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BAB III 

GAMBARAN UMUM DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Gambaran Umum 

3.1.1 Sejarah Berdirinya CV. Pakar Penata Usaha 

 

CV.Pakar Penata Usaha Semarang didirikan pada tahun 1996 

oleh Bapak Himawan Noerdjaja, S.E.,Msi, Akt selaku Direktur 

Utama, dengan nomor notaris  AHU-91756.AH.01.01, yang 

beralamat di Ruko Srondol Bumi Indah Blok A1 RT 003 RW 005 

Kelurahan Sumurboto Kecamatan Banyumanik Semarang Jawa 

Tengah. 

CV. Pakar Penata Usaha merupakan perusahaan yang bergerak 

dalam bidang manajemen, akuntansi, perpajakan dan sistem 

teknologi informasi yang memberikan pelayanan konsultan dan 

advice, khususnya dalam bidang perpajakan. 

CV. Pakar Penata Usaha telah menangani hampir 150 

perusahaan lokal dan kurang lebih 500 wajib pajak orang pribadi 

dari berbagai bidang usaha yang berada di pulau Jawa maupun luar 

pulau. 

Karyawan yang bekerja pada CV. Pakar Penata Usaha 

merupakan karyawan-karyawan yang professional dan 

berkompeten. CV. Pakar Penata Usaha sendiri membuka 

kesempatan bagi fresh graduate dengan bidang perpajakan untuk 

ikut serta dalam pelayanan jasa di kantor. Dengan  hari operasional 

kantor dari hari Senin hingga Jumat dimulai pukul 07.30 hingga 

pukul 17.00 WIB. 
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3.1.2 Visi dan Misi CV. Pakar Penata Usaha 

 

1 Visi Kantor Konsultan Pajak CV.Pakar Penata Usaha 

adalah menjadi Kantor Konsultan yang terkemuka melalui 

keunggulan  SDM ( Sumber Daya Manusia)  dan sistem 

pelayanan yang bermutu dan kompeten. 

2 Misi Kantor Konsultan Pajak CV.Pakar Penata Usaha 

adalah menjadi mitra bisnis yang berintegritas tinggi serta 

menjunjung tinggi nilai-nilai moral dalam memberikan 

solusi bisnis yang bijak dan professional. 

 

3.1.3 Struktur Organisasi 

 

Struktur organisasi sendiri merupakan komponen penting 

yang harus ada dalam organisasi yang memuat pembagian 

tugas dan tanggung jawab masin-masing. Pentingnya  struktur 

organisasi adalah menghindari adanya tumpang tindih suatu 

wewenang dan tanggung jawab perorangan.Berikut struktur 

organisasi Kantor Konsultan CV. Pakar Penata Usaha 
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Gambar 3.1 

Struktur Organisasi Konsultan Pajak CV.Pakar Penata Usaha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : CV. Pakar Penata Usaha 

1 Direktur  

Sebagai posisi tertinggi dari sebuah perusahaan, berikut uraian 

singkat tugas Direktur CV. Pakar Penata Usaha: 

a.   Menentukan kebijakan tertinggi perusahaan.  

b. Bertanggung jawab terhadap keuntungan dan kerugian 

perusahaan. 

c. Mengangkat dan memberhentikan karyawan perusahaan.  

d. Memelihara dan mengawasi kekayaan CV. Pakar Penata 

Usaha. 

e. Bertanggung jawab dalam memimpin dan membina 

perusahaan secara efektif dan efisien. 

DIREKTUR 

SUPPORT SUPPORT 

PRODUKSI MASA PRODUKSI AKUNTAN BAG. UMUM 

WAKIL DIREKTUR 
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f. Mewakili perusahaan, mengadakan perjanjian-perjanjian, 

merencanakan dan mengawasi pelaksanaan tugas personalia 

yang bekerja pada perusahaan. 

2 Wakil Direktur 

Membantu direktur dalam menjalankan tugas dan wewenang. 

Tugas wakil direktur sendiri juga mengatur sirkulasi keuangan 

kantor. 

3 Kabag. Umum 

Kabag. Umum mempunyai tugas melakukan urusan intern kantor 

seperti masalah kepegawaian, tata usaha, dan rumah tangga. 

4 Kabag. Produksi Masa 

Kabag. Produksi Masa memilki rincian tuga yang hampir sama 

dengan kabag. Akuntansi, namun dalam hal ini Kabag. Produksi 

Masa bertanggung jawab atas produksi SPT Masa yang dilaporkan 

tiap bulannya. 

5 Kabag. Produksi Akuntansi 

Bertanggung jawab atas produksi SPT Tahunan dan mengelola 

laporan keuangan dari support bagian akuntansi menjadi laporan 

yang benar. 

6 Support Produksi Akuntansi 

Melakukan perhitungan untuk SPT Tahunan serta menyusun 

pedoman perpajakan yang menjadi panduan karyawan perusahaan 

klien dalam memahami ketentuan perpajakan yang terkait dengan 

perusahaan, mengidentifikasi permasalahan perpajakan perusahaan, 

menerapkan teknik dan prosedur rekonsiliasi fiskal, dan memahami 

cara meningkatkan penghematan pajak melalui penerapan tax 

planning. Serta melaporkan SPT Tahunan ke kantor Pajak.  

7 Support Produksi Masa 

Menghitung serta menyiapkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa 

untuk PPh Pasal 21\26, Pasal 23\26, Pasal 25, Pajak Pertambahan 
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Nilai (PPN), dan menghitung pajak terutang, menyiapkan SPT, 

serta melaporkannya ke kantor pajak. 

  

3.2 Metode Penelitian 

3.2.1 Jenis Data 

Jenis data yang yang digunakan ialah sebagai berikut : 

a. Data Primer 

Data primer diperoleh langsung dari pihak yang diyakini  

sebagai sumber informasi. Penulis memperoleh data primer 

dengan melakukan wawancara langsung dengan Bapak 

Himawan selaku pimpinan serta beberapa karyawan CV. 

Pakar Penata Usaha mengenai kasus yang penulis tuangkan 

sebagai sebuah karya penulisan dan untuk mengetahui 

strukstur organisasi perusahaan serta pelayanan yang 

dilakukan di CV.Pakar Penata Usaha. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder diperoleh secara tidak langsung, karena 

diperoleh dari data yang telah dikumpulkan dimana data 

telah  diolah oleh pihak lain melalui tulisan. Penulis 

memperoleh data sekunder melalui bukti-bukti serta 

dokumen-dokumen tertulis dari CV.Pakar Penata Usaha 

Seperti Surat Pemberitahuan PPh, Laporan Penempatan 

Harta, Surat-Surat dari KPP, laporan Laba Rugi. Sebagai 

contoh penulis mengambil kasus dari wajib pajak orang 

pribadi yaitu Bapak Dimas yang merupakan klien dari  

CV.Pakar Penata Usaha. 

 

3.2.2 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis, yaitu: 
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a) Metode Observasi 

Penulis  melakukan pengamatan langsung yang dilakukan 

selama menjalani Praktik Kerja Lapangan di CV.Pakar 

Penata Usaha dengan tujuan untuk mengetahui rangkaian 

kegiatan yang berlansung di CV.Pakar Penata Usaha. 

b) Metode Wawancara 

Penulis melakukan wawancara langsung kepada pimpinan 

dan beberapa karyawan perusahaan CV.Pakar Penata Usaha 

sehingga memperoleh informasi yang dibutuhkan. 

c) Metode Kepustakaan 

Penulis melakukan pencarian dari berbagai sumber yang 

mendukung seperti buku perpajakan serta mencari beberapa 

referensi terkait dengan masalah tax amnesty sehingga 

memudahkan penulis dalam memahami dan 

mengembangkan kasus yang penulis angkat. 

 

3.2.3 Metode Analis Data  

Metode an alis yang penulis gunakan untuk menganalisis data 

adalah : 

a) Deskriptif Kuantitatif 

Metode Deskrptif Kuantitatif adalah metode analis dengan 

mengumpulkan dan menganalisa data berdasarkan 

perhitungan angka-angka yang dilakukan penulis. Metode 

ini di gunakan untuk mengetahui pelaporan harta, 

kewajiban dan uang tebusan yang harus dilakukan Bapak 

Dimas dalam memgikuti program tax amnesty. 

b) Deskriptif Kualitatif 

Metode Deskriptif Kualitatif merupakan metode analisis 

data dengan mengumpulkan, kemudian menganalisa data-

data yang diperoleh berdasarkan teori-teori yang ada dan 

dari kenyataan yang terjadi di lapangan sehingga 
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mengetahui hal apa yang melatar belakangi Wajib Pajak 

Orang Pribadi Bapak Dimas melakukan kewajiban 

perpajakan nya dan melakukan penghitungan tax amnesty 

atas orang pribadi.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


