto dan
Rekan dalam bentuk SPT masa PPN, PPH Badan, beserta SSP-nya
dan laporan keuangan pada tahun 2014, 2015, dan 2016.

3.4.2

Metode Pengumpulan Data
1. Metode Wawancara
Wawancara merupakan proses memperoleh data untuk
tujuan penelitian dengan cara tanya jawab antara penulis dengan
narasumber. Penulis mewawancara pimpinan Kantor Konsultan
Pajak Agustinus Mujianto dan Rekan, yaitu Bapak Agustinus
Mujianto, dengan cara bertanya langsung kepada beliau dalam
melakukan penelitian ini.
2. Metode Kepustakaan
Penulis mencari data, mengumpulkan data, membaca data
dan kemudian mengolah. Data tersebut penulis peroleh dari
berbagai sumber cetak maupun elektronik.
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3.4.3 Metode Analisis Data
Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode
penelitian kuantitatif, yaitu metode penelitian yang menggunakan
perhitungan angka, mulai dari pengumpulan, penafsiran data, serta
penampilan dari hasilnya. Metode Deskriptif kuantitatif digunakan
untuk menganalisis penghitungan PPN dan analisis rasio keuangan
untuk mengetahui kinerja perusahaan.
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