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BAB III 

GAMBARAN UMUM dan METODE PENELITIAN 

3.1 Gambaran Umum  

Konsultan Pajak kami merupakan bidang jasa yang didirikan pada tahun 

2002 di Semarang dengan nama KKP Suhartono, SE dan Rekan dengan izin 

Konsultan No. SI/614/PJ/2002, yang kemudian mengalami perubahan nama 

menjadi ADYUTA KONSULTAN yang dipimpin oleh Adyuta Puri Prana, SE, 

Ak, CA, CPA, BKP yang telah hmemperoleh Izin Praktik Konsultan Pajak No. 

KEP-3070/IP.A/PJ/2015 tertanggal 23 September 2015. 

 Mengingat begitu pentingnya peranan Laporan Keuangan yang sesuai 

dengan standar akuntansi sebagai informasi untuk pengambilan keputusan serta 

pembuatan kebijakan manajemen dalam menentukan arah perkembangan usaha 

suatu perusahaan, maka sudah seharusnya disetiap perusahaan dapat menyajikan 

laporan keuangan secara periodik yang akan dapat digunakan sebagai sumber 

informasi oleh pihak manajemen.  

 Disamping itu, mengingat perkembangan peraturan perpajakan yang 

begitu kompleks dan terus berubah sering dengan perkembangan dunia usaha, 

maka perusahaan sangat membutuhkan perencanaan dan penerapan peraturan 

perpajakan yang tepat sesuai dengan bidang usaha. Kemudian diharapkan 

perencanaan dan penerapan peraturan perpajakan yang tepat tersebut dapat 

menciptakan penghematan dalam pembayaran pajak.  

 Akan sangat dibayangkan apabila suatu perusahaan yang memiliki prospek 

bisnis yang bagus tidak bisa berkembang atau bahkan mengalami kebangkrutan 
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yang disebabkan tidak diperhatikannya pencatatan transaksi keuangan perusahaan 

serta perencanaan dan penerapan peraturan perpajakan yang tepat. Agar 

manajemen bisa mengambil kebijakan dan keputusan yang tepat guna 

mengembangkan prospek usahanya, maka diperlukan pembukuan atau pencatatan 

transaksi keuangan yang taat asas sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.  

 Untuk dapat mewujudkan maksud tersebut, disana perlu adanya konsultasi 

akuntansi dan perpajakan yang dapat membuat perencanaan dan pelaksanaan serta 

pelaporan-pelaporan yang memadai dan tepat, sehingga seluruh kegiatan 

operasional perusahaan nantinya diharapkan akan dapat dimonitor melalui 

pencatatan dan pelaporan yang dibuat.  

 

Visi dan Misi 

 ADYUTA KONSULTAN mempunyai visi menjadi konsultan yang 

terpecaya, berintegritas tinggi, dan professional.  

Demi mewujudkan visi tersebut, ADYUTA KONSULTAN memiliki misi : 

1. Melaksanakan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab. 

2. Membantu pengurusan hal-hal yang berkaitan dengan pajak. 

3. Menyediakan jasa konsultan perpajakan yang berkualitas.  

4. Mengarahkan bagaimana penyajian informasi keuangan yang baik.  
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Struktur Organisasi 

Gambar 3.1 Struktur Organisasi KKP Adyuta Puri Prana 

Sumber : Soft File Kantor Konsultan Adyuta Puri Prana, 2019 

 

Data Perusahaan dan Pemilik 

Nama Perusahaan    : Adyuta Konsultan 

Alamat Perusahaan : Perum Sambiroto Asri Blok D No. 

1-2 Semarang 

No. Telepon/Fax    : 082134565098 / 081224422592 

Nama Pimpinan  : Adyuta Puri Prana, SE, Ak, CA, 

CPA, BKP 

Izin Praktek Konsultan Pajak   : SI/614/PJ/2002 

Izin Praktek Konsultan Pajak Peralihan : KEP-3070/IP.A/PJ/2015 
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NPWP      : 46.863.573.5-518.000 

Register Negara Akuntan   :RNA 10132 

Piagam Chartered Accountant  : 11.D50732 

Piagam Certified Public Accountants  : C-001780 

 

Lingkup Layanan 

Perusahaan jasa konsultan pajak Adyuta Puri Prana memberikan layanan 

sebagai berikut : 

1. Konsultasi dibidang Perpajakan  

a. Memberikan konsultan/arahan mengenal akuntansi sesuai dengan 

Standart Akuntansi yang berlaku umum. 

b. Membantu penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi Perusahaan. 

c. Membantu penyusunan Laporan Keuangan Komersial sesuai 

standart akuntansi yang berlaku umum. 

d. Memberikan konsultasi/arahan tentang masalah-masalah 

perpajakan yang dibutuhkan oleh perusahaan.  

e. Membantu dalam penyusunan SPT Masa setiap bulan.  

f. Membantu penyusunan Laporan Keuangan Tahunan Fiskal sesuai 

dengan ketentuan perpajakan, serta pengisian SPT Tahunan.  

g. Mendampingi/mewakili wajib pajak apabila ada pemeriksaan pajak 

yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) berkaitan laporan 

masa dan tahunan.  
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2. Pengurusan Dokumen Legalitas Perusahaan dan Tenaga Kerja 

Asing (TKA). 

a. Pengurusan Dokumen Legalitas Perushaan, meliputi : 

a) Akta Pendirian dan SK Menhum  

b) Izin Prinsip 

c) Izin Usaha / Izin Usaha Industri 

d) SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) 

e) TDP (Tanda Daftar Perusahaan) 

f) NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) 

g) Pengukuhan PKP (Pengusaha Kena Pajak) 

h) UKL-UPL / SPPL (Dokumen Lingkungan Hidup) 

i) HO (Izin Gangungan) 

j) IMB (Izin Mendirikan Bangunan) 

k) KRK (Keterangan Rencana Kota) 

l) TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata) 

m) NIK (Nomor Induk Kepabeanan) 

n) API (Angka Pengenal Impor) 

o) EPTIK (Ekspotir Terdaftar Produk Industri Kehutanan) 

 

b. Pengurusan Dokumen Legalitas Tenaga Kerja Asing (TKA), 

meliputi : 

a) RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing) 

b) TA OI (Rekomendasi Via Telex) 
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c) Visa Telex  

d) KITAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas) 

e) IMTA (Izin Memperkejakan Tenaga Kerja Asing) 

f) Visa Multiple Bisnis 

 

3. Mengaudit Laporan Keuangan Internal dan Eksternal 

 

3.2 Metode Penelitian  

3.2.1 Obyek dan Lokasi 

Pengambilan data ini berada di Kantor Konsultan Pajak Adyuta Puri 

Prana. Dengan ini ketertarikan untuk membahas suatu kasus PT ABC dikarenakan 

kasus tersebut sudah tidak asing di dunia lapangan pada Jasa Konstruksi. Ingin 

mengetahui kesalahan apa yang sudah dilakukan.  

 

3.2.2 Data dan Metode Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan Data memiliki dua jenis data yang pertama Data 

Sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh melalui media 

perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah 

ada, atau arsip baik yang sudah dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan 

secara umum. Penulis menggunakan data sekunder yaitu data yang sudah diolah 

oleh salah satu staff yang menghandle klien pada PT ABC. Data tersebut penulis 

peroleh dari KKP Adyuta Puri Prana yang meliputi dokumentasi SPT Masa PPh 

Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi serta formulir Pemindahbukuan. Selain itu 
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yang kedua Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari 

sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau 

kelompok (orang) maupun dengan hasil observasi dari suatu objek, kejadian hasil 

pengujian (benda). Penulis menggunakan data primer yang diperoleh dengan  

wawancara kepada staff di KKP Adyuta Puri Prana mengenai data yang tidak 

dapat diperoleh yaitu Bukti bayar PPN KMS pada saat PT ABC membayar PPN 

membangun sendiri. Data tersebut tidak bisa diperoleh karena berkas Bukti bayar  

PPN KMS  ada ditangan client yaitu PT ABC. Pada hasil wawancara antara 

penulis dan staff KKP tersebut mengatakan bahwa PT ABC sudah melakukan 

pembayaran PPN KMS sekitar Sembilan tahun berjalan. PT ABC mengalami 

lebih bayar dengan nominal berjutaan dibandingkan dengan pembayaran PPH 

Pasal 4 Ayat 2, jauh lebih tinggi. (http://www.kanalinfo.web.id/)  

 

3.2.3 Metode Analisis Data 

Penulis menggunakan dua metode dalam menganalisis data yaitu : 

1. Metode Deskriptif Kualitatif 

Metode Deskriptif Kualitatif adalah data yang menampilkan hasil 

data apa adanya tanpa proses manipulasi. Metode ini digunakan penulis 

sebagai dasar untuk menjabarkan mengapa terjadi kesalahan dalam 

pemenuhan kewajiban perpajakan PT ABC dan bagaimana seharusnya 

kewajiban perpajakan yang benar dan apa dasarnya. Dalam hal ini 

penulis mengacu pada Undang-undang perpajakan yang penulis peroleh 

dari sumber elektronik. (http://m.liputan6.com/)  

http://www.kanalinfo.web.id/
http://m.liputan6.com/
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2. Metode Deskriptif Kuantitatif 

Metode Deskriptif Kuantitatif merupakan suatu proses menemukan 

pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat 

menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahuhi. Metode 

ini digunakan penulis sebagai dasar untuk melakukan perhitungan 

kewajiban perpajakan usaha Jasa Konstruksi yaitu PPh Pasal 4 ayat 2 

serta penerapan PPN KMS. Selanjutnya, hasil perhitungan yang 

didasarkan pada PPh Pasal 4 ayat 2 tersebut akan dibandingkan dengan 

besarnya PPh yang telah disetor selama ini. 

(http://www.statistikian.com/) 
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