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BAB III  

GAMBARAN UMUM DAN METODE PENELITIAN  

  

3.1  GAMBARAN UMUM KANTOR AKUNTAN PUBLIK ABCD  

SEMARANG  

 3.1.1   Sejarah Kantor Akuntan Publik EFGH  

Kantor Akuntan Publik ABCD pada tahun 2009 membuka 2 kantor 

cabang yang ada di kota Semarang dan Jakarta dan menalami perubahan 

anggota. Bertambah 2 orang yaitu Akuntan Publik EFGH DAN Akuntan 

Publik IJKL, sehingga Kantor Akuntan Publik ABCD beranggotakan 6 

orang.  

Akuntan Publik milik ABCD dinilai sangat berpengalaman dalam 

pelayanan jasanya. Pelayanan jasa yang mereka tawarkan yaitu mulai dari 

bidang audit, perdagangan, jasa, dan lain-lain. Akuntan Publik EFGH 

merupakan pimpinan dikantor Akuntan Publik ABCD Semarang dan 

bergerak dibidang konsultasi pajak, manajemen, dan bidang jasa audit. 

Tenaga kerja di kantor konsultan ini memiliki karyawan/ karyawati yang 

profesional dan memiliki pengalaman kerja yang baik dalam 

melaksanakan jasanya. Latar belakang pendidikan yang cukup baik, 

menjadikan tenaga kerja yang berkualitas dan dapat diandalkan dalam 

melayani klien. Akuntan Publik EFGH sudah memiliki izin resmi dari  

Menteri Keuangan RI. Bagi masyarakat Semarang dapat menggunakan  
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jasa Akuntan Publik EFGH, berikut jasa yang ditawarkan di Akuntan 

Publik EFGH :  

a) Akuntan Publik, meliputi review, audit, laporan keuangan, dan lain- 

lain.  

b) Jasa Konsultan, meliputi konsultasi pajak, lapor SPT Masa/ Tahunan, 

pemeriksaan pajak, dan lain-lain.   

3.1.2  Ruang Lingkup dan Tata Nilai  

A. Ruang Lingkup  

Perusahaan yang bergerak di bidang jasa dan pelayanan, khususnya perusahaan 

yang bergerak dibidang jasa konsultasi perpajakan dan akuntansi, KAP. ABCD 

Semarang memiliki beberapa kegiatan usaha diantaranya dibidang  

berikut :  

1. Jasa Akuntan  

 −  Audit Kinerja  

 −  Audit Investigasi  

 −  Audit Umum  

 −  Jasa Akuntansi atau Pembukuan Laporan Keuangan  

2. Jasa Perpajakan  

−  Perencanaan Pajak  

−  Konsultasi Pajak  

−  Review Laporan Keuangan  

−  Mengurus Banding dan Gugatan di Pegadilan Pajak  

−  SPT Tahunan (Orang Pribadi dan Badan)  
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B. Tata Nilai  

Dalam menjalankan usahanya diperlukan izin usaha dalam menjalankan Kantor 

Akuntan Publik ABCD Semarang, berikut adalah izin yang harus dipenuhi dalam 

menajalankan usaha Kantor Akuntan Pajak :   

1. Izin kerja yang Sah dari Menteri Keuangan   

Dalam memberikan pelayanan Jasa Akuntansi seorang akuntan harus 

memiliki izin sabagai Akuntan Publik.   

2. Izin kerja yang Sah dari Direktorat Jendral Pajak  

Mewajibkan konsultan pajak memiliki serifikat brevet dan legalitas 

izin kerja. Tanpa adanya surat izin konsultan pajak, seseorang tidak 

bisa mendampingi klien dalam hal pemeriksaan dan keberatan.  

3. Izin Kuasa Hukum  

Kantor Akuntan Publik ABCD Semarang memiliki izin kuasa sebagai 

hukum di pengadilan pajak, karena adanya perselisihan pada tingkat 

keberatan yang tidak dapat diselesaikan di Kantor Wilayah sehingga 

diselesaikan di Pengadilan Pajak.  

  

3.1.3 Struktur Organisasi Kantor Akuntan Publik ABCD  

Struktur Organisasi Kantor Akuntan Publik ABCD (Cab. Semarang) dapat 

dilihat pada Gambar 3.1 berikut:  

  

  

  

Gambar 3.1  
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Struktur Organisasi Kantor Akuntan Publik ABCD  

  

  

(Sumber : Struktur Organisasi KAP ABCD (Cab. Semarang), 2017)  

    

3.2 METODE PENELITIAN   

3.2.1 Objek dan Lokasi  

1. Objek   

Objek merupakan sesuatu hal yang akan diteliti di dalam kegiatan 

penelitian. Objek penelitian yang akan penulis selidiki adalah para 

pengusaha online shop yang berada di Unika Soegijapranata. Karena, 

adanya isu mengenai penerapan pajak penghasilan atas usaha online shop. 

Sehingga, Kantor Akuntan Publik melakukan pengamatan tentang peluang 

usaha online shop.  

2. Lokasi   

Lokasi adalah tempat yang nantinya hendak diselidiki dalam kegiatan 

penelitian. Lokasi penelitian yang penulis selidiki adalah Unika 

Soegijapranata. Menurut penulis, pelajar di Unika Soegijapranata banyak 

yang membuka peluang untuk menjadi pengusaha online shop.  
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3.2.2 Populasi dan Sampel  

1. Populasi  

Populasi adalah merupakan wilayah yang terdiri dari obyek/subyek 

yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.  

2. Sampel  

Sampel dianggap sebagai perwakilan dari populasi yang hasilnya 

mewakili keseluruhan gejala yang diamati. Penulis menggunakan metode 

convenient sampling, sampel ini dapat digambarkan seperti seorang 

wartawan televisi yang keluar kejalan dan mewawancarai beberapa orang 

yang ditemui dijalan. Apa yang dilakukan oleh wartawan itu juga termasuk 

proses sampling, tetapi akibatnya menghasilkan sampel yang tidak 

representatif dan tidak menggambarkan populasi. Pemakaian sampel ini 

harus hati-hati, yaitu pada suasana/ kejadian khusus. Dalam situasi ini, tidak 

memungkinkan bagi peneliti untuk membuat kerangka sampel.  

  

3.2.3 Data dan Metode Pengumpulan Data  

Data  

Data primer adalah data yang diperoleh langsung. Data dalam  

penelitian ini meliputi dua kategori :  

1) Identitas responden ( nama, alamat, jenis kelamin, pekerjaan, 

umur, nomor telepon).  

2) Profil online shop ( nama pengguna, tahun berdiri, media 

yang digunakan, jenis produk yang dijual, status online shop).  

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Gejala&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Gejala&action=edit&redlink=1
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Data akan diakumulasikan dengan metode kuisioner. Metode ini 

dilakukan untuk mengumpulkan dan untuk mengetahui sejauh apa wajib 

pajak terutama pengusaha online shop tahu akan pajak penghasilan atas 

usaha mereka yang berhubungan dengan PP Nomor  

46.  

  

  

3.2.4 Teknik Analisis  

Teknik analisis yang digunakan penulis adalah teknik analisis 

deskriptif. Teknik analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan 

suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi sekarang. Skala pengukuran 

instrumen dari penelitian ini adalah skala Likert. Skala Likert digunakan 

untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok 

orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2010 : 132). Dengan 

menggunakan skala likert maka variabel yang akan diukur dijabarkan 

menjadi indikator variabel dan indikator tersebut akan dijadikan item-item 

instrumen yang dapat dibuat pertanyaan atau pernyataan. Dalam skala likert 

umurnya menggunakan lima angka penilaian, yaitu :  

  

Tabel 3.1  Bobot dan Kategori Pengumpulan Data  

Keterangan  Nilai (Skor)  

Sangat Setuju/ Tahu  5  

Setuju  4  

Netral  3  

Tidak Setuju  

  

2  
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Sangat Tidak Setuju    1  

Sumber: Sugiyono (2010 : 133)  

  

Penulis menggunakan skala pengukuran data dengan data  

interval. Skala interval adalah suatu skala dimana objek/ kategori dapat 

diurutkan berdasarkan suatu atribut tertentu (Siregar, 2013  

: 47).  

  

Rentang Interval:  

 RI =  Nilai Maksimal - Nilai Mininal    

 

Jumlah Kategori  

  

 = 4 - 1  

 

            4  

 =  0,75  

 Maka :  ≤ 1,75    → Kurang  

 1,76 - 2,50   → Cukup  

           2,51 - 3,25  → Baik  

 ≥3,26   →sangat baik  

  

 Dari data di atas menggunakan skala likert untuk menentukan tingkat 

persetujuan responden dalam pernyataan dengan memilih suatu pilihan yang 

tersedia, dan untuk menghindari pernyataan “ragu-ragu” dalam pengisian angket, 

penulis hanya menyediakan 4 (empat) pilihan skala saja.   
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3.2 Teknik Pengumpulan Data  

Menurut Sugiyono (2010 : 401), Teknik pengumpulan data 

adalah langkah paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama 

dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  

1. Kuesioner  

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi sebuah pertanyaan atau pernyataan tertulis 

kepada responden untuk dijawab (Sugiyono, 2010 : 199). Peneliti 

memberikan kuesioner kepada responden yang berisi pertanyaan-

pertanyaan yang berkaitan dengan topik penelitian. Kuesioner 

yang ada dibagikan kepada responden pemilik online shop yang 

saya temui di Unika Soegijapranata.   

2. Studi Kepustakaan   

Teknik ini membantu dalam analisis data dan sebagai landasan 

teori. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca 

bukubuku referensi, atau internet yang berhubungan dengan topik 

penelitian dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan teoritis 

dan pendapat para ahli yang berhubungan dengan penelitian ini.  

3. Wawancara  

Dalam penelitian ini, peneliti juga melakukan wawancara 

langsung dengan responden. Wawancara dilakukan untuk 
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mengetahui masalah yang akan diteliti dan mengetahui lebih 

dalam permasalahan yang ada.  

  

  


