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3. BAB III 

GAMBARAN UMUM DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1. Profil Kantor Konsultan Pajak IPM Consultant (Pho Seng Ka) 

Kantor Konsultan Pajak Pho Seng Ka atau yang lebih dikenal 

dengan nama IPM Consultant merupakan salah satu cabang dari Kantor 

Akuntan Publik Achmad, Rasyid, Hisbullah & Jerry (KAP ARHJ). KAP 

ARHJ didirikan di Jakarta pada tanggal 06 Agustus 2007 dan telah 

mendapatkan izin resmi dari  Kementerian Keuangan Republik Indonesia 

dengan Surat Keputusan Nomor Kep. 586/KM.1/2007. KAP ARHJ 

berbentuk persekutuan yang terdiri dari beberapa anggota yang merupakan 

akuntan senior dengan pengalaman lebih dari 25 tahun di bidangnya 

(Phoska, 2011). 

Kemudian pada tanggal 07 Desember 2009 Bapak Pho Seng Ka 

yang  merupakan salah satu anggota dari persekutuan tersebut 

mendirikan cabang di Semarang yang diberi nama IPM Consultant. Bapak 

Pho Seng Ka selaku pendiri IPM Consultant merupakan konslutan 

profesional dan berpengalaman. Beliau telah mengikuti berbagai ujian 

sertifikasi seperti BKP, CPA, dan CPMA. Selain itu sebagai konsultan 

terpercaya, Bapak Pho Seng Ka telah mendapatkan tiga izin profesi yaitu 

Izin Akuntan  Publik dari Menteri Keuangan RI dengan Nomor Izin AP : 

09.1.1041, Izin Konsultan Pajak dari Direktur Jenderal Pajak RI dengan 

Surat Izin Nomor SI- 1624/PJ/2009 dan Izin Kuasa Hukum dari Ketua 
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Pengadilan Pajak RI.  Bapak  Pho Seng Ka sendiri juga telah terdaftar 

sebagai anggota resmi dari beberapa ikatan profesi seperti Institut Akuntan 

Indonesia (IAI), Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), Institut 

Akuntan Manajemen Indonesia (IAMI) dan Ikatan Konsultan Pajak 

Indonesia (IKPI) (Phoska, 2011).  

  IPM Consultant memberikan berbagai jasa pelayanan yang dapat 

digunakan oleh para kliennya, baik yang berhubungan dengan bidang 

akuntansi maupun perpajakan. Beberapa jasa akuntan publik yang 

ditawarkan IPM Consultant yaitu audit, review, kompilasi laporan 

keuangan dan jasa akuntansi lainnya. Sedangkan jasa konslutasi di bidang 

perpajakan yang disediakan IPM Consultant yaitu pembuatan Laporan 

SPT  Masa dan Tahunan, mendampingi pemeriksaan pajak, mengurus 

keberatan dan  restitusi pajak, mengurus banding dan gugatan di 

Pengadilan Pajak, serta konsultasi perpajakan lainnya (Phoska, 2011). 

Dilansir dari www.ipmsemarang.com, IPM Consultant telah 

memiliki banyak klien dari berbagai jenis bidang usaha diantaranya bidang 

industri yang pernah ditangani yaitu bidang manufaktur (seperti industri 

besi,  baja, makanan dan minuman, jamu, furniture/mebel, garment, 

plastik, bahan  vulkanisir/karet, kimia/cat, pakan ternak, dan lainnya), 

bidang jasa  (jasa  konstruksi, maklon, perhotelan, restoran, 

outsourcing, salon kecantikan/kesehatan, dan lainnya), perdagangan 

(distributor,  importir/eksportir, kimia, farmasi, apotik, supermarket, 

elektronik, bahan bangunan, kendaraan bermotor, perhiasan, dan lainnya), 

http://www.ipmsemarang.com/
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agro bisnis (peternakan, perkebunan, dan lainnya), koperasi (serba 

usaha/simpan  pinjam), dana pensiun, dan lain lain (Phoska, 2011). 

 

3.2. Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas 

  Sebagai sebuah organisasi resmi maka IPM Consultant juga telah 

 memiliki struktur kepengurusan yang jelas. Adapun struktur organsisasi 

 IPM  Consultant dapat ditampilkan sebagai berikut : 

 

 Gambar 3.1. Struktur Organisasi IPM Consultant 

 

 Sumber : IPM Consultant, 2018. 

 

  Berdasarkan struktur organisasi tersebut maka pembagian tugas di  

  IPM Consultant dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Pimpinan 

   Pimpinan sebagai jabatan tertinggi di IPM Consultant 

 memiliki tugas dan tanggung jawab atas seluruh pelaksanaan 

 kegiatan yang  berlangsung di Kantor IPM Consulltant. Pimpinan 

 merupakan konsultan utama yang menangani masalah klien. Selain 

Pimpinan 

Wakil 
Pimpinan 

Ketua Tim 
Bagian 

Akuntansi 

Staf 

Ketua Tim 
Bagian 

Perpajakan 

Staf 

Ketua Tim 
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Tangga 

Staf 
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 itu pimpinan juga bertanggung jawab mengawasi pekerjaan setiap 

 karyawan sehingga seluruh masalah yang dipercayakan kepada 

 IPM  Consultant dapat terselesaikan dengan baik (Phoska, 2011). 

2. Wakil Pimpinan 

Wakil pimpinan memiliki tanggung jawab utama untuk 

menangani permasalahan yang berhubungan dengan audit sehingga 

disebut juga dengan Audit Manager. Selain itu wakil pimpinan 

juga menjalankan tugas untuk menggantikan pekerjaan yang harus 

dilakukan pimpinan apabila pimpinan sedang berhalangan hadir di 

kantor (Phoska, 2011).  

3. Ketua Tim Bagian Akuntansi 

   Ketua Tim Bagian Akuntansi memiliki tugas, wewenang 

 dan tanggung jawab untuk menangani setiap permasalahan yang 

 berkaitan dengan masalah akuntansi seperti membuat Laporan 

 Keuangan sebuah perusahaan. Ketua Tim juga bertanggung jawab 

 mendampingi dan menangani langsung kesulitan yang dialami para 

 staf saat melaksanakan pekerjaan (Phoska, 2011). 

4. Ketua Tim Bagian Perpajakan 

   Ketua Tim Bagian Perpajakan bertanggung jawab penuh 

 untuk menyelesaikan permasalahan klien yang berkaitan dengan 

 bidang  perpajakan seperti menghitung, menyetor dan melaporkan 

 kewajiban perpajakan masing-masing klien. Ketua Tim juga 

 bertanggung jawab mendampingi dan menangani langsung 
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 kesulitan yang dialami para staf saat melaksanakan pekerjaan 

 (Phoska, 2011). 

5. Ketua Tim Bagian Rumah Tangga 

   Ketua Tim Bagian Rumah Tangga memiliki tugas untuk 

 mendampingi dan membantu para staf bagian akuntansi maupun 

 perpajakan untuk mengambil data atau berkas dari klien dan 

 kemudian mengembalikannya lagi apabila pekerjaan telah selesai 

 dilakukan. Oleh karena itu bagian rumah tangga ini sering disebut 

 juga dengan pekerja lapangan (Phoska, 2011). 

6. Staf 

   Staf bertugas untuk menjalankan setiap perintah yang 

 diberikan oleh masing-masing Ketua Tim. Namun tidak menutup 

 kemungkinan bahwa staf dapat menjalankan tugas yang diberikan 

 langsung baik oleh pimpinan maupun wakil pimpinan. Staf bagian 

 akuntansi memiliki tugas yang berhubungan dengan bidang 

 akuntansi seperti melakukan audit baik audit kerja, audit 

 investigasi maupun audit umum. Staf bagian perpajakan juga 

 memiliki pekerjaan yang berkaitan dengan masalah perpajakan 

 seperti  menghitung pajak penghasilan, mengisi SPT baik SPT 

 Masa maupun  Tahunan, dan lain-lain. Sedangkan staf bagian 

 rumah tangga bertugas khusus menangani permasalahn internal 

 IPM Consultant seperti menghitung setiap pemasukan dan 
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 pengeluaran IPM Consultant, membayar gaji para karyawan, 

 menghitung absensi karyawan, dan  sebagainya (Phoska, 2011). 

 

3.3. Metodologi Penelitian 

3.3.1.  Jenis Data 

 Penulis menggunakan data sekunder dalam menyusun 

Laporan Praktik Kerja Lapangan ini. Data sekunder merupakan 

data yang tidak diperoleh langsung dari sumbernya atau data yang 

sudah dioleh oleh pihak lain. Data sekunder yang digunakan 

penulis sebagai bahan pembahasan dalam penelitian ini antara 

lain Laporan Keuangan PT ABC tahun 2017, data penghasilan 

bruto PT ABC tahun 2018 dan SPT Tahunan PT ABC Tahun 

Pajak 2017. Penulis memperoleh data tersebut dari KKP IPM 

Consultant yang merupakan tempat penulis melaksanakan 

kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL). 

 

3.3.2. Metode Pengumpulan Data 

1. Metode Kepustakaan 

 Dalam rangka melakukan pengumpulan data yang akan 

digunakan sebagai dasar pembahasan masalah dalam Laporan 

Praktik Kerja Lapangan ini, penulis mengumpulkan berbagai 

informasi baik dari buku, jurnal maupun artikel baik yang 

dimuat di media cetak maupun elektronik. Penulis mencari 
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informasi yang akan digunakan sebagai landasan teori 

khususnya yang berasal dari peraturan perundang-undangan 

perpajakan. 

2. Metode Dokumentasi 

 Penulis mengumpulkan berbagai dokumen yang dapat 

digunakan sebagai data dalam penelitian ini. Dokumen-

dokumen tersebut dikumpulkan untuk menjadi bukti atau 

memperkuat argumen penulis dalam pembahasan masalah. 

Dokumen tersebut antara lain Laporan Keuangan dan SPT 

Tahunan milik PT ABC yang diperoleh penulis dari KKP IPM 

Consultant. 

 

3.3.3. Metode Analisis Data 

   Penulis menggunakan metode deskriptif kuantitatif dalam 

melakukan analisis data. Metode deskriptif kuantitatif adalah 

metode yang digunakan untuk menganalisa data yang diolah atau 

dinyatakan dalam bentuk angka atau bilangan. Dalam Laporan 

Praktik Kerja Lapangan ini penulis menggunakan metode deskriptif 

kuantitatif antara lain untuk menghitung PPh Final PT ABC selama 

tahun 2017, menghitung kerugian yang dialami PT ABC pada 

tahun 2017, menghitung pajak yang harus ditanggung PT ABC 

setelah diberlakukannya PP 23 Tahun 2018, dan menghitung 
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perbedaan penghitungan pajak PT ABC apabila menggunakan tarif 

Pasal 17 dan tarif 0,5%.  

 

 

  


