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BAB III 

GAMBARAN UMUM DAN METODE PENILITIAN 

3.1 Gambaran Umum Kantor Konsultan Pajak Pak Ferry Habibie 

3.1.1 Profil Kantor 

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ferry selaku pemilik Kantor 

Konsultan Pajak Ferry Habibie, kantornya terletak di Jalan Indraprasta Nomor 15, 

Pendirikan Lor, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah, 

Indonesia. Kode pos untuk kantor konsultan itu sendiri adalah 50131. Kantor 

Konsultan Pajak yang dipimpin oleh Pak Ferry Habibie adalah kantor yang 

didirikan oleh dirinya sendiri pada tahun 2014. Pak Ferry mendirikan Kantor 

Konsultan Pajak setelah ia mendapatkan izin dari Direktoral Jenderal Pajak untuk 

melaksanakan usaha praktek sebagai Konsultan Pajak atas penerbitan nomor surat 

izin praktek 2731/IP.C/PJ/2014. Pak Ferry merupakan konsultan pajak yang telah 

memperoleh Sertifikasi Konsultan Pajak (SKP) yang terbagi atas 3 tingkat 

Sertifikasi Konsultan Pajak, yaitu A, B, dan C. Ketiga tingkat Sertifikasi 

Konsultan Pajak itu telah didapatkan Pak Ferry ketika sudah melalui tahap Ujian 

Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP) yang diselenggerakan oleh Komite Pelaksana 

Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak (KP3SKP). Tingkat Sertifikasi 

Konsultan Pajak A, B, dan C dijelaskan sebagai berikut 

 Tingkat A merupakan Sertifikasi Konsultan Pajak yang diberikan 

kepercayaan untuk melakukan jasa di bidang perpajakan atas keahliannya 

dalam menangani kewajiban perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi. 
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 Tingkat B merupakan Sertifikasi Konsultan Pajak yang diberikan 

kepercayaan untuk melakukan jasa di bidang perpajakan atas keahliannya 

dalam menangani kewajiban perpajakan Wajib Pajak Badan. 

 Tingkat C merupakan Sertifikasi Konsultan Pajak yang diberikan 

kepercayaan untuk melakukan jasa di bidang perpajakan atas keahliannya 

dalam menangani kewajiban perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi dan 

Badan Internasional (Luar Negeri). 

Konsultan Pajak Ferry Habibie merupakan konsultan di bidang 

perpajakan yang sudah dipercayai oleh Menteri Keuangan dan Direktoral Jenderal 

Pajak yang telah lulus dengan tiga tingkat Sertifikasi Konsultan Pajak yang 

artinya sangat menguasai ilmu dalam keahliannya mengolah atau menyelesaikan 

masalah Wajib Pajak mengenai kewajiban Perpajakannya. Kantor Konsultan 

Pajak Ferry Habibie memiliki visi untuk memberikan jasa pelayanan konsultan 

pajak yang berintegritas dan profesional dalam penyelesaian masalah perpajakan 

Wajib Pajak. Sedangkan misinya adalah membantu dan melayani Wajib Pajak 

dalam pemenuhan kewajiban di bidang perpajakan sampai tuntas. Serta 

membangun hubungan yang solid sebagai teman diskusi dalam penyelesaian 

masalah perpajakan sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh klien. 

Maka dari itu, Kantor Konsultan Pajak Ferry Habibie merupakan kantor konsultan 

pajak yang terpercaya untuk melaksanakan kegiatan jasa konsultasi di bidang 

perpajakan bagi Wajib Pajak yang mengalami kesulitan atau masalah dalam dunia 

di bidang perpajakan. Semua tugas yang dilaksanakan oleh Kantor Konsultan 
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Pajak Ferry Habibie demi mengembangkan dan meningkatkan pertumbuhan 

perpajakan di Indonesia. 

3.1.2 Struktur Organisasi 

Dalam Kantor Konsultan Pajak Ferry Habibie memiliki struktur 

organisasi yang dibentuk oleh Pak Ferry yang merupakan pemimpin di Kantor 

Konsultan Pajak ini. Struktur organisasi ini dibuat oleh Pak Ferry untuk 

mempermudah mengkoordinasi dan berhubungan antara hal yang dengan yang 

lainnya, sehingga pekerjaan bisa semakin efisien. Berikut adalah struktur 

organisasi Kantor Konsultan Pajak Ferry Habibie: 

Struktur: 

Gambar 3.1.2 

Struktur Organisasi Kantor KP Ferry Habibie 

 

 

 

 

 

Sumber : Kantor Konsultan Pajak Ferry Habibie Tahun 2019 
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3.1.3 Pembagian Tugas 

Dalam Kantor Konsultan Pajak Ferry Habibie ada pembagian tugas dan 

wewenang untuk membedakan antara tugas antara pimpinan dengan staff – 

staffnya yaitu sebagai berikut: 

1. Pimpinan 

a. Bertanggung jawab atas segala pekerjaan yang ada di dalam 

kantornya. 

b. Mengawasi segala kegiatan dan aktifitas yang berjalan di dalam 

kantor. 

c. Memberikan pelayanan terhadap klien yang memiliki masalah terkait 

perpajakan secara langsung. 

d. Memperluas jaringan komunikasi dan pekerjaan yang berguna untuk 

menambah jumlah klien apabila memerlukan konsultasi terkait 

perpajakan. 

e. Memberikan tugas kepada bagian staff-nya terkait permasalahan 

perpajakan yang dihadapi klien. 

2. Staff 

a. Melakukan pengecekan terkait laporan keuangan usaha yang dimiliki 

oleh klien berkaitan dengan laporan perpajakan. 

b. Melakukan penyesuaian laporan laba rugi atau laporan keuangan 

menurut akuntansi dengan pajak. 

c. Melakukan penghitungan, penyetoran dan pelaporan atas kewajiban 

perpajakan klien. 
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d. Melakukan pengarsipan dan penjagaan terhadap arsip atas data atau 

laporan yang dimiliki oleh klien 

 

 

 

3.2 Metode Penelitian 

3.2.1 Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer 

dan sekunder.  

1. Data Primer  

Jenis data primer adalah jenis data yang didapatkan dengan cara 

memperoleh langsung dari sumbernya tanpa adanya pengolahan data oleh 

orang lain. Data yang didapatkan oleh penulis langsung melalui jenis data 

ini adalah berupa profil, gambaran umum dan struktur organisasi kantor 

konsultan pajak Ferry Habibie 

2. Data Sekunder 

Jenis data primer adalah jenis data yang didapatkan dengan cara tidak 

memperoleh langsung, tetapi melalui pengolahan data terlebih dahulu oleh 

sumbernya. Data yang didapatkan oleh penulis adalah melalui sumbernya 

langsung yaitu Bapak Ferry Habibie selaku pengolah data dan konsultan 

pajak milik perusahaan PT. ABC berupa laporan SPT PPh tahun 2015 dan 
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2016 beserta dengan laporan keuangannya yang menjadikan data tersebut 

sebagai sumber utama penulisan. 

3.2.2 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam 

memperoleh data pada penulisan ini adalah sebagai berikut: 

 

1. Metode Wawancara 

Dalam penulisan Tugas Akhir ini, penulis menggunakan metode 

wawancara dimana penulis melakukan proses wawancara untuk 

memperoleh data laporan keuangan milik PT. ABC untuk diolah atau 

dijadikan bahan oleh penulis dalam kajiannya di pembahasan. Lalu, selain 

laporan keuangan ada juga informasi yang didapatkan dari narasumber 

yaitu terkait laporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), Surat Hasil 

Pemeriksaan, Surat Keterangan, kemudian struktur organisasi. Wawancara 

yang dilakukan penulis menggunakan narasumber yaitu Bapak Ferry 

selaku konsultan pajak milik PT. ABC yang mengurus segala 

kewajibannya di bidang perpajakan. 

2. Metode Observasi 

Selain itu, penulis dalam melakukan proses pengumpulan data 

dengan menggunakan metode observasi yang artinya penulis melakukan 

pengamatan data laporan keuangan yang dimiliki oleh PT. ABC untuk 

dijadikan bahan dalam pembuatan Tugas Akhir ini. Data yang diperoleh 
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itu berasal dari data yang disimpan atau diarsipkan oleh Kantor Konsultan 

Pajak Ferry Habibie terkait laporan Surat Pemberitahuan Tahunan 2015 

dan 2016 sebagaimana pada tahun 2015 PT. ABC yang dilaksanakan oleh 

staff Kantor Konsultan tersebut mengikuti program pemerintah yaitu Tax 

Amnesty. Sehingga, penulis melakukan pengamatan data atas hasil laporan 

keuangan sebelum dan sesudah mengikuti Tax Amnesty untuk dibahas 

dalam pembahasan. 

3. Metode Kepustakaan 

Kemudian, pada bagian terakhir penulis melakukan proses 

pengumpulan data dengan cara mencari refrensi dari sumber – sumber data 

yang menambah informasi untuk mendukung penulisan ini dalam 

membantu penyelesaian masalah sebagai aktivitas penerapan penggunaan 

Tax Amnesty sebagai sumber permasalahan yang dihadapi oleh PT. ABC. 

Penulis melakukan penggalian sumber – sumber lain melalui buku – buku 

dan Undang – Undang untuk membantu dalam menemukan solusi dan 

penyelesaiannya. 

3.2.3 Metode Analisis Data 

Dalam melakukan analisis data, penulis akan menggunakan dua macam 

metode analisis data yang akan dijelaskan sebagai berikut: 

1. Deskriptif Kuantitatif 

Deskriptif Kuantitatif adalah penganalisaan atau pengolahan data 

yang dilakukan secara sebagian atau menyeluruh berdasarkan pada angka 

– angka yang disajikan oleh penulis. Penulis menggunakan metode ini 
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dalam melakukan penghitungan Uang Tebusan yang dimaksud dalam 

Undang – Undang Tax Amnesty sebagai syarat keikutsertaannya, kemudian 

penganilisisan laporan keuangan milik PT. ABC dari sebelum mengikuti 

Tax Amnesty sampai mengikuti Tax Amnesty, serta pengaruhnya terhadap 

laporan keuangan tahun 2016. Metode ini sangat berguna dalam penulisan 

laporan Tugas Akhir yang disusun oleh penulis dalam melakukan 

pendekatan analisis melalui angka – angka. 

2. Deskriptif Kualitatif 

Deskriptif Kualitatif adalah penganalisaan atau pengolahan data 

yang dilakukan secara sebagian atau menyeluruh berdasarkan pada teori – 

teori yang ada dan dari kondisi nyata yang terjadi pada perusahaan 

tersebut. Pada analisis data ini, penulis sangat banyak menggunakan 

metode ini untuk dijadikan dalam pembahasan dan pemecahan masalah 

yang dihadapi PT. ABC terkait dengan kewajiban perpajakan atas 

keikutsertaannya dalam program Tax Amnesty untuk menganalisis secara 

benar berdasarkan Peraturan Undang – Undang yang dijadikan sebagai 

dasar teori penulisan ini yang pada bagian pasal – pasalnya mengandung 

unsur subjek dan objek Pengampunan Pajak, fasilitas Pengampunan Pajak, 

tata cara Pengampunan Pajak, serta tarif yang digunakan. Sehingga metode 

ini merupakan metode yang tepat membantu dalam penulisan Tugas Akhir 

dengan menggunakan pendekatan analisis melalui teori – teori 

Pengampunan Pajak. 
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