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BAB III 

GAMBARAN UMUM DAN METODE PENELITIAN 

3.1 Gambaran Umum Kantor Konsultan Pajak (KKP) Heri Sutrisno 

3.1.1 Sejarah Singkat Kantor Konsultan Pajak (KKP) Heri Sutrisno 

KKP Heri Sutrisno adalah usaha milik perseorangan yang 

dipimpin oleh bapak Heri Sutrisno.Kantor Konsultan Pajak tersebut 

didirikan oleh bapak Heri Sutrisno sendiri.Kantor Konsultan Pajak 

(KKP) Heri Sutrisno bergerak dalam bidang konsultasi perpajakan. 

Dalam mendirikan kantor konsultan pajak tersebut, Bapak Heri 

Sutrisno harus melalui beberapa proses sertifikasi. Mulai dari 

sertifikasi A sampai dengan sertifikasi B. Sertifikasi A adalah 

sertifikasi konsultan pajak untuk menangani wajib pajak orang 

pribadi. Sedangkan sertifikasi B adalah sertifikasi untuk menangani 

wajib pajak badan.Sertifikasi tersebut diperoleh pada tahun 2012, 

tanggal 7 Maret 2012. Direktorat Jendral Pajak mengeluarkan 

sertifikasi dengan nomor surat ijin No: SI-2135/pj/2012 tersebut 

menandakan bahwa Kantor Konsultan Pajak (KKP) Heri Sutrisno 

sudah resmi berdiri. Dan sejak berdirinya pada tahun 2012, Kantor 

Konsultan Pajak (KKP) Heri Sutrisno sudah tergabung dalam Ikatan 

Konsultan Pajak Indonesia (IKPI).Kantor Konsultan Pajak (KKP) 

Heri Sutrisno hanya berkantor disalah satu rumah yang beralamat di 

Jalan Kanfer No. 174, Banyumanik, Semarang. 

Kantor Konsultan Pajak (KKP) Heri Sutrisno memiliki visi dan 

misi. Visi dari Kantor Konsultan Pajak (KKP) Heri Sutrisno adalah 

membantu pemerintahan dalam menghimpun dana dari masyarakat 

melalui kewajiban pemajakan sesuai dengan peraturan dan undang-

undang yang berlaku. Sedangkan misi dari Kantor Konsultan Pajak 

(KKP) Heri Sutrisno adalah menjadikan masyarakat Indonesia untuk 

menaati kewajiban pemajakannya sesuai dengan undang-undang 
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perpajakan yang berlaku. Meskipun KKP Heri Sutrisno hanya 

bertempat di rumah biasa, tetapi sudah banyak perusahaan yang 

dikatakan cukup besar di kota Semarang yang ditangani oleh KKP 

Heri Sutrisno. Dan juga ada beberapa perusahaan yang berada di luar 

kota mempercayakan segala urusan perpajakannya kepada KKP Heri 

Sutrisno. Dengan dibantu oleh ketiga karyawan Bapak Heri Sutrisno 

pemilik sekaligus pimpinan KKP Heri Sutrisno tersebut mengerjakan 

kewajibannya sebagai konsultan pajak.Berikut susunan struktur 

organisasi dari KKP Heri Sutrisno. 

 

 

Gambar 3.1 

Struktur Organisasi Kantor Konsultan Pajak (KKP) Heri Sutrisno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: KKP Heri Sutrisno, tahun 2018 
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3.1.2 Tugas dan Wewenang 

Berikut adalah tugas dan wewenang dari setiap bagian pada 

Kantor Konsultan Pajak (KKP) Heri Sutrisno. 

a. Pimpinan 

 Bapak Heri Sutrisno adalah pimpinan sekaligus pemilik KKP Heri 

Sutrisno yang bertanggung jawab atas semua kegiatan di kantor 

konsultan pajak, mencari Wajib Pajak (WP) baru atau yang biasa 

disebut dengan klien. juga memberikan solusi kepada wajib pajak 

(WP) apabila mengalami permasalahan perpajakan dan 

mendampingi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban 

perpajakannya. 

b. Wakil Pimpinan 

 Ibu Sri Sulastri adalah wakil pimpinan sekaligus staff di KKP Heri 

Sutrisno yang bertugas untuk mengkoordinir karyawan dan 

membantu mengerjakan semua pelaporan pajak bulanan dan 

tahunan, serta membuat SPT masa dan tahunan. 

c. Staf Pajak 

 Nerry memiliki jabatan sebagai staf pajak di KKP Heri Sutrisno 

yang bertugas untuk mengambil data klien, menyetor atau melapor 

SPT Masa atau SPT Tahunan, mengisi SPT Masa atau SPT 

Tahunan, dan melakukan pembayaran pajak ke bank atau kantor 

pos.  

 

3.2 Metode Penelitian 

3.2.1 Jenis Data  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data 

sekunder.Data sekunder adalah data langsung yang telah diolah oleh 

perusahaan.Data tersebut diperoleh oleh penulis dari Kantor 

Konsultan Pajak Heri Sutrisno dalam bentuk SPT Tahunan PPh Badan 

Tahun Pajak 2016 PT CN. 
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3.2.2 Metode Pengumpulan Data 

1. Metode Wawancara 

  Wawancara adalah dimana penulis melakukan tanya jawab dengan 

narasumber. Penulis melakukan wawancara pada wakil pimpinan 

dari KKP Heri Sutrisno dengan cara bertanya langsung dengan 

beliau mengenai sejarah dan struktur organisasi dalam KKP Heri 

Sutrisno, juga data mengenai penelitian yang diambil.  

2. Metode Kepustakaan 

  Penilis mencari, mengumpulkan, dan mengolah data.Penulis 

mendapatkan data tersebut dari beberapa sumber cetak maupun 

elektronik. 

 

3.2.3 Metode Analisis Data  

Metode analisi data yang digunakan penulis dalam menyusun 

Laporan Praktek Kerja Lapangan adalah sebagai berikut: 

 Metode Deskriptif Kuantitatif 

Metode ini berupa penghitungan angka yang digunakan untuk 

menganalisis kewajiban pajak PT CN yang telah dilakukan nya 

selama tahun 2016 dan yang seharusnya dilakukan sesuai dengan 

peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013. 

 

 

 

 

 

 

 


