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BAB III 

GAMBARAN OBYEK DAN METODE PENELITIAN 

3.1 Sejarah Berdirinya CV. Pakar Penata Usaha 

CV. Pakar Penata Usaha didirikan oleh Bapak Himawan Noerdjaja, 

S.E.,MSi, Akt selaku Direktur Utama. Pada awal mula, perusahaan ini berdiri 

pada tahun 1996 dan pada tanggal 10 Oktober 2008 usaha tersebut 

diresmikan menjadi sebuah CV. Pakar Penata Usaha dengan nomor notaris 

AHU-91756.AH.01.01 Tahun 2008, beralamat di Ruko Srondol Bumi Indah 

Blok A1 RT 003 RW 005 Kelurahan Sumurboto Kecamatan Banyumanik 

Semarang Jawa Tengah. 

Walaupun sepak terjangnya di dunia konsultan pajak yang terhitung 

masih baru, perusahaan yang membawahi sekitar dua puluhan karyawan 

ternyata juga telah menangani hampir 100 perusahaan lokal dan kurang lebih 

400 wajib pajak orang pribadi dari berbagai bidang usaha yang berada di 

Pulau Jawa maupun yang berada dari luar pulau. Hingga saat ini, CV. Pakar 

Penata Usaha telah bergerak dalam bidang manajemen, akuntansi, 

perpajakan, dan sistem teknologi informasi. Dimana dalam halnya melakukan 

pelayanan di bidang konsultan dan advice, khusus dalam bidang perpajakan. 

Karyawan yang bekerja pada CV. Pakar Penata Usaha sendiri merupakan 

karyawan-karyawan yang berkompeten dan professional serta menyediakan 

kesempatan untuk fresh graduate ikut ambil bagian dalam pelayanan jasa di 

kantor. Hari operasional kantor dari hari Senin hingga hari Jumat pada pukul 

07.30 WIB hingga pukul 17.00 WIB.  
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3.2 Visi dan Misi CV. Pakar Penata Usaha 

1. Visi Kantor Konsultan Pajak CV. Pakar Penata Usaha adalah 

(Purwaningrum, 2017): 

“Dalam perannya sebagai konsultan, CV. Pakar Penata Usaha berupaya 

menjadi konsultan terkemuka melalui keunggulan SDM (Sumber Daya 

Manusia) dan pelayanan yang bermutu dan professional.” 

2. Misi Kantor Konsultan Pajak CV. Pakar Penata Usaha adalah 

(Purwaningrum, 2017): 

“Misi dari CV. Pakar Penata Usaha sendiri ingin menjadi mitra bisnis 

yang berintegritas tinggi serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral dalam 

memberikan solusi bisnis yang bijak dan professional.”  

 

3.3 Struktur Organisasi 

Struktur organisasi merupakan kerangka yang menghubungkan fungsi-

fungsi atau bagian-bagian untuk mewujudkan tugas, wewenang, dan 

tanggung jawab dalam suatu organisasi. Berikut adalah struktur organisasi 

Kantor Konsultan Pajak CV. Pakar Penata Usaha (Purwaningrum, 2017): 

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Konsultan Pajak CV. Pakar Penata 

Usaha 

 

 

 

  

 

 

 

Sumber : CV. Pakar Penata Usaha, data diolah 2017 
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 Berdasarkan struktur organisasi diatas, berikut ini akan diuraikan tugas 

dari  masing-masing bagian (Purwaningrum, 2017): 

1. Direktur  

sebagai bagian tertinggi dari sebuah perusahaan, berikut ini uraian 

singkat tugas direktur CV. Pakar Penata Usaha: 

a. Menentukan kebijakan tertinggi perusahaan. 

b. Bertanggungjawab terhadap keuntungan dan kerugian perusahaan. 

c. Mengangkat dan memberhentikan karyawan perusahaan. 

d. Memelihara dan mengawasi kekayaan CV. Pakar Penata Usaha. 

e. Bertanggungjawab dalam mengendalikan dan membimbing 

perusahaan secara efektif dan efisien. 

f. menggantikan perusahaan, menetapkan kesepakatan, merancang dan 

mengawasi pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan 

kepegawaian yang bekerja pada perusahaan. 

2. Wakil Direktur 

Wakil direktur memiliki tugas, yakni, membantu Direktur dalam 

menjalankan tugas dan wewenang. Selain itu, Wakil Direktur juga 

bertugas untuk mengatur sirkulasi keuangan kantor. 

3. Kepala Bagian Umum 

Kepala Bagian Umum mempunyai tugas, yaitu melakukan tugas 

intern kantor seperti masalah kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga. 

4. Kepala Bagian Produksi Akuntansi 

Kepala Bagian Produksi Akuntansi memiliki tugas, yakni 

bertanggungjawab atas produksi SPT Tahunan dan mengolah laporan 

keuangan dari support bagian akuntansi menjadi laporan yang benar.  

5. Kepala Bagian Produksi Masa 

Kepala Bagian Produksi Masa memiliki rincian tugas yang hampir 

sama dengan Kepala Bagian Produksi Akuntansi, namun dalam hal ini 

Kepala Bagian Produksi Masa bertanggungjawab atas produksi SPT 

Masa yang dilaporkan setiap bulannya. 
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6. Support Produksi Akuntansi 

Support Produksi Akuntansi bertugas untuk 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 fiscal, dan memahami cara meningkatkan penghematan pajak 

melalui penerapan tax planning. Serta melaporkan SPT Tahunan ke 

Kantor Pajak. 

7. Support Produksi Masa 

 Support Produksi Masa bertugas untuk menghitung serta 

menyiapkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa untuk PPh Pasal 21/26, 

Pasal 23/26, Pasal 25, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan menghitung 

pajak terutang,menyiapkan SPT, serta melaporkannya ke kantor pajak. 

 

3.4 Jenis Data 

Pada penelitian ini, jenis data yang digunakan oleh penulis adalah data 

sekunder, yaitu data yang sudah diolah. Data tersebut penulis peroleh dari 

CV. Pakar Penata Usaha dalam bentuk Laporan Laba Rugi, SPT Tahunan 

badan 2016, surat pemindahbukuan, dan rekapan rincian PPh Pasal 25 dari 

masa Mei 2016 sampai Maret 2017. 

 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

1. Metode Wawancara 

Wawancara adalah proses memperoleh data untuk tujuan penelitian 

dengan cara tanya jawab antara penulis dengan narasumber. Penulis 

melakukan wawancara kepada HRD CV. Pakar Penata Usaha dengan cara 

bertanya langsung kepada beliau mengenai sejarah CV. Pakar Penata 

Usaha, visi dan misi, struktur organisasi serta tugas-tugasnya, dan produk-

produk perusahaan.  
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2. Metode Observasi 

Observasi adalah proses pengamatan yang dilakukan oleh penulis selama 

menjalani Praktik Kerja Lapangan di CV. Pakar Penata Usaha guna 

mengetahui mengetahui berbagai kegiatan yang berlangsung di CV. Pakar 

Penata Usaha. 

3. Metode Kepustakaan 

Metode kepustakaan adalah metode dimana penulis mencari data, 

mengumpulkan data serta mengolah data tersebut. Penulis peroleh 

berbagai data tersebut dari berbagai sumber cetak berupa buku, Undang-

Undang, Peraturan Menteri Keuangan, dan berbagai sumber elektronik. 

 

3.6 Metode Analisis Data 

1. Metode Deskriptif Kualitatif 

Metode deskriptif kualitatif merupakan metode penelitian yang lebih 

difokuskan pada segi pemahaman secara mendetail mengenai sebuah 

masalah berdasarkan keadaan sebenarnya. Metode ini digunakan oleh 

penulis untuk mengetahui tata cara pemindahbukuan serta konsekuensi 

akibat kesalahan setor pajak.  

2. Metode Deskriptif Kuantitatif 

Metode deskriptif kuantitatif adalah metode penelitian yang lebih 

memusatkan pada segi perhitungan angka mulai dari pengumpulan data 

sampai penampilan dari hasil penghitungan tersebut. Metode ini 

digunakan untuk menganalisis penghitungan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 

serta PPh Pasal 25, Laporan Laba Rugi, dan penghitungan sanksi 

administrasi berupa bunga akibat terlambat setor pajak. 

 

 

 

 

 


