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BAB III 

GAMBARAN UMUM DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Sejarah berdirinya Kantor Konsultan Pelita 

Kantor Konsultan Pajak (KKP) Pelita telah berdiri sejak tahun 2004, 

pada mulanya Kantor Konsultan Pajak Pelita berkedudukan di Mugas pada 

2004 tetapi sejak tahun 2007 pindah dan berkedudukan di alamat yang baru 

di jl. Damarwulan No. 24 A Semarang. 

3.2 Struktur Organisasi 

 

Gambar 3.1 

Struktur Organisasi Kantor Konsultan Pajak (KKP) Pelita 
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Sumber: KKP Pelita, 2017 

 

 



46 
 

3.3 Pokok Tugas dan Kewajiban Setiap Bagian 

A. Pimpinan Konsultan Pajak 

Pemimpin Kantor Konsultan Pajak A memiliki tugas dan tanggung 

jawab yang meliputi: melakukan praktik sebagai konsultan (memberikan 

saran dan pedoman kepada klien dalam menjalankan kewajiban 

perpajakannya); tugas mengawasi; memberikan kritik dan saran dalam 

mengerjakan tugas perpajakan dan melakukan koreksi atas pekerjaan 

yang dilakukan oleh karyawan kantor Konsultan Pajak A. 

B. Supervisor 

Supervisor memiliki tugas yang hampir sama dengan pemimpin 

Kantor Konsultan Pajak A. Supervisor bertugas mewakili semua kegiatan 

di Kantor Konsultan Pajak A berjalan dengan baik, dan bertugas 

mengambil alih tanggung jawab pemimpin Kantor Konsultan Pajak 

(KKP) A apabila berhalangan, meliputi tugas; konsultasi;pengawasan 

dsb. 

C. Staf Akuntansi 

Kantor Konsultan Pajak (KKP) A memiliki staf pajak dan akuntansi 

yang memiliki tanggung jawab sebagai berikut; melakukan pembuatan 

laporan pajak (menghitung pajak); membuat laporan pembukuan klien 

(badan maupun orang pribadi); dan melakukan pembayaran pajak klien. 
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D. Staf Keuangan 

Memiliki tugas dan tanggung jawab atas kas kecil yang dimiliki KKP 

A yang digunakan sebagai operasional KKP A, selain itu juga bertugas 

untuk membantu merekap data-data keuangan klien seperti pembayaran: 

PPN,PPh 21,PPh 23, dan lain-lain. 

E. Staf Pajak 

Memiliki tugas lapangan yaitu melakukan pelaporan pajak Ke Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP); melakukan penagihan data dan pembayaran 

pajak kepada klien berhubungan dengan pajak; Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN); Pajak Penghasilan (PPh); dan pajak-pajak lainnya. 

3.4 Metode Penelitian 

3.4.1 Jenis Data 

Data yang tepat dan akurat adalah informasi yang penting dalam 

penyusunan tugas akhir. Dengan data tersebut, informasi yang terdapat 

dalam tugas akhir dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. 

Menurut jenisnya, data dibedakan menjadi dua, yaitu: 

1. Data primer 

Menurut Marzuki (2005), Data primer adalah data yang 

diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk 

pertama kalinya. Dalam penyusunan Tugas Akhir ini penulis 

memperoleh data primer dengan cara melakukan tanya jawab 

dengan staff pajak konsultan pelita, sehingga data yang didapat 
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berupa: sejarah, pokok tugas, dan struktur organisasi yang terdapat 

pada kantor konsutan pelita. 

2. Data sekunder 

Menurut Marzuki (2005), Data sekunder adalah data yang 

bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti. Cara 

memperoleh data sekunder ini adalah dengan mengumpulkan data 

yang ada di konsultan pajak Pelita. Dari data sekunder ini, penulis 

mengumpulkan data dokumen berupa: SPT Tahunan Badan, 

Peraturan Standar Akuntansi Keuangan, Undang Undang 

Perpajakan, dan Surat Pengampunan Pajak. 

3.4.2 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang telah dijelaskan diatas, digunakan 

beberapa metode antara lain: 

1. Metode Wawancara / Interview 

Wawancara (interview) merupakan metode pengumpulan data 

dengan mengajukan pertannyaan langsung kepada konsultan pajak 

Pelita mengenai prosedur perhitungan serta pengisian surat 

pengampunan pajak. 

2. Metode Dokumentasi 

Pengumpulan data dari tempat penelitian dengan menggunakan 

buku-buku dan peraturan-peraturan. 
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3. Penelusuran Literatur 

Penelusuran literatur merupakan cara pengumpulan data dengan 

menggunakan sebagian atau seluruh data yang telah ada atau 

laporan data dari peneliti sebelumnya. 

3.4.3 Metode Analisis 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode deskriptif kuantitatif yang digunakan untuk menghitung harta, 

uang tebusan serta untuk mengolah data selama penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


