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BAB III 

GAMBARAN UMUM DAN METODE PENELITIAN 

3.1 Gambaran Umum Kantor Konsultan Pajak Adiyanto Consultant 

Adiyanto Consultan Manajement merupakan Kantor Konsultan Pajak yang 

terletak di Jalan Brigjend Katamso Karangtempel Semarang Timur. Pada awalnya 

KKP Adiyanto Consultan Manajement bertempat di Jalan Wonodri Kebondalem. 

Pada tahun 2014 tepatnya tanggal 25 September Kantor Konsultan Pajak 

Adiyanto Consultant Manajement telah mendapat ijin resmi dari Direktorat 

Jenderal Pajak dengan Ijin Praktek Nomor : S1-474/PJ/2014. 

Adiyanto Consultant Management adalah sebuah perusahaan jasa konsultasi yang 

berkonsentrasi pada penyediaan jasa Konsultasi Manajemen Administrasi 

(Administration Management Consulting). KKP Adiyanto Consultan Manajement 

dipimpin oleh Bapak Yan Adiyanto, SE, 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. Klien yang dimiliki oleh 

KKP Adiyanto Consultan Manajement telah mencapai ratusan pada orang pribadi 

maupun pada perusahaan/badan. Klien KKP Adiyanto Consultan Manajement 
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tidak hanya dari Kota Semarang, tetapi juga dari luar kota seperti Jakarta, Solo, 

Yogyakarta dan kota lainnya. 

Kantor Konsultan Pajak (KKP) Adiyanto Consultant Management memiliki 1 

pegawai tetap dan 2 freelance. Pegawai tetap yang memiliki kemampuan pada 

bidang administrasi dan 2 freelance yang merupakan pegawai tenaga kerja lepas 

atau pekerja harian yaitu Mahasiswa yang saat itu sedang magang dengan tujuan 

ikut ambil bagian membantu menyelesaikan pengerjaan yang diminta oleh Bapak 

Yan Adiyanto,SE selaku pemimpin di kantor tersebut. KKP Adiyanto Consultan 

Manajement memiliki hari operasional dari hari Senin-Jumat, dan jam operasional 

mulai pukul 08.00 hingga pukul 16.00 WIB. 

3.2 Struktur Organisasi Kantor Konsultan Pajak Adiyanto Consultan 

Manajement 

Gambar 3.1 Struktur Organisasi KKP Adiyanto Consultan Manajement 
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3.3 Jenis Data 

a. Data Primer 

Data primer ini didapat ketika penulis melakukan wawancara secara langsung 

kepada Bapak Yan Adiyanto sebagai pimpinan mengenai kasus yang penulis 

angkat. Penulis juga dapat mengetahui profil KKP Adiyanto Consultan 

Manajement dan struktur organisasi KKP Adiyanto Consultan Manajement 

melalui wawancara dengan Bapak Yan Adiyanto secara langsung yakni dapat 

mengetahui bagaimana proses saat melakukan konfrmasi atas perbedaan pada 

faktur pajak dari wajib pajak dengan fiskus. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder yang didapat oleh penulis dalam melakukan penelitian, 

diperoleh melalui bukti atau dokumen yang terdapat pada faktur pajak yakni 

data seperti rekapan PPN dan rekapan faktur pajak dari wajib pajak dan 

fiskus. 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode yang dilakukan penulis dalam pengumpulan data yakni : 

a. Metode Kepustakaan 

Metode kepustakaan penulis dapat melalui mencari data, mengumpulkan data, 

dan kemudian mengolahnya. Data tersebut diperoleh dari sumber cetak dan 
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sumber elektronik, seingga penulis mendapatkan pengetahuan yang lebih 

banyak untuk mengembangkan kasus yang penulis angkat sebagai karya tulis. 

b. Metode Wawancara 

Merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab 

langsung antara penulis dengan Bapak Yan Adiyanto selaku pimpinan di KKP 

Adiyanto Consultan Manajement mengenai kasus yang penulis teliti, sehingga 

memudahkan penulis untuk memperoleh data lebih banyak lagi. 

3.5 Metode Analisis Data 

a. Deskriptif Kuantitatif 

Metode ini digunakan penulis untuk melakukan analisis kesalahan dalam 

perbedaan pelaporan pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak terhadap fiskus dan 

menganalisis pelaporan pajak setelah ditemukan kesalahan dalam perbedaan 

SPT Masa PPN akibat adanya kesalahan pada faktur pajak. 

b. Deskriptif Kualitatif 

Metode ini penulis gunakan untuk melihat dampak apa yang ditimbulkan 

dalam melakukan proses pembetulan SPT Masa PPN dari perbedaan 

pelaporan SPT Masa PPN antar Wajib Pajak dan Fiskus. 

 


