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BAB III 

GAMBARAN UMUM DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Sejarah Singkat Kantor Konsultan Pajak Alex dan Rekan 

KKP Alex dan Rekan mulai awal berdiri pada tahun 2002 beralamatkan di 

Ruko Malangsari jalan Malangsari Raya No. 8 D Semarang dan banyak 

mengalami perkembangan dari mulai jumlah pegawai hingga bertambahnya klien 

yang ditangani. Kantor Konsultan Pajak Alex dan Rekan melayani di bidang 

Perpajakan & Akuntansi dengan memberikan jasa perpajakan dari penghitungan 

sampai dengan pelaporan dan penyusunan laporan keuangan. Dalam kemajuannya 

KKP Alex dan Rekan mulai melayani jasa di bidang yang lain yaitu bidang 

Internal Audit dan Tax Planning. Kantor Konsultan Pajak Alex dan Rekan lebih 

kurang 16 (enam belas) tahun melayani klien di bidang perpajakan seperti Tax 

Manajemen, menghitung, menyetor dan melapor, audit, pembukuan serta 

penyusunan laporan keuangan. 
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3.2 Struktur Organisasi KKP Alex dan Rekan 

Gambar 3.1 

Struktur Organisasi 

 

 

 

 

 

 Sumber : KKP Alex dan Rekan, 2018 

3.3 Metode Penelitian  

3.3.1 Jenis Data 

Teknis data yang digunakan dalam laporan Prakter Kerja Lapangan 

(PKL) ini adalah jenis data sekunder. Dimana sumber data yang 

diperoleh dari penelitian melalui media perantara atau secara tidak 

langsung seperti catatan, buku, bukti kasus perpajakanyang telah ada, 

arsip yang dipublikasikan atau tidak dipublikasikan secara umum. 

Teknis data yang digunakan penulis adalah tanda terima surat 

pernyataan harta, surat pernyataan harta untuk pengampunan pajak, 

surat setoran pajak, dan SPT masa pajak penghasilan final. 
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3.3.2 Teknik Pengumpulan Data 

 

  Teknik pengumpulan data ini sangat penting dalam proses 

penelitian agar mendapat hasil laporan yang baik. Metode yang 

digunakan dalam pengumpulan data adalah : 

1. Metode Wawancara  

Penulis melakukan wawancara kepada pegawai KKP Alex dan 

Rekan guna mendapatkan informasi mengenai profil kantor, 

struktur organisasi, aktifitas kantor dan dokumen yang ada. 

2. Metode Kepustakaan 

Penulis mengumpulkan dan mempelajari buku-buku, peraturan 

perpajakan, artikel-artikel yang menjadi refrensi dan menujang 

pengetahuan dasar penulis. 

 

3.3.3 Metode Analisis Data 

 

  Berikut adalah metode analisis data yang penulis gunakan :  

1. Metode Deskriptif Kualitatif 

Metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang 

berpusat pada aspek pemahaman terhadap suatu kasus yang 

diangkat oleh penulis dalam tugas akhir ini. Metode ini digunakan 

untuk menjelaskan mengenai konsekuensi wajib pajak jika 

mengikuti atau tidak mengikuti PP nomor 36 tahun 2017. 
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2. Metode deskriptif Kuantitatif 

Metode deskriptif kuantatif adalah metode penelitian yang 

menggunakan format penghitungan angka mulai dari 

pengumpulan data serta mengolahnya menjadi hasil yang 

terstruktur. Metode ini digunakan untuk mengetahui penerapan 

penghitungan PP nomor 36 tahun 2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


