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BAB III 

GAMBARAN UMUM DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Sejarah berdirinya Kantor Konsultan Pajak Pelita 

Kantor Konsultan Pajak (KKP) Pelita telah berdiri sejak tahun 2004, pada mulanya 

Kantor Konsultan Pajak Pelita berkedudukan di Mugas pada 2004 tetapi sejak tahun 2007 

pindah dan bekedudukan di alamat yang baru yang beralamat di Jl. Damarwulan No. 24 A. 

Kantor Konsultan Pajak (KKP) Pelita. 

 

3.2 Struktur Organisasi 

Gambar 3.1 

Bagan Struktur Organisasi Kantor Konsultan Pajak (KKP) Pelita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : KKP Pelita, 2017. 
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3.3 Pokok Tugas dan Kewajiban Setiap Bagian 

A. Pimpinan Konsultan Pajak 

Pemimpin Kantor Konsultan Pajak A memiliki tugas dan tanggung jawab yang meliputi: 

melakukan praktik sebagi konsultan (memberikan saran dan pedoman kepada klien 

dalam menjalankan kewajiban perpajakannya); tugas mengawasi; memberikan kritik 

dan saran dalam mengerjakan tugas perpajakan dan melakukan koreksi atas pekerjaan 

yng dilakukan oleh karyawan Kantor Konsultan Pajak A. 

B. Supervisor 

Supervisor memiliki tugas yang hampir sama dengan pemimpin Kantor Konsultan Pajak 

A. Supervisor bertugas memastikan semua kegiatan di Kantor Konsultan Pajak A 

berjalan dengan baik, dan bertugas mengambil alih tanggung jawab pemimpin Kantor 

Konsultan Pajak (KPP) A apabila berhalangan, meliputi tugas; konsultasi;  pengawasan 

dsb. 

C. Staf Akuntansi 

Kantor Konsultan Pajak (KKP) A memiliki staf pajak dan akuntansi, yang memiliki 

tanggungjawab sebagai berikut; melakukan pembuatan laporan pajak (menghitung 

pajak); membuat laporan pembukuan klien (badan maupun orang pribadi); dan 

melakukan pembayaran pajak klien. 

D. Staf Keuangan 

Memiliki tugas dan bertanggung jawab atas kas kecil yang dimiliki KKP A yang 

digunakan sebagai operasional KKP A, selain itu juga bertugas untuk membantu 

merekap data-data keuangan klien seperti pembayaran: PPN; PPh 21; PPh 23 dan lain-

lain. 
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E. Staf Pajak 

Memiliki tugas lapangan yaitu melakukan pelaporan pajak ke Kantor Pelayanan Pajak 

(KPP); melakukan penagihan data dan pembayaran pajak kepada klien berhubungan 

dengan pajak: Pajak Pertambahan Nilai (PPN); Pajak Penghasilan (PPh); dan Pajak-

pajak lainnya. 

 

3.4 Jenis Data dan Metode Penelitian 

3.4.1 Sumber Data 

Dalam penelitian Laporan Praktik Kerja Lapangan ini, penulis membutuhkan 

beberapa data yang tepat dan akurat untuk mendapatkan informasi yang cukup yang 

digunakan didalam pembahasan permasalahan yang disajikan. Sumber data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.  

a. Data primer 

Data yang diperoleh saat melakukan penelitian. Data tersebut diperoleh dengan 

cara wawancara langsung dengan pihak-pihak perusahaan. Data yang 

dikumpulkan yaitu data jenis perencanaan pajak yang diterapkan oleh 

perusahaan.  

b. Data Sekunder  

Merupakan sumber data penelitian yang diperoleh oleh peneliti secara tidak 

langsung atau melalui media perantara. Data yang dikumpulkan yaitu dokumen-

dokumen perusahaan berupa laporan keuangan fiskal perusahaan seperti daftar 

gaji, laporan laba rugi, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya. 
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3.4.2 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data-data tersebut yang dijadikan sumber dan bahan penulisan 

Laporan Praktik Kerja Lapangan ini, digunakan beberapa metode antara lain: 

a. Metode Studi Kepustakaan atau Literatur 

Metode pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mempelajari literatur-

literatur teoritis yang berkaitan dengan materi pembahasan dan/atau Undang-

undang yang berkaitan dengan perpajakan di Indonesia. 

b. Metode Wawancara/Interview 

Metode wawancara/interview dilakukan dengan mengajukan beberapa 

pertanyaan kepada narasumber.  Wawancara yang dilakukan bukan merupakan 

wawancara terstuktur atau dengan panduan wawancara, bertujuan untuk 

memperoleh informasi atau garis besar permasalahan yang menjadi 

pembahasan didalam Laporan Praktik Kerja Lapangan ini. Sugiyono 

(2012:140) menyatakan, wawancara tidak berstruktur adalah wawancara bebas 

di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun 

secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. 

c. Metode Dokumentasi 

Metode Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif 

dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek 

sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. 
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3.4.3 Metode Analisis 

Metode analisis data yang digunakan didalam laporan tugas akhir ini adalah metode 

analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Metode deskriptif menurut Sudjana 

(2004:53) “Metode Penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif digunakan 

apabila bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan peristiwa atau suatu 

kejadian yang terjadi pada saat sekarang dalam bentuk angka-angka bermakna”. 

Analisis yang dilakukan peneliti mengikuti langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Peneliti melakukan analisa terhadap data-data yang diperoleh berkaitan 

dengan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh PT. ACD, data yang 

dianalisa meliputi: 

a. Data Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dan Masa 

b. Data laporan keuangan yang dimiliki perusahaan 

c. Data strategi penghematan pajak yang dilakukan oleh perusahaan 

yang didapatkan peneliti melalui wawancara langsung dengan pihak-

pihak perusahaan dan pihak-pihak terkait (konsultan pajak). 

2. Peneliti menghitung kembali besarnya pajak terutang yang harus dibayarkan 

oleh perusahaan didasarkan pada penghitungan estimasi laporan keuangan 

internal perusahaan yang ditinjau dari kondisi perusahaan. 

3. Peneliti melakukan penghitungan terhadap uang tebusan yang harus 

dibayarkan oleh PT. ACD kepada negara untuk mendapatkan pengampunan 

dibidang perpajakan melalui pemanfaatan kebijakan tax amnesty sebagai 

bentuk perencanaan pajak PT.ACD 
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