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BAB III 

GAMBARAN UMUM DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Sejarah singkat berdirinya KKP Drs. Supriyanto 

Kantor Konsultan Pajak (KKP) Drs. Supriyanto beralamat di jalan Puri 

Anjasmoro Blok EE yang menjadi Pusat dari Kantor Konsultan Pajak (KKP) Drs. 

Supriyanto. Kantor Konsultan Pajak (KKP) Drs. Supriyanto mempunyai kantor 

cabang di beberapa tempat seperti cabang (Jakarta) di jalan Motip No. 2 Jakarta 

Pusat, cabang (Jepara ) jalan Borobudur no. 10, cabang di (Kupang) dan (Ruteng), 

dan saat ini Kantor Konsultan Pajak (KKP) Drs. Supriyanto menjadi tempat 

sekretariat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI).  

 

3.2 Struktur Organisasi 

 Kantor Konsultan Pajak (KKP) Drs. Supriyanto memiliki struktur organisasi 

dengan tugas pokok sebagai berikut : 

a. Kepala Kantor  

Kepala Kantor memiliki tugas yaitu bertanggung jawab penuh atas KKP dan 

segala kegiatan yang dilakukan di dalamnya dan melaksanakan bimbingan 

teknis evaluasi dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang perpajakan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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b. Supervisor 

Supervisor memiliki tugas yang lebih kearah asistensi perpajakan dalam 

pemeriksaan pajak dan bertanggung jawab atas kinerja divisinya yang terdiri 

dari 6 sampai 8 orang staf pajak maupun accounting. Supervisor juga harus 

dapat memberikan solusi atau penyelesaian terhadap masalah kliennya. 

c. Staf Keuangan 

Staf keuangan memiliki tugas yaitu memeriksa dan mengelola seluruh 

keuangan di kantor konsultan pajak (KKP) Drs. Supriyanto. 

d. Staf Pajak 

Staf pajak memiliki tugas yaitu menghitung PPh, PPN dan PPnBM, membuat 

laporan keuangan, serta menyetor dan melaporkan kewajiban pajak bagi klien 

ke Kantor Konsultan Pajak (KKP) 
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Gambar 1 Struktur Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : KKP Drs. Supriyanto, 2018 

 

3.3 Metode Penelitian  

3.3.1 Jenis Data 

Dalam penyusunan Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) penulis 

menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder adalah data yang 

penulis peroleh melalui tulisan, penelitian, dan sumber orang lain yang 

sudah di publikasikan. Penulis juga menggunakan data sekunder yaitu 

data yang diperoleh langsung dari Kantor Konsultan Pajak (KKP) Drs. 

Supriyanto berupa laporan keuangan yang terkait dengan pajak 
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penghasilan dari CV WPU dan data-data lain yang berkaitan dengan 

pajak penghasilan badan yang dapat menunjang penulis membuat 

Tugas Akhir.  

3.3.2 Metode Pengumpulan Data 

  Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah : 

1. Metode Wawancara  

Penulis melakukan wawancara secara langsung terhadap staf pajak 

beserta supervisornya guna untuk mendapatkan data yang dapat 

membantu pembuatan Laporan Praktik Kerja Lapangan yaitu berupa 

profil perusahaan serta struktur organisasi dalam Kantor Konsultan 

Pajak (KKP) Drs. Supriyanto. 

2. Metode Perpustakaan 

Penulis mengumpulkan dan mempelajari berbagai macam literatur 

seperti buku-buku, peraturan-peraturan perpajakan, artikel dari 

berbagai media serta literatur lainnya yang dapat menjadi referensi 

dan menunjang penulis dalam memperoleh pengetahuan yang 

relefan terkait teori, laporan keuangan dan wajib pajak dalam 

penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan. 

 

 

 



24 

 

3.3.3 Metode Analisis Data 

 1.  Metode Deskriptif Kuantitatif 

Metode ini menggambarkan dan menganalisis data dengan 

menggunakan perhitungan angka. Dalam kasus yang diangkat, 

metode ini digunakan untuk menghitung perbandingan PPh jika ada 

daftar nominatif dan jika tidak ada daftar nominatif pada CV WPU. 

 2.  Metode Deskriptif Kualitatif 

Metode Deskriptif Kualitatif merupakan metode penelitian yang lebih 

menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu 

masalah berdasarkan keadaan sebenarnya. Metode ini digunakan 

untuk menjelaskan mengenai pengaruh penting daftar Nominatif pada 

CV WPU dan masukan bagi pemangku kepentingan terkait kebijakan 

mengenai pembuatan daftar nominatif.  

 

 

 

 

 

 

 

 


