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BAB III 

GAMBARAN UMUM DAN METODE PENELITIAN 

3.1 Gambaran Umum IPM Consultant 

3.1.1 Pendirian IPM Consultant Semarang 

 IPM Consultant berlokasi di Jalan Muara Mas Timur No.242 

Semarang. Dikutip dari http://www.ipmsemarang.com IPM Consultant 

Semarang adalah salah satu bagian dari KAP. ARHJ yang dibentuk di 

Jakarta pada tahun 2007 dan sudah memperoleh ijin usaha dari Menteri 

Keuangan RI dengan Surat Keputusan Nomor Kep. 586/KM. 1/2007 

tertanggal 6 Agustus 2007. KAP. ARHJ pada saat pembentukan awal 

hanya terdiri dari 4 orang akuntan publik senior, diantaranya : 

 DR. Achmad RK, Ak, MM, CPA  

 Drs. Abdul Rasyid, Ak 

 Drs. Hisbullah Husin, Ak 

 Drs. Jerry Anwar Hasan, Ak 

Setelah itu pada tahun 2009 terdapat perubahan susunan anggota karena 

masuknya 2 orang anggota baru yaitu Pho Seng Ka, Ak, BKP, CPA, 

CPMA dan Edy Yusuf, Ak, Msi sehingga KAP. ARHJ beranggotakan 6 

orang akuntan. Pada tahun yang sama dibuka dua kantor cabang yang 

berada di Semarang dan Jakarta. Kantor cabang yang berlokasi di 

Semarang dipimpin oleh Pho Seng Ka, Ak, BKP, CPA, CPMA.  

http://www.ipmsemarang.com/
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Pho Seng Ka, Ak, BKP, CPA, CPMA merupakan praktisi di bidang 

jasa audit, konsultan pajak, dan jasa akuntansi serta manajemen. Telah 

berpengalaman praktek selama 25 tahun dan sudah memberikan banyak 

jasa untuk perusahaan/lembaga yang memiliki berbagai jenis usaha.  

Memiliki latar belakang pendidikan yang mumpuni. Terbukti gelar sarjana 

didapatkan di Universitas Diponegoro, setelah itu melanjutkan gelas S2 di 

universitas yang sama dengan konsentrasi Magister Sains Akuntansi. 

Pendidikan manajemen pun diperoleh dari program MBA (Master of 

Bussiness Administration) dari IEU. Tidak diragukan lagi Pho Seng Ka, 

Ak, BKP, CPA, CPMA mengantongi berbagai gelar profesi yang 

diperoleh melalui ujian sertifikasi, diantaranya : 

 BKP (Bersertifikat Konsultan Pajak/Tax Consultant) dari Ikatan 

Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) 

 CPA (Certified Public Accountant) dari Institut Akuntan Publik 

Indonesia (IAPI) 

 CPMA (Certified Professional Management Accountant) dari Institut 

Akuntan Manajemen Indonesia (IAMI) 

 Sertifikasi Auditor dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik 

Indonesia (BPK RI) 

 Sertifikasi Profesi Pasar Modal, Investment Manager Representative 

dan masih banyak lagi. 

Maka dari itu Akuntan Publik Pho Seng Ka, Ak, BKP, CPA, CPMA tidak 

diragukan lagi dan bahkan bisa dikatakan ahli dalam menangani bidang 
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akuntansi, perpajakan maupun manajemen suatu perusahaan. Akuntan 

Publik Pho Seng Ka, Ak, BKP, CPA, CPMA atau biasa disebut IPM 

Consultant ini memulai prakteknya di Semarang pada 7 Desember 2009 

dan juga sudah memperoleh ijin praktek dari Kementrian Keuangan RI. 

Jasa yang ditawarkan IPM Consultant Semarang juga berbagai macam, 

antara lain : 

 Jasa akuntan publik seperti audit, review, kompilasi laporan keuangan, 

dan jasa akuntansi lainnya. 

 Jasa bidang perpajakan seperti perencanaan pajak, konsultasi 

perpajakan, pendampingan pemeriksaan pajak, pengurusan gugatan 

dan banding atas pengadilan pajak, pengurusan SPT Masa dan SPT 

Tahunan Orang Pribadi maupun Badan. 

3.1.2 Struktur Organisasi 

Seperti sebuah perusahaan pada umumnya, suatu perusahaan akan 

berjalan lancar jika memiliki struktur organisasi yang jelas. Maka 

perusahaan tersebut akan menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai 

arahan yang sudah ditentukan sehingga menghasilkan pekerjaan yang 

tertata rapi dan terlihat baik. IPM Consultant Semarang juga memiliki 

struktur organisasi, sebagai berikut : 
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Gambar 3. 1 

Struktur Organisasi IPM Consultant 

 

 

  Sumber : Data diolah, 2018 

 Pimpinan Cabang 

Tugas dan wewenang dari pimpinan cabang adalah melakukan 

pengawasan kegiatan yang sedang berlangsung di dalam linkungan 

kantor IPM Consultant serta sekaligus menjadi konsultan utama 

bagi klien dan juga karyawan. 

 Wakil Pimpinan Cabang 

Memilki tugas dan kewenangan untuk mengawasi semua karyawan 

yang ada di IPM Consultant baik itu ketua tim akuntansi beserta 

staff, ketua tim perpajakan beserta staff, dan juga ketua tim rumah 

tangga beserta staff; serta menjadi pendamping untuk klien IPM 
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Consultant. Tugas dan wewenang utama dari wakil pimpinan 

cabang adalah menjadi Audit Manager. 

 Ketua Tim 

Terdapat 3 ketua tim didalam IPM Consultant, terdiri dari ketua 

tim akuntansi dan perpajakan yang memliki tugas dan kewenangan 

yang hampir sama yaitu menangani permasalahan yang 

dikonsultasikan oleh staff yang berada dibawahnya serta 

melakukan pendampingan untuk klien serta staff dari masing-

masing bagian akuntansi ataupun perpajakan; yang terakhir adalah 

ketua tim rumah tangga memiliki tugas dan kewenangan untuk 

membantu staff perpajakan ataupun staff akuntansi dalam 

menangani pengambilan berkas dari klien serta menyerahkan 

kembali kepada klien; juga melakukan penyetoran sekaligus 

pelaporan SPT ke Kantor Pajak yang dituju. 

 Staff  

Staff bidang akuntansi akan menangani secara langsung klien 

dengan ruang lingkup permasalahan tentang pengauditan, susunan 

laporan keuangan; staff bidang perpajakan akan menangani secara 

langsung klien dengan ruang lingkup permasalahan penghitungan 

PPh, pengerjaan PPN dan PPnBM pada SPT Masa maupun SPT 

Tahunan untuk wajib pajak orang pribadi ataupun wajib pajak 

badan usaha. Selain itu staff mempunyai tanggungjawab untuk 

menjaga arsip data yang diperoleh dari setiap klien yang sedang 
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ditangani. Bidang akuntansi dan bidang perpajakan memiliki satu 

staff untuk pengerjaan penagihan honor kepada klien dan tagihan 

pajak klien yang harus disetorkan pada bank tujuan. Terdapat staff 

terakhir yaitu staff rumah tangga yang mempunyai tugas dan 

wewenang untuk mengurus keuangan internal IPM Consultant 

diantaranya pengecekan jam kerja karyawan, penghitungan dan 

pembayaran gaji karyawan, mengurus segala bentuk keperluan 

operasional maupun non operasional di IPM Consultant. Semua 

staff bertanggungjawab untuk perencanaan kegiatan yang disusun 

berdasarkan evaluasi dari semua kegiatan yang sudah dilakukan. 

Staff juga harus berkoordinasi satu sama lain dengan ketua tim 

masing-masing untuk setiap pengambilan keputusan. 

3.2 Metode Penelitian 

3.2.1 Jenis Data 

 Jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penulisan tugas akhir : 

a. Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung oleh  

penulis pada sumber yang diyakini mampu memberikan informasi 

secara akurat. Penelitian ini penulis mendapatkan data primer 

dengan cara melakukan wawancara secara langsung bersama staff 

dari IPM Consultant yang menangani kasus PT. DNTY. 

b. Data sekunder adalah data yang didapatkan oleh penulis secara 

tidak langsung karena diperoleh dengan cara mencari serta 

mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan permasalaan yang 
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dibahas. Penulis mendapatkan data sekunder berupa laporan 

keuangan serta surat pemberitahuan perpajakan PT. DNTY. 

3.2.2 Metode Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah : 

a. Metode wawancara yaitu metode yang dilakukan dengan cara 

betatap muka dan tanya jawab secara langsung dengan staff IPM 

Consultant terkait pemasalahan yang ada didalam PT. DNTY 

sehingga mendapatkan infomasi yang dibutuhkan. 

b. Metode dokumentasi yaitu metode yang dilakukan dengan cara 

mengumpulkan data-data secara elektronik maupun non elektronik 

tekait permasalahan pada PT. DNTY sehingga dapat menemukan 

informasi yang dibutuhkan. 

c. Metode pustaka yaitu metode yang dilakukan dengan cara mencari 

informasi serta refrensi di berbagai sumber yang dapat mendukung 

penambahan informasi yang dibutuhkan, seperti buku perpajakan, 

catatan perkuliahan tentang perpajakan sehingga dapat 

mempermudahkan untuk pengembangan tulisan pada permasalahan 

yang dibahas. 

3.2.3 Metode Analisis Data 

Dalam menganalisis data yang diperoleh penulis melakukan 

metode sebagai berikut :  

a. Metode Kuantitatif yaitu metode menganalisis dengan 

menggunakan perhitungan angka. Dalam kasus yang 
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dibahas metode ini bertujuan untuk mengetahui berapa uang 

tebusan yang harus dibayarkan saat mengikuti program 

pengampunan pajak. 

b. Metode Kualitatif yaitu metode menganalisis data yang 

diperoleh dengan teori yang sudah ditetapkan. Dalam 

permasalahan yang dibahas teori ini berguna sebagai 

penyelesaian permasalahan tentang bagaimana perlakuan 

lebih  bayar PPN saat mengikuti program pengampunan 

pajak dan setelah mengikuti program pengampunan pajak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


