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BAB III 

GAMBARAN UMUM DAN METODE PENELITIAN 

3.1. Gambaran Umum KAP Tribowo Yulianti 

  KAP Tribowo Yulianti merupakan kelanjutan usaha dari KAP Tri 

Purwanto yang berada di Tangerang Selatan dan KAP Yulianti SE BAP., di 

Semarang. Yang terdiri dari kantor pusat dan cabang. Untuk kantor pusat berada 

di Bintaro Trade Center Blok C2 No. 1 Bintaro Jaya Sektor VII Tangerang 

Selatan 15224 sedangkan untuk kantor cabang berada di Jl. MT. Haryono 

No.548, Semarang 50124. 

KAP Tribowo Yulianti didirikan berdasarkan akta notaries No. 1 

Tanggal 1 Mei 2015 oleh Seruni Lisari S., SH., di Tangerang Selatan. Dengan 

izin usaha dari Menteri Keuangan Nomor 574/KM.1/2015, Tanggal 30 Juni 

2015. Nomor Terdaftar di Badan Pemeriksa Keuangan : 

Nomor:267/STT/I/2016 Tanggal 7 Januari 2016. Nomor Pokok Wajib Pajak : 

73.111.251.2-411.000 

KAP Tribowo Yulianti Memiliki Visi Menjadi Kantor Akuntan Publik 

yang professional dan bermanfaat bagi masyarakat. Dan memiliki Misi sebagai 

berikut : 

a. Memberikan jasa professional akuntan public dengan kompetensi 

tinggi, integeritas, obyektif dan sesuai standar professional yang 

berlalku. Memberikan jasa professional akuntan publik dengan 
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kompetensi tinggi, integeritas, obyektif dan sesuai standar profesional 

yang berlaku. 

b. Merekrut, mengembangkan dan mempertahankan staf profesional yang 

kompeten, integritas tinggi dan komunikatif. 

c. Memberikan nilai tambah bagi klien dan pemakai laporan keuangan. 

3.2.  Metode Penelitian 

3.2.1 Jenis Data 

Jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penulisan Tugas 

Akhir adalah Data Sekunder Yaitu data yang didapatkan secara 

langsung oleh penulis dari sumber yang diyakini mampu memberikan 

informasi secara akurat. Penulis mendapatkan data primer dari tugas 

yang diberikan oleh staff KAP Tribowo Yulianti. 

3.2.2 Metode Pengumpulan Data 

 Metode Pengumpulan data yang dilakukan oleh Penulis yaitu : 

a. Metode dokumentasi yaitu metode yang dilakukan dengan cara 

mengumpulkan data-data secara non elektronik maupun 

elektronik terkait permasalahan pada CV. XY sehingga dapat 

menemukan informasi yang dibutuhkan. 

b. Metode Pustaka yaitu metode yang dilakukan dengan mencari 

informasi serta referensi dari berbagai sumber yang dapat 

mendukung tambahan informasi yang dibutuhkan, seperti buku 

perpajakan, catatan perkuliahan tentang Akuntansi dan 
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Perpajakan sehingga dapat mempermudah untuk 

mengembangkan tulisan pada permasalahan yang dibahas. 

3.2.3 Metode Analisis Data 

 Metode yang dilakukan penulis dalam menganalisis data yaitu : 

a. Metode Kuantitatif, Yaitu metode mengalanisa dengan 

menggunakan angka. Yang dibahas didalam kasus ini bertujuan 

untuk mengetahui perhitungan pajak yang akan dibayarkan 

setelah dilakukannya koreksi fiskal.  


