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BAB III 

GAMBARAN UMUM DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1. Gambaran Umum Objek Penelitian 

3.1.1 SejarahSingkat KSUS SCS 

 Berdirinya KSU Sekawan Cemerlang Sejahtera sebenarnya 

merupakan salah satu program dari CV. SEKAWAN Dan KJKS 

“SEKAWAN ARTHA MULIA”. Namun dikarenakan kondisi keuangan 

CV. SEKAWAN belum memungkinkan untuk membuka Koperasi, 

Akhirnya Komisaris CV. SEKAWAN menggandeng relasi dari para 

Komisaris dan Anggota KJKS “SEKAWAN ARTHA MULIA” untuk 

membuka koperasi. Akhirnya diperoleh jumlah anggota Koperasi sebanyak 

50 orang dan tetap menggunakan nama “KSUS SEKAWAN CEMERLANG 

SEJAHTERA” dengan pertimbangan nama CV. SEKAWAN sudah cukup 

dikenal di masyarakat.. 

Visi KSUS SCS yaitu : Sejahtera Bersama Umat yang 

diwujudkandengan membantu Pemerintah dalam program pemberdayaan 

masyarakat dan peningkatan perekonomian rakyat; 

Mengembangkan sikap sadar diri dan tanggung jawab dalam 

pengelolaan ekonomi sehat; 

Memberikan pelayanan dan pembinaan kepada kelompok-kelompok 

usaha kecil, mikro dan masyarakat umum. 
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3.1.2 StrukturOrganisasi KSU SCS 

KSUS SCS memiliki struktur organisasi yang saling berkaitan satu 

dengan yang lainnya sehingga di butuhkan kerja sama dalam bekerja supaya 

dapat mencapai tujuan yang sama dalam perusahaan secara maksimal, 

Berikut merupakan bagian – bagian dalam struktur organisasi KSUS SCS : 

1. Pimpinan ( pengurus ) 

2. Manager 

3. kasir 

4. staf akunting 

5. marketing 

Gambar 3.1 Struktur Organisasi KSU SCS 
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3.1.3 DeskripsiPekerjaanSetiapBagian 

Struktur organisasi di KSUS SCS yang di pimpin oleh bapak sukasno 

selaku pimpinan maupun oleh karyawan, hal ini di lakukan supaya 

karyawan dapat bekerja lebih fokus dan dapat saling berkordinasi dan 

bekerja sama dalam bekerja supaya mendapat hasil yang maksimal dalam 

bekerja. 

Setiap karyawan memegang tanggung jawab yang besar di setiap 

bagiannya supaya hasil pekerjaan mencpai hasil yang maksimal. Adapun 

diskripsi tugas dan bagian - bagaiannya adalah sebagai berikut: 

1. Pengurus koperasi 

Salah satu alat pelengkpan organisasi koperasi di samping rapat 

anggota dan pengawas. Pengurus dipilih dari dan anggota dalam rapat 

anggota serah tanggung jawab kepada rapat anggota. 

2. Manajer 

Orang yang memiliki pengalaman, pengetahuan dan keterampilan 

yang baik yang diakui oleh organisasi untuk dapat memimpin, 

mengelola, mengendalikan, mengatur serta mengembangkan 

organisasi dalam rangka mencapai tujuannya dalam pekerjaan. 

3. Kasir 

Dalam koperasi kasir berperan penting dalam melayani nasabah dan 

pemegang KAS koiperasi. 

4. Staff akunting 
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Merupakan jabatan yang bertanggung jawab atas laporan aktivitas 

keuangan secara tertulis selain itu pada jabatan ini dituntut untuk 

mengerti masalah perpajakan yang berlaku di negara Indonesia karena 

laporan perpajakan perusahaan dibuat oleh Accounting staff/Staf 

Akunting. 

5. Marketing 

Pemasaran atau marketing adalah suatu rangkaian kegiatan untuk 

memenuhi kebutuhan dan kepuasan konsumen. Caranya dengan 

membuat produk, menentukan harganya, tempat penjualannya dan 

mempromosikan produk tersebut kepada para konsumen. 

 

3.2. Metode Penelitian 

 

3.2.1 Objek Penelitian 

Objek dari penelitian ini adalah Laporan Pajak ( SPT ) dari Koperasi 

“Sekawan Cemerlang Sejahtera” dengan periode pengamatan laporan 

keuangan dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015. 

 

3.2.2 Metode Pengumpulan Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 

yaitu berupa laporan keuangan tahunan Koperasi “Sekawan Cemerlang 

Sejahtera” yang merupakan rekaman historis mengenai kondisi keuangan 

dan kinerja perusahaan tersebut. Data untuk penelitian ini diperoleh dari 
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laporan keuangan tahunan perusahaan tersebut secara langsung melalui 

survei dokumen data. Data tersebut meliputi data laporan keuangan tahunan 

perusahaan, profil perusahaan dan data penyampaian laporan keuangan 

keuangan perusahaan periode 2011, 2012,2013, 2014 dan 2015. 

 

3.2.3 Teknik Analisis 

1. AnalisisStatistikDeskriptif 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan 

eksploratory research, yaitu pendekatan penelitian yang dipergunakan 

untuk melakukan sebuah pengamatan guna memberikan gambaran secara 

mendetail terkait sebuah kondisi yang ingin diamati dan dikaji. 

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran tentang 

distribusi frekuensi variabel-variabel dalam penelitian ini, nilai maksimum, 

minimum, rata-rata (mean) dan standar deviasi.. 

 

2. AnalisisFaktor  

Analisis faktor dalam penelitian ini dimaksudkan untuk 

mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi PPh kurang bayar di 

Koperasi Sekawan Cemerlang Sejahtera. 

Kajian analisis dilakukan dengan menggambarkan masing-masing 

faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kurang bayar dalam pembayaran 

PPh oleh objek penelitian ini secara kuantitatif, dimana peneliti kemudian 
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melakukan pembahasan yang dikaitkan dengan teori-teori dasar terkait 

dengan kurang bayar tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


