
 
 

BAB III 

GAMBARAN UMUM DAN METODE PENELITIAN 

 

3.3 Gambaran Umum IPM Consultant 

 

3.1.3. Sejarah Singkat IPM Consultant 

Dikutip dari www.ipmsemarang.com (2010) IPM Cosultant 

merupakan salah satu anggota persekutuan dari KAP. ARHJ yang 

dibentuk di Jakarta Medio pada tahun 2007. KAP. ARHJ mampu 

berdiri dan bertahan dengan memegang Izin Usaha dari Menteri 

Keuangan RI yaitu Surat Keputussan Nomor Kep. 586/KM.1/2007 

yang disahkan pada tanggal 6 Agustus 2007. Kemudian pada tahun 

2009, pemimpin cabang Semarang Bapak Pho Seng Ka, Ak, BKP, 

CPA, CPMA bergabung dengan presekutuan KAP. ARHJ. 

Sehingga pada tahun 2009 berdirilah Kantor Akuntan Publik Pho 

Seng Ka. Kantor ini bergerak dibidang jasa konsultan untuk pajak, 

jasa audit, jasa manajemen dan juga jasa akuntansi. Kantor akuntan 

dan konsultan publik ini memiliki kemampuan yang baik di bidang 

akuntansi dan pajak dan juga memiliki karyawan yang professional 

yang paham terhadap bidangnya, sehingga keberadaan kantor 

konsultan dan akuntan publik ini dapat diakui secara cepat oleh 

masyarakat. Keberadaan Kantor Akuntan Publik Pho Seng Ka dan 

IPM Consultant diperkuat dengan adanya Izin Akuntan Publik 

yang diberikan Menteri Keuangan RI (Nomor Izin AP : 

09.1.1041); Izin Konsultan Pajak yang diberikan oleh Direktur 

Jenderal Pajak RI (SI-1624/PJ/2009); dan juga Izin Kuasa Hukum 

dari Ketua Pengadilan Pajak RI. 

Suatu perusahaan dapat beroperasi dengan lancar apabila 

kepengurusan dalam organisasi juga berjalan dengan baik. IPM 

http://www.ipmsemarang.com/


 
 

Consultant sebagai suatu organisasi juga memiliki struktur 

organisasi yang jelas. Berikut susunan struktur organisasi dari IPM 

Contultant 

 

Gambar 3.1.1 

Struktur Organisasi IPM Consultant Semarang 
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IPM Consultant di Semarang menawarkan jasa di bidang 

Akuntansi yang dipegang oleh Kantor Akuntan Publik yang 

meliputi Jasa Audit Kerja, Jasa Audit Investigasi, Jasa Audit 

umum, dan juga Jasa Akuntansi atas Pembukuan Laporan 

Keuangan. Selain itu IPM Consultant juga menawarkan jasa 

dibidang Perpajakan yang dipegang oleh konsultan yang 

berpengalaman yang meliputi Perencanaan Pajak, Konsultasi 

Pajak, Review Laporan Keuangan, Pengurusan Banding dan 

Gugatan atas Pengadilan Pajak, Pengurusan SPT Masa dan juga 

SPT Tahunan Orang Pribadi dan Badan. 

 

3.1.4. Tugas dan Wewenang 

a. Pimpinan Cabang 

Dalam konteks lingkungan IPM Consultant, pimpinan cabang 

dapat disebut juga sebagai direktur. Tugas dan wewenang dari 

Pimpinan ini adalah mengawasi kegiatan yang berlangsung 

dalam lingkungan kantor, dan juga sebagai konsultan utama 

bagi klien dan karyawan. 

b. Wakil Pimpinan 

Wakil pimpinan ini memiliki tugas dan wewenang untuk 

mengawasi staff,  baik dibidang akuntansi maupun perpajakan, 

dan juga memiliki fungsi sebagai pendamping dari klien. 

Jabatan utama dari wakil pimpinan ini adalah sebagai pusat 

Audit dari bagian akuntansi atau disebut Audit Manager. 

c. Ketua Tim 

Ketua tim dalam organisasi ini ada 3 yaitu yang pertama adalah 

ketua tim bagian akuntansi,  ketua tim ini akan menangani 

langsung permasalahan yang dikonsultasikan staff dibawahnya, 

dan juga sebagai pendamping dari klien sendiri; ketua tim 

bagian perpajakan juga akan turun tangan langsung menangani 

klien dibidang perpajakan dan juga sebagai pendamping staff 



 
 

perpajakan dibawahnya; yang terakhir adalah ketua tim bagian 

rumah tangga yang juga dapat disebut sebagai pekerja lapangan 

yang akan bertugas untuk membantu staff pajak ataupun staff 

audit untuk mengambil berkas dari klien dan menyerahkan 

kembali kepada klien serta melakukan penyetoran SPT ke 

Kantor Pajak. 

d. Staff 

Staff akuntansi akan menangani langsung klien dengan lingkup 

untuk melakukan penyusunan laporan keuangan, membantu 

audit baik audit kerja, audit investigasi dan juga audit umum; 

staff perpapajakan akan menangani klien dengan ruang lingkup 

PPh 21 untuk melakukan perhitungan pajak penghasilan 

karyawan, untuk mengerjakan PPN dan PPnBM dalam SPT 

Masa maupun SPT Tahunan baik Orang Pribadi maupun usaha 

Badan selain itu masing-masing staff atau karyawan harus 

bertanggung jawab untuk berbagai arsip data dari masing-

masing klien yang ditangani. Staff bagian akuntansi dan pajak 

memiliki satu orang untuk mengerjakan bagian penagihan 

honor dan tagihan pajak yang dibebankan kepada klien dan 

juga menyetorkan uang ke bank. Staff yang terakhir adalah 

staff rumah tangga, staff ini mengurus bagian keuangan untuk 

internal dari IPM Consultant seperti pengecekan jam kerja, 

penghitungan gaji karyawan dan pembayaran gaji karyawan, 

mengurus segala bentuk pengeluaran yang dikeluarkan untuk 

operasional maupun non opreasional IPM Consultant, dan juga 

bagian yang berkaitan dengan kesejahteraan para karyawan. 

Staff ini juga bertanggung jawab untuk rencana kegiatan yang 

akan disusun berdasarkan evaluasi dari kegiatan yang telah 

dilakukan. Para Staff baik staff akuntansi, staff perpajakan, 

staff rumah tangga harus selalu berkoordinasi dengan ketua tim 

untuk setiap keputusan yang akan diambil. 



 
 

3.4 METODE PENELITIAN 

 

3.2.5. Definisi Data, dan Sampel 

Definisi dari data adalah sesuatu yang diketahui atau dianggap 

sehingga dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau 

persoalan yang terlihat. 

Sedangkan sampel adalah suatu elemen dari populasi yang 

digunakan untuk diselidiki. 

 

3.2.6. Jenis Data 

Jenis Data yang didapatkan oleh penulis sebagai bahan untuk dasar 

tugas akhir adalah: 

a. Data Primer 

Adalah data yang diperoleh secara langsung oleh penulis dari 

suatu sumber. Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data 

primer dari wawancara langsung dengan salah satu karyawan 

bagian perpajakan dari IPM Consultant yang memegang bidang 

perpajakan dari PT VV secara langsung. 

b. Data Sekunder 

Adalah data yang diperoleh tidak secara langsung oleh penulis 

namun didapatkan dengan cara mencari, dan mengumpulkan 

data-data informasi yang berhubungan dengan permasalahan 

yang ada. Data yang diperoleh berupa laporan keuangan PT 

VV. 

3.2.7. Metode Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulkan oleh penulis dilakukan dengan metode 

dokumentasi, yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan 

mengumpulkan data dari sumber yang dianggap paling mengerti 

permasalahan. Dalam kasus ini sumber untuk mendapatkan data 

adalah IPM Consulant yang memberikan data-data yang 

diperlukan. 



 
 

3.2.8. Metode Analisis Data 

Dalam mengolah data yang ada, penulis menggunakan metode 

analisis seperti berikut: 

a. Metode Deskriptif Kualitatif 

Yaitu metode analisis data yang telah dikumpulkan dengan 

menggunakan teori yang ada. Dalam kasus ini beberapa teori 

akan digunakan untuk menjawab permasalahan yang diangkat 

oleh penulis tentang perbedaan perlakuan antara pengampunan 

pajak dan pembetulan SPT terhadap harta yang belum terlapor 

serta pengaruh nya atas kompensasi kerugian dan Kompensasi 

PPN Lebih Bayar. 

b. Metode Deskripsi Kuantitatif 

Yaitu menggambarkan dan menganalisis data dengan 

menggunakan perhitungan angka. Dalam kasus yang diangkat, 

metode ini digunakan untuk mengetahui jumlah Uang Tebusan 

yang dibayarkan apabila mengikuti Pengampunan Pajak, dan 

juga perhitungan jumlah kompensasi kerugian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


