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BAB III 

GAMBARAN UMUM DAN METODE PENELITIAN 

3.1. Profil Kantor Konsultan Pajak ( KKP ) Heri Sutrisno 

KKP (Kantor Konsultan Pajak) Heri Sutrisno terletak di jalan 

Kanfer Utara no. 174 Banyumanik Kota Semarang. Kantor konsultan 

pajak tersebut merupakan usaha milik perseorangan yang dipimpin 

langsung oleh bapak Heri Sutrisno. 

KKP Heri Sutrisno mendapatkan ijin praktek pada tahun 2015, 

tepatnya pada tanggal 19 agustus 2015, dengan no ijin praktek : IKEP – 

2654/IP.B/PJ/2015. KKP Heri  Sutrisno sendiri sudah bergabung dengan 

Ikatan Konsultan Pajak Indinesia (IKPI) sejak tanggal 27 juli 2011, 

dengan no anggota : 2151. KKP Heri Sutrisno juga sudah mengantongi 

sertifikasi brevet B yang diperoleh pada tanggal 07 maret 2012, yang 

berarti boleh menangani wajib pajak orang pribadi dan badan. 

KKP Heri Sutrisno merupakan usaha perorangan yang bergerak 

dibidang Konsultan pajak. KKP Heri Sutrisno memberikan berbagai 

pelayanan bagi pelanggannya. Seperti penghitungan PPN, PPH Pasal 21, 

PPH Pasal 25, PPH Final, SPT Tahunan Orang pribadi dan badan, serta 

audit data keuangan perusahaan. Dan yang terbaru KKP Heri Sutrisno 

juga melayani konsultasi Tax Amnesty. 
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Terhitung sejak tahun 2015 dimana KKP Heri Sutrisno memperoleh 

ijin praktek, KKP Heri Sutrisno sudah memiliki klien tetap. Mulai dari 

kota Semarang, Purwodadi, hingga DKI Jakarta. Klien dari KKP Heri 

Sutrisno juga beraneka ragam, mulai dari wajib pajak badan koperasi, 

wajib pajak badan radio, hingga wajib pajak yayasan yang bergerak 

dalam bidang pendidikan. 

Untuk menjaga kualitas dari pelayanan yang diberikan oleh KKP 

Heri Sutrisno, Bapak Heri Sutrisno dan karyawannya selalu berpegang 

teguh pada visi dan misi yang dimilikinya. Visi dari Kantor Konsultan 

Pajak Heri Sutrisno adalah Memberikan pelayanan yang terbaik bagi 

pelanggan atau klien, dengan selalu jujur dalam bekerja, sehingga 

membuat pelanggan atau klien merasa puas atas pelayanan yang 

diberikan. Sedangkan misinya adalahmembantu pemerintah dalam 

menghimpun dana dari masyarakat melalui kewajiban perpajakan sesuai 

dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. 

Dengan visi dan misi yang selalu dipegang teguh oleh Bapak Heri 

Sutrisno beserta karyawannya, maka pelanggan akan selalu puas dengan 

pelayanan yang diberikan oleh Kantor Konsultan Pajak (KKP) Heri 

Sutrisno. 
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3.2. Struktur Organisasi Dan Tugas Masing – Masing Bagian 

Dalam menjalankan usahanya, tentu saja Kantor konsutan Pajak 

(KKP) Heri Sutrisno tidak mengerjakan semua aktivitas kantor sendiri. 

Melainkan dibantu oleh seorang koordinasi staf dan satu staf sebagai 

pembantu yang pastinya memiliki tugas dan kewajibannya masing - 

masing. Di dalam Kantor Konsultan Pajak Heri Sutrisno, dari pemimpin 

sampai pembantu staf merupakan kesatuan keluarga, sehingga 

keharmonisan dan rasa kekeluargaan yang terjalin di dalamnya sangat 

terasa. Berikut adalah bagan kepengurusan Kantor Konsultan Pajak Heri 

Sutrisno. 
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Gambar 3.1 Bagan kepengurusan Kantor Konsultan Pajak Heri Sutrisno 
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Sumber: KKP HeriSutrisno, tahun 2016 

Berikut penjelasan mengenai tugas masing – masing bagian, dari Kantor 

Konsultan Pajak Heri Sutrisno : 

a. Pimpinan 

BapakHeri Sutrisno dalam Kantor Konsultan Pajak (KKP) Heri 

Sutrisno memiliki jabatan sebagai pimpinan dan konsultan pajak yang 

bertugas untuk : 

Bp. Heri Sutrisno 

(Konsultan & Pimpinan) 

 

Raski Adri 

(Staff) 

 

Sri Sulastri 

(Wakil dan Resepsionis) 
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1. Bertanggung jawab atas semua kegiatan di kantor konsultan pajak 

tersebut. 

2. Mencari klien pada kantor konsultan pajaknya. 

3. Memberikan konsultasi pada klien dalam melaksanakan keajiban 

pemajakannya. 

4. Memberikan pendampingan dan memantau memberikan 

penyelesaian pada wajib pajak yang sedang mengalami 

permasalahan pemajakan. 

5. Memberikan sedikit arahan kepada karyawan atas tugas yang 

diberikan. 

b. Wakil dan Resepsionis 

Ibu Sri Sulastri dalam Kantor Konsultan Pajak (KKP) Heri Sutrisno 

memiliki jabatan sebagai wakil dan resepsionisyang bertugas untuk  

1. Mengkoordinir karyawan dan bertanggung jawab atas semua 

pelaporan pajak bulanan dan tahunan. 

2. Resepsionis dan memberikan konsultasi pada wajib pajak yang 

menjadi klien Kantor Konsultan Pajak (KKP) Heri Sutrino. 

3. Mengisi spt masa dan tahunan. 

4. Membuat laporan keuangan 

5. Menggantikan pemimpin jika pemimpin sedang ada acara atau 

pekerjaan lain. 

6. Mengurus keuangan kantor 
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c. Staff 

Raski Adri dalam Kantor Konsultan Pajak (KKP) Heri Sutrisno 

memiliki jabatan sebagai staff yang bertugas untuk 

1. Menyetor atau melapor SPT baik spt masa atau SPT tahunan. 

2. Mengisi SPT, baik SPT massa atau SPT tahunan. 

3. Memberikan konsultasi pada wajib pajak yang menjadi klien 

Kantor Konsultan Pajak (KKP) Heri Sutrisno. 

4. Mengambil data di wajib pajak yang menjadi klien Kantor 

Konsultan Pajak (KKP) Heri Sutrisno. 

3.3.  Metode Penelitian 

3.3.1  Jenis Data 

 Setelah melakukan praktek kerja lapangan, maka dalam 

penyusunan laporan ini, penulis menggunakan data   sekunder 

yang didapat dari Kantor Konsultan  Pajak Heri Sutrisno. Data 

yang didapat berupa transaksi penjualan dan pembelian 

PT.Radio Rasika Dananda Utama Ungaran selama tahun 2016. 

3.3.2 Metode Pengumpulan Data 

1. Metode Observasi 

Dalam mengumpulkan data, metode yang pertama digunakan 

adalah metodeobservasi dimana pengumpulan datanya, dengan 
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cara melakukan pengamatan dan ikut membantu mengerjakan 

laporan perpajakan PT.Radio Rasika Dananda Utama, secara 

langsung dan didampingi oleh pemimpin Kantor Konsultan 

Pajak Heri Sutrisno. 

2. Metode kepustakaan  

 Dalam mencari dan mengelola data, penulis menggunakan 

Undang – undang nomer 42 tahun 2009, internet,dan buku 

sebagai acuan dan referensi dalam meneyusun laporan ini. 

3. Metode Wawancara 

 Meteode terakhir yang digunakan penulis dalam 

mengumpulkan data laporan ini adalah metode wawancara. 

Dalam metode ini, penulis melakukan wawancara secara 

langsung kepada bapak Heri Sutrisno sebagai pimpinan Kantor 

Konsultan Pajak (KKP) Heri Sutrisno, untuk memperoleh data 

dari PT.Radio Rasika Dananda Utama, sehingga penulis dapat 

mengerti dan paham dalam mengerjakan laporan ini. 

3.3.3 Metode Analisis Data 

Penulis juga menggunakan beberapa metode untuk 

menganalisis data dalam menyususun laporan praktek kerja 

lapangan, sebagai berikut      : 
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a. Metode Deskriptif Kuantitatif 

Metode deskriptif kuantitatif digunakan penulis dengan cara 

menganalisis data tersebut dengan dengan menggunakan 

perhitungan angka – angka yang tertera. Sehingga metode ini 

dapat mengetahui perhitungan yang benar mengenai 

pemungutan PPN PT. Radio Rasika Dananda Utama. 

b. Metode Deskriptif kualitatif 

Metode deskriptif kualitatif digunakan penulis dengan cara 

menganalisis kasus berdasarkan teori – teori menurut para ahli 

dan sesuai dengan praktek yang terjadi di lapangan.  

 

 

 

 

 

 

 

 


