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BAB III 

GAMBARAN UMUM DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Sejarah Singkat Kantor Adyanto Consultant Management 

Adiyanto Consultant Manajement adalah sebuah perusahaan jasa 

konsultasi yang berkonsentrasi pada penyediaan jasa konsultasi 

manajemen Administrasi  (Administration Management Consulting). 

Bidang jasa yang ditawarkan bersifat komprehensif mencakup konsultasi 

manajemen dibidang keuangan (Finance), Akuntansi (Accounting) dan 

pajak (Tax) beserta pembuatan laporan dan audit terhadap laporan yang 

telah dibuat oleh pelanggan (klien) yang bertujuan untuk membantu 

memberikan dan menyajikan data yang dibutuhkan secara jelas, lengkap, 

benar, real dan bisa dipertanggungjawabkan. 

Dalam pemberian jasa konsultasi, pendekatan dan metode yang kami 

aplikasikan adalah merupakan suatu sistem yang tidak dapat dipisahkan 

satu dengan yang lainnya agar dicapai kualitas pelayanan yang optimal 

untuk memenuhi harapan pelanggan (klien). Pelayanan Adiyanto 

Consultant Management sendiri dalam memberikan pelayanan didukung 

oleh tenaga ahli yang profesional dan handal dalam bidangnya, sehingga 

tahu betul permasalahan yang sedang dihadapi dan memberikan solusi dari 

apa yang dibutuhkan oleh pelanggan (klien) untuk membantu dalam 

kegiatan operasional atau suatu usaha yang sedang dijalankan. 
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Dengan berbekal pengalaman yang cukup yaitu pernah bekerja pada 

suatu perusahaan swasta PT. Indomarco Prismatama  (minimarket 

“Indomaret”) dari mulai tahun 2005 dalam bidang Administrasi dan 

sampai sekarang masih menangani di beberapa perusahaan. Total KKP ini 

telah berkecimpung selama 10 tahun dalam bidang Administrasi (FIN, 

ACC & TAX). 

3.2  Struktur Organisasi 

Kantor konsultan pajak Adyanto Consultant Management dipimpin 

oleh Bapak Adyanto dan dibantu oleh satu orang karyawannya. Kantor 

konsultan pajak Adyanto Consultant Management memiliki satu karyawan 

tetap dan dua karyawan magang yang mempunyai tugas yang multifungsi 

dan dibawah ini rincian tugasnya: 

1. Pimpinan 

Bapak Adyanto mempunyai tugas untuk memimpin perusahaan, 

mamastikan semua kewajiban perpajakan kliennya seperti hitung, setor 

dan lapor dengan baik, tertib dan tidak ada masalah serta memantau 

pekerjaan karyawannya 

2. Karyawan  

Kantor konsultan pajak adyanto memiliki tiga karyawan dengan 

tugas yang hampir sama yaitu mengambil data, dan mengolah data 

serta menghitung, menyetor, dan melapor kewajiban perpajakan klien 

KKP Adyanto. 
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Gambar 3.1 

Struktur Organisasi 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data diolah, 2017 

3.3 Metode Penelitian 

 3.3.1 Jenis data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder 

yaitu data yang telah diolah. Data tersebut penulis dapat dari kantor 

konsultan pajak Adyanto dalam bentuk SPT tahun 2015 dan 

formulir Tax Amnesty. 

3.3.2 Metode pengumpulan data 

  1. Metode Wawancara 

Wawancara adalah proses memperoleh data untuk tujuan 

penelitian dengan cara tanya jawab antara penulis dengan 

narasumber. Penulis melakukan wawancara kepada pimpinan KKP 

yaitu Bapak Adyanto untuk memperoleh sejarah dan struktur 

organisasi KKP Adyanto Consultant Management. 

 

ADYANTO 

ANGGI 

NDANU BRAMANDA 
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2. Metode Kepustakaan 

 Metode ini adalah proses dimana penulis mencari data, 

mengumpulkan data, dan mengolahnya. Data tersebut penulis 

peroleh dari berbagai sumber cetak maupun elektronik. 

3.3.3 Metode Analisis Data  

1. Metode deskriptif kualitatif 

Metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang 

menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap 

suatu masalah berdasarkan keadaan sebenarnya metode ini 

digunakan untuk mengetahui apa yang harus dilakukan Bapak Putu 

Arya setelah mengikuti Tax Amnesty dan tata cara dalam mengikuti 

Tax Amnesty. 

   2. Metode deskriptif kuantitatif 

 Metode deskriptif kuantitatif adalah metode penelitian yang 

menggunakan perhitungan angka, mulai dari pengumpulan data, 

penghitungan serta penampilan dari hasilnya. Metode ini 

digunakan untuk menghitung kewajiban pajak Bapak Putu Arya 

selama ini dan menghitung uang tebusan Tax Amnesty. 

 

 

 

 

 


