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BAB III 
 

GAMBARAN UMUM DAN METODE PENELITIAN 

 

 

3.1  Sejarah Singkat Kantor Konsultan Pajak Adiyanto  

Adiyanto consultant management adalah perusahaan jasa yang 

bergerak dalam bidang perpajakan, kantor ini beralamatkan di jalan 

brigjen katamso No 20 Semarang, bidang jasa yang ditawarkan meliputi 

bidang keuangan, akuntansi dan pajak. Dalam pemberian jasa konsultasi 

pendekatan dan metode yang dilakukan tidak dapat dipisahkan guna 

mendapatkan pelayanan yang optimal untuk memenuhi keiinginan klien, 

adiyanto konsultan managemet didukung oleh tenaga profesional yang 

handal dalam bidangnya, perusahaan jasa ini sudah bergerak selama 10 

tahun dan memiliki 2 karyawan. 

3.2  Struktur Organisasi 

Kantor konsultan pajak Adyanto Consultant Management dipimpin 

sendiri oleh Bapak Adyanto dan dibantu oleh dua orang karyawannya, 

yaitu supervisor dan staff, dibawah ini rincian tugasnya: 

1. Pimpinan 

Bapak Adyanto sendiri memiliki tugas dalam memimpin 

perusahaan dan memastikan semua kewajiban perpajakan pelangganya 

tidak ada masalah serta memantau kinerja. 

2. Karyawan 

 Kantor konsultan pajak adyanto memiliki satu supervisor dan satu 

orang staff  dengan tugas yang hampir sama yaitu mengambil data, dan 
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mengolah data serta menghitung, menyetor, dan melapor kewajiban 

perpajakan klien KKP Adyanto. 

 

3.3  Metode Penelituian  
 

3.3.1  Jenis Data 

 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan data yang telah diolah 

bisa disebut juga dengan data sekunder, data tersebut penulis peroleh dari 

berbagai perusahaan maupn usaha yang menggunkan jasa Adyanto 

Consultant Management. 

3.3.2  Metode Pengumpulan Data 

 

1. Metode Wawancara  

Wawancara merupakan proses dalam pengambilan data dengan 

narasumber dengan cara tanya jawab. 

2. Metode Kepustakaan  

Metode kepustakaan didapat oleh penulis dengan cara penulis 

mencari data, membaca data dan kemudian mengolahnya melalui media 

cetak. 

3.3.3  Metode Analisis Data  
 

1. Metode Deskriptif Kuantitatif  

Metode deskriptif kuantitatif adalah metode ini dilakukan dengan 

angka dan perhitungan-perhitungan apa saja yang dapat penulis gunakan 

terhadap omset  dalam satu tahun kurang dari Rp 4. 8 M atau lebih dari 

4,8M.  
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2. Metode Deskriptif Kualitatif 

Metode deskriptif kualitatif metode ini digunakan untuk 

menjelaskan tentang kewajiban perpajakan yang harus dilakukan oleh 

wajib pajak badan menurut undang undang perpajakan di Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


