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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 awal berdirinya pada tahun 

1992 yang beralamatkan di jalan Puri Anjasmoro Blok K. Setiap tahunnya 

Kantor Konsultan Pajak Supriyanto mengalami perkembangan yang sangat 

pesat. Dengan perkembangan yang sangat pesat, tentunya jumlah pegawai 

yang di miliki oleh Bapak Supriyanto juga semakin banyak, semakin banyak 

Pegawai berarti semakin banyak juga klien yang harus ditangani oleh Kantoe 

Konsultan Pajak Supriyanto. Pada tahun2006 Kantor Konsultan Pajak (KKP) 

Supriyanto berpindah tempat ke jalan Puri Anjasmoro Blok EE, yang menjadi 

pusat Kantor Konsultan Pajak Supriyanto. Kantor Konsultan Pajak (KKP) 

Supriyanto memiliki beberapa cabang hingga saat ini, seperti cabang di 

(Jepara) jalan Borobudur no. 10, cabang di (Jakarta) jalan Motip no. 2 Jakarta 

Pusat, serta cabang di Nusa Tenggara Timur (NTT) khususnya di Ruteng dan 

di Kupang. Dan saat ini Kantor Konsultan Pajak (KKP) Supriyanto telah 

menjadi tempat secretariat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKP). 

3.2 Struktur Organisasi 

Setiap Perusahaan memiliki struktur organisasi yang mempunyai peranan 

yang sangat penting dan pengaruh yang sangat besar dalam mencapai tujuan 

Perusahaan. Tanpa adanya struktur organisasi maka aktifitas yang ada dalam 

perusahaan tersebut tidak dapat berjalan dengan baik. Kantor Konsultan Pajak 

(KKP) Supriyanto, memiliki struktur Organisasi yang dipimpin oleh seorang 
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kepala Kantor Konsultan dan staff keuangan, serta supervisor yang dibantu 

oleh beberapa staff pajak. 

 

Gambar 3. 1 Struktur Organisasi 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : KPP Drs. Supriyanto, 2018 

3.3 Tugas dan Fungsi KKP Drs. Supriyanto 

  Seperti Struktur Organisasi yang ada. Ada macam fungsi dan Tugas dalam 

Kantor Konsultan Pajak (KKP) Supriyanto. Mulai dari Kepala Kantor 

Konsultan Pajak, staff Keuangan, Supervisor, dan staff Pajak yang ikut serta 

membantu. Berikut merupakan tugas dan Fungsi masing – masing devisi 

yang berada dalam Kantor Konsultan Pajak (KKP) Supriyanto  : 

 

Kepala KKP 

 Drs. Supriyanto 

SPV SPV SPV SPV 

Staff Staff 

 

Staff 

 

Staff 

 

Staff Keuangan 

 



27 
 

a. Kepala Kantor Konsultan 

     Kepala Kantor Konsultan Supriyanto bertanggung jawab penuh 

atas kinerja supervisor, serta para staff nya. Kepala Kantor Konsultan 

Supriyanto memberikan tugas terhadap masing-masing divisi, baik 

supervisor, staff keuangan, maupun staff dalam bidang pajaknya, dan 

mengoreksi hasil kinerja dari masing-masing devisi tersebut dalam Surat 

Pemberitahuan (SPT). Kepala Kantor Konsultan Supriyanto memiliki gelar 

DRS dan SH (Sarjana Hukum) serta bersertifikat C (Sertifikat 

Internasional) 

b. Supervisor 

     Supervisor merupakan salah satu yang berperan penting dan 

bertanggung jawab terhadap kinerja divisinya yang terdiri dari 7 sampai 9 

orang pegawai pajak, dan bertanggung jawab terhadap kemajuan divisinya. 

Supervisor juga harus dapat memberikan solusi atau penyelesaian terhadap 

masalah kliennya. 

c. Staf Keuangan 

   Staff keuangan berfungsi sekaligus bertugas dalam mengelola 

administrasi dan menyusun serta memeriksa selueuh keuangan di Kantor 

Konsultal Pajak (KKP) Supriyanto. 

d. Staff  Pajak  

  Kantor Konsultan Pajak (KKP) Supriyanto juga memiliki staff 

pajak yang handal dalam bagian pajak, yang bertugas untuk menghitung 

PPh Badan, PPN, PPnBM, PPh 21, PPh 23/26. PPh 25, PPh 29, dan PPh 
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final 4 ayat (2), membayar, serta melaporkan kewajiban pajak klien nya. 

Staff pajak dalam Kantor Konsultan Pajak memakai tenaga anak muda, 

ada yang masih mahasiswa adatau lulusan, S1 Akuntansi, maupun D3 

Perpajakn. 

3.4 Metode Penelitian 

3.4.1 Jenis Data 

Jenis data yang dilakukan penulis dalam penyususan Laporan Praktik 

Lapangan kerja ini adala : 

1) Data Primer 

 Data primer adalah data yang langsung diperoleh atau dikumpulkan 

dari sumber subjek datanya. Dalam penyusunan Tugas Akhir ini data 

primer diperoleh dengan melakukan wawancara langsung terhadap 

staff yang ada di kantor konsultan Pajak tersebut. Data yang 

diperoleh penulis adalah, sejarah singkat, serta struktur organisasi 

yang ada dalam Kantor Konsultan Pajak tersebut. 

2) Data Sekunder 

 Data sekunder data yang diperoleh oleh penulis dari berbagai 

sumber, melalui penelitian, tulisan dan sumber orang lain yang sudah 

dipublikasikan. Penulis juga menggunakan data sekunder yaitu data 

yang diperoleh langsung dari Kantor Konsultan Pajak Supriyanto 

(KKP) berupa laporan keuangan yang terkait dengan pajak 

penghasilan badan CV.ABC dan data-data lain yang berhubungan 
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dengan pajak penghasilan badan yang dapat menunjang penulis 

Tugas Akhir si penulis. 

3.4.2 Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah : 

1. Wawancara 

 Penulis melakukan wawancara secara langsung terhadap staff pajak 

beserta Supervisornya guna untuk mendapatkan data yang dapat 

membantu penelitian ini berpa profil perusahaan, struktur organisasi, 

aktifitas perusahaan serta dokumen yang digunakan oleh Kantor 

Konsultan Pajak Supriyanto. 

2. Metode Kepustakaan 

 Penulis mengumpulkan dan mempelajari berbagai macan 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 

dalam penulisan laporan PKL ini 

3.4.3 Metode Analisis Data 

1. Metode Deskriptif Kuantitatif 

 Metode deskriptif kuantitatif merupakan metode pengolahan data 

yang ditampilkan dalam bentuk angka atau numerik. Metode 

deskriptif kuantitatif digunakan penulis dalam melakukan perhitungan 

Pajak pada CV ABC sebelum da sesudah melakukan Tax Planning  
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 Penulis melakukan pembahasan dengan menampilkan data laporan 

laba rugi perusahaan pada tahun 2017, dari data tersebut dilakukan 

analisis mengenai perhitungan Pajak Pada CV ABC sebelum 

melakukan Tax Planning. Kemudian penulis akan membandingkan 

perhitungan pajak yang dilakukan sebelum dan sesudah Tax Planning 

pada CV ABC. Berdasarkan dari perbandingan tersebut dapat 

diketahui bahwa CV ABC dapat mengefisiensikan Jumlah Pajak 

Terutangnya. 

2. Metode Deskriptif Kualitatif 

 Metode deskriptif Kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk 

menganalisa data yang tidak dinyatakan dalam bentuk angka. Penulis 

menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menganalisa 

perhitungan laporan Keuangan Laba Rugi perusahaan tahun 2017 

sebelum melakukan Tax Planning dan mencari solusi agar perusahaan 

dapat menghemat pajak terutangnya. 

 Dalam menganalisis laporan Keuangan Laba Rugi perusahaan dan 

mencari solusi agar perusahaan dapat menghemat pajak terutangnya, 

penulis berpedoman pada peraturan perundang-undangan perpajakan 

yang berhubungan dengan permasalahan ini yaitu Undang-Undang 

Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. 

 

 


