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BAB III 

GAMBARAN UMUM DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Gambaran Umum Kantor Konsultan Pajak Widjojo Kusumo  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aji bagian supervisor Kantor 

Konsultan Pajak Widjojo Kusumo pada tahun 2019 menghasilkan gambaran 

umum tentang KKP tersebut. Kantor konsultan Pajak (KKP) Widjojo Kusumo 

berdiri sejak tahun 2002. Di awal berdirinya KKP terdapat dua pemilik yaitu 

Bapak Widjojo Kusumo dan Pak Hartono menggunakan ijin pendirian KKP 

pada mulanya atas nama Hartono. Namun, tahun 2003 Bapak Hartono 

memilih untuk keluar dengan alasan tertentu dan memilih untuk membuka 

kantor sendiri. Sejak saat itu, KKP dipimpin oleh Bapak Widjojo Kusumo 

selaku pemilik tunggal kantor Konsultan Pajak hingga sekarang ini. Nama 

KKP Widjojo Kusumo diambil dari nama pemiliknya yaitu Bapak Widjojo 

Kusumo. Sebelumnya, KKP Widjojo Kusumo ini berlokasi di Jalan Rambutan 

Semarang tepatnya di rumah Bapak Widjojo Kusumo. Lalu, pada tahun 2009 

KKP Widjojo Kusumo dipindahkan yaitu beralamat di jalan Prof Dr. Hamka, 

Tambakaji, Ngaliyan, Ruko Ngaliyan Square Blok C/49 Semarang.  

Dalam mendirikan sebuah Kantor Konsultan Pajak harus mendapatkan 

verifikasi konsultan pajak yaitu dengan mengikuti ujian. Pada tahun 1999, 

KPP Widjojo Kusumo berhasil memperoleh verifikasi A yaitu untuk kategori 

pribadi setelah mengikuti ujian tersebut. Dari mendapatkan verifikasi A 
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tersebut, KKP Widjojo Kusumo hanya bisa mengerjakan kasus pajak yang 

sifatnya orang pribadi. Maka, untuk mengembangkan Kantor Konsultan 

Pajaknya kembali, pada tahun 2003 Bapak Widjojo Kusumo mengikuti ujian 

lagi untuk memperoleh verifikasi B. Dengan verifikasi B itu KKP Widjojo 

Kusumo bisa mengerjakan kasus pajak untuk perusahaan. Pada tahun 2015, 

Bapak Widjojo Kusumo melakukan ujian verifikasi kembali supaya kantornya 

mendapatkan verifikasi C yang merupakan penanaman modal asing (PMA). 

Maka dari itu, di awal tahun 2016, beliau mendapatkan verifikasi C dan nama 

KKP Widjojo Kusumo resmi berubah menjadi Kantor Akuntan Publik (KAP) 

Widjojo Kusumo. 

Hingga saat ini, KKP Widjojo Kusumo memiliki berbagai klien sekitar 70 

wajib pajak badan dan 50 wajib pajak orang pribadi yang tidak hanya berasal 

dari Semarang tetapi, juga ada yang berasal dari luar kota yang menggunakan 

jasa KKP Widjojo Kusumo ini untuk menyelesaikan kasus pajaknya. Kantor 

Konsultan Pajak ini bergerak di bidang jasa yang menangani kasus pajak 

untuk membantu mengolah data wajib pajak yang belum terbuat hingga 

menjadi laporan keuangan sampai menghitung besaran pajak yang terutang, 

serta membantu dalam hal melaporkan kewajiban perpajakan dan 

menyetorkan pajak yang terutang oleh klien  

 

3.2 Struktur Organisasi Kantor Konsultan Pajak Widjojo Kusumo 

Kantor Konsultan Pajak mempunyai struktur organisasi yang terdiri dari 

pimpinan, supervisor dan staff lapangan sebagai berikut : 
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Gambar 3.1 Struktur Organisasi Kantor Konsultan Pajak Widjojo 

Kusumo 

 

 

 

         

 

 

 

Sumber : KKP Widjojo Kusumo 

 

3.3 Tugas dan Bagian Kantor Konsultan Pajak Widjojo Kusumo 

Tiap karyawan yang ada di Kantor Konsultan Pajak Widjojo Kusumo 

memiliki tugas dan peran masing-masing yaitu sebagai berikut : 

1. Pimpinan  

Bapak Widjojo Kusumo sebagai pimpinan serta pemilik Kantor Konsultan 

Pajak Widjojo Kusumo. Sebagai bagian tertinggi bertugas untuk 

bertanggung jawab menentukan kebijakan terhadap KKP serta 

memberikan tugas dan peran pada semua karyawan sesuai dengan divisi 

masing-masing. Dan juga, memberikan konsultasi terhadap kliennya yang 

Pimpinan 

Bapak Widjojo Kusumo,  

Akt .,BKP .,CPA 

Supervisor  

Bapak Kariadi 

Supervisor  

Bapak Tri Setyo Aji 

Staff Lapangan  

Bapak Ari 

Staff Lapangan  

Bapak Kirdi 

Staff Lapangan  

Bapak Fandy Alvian 
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menggunakan jasanya atas kasus perpajakan dalam kewajiban perpajakan 

wajib pajak.  

2. Supervisor  

Bapak Kariadi adalah karyawan yang paling lama sejak KKP berdiri dan 

dipercaya sebagai salah satu karyawan untuk mendampingi pimpinan saat 

menemui klien maupun ada meeting. Beliau ditugaskan untuk membuat 

Laporan Keuangan L/R, Pelaporan SPT, Laporan Neraca dan mengitung 

Pajak Terutang. 

3. Supervisor 

Bapak Tri Setyo Aji dipercaya sebagai pengganti Bapak Widjojo Kusumo 

saat beliau ada pekerjaan dengan klien di luar kota. Tugasnya hampir sama 

dengan Bapak Kariadi, beliau juga bertugas membimbing karyawan 

lainnya. 

4. Staff Lapangan 

Bapak Ari bertugas mengolah data milik klien dan menghitung Pajak 

Penghasilan pasal 22 dan Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2 serta lebih 

fokus pada permasalahan yang berhubungan dengan akuntansi. 

5. Staff Lapangan 

Bapak Kirdi bertugas untuk mengurus penyetoran dan pembayaran pajak 

terutang ke Bank atau ke Kantor Pos dan melakukan pengarsipan data-data 

klien. 
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6. Staff Lapangan  

Bapak Fandy Alvian tugasnya menangani permasalahan yang 

berhubungan dengan akuntansi juga, bertugas untuk menyetorkan pajak 

klien pada aplikasi e-filling dan pengauditan laporan keuangan perusahaan 

pada klien. 

 

3.4 Metode Penelitian 

3.4.1 Jenis Data 

Data Sekunder 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian yaitu berdasarkan data 

yang didapatkan dari Salinan yang ada pada Kantor Konsultan Pajak. 

Data sekunder yang diperoleh penulis dalam bentuk Formulir 

Pemindahbukuan, Laporan Perhitungan Hasil Usaha dan Penghasilan 

Bruto dalam satu tahun.  

3.4.2 Metode Pengumpulan Data 

1. Metode Wawancara  

Metode wawancara yang dilakukan penulis, dengan melakukan 

wawancara terhadap karyawan dengan berdiskusi serta bertanya jawab 

mengenai permasalahan pemindahbukuan yang diolah sebagai bahan 

untuk penulis angkat sebagai laporan ini. 

2. Metode Observasi  

Proses pengamatan oleh penulis dilakukan selama Praktek Kerja 

Lapangan di KKP Widjojo Kusumo dan mendapatkan pengarahan 
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langsung dari karyawan dalam menangani kasus pemindahbukuan. 

Pengamatan yang dilakukan oleh penulis terhadap tugas dan peranan 

masing-masing karyawan di KKP Widjojo Kusumo. 

3. Metode Kepustakaan 

Metode yang penulis gunakan untuk diterapkan dengan mempelajari 

beberapa buku sebagai referensi yang berkaitan dengan kasus 

pemindahbukuan yang penulis bahas. Selain itu, penulis juga 

menggunakan berbagai data meliputi : dasar-dasar perpajakan, 

peraturan perundang-undangan perpajakan, peraturan pemerintah, dan 

ketentuan perpajakan yang mengatur tentang pemindahbukuan sebagai 

pelengkap untuk membantu penulis menyelesaikan tugas akhir.  

3.4.3 Metode Analisis Data 

1. Metode Deskriptif Kualitatif 

Metode Deskriptif Kualitatif merupakan metode penelitian yang 

menganalisis suatu data tidak dapat diukur atau dinyatakan dalam 

bentuk angka. Dalam laporan ini, penulis menggunakan metode 

tersebut untuk menganalisis kesalahan penyetoran pajak yang 

dilakukan oleh Koperasi Tunggal Maju sehingga perlu dilakukan 

adanya pemindahbukuan.  

2. Metode Deskriptif Kuantitatif 

Metode Deskriptif Kuantitatif merupakan metode penelitian yang 

menggunakan perhitungan dalam bentuk angka. Metode ini digunakan 

penulis untuk menganalisis perhitungan pajak oleh Koperasi Tunggal 
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Maju yang terdapat kesalahan dalam penyetoran PP 46/2013 terhadap 

PP 23/2018 dan untuk menghitung jumlah besaran pajak yang 

dipindahbukukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


