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BAB III 

GAMBARAN UMUM DAN METODE PENELITIAN 
 

3.1 Gambaran Umum Mengenai Kantor Konsultan Pajak (KKP) 

Adiyanto Consultant Management (ACM) 

 

 Kantor Konsultan Pajak (KKP) Adiyanto Consultant Management 

(ACM) merupakan kantor yang  menjadi penghubung antara wajib pajak 

dengan kantor pajak untuk penghitungan, pelaporan dan pembayaran 

pajak mengenai usaha maupun penghasilan dari wajib pajak sehingga 

mempermudah wajib pajak untuk mengurus pajaknya. KKP ACM 

didirikan oleh pemiliknya, Pak Yan Adiyanto dan pada tanggal 25 

September 2014 KKP ACM mendapatkan izin praktik konsultan pajak 

tingkat A. Namun karena ada pembaruan peraturan dari Direktorat 

Jendral Pajak (DJP), maka KKP ACM mengajukan lagi surat 

permohonan izin praktik konsultan pajak tingkat A pada 1 Maret 2015 

sehingga berpengaruh juga pada penetapan izin praktik terbaru yang 

diresmikan oleh DJP, yaitu pada tanggal 19 Agustus 2015 dengan nomor 

KEP-2593/IP.A/PJ/2015. Alamat KKP ACM dulunya KKP ACM berada 

di daerah kebondalem, sekarang berada di Jalan Brigjend Katamso No. 

20, Semarang. Hari kerja KKP ACM seperti dari Senin-Jumat. KKP 

ACM memiliki sekitar 20-30 klien wajib pajak dari Semarang dan kota-

kota luar Semarang. 
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3.2 Struktur Organisasi KKP Adiyanto Consultant Management (ACM) 

 

Gambar 3.1 

Struktur Organisasi KKP Adiyanto Consultant Management (ACM) 

 

 

  

 

  

  

 

 

  

 

Sumber : KKP Adiyanto Consultant Management, 2018 

 Mengenai deskripsi pekerjaan yang dilaksanakan dalam KKP ACM 

sebagai berikut: 

1. Pimpinan (Yan Adiyanto) 

 

 Menjadi pemilik sekaligus pimpinan KKP ACM memiliki tugas 

untuk meneliti kembali pekerjaan dari bagian akuntansi dan perpajakan 

sebelum dilaporkan dan dibayarkan kepada kantor pajak. Menjadi 

konsultan bagi para klien mengenai perpajakan dan juga keuangan bagian 

akuntansi . Selain itu, Pak Yan juga memiliki tanggungjawab yang besar 

Pimpinan 

(Yan Adiyanto) 

Staff 

(Anggi Saputri) 

Staff 

(Ratna Juwita) 

Freelance 
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untuk segala pekerjaan para staff dan juga jika ada claim dari klien dan 

kantor pajak. 

 

2. Staff (Anggi Saputri) 

 

 Menjadi staff yang mengerjakan bagian laporan keuangan yang 

berhubungan dengan akuntansi seperti laba rugi, koreksi fiscal, daftar asset 

dan penyusutan, neraca dan rekap mutasi bank. Mengurus mengenai data-

data klien yang berhubungan dengan akuntansi. 

 

 

3. Staff (Ratna Juwita) 

 Menjadi staff yang mengerjakan bagian perpajakan. Menghitung 

PPN, PPh 21 Orang Pribadi (OP) dan/atau Badan serta mengurus data-data 

yang berhubungan dengan perpajakan. Mendampingi klien untuk 

melakukan transaksi pembayaran ke kantor pajak. 

4. Freelance 

 

 Memiliki peran untuk membantu para staff dalam mengerjakan 

laporan keuangan dan/atau bagian perpajakan serta laporan ke kantor 

pajak. 

 

3.3 Metode Penelitian 

3.3.1 Jenis Data 

 

 1. Data Sekunder  

  Data yang didapatkan secara tidak langsung, dalam arti 

menggunakan media lain untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk 

menyusun tugas akhir. Penulis menggunakan data berupa Faktur Pajak, 
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SPT PPN Masa, Rekap PPN, Laporan Laba Rugi, Koreksi Fiskal, 

Neraca, Daftar Penyusutan, dan Mutasi Bank tahun 2016 yang 

didapatkan dari KKP ACM sebagai KKP yang dipercayakan oleh CV. 

CSD untuk mengurus perpajakan CV. CSD. Penulis juga menggunakan 

data kepustakaan. 

2. Data Primer 

 Data yang diperoleh secara langsung, penulis melakukan wawancara 

kepada staff  yang mengurus laporan keuangan dan perpajakan CV. CSD 

dan juga kepada KKP ACM. Wawancara yang digunakan berupa 

variable kuisioner, penulis mengajukan beberapa pertanyaan dan juga 

pilihan jawaban dalam pertanyaan tersebut. 

 

3.3.2 Metode Pengumpulan Data 

 

1. Metode Wawancara 

 Penulis melakukan metode wawancara untuk mengumpulkan data 

mengenai tugas akhir yang diteliti dan disusun oleh penulis. Wawancara 

yang dilakukan penulis dengan staff yang mengurus laporan keuangan 

dan laporan perpajakan  CV. CSD agar penilitian oleh penulis 

mendapatkan informasi lebih lengkap. Selain itu, penulis juga melakukan 

wawancara dengan pimpinan dan staff  KKP ACM mengenai profil dan 

sejarah KKP ACM. 

 

2. Metode Kepustakaan 

 Penulis melakukan metode kepustakaan dengan mengumpulkan 

data dari berbagai sumber buku, Undang-undang mengenai perpajakan 

dan juga internet. Dengan berbagai sumber yang didapatkan oleh penulis, 

maka penulis dapat mengolah data-data tersebut dan menghubungkannya 
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dengan kasus yang penulis teliti. Pengolahan ini dapat membantu penulis 

untuk menyelesaikan kasus sesuai dengan peraturan yang berlaku.  

 

3.3.3 Metode Analisis Data 

 

 Penulis menggunakan dua metode analisis data untuk menganalisa kasus 

yang dibahas dalam tugas akhir penulis, yaitu  

1. Metode Kuantitatif  

Metode kuantitatif merupakan metode yang digunakan penulis dengan 

mengumpulkan penghitungan dari data yang berhubungan dengan laporan 

keuangan dan perpajakan CV. CSD. Penulis akan melakukan penelitian 

dan pengolahan dari data-data yang didapatkan dari staff yang mengurus 

laporan keuangan dan perpajakan CV. CSD sehingga penulis akan 

mendapatkan penghitungan data yang benar. 

1. Metode Deskriptif 

 Metode deskriptif merupakan metode yang digunakan penulis dengan 

mencari tahu mengenai kasus yang terjadi dalam penelitian dengan 

wawancara berupa kuisioner pada  CV. CSD dan KKP ACM dan penulis 

menghubungkan antara data wawancara juga dengan data penghitungan 

dari kasus CV. CSD. 
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