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BAB III 

3 GAMBARAN UMUM DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Gambaran Umum CV. BDB 

Perseroan CV. BDB merupakan perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang 

jasa, seperti: 

1. Melakukan usaha dibidang kontraktor bangunan,jalan, jembatan, rumah, dan instalasi 

listrik. 

2. Melakukan usaha dibidang jasa perencanaan, pembangunan gedung, jalan, jembatan 

dan perumahan. 

3. Melakukan perdagangan umum, termasuk juga impor, ekspor, perdagangan antar 

pulau dan lokal, perdagangan hasil bumi, hasil pertanian, hasil perkebunan dan lain-

lain. 

4. Melakukan usaha dibidang jasa, seperti percetakan, jasa boga, jasa importir dan 

eksportir, iklan, penyediaan tenaga kerja dan lain-lain. 

5. Melakukan usaha dibidang pengadaan barang. 

6. Melakukan usaha dalam bidang alat-alat tulis kantor, penerbitan, penjilidan dan 

percetakan. 

7. Penyediaan tenaga kerja. 

8. Penyewaan alat angkutan darat, laut dan udara. 

9. Jasa pemasangan instalasi listrik, instalasi air dan gas. 

10. Iklan/reklame film dan pemotretan. 

11. Jasa-jasa lainnya kecuali jasa di bidang hukum dan pajak. 
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Perseroan ini berdiri sejak tahun 2013 sampai dengan saat ini. Perseroan ini dipimpin 

oleh Tuan Sulis Prasetyanto yang menjabat sebagai Direktur perusahaan. Perusahaan ini 

beralamat di kota Semarang, Jawa Tengah. 

Profil Perseroan CV. BDB 

Nama/Bentuk Perusahaan : CV. BDB 

Alamat Kantor Pusat : Semarang, jawa Tengah. 

Nama Penanggung jawab : Sulis Prasetyanto 

No. Telepon  : (024) 76670708 

No. Faksimili  : (024) 76670708 

Nomor Akte Notaris  : 96 

Nomor Izin Usaha  : 517/1468/11.01/PM/III/2015 

NPWP  : 03.306.805.7-503.000 

3.2 Struktur Organisasi CV. BDB 

 

Untuk menjalankan pekerjaannya, Tuan Sulis Prasetyanto dibantu oleh beberapa 

karyawan. Setiap dari masing-masing karyawan memiliki tugas dan peran sendiri di 

perusahaan. Berikut penjelasan mengenai struktur organisasi beserta tugas dari setiap 

karyawan CV BDB. 
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Gambar 3.1 

Struktur Organisasi Cv.BDB 

 

 

 

 

  

 

 

 

Berikut deskripsi tugas dari masing-masing staff di Perusahaan CV. BDB: 

1. Pimpinan 

Pemimpin bertanggung jawab atas setiap kegiatan yang ada di CV BDB. Pemimpin 

juga bertugas dalam hal menerbitkan kebijakan-kebijakan perusahaan, seperti dalam 

hal nya memilih, menetapkan, dan mengawasi tugas-tugas para karyawan juga 

menyetujui setiap anggaran tahunan alam perusahaan. 

2. Komisaris 

Dewan Komisaris bertugas dalam melakukan pengawasan untuk setiap kepengurusan 

perusahaan yang dilakukan oleh direksi serta dapat memberikan sebuah nasihat 

berkenaan dengan kebijakan direksi dalam menjalankan tugasnya di Perusahaan. 

3. HRD 

Tugas utama seorang HRD ialah melakukan sebuah pemeliharaan, peningkatan dan 

menganalisa setiap kinerja dari karyawan guna karyawan dapat bekerja lebih 

maksimal dan menjaga komitmen karyawan untuk selalu bersemangat dalam bekerja. 
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4. Accounting 

Merupakan salah satu jabatan di sebuah perusahaan yang bertugas sebagai 

penanggung jawab atas semua laporan keuangan perusahaan dan paham mengenai 

perpajakan. 

5. Administrasi Pajak 

Salah satu tugas dari seorang admin pajak adalah membuat order pembelian, 

menyusun konsep penjualan yang sesuai dengan nita penjualan, membuat faktur 

pajak, arsip dokumen penjualan dan membuat SPT Masa PPh setiap bulan. 

3.3 Metode Penelitian 

3.3.1 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini adalah 

Metode Kepustakaan, metode ini merupakan metode yang dilakukan dengan mengumpulkan 

dan mempelajari buku-buku dan dokumen yang memiliki hubungan dengan pengertian, tarif 

dan perhitungan PPh Pasal 22. 

3.3.2 Jenis Data 

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis menggunakan data sekunder yang dapat 

membantu penulis dalam menyusun laporan Praktek Kerja Lapangan (PKL). Data sekunder 

adalah sebuah data yang diolah dan dikembangkan oleh pengumpul data atau orang lain pada 

perusahaan. Data sekunder tersebut merupakan Peraturan Perundang-undangan mengenai 

pengertian dan tarif PPh Pasal 22, cara perhitungan PPh Pasal 22 beserta laporan keuangan. 

3.3.3 Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan oleh penulis yaitu: 
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a. Metode Deskriptif Kuantitatif 

Metode ini digunakan dengan cara menganalisis data tersebut dengan 

menggunakan perhitungan angka-angka yang diperoleh dengan secara 

langsung sehingga dapat diketahui perhitungan yang benar atas PPh Pasal 22 

Impor menggunakan UU No 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. 

b. Metode Deskriptif Kualitatif 

Metode Deskriptif Kualitatif adalah metode yang di pilih oleh penulis dengan 

menganalisis dan menggambarkan data melalui pemahaman atas data sekunder 

yang telah di peroleh kemudian akan diolah berdasarkan pada teori yang benar 

adanya. 
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