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BAB III 

 

GAMBARAN UMUM DAN METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Gambaran Umum Kantor Konsultan Pajak (KKP) Yan Adiyanto 

(Adiyanto Consultant Manajement) 

Kantor Konsultan Pajak (KKP ) Yan Adiyanto ( Adiyanto Consultant Manajement 

) sudah berdiri sejak 2014 dan memperoleh izin dalam membuka praktek sebagai 

konsultan pajak dari Direktorat Jendral Pajak pada 11 Februari 2014 dengan 

nomor syrat izin No : SI-4174/PJ/2014. Adiyanto Consultant Manajement yang 

bergabung dalam keanggotaan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) sejak 

tahun 2016. Adiyanto Consultant Manajement selain menangani di dalam kota 

Semarang mereka juga menangani di luar kota Semarang seperti Jakarta, 

Magelang, Jogja, dan Surakarta. 

Adiyanto Consultant Manajement adalah sebuah perusahaan jasa konsultasi yang 

berkonsetrasi pada penyediaan jasa konsultasi manajemen Administrasi 

(Administration Management Consulting). Bidang jasa yang ditawarkan bersifat 

komprehensif mencakup konsultasi manajemen dibidang keuangan (Finance), 

Akuntansi (Accounting) dan pajak (Tax) beserta pembuatan laporan dan audit 

terhadap laporan yang telah dibuat oleh pelanggan (klien) yang bertujuan untuk 

membantu memberikan dan menyajikan data yang dibutuhkan secara jelas, 

lengkap, benar, real dan bisa dipertanggungjawabkan.(ACM 2014) 
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Dalam pemberian jasa konsultasi, pendekatan dan metode yang kami aplikasikan 

adalah merupakan suatu sistem yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang 

lainnya agar dicapai kualitas pelayanan yang optimal untuk memenuhi harapan 

pelanggan. Pelayanan Adiyanto Consultant Management sendiri dalam 

memberikan pelayanan didukung oleh tenaga ahi yang profesional dan handal 

dalam bidangnya, sehingga tahu betul permasalahan yang sedang dihadapi dan 

memberikan solusi dari apa yang dibutuhkan oleh pelanggan untuk membantu 

dalam kegiatan operasional atau suatu usaha yang sedang dijalankan.(ACM 2014) 

Dengan berbekal pengalaman yang cukup yaitu pernah bekerja pada suatu 

perusahaan swasta PT. Indomarco Prismatama (minimarket “Indomaret”) dari 

mulai tahun 2005 dalam bidang Administrasi dan sampai sekarang menangani di 

beberapa perusahaan. Total kami telah berkecimpung selama 10 tahun dalam 

bidang Administrasi (FIN, ACC & TAX).(ACM 2014) 

Adiyanto Consultant Manajement yang sekarang ini berada di Semarang 

merupakan usaha pribadi dan mempunyai 1 (satu) karyawan yang merupakan 

salah satu orang terpercaya dari Bapak Yan Adiyanto sendiri. 

 

3.2.1  Deskripsi Kerja Masing-Masing Bagian 

Di dalam Adiyanto Consultant Manajement terdapat bagian serta deskripsi kerja 

yang harus dilaksanakan dan dikerjakan, berikut ini deskripsinya : 

1. Pemimpin, Yan Adiyanto bertanggung jawab atas seluruh kegiatan 

perusahaan, mencari klien baru dan memberi konsultasi kepada 

Wajib Pajak dan mendampingi bila terdapat masalah. Kemudian 

selain mengurus itu beliau juga mengisi SPT masa dan tahunan  dan 
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pembuatan pembukuan Wajib Pajak serta pelaporan SPT masa dan 

tahunan, melakukan pembayaran pajak ke bank, kantor pos, dan 

KKP. 

2. Staff, Anggi Saputri bertugas untuk membantu pengerjaan laporan 

bulanan dan tahunan, serta mengerjakan SPT masa di Direktorat 

Jendral Pajak secara Online. 

 

3.3 Metode Penelitian 

 

3.3.1  Jenis Data 

Dalam penyusunan Laporan Praktek Kerja Lapangan (PKL) menggunakan jenis 

data sekunder, yaitu dengan cara mendapatkannya melalui perusahaan yang 

bersangkutan melalui media perantara maupun pihak lain yang bersangkutan 

dengan perusahaan tersebut. Data yang didapat oleh penulis adalah data 

penghitungan dan pelaporan SSP PPh WP Badan PT. WIB. 

 

3.3.2  Metode Pengumpulan Data 

Penulis menggunakan metode pengumpulan data dalam sebuah prosedur yang 

dilakukan untuk mendapatkan data yang diperlukan. Berikut pengumpulan data 

yang digunakan oleh penulis : 

a. Wawancara 

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab dengan 

seseorang yang menjadi objek sasaran penulis yang sehubungan dengan pajak. 

Penulis juga melakukan wawancara terhadap atasan atau pemimpin dan staf dari 



25 
 

Adiyanto Consultant Manajement yang menangani dan atau mengarsip langsung 

PT. WIB untuk memperoleh data yang dibutuhkan untuk penulisan ini yaitu 

perhitungan dan pelaporan SSP PPh badan PT. WIB. 

b. Studi Perpustakaan 

Selain memperoleh data dari pihak yang bersangkutan, penulis juga 

mendapatkannya dari buku-buku mengenai peraturan perpajakan yang sesuai 

dengan topik pembahasan untuk dijadikan bahan reverensi dalam menuntaskan 

Tugas Akhir. 

 

3. Metode Analisis Data 

Metode Analisis Data yang digunakan penulis dalam menyusun Laporan Praktek 

Kerja Lapangan (PKL) adalah sebagai berikut : 

a. Metode Diskriptif Kualitatif 

Metode ini menggunakan data yang bertujuan untuk memecahkan masalah 

dengan cara mengumpulkan dan menganalisi data berdasarkan teori-teori yang 

bersangkutan. Teori ini untuk mengetahui dalam penerapan Peraturan Pemerintah 

(PP) Nomor 46 2013 kepada PT. WIB. 

b. Metode Diskriptif Kuantitatif 

Metode ini digunakan penulis dalam menggunakan perhitungan angka-angka serta 

analisis data yang benar dalam suatu pajak terhutang di dalam PT. WIB. 
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