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BAB III 

GAMBARAN UMUN DAN METODE PENELITIAN 

3.1 Sejarah Singkat Kantor Konsultan Pajak Benny Gunawan dan Rekan 

Kantor Konsultan Pajak Benny Gunawan dan Rekan ini didirikan 

oleh Bapak Benny Gunawan sejak tahun 2010 kantor ini berada  di Jalan 

Puri Anjasmoro Blok EE 1 No 6-7 Tawangsari Semarang. BG Tax 

Consulting merupakan badan usaha persekutuan (partnership) yang 

bergerak dibidang jasa perpajakan. Kantor Konsultan Pajak Benny 

Gunawan & Rekan ini mempunyai perwakilan di Jakarta, Surabaya dan 

Yogyakarta. Sebagai konsultan pajak, KKP ini membantu banyak 

perusahaan di Indonesia untuk mengelola dan meminimalisir masalah 

perpajakan, serta mendorong kemajuan bisnis. Selain itu, KKP ini juga 

memberikan jasa analisis dan perhitungan pajak sesuai ketentuan yang 

berlaku. Solusi dari hasil analisis tersebut dapat membantu dalam 

penghematan biaya pajak serta membantu pengambilan strategi jangka 

panjang bisnis. Sampai saat ini KKP Benny Gunawan & Rekan sudah 

memiliki kurang lebih 250 klien. 

3.2 Visi dan Misi Kantor Konsultan Pajak Benny Gunawan dan Rekan 

Visi : Membangun Jasa Profesional dibidang Akuntansi dan Perpajakan yang 

handal dan terpercaya dengan mengutamakan Indepedensi, Kapabilitas, 

Integritas dan Moralitas sehingga memberikan manfaat sebesar-

besarnya kepada StakeHolders. 
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Misi : Memberikan Jasa Profesional berdasarkan: 

1. Best Quality Services/ Layanan Kualitas Terbaik. 

2. Good Technical Skill/ Kemampuan Teknis yang Baik. 

3. On Time Schedule/ Ketepatan waktu. 

4. Work Smart/ Bekerja dengan Cerdas. 

3.3 Struktur Organisasi 

Kantor Konsultan Pajak Benny Gunawan & Rekan di pimpin oleh 

Bapak Benny Gunawan sendiri dan dibantu oleh istrinya yang selaku 

komisaris kantor serta para karyawannya. Bapak Benny Gunawan 

memberikan kepercayaan kepada karyawannya untuk menangani urusan 

perpajakan kliennya. Berikut rincian tugas dari pimpinan, manajer 

operasional, supervisior, staff di KKP Benny Gunawan & Rekan : 

1. Pimpinan 

Sebagai pimpinan, Bapak Benny Gunawan MM. Akt. CA. 

CPA mempunyai tugas untuk memimpin KKP dan 

bertanggung jawab terhadap kewajiban perpajakan klienya. 

Serta mengawasi pekerjaan karyawannya. 

2. Manajer Operasional 

Sebagai Manajer Operasional, Bapak Isa Ansori ST 

mempunyai tugas untuk menangani dan bertanggung jawab 

atas seluruh operasional KKP. 
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3. Supervisior 

Sebagai Supervisor, Domo SE, Bella SE BKP Akt, Ardi SE, 

Dian SE mempunyai tugas mengecek ulang perhitungan pajak 

terutang yang telah dinuat oleh para staff sehingga pada saat 

pelaporan pembayaran tidak ditemukan nominal, nama, 

ataupun NPWP yang salah. Selain itu juga memegang peran 

dalam mengawasi para staff ketika pemilik sedang tidak ada di 

tempat. 

4. Staff 

Kantor Konsultan Pajak Benny Gunawan & Rekan memiliki 9 

staff (Agus SE, Gracia SE, Devina SE, Sarlin Amd, Singgih 

SE, Septi Amd, Hafidz Amd, Devina SE, Amelia SE) yaitu 

setiap masing-masing staff mempunyai tugas membantu 

supervisor untuk melakukan pengumpulan data yang digunakan 

dalam proses perhitungan perpajakan. 

3.4 Metode Penelitian 

3.4.1 Objek dan Lokasi 

Yang menjadi objek penelitian dalam penulisan tugas akhir ini 

adalah perhitungan PPh Pasal 21 terhadap adanya pegawai tetap yang 

mutasi saat terjadinya perubahan PTKP. Data yang diperoleh penulis 

merupakan data yang didapat dari salah satu klien di Kantor Konsultan 
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Pajak Benny & Rekan. Data tersebut berupa data perhitungan PPh Pasal 21 

karyawan selama tahun 2016. 

3.4.2 Jenis Data 

Dalam hal penulisan ini, penulis menggunakan data sekunder yaitu 

sumber data yang diperoleh melalui media perantara. Data tersebut 

diperoleh penulis dari perusahaan melalui Kantor Konsultan Pajak Benny 

Gunawan dalam bentuk rekapan perhitungan PPh Pasal 21 masa Januari-

Desember 2016 yang digunakan sebagai materi yang dapat menunjang 

mengenai pembahasan yang terkait. 

3.4.3 Metode Pengumpulan Data 

1. Metode Wawancara 

Wawancara adalah suatu proses mendapatkan informasi data untuk 

tujuan penelitian melalui cara tanya jawab antara penulis dengan 

narasumber. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan 

karyawan di Kantor Konsultan Pajak Benny Gunawan & Rekan dengan 

cara bertanya langsung kepada karyawan dalam melakukan penelitian ini. 

2. Metode Kepustakaan 

Penulis mengumpulkan data dengan cara mencari sumber-sumber 

pendukung dari Peraturan perundang-undangan, buku, dan internet yang 

terkait dengan pembahasan yang akan diteliti oleh penulis, setelah itu 

penulis membaca data dan kemudian mengolah data tersebut. 
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 3.4.4 Metode Analisis Data 

Metode deskriptif kuantitatif merupakan metode penelitian yang 

menggunakan perhitungan angka, mulai dari pengumpulan data sampai 

penampilan hasil. Dalam penulisan ini yang akan dianalisis oleh penulis 

mengenai pengaruh penghitungan PPh Pasal 21 terhadap karyawan yang 

mutasi saat adanya perubahan kenaikan PTKP. Untuk mendapatkan dasar 

yang pasti, maka penulis menggunakan teori-teori sebagai referensi untuk 

menjelaskan penelitian praktek kerja lapangan ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


