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BAB III 

GAMBARAN UMUM DAN METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Profil Kantor Konsultan Pajak JM. Harianto 

 Kantor Konsultan Pajak JM. Harianto berdiri pada tahun 1984 di Jalan Abdurahman 

Saleh Nomor 24 Semarang. KKP ini dan didirikan oleh Bapak Juventus Maria Harianto. 

Bapak JM. Harianto sendiri memulai pekerjaan sebagai seorang konsultan pajak sejak tahun 

1972 dengan bekerja di salah satu kantor konsultan pajak di Semarang. Kemudian mulai 

tahun 1976 Bapak JM. Harianto mengikuti ujian sertifikasi sebagai konsultan pajak dan pada 

tahun 1984 KKP JM. Harianto telah terdaftar resmi sebagai kantor konsultan pajak tingkat C 

yang dapat menangani Wajib Pajak Luar Negeri. 

 KKP JM. Harianto memberikan jasa konsultasi perpajakan untuk membantu Wajib 

Pajak dalam menghitung, menyetor dan melaporkan pajak kepada negara. Selain itu KKP 

JM. Harianto juga dapat membantu Wajib Pajak menghadapi permasalahan dalam bidang 

perpajakan hingga ke ranah pidana dan menjadi mediator antara Wajib Pajak dan petugas 

pajak (fiskus). 

 Dalam perkembangannya, KKP JM. Harianto mampu menjadi salah satu kantor 

konsultan pajak terbaik di Semarang. Hal ini juga didukung berkat kerja keras Bapak JM. 

Harianto yang berhasil menjabat sebagai Ketua Pengurus Ikatan Konsultan Pajak Indonesia 

Pengda Jawa Tengah dan DIY untuk masa bakti 2014-2019. Saat ini KKP JM. Haranto telah 

memiliki banyak klien, baik orang pribadi maupun badan, baik dari dalam negeri maupun 

luar negeri. 
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3.2. Struktur Organisasi KKP JM Harianto 

 Berikut ini akan ditampilkan struktur organisasi di KKP JM. Harianto. 

 

Gambar 3.1 Struktur Organisasi KKP JM Harianto 

 

Sumber : KKP JM Harianto, 2019. 

 

Berikut ini deskripsi tugas masing-masing bagian di KKP JM Harianto.  

1. Pimpinan 

Pimpinan bertanggung jawab atas segala kegiatan di KKP JM Harianto. Selain itu 

pimpinan juga melakukan konsultasi langsung dengan klien (Wajib Pajak) dan 

mendampinginya dalam menangani permasalahan perpajakan.  

2. Bagian Akuntansi 

Bagian ini bertugas untuk membuat laporan keuangan bagi Wajib Pajak Badan dan 

Orang Pribadi yang menyelenggarakan pembukuan. 

3. Bagian Keuangan 

Bagian keuangan bertanggung jawab atas segala urusan keuangan kantor termasuk 

pembayaran gaji karyawan, pembayaran pajak dan pengeluaran lain-lain serta 

pemasukan bagi kantor.  
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4. Bagian PPh 21 

Bertugas menghitung PPh 21 atas gaji karyawan dari klien (Wajib Pajak) yang 

bersangkutan. 

5. Bagian PPN & PPnBM 

Bertugas menghitung kewajiban PPN dan PPnBM bagi klien yang merupakan 

Pengusaha Kena Pajak (PKP). 

6. Bagian Lapangan 

Bagian ini bertanggung jawab untuk melaporkan SPT baik masa maupun tahunan 

milik masing-masing klien ke Kantor Pelayanan Pajak. Selain itu juga bertugas 

mengambil dan mengembalikan data klien. 

7. Bagian Penagihan 

Bertugas untuk menagih fee atau pembayaran ke klien atas jasa konsultasi perpajakan 

dan menyetorkan uang ke bank. 

8. Bagian Pengarsipan 

Bagian pengarsipan bertugas menyimpan, merapikan dan mempersiapkan dokumen 

milik klien untuk digunakan oleh bagian lain. 

 

3.3 Metodologi Penelitian 

 3.3.1 Jenis Data 

 Dalam penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan ini penulis menggunakan 

data sekunder. Data sekunder merupakan data yang tidak diperoleh langsung dari 

sumbernya atau telah mengalami pengolahan oleh pihak lain. Dalam hal ini penulis 

menggunakan data sekunder berupa SPT Tahunan Pajak Penghasilan PT AAT 

Tahun 2017 dan Surat Setoran Pajak. Data tersebut diperoleh penulis dari Kantor 

Konsultan Pajak JM Harianto.  
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 3.3.2 Metode Pengumpulan Data 

 Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan beberapa metode antara lain : 

1. Metode Dokumentasi 

 Metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan 

mengumpulkan berbagai dokumen yang terkait dengan permasalahan yang akan 

dibahas. Penulis telah mengumpulkan dokumen-dokumen dari KKP JM. Harianto 

seperti SPT Tahunan Pajak Penghasilan PT AAT Tahun 2017 dan Surat Setoran Pajak 

yang akan digunakan untuk pembahasan masalah. 

2. Metode Kepustakaan 

 Metode kepustakaan yaitu salah satu metode pengumpulan data yang 

dilakukan dengan mengumpulkan berbagai data atau informasi dari berbagai sumber. 

Penulis menggunakan metode kepustakaan untuk mencari berbagai teori yang 

berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas seperti dari buku, artikel dan 

jurnal. Teori tersebut selanjutnya akan digunakan sebagai dasar untuk mencari 

penyelesaian masalah yang sesuai dengan peraturan perpajakan. 

 

 3.3.3 Metode Analisis Data 

 Berikut ini beberapa metode analisis data yang digunakan penulis, antara lain yaitu : 

1. Metode Deskriptif Kuantitatif 

 Penulis melakukan analisis data menggunakan metode deskriptif kuantitatif. 

Metode deskriptif kuantitatif merupakan metode yang digunakan untuk mengolah 

data dalam bentuk angka (numerik). Dalam hal ini penulis menggunakan metode ini 

untuk melakukan penghitungan Pajak Penghasilan PT ATT pada tahun 2017 yang 

seharusnya dan Pajak Penghasilan (PPh) yang kurang bayar.  
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2. Metode Deskriptif Kualitatif 

 Metode deskriptif kualitatif merupakan metode pengolahan data yang tidak 

ditampilkan dalam bentuk angka, melainkan dalam uraian kata. Metode deskriptif 

kulitatif digunakan penulis untuk menampilkan penyelesaian massalah yang dapat 

dilakukan oleh PT AAT seperti menampilkan langkah-langkah yang harus dilakukan 

dalam melakukan pembetulan SPT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


