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3. BAB III 

GAMBARAN UMUM DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1. Profil Kantor Konsultan Pajak (KKP) Heri Sutrisno 

 

Kantor Konsultan Pajak (KKP) Heri Sutrisno beralamat di Jalan Kanfer 

Utara No. 174 Banyumanik Semarang.  Berdasarkan wawancara yang penulis 

lakukan dengan Bapak Heri Sutrisno selaku pemilik sekaligus pendiri KKP 

tersebut, diketahui bahwa Kantor Konsultan Pajak (KKP) Heri Sutrisno berdiri 

pada tahun 2012 sejak dikeluarkannya Surat Izin Praktik dengan nomor SI-

2135/PJ/2012 tanggal 7 Maret 2012 oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). 

Dalam memperoleh surat izin praktik tersebut Bapak Heri Sutrisno telah 

menempuh dua ujian sertifikasi sebagai konsultan pajak. Pertama, sertifikasi A 

yaitu sertifikasi sebagai konsultan pajak untuk wajib pajak orang pribadi. 

Kedua, sertifikasi B untuk menangani wajib pajak badan. Sejak tahun 2012 

KKP Heri Sutrisno juga sudah tergabung dalam Ikatan Konsultan Pajak 

Indonesia (IKPI) yang merupakan organisasi resmi dari seluruh konsultan pajak 

yang ada di Indonesia. 

Kantor Konsultan Pajak Heri Sutrisno memiliki tujuan untuk membantu 

pemerintah dalam menghimpun dana dari perpajakan dan membantu 

masyarakat agar dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai peraturan 

yang berlaku. KKP Heri Sutrisno melayani wajib pajak yang membutuhkan 

bantuan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan seperti mendaftarkan 
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NPWP, pengukuhan PKP, menghitung pajak penghasilan, menghitung PPN, 

membayar pajak dan melaporkan pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 

sesuai domisili wajib pajak atau usahanya. Selain itu KKP Heri Sutrisno juga 

dapat membantu wajib pajak untuk melakukan pembukuan usahanya, seperti 

membuat laporan keuangan. 

Meskipun baru 5 (lima) tahun berdiri, Kantor Konsultan Pajak (KKP) Heri 

Sutrisno saat ini sudah memiliki cukup banyak klien yang tersebar tidak hanya 

di Kota Semarang tetapi ada juga klien yang berada di Jakarta dan Purwodadi. 

Klien dari KKP Heri Sutrisno ini bermacam-macam, mulai dari orang pribadi 

dan badan usaha seperti Koperasi, CV, Unit Desa, Radio, hingga Yayasan 

Pendidikan. 

 

3.2. Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas 

 

Dalam melaksanakan pekerjaanya sebagai konsultan pajak, Bapak Heri 

Sutrisno dibantu oleh 2 orang karyawan di kantor. Setiap karyawan memiliki 

bagian tugasnya masing-masing. Berikut ini akan dijelaskan mengenai struktur 

organisasi dan pembagian tugas di Kantor Konsultan Pajak (KKP) Heri 

Sutrisno. 
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Gambar 3.1. Struktur Organisasi Kantor Konsultan Pajak (KKP) Heri 

Sutrisno 

 

Sumber: KKP Heri Sutrisno, November 2017. 

 

Pembagian tugas dalam Kantor Konsultan Pajak (KKP) Heri Sutrisno adalah 

sebagai berikut: 

1. Pimpinan 

Bapak Heri Sutrisno selaku pimpinan dan konsultan pajak di kantor memiliki 

tugas antara lain: 

a. Bertanggung jawab atas KKP dan segala kegiatan yang dilakukan di 

dalamnya. 

b. Memperluas jaringan usaha dengan mencari klien (wajib pajak) yang 

membutuhkan bantuan dalam konsultasi masalah perpajakan. 

c. Bertemu langsung dengan klien (wajib pajak) untuk memberikan 

konsultasi perpajakan. 

d. Menangani langsung masalah yang dihadapi klien (wajib pajak). 

Pimpinan

(Bapak Heri 
Sutrisno)

Staf

(Nerry)

Wakil

(Ibu Sulastri)
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e. Membuatkan aplikasi atau program untuk pencatatan atau pembukuan 

sesuai permintaan klien (wajib pajak). 

 

2. Wakil 

Wakil di kantor adalah Ibu Sulastri yang memilki tugas sebagai berikut 

a. Menemui klien (wajib pajak) jika Bapak Heri berhalangan hadir. 

b. Mengisi data klien (wajib pajak) dalam aplikasi e-Faktur dan e-SPT. 

c. Menghitung pajak terutang setiap klien  

d. Menyetorkan pajak melalui aplikasi e-billing. 

 

3. Staf 

Staf di KKP Heri Sutrisno hanya satu orang, yaitu Nerry. Staf mempunyai 

kewajiban untuk menjalankan tugas sesuai perintah dari pimpinan maupun 

wakil. Adapun tugas yang dijalankan meliputi: 

a. Menyetorkan pajak terutang setiap klien ke bank atau kantor pos. 

b. Melaporkan SPT milik setiap klien ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 

sesuai domisili masing-masing wajib pajak. 

c. Mengambil dan mengantarkan kembali data perusahaan kepada klien. 

d. Membuatkan pembukuan atau laporan keuangan untuk klien. 

e. Melaksanakan tugas lainnya sesuai perintah pimpinan. 
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3.3. Metodologi Penelitian 

3.3.1. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam pembuatan laporan ini adalah data 

primer. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau 

data tersebut belum diolah oleh pihak lain. Dalam laporan ini data tersebut 

diperoleh dengan proses wawancara. Informasi yang diperoleh dari hasil 

wawancara yaitu seputar permasalahan yang dihadapi saat menggunakan 

aplikasi perpajakan oleh karyawan di Kantor Konsultan Pajak (KKP) Heri 

Sutrisno dalam bekerja. 

  

3.3.2. Metode Pengumpulan Data 

Dalam melakukan pengumpulan data penulis menggunakan 

beberapa metode antara lain: 

1. Metode Observasi 

Melalui metode ini penulis melakukan pengamatan terhadap 

staf di Kantor Konsultan Pajak (KKP) Heri Sutrisno dalam bekerja 

dengan menggunakan aplikasi perpajakan seperti e-Faktur dan e-

SPT. Saat salah satu karyawan menggunakan aplikasi tersebut 

terjadi beberapa masalah dan mengakibatkan pekerjaan yang 

dilakukan menjadi terhambat. Pengamatan ini dilakukan saat penulis 

sedang menjalankan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di KKP 

tersebut. 
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2. Metode Wawancara 

Untuk mengetahui lebih jauh mengenai permasalahan apa 

saja yang dialami oleh karyawan di KKP Heri Sutrisno berkaitan 

dengan penggunaan aplikasi perpajakan maka penulis melakukan 

wawancara secara langsung. Narasumber dalam wawancara ini 

adalah Bapak Heri Sutrisno dan karyawan yang sering bekerja 

dengan menggunakan aplikasi perpajakan tersebut.  

 

3. Metode Kepustakaan 

Metode kepustakaan adalah metode mengumpulkan data 

dengan membaca buku yang relevan dengan masalah yang dibahas 

untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut. Penulis 

mengumpulkan data dan informasi tambahan untuk melengkapi 

laporan ini melalui berbagai sumber seperti buku, jurnal dan artikel 

yang ada baik di media cetak maupun internet. 

 

3.3.3. Metode Analisis Data 

Metode dalam menganalisis data yang digunakan oleh penulis 

adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah metode untuk 

menganalisa suatu data atau objek yang tidak dapat diukur atau dinyatakan 

dengan angka. Contoh penggunaan metode deskriptif kualitatif misalnya 

untuk menganalisis tingkat kepuasan masyarakat terhadap suatu produk, 

tingkat stress yang dialami masyarakat karena kemacetan, dan lain-lain  
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Dalam laporan ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk 

menganalisis kelemahan dan kekuatan masing-masing aplikasi perpajakan 

yang ada dan digunakan di Kantor Konsultan Pajak (KKP) Heri Sutrisno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


