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BAB III 

GAMBARAN UMUM DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Sejarah Kantor Konsultan Pajak Ferry Habibbie 

 Sejarah Kantor Konsultan Pajak (KKP Ferry Habibie) 

 Kantor Konsultan Pajak Ferry Habibie didirikan pada tahun 2009 oleh Bapak 

Ferry Habibie yang merupakan seorang konsultan pajak dan sampai hari ini masih 

menjabat sebagai pimpinan KKP Ferry Habibie. Kantor Konsultan Pajak ini terletak di 

Jalan Indraprasta Nomer 15 Semarang. Untuk mendapatkan sertifikat sebagai konsultan 

pajak, Bapak Ferry Habibie telah mengikuti berbagai Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak 

(USKP) terlebih dahulu. Pertama, Bapak Ferry Habibie menempuh ujian sertifikasi A 

untuk dapat menjadi konsultan pajak orang pribadi dan berhasil lulus serta mendapat 

sertifikat resmi yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pajak dengan nomor SI-

1566/PJ/2008. Kemudian Bapak Ferry Habibie kembali menempuh ujian sertifikasi B 

untuk dapat menjadi konsultan pajak bagi wajib pajak badan. Bapak Ferry Habibie 

berhasil menempuh ujian tersebut dan telah mendapat sertifikat resmi dari DJP dengan 

nomor SI-1566/PJ/2011.  

 Sebelum tertarik dengan dunia perpajakan, Bapak Ferry Habibie yang 

merupakan lulusan Universitas Surabaya ini mengawali perjalanan kariernya dengan 

bekerja di Kantor Akuntan Publik Leonard, Mulia & Ricard yang terletak di Semarang 

terlebih dahulu. Dari pengalaman bekerja di KAP tersebut kemudian Bapak Ferry 

Habibie mulai terbiasa mengurus permasalahan yang berkaitan dengan bidang 

perpajakan dan berpikir untuk membuka usaha konsultasi perpajakan. Kantor Konsultan 

Pajak yang didirikan Bapak Ferry Habibie tersebut membantu para wajib pajak dalam 

mengurus kewajiban perpajakan mereka mulai dari menghitung, menyetor dan 

melaporkan pajak. 

 Saat ini Bapak Ferry Habibie juga telah menempuh ujian sertifikasi C yaitu 

untuk mendapattkan izin menjadi konsultan pajak bagi wajib pajak asing dan mengurus 

masalah perpajakan internasional. Selain itu Bapak Ferry Habibie juga sedang 
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melanjutkan pendidikan di Universitas Diponegoro Semarang. Hal ini dilakukan sebagai 

upaya untuk memberikan pelayanan yang maksimal bagi klien KKP Ferry Habibie yang 

semakin berkembang, mulai dari orang pribadi dan badan, yang tersebar di berbagai 

kota di sekitar Semarang seperti Salatiga,  Tegal, Pekalongan dan lain-lain.  

 

 

 

3.2 Struktur Organisasi 

KKP Ferry Habibbie memiliki struktur organisasi sebagai berikut : 

Gambar 3.1 

Struktur Organisasi KKP Ferry Habibbie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : KKP Ferry Habibbie, 2018 

 

1. Pimpinan 

Bapak Ferry Habibie selaku pimpinan Kantor Konsultan Pajak bertanggung jawab atas 

segala kegiatan yang berlangsung di kantor tersebut. Selain itu Bapak Ferry juga 

memiliki tugas untuk membantu permasalahan yang dihadapi wajib pajak (klien) 

dengan memberikan konsultasi secara langsung. 

 

 

 

Pimpinan 

Supervisor 

Staff 
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2. Supervisor 

Supervisor merupakan wakil pimpinan sehingga ia bertanggungjawab atas segala 

pekerjaan pimpinan selama pimpinan berhalangan hadir, serta menjalankan perintah 

langsung yang diberikan pimpinan. 

3. Staff 

Staf Kantor Konsultan Pajak Ferry Habibie bertanggung jawab untuk melakukan 

beberapa pekerjaan seperti mengambil dan mengembalikan data ke klien, 

menghitung pajak terutang klien, menyetorkan pajak klien ke bank perpsepsi, 

melaporkan SPT klien ke Kantor Pelayanan Pajak, serta mengarsipkan dokumen yang 

berhubungan dengan kerjasama dengan klien. 

 

3.3 Metode Penelitian 

3.3.1 Jenis Data 

 Peneliti menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan 

data yang sudah diolah. Data tersebut diperoleh oleh penulis dari Kantor 

Konsultan Pajak Ferry Habibbie dalam bentuk SPT Tahunan PPh Orang 

Pribadi Formulir 1770.  

 

3.3.2 Metode Pengumpulan Data 

 Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode 

pengumpulan data, sebagai berikut: 

1) Metode Wawancara 

 Penulis melakukan wawancara kepada pimpinan 

perusahaan yaitu Bapak Ferry Habibbe untuk memperoleh data 

berupa sejarah dan struktur organisasi Kantor Konsultan Pajak.  

2) Metode Kepustakaan 

 Penulis mencari data, mengumpulkan data dan kemudian 

mengolahnya. Data tersebut penulis peroleh dari berbagai 

sumber cetak maupun elektronik.  

 

 



19 
 

3.3.3 Metode Analisis Data 

 Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode 

analisis data, sebagai berikut: 

 

a. Metode Deskriptif Kualitatif 

 Metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang 

menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap 

suatu penelitian. Metode ini digunakan untuk  mengetahui 

bagaimana pemenuhan kewajiban pajak terhadap usaha Tuan X 

sebelum dan sesudah omsetnya diatas 4,8 milyar. 

 

 

b. Metode Deskriptif Kuantitatif 

 Metode deskriptif kuantitatif adalah metode penelitian yang 

menekankan pada aspek perhitungan secara mendalam terhadap 

suatu penelitian. Metode ini digunakan untuk menjelaskan 

perbandingan perhitungan PPh 25 orang pribadi maupun 

badanterhadap usaha Toko Tuan X serta membandingkan omset 3 

tahun terakhir untuk menentukan perkiraan omset di tahun 2018 

Tuan X.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


