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BAB III 

GAMBARAN UMUM DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1. Profil Kantor Konsultan Pajak (KKP) Adiyanto Consultant Management 

 Kantor Konsultan Pajak (KKP) Adiyanto Consultant Management didirikan 

pada tahun 2014 berdasarkan surat izin resmi pendirian Kantor Konsultan Pajak yang 

diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan Nomor S1-474/PJ/2014 per tanggal 

25 September 2014. KKP Adiyanto ini pada awalnya terletak di Perum Tlogo Sari 

Jalan Bledak Kantil 3 Nomor 24 Semarang, namun sejak tahun 2016 kantornya 

dipindahkan di Jalan Wonodri Kebondalem Semarang dengan alasan letak yang 

strategis sehingga dapat semakin mempermudah pekerjaan dan perkembangan 

usahanya. KKP Adiyanto ini didirikan dan dipimpin oleh Bapak Yan Adiyanto, SE., 

yang berprofesi sebagai konsultan pajak dan telah memiliki pengalaman selama 

sepuluh tahun dalam bidang administrasi (finance, accounting & tax).  

 KKP Adiyanto bergerak dalam bidang penyedia jasa konsultasi. Jasa 

konsultasi yang ditawarkan mencakup tiga bidang utama, yaitu keuangan (finance), 

akuntansi (accounting) dan pajak (tax).  Selain itu KKP Adiyanto juga melengkapi 

layanannya dengan menyediakan jasa pembuatan laporan keuangan dan jasa audit 

terhadap laporan yang telah dibuat oleh pelanggan (klien) sehingga dapat membantu 

menyajikan data yang dibutuhkan secara jelas, lengkap, benar dan dapat 

dipertanggungjawabkan. KKP Adiyanto selalu berusaha memberikan pelayanan jasa 

yang terbaik bagi setiap kliennya untuk menjaga kepercayaan dan loyalitas para 
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pelanggannya. Salah satu cara KKP Adiyanto melakukan pelayanan terbaik adalah 

dengan memberikan hak kepada klien untuk menetapkan batas waktu (dateline) 

penyelesaian tugas. Biasanya tugas dapat diselesaikan paling cepat dalam jangka 

waktu satu minggu dan maksimal dua minggu. Dengan demikian karyawan KKP 

Adiyanto terbiasa menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Hal ini dapat memberikan 

nilai tambah dan meningkatkan kepuasan klien. 

 Berkat kerja keras Bapak Yan Adiyanto dan karyawannya, saat ini KKP 

Adiyanto telah memiliki ratusan klien baik orang pribadi maupun badan yang tersebar 

di berbagai tempat, bukan hanya dari Kota Semarang, melainkan ada juga klien yang 

berasal dari luar kota seperti Jakarta, Solo, Yogyakarta dan sebagainya. KKP 

Adiyanto setiap satu bulan selalu berhasil mendapatkan klien baru sehingga jumlah 

kliennya terus mengalami peningkatan. 

 Jam operasional kantor KKP Adiyanto buka pada hari Senin sampai Jumat 

mulai pukul 08.00 – pukul 16.00 WIB. Saat ini Bapak Yan Adiyanto dalam 

menjalankan KKP Adiyanto dibantu dengan dua orang pegawai yang terdiri dari satu 

pegawai tetap dan dua pegawai tidak tetap (freelance). Posisi pegawai tidak tetap 

(freelance) tersebut dapat diisi oleh orang yang profesional dalam bidang perpajakan 

maupun mahasiswa yang sedang melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL).  

 

 

 

 



28 

 

3.2. Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas KKP Adiyanto 

 Seperti yang telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya bahwa KKP 

Adiyanto saat ini memiliki dua orang pegawai tetap. Berikut ini akan ditampilkan 

struktur organisasi KKP Adiyanto. 

 

Gambar 3.1. Struktur Organisasi KKP Adiyanto 

 

Sumber : KKP Adiyanto, 2018. 

 

Adapun pembagian tugas dalam KKP Adiyanto dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Pimpinan 

 Bapak Yan Adiyanto, SE., selaku pimpinan di KKP Adiyanto 

memiliki tugas memberikan konsultasi secara langsung kepada klien dalam 

rangka menyelesaikan permasalahan yang dihadapi klien dan bertanggung 

jawab atas segala kegiatan yang dilakukan dalam KKP Adiyanto. 

Pimpinan 

Karyawan 1 Karyawan 2 
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2. Pegawai Tetap 

 Pegawai tetap diberikan tugas untuk melakukan pembukuan dan 

membuat laporan keuangan. Selain itu dalam bidang perpajakan, pegawai 

tetap lebih menangani pekerjaan yang berkaitan dengan PPN seperti 

menginput transaksi dalam e-faktur, melakukan perhitungan PPN, 

menyetorkan PPN terutang melalui e-billing dan melaporkan PPN setiap 

bulan menggunakan SPT Masa PPN melalui e-filing. 

3. Pegawai Tidak Tetap (Freelance) 

 Pekerjaan yang berhubungan dengan Pajak Penghasilan (PPh) 

ditangani oleh pegawai tidak tetap (freelance) misalnya membuat laporan SPT 

Tahunan baik orang pribadi maupun badan melalui e-SPT dan melakukan 

pembayaran pajak terutang milik klien. Dalam melaksanakan tugasnya, antara 

pegawai tetap dan freelance saling membantu satu sama lain sehingga 

pekerjaan dapat selesai tepat waktu. 

 

3.3. Metodologi Penelitian 

3.3.1. Jenis Data 

1. Data Primer 

Data primer merupakan jenis data yang diperoleh langsung dari sumbernya. 

Penulis memperoleh data primer melalui proses wawancara langsung yang 

dilakukan dengan Bapak Yan Adiyanto, SE., selaku pimpinan KKP 

Adiyanto sebagai narasumber. Wawancara tersebut dilakukan dalam 
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rangka memperoleh informasi tentang gambaran umum KKP Adiyanto 

mulai dari awal berdiri hingga perkembangannya sampai saat ini. Selain itu 

dalam wawancara tersebut penulis juga mendapatkan penjelasan mengenai 

permasalahan dalam kasus yang akan diangkat sebagai bahan Laporan 

Praktik Kerja Lapangan. 

2. Data Sekunder 

Data Sekunder yaitu jenis data yang telah diolah oleh pihak lain. Penulis 

menggunakan data sekunder seperti SPT Masa PPN, faktur pajak dan data 

transaksi pembelian, sebagai dasar dalam pembahasan masalah. Data 

sekunder tersebut diperoleh penulis dari KKP Adiyanto. 

 

3.3.2. Metode Pengumpulan Data 

1. Metode Wawancara 

Penulis melakukan wawancara langsung dengan Bapak Yan Adiyanto, SE., 

selaku pimpinan KKP Adiyanto. Wawancara dilakukan oleh penulis di 

Kantor Konsultan Pajak Adiyanto. Dalam wawancara tersebut penulis 

memperoleh informasi mengenai gambaran umum KKP Adiyanto seperti 

profil, struktur organisasi dan pembagian tugas. Selain itu melalui 

wawancara tersebut penulis juga mendapatkan penjelasan mengenai detail 

kasus yang akan dilakukan pembahasan dalam Laporan Praktik Kerja 

Lapangan. 
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2. Metode Kepustakaan 

Dalam rangka memperoleh data dan informasi yang lengkap dalam 

pembuatan Laporan Praktik Kerja Lapangan ini, maka penulis 

mengumpulkan berbagai informasi baik dari buku, jurnal maupun artikel. 

Informasi tersebut akan digunakan untuk mendukung dan melengkapi 

bahan pembahasan masalah. Beberapa informasi tersebut diantaranya 

mengenai ketentuan pengkreditan Pajak Masukan, kriteria Pajak Masukan 

yang dapat dikreditkan, pelaporan SPT Masa PPN, dan sebagainya. 

 

3.3.3. Metode Analisis Data 

1. Metode Deskriptif Kuantitatif 

 Metode deskriptif kuantitatif merupakan metode pengolahan data yang 

ditampilkan dalam bentuk angka atau numerik. Metode deskriptif 

kuantitatif digunakan penulis dalam melakukan penghitungan kerugian 

yang harus ditanggung perusahaan akibat kesalahan dalam melakukan 

pengkreditan pajak masukan.  

 Penulis melakukan pembahasan dengan menampilkan data PPN pada 

bulan Agustus dan September, dari data tersebut dilakukan analisis 

mengenai kesalahan pengkreditan Pajak Masukan pada bulan September. 

Kemudian penulis akan melakukan perbandingan penghitungan PPN yang 

salah dan yang seharusnya dilakukan PT ABC. Berdasarkan hasil 
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perbandingan tersebut maka dapat diketahui jumlah kerugian yang dialami 

PT ABC.  

2. Metode Deskriptif Kualitatif 

 Metode deskriptif kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk 

menganalisa data yang tidak dinyatakan dalam bentuk angka. Penulis 

menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menganalisa kesalahan 

yang dilakukan dalam melakukan pengkreditan pajak masukan dan mencari 

solusi yang dapat diterapkan Wajib Pajak atas permasalahan tersebut.  

 Dalam menganalisis kesalahan pengkreditan Pajak Masukan pada 

bulan September serta dalam mencari solusi atau penyelesaian masalah, 

penulis berpedoman pada peraturan perundang-undangan perpajakan yang 

berhubungan dengan permasalahan ini yaitu Undang-Undang Nomor 42 

Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai. Selain itu penulis juga 

berusaha mencari referensi lain dari sumber yang dapat dipercaya seperti 

buku dan artikel ilmiah. Berdasarkan informasi yang diperoleh penulis, 

langkah yang harus dilakukan PT ABC untuk mengatasi permasalahan 

yang terjadi yaitu dengan melakukan pembetulan SPT Masa PPN.  

 

 

 

 

 




