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BAB III 

GAMBARAN UMUM DAN METODE PENELITIAN 

3.1 Sejarah singkat Kantor Konsultan Pajak Adiyanto Consultant 

Manajement  

Jasa Konsultan Manajemen Administrasi adalah suatu jasa yang di 

dalamnya merupakan pemberian saran, masukan, nasehat dan 

pertimbangan profesional dalam suatu bidang usaha, kegiatan atau 

pekejaan yang dilakukan oleh tenaga ahli atau sekumpulan tenaga ahli 

yang tidak disertai dengan keterlibatan langsung para tenaga ahli tersebut 

dalam pelaksanaannya. 

Adiyanto Consultant Manajement  adalah sebuah perusahaan jasa 

konsultasi yang berkonsentrasi pada penyediaan jasa konsultasi 

manajemen Administrasi  (Administration Management Consulting). 

Bidang jasa yang ditawarkan bersifat komprehensif mencakup konsultasi 

manajemen dibidang keuangan (Finance), Akuntansi (Accounting) dan 

pajak (Tax) beserta pembuatan laporan dan audit terhadap laporan yang 

telah dibuat oleh pelanggan (klien) yang bertujuan untuk membantu 

memberikan dan menyajikan data yang dibutuhkan secara jelas, lengkap, 

benar, real dan bisa dipertanggungjawabkan. 

Jasa yang diberikan oleh Adiyanto Consultant Manajement yaitu 

jasa konsultasi dengan misi memberikan pelayanan dengan kualitas yang 

optimal dan sesuai dengan harapan klien karena tenaga yang di kerahkan 

adalah tenaga-tenaga yang ahli dan profesional dibidangnya. 

3.2 Jenis-jenis Jasa yang Ditawarkan 

Jasa – jasa yang dapat kami berikan sesuai dengan kompetensi kami yaitu, 

terdiri dari: 
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a) Jasa Administrasi Keuangan ( Finance Administrasion Advisory) 

Adalah jasa yang diberikan sehubungan dengan adanya pengelolaan 

administrasi tentang keuangan perusahaan dalam  hal pencatatan keluar 

masuknya uang (Laporan Penjualan, pembelian, pendapatan dan biaya) 

dan audit tentang transaksi – transaksi yang sudah terjadi untuk dapat 

disajikan sebagai acuan untuk pengambilan keputusan dalam pengelolaan 

keuangan perusahaan. 

 

b) Jasa Administrasi Pembukuan Akuntansi (Accounting Administration 

Advisory) 

Adalah jasa yang diberikan sehubungan dengan kompilasi (penyusunan) 

laporan keuangan (Laporan Arus Kas, Laba rugi, Neraca dan perubahan 

modal)  menurut standar Akuntansi (PSAK) yang  berdasarkan dokumen, 

catatan dan informasi keuangan lainnya yang diberikan pelanggan (klien) 

dan audit laporan keuangan, yang diharapkan dapat ikut mengawasi serta 

memonitoring fungsi pembukuan akuntansi perusahaan dan pengendalian 

laporan keuangan. 

c) Jasa Administrasi Perpajakan (Tax Administration Advisory) 

Adalah  jasa yang diberikan sehubungan dengan pembuatan laporan pajak 

baik pajak bulanan (meliputi PPh Ps. 21,23,25, final 4 ayat 2 dan PPN) 

serta Pajak Tahunan (PPh Ps.29) menurut UU KUP (Ketentuan Umum 

Perpajakan) yang berlaku berdasarkan laporan keuangan yang disajikan 

pelanggan (klien) dan audit pajak tahun tahun sebelumnya yang telah 

dilaporkan ke kantor pajak. 

Seperti kita ketahui bersama, bahwa fungsi dan  tujuan masing – 

masing bagian (FIN, ACC,& TAX) berbeda antara satu dengan yang 

lainnya. Fungsi dan tujuan Laporan FIN & ACC Lebih ke intern 
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Manajemen, sedangkan untuk pelaporan TAX (PAJAK) lebih ke Ekstern 

yaitu Lembaga Pemerintah dalam  hal ini Kantor Pajak. Dan apabila 

laporan atau setoran ke Kas Negara terlambat atau  tidak sama sekali ada 

ancaman denda administrasi yang harus di tanggung oleh wajib pajak. 

3.3 Metode Penelitian  

3.3.1 Jenis Data 

Dalam penelitian ini penulis memakai data sekunder itu data yang 

sudah diolah. Data tersebut penulis peroleh dari kantor konsultan pajak 

Adiyanto Consultant Management dalam bentuk rekapan perhitungan PPh 

final selama tahun 2016 serta formulir SKB PPh pasal 23. 

3.3.2 Metode Pengumpulan Data  

1) Metode kepustakaan  

Dalam metode ini penulis mencari data, mengumpulkan data serta 

mengolahnya. Data tersebut penulis dapat dari berbagai sumber cetak 

berupa buku serta UU dan media elektronik. 

2) Metode wawancara  

Dalam metode ini penulis melakukan tanya jawab mengenai gambaran 

umum tempat praktik kerja lapangan kepada bapak Adiyanto. 

3.3.3 Metode Analisis Data  

1. Metode deskriptuf kualitatif 

Metode deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data dengan 

menggunakan pemahaman yang mendalam terhadap kasus yang dibahas. 

Metode ini untuk mengetahui bagaimana perlakuan SKB PPh pasal 23 

yang dilakukan oleh EO NAS. 
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2. Metode deskriptif Kuantitaf 

Metode deskriptif kuantitatif yaitu metode analisis data dengan 

menggunakan perhitungan angka. Metode ini digunakan untuk menghitung 

pajak selama tahun 2016 EO NAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


