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BAB III 

GAMBARAN UMUM DAN METODE PENELITIAN 

3.1. Sejarah Singkat Inti Pembinaan Manajemen 

Inti Pembinaan Manajemen (IPM) Consultant  atau yang sering 

disebut KAP Pho Seng ka merupakan perusahaan yang didirikan oleh 

Akuntan Publik Pho Seng Ka, Ak, BKP, CPA, CPMA yang tergabung pada 

Persekutuan Akuntan Publik ARHJ (Achmad, Rasyid, Hisbullah dan Jerry) 

yang berkantor pusat di Jakarta. IPM memulai praktiknya sebagai cabang di 

Semarang pada tanggal 7 Desember 2009 dengan Bapak Pho Seng Ka 

sebagai pimpinannya.  

Perusahaan yang berdiri di jalan Muara Mas Timur Raya nomor 242 

Panggung Lor Semarang menyediakan berbagai jasa yang menyangkut 

Akuntansi Publik dan Konsultasi Pajak dengan izin – izin yang telah 

dikantongi seperti Izin Akuntan Publik dari Menteri Keuangan RI (Nomor 

Izin AP : 09.1.1041), Izin Konsultan Pajak dari Direktur Jenderal Pajak RI 

(SI-1624/PJ/2009), Izin Kuasa Hukum dari Ketua Pengadilan Pajak RI. 

Didukung juga dengan pimpinan yang berpengalaman lebih dari 25 tahun, 

18 staf yang berpengalaman handal di bidangnya, hingga saat ini IPM 

Consultant memiliki ratusan klien yang memiliki latar belakang usaha yang 

berbeda – beda. 
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3.1.1. Struktur Organisasi IPM Consultant 

Gambar 3.1. Struktur Organisasi IPM Consultant 

Sumber : Inti Pembinaan Manajemen, 2017 

Inti Pembinaan Manajemen (IPM) Consultant memiliki kepala 

perusahaan yaitu Bapak Pho Seng ka yang bertugas mengawasi jalannya 

perusahaan sekaligus sebagai konsultan utama dalam perusahaan. 

Selanjutnya Ibu Endang Dewiewatie sebagai wakil ketua yang bertugas 

mengawasi kinerja staf di masing – masing bagian serta mendampingi klien 

yang membutuhkan. Di bagian Akuntansi diisi oleh 10 orang staf kompeten 

yang bertugas mengaudit, melakukan pembukuan dan tugas lain yang 

dibutuhkan dalam akuntansi perusahaan klien. Staf perpajakan berisi 8 

orang tenaga ahli yang bertugas untuk penghitungan, pembayaran dan 

pelaporan pajak, pemberkasan dokumen yang dibutuhkan serta tugas lain 
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yang dibutuhkan perpajakan. Bagian rumah tanggaanya terdiri atas 1 orang 

karyawan bertugas dalam konsumsi dan kebersihan kantor.  

3.2. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan metode yang digunakan penulis untuk 

mengolah data yang diperoleh menjadi sebuah tulisan. Metode penelitian 

meliputi jenis data yang digunakan, teknik pengumpulan data dan metode 

analisis data. 

3.2.1. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam tugas akhir ini merupakan 

data sekunder yang diperoleh dari data perusahaan CV. DEF yang 

ada di kantor IPM. Data yang diperoleh berupa laporan omzet akhir 

tahun 2015 serta data transaksi selama tahun 2016. 

3.2.2. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan penulis dalam pengumpulan data 

meliputi : 

1. Teknik Kepustakaan 

Penulis mendapat data dari arsip kantor IPM serta 

mengumpulkan informasi pendukung dari buku – buku 

perpajakan yang ditulis oleh beberapa penulis serta media 

elektronik berupa situs resmi Kementrian Keuangan Republik 

Indonesia. 
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2. Teknik Wawancara 

Penulis melakukan tanya jawab dengan pihak IPM bagian 

perpajakan yang diberi tugas menangani urusan perpajakan CV. 

DEF mengenai ada atau tidaknya suatu kealpaan dalam 

pemajakan CV. DEF. 

3.2.3. Metode Analisis Data 

Metode yang penulis gunakan dalam analisis data adalah 

metode : 

1. Deskriptif Kuantitatifdi mana metode ini menggunakan 

pengolahan angka sebagai penentu yang berhubungan dengan 

penghitungan PPh pasal 23 yang benar. 

 

 

 

 

 

 

 

 


