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BAB III 

GAMBARAN UMUM DAN METODE PENELITIAN 

3.1 Gambaran Umum Kantor Konsultan Pajak D. Sarwono 

 Kantor Konsultan Pajak D.Sarwono merupakan anggota resmi IKPI (Ikatan 

Konsultan Pajak Indonesia). Kantor ini beralamatkan di Jalan Citarum Raya no 48 

Semarang. Dengan SDM yang berkualitas serta pengalaman yang telah dimiliki 

menjadikan Kantor Konsultan Pajak D.Sarwono sebagai institusi yang profesional 

dalam memberikan pelayanan jasa konsultasi perpajakan bagi para kliennya. 

3.1.1 Sejarah Kantor Konsultan Pajak D.Sarwono 

 Kantor Konsultan Pajak D.Sarwono berdiri pada tahun 1990 dengan 

pendirinya adalah Bapak Djoenaidhi Sarwono. Pada awalnya kantor ini 

memiliki 2 cabang yang terdapat di Pekalongan dan Salatiga. Namun 

dengan berjalannya waktu kegiatan jasa konsultasi dialihkan di 

kotaSemarang. Dengan pengalaman kurang lebih selama 27 tahun, 

menjadikan kantor konsultan ini memiliki kepercayaan di mata klien yang 

berasal dari berbagai daerah dalam menangani persoalan dan memberikan 

konsultasi di bidang perpajakan. 

3.1.2 Visi dan Misi Kantor Konsultan Pajak D. Sarwono 

 Visi Kantor Konsultan Pajak D.Sarwono adalah menjadi salah satu 

kantor konsultan pajak yang terbaik di kota Semarang bahkan di tingkat 

regional Jawa Tengah. 
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 Kantor Konsultan Pajak D.Sarwono mempunyai misi adalah 

berkomitmen memberikan pengertian, mengarahkan serta meningkatkan 

kesadaran klien untuk taat melakukan pembayaran pajak dengan tetap 

menjaga hubungan yang baik antara kantor dengan klien, baik itu 

perusahaan maupun perorangan. KKP D. Sarwono juga menjembatani 

hubungan antara kantor pajak dengan wajib pajak ( baik perusahaan/badan 

maupun perseorangan ) sehingga tercipta hubungan yang baik antara 

keduanya. 

(Natashya Biantoro,2017) 

3.1.3 Struktur Organisasi 

1. Pimpinan merupakan seseorang yang berhubungan langsung dengan 

klien. Mereka memberi penjelasan mengenai perpajakan yang meliputi 

cara menghitung, melapor dan menyetor pajak. 

2. Wakil pimpinan bertugas sebagai pembantu pimpinan dalam kegiatan 

perpajakan di kantor. Wakil mempunyai tugas yang hampir sama dengan 

pimpinan yaitu berhubungan langsung dengan klien yang membutuhkan 

penjelasan mengenai pajak dan memberikan tugas kepada staff . 

3. Sekretaris memiliki tugas membantu pimpinan, wakil dan seluruh staff  

apabila membutuhkan surat, mengirimkan email, menerima telepon dari 

klien, scan dan print SPT atau pembukuan yang diperlukan dalam 

kegiatan perpajakan. Sekretaris di Kantor Konsultan Pajak D.Sarwono ini 

biasanya berhubungan dengan IKPI sehingga jika terdapat informasi dari 

IKPI, akan disampaikan pada Pimpinan.  
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4. Staff Senior yaitu karyawan yang sudah bekerja di Kantor Konsultan D. 

Sarwono lebih dari sepuluh tahun sehingga bertanggung jawab atas 

seluruh kegiatan staff seperti staff administrasi, payment dan penagihan. 

5. Staff Administrasi memiliki tugas untuk menghitung pajak bulanan klien 

seperti PPh 21, PPh 23 dan PPN serta melakukan pembukuan dan 

membuat laporan Tahunan klien.  

6. Staff Payment bekerja sebagai mpenerima pembayaran dari klien dan 

membuat laporan keuangan dari Kantor Konsultan Pajak D. Sarwono. 

Staff Payment juga membantu staff administrasi dalam membuat 

pembukuan maupun PPN. 

7. Staff Penagihan bertugas mengkoordinasikan segala kegiatan penagihan 

pajak kepada klien, menyimpan dokumen-dokumen penagihan serta 

menyetor pajak ke bank persepsi. 

(Natashya Biantoro,2017) 

3.2 Metode Penelitian 

3.2.1 Jenis Data 

Dalam proses penelitian penulis memakai data sekunder yaitu data 

yang  telah diolah oleh pihak lain. Data tersebut dikumpulkan oleh penulis 

dari Kantor Konsultan Pajak D. Sarwono, yaitu formulir tax amnesty Orang 

Prbadi milik Bapak PB. 
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3.2.2 Metode Pengumpulan Data 

1. Metode Wawancara 

Penulis melakukan wawancara dengan pimpinan Kantor Konsultan 

Pajak D. Sarwono dengan cara bertanya langsung kepada beliau 

berkaitan dengan data yang dibutuhkan dalam penyelesaian laporan ini, 

seperti alasan keikutsertaan tax amnestydan profil perusahaan. 

2. Metode Dokumetasi 

Dalam penelitian ini penulis melakukan pencarian, pengumpulan, 

serta membaca berbagai data yang penulis peroleh dari berbagai sumber 

cetak maupun elektronik, termasuk formulir tax amnesty milik klien. 

Kemudian penulis mengolah kembali data tersebut. 

3.2.3 Metode Analisis Data 

1. Metode Deskriptif Kuantitatif 

Metode penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang  

menggunakanpenghitungan angka, mulai dari pengumpulan,  penafsiran 

data, serta penampilan dari hasilnya. Metode Deskriptif kuantitatif 

digunakan untuk menganalisis bagaimana penghitungan saat Bapak PB 

mengikuti tax amnesty. 
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2. Metode Deskriptif Kualitatif 

Metode penelitian yang menekankan pada pemahaman secara 

mendalam terhadap suatu masalah berdasarkan keadaan sesungguhnya 

merupakan pengertian dari metode ini.Metode Deskriptif Kualitatif 

digunakan untuk mengetahuilatar belakang dan implikasi Bapak PB 

dalam mengikuti tax amnesty. 

 

  




