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BAB III 

GAMBARAN UMUM DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1. Gambaran Umum Kantor Konsultan Pajak Anton dan Rekan 

 Kantor Konsultan Pajak Anton dan Rekan merupakan perusahaan 

yang bergerak di bidang jasa yaitu konsultasi mengenai perpajakan. 

Kantor ini memberikan jasa layanan untuk menghitung pajak, konsultasi 

tentang pajak, mendampingi klien dalam proses pemeriksaan pajak, 

menyelesaikan surat himbauan, melaporkan pajak klien ke Kantor 

Pelayanan Pajak, dan menyetorkan pajak kliennya, baik Wajib Pajak 

Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan. 

 Kantor Konsultan Pajak ini dipimpin oleh Bapak Ir. Antonius 

Soegiarto yang awalnya bergabung dengan Kantor Konsultan Pajak Pelita 

pusat yang beralamat di Jl. Mugas No 800 Semarang 50234. Pada tahun 

1999, Bapak Ir. Antonius Soegiarto mendirikan cabang di Magelang 

dengan sertifikat Brevet A. Lalu, pada tahun 2012 sampai dengan saat ini 

Kantor Konsultan Pajak ini mendapatkan sertifikat Brevet B. Kemudian 

pada tahun 2015, Bapak Ir. Antonius Soegiarto memutuskan untuk 

mengganti nama kantornya menjadi Kantor Konsultan Pajak Anton dan 

Rekan. Kantor ini beralamat di Jl. Meyjen Bambang Soegeng Ruko 

Valencia No. A-18, Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah. Di kantor ini 

Bapak Ir. Antonius Soegiarto dibantu oleh 5 karyawannya. 
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Profil Kantor Konsultan Pajak Anton dan Rekan 

Nama Pimpinan : Ir. Antonius Soegiarto 

Surat Izin  : SI.2380/PJ/2012 

Sertifikat  : Brevet B 

Nama Kantor  : Kantor Konsultan Pajak Anton dan Rekan 

Alamat  : Jl. Meyjen Bambang Soegeng Ruko Valencia No.  

     A-18, Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah 

Telepon/Fax  : (0293) 325777 

NPWP  : 24.187.042.7-523.000 

Keterangan  : Aktif 

 

3.2. Struktur Organisasi Kantor Konsultan Pajak Anton dan Rekan 

Untuk menjalankan pekerjaannya, Bapak Ir. Antonius Soegiarto dibantu 

oleh 5 karyawan. Setiap karyawan memiliki tugas dan wewenangnya 

masing-masing. Berikut ini penjelasan mengenai strukur organisasi 

beserta tugas dan wewenangnya di KKP Anton dan Rekan. 
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Gambar 3.1. Struktur Organisasi KKP Anton dan Rekan

 

Sumber : Kantor Konsultan Pajak Anton dan Rekan, 2018. 

 

Wewenang, tugas, dan tanggung jawab dalam bidang masing-masing di Kantor 

Konsultan Pajak Anton dan Rekan adalah sebagai berikut : 

1. Pimpinan 

Pimpinan di Kantor Konsultan Pajak Anton dan Rekan mempunyai tugas 

untuk melayani para klien yang ingin konsultasi mengenai bidang pajak, 

mengatur karyawan dan bertanggung jawab atas pelaporan pajak dan 

laporan keuangan yang dibuat untuk dilaporkan ke kantor pajak, dan 

mengawasi kinerja karyawan. 

 

 

 

PIMPINAN 

Ir. Antonius 
Soegiarto 

STAF 

Esti Diah P 

STAF 

Agnes Yeni P 

STAF 

Laurentia Reni 

STAF 

Martinus Rido 

WAKIL 

Bonivasius Tri K 
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2. Wakil Pimpinan 

Membantu pimpinan dan melaksanakan tugas pimpinan kantor apabila 

pimpinan sedang tidak berada di kantor dan juga rutin mengunjungi 

perusahaan klien guna mengontrol transaksi-transaksi yang berkaitan 

dengan pajak. 

3. Staf 

Membantu pimpinan menyelesaikan semua tugas-tugasnya, membuat 

laporan keuangan untuk setiap klien baik Wajib Pajak Orang Pribadi 

maupun Badan, melaporkan SPT Masa/Tahunan dan turun langsung 

menemui klien guna memberi penjelasan mengenai perpajakan dan juga 

menagih atas jasa perpajakan setiap bulannya, melakukan pengarsipan 

berkas-berkas milik klien. 

 

3.3. Metode Penelitian 

3.3.1. Jenis Data 

 Dalam pembuatan Laporan Praktik Kerja Lapangan ini, penulis 

menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang telah 

diolah oleh pihak ketiga dan didapatkan melalui berbagai sumber 

yang ada. Adapun data yang digunakan penulis sebagai bahan 

pembahasan masalah dalam laporan ini antara lain Surat Ketetapan 

Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh, surat keterangan kerja, bukti 

potong PPh, SPT Tahunan, dan surat pengajuan gugatan milik Mrs. 

X. Penulis memperoleh data-data tersebut dari KKP Anton dan 



 

 

27 

 

Rekan yang merupakan konsultan pajak yang membantu Mrs. X 

dalam menghadapi kasus yang menjadi bahan pembahasan dalam 

laporan ini. 

 

3.3.2. Metode Pengumpulan Data 

Dalam proses pengumpulan data, penulis menggunakan metode : 

1. Metode Wawancara 

 Dalam proses pengumpulan data untuk pembuatan Laporan 

Praktik Kerja Lapangan ini, penulis melakukan wawancara secara 

langsung dengan Bapak Ir. Antonius Soegiarto selaku pimpinan 

KKP Anton dan Rekan. Wawancara tersebut dilakukan dalam 

rangka memperoleh informasi mengenai detail kronologis 

permasalahan yang dihadapi Mrs. X dan untuk mengetahui 

gambaran umum KKP Anton dan Rekan, mulai dari profil, 

struktur organisasi dan job description masing-masing karyawan. 

2. Metode Studi Dokumen 

 Untuk mengetahui permasalahan yang akan dibahas dalam 

Laporan Praktik Kerja Lapangan ini secara detail, selain 

melakukan wawancara penulis juga mengumpulkan dokumen-

dokumen sebagai bukti untuk memperkuat pembahasan kasus. 

Adapun dokumen yang dapat dikumpulkan penulis meliputi 

dokumen yang berisi tentang kasus keberatan terhadap Surat 

Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang diajukan oleh Mrs. X. 
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Dokumen yang didapat penulis termasuk dalam dokumen 

sekunder, yaitu dokumen yang ditulis berdasarkan laporan atau 

cerita dari orang lain. 

3. Metode Kepustakaan 

 Metode ini merupakan metode pengumpulan data dengan 

membaca tulisan atau dokumen-dokumen yang terkait dengan 

kasus yang akan dibahas penulis dalam laporan. Penulis 

mengumpulkan informasi tambahan yang berisi teori, contoh dan 

peraturan baik melalui buku maupun internet sebagai dasar bahan 

pembahasan yang berkaitan dengan kasus Mrs. X. 

 

3.3.3. Metode Analisis Data 

 Dalam menganalisa data yang akan digunakan dalam Laporan 

Praktik Kerja Lapangan ini, penulis menggunakan metode deskriptif 

kuantitatif. Metode deskriptif kuantitatif merupakan metode yang 

digunakan untuk menganalisis data yang dapat dinyatakan dan diukur 

menggunakan angka. Dalam laporan ini, penulis menggunakan 

metode deskriptif kuantitatif untuk menganalisis kesalahan 

perhitungan pajak terutang yang dilakukan oleh fiskus terhadap 

Wajib Pajak. 

 

 

 


