BAB III
GAMBARAN UMUM DAN METODE PENELITIAN
3.1. Gambaran Umum Kantor Konsultan Pajak CV. Indo Karya Konsultan
CV. Indo karya Konsultan, didirikan pada tahun 2004 dan beralamatkan di
Jalan Jagalan nomor 75 Semarang. Dengan rentang waktu sejak awal berdiri hingga
sekarang menjadikan CV. Indokarya Konsultan sebagai konsultan pajak yang
cukup berpengalaman dalam melaksanakan tugasnya sebagai badan usaha yang
bergerak dibidang konsultasi perpajakan. Banyaknya pengalaman yang dimiliki
oleh CV. Indo karya Konsultan sebanding dengan besarnya kepercayaan yang
diberikan klien kepada perusahaan ini. Jasa konsultasi yang diberikan CV.
Indokarya Konsultan ini berupa mengolah data mentah hingga menjadi laporan
keuangan sampai dengan menghitung besaran pajak terutang yang harus dibayarkan
serta membantu dalam proses penyetoran dan pelaporan kewajiban perpajakan yang
dimiliki oleh para kliennya.
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3.2 Struktur Organisasi CV. Indo karya Konsultan
Berikut ini adalah struktur organisasi yang dimiliki oleh CV. Indo karya
Konsultan :
Gambar 3.1
Struktur Organisasi
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Sumber : CV.Indokarya Konsultan, data diolah, 2017
3.3 Deskripsi Tugas yang Diemban di CV. Indo Karya Konsultan
Berikut ini adalah deskripsi singkat tugas dan wewenang yang dimiliki
berdasarkan jabatan di CV. Indo Karya Konsultan
1. Direktur (Drs. Darriono Prajetno)
Sebagai Direktur CV. Indo Karya Konsultan, beliau berperan
penting dalam memberikan instruksi dan tanggung jawab yang harus
dilaksanakan setiap karyawannya. Serta memiliki peran untuk memberikan
konsultasi maupun solusi dari masalah perpajakan terhadap setiap kliennya.
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2. Manajer Akuntansi (Ferryanto A.N, S.E)
Sejalan dengan jabaran yang diemban yaitu sebagai manajer
akuntansi, beliau memiliki tanggung jawab untuk menangani setiap kasus
yang berkaitan dengan perhitungan akuntansi.
3. Manajer Perpajakan (Hadi Susanto S.E)
Sebagai seorang manajer perpajakan beliau lebih secara spesifik
menangani berbagai persoalan yang menyangkut perhitungan perpajakan.
Namun, selain itu tugas lain yang diemban oleh Bapak Hadi ialah untuk
mengecek ulang setiap perhitungan perpajakan klien agar saat dilaporkan
tidak ditemukan adanya kesalahan. Tugas lainnya adalah untuk melakukan
interviewpada setiap pelamar yang ingin melamar kerja disana, serta untuk
mengawasi kinerja karyawan ketika direktur tidak sedang berada ditempat.
4. Karyawan Novi
Sebagai salah satu karyawan, Ibu Novi memiliki tugas sebagai
sekretaris di CV. Indokarya Konsultan. Selain itu beliau juga yang
bertanggung jawab apabila ada pelamar yang akan melakukan kegiatan
magang. Serta tugas lain yang dimiliki yaitu menangani persoalan dan
perhitungan akuntansi klien.
5. Karyawan Melka
Sebagai salah satu karyawan, Ibu Melka memiliki tugas untuk
menangani persoalan perpajakan dari klien badan usaha serta melakukan
perhitungan akuntansi
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6. Karyawan Siska
Sebagai salah satu karyawan di CV. Indokarya Konsultan, ibu Siska
mengemban peran sebagai bendahara. Selain itu beliau juga memiliki peran
untuk menangani persoalan dan melakukan perhitungan perpajakan yang
dimiliki klien dari data mentah menjadi laporan yang siap untuk dilaporkan.
7. Karyawan Bangkit
Tugas dari Sdr. Bangkit di CV. Indokarya Konsultan adalah untuk
mengambil data mentah dari klien untuk diproses menjadi laporan keuangan
ataupun laporan perpajakan, melakukan pembayaran pajak serta untuk
melakukan proses pelaporan pajak ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama.
8. Karyawan Azhar
Tugas dari Sdr. Azhar di CV. Indokarya Konsultan adalah untuk
mengambil data mentah dari klien untuk diproses menjadi laporan keuangan
ataupun laporan perpajakan, melakukan pembayaran pajak, melakukan
proses pelaporan pajak ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama, serta
melakukan proses pengarsipan dari data klien di CV. Indokarya Konsultan.
3.4. Metode Penelitian
3.4.1. Jenis Data
Dalam proses penyusunan, penulis menggunakan jenis data
sekunder yaitu data yang penulis peroleh melalui pengolahan atas data arsip
milik Tuan X yang tersimpan oleh CV. Indokarya Konsultan.

16

3.4.2. Metode Pengumpulan Data
Dalam melakukan proses pengumpulan data untuk kepentingan
penelitian ini, penulis menggunakan metode dokumentasi yaitu metode
yang diperoleh dari data arsip dan dokumen yang dimiliki oleh
CV.Indokarya Konsultan terkait klien Tuan X sebagai pemilik usaha rumah
kost di Kota Semarang.
3.4.3. Metode Analisis Data
Dalam melakukan analisis atas data yang penulis peroleh, penulis
menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Metode ini dipilih karena
sesuai dengan pembahasan dalam laporan yang penulis tulis yaitu terkait
proses perhitungan hingga hasil akhir berupa hasil perhitungan dari besaran
pajak yang dimiliki oleh Tuan X sebagai pemilik usaha rumah kost di Kota
Semarang.
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