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BAB III 

GAMBARAN UMUM DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Sejarah singkat KKP Drs.Supriyanto 

KKP Drs.Supriyanto mulai berdiri pada tahun 1992 didirikan oleh 

Drs. Supriyanto yang telah memiliki pengalaman di bidang perpajakan 

selama lebih dari 25 tahun. KKP Drs.Supriyanto memiliki beberapa kantor 

cabang diantaranya, kantor cabang di Jakarta, Jepara, Kupang dan Ruteng. 

Sementara itu, kantor pusat KKP Drs.Supriyanto beralamat di Jalan Puri 

Anjasmoro EE3/12A Semarang. Kemudian, KKP Drs.Supriyanto juga 

telah memiliki ijin praktik dari Direktorat Jenderal Pajak  dengan I.P. 

Nomor : SI – 1344/34/Pj/2007 dan saat ini telah menjadi kantor sekretariat 

Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI). 

3.2 Struktur Organisasi KKP Drs.Supriyanto 

 Struktur organisasi dapat dikatakan sebagai salah satu hal penting 

dan mendasar bagi suatu kantor, perusahaan, instansi, lembaga dan 

sebagainya. Struktur organisasi memberikan informasi mengenai kejelasan 

mengenai posisi, hubungan kerja, tugas serta tanggungjawab antara 

anggota organisasi. Dengan adanya kejelasan mengenai struktur organisasi 

tentu keteraturan anggota organisasi dalam menjalankan tugas dan 

tanggungjawabnya dapat semakin  terbentuk dan terkoodinir dengan baik 
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dan benar. Pun begitu dengan KKP Drs.Supriyanto yang juga memiliki 

struktur organisasi yang dapat dilihat dalam bagan informasi dibawah ini :    
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Sumber : KKP Drs. Supriyanto, 2017 

3.2 Tugas dan Fungsi Anggota Kantor Konsultan Pajak Drs. Supriyanto 

 Struktur organisasi menunjukan posisi jabatan seseorang dalam suatu 

organisasi baik perusahaan maupun bukan perusahaan. Begitu pula dengan 

sturktur organisasi dari KKP Drs. Supriyanto. Perlu diketahui bahwa 

pemilihan atau pengakatan supervisor dari KKP Drs. Supriyanto 

dipertimbangkan dari latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja. Hal 

ini diperlukan untuk menciptakan serta mempertahankan kualitas dan 

Supervisor 
Semarang dan 

Jepara 
 

Supervisor 
Ruteng 

 

Supervisor 
Kupang 

 

Supervisor 
Jakarta 

 

Staf 
 

Staf 
 

Staf 
 

Staf 
 



21 
 

kinerja dari KKP Drs. Supriyanto. Sementara itu untuk bagian staf dari KKP 

Drs. Supriyanto tidak hanya berasal dari jurusan Perpajakan tetapi juga ada 

yang berasal dari jurusan Akuntasi dan Manajemen yang tentu juga telah 

melewati beberapa tahapan untuk dapat bekerja di KKP Drs. Supriyanto. 

Berikut penjelasan singkat mengenai beberapa divisi yang ada dalam 

struktur organisasi KKP Drs. Supriyanto: 

1) Kepala Kantor 

Sesuai dengan namanya KKP Drs. Supriyanto, kantor ini 

mempunyai kepala kantor bernama Drs. Supriyanto,S.H. Beliau 

memiliki sertifikasi pajak  Brevet C (sertifikasi internasional), selain 

itu beliau juga memiliki gelar pendidikan Drs dan SH serta tentu, 

sudah tergabung dalam anggota Ikatan Konsultan Pajak Indonesia 

(IKPI). Sebagai kepala kantor, bertugas untuk mengawasi, 

mengoreksi SPT, serta memberi penyelesian atas suatu masalah 

mengenai pajak. Tidak berhenti disitu, kepala kantor juga 

bertanggungjawab atas kinerja yang dilakukan semua anggota dalam 

kantor mulai dari Supervisor, Staf Pajak dan Staf Keuangan. 

2) Supervisor 

Supervisor KKP Drs. Supriyanto memiliki tugas diantaranya 

mengawasi serta mengkoordinasi kinerja Staf Pajak dalam 

menyeselesaikan permasalahan dalam aspek perpajakan. Selain itu, 
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Supervisor KKP Drs. Supriyanto bertanggungjawab terjawab kinerja 

Staff Pajak.  

3) Staf keuangan 

Staf Keuangan KKP Drs. Supriyanto memiliki tugas dan 

tanggungjawab mengatur dan menjalankan segala kegiatan 

administratif yang  berkaitan dengan pengelolaaan yang dilakukan 

dalam KKP Drs. Supriyanto. 

4) Staf Pajak 

Staf Pajak KKP Drs. Supriyanto teridiri dari 5-6 orang yang 

dikoordinir serta diawasi oleh Supervisor Pajak KKP Drs. 

Supriyanto. Staf Pajak memeliki tugas dan tanggjawab untuk 

menghitung dan membuat laporan pajak sesuai dengan arahan dan 

tentu sesuai dengan peraturan perundangan-undangan perpajakan 

yang berlaku. 

3.3 Metode Penelitian  

 3.3.1 Jenis Data 

1. Data Primer  

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode 

pengambilan data primer, yaitu pengambilan data yang 

dilakukan secara langsung.  Data tersebut didapat peneliti 

dari hasil wawancara dengan salah satu Staff Pajak KKP 
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Drs. Supriyanto tentang sejarah singkat, struktur organisasi 

KKP Drs. Supriyanto dan latar belakang CV. Putra Negara 

yang sedang mencari penyelesaian yang baik dan benar 

mengenai permasalah pajak yang sedang dihadapi. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder yang digunakan penulis telah diolah 

sedemikian rupa melalui penelitian,tulisan dan sumber.  

 3.3.2 Metode Pengumpulan Data 

1. Wawancara 

 Wawancara dilakukan penulis dengan salah satu 

Staf Pajak KKP Drs. Supriyanto. Melalui metode 

pengumpulan data wawancara penulis mendapatkan data 

laporan keuangan, rekap PPh 23 masa Januari sampai 

Desember 2017, data pajak penghasilan, dan  neraca  untuk 

tujuan penelitian. 

2. Metode Kepustakaan 

 Dalam penelitian ini penulis juga mencari 

informasi, mengumpulkan informasi serta mengolah 

informasi mengenai permasalah penerima penghasilan yang 

tidak bersedia dikenakan pemotongan PPh 23 yang diteliti 

dari berbagai sumber media cetak dan media elektronik. 
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3.3.3 Metode Analisis Data 

 

1. Metode Deskriptif Kualitatif 

 Metode ini lebih menekankan aspek pemahaman 

lebih mendalam mengenai suatu permasalahan. Metode ini 

digunakan untuk mengetahui penerapan dan konsekuensi 

yang nantinya akan dihadapi oleh CV.Putra Negara 

mengenai persoalan pajak yang dibahas dalam penilitian 

ini. 

2. Metode Deskriptif Kuantitatif 

Metode ini merupakan metode menganalisis dengan 

menggunakan perhitungan angka. Melalui kasus yang 

dibahas, penggunaan metode ini bertujuan untuk 

mengetahui dampak dan solusi mengenai permasalahan 

pajak pada CV Putra Negara. 

  

 

  

 

 

 

 

 


