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BAB III 

GAMBARAN UMUM DAN METODE PENELITIAN 

3.1 Gambaran Umum Konsultan Pajak CV.Indo Karya Konsultan 

CV.Indo Karya Konsultan didirikan pada tahun 2004 dan disahkan  

sebagai badan usaha pada tahun 2013 yaitu sebagai Kantor Konsultan 

Pajak di Jalan Jagalan 25 Semarang. CV.Indo Karya Konsultan telah 

memiliki ijin praktek secara resmi dari pemerintah  dan dapat diketahui 

dengan nomor SI-965/PJ/2004 saat ini CV.Indo Karya Konsultan telah 

memiliki berbagai klien wajib pajak yang membutuhkan jasa dalam 

bidang perpajakan dari banyak profesi dan bidang usaha dari mulai orang 

pribadi maupun badan. CV.Indokarya membantu Wajib Pajak dalam 

perhitungan, pelaporan, dan penyetoran pajaknya, bekerja dengan dedikasi 

tinggi membuat pemilik dan semua karyawan mendapatkan kepercayaan 

penuh dari setiap Wajib Pajak yang datang. 

3.2 Stuktur Organisasi Konsultan Pajak CV. Indo Karya Konsultan  

Kantor konsultan pajak memiliki stuktur organisasi yang terdiri dari 

direktur, manajer, dan karyawan sebagai berikut : 
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Bagan 1. Skema Organisasi Kantor 

Sumber : Data diolah, 2017 

 

Job Description di dalam Stuktur Organisasi Pada CV. Indo Karya 

Konsultan : 

1. Direktur (Drs.Darriono Prajetno) 

Direktur ataupun atasan bertugas memberikan tugas dan tanggung 

jawab yang harus dikerjakan kepada semua karyawan sesuai dengan 

divisi masing-masing, selain itu direktur mempunyai kewajiban untuk 

memberikan konsultasi kepada klien yang ingin menggunakan jasa 

atau bantuan perpajakan secara langsung maupun tidak langsung 

dalam menangani masalah perpajakan para klien. 

 

Karyawan 

Sdri.Novi 

Karyawan 

Sdri. Melka 

Karyawan  

Sdri.Siska 
Karyawan  

Sdra.Bangkit 

Karyawan 

Sdra.Azarudin 

Direktur 

Drs.Darriono Prajetno 

Manager akuntansi 

Ferryanto A.N, S.E 

Manager Pajak 

Hadi Susanto S.E 
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2. Manajer Akuntansi (Ferryanto A.N, S.E) 

Dalam perannya manajer akuntansi memiliki tugas untuk menangani 

permasalahan dalam perusahaan khususnya yang berhubungan dengan 

akuntansi, manajer akuntansi juga memiliki tugas untuk mengatur 

keuangan perusahaan dan membuat laporan  keuangan serta 

menghitungan jumlah nilai pajak yang terutang. 

3. Manajer Perpajakan (Hadi Susanto S.E) 

Dalam menjalankan perannya manajer perpajakan biasanya menjadi 

orang kepercayaan dari direktur yaitu Drs.Darriono Prajetno, manajer 

perpajakan bertugas untuk memeriksa ulang perhitungan pajak 

terutang yang telah dibuat oleh para divisi sebelumnya bertujuan agar 

pada saat pelaporan dan pembayaran tidak ditemukan kesalahan, misal 

dari NPWP, nama Wajib Pajak, hingga nominal. Bisa dikatakan 

manajer perpajakan memiliki tugas yang cukup berat karena beliau 

diberikan wewenang mengawasi kinerja karyawan pada saat direktur 

tidak ada dikantor. 

4. Karyawan (Novi,Melka,Siska,Bangkit,Azzarudin) 

Para karyawan di CV. Indo Karya Konsultan bekerja dari mengolah 

data , menghitung pajak terutang, melakukan arsip data, membuat 

laporan keuangan, membuat tagihan pembayaran, melakukan 

penagihan, pembuatan kode billing, sampai melakukan pembayaran 

melalui bank. Dan karyawan miliki tugas setiap bulannya harus 
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membuat dan menyusun dan siap apabila harus mengambil data dari 

klien untuk dilakukan pengarsipan perbulannya. 

3.3 Metode Penelitian 

3.3.1 Jenis Data 

Data yang digunakan untuk membantu penulis menulis tugas ahkir adalah 

data primer dan sekunder penjelasannya seperti dibawah ini : 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumbernya, 

yang dimaksud dari sumbernya disini adalah hasil wawancara dari 

direktur dan para karyawan yang menjabat di CV.Indo Karya 

Konsultan yang menangani Pemindahbukuan (pbk) contoh data yang 

penulis terima seperti laporan Laba Rugi, SPT Tahunan.  

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang didapat dari salinan atau pencatatan 

yang ada di dalam pengarsipan CV.Indo Karya Konsultan contoh dari 

data sekunder yang didapat adalah seperti Surat Setoran Pajak, Surat 

Permohonan Pemindah bukuan (pbk), Surat Pemberitahuan Tahunan. 

3.3.2 Metode Pengumpulan Data 

Adapun beberapa metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis 

adalah : 
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a. Metode Wawancara 

Metode wawancara penulis melakukan wawancara, diskusi dan tanya 

jawab kepada karyawan yang menangani permasalahan pemindah 

bukuan (pbk) yang penulis ingin angkat sebagai tugas ahkir. 

b. Metode Keperpustakan 

Metode ini penulis terapkan dengan memperlajari beberapa sumber 

buku yang berkaitan dengan pemindah bukuan (pbk) dan dasar-dasar 

perpajakan, peraturan perundang-undangan dan ketentuan perpajakan 

yang mengatur mengenai pemindah bukuan (pbk) untuk membantu 

penulis penyelesaikan tugas ahkirnya. 

3.3.3 Metode Analisis Data 

 Metode Deskriptif Kualiatif 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, harapan 

dari penelitian ini diharapkan dapat mengetahui keadaan yang ada pada 

teori dan praktek sehingga diharapkan pada ahkir kegiatan dapat 

memecahkan masalah yang ada. Penelitian ini menggabungkan studi 

pustaka dan observasi lapangan, sedangkan  dalam mencari dan 

mengumpulkan data difokuskan pada pokok-pokok permasalahan yang 

ada supaya tidak terjadi penyimpangan dan ketidak mengertian dalam 

pembahasan. 
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Metode Deskriptif Kuantitatif 

Metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang 

menggunakan perhitungan angka. Metode ini digunakan untuk 

menganalisis perhitungan peredaran bruto CV.XYZ  pada bulan Oktober-

Desember, yang didapat dari Laporan laba rugi pada bulan Oktober, 

penjualan dikurangi dengan HPP menghasilkan Laba Kotor dikurangi 

dengan semua biaya usaha menghasilkan laba sebelum pajak dikoreksi 

fiskal lalu laba kena pajak dikalikan dua belas dan tarif PPh badan 

kemudian dibagi dua belas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


