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2. BAB III 

GAMBARAN UMUM DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1. Sejarah Singkat Kantor Konsultan Pajak (KKP) Ferry Habbibie 

 Kantor Konsultan Pajak (KKP) Ferry Habbibie berdiri di Jalan Indraprasta 

No. 15 Semarang sejak tahun 2008. Kantor Konsultan Pajak ini didirikan oleh 

Bapak Ferry Habbibie. Sejarah berdirinya KKP ini dimulai ketika Bapak Ferry 

Habbibie bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) Leonard, Mulia & Richard 

cabang Semarang. Di samping bekerja, Bapak Ferry Habbibie saat itu juga sedang 

melanjutkan pendidikan profesi akuntansi di Universitas Diponegoro. Sebelumnya 

Bapak Ferry menempuh pendidikan di Universitas Surabaya. 

 Saat bekerja di KAP tersebut, Bapak Ferry banyak mempelajari tentang 

permasalahan akuntansi yang berkaitan dengan masalah perpajakan. Mulai dari itu 

timbul niat Bapak Ferry untuk menjadi seorang konsultan pajak. Oleh karena itu 

beliau mencoba mengikuti Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP). Pertama, 

Bapak Ferry menempuh sertifikasi A sebagai konsultan pajak orang pribadi dan 

beliau berhasil mendapatkan Sertifikat Konsultan Pajak “A” dengan Nomor : SI-

1566/PJ/2008 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian beliau 

melanjutkan mengikuti sertifikasi B sebagai konsultan pajak badan dan berhasil 

mendapatkan Sertifikat Konsultan Pajak “B” dengan Nomor : SI-2060/PJ/2011. 

Setelah itu Bapak Ferry mendirikan Kantor Konsultan Pajak sambil terus 
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melengkapi usahanya dengan mengikuti sertifikasi C sebagai konsultan pajak 

orang luar negeri (pajak internasional). 

 Kantor Konsultan Pajak (KKP) Ferry Habbibie sudah memiliki banyak 

klien, mulai dari orang pribadi maupun badan dengan berbagai macam bidang 

usaha, salah satunya yaitu pengusaha kendaraan bermotor bekas. KKP Ferry 

Habbibie membantu kliennya (wajib pajak) dalam memenuhi kewajiban 

perpajakan mereka dan menyelesaikan permasalahan di bidang perpajakan yang 

sedang dihadapi wajib pajak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

3.2. Struktur Organisasi KKP Ferry Habbibie 

 KKP Ferry Habbibie memiliki struktur organisasi sebagai berikut : 

Gambar 3.1. Struktur Organisasi KKP Ferry Habbibie 

 

Sumber : KKP Ferry Habbibie, 2018 

 

3.3. Job Description KKP Ferry Habbibie 

Adapun pembagian tugas dalam KKP Ferry Habbibie adalah sebagai 

berikut : 

1. Pimpinan 

 Pimpinan kantor bertugas dalam memberikan konsultasi kepada 

para klien (wajib pajak) yang sedang menghadapi permasalahan di bidang 

perpajakan dan bertanggung jawab atas semua perhitungan pajak dan 

Pimpinan 

Supervisor 

Staff 



29 
 

laporan keuangan yang akan dilaporkan ke kantor pajak. Selain itu sebagai 

pimpinan juga mempunyai tenggung jawab atas semua staff kantor. 

2. Supervisor 

 Supervisor memiliki tugas untuk membantu pimpinan kantor 

dalam melaksanakan pekerjaannya dan bertanggung jawab atas semua 

kegiatan di kantor selama pimpinan sedang tidak ada ditempat. 

3. Staff 

 Para staff kantor mempunyai tugas sebagai berikut : 

a. Menyetorkan pajak terutang setiap klien ke Kantor Pos atau Bank 

persepsi. 

b. Melaporkan SPT Masa dan SPT Tahunan milik klien ke kantor pajak. 

c. Mengolah setiap data yang diterima dari klien. 

d. Mengarsipkan data yang sudah selesai diproses. 

 

3.4. Metodologi Penelitian 

3.4.1. Jenis Data 

 Data yang digunakan penulis dalam menyusun Laporan Praktik 

Kerja Lapangan ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data 

yang sudah mengalami pengolahan oleh pihak lain (pihak ketiga). Dalam 

penelitian ini penulis menggunakan data berupa SPT Masa PPN milik 

klien KKP Ferry Habbibie yaitu Bapak S yang merupakan pengusaha 

kendaraan bermotor bekas. Penulis memperoleh data tersebut dari KKP 
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Ferry Habibie. Data tersebut akan penulis gunakan sebagai dasar dalam 

pembahasan masalah. 

 

3.4.2. Metode Pengumpulan Data 

 Penulis menggunakan beberapa metode dalam melakukan 

pengumpulan data, antara lain : 

a. Metode Wawancara 

 Untuk memperoleh informasi lebih jauh mengenai aspek 

pemajakan terhadap pengusaha kendaraan bermotor bekas, maka penulis 

melakukan wawancara dengan Bapak Ferry selaku pemilik KKP Ferry 

Habbibie. Dari wawancara tersebut diperoleh data mengenai usaha jual 

beli kendaraan bermotor bekas yang dijalankan oleh Bapak S dan 

bagaimana penanganan masalah perpajakannya. 

b. Metode Kepustakaan 

 Penulis mengumpulkan berbagai informasi sebagai bahan untuk 

melengkapi pembahasan masalah. Informasi tersebut didapatkan dari 

berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan artikel yang berisi teori dan 

contoh yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas penulis 

dalam bab selanjutnya. 

 

3.4.3. Metode Analisis Data 

 Penulis menggunakan metode deskriptif kuantitatif dan deskriptif 

kualitatif dalam melakukan analisa terhadap data yang diperoleh. 
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Deskriptif kuantitatif merupakan metode penelitian yang dilakukan untuk 

memperoleh data yang berbentuk angka atau data yang dinyatakan dalam 

angka. Metode ini digunakan untuk menganalisis penghitungan PPN 

Bapak S sebagai pengusaha kendaraan bermotor bekas. 

 Sedangkan metode deskriptif kualitatif merupakan metode dalam 

menganalisis data yang tidak berbentuk angka melainkan ditampilkan 

dalam uraian kata, skema atau gambar. Dalam laporan ini metode 

deskriptif kualitatif digunakan untuk menganalisis tata cara pembayaran 

dan pelaporan PPN yang dilakukan Bapak S sebagai pengusaha kendaraan 

bermotor bekas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


