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BAB III 

 
GAMBARAN UMUM DAN METODE PENELITIAN 

 
 
 
 

3.1. Profil CV SAK 

 
CV SAK berdiri pada tahun 2016 di  Lamper Kidul, Semarang. CV SAK 

menjalankan usaha dalam bidang distribusi peralatan kantor. Sebagai perusahaan yang 

baru berdiri, walaupun demikian CV SAK saat ini sudah memiliki beberapa pelanggan 

tetap yaitu beberapa kantor di kota Semarang dan sekitarnya. 

Adapun produk peralatan kantor yang ditawarkan CV SAK antara lain meja 

kantor, kursi kantor, filling cabinet, lemari arsip, mobile file, whiteboard, cash box, 

kursi tunggu, brankas, dan lain-lain. Kemudian dalam perkembangannya CV SAK juga 

menyediakan berbagai produk elektronik yang dapat dipasang atau digunakan sebagai 

perlengkapan kantor seperti money detector, mesin absensi manual, mesin absensi 

fingerprint, screen motorize, CCTV, mesin penghancur kertas, dan sebagainya. 

Sebagai distributor, CV SAK telah menjalin kerjasama dengan beberapa 

produsen peralatan kantor yang telah memiliki nama atau merek terkenal seperti Daiko, 

Indachi, Alba, Lion, Chairman, Elite, Brother dan lain-lain. Dalam menjalankan usaha, 

CV SAK selalu berusaha konsisten melakukan pelayanan yang maksimal kepada 

pelanggan. Dalam menjual produk, CV SAK selalu mengutamakan kualitas namun 

dengan harga bersaing. Selain itu untuk menarik pelanggan, CV SAK juga sering 

memberikan diskon atau bonus. CV SAK berusaha mempertahankan kepercayaan 

pelanggan dengan tetap menjaga kualitas produk dan melakukan pengiriman dengan 

tepat dan cepat untuk kenyamanan pelanggan. Dalam rangka mengikuti perkembangan 

teknologi, CV SAK saat ini mulai menawarkan produk
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secara online melalui website dan media sosial yang dapat diakses dengan mudah oleh 

para pelanggan. 

 

 
 

3.2. Struktur Organisasi CV SAK 
 
 
 
 

Gambar 3.1. Struktur Organisasi CV SAK 
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Sumber : CV SAK, 2018. 
 
 
 
 

Berdasarkan struktur organisasi di atas dapat diuraikan pembagian tugas dalam CV 

SAK adalah sebagai berikut : 

1.   Pimpinan 

 
Pimpinan CV SAK memiliki wewenang tertinggi sehingga segala keputusan yang 

berkaitan dengan perusahaan diambil oleh pimpinan. Selain itu pimpinan juga 

bertanggung jawab atas segala kegiatan yang berlangsung di perusahaan dan 

bertanggung jawab langsung atas permaslahan / komplain pelanggan. 

2.   Karyawan Bagian Pemasaran 

 
Karyawan bagian pemasaran memiliki tugas untuk melakukan promosi produk CV 

SAK, menawarkan produk secara langsung, mengelola website dan media sosial CV 

SAK serta melakukan negosiasi atau penawaran dengan pelanggan.
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3.   Karyawan Bagian Pengiriman 

 
Karyawan bagian pengiriman bertugas untuk melakukan pengecekan barang sebelum 

dikirim, melakukan pengiriman baik secara langsung (dalam kota) maupun melalui jasa 

pengiriman, dan memastikan barang telah diterima pelanggan tepat waktu. 

4.   Karyawan Bagian Administrasi 

 
Karyawan bagian administrasi bertanggung jawab atas segala kegiatan administrasi 

perusahaan meliputi keuangan (membuat laporan keuangan, membayar pajak, gaji 

pegawai), SDM (absensi pegawai, mutasi pegawai), gudang (persediaan barang, 

permintaan, pesanan) dan lain-lain. 

 

 
 

3.3.      Metodologi Penelitian 

 
3.3.1.   Jenis Data 

 
Dalam menyusun Laporan Praktik Kerja Lapangan ini penulis menggunakan 

data sekunder. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder berupa Rekap 

Penghasilan Bruto CV SAK Selama Tahun 2017 dengan menggunakan angka 

permisalan(bukan angka sesungguhnya), dan formulir permohonan Pemindahbukuan. 

Data tersebut selanjutnya akan digunakan sebagai bahan pembahasan masalah. 

 

 
 

3.3.2.   Metode Pengumpulan Data 

 
1.   Metode Kepustakaan 

 
Penulis melakukan pengumpulan berbagai informasi yang berhubungan 

dengan topik permasalahan penelitian seperti teori dasar perpajakan, tarif pajak 

penghasilan, rumus penghitungan pajak, tata cara pemindahbukuan dan lain- 

lain. Informasi tersebut diperoleh penulis dari berbagai sumber yaitu buku, 

jurnal,   artikel   serta   Peraturan   Pemerintah   dan   Undang-Undang   Pajak
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Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008. Selanjutnya informasi yang telah diperoleh 

tersebut akan digunakan sebagai landasan teori dalam pembahasan masalah. 

2.   Metode Dokumentasi 

 
Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan 

berbagai dokumen penting yang dapat dijadikan sebagai bukti atau bahan dalam 

melakukan penelitian. Beberapa dokumen yang telah dikumpulkan penulis 

diantaranya Rekap Penghasilan Bruto CV SAK Selama Tahun 2017. Data 

tersebut diperoleh penulis dari CV SAK dan selanjutnya akan diolah kembali 

untuk pembahasan masalah. 

 

 
 

3.3.3.   Metode Analisis Data 

 
1.   Metode Deskriptif Kuantitatif 

 
Dalam melakukan analisis data, penulis menggunakan metode deskriptif 

kuantitatif. Metode deskriptif kuantitatif digunakan untuk menganalisa data 

yang ditampilkan dalam bentuk angka. Dalam hal ini penulis menggunakan 

metode deskriptif kuantitatif untuk menganalisa penghitungan pajak CV SAK 

selama tahun 2017 apakah sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang 

berlaku. Selain itu penulis juga melakukan penghitungan jumlah setoran pajak 

yang perlu dilakukan pemindahbukuan akibat kesalahan penyetoran pajak. 

2.   Metode Deskriptif Kualitatif 

 
Penulis juga menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam 

pembahasan Laporan Praktik Kerja Lapangan ini. Metode deskriptif kualitatif 

untuk menganalisa data yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk angka, 

melainkan melakukan  deskripsi  dengan  uraian  kata atau  gambar. Penulis 

menggunakan  metode  ini  untuk  mencari  tahu  apa  saja  kesalahan  yang
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dilakukan CV SAK dalam melakukan pembayaran pajak selama tahun 2017. 

Kemudian melalui metode ini penulis juga menguraikan penyelesaian atas 

permasalahan yang terjadi .


