
23 
 

BAB III 

GAMBARAN UMUM DAN METODE PENELITIAN 

3.1 Sejarah singkat berdirinya KKP Drs. Supriyanto 

Awal mula berdirinya Kantor Konsultan Pajak (KKP) Drs.Supriyanto pada 

tahun 1992 yang beralamatkan di jalan puri anjasmoro Blok K. Dengan 

berjalannya waktu, Kantor konsultan Pajak (KKP) Drs.Supriyanto mengalami 

perkembangan sehingga pada tahun 2006 berpindah tempat ke jalan puri 

anjasmoro blok EE , yang hingga saat ini menjadi pusat kantor konsultan 

pajak (KKP)Drs.Supriyanto. Kantor konsultan pajak (KKP) Drs.Supriyanto 

mempunyai cabang di beberapa tempat seperti cabang (Jakarta) di jalan motip 

no 2 jakarta pusat , cabang (Jepara) jalan Borobudur no 10 hingga membuka 

cabang di (Kupang) dan (Ruteng) dan saat ini kantor konsultan pajak (KKP) 

Drs.Supriyanto menjadi tempat sekretariat Ikatan Konsultan Pajak (IKPI). 
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3.2 Struktur Organisasi 

Gambar 3.1 Struktur Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : KPP Drs. Supriyanto, 2017 

3.3 Tugas dan Fungsi KKP Drs. Supriyanto 

Pegawai kantor konsultan pajak DRS. Supriyanto tidak terstruktur seperti 

kantor konsultan perpajakan lainnya, hal tersebut dikarenakan para pegawi 

yang bekerja dari berbagai macam jurusan dianaranya perpajakan, akuntansi 

hingga menejemen. Jadi penetapan pegawai tidak melihat dari pengelaman 

kerja, namun yang menjabat sbagai supervisor melihat dari pengelaman kerja 

dan tingkat pendidikan yang ditempuh. Dan berikut ini merupakan tugas dan 
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fungdi masing-masing divisi yang berada di kantor kunsultan perpajakn DRS. 

Supriyanto : 

3.3.1 Kepala Kantor Konsultan 

Kepala kantor konsultan DRS.Supriyanto merupakan yang paling 

bertanggung jawab dari semua hasil kerja pegawai pajak, staf keuangan 

hingga supervisor. Kepala kantor DRS. Supriyanto merupakan orang yang 

sangat bepengelaman dan memiliki gelar DRS dan SH serta bersertivikasi 

Brevet C (sertivikasi) yang bertugas mengawasi, meyelesaikan masalah, 

dan bertanggung jawab atas kinerja dan hasil kerja pegawai pajak serta 

yang paling penting yaitu mengkoreksi masa SPTan (surat pemberitahuan 

tahunan). 

3.3.2 Supervisor 

Supervisor merupakan salah satu yang beperan penting dalam 

memajukan dan bertanggung jawab terhadap kinerja sebuah divisi atau tim 

kecil, yang beranggotakan 7 hingga 9 orang pagawai pajak. Supervisor 

sendiri bertugas sebagai penyelesai masalah  dan meberikan masukan 

yang berkaitan dengan klien. 

3.3.3 Staf Keuangan 

Staf keuangan bertugas sebagai mengerjakan serta menyusun bagian 

administrasi dan mengelolah keuangan yang berada di kantor konsultan 

pajak DRS. Supriyanto. 
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3.3.4 Pegawai Pajak 

Pegawa pajak kantor konsultan pajak DRS.Supriyanto banyak 

memakai tenaga muda yang masih berstatus sebagai mahasiswa sebagian 

besar memiliki latar belakang S1 akuntansi dan D3 perpajakan, pegawai 

pajak memiliki tugas mengurusi perhitungan PPh bada, PPN,PPnBM, PPh 

21/26, PPh 22, PPh 23/26, PPh 24.dan bertugas mencatat,menghitung dan 

memotong, menyetor serta melaporkan kewajiban pajak klien dari kantor 

konsultan pajak (KKP) dan membuat laporan keuangan. 

3.4 Metode Penelitian 

3.4.1 Jenis Data 

Penyusunan Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang digunakan 

penulis adalah menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder 

merupakan data yang penulis peroleh melalui penelitian, tulisan dan 

sumber orang lain yang sudah dipublikasikan. Dengan menggunakan data 

sekunder penulis mengumpulkan data dokumen tertulis berupa: undang-

undang perpajakan, peraturan pemerintah, buku-buku yang membahas 

mengenai perpajakan, SPT tahunan orang pribadi serta formulir tax 

amnesty yang diperoleh dari KKP Drs. Supriyanto. 
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3.4.2 Teknik Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data dilaporan PKL ini 

adalah: 

1. Wawancara 

Penulis melakukan wawancara kepada supervisor Drs.Supriyanto guna 

mendapatkan data yang dapat menunjang penelitian ini berupa profil 

perusahaan, struktur organisasi, aktifitas perusahaan dan dokumen 

yang digunakan. 

2. Metode Kepustakaan 

Penulis mengumpulkan dan mempelajari berbagai macan literatur 

seperti buku-buku, peraturan-peraturan perpajakan, artikel dari 

berbagai media serta literatur lainnya yang dapat menjadi referensi dan 

menunjang penulis dalam memperoleh pengetahuan yang relefan 

dalam penulisan laporan PKL ini. 

3. Metode Dokumentasi 

Penulis mengumpulkan data yang sudah ada atau sudah pernah 

dipublikasikan sebelumnya oleh perusahaan. Diantaranya penulis 

mendapatkan data berupa SPT tahunan orang pribadi tahun pajak 2015 

dan formulir tax amnesty. 
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3.4.3 Metode Analisis Data 

1. Metode Deskriptif Kualitatif 

Metode deskriptif kualitatif merupakan metode penelitian yang lebih 

menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu 

masalah berdasarkan keadaan sebenarnya. Metode ini digunakan untuk 

mengetahui keunggulan dan kelemahan apabila mobil dilaporkan oleh 

Bapak Sumanto atau CV. ABC.  

2. Metode Deskriptif Kuantitatif 

Metode ini menggambarkan dan menganalisis data dengan 

menggunakan perhitungan yang benar mengenai tarif tax amnesty dan 

uang tebusan yang harus dibayar oleh wajib pajak. 

  


