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  BAB III 

GAMBARAN UMUM DAN METODE PENELITIAN  

3.1 Gambaran Umum CV. Indo Karya Konsultan  

 Kantor Konsultan milik Drs Darriono Prajetno didirikan tahun 2004, 

berada di jalan Jagalan nomor 75 Semarang. Pada tanggal 26 Maret  2013 Kantor 

Konsultan Pajak Darriono di sahkan sebagai CV. Indo Karya Konsultan dengan  

mengantongi izin resmi praktek yaitu NO SI-965/PJ/2004. CV.Indo Karya 

membantu dari pengolahan data mentah hingga menyusun laporan keuangan laba 

rugi perusahaan perpajakan serta CV. Indo Karya Konsultan juga membantu 

pengurusan perhitungan pajak terhutang, pelaporan dan penyetoran kewajiban 

perpajakan kliennya. 
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3.2 Struktur Organisasi CV. Indo Karya Konsultan 

Di bawah ini struktur organisasi CV. Indo Karya Konsultan dapat 

dilihat  susunanya sebagai berikut: 

Gambar 3.1  

Struktur Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data CV.Indo Karya Konsultan, 2016 
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Uraian tugas masing- masing karyawan pada CV. Indo Karya Konsultan 

dapat kita ketahui sebagai berikut : 

 

- Bapak Darriono Prajetno 

Bapak Drs Darriono Prajetno adalah pendiri dari CV. Indo Karya 

Konsultan. Bapak Darriono menangani kasus perpajakan kepada klien 

yang datang berkonsultasi untuk menyelesaikan masalah perpajakan 

pribadi maupun perpajakan perusahaanya.  

- Bapak Ferryanto Adi Nugroho S.E 

Bapak Ferryanto Adi Nugroho S.E bertugas sebagai manajer 

akuntansi keuangan membuat laporan keuangan perusahaan, menghitung 

pajak kewajiban pajak terhutang serta mengontrol kas keluar masuk 

keuangan perusahaan. 

-  Bapak Hadi Susanto S.E 

Bapak Hadi Susanto kaki tangan dari Direktur Utama. Bapak Hadi 

di CV. Indo Karya bertugas melakukan pengecekan ulang pajak-pajak 

yang telah dihitung sekaligus merangkap sebagai HRD di kantor.  

- Ibu Novi 

Ibu Novi  memiliki tugas bagian IT serta menggelola data dan 

menyelesaikan laporan wajib pajak klien Bapak Darriono, ibu Novi juga 

dipercaya mengurus daftar absen karyawan setiap harinya. 

- Bapak Aloysius Kris 

Bapak Aloysius Kris bertugas menghitung besarnya pajak terutang 

sampai rekapan wajib pajak. Selain itu bertugas melayani telepon dan 

tamu dari luar perusahaan. 

- Ibu Melka 

Ibu Melka memiliki tugas bagian penagihan atas kewajiban 

transaksi pembayaran wajib pajak ke bank pemerintah. 

- Ibu Siska 

Ibu Siska bertugas menerima dan menginput seluruh transaksi yang 

dilakukan untuk laporan keuangan CV. Indo Karya Konsultan. 



27 
 

- Bapak Bangkit 

Bapak Bangkit memiliki tugas dalam pelaporkan pajak seluruh 

klient CV. Indo Karya lalu menyelesaikan tagihan kepada wajib pajak lalu 

menyimpan berkas di kantor dan bukti pelaporan ke ruangan data 

penyimpanan kien. 

- Bapak Teguh 

Bapak teguh bertugas dalam pelayanan transportasi Bapak Darriono dan 

karyawan untuk pelaksanakan tugas  kantor, serta membantu  pelayanan 

aktivitas dalam kantor. 

 

CV. Indo Karya Konsultan banyak menangani kasus perpajakan 

dari berbagai perusahaan dalam maupun luar kota. Salah satu yang 

menggunakan jasa konsultan CV.Indo Karya adalah perusahaan EMKL ( 

Ekspedisi Muatan Kapal Laut) yaitu PT. Eka Sakti. Perusahaan Ekspedisi 

Muatan Kapal Laut (EMKL) adalah perusahaan yang bergerak dalam 

pengurusan dokumen dan muatan yang akan diangkut melalui kapal atau 

berasal dari kapal, yang telah mendapat kuasa tertulis dari pemilik. PT. 

Eka Sakti resmi berdiri tahun 2015, berada di jalan Hasanudin no 1 

Semarang. Di bawah ini struktur organisasi PT. Eka Sakti sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

Pimpinan 

Bapak Ferdiyan 

Tabel 3.2 

Struktur Organisasi PT. Eka Sakti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data diolah, 2016 

 

Uraian tugas masing- masing karyawan pada PT. Eka Sakti sebagai 

berikut: 

- Pimpinan ( Bapak Ferdiyan) 

Bapak Ferdiyan adalah pimpinan PT. Eka Sakti yang bertugas 

menerima order pengurusan kegiatan pelayanan dokumen dan 

muatan bongkar muat kapal. 

- Bagian Administrasi ( Ibu Wieke) 

Ibu Wieke adalah bagian administrasi kepengurusan dokumen 

perizinan, dokumen surat jalan, dokumen pemesanan dan 

dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan muatan. 

- Bagian Keuangan ( Ibu Masamah) 

Ibu Masamah adalah karyawan bagian keuangan yang mengurusi 

segalah tagihan-tagihan kepengurusan muatan dan segala keuangan 

kantor. 
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- HRD ( Bapak Dony) 

Bapak Dony adalah karyawan bagian DRD yang membantu segala 

kegiatan kantor . 

 

3.3 Metode Penelitian 

3.3.1 Jenis Data  

  Penulis menggunakan data sekunder adalah data yang sudah ada 

atau data yang sesuai jenis penelitian yang ditentukan, diperoleh penulis dari 

Perusahaan EMKL yaitu PT.Eka Sakti melalui CV. Indo Karya dalam 

bentuk rekapan PPh pasal 23 beserta laporan kas laba rugi perusahaan PT. 

Eka Sakti masa Januari-Desember 2016. 

3.3.2 Metode Pengumpulan Data 

1. Metode Wawancara  

Wawancara adalah salah satu pengumpulan data yang bertujuan untuk 

penelitian dengan cara penulis bertanya langsung kepada narasumber 

pimpinan Kantor Konsultan Pajak Darriono Prajetno. Untuk 

menyelesaikan penelitian ini. 

 

2. Metode Kepustakaan 

Penulis mengumpulkan seluruh data yang terkait dengan penelitian. Baik 

data dari media cetak ke perpustakaan atau media elektronik internet. 
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3.3.3 Metode Analisis Data 

1. Metode Deskriptif Kuantitatif 

Metode deskriptif kuantitatif adalah jenis metode penelitian dengan  

mengumpulan  sumber data terkait lalu mengembangkan dan mengolah 

data yang ada, untuk  menampilkan analisis  sesuai prosedur 

penghitungan. 

Metode ini digunakan untuk menganalisis pelaksanaan perhitungan PPh 

Pasal 23 atas jasa trucking  dengan menggunakan metode gross up. 

2. Metode Deskriptif Kualitatif 

Metode Deskriptif Kualitatif adalah jenis metode penelitian dengan 

memberikan gambaran atau penjabaran permasalahan yang terjadi pada 

studi kasus yang di ambil peneliti untuk memberikan gambaran tentang 

permasalahan yang terjadi, metode ini digunakan untuk mengetahui 

bagaimana pelaksanaan pemajakan PPh Pasal 23 atas jasa trucking 

menggunakan metode gross up PT. Eka Sakti. 

  

 

 

 

 

 




