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BAB III 

GAMBARAN UMUM DAN METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Sejarah Berdirinya  KKP Drs Supriyanto  

KKP Drs Supriyanto, dibangun pada tahun 1992, dan beralamat awal di jalan 

Puri Anjasmoro BlokK. Dengan semakin berkembangnya kantor Drs 

Supriyanto maka pada tahun 2006, kantor Drs Supriyanto berpindah tempat 

di jalan Puri Anjasmoro Blok EE yang sekarang menjadi pusat dari semua 

cabang kantor Drs Supriyanto. Hingga saat ini KKP Drs Supriyanto memiliki 

cabang di berbagai daerah seperti di cabang (Jakarta) jalan Motip no.2 Jakarta 

Pusat, cabang di (Jepara) jalan Borobudur no.10, cabang di ( Nusa Tenggara 

Timur) Ruteng. KKP Drs Supriyanto juga menjadi tempat sekretariat Ikatan 

Konsultan Pajak (IKPI). 

 

3.2 Struktur Organisasi 

Struktur organisasi mempunyai peran yang sangat penting dalam memberikan 

wewenang, tugas, fungsi serta tanggung jawab atas anggota perusahaan untuk 

mencapai mekanisme yang lebih efektif dan efisien. KKP Drs Supriyanto 

menjadi tempat penulis melakukan praktek kerja lapangan dan dalam menulis 

Tugas Akhir ini, di kantor konsultan pajak ini memiliki struktur organisasi 

yang dipimpin oleh seorang kepala kantor konsultan, bagian keuangan, dan 
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bagian supervisor serta beberapa staff pajak. Adapun struktur organisasi KKP 

Drs Supriyanto dapat dilihat pada Gambar 3.2 

 

Gambar 3.2 

Struktur Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Profil KKP Drs Supriyanto, 2016 
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3.3 Pokok Tugas dan Kewajiban setiap bagian 

Pemimpin kantor konsultan, staff keuangan, supervisor dan staff perpajakan 

mempunyai tugas dan kewajiban yang berbeda. Dimana  harus dijalankan 

sesuai dengan bagian yang dikerjakan.  

1. Pemimpin Kantor Konsultan 

Pemimpin KKP Drs.Supriyanto mempunyai tugas dan tanggung jawab 

yang harus dilakukan sebagai pemimpin kantor, yaitu mengawasi, 

memberi saran dan memberikan tugas dalam mengoreksi setiap 

pekerjaan yang dikerjakan oleh staff dalam masa SPT Tahunan Badan 

maupun Orang Pribadi. 

Pemimpin kantor KKP Drs Supriyanto sendiri memiliki gelar DRS 

dan SH (Sarjana Hukum) serta bersertifikasi brevet C (Sertifikasi 

Internasional), yang berarti dapat mengerjakan permasalahan 

perpajakan dari Orang Pribadi maupun Perusahaan. 

2. Staff Keuangan 

Staff keuangan KKP Drs Supriyanto mempunyai tugas dan tanggung 

jawab dalamm mengurus dana masuk dan dana keluar di dalam 

kantor, serta mengurus penagihan fee pada konsultan. 

3. Supervisor 

Supervisor kantor konsultan Drs Supriyanto mempunyai tugas dan 

tanggung jawab dalam mengurus divisi yang terbagi dikantor 

konsultan ini. Dalam KKP Drs Supriyanto terbagi menjadi 4 divisi 

serta 4 supervisor. Tugasnya adalah memimpin kinerja staff pada 
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masing-masing divisi, memberi tugas terhadap staff pajak, dan 

bertanggung jawab atas hasil pekerjaan dari setiap staff. 

4. Staff Pajak 

Staff pajak KKP DRS Supriyanto mempunyai tugas dan tanggung 

jawab dalam mengurus atau mengerjakan pajak dari klien yaitu pajak 

masa bulanan maupun masa tahunan, juga bertugas melaporkan oajak 

masa bulanan serta tahunan ke Kantor Pelayanan Pajak. 

 

3.4  Metode Penelitian 

3.4.1 Jenis Data 

Untuk mendapatkan informasi yang cukup dalam penyusunan Tugas 

Akhir, maka dibutuhkan data yang tepat dan akurat. Dengan data 

tersebut diharapkan Tugas Akhir dapat dipertanggungjawabkan 

kebenaranya. Menurut jenisnya, data dibagi menjadi dua yaitu:    

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari 

sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya (Marzuki, 

2005). Dalam Tugas Akhir ini data primer diperoleh dengan 

cara melakukan sesi Tanya jawab dengan staff pajak konsultan 

Drs Supriyanto, dengan menggunakan data primer penulis dapat 

mengumpulkan data berupa: sejarah, pokok tugas, serta struktur 

yang terdapat pada kantor konsultan Drs.Supriyanto. 
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2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri 

pengumpulannya oleh peneliti (Marzuki, 2005). Cara 

memperoleh data ini adalah dengan mengumpulkan data yang 

ada di KKP Drs Supriyanto. Penulis mengumpulkan data 

dokumen berupa: Peraturan Menteri Keuangan, Undang-undang 

Perpajakan, SPT Tahunan baik orang pribadi maupun badan. 

Data sekunder yang diperoleh dari KKP Drs Supriyanto dapat 

menunjang penelitian berupa SPT dan Surat pengampunan 

pajak. 

 

3.4.2 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk dapat memperoleh data-data yang telah dijelaskan diatas, 

digunakan beberapa metode antara lain: 

1. Metode Wawancara / Interview 

Wawancara (Interview) yaitu metode pengumpulan data dengan 

mengajukan pertanyaan langsung kepada konsultan pajak Drs 

Supriyanto mengenai prosedur perhitungan, pengisian surat 

pengampunan pajak. 

 

2. Metode Dokumentasi 

Pengumpulan data dari tempat penelitian dengan buku-buku serta 

peraturan-peraturan. 
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3. Penelusuran Literatur 

Penelusuran Literatur adalah cara pengumpulan data dengan 

menggunakan sebagian atau seluruh data yang telah ada atau 

menggunakan laporan data peneliti sebelumnya. 

 

3.4.3 Metode Analisis 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode deskriptif kuantitatif, dan kualitatif.  

1. Metode kuantitatif 

Metode analisis data yang digunakan penyusunan laporan praktek 

kerja lapangan ini adalah deskriptif kuantitatif, yaitu metode 

analisis data dengan cara menghitung harta dan menghitung uang 

tebusan serta menganalisis data yang diperoleh. 

 

2. Metode Kualitatif 

Metode analisis data yang digunakan untuk penyusunan laporan 

praktek kerja lapangan ini adalah deskriptif kualitatif yaitu 

metode analisis data dengan cara mengolah atau menganalisis 

data yang bertujuan untuk lebih memahami manfaat yang didapat 

dalam keikutsertaan Wajib Pajak Badan dalam mengikuti progam 

Tax Amnesty.  

 


