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BAB III 

GAMBARAN UMUM DAN METODE PENELITIAN 

3.1 Sejarah Kantor Konsultan Pajak Widjojo Kusumo 

Kantor Konsultan Pajak Widjojo Kusumo sudah berdiri sejak tahun 

2002, nama Kantor Konsultan ini diambil dari nama pemilik Kantor 

Konsultan tersebut. Pada awalnya kepemilikan Kantor Konsultan ini 

dipegang oleh Bapak Widjojo atau lebih dikenal dengan Bapak Yoyok dan 

Bapak Hartono dan izin pendirian Kantor Konsultan Pajak juga atas nama 

Bapak Hartono, namun pada tahun 2003 Bapak Yoyok memilih untuk 

mendirikan Kantor Konsultan Pajak sendiri. Awalnya Kantor Konsultan ini 

berlokasi di jalan Rambutan Semarang tepat dikediaman Bapak Yoyok, tetapi 

sejak 2009 Kantor Konsultan Pajak Widjojo Kusumo pindah ke Ruko 

Ngaliyan Square yang berada di jalan Prof. Dr. Hamka. 

Syarat mendirikan sebuah Kantor Konsultan Pajak adalah dengan 

verifikasi konsultan pajak melalui ujian. Bapak yoyok telah melakukan ujian 

tersebut pada tahun 1999 dan mendapat verifikasi A dimana verifikasi A 

hanya menangani kasus pajak orang pribadi. Seiring berjalannya waktu 

Bapak Yoyok ingin mengembangkan Kantor Konsultannya dengan 

menangani kasus selain orang pribadi, maka Bapak Yoyok mengikuti lagi 

ujian untuk memperoleh verifikasi B. dan sekarang Kantor Konsultan Pajak 

menangani kasus orang pribadi ataupun badan. 
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Sekarang Kantor Konsultan Pajak Widjojo Kusumo sekarang lebih 

dikenal, kurang lebih sudah ada 70 perusahaan yang mempercayakan 

permasalahan perpajakannya kepada beliau dan lebih dari 50 orang pribadi 

yang percaya kepada Kantor Konsultan Bapak Yoyok. 

Pada tahun 2015 Bapak Yoyok melakukan ujian untuk memperoleh 

verifikasi C tentang Penanaman Modal asing atau lebih dikenal dengan PMA. 

Oleh karena hal tersebut maka sekarang Kantor Konsultan Pajak Widjojo 

Kusumo berubah menjadi Kantor Akuntan Publik Widjojo Kusumo. 

3.2 Visi dan Misi Kantor Konsultan Pajak Widjojo Kusuma 

Visi dari Kantor Konsultan Pajak ini adalah Memberikan pelayanan 

yang terbaik dengan melakukan pengoptimalisasian untuk akun-akun 

keuangan yang dapat memberikan nilai tambah atau keuntungan bagi klien. 

Misi Kantor Konsultan Pajak Widjojo Kusumo adalah, sebagai 

berikut: 

1. Menyediakan jasa konsultasi pajak yang profesional dan 

berkualitas kepada klien secara konsisten; 

2. Memberikan jasa pengurusan hal-hal yang berhubungan dengan 

perpajakan; 

3. Melayani jasa perwakilan wajib pajak yang berhubungan langsung 

dengan kantor pajak; 

4. Memberikan jasa pendampingan dalam rangka penyidikan dan 

pengadilan pajak; 
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5. Melayani jasa audit dan jasa lain yang masih berkaitan dengan 

ruang lingkup bidang perpajakan. 

3.3 Lokasi Dan Jam Operasional 

Kantor Konsultan Pajak Widjojo Kusumo adalah perusahaan dibidang 

jasa konsultan pajak yang lokasinya terletak di Jalan Prof.Dr.Hamka, Ruko 

Ngaliyan Square 49 Semarang, beroperasional dari hari senin sampai jumat 

pukul 08.00 sampai 17.00 dan memiliki ijin praktek : NO. 51-721/PJ / 2003. 

3.4 Stuktur Organisasi 

Pada Kantor Konsultan Pajak Widjojo Kusumo, struktur organisasi 

yang dipakai adalah bentuk struktur organisasi Bertingkat, sebagai berikut: 

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Kantor Konsultan Widjojo Kusumo 

 

Sumber: Kantor Konsultan Pajak Widjojo Kusumo. 

3.5 Jasa-Jasa yang diberikan oleh Kantor Konsultan Pajak Widjojo Kusumo 

Ada berbagai jenis jasa yang diberikan oleh Kantor Konsultan ini, 

seperti: Jasa Kepatuhan Pajak, Jasa Perencanaan Pajak, Jasa Telaah Pajak, 



 

 
24 

 

Jasa Pendampingan Dalam Pemeriksaan, Jasa konsultasi, Jasa Restitusi Pajak, 

Jasa Penyelesaian Sengketa Pajak, Jasa Administrasi, serta Pelatihan Pajak. 

3.6 Metode Penelitian 

3.6.1 Jenis Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis data yaitu 

Primer dan sekunder, data primer adalah data yang diperoleh langsung 

dari sumbernya dengan melakukan wawancara langsung dengan 

pemilik dan staf tentang gambaran umum dari Kantor Konsultan Pajak 

Widjojo Kusumo. Sedangkan untuk data sekunder, penulis 

mendapatkan data dari KKP Widjojo Kusumo yang berupa dokumen 

tentang perhitungan pajak yang dilakukan oleh PT. OPQ. Data yang 

diperoleh adalah perhitungan laba (rugi), perhitungan angsuran PPh 

pasal 25, daftar jumlah penghasilan bruto dan serta formulir 

pemindahbukuan yang sudah dilakukan. 

3.6.2 Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua metode, antara 

lain: 

a. Metode Wawancara 

Dalam metode wawancara ini, penulis melakukan wawancara 

langsung kepada salah satu karyawan di KKP Widjojo Kusumo 

untuk memperoleh data-data yang berkaitan tentang kasus PT. 

OPQ mulai dari tanya jawab penyebab sampai penyelesaian dari 
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kasus yang penulis ambil. Karyawan yang penulis wawancarai 

adalah karyawan yang menangani kasus PT.OPQ. 

b. Metode Kepustakaan 

Dalam proses mencari dan mengolah data penulis mempelajari 

dari berbagai sumber buku yang berkaitan dengan kasus yang 

penulis ambil, mulai dari dasar-dasar perpajakan, undang-undang 

perpajakan, dan pehitungan pajak yang sesuai dengan kasus.  

3.6.3 Metode Analisis Data 

Dalam hal metode analisis dalam kasus ini penulis 

menggunakan dua metode, antara lain: 

a. Deskriptif Kualitatif 

Deskriptif kualitatif adalah metode analisis data dengan 

mengumpulkan data serta menganalisis data tersebut berdasarkan 

teori dan ketentuan pajak saat ini. Metode ini dilakukan untuk 

mengevaluasi proses perpajakan yang ada di PT. OPQ. 

b. Deskriptif Kuantitatif 

Deskriptif kuantitatif adalah metode analisis data dengan 

menganalisis perhitungan pajak yang dilakukan PT. OPQ. Setelah 

menganalisis perhitungan maka akan dilakukan evaluasi tentang 

perhitungan yang sudah dilakukan sebelumnya. 

 

 

 


