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BAB III 

GAMBARAN UMUM DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Sejarah Berdirinya Kantor Konsultan Pajak (KKP) Supriyanto 

Sejarah berdirinya Kantor Konsultan Pajak (KKP) Supriyanto, awal 

berdirinya  pada tahun 1992 yang beralamatkan di jalan Puri Anjasmoro Blok 

K. Setiap tahunnya Kantor Konsultan Pajak Supriyanto mengalami 

perkembangan yang pesat. Dengan perkembangan yang pesat, tentu saja 

jumlah pegawai dan jumlah klien yang ditanganipun bertambah, maka pada 

tahun 2006 Kantor Konsultan Pajak (KKP) Supriyanto berpindah tempat ke 

jalan Puri Anjasmoro Blok EE, yang menjadi Kantor Konsultan Pajak pusat 

Supriyanto. Kantor Konsultan Pajak (KKP) Supriyanto memilki beberapa 

cabang hingga saat ini, seperti cabang di (Jepara) jalan Borobudur no. 10, 

serta cabang di (Jakarta) jalan Motip no. 2 Jakarta Pusat, hingga membuka 

cabang di Nusa Tenggara Timur (NTT) khususnya di Ruteng dan di Kupang. 

Dan saat ini Kantor Konsultan Pajak (KKP) Supriyanto telah menjadi tempat 

sekretariat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI).  
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3.2  Struktur Organisasi  

Struktur organisasi dalam setiap perusahaan memiliki peranan yang sangat 

penting dan pengaruh yang sangat besar dalam tercapainya tujuan 

perusahasssan. Tanpa struktur organisasi aktifitas dalam perusahaan tidak 

dapat berjalan dengan baik. Kantor Konsultan Pajak (KKP) Supriyanto, 

tempat penulis melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL), memiliki struktur 

organisasi yang dipimpin oleh seorang kepala kantor konsultan dan staf 

keuangan, serta supervisor yang dibantu oleh beberapa staf pajak. Struktur 

organisasi Kantor Konsultan Pajak Supriyanto dapat lihat pada Gambar 3.2   
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       Gambar 3.2 

Struktur Organisasi 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Sumber : KKP Supriyanto, 2017 
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3.3 Tugas dan Wewenang dari Setiap Bagian  

Kepala Kantor Konsultan, Supervisor, Staf Keuangan serta staf perpajakan 

memiliki tugas dan wewenang yang harus dijalankan sesuai dengan bagian 

yang dikerjakan, yaitu : 

3.3.1 Kepala Kantor Konsultan   

Kepala Kantor Konsultan Supriyanto mempunyai tugas dan wewenang yaitu 

memantau setiap karyawan dalam menjalankan tugas dan kewajiban masing-

masing staf, memberi tugas bagi supervisor dan mengoreksi pekerjaan staf 

dalam Surat Pemberitahuan (SPT). Kepala Kantor Konsultan Supriyanto 

memiliki gelar DRS dan SH (Sarjana Hukum) serta bersertifikasi C (Sertifikat 

Internasional). 

3.3.2 Supervisor  

Dalam Kantor Konsultan Pajak Supriyanto terdapat 4 (empat) Supervisor dan 

terbagi menjadi 4 devisi. Satu (1) supervisor mempunyai tugas dan wewenang 

yaitu mendampingi 1 (satu ) devisi yang terdiri dari 5-6 orang staf pajak 

maupun staf accounting. Selain mendampingi masing-masing staf, supervisor 

juga mempunyai tugas dan wewenang untuk memimpin kinerja devisi, 

bertanggung jawab atas hasil kerja staf pajak, dan memberi masukan dalam 

penyelesaian masalah yang berkaitan dengan klien. 
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3.3.3  Staf Keuangan  

Staf Keuangan dalam Kantor Konsultan Pajak Supriyanto mempunyai tugas 

dan wewenang untuk memeriksa dan mengelola seluruh keuangan di Kantor 

Konsultan Pajak Supriyanto.  

3.3.4 Staf Pajak  

Staf pajak dalam Kantor Konsultan Pajak Supriyanto mempunyai tugas dan 

wewenang untuk menghitung PPh, PPN dan PPnBM, membuat laporan 

keuangan, serta menyetor dan melaporkan kewajiban pajak bagi klien ke 

Kantor Pelayanan Pajak (KPP). 

 

3.4 Metode Penelitian  

3.4.1  Jenis Data 

Dalam penyusunan Laporan Praktek Kerja Lapangan (PKL), data yang 

digunakan penulis adalah :  

1. Data primer  

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung 

dari sumber datanya. Dalam penyusunan Tugas Akhir ini data primer 

diperoleh dengan cara melakukan wawancara terhadap staff pajak 

konsultan Supriyanto. Data yang diperoleh penulis berupa : Sejarah 
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singkat  Kantor Konsultan Pajak Supriyanto, tugas dan wewenang, dan 

struktur organisasi pada Kantor Konsultan Pajak Supriyanto.  

2. Data Sekunder   

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari berbagai 

sumber yang telah ada. Data sekunder diperoleh dengan cara 

mengumpulkan data yang terdapat dalam Kantor Konsultan Pajak 

Supriyanto. Data yang diperoleh penulis berupa : Peraturan Mentri 

Keuangan, Undang-Undang Perpajakan dan buku-buku yang membahas 

tentang perpajakan baik PPh maupun PPN yang dapat menunjang 

penelitian dalam penyusunan Tugas Akhir.  

 

3.4.2 Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah teknik yang dilakukan penulis dalam 

mengumpulkan data. Metode yang digunakan penulis dalam mengumpulkan 

data tersebut adalah :  

1. Metode Wawancara  

Dalam metode ini penulis melakukan tanya jawab secara langsung kepada 

staff pajak konsultan Supriyanto sehingga dapat memperoleh data  yang 

dapat menunjang penelitian dalam penyusunan Tugas Akhir.  Data yang 

diperoleh berupa sejarah singkat KKP supriyanto, struktur organisasi dan 
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mengenai prosedur perhitungan pajak, khususnya tentang pemajakan 

terhadap pengusaha emas perhiasan.  

2. Metode Kepustakaan  

Dalam metode ini penulis mengumpulkan data dengan cara membaca 

buku-buku, Undang-Undang perpajakan dan artikel dari berbagai media 

yang berhubungan dengan pemajakan terhadap pengusaha emas perhiasan 

yang dapat menunjang penelitian dalam penyusunan Tugas Akhir.  

3. Penelusuran Literatur 

Metode penelusuran literatur merupakan teknik pengumpulan data dengan 

menggunakan sebagian atau seluruh data/laporan yang telah ada dari 

peneliti sebelumnya. Dalam metode ini, penulis mengumpulkan data 

dengan cara mencari informasi dari peneliti sebelumnya yang 

berhubungan dengan pemajakan terhadap pengusaha emas perhiasan.  

 

3.4.3 Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 

metode deskriptif kuantitatif dan kualitatif. 

1. Metode kuantitatif 

Dalam metode ini, penulis menggambarkan dan menganalisis data yang 

diperoleh dengan cara menggunakan perhitungan angka, yang digunakan 
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untuk menghitung besarnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang harus 

disetorkan Bapak Sutardi sebagai penerimaan kas negara. 

 

2. Metode kualitatif 

Dalam metode ini, penulis mengolah dan menganalisis data mengenai 

pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada pengusaha emas 

perhiasan  dan cara pelaporan pajak terhadap pengusaha emas perhiasan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


