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BAB III 

GAMBARAN UMUM  

 

3.1  Sejarah berdirinya KONSULTAN PAJAK  D. Sarwono  

Konsultan Pajak Djoenaidi Sarwono merupakan usaha keluarga yang sebelumnya 

didirikan oleh ayah kandung dari D. Sarwono yaitu konsultan pajak Eko Sarwono. Eko 

Sarwono merintis usahanya pada awal tahun 1985 dan beralamat di JL.Sidorejo 

Semarang. Pada awal berdiri konsultan E. Sarwono telah mempunyai 6 pegawai. Tahun 

1995 konsultan E.Sarwono adalah ayah dari Djoenaidi Sarwono dan kantor konsultan 

Eko Sarwono telah beralih posisi yang diteruskan oleh putranaya Djoenaidi Sarwono dan 

berganti nama menjadi konsultan pajak D.Sarwono seiring berkembangnya konsultan 

pajak D. Sarwono memutuskan berpindah alamat di Jalan Citarum 48.  

Dengan pengalaman yang sudah didapat oleh konsultan pajak D. Sarwono yang  

sebelumnya bernama dari konsultan pajak E. Sarwono dan berganti menjadi konsultan 

pajak D. Sarwono, konsultan pajak D.Sarwono termasuk golongan konsultan terpercaya 

dan handal dalam menyelesaikan masalah perpajakan kliennya di kota semarang. 

Konsultan Pajak D. Sarwono salah satu konsultan pajak yang memiliki nama baik dikota 

Semarang dengan klien yang tidak hanya dari kota Semarang saja namun mencangkup 

kota lain seperti Jakarta, Yogyakarta, Solo, dan lainnya.  

Konsultan Pajak D. Sarwono mempunyai 10 staff tetap dan  karyawan  yang terbagi 

menjadi beberapa devisi yaitu lapangan (pelaporan dan penagihan), akuntansi dan 

perpajakan, pengarsipan, dan office boy. Untuk mengatasi berbagai permasalahan pajak 

mulai dari orang pribadi hingga badan dengan staf-staf yang profesional dan ahli dalam 

bidangnya konsultan pajak D. Sarwono siap memberikan pelayanan dan membantu 
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mengatasi permasalahan pajak kliennya dengan mengacu pada peraturan perpajakan yang 

berlaku di Indonesia.  

3.1.1 Bidang Usaha KKP D.Sarwono  

Konsultan D.Sarwono merupakan perusahan yang bergerak bidang jasa. 

Adapun jasa yang diberikan antara lain :  

1. Konsultan Perpajakan  

Jasa konsultasi di bidang perpajakan yang meliputi :  

a. Tax Management Planning,  Membantu perusahaan dalam menyusun 

perencanaan pajak yang bertujuan meminimalisasi kewajiban pajak yang 

menjadi beban perusahan dengan menyiasati celah-celah peraturan perpajakan 

yang berlaku, termasuk updating peraturan pajak yang terbaru. 

b. Tax Report Service, Jasa penyuluhan laporan pajak tahunan ( SPT Tahunan) 

maupun laporan pajak bulanan (SPT Masa) sesuai dengan peraturan perpajakan 

di Indonesia.   

c. Pendampingan dalam kasus perpajakan, Pendamping dalam hal terjadi 

pemeriksaan pajak terkait, permohonan restitusi dari kantor pajak, pengajuan 

keberatan terhadap timbulnya tagihan pajak.  

d. Administrasi Perpajakan, Jasa asistensi yang diberikan kepada perusahaan 

dalam bidang administrasi perpajakan dalam rangka penyusunan pembukuan 

yang digunakan sebagai dasar penyusunan laporan pajak tahunan ( SPT 

Tahunan) 
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2. Desain dan Penerapan Sistem Akuntansi  

Konsultan Pajak D.Sarwono menyediakan jasa mendesain sistem informasi 

akuntansi hingga penerapannya pada organisasi perusahaan. Sistem informasi 

tersebut baik yang manual maupun komputerisasi, termasuk desain struktur 

pengendalian intern yang meliputi pemisahan fungsi, prosedur, dan format serta 

bentuk laporan perusahaan untuk memastikan keandalan informasi akuntansi.  

3. Jasa Fungsi Audit Internal  

Konsultan pajak D. Sarwono menyediakan jasa untuk membantu staf audit internal 

perusahaan dalam bekerja secara efektif termasuk mendesain organisasi audit 

internal,  menyiapkan panduan kegitan audit internal dan pelatihan rencana kerja 

staf audit internal perusahaan.  

3.1.2 Struktur Organisasi KKP D. Sarwono  

Kantor Konsultan Pajak D. Sarwono adalah Kantor Konsultan yang struktur 

organisasinya dibawah kekuasaan Bapak Djoenaidi Sarwono sendiri dan dibantu 

oleh istrinya Ibu Djoenaidi Sarwono. Namun beliau sudah memberikan 

kepercayaan kepada menantunnya selaku wakil pimpinan yaitu bapak Iyan dan 

bapak Juis sebagai pengurus segala permasalahan kliennya. Sehingga Bapak 

Sarwono hanya selaku pengawas atau pengamat usaha yang dijalankannya. Dan 

segala masalah perpajakan kliennya ditangani oleh bapak iyan dan bapak juis yang 

juga membawahi beberapa staf dikantornya.  

Struktur organisasi yang digunakan Kantor Konsultan Pajak D. Sarwono adalah 

struktur organisasi yang terbentuk biasa, karena hanya ada 10 karyawan dikantor 

tersebut.  
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   Gambar 3.1.3  Stuktur Organisasi KKP D.Sarwono 
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1. Pimpinan kantor  

Pimpinan kantor mempunyai tugas mengkoordinasi kegiatan yang dilakukan 

kantor dan bertanggung jawab atas seluruh aktivitas kantor serta memberikan 

arahan dan motivasi terhadap bawahannya.  

2. Administrasi  

Administrasi mempuyai tugas dalam menghitung uang yang telah diambil dari 

klien-klien yang telah melaporkan pajaknya dan menyetorkan ke kantor pelayanan 

pajak. 

3. Wakil pimpinan  

Wakil pimpinan mempunyai tugas membantu pimpinaan kantor dan melaksanakan 

semua tugas dari pimpinan kantor serta mengkoordinasi terhadap kegiatan yang 

dilakukan oleh staff kantor dengan mengarahkan staff dam mengambil data dari 

klien, menghitung, menyetorkan, dan melaporkan administrasi perpajakan dari 

perusahaan klien. Dalam pembuatan laporan keuangan dan SPT yang bersifat 

tahunan klien hanya wakil pimpinan yang mengerjakan dan staf ikut ambil dalam 

pembuatan laporan keuangan. 

4. Staff I (Akuntansi dan Perpajakaan)  

Akuntansi dan perpajakan mempunyai tugas menghitung dan membuat SPT yang 

bersifat massa, membuat dan menghitung pembukuan dari setiap klien sesuai 

dengan ketentuan perpajakan serta membuat surat pengurusan klien, jika ada klien 

yang membutuhkan surat fiskal untuk menjalankan usahanya. 
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5. Staff  II (Pelaporan dan Penagihan)  

Pelaporan (lapangan) mempunyai tugas, melapor SPT Massa/Tahunan dan turun 

langsung ke setiap klien untuk memberikan penjelasan tentang perpajakan serta 

menagih atas jasa perpajakan setiap bulannya.  

6. Staff  III ( Pengarsipan)  

Pengarsipan mempunyai tugas, menangani setiap data yang diterima ataupun 

dikeluarkan, mengarsipkan dengan teratur semua berkas-berkas yang dimiliki oleh 

para klien dengan teratur sehingga akan memudahkan bagi karyawan yang bekerja 

maupun wajib pajak sebagai klien Konsultan D. Sarwono.  

7. Office boy  

Mengurus segala urusan rumah tangga dikantor tersebut, seperti membersihkan 

ruangan, belanja kebutuhan, memasak, dan menyiapkan makan siang untuk 

karyawan. 

3.2 Metode Penelitian  

3.2.1 Jenis Data  

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Sekunder. Data 

Sekunder adalah data yang merupakan hasil dari penyusunan oleh pihak lain. Data 

yang dimaksud antara lain buku-buku sumber tentang akuntansi dan perpajakan, 

Undang-Undang perpajakan, profil tempat PKL, struktur organisasi tempat PKL, 

serta semua informasi yang didapatkan melalui orang lain.  
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3.2.2 Metode Pengumpulan Data  

1. Metode Kepustakaan  

Didalam Metode ini penulis mengumpulkan catatan-catatan kuliah, buku 

tentang perpajakan, buku tentang akuntansi,Undang-Undang Perpajakan serta 

media pustaka lainnya yang mendukung. 

2. Metode Observarsi  

Dalam metode ini peneliti melakukan pengamatan secara langsung di 

lapangan untuk mendapatkan data yang diperoleh dalam penyusunan laporan 

tugas akhir. 

3. Wawancara  

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti 

dengan cara menanyakan secara langsung kepada pihak-pihak terkait seperti 

wakil pimpinan atau karyawan di perusahan tersebut. Peneliti melakukan 

wawancara terhadap wakil pimpinan tersebut dan peneliti juga banyak 

menanyakan tentang profil perusahan dan aturan yang digunakan perusahaan 

dalam penghitungan pajak. 

 

3.2.3 Metode Analisis Data  

1. Metode Deskriptif Kualitatif  
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Deskriptif Kualitatif yaitu analisis data dengan menggunakan perhitungan angka-angka 

dan menganalisis. Teknik ini digunakan untuk menghitung dan menganalisis apakah 

laporan keungan  yang dilakukan pada toko “MAWAR” sudah sesuai atau belum dengan 

peraturan perpajakan di Indonesia.  

 

2. Metode Deskritif Kualitatif  

Deskriptif Kualitatif merupakan metode analisis yang mengambarkan serta 

menganalisis data dengan melakukan perhitungan-perhitungan yang berhubungan dengan 

pajak yang terutang. Metode ini digunakan peneliti untuk mengetahui berapa besar Pajak 

Pertambahan Nilai pada toko MAWAR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


