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BAB III  

GAMBARAN UMUM DAN METODE PENELITIAN 

3.1 GambaranUmumLokasiPenelitian 

 3.1.1 SejarahSingkat Kantor KonsultanPajak Hartadi Umbaran  

  Berdasarkan sesi tanya jawab dengan salah satu staff  

bernama Ning, Kantor Konsultan Pajak Hartadi Umbaran, berdiri 

pada awal tahun 2006 disebuah ruko yang bertempat di Jalan 

Kaligarang No. 2B lantai 2. Kantor Konsultan Pajak Hartadi 

Umbaran dirintis oleh 2 (dua) orang yang memiliki latar belakang 

dan keahlian yang sama dalam bidang perpajakan dan akuntansi 

yaitu Bapak Yuli Hartadi SE.,Akt.,BKP dan Bapak Muhammad 

Slamet Umbaran SE.,Akt,BKP. Kedua beliau ini bertemu pada saat 

bekerja disebuah PT.Bintang Linier Demak. Seringnya frekuensi 

pertemuan kedua beliau ini memunculkan ide untuk mendirikan 

sebuah perusahaan jasa konsultan pajak. Tidak mudah untuk 

mendirikan sebuah kantor konsultan pajak. Mulai dari ijin 

mendirikan kantor, mendapatkan staff yang sesuai dengan kriteria 

dalam menangani kasus klien, hingga mendapatkan klien dalam 

jumlah banyak demi berlangsungnya arus keuangan kantor. Hingga 

pada akhirnya Kantor Konsultan Pajak Hartadi Umbaran memiliki 

ijin praktek yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak 

dengan nomor ijin SI – 1899 / PJ / 2010. Sesuai kesepakatan antara 
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Bapak Yuli Hartadi dan M.S Umbaran, maka yang menjabat 

sebagai direktur adalah Bapak Yuli Hartadi karena beliau lebih 

memiliki pengalaman perpajakan yang lebih unggul daripada 

Bapak M.S Umbaran.  

  Kantor Konsultan Pajak Hartadi Umbaran tetap menjaga 

rahasia data klien dan memberikan pelayanan yang berkualitas 

seiring banyaknya kasus yang ditangani dan siap membanntu klien 

dalam masalah akuntansi dan perpajakan dengan tetap mengacu 

pada peraturan perpajakan. Kantor Konsultan Pajak Hartadi 

Umbaran mempunyai banyak klien yang sebagian besar dari 

perusahaan dibidang jasa, perusahaan dibidang perdagangan, dan 

perusahaan dibidang manufaktur. Kantor Konsultan Pajak Hartadi 

Umbaran tidak hanya menangani perusahaan di Semarang, namun 

juga menangani perusahaan yang berada diluar Semarang khusunya 

wilayah Jawa Tengah sehingga para staff dimungkinkan untuk 

keluar kota untuk mengambil data berkaitan dengan keperluan 

perpajakan. Guna menunjang layanan kepada klien, maka Kantor 

Konsultan Pajak Hartadi Umbaran beroperasi selama 6 (enam) hari 

di setiap minggunya yaitu pada hari Senin hingga Jum’at pukul 

08.30-17.00 dan khusus pada hari Sabtu hanya melakukan koreksi 

pekerjaan yang sudah dilakukan pada hari sebelumnya. 

Sumber :  Kantor Konsultan Pajak Hartadi Umbaran, 2015 
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3.1.2 Bidang Usaha Kantor Konsultan Pajak Hartadi Umbaran 

 Kantor Konsultan Pajak Hartadi Umbaran merupakan perusahaan 

yang bergerak di bidang jasa. Adapun jasa yang diberikan adalah 

sebagai berikut :  

1. Konsultasi Perpajakan 

 Jasa konsultasi di bidang perpajakan adalah sebagai 

berikut:  

a. Jasa Perencanaan Pajak  

 Kantor Konsultan Hartadi Umbaran bersedia membantu 

klienmenyusun perencanaan pajak guna meminimalisasi 

kewajiban membayar pajak yang menjadi beban klienselama 

hal itu dimungkinkan oleh undang-undang dan dengan  tetap 

berpedoman pada undang-undang perpajakan. 

b. Jasa Penyusunan Laporan Pajak  

 Bergerak dalam bidang perpajakan, tentunya Kantor 

Konsultan Pajak Hartadi Umbaran memberikan layanan jasa 

penyusunan laporan guna membantu klien dalam menyusun 

laporan pajak yang terkadang belum dipahami penuh oleh 

wajib pajak seperti laporan pajak tahunan (SPT Tahunan) 

maupun laporan pajak bulanan (SPT Masa) sesuai dengan 

peraturan perpajakan yang ada di Indonesia.  

 

 



43 
 

c. Jasa Pendampingan kepada klien  

 Kantor Konsultan Pajak Hartadi Umbaran bersedia 

mendampingi klien apabila klien terlibat masalah pajak seperti 

pemeriksaan pajak tahun terkait, pembetulan SPT Masa 

maupun Tahunan, pengajuan keberatan dan lain sebagainya.  

d. Administrasi Perpajakan   

 Jasa administrasi Kantor Konsultan Pajak Hartadi Umbaran 

yang diberikan kepada klien salah satunya adalah menyusun 

pembukuan sebagai dasar penyusunan dan penghitungan 

laporan pajak tahunan (SPT Tahunan).  

2. Kantor Konsultan Pajak Hartadi Umbaran menyediakan jasa 

Desain  &Implementasi Sistem Akuntansi 

 Kantor Konsultan Pajak Hartadi Umbaran menyediakan 

jasa dibidang akuntansi guna mendesain sistem informasi 

akuntansi hingga implementasi (penerapannya) pada organisasi 

perusahan. Sistem Informasi Akuntansi didesain baik secara 

manual maupun komputerisasi yang disesuaikan dengan sistem 

terbaru. 

3. Jasa Fungsi Audit Internal  

 Tidak hanya menyedikan jasa dalam bidang akuntansi, 

Kantor Konsultan Pajak Hartadi Umbaran juga menyediakan jasa 

audit untuk membantu staf audit internal perusahaan dalam 
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bekerja secara efektif termasuk audit keuangan, kinerja, ketaatan, 

dan sistem keamanan audit.  

Sumber : Kantor Konsultan Pajak Hartadi Umbaran dalam Prasetyo, 2014.  

3.1.3 Struktur Organisasi Kantor Konsultan Pajak Hartadi Umbaran  

 Dalam suatu perusahaan, perusahaan membutuhkan struktur organisasi guna 

memberikan kejelasan tanggung jawab pekerjaan yang harus dikerjakan. Berikut 

struktur organisasi dalam Kantor Konsultan Pajak Hartadi Umbaran : 

1. Director  

Director merupakan jabatan tertinggi dalam perusahaan yang bertugas : 

a. Mengkoordinasikegiatan yang dilakukan staff 

b. Bertanggungjawabatas seluruh aktivitas kantor 

c. Memberikanarahandanmotivasi terhadap staff 

d. Mengatur keuangan dikantor  

e. Pembuat keputusan dikantor  

 Untuk posisi tertinggi sebagai DirectorKantor Konsultan Pajak 

HartadiUmbarandijabatoleh Yuli Hartadi SE., Akt., BKP. Beliau menempuh 

pendidikan sebagai seorang akuntan negara alumni 

dariProgamPendidikanProfesiAkuntanUniversitas Diponegoro (PPA-UNDIP) 

Semarang. Setelah lulus, beliau mengawali karir bekerja di perusahaan asing yang 

bergerak dibidang ekspor kopi yaitu PT. Satriek Belindo Coffe dan menjabat 

sebagai Manajer Akuntansi. Selain itu beliau pernah menduduki jabatan 

sebagaiChief Tax & General Accounting selama 9 (sembilan) tahun di PT Bintang 
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Linear Demak yang merupakan sebuah perusahaan penanaman modal asing 

khusus dibidang industri sepatu. Beliau juga sudah lama bergabung dengan 

Kantor AkuntanPublik Benny Gunawan&Rekansebagai Tax Supervisor lebihdari 

5 tahun. Beliau telah Bersertifikat Konsultan Pajak (BKP) yang dikeluarkan oleh 

Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) 

2. Wakil Director 

Wakil Director merupakan jabatan tertinggi setelah direktur yang bertugas: 

a. Mengkoordinasikegiatan yang dilakukanstaff 

b. Bertanggungjawabatas seluruh aktivitas kantor 

c. Memberikanarahandan motivasi terhadap staff 

d. Pembuat keputusan dikantor 

 Untuk posisi jabatan selanjutnya sebagai Wakil Director Kantor Konsultan 

Pajak Harta di Umbaran  did uduki oleh Muhammad SlametUmbaran, SE.,Akt., 

BKP. Beliau menempuh pendidikan sebagai seorang akuntan negara alumni 

dariProgamPendidikanProfesiAkuntanUniversitasDiponegoro (PPA-UNDIP) 

Semarang.Setelah lulus, beliau mengawali karir dengan bekerja lebih dari 2 tahun 

sebagai staff akuntan senior pada Kantor Akuntan Publik Lukman Hadianto 

Jakarta cabang Semarang. Selain itu, beliau pernah menjabat sebagai Chief Cost 

Accounting selama 9 (sembilan) tahun di PT. Bintang Linear Demak yang 

merupakan sebuah perusahaan penanaman modal asing khusus bergerak di bidang 

sepatu. Beliau juga pernah menduduki jabatan sebagai Chief Finance & 

Accounting pada PT. Atlas Gemilangsebuahperusahaan yang bergerak dalam 

bidang furniture penanaman modal asingselama 2 tahun. Mengakhiri karirnya, 
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beliau bekerjapada PT. Maratea Semarang sebuahperusahaan yang  bergerak 

dalam bidang furniture penanaman modal asingsebagaiAsisten Accounting 

Manager lebihdari 5 tahun.Beliau telah BersertifikatKonsultanPajak (BKP) yang 

dikeluarkanolehIkatanKonsultan Pajak Indonesia (IKPI). 

3. Supervisor  

Bertugas : 

a. Mengawasi dan mengkoordinasi kegiatan yang dilakukan oleh 

staff  

b. Memberikan arahan terhadap staff 

c. Bertanggung jawab kepada Director dan Wakil Director  

 Untuk Supervisor Kantor Konsultan Pajak Harta di Umbaran dijabat oleh 

Tjahyo Edi, SE.,Akt., BKP. Beliau menempuh pendidikan sebagai seorang 

akuntan negara alumni dari Progam Pendidikan Profesi Akuntan Universitas 

Diponegoro (PPA-UNDIP) Semarang. 

4. Staff  

Bertugas : 

a. Mengambil data dari klien sehubungan dengan laporan 

perpajakan  

b. Menghitung, menyetordanmelaporkanadministrasiperpajakan 

dari klien 

c. Melaksanakan pekerjaan yang diberikan dengan penuh 

tanggungjawab 
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Untuk Staff Kantor Konsultan Pajak Hartadi Umbaran Antara lain :Ning, Alit, 

Suci, Ayu, Riza. Masing-masing staff merupakan lulusan SMK, hanya Riza yang 

merupakan lulusan Ahli Madya Akuntansi.  

Sumber : Kantor Konsultan Pajak Hartadi Umbaran dalam Prasetyo, 2014.  
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Gambar  3.1.3 Struktur Organisasi Kantor Konsultan Pajak Hartadi 

Umbaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Kantor Konsultan Pajak Hartadi Umbaran, 2015 
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3.2 Metode Penelitian 

 3.2.1  Jenis Data  

 Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. 

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan peneliti dari sumber 

yang sudah ada.  Penulisan data sekunder didapat dengan 

mengumpulkan dokumen-dokumen tertulis yang berupa : Undang-

Undang Perpajakan, Peraturan Menteri Keuangan, buku yang 

membahas tentang pembetulan SPT PPh orang pribadi dan data Tuan 

YAK yang menjadi acuan penelitian ini berupa peredaran bruto, Surat 

Pemberitahuan Penggunaan Norma, Surat Setoran Pajak (SSP), Surat 

Pemberitahuan Normal, Bukti Pemotongan PPh Pasal21 dan/atau 

pasal 26, Surat Himbauan, Surat Pemberitahuan Pembetulan, Surat 

Tagihan Pajak (STP), dan Tanda terima Surat Pemberitahuan.  

3.2.2  Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan metode: 

1. Metode wawancara 

 Metode Wawancara adalah metode yang digunakan peneliti 

dengan melakukan sesi tanya jawab kepada pimpinan Kantor 

Konsultan Pajak Hartadi Umbaran terkait permasalahan yang akan 

dibahas oleh peneliti bersama bantuan staff terkait dokumen yang 



50 
 

diperlukan guna memperoleh gambaran permasalahan yang 

dibahas dalam penelitian ini. 

2. Metode kepustakaan 

  Metode Kepustakaan adalah metode yang digunakan peneliti 

dengan melakukan pengumpulan data melalui referensi buku buku yang 

berhubungan dengan permasalahan peneliti yang selanjutnya dibaca dan 

dipahami oleh peneliti.  

3.2.3  Metode Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Teknik Deskriptif  Kualitatif 

 Teknik Deskriptif  Kualitatif  merupakan teknik yang 

digunakan peneliti dengan menganalisa data menggunakan 

kalimat. Peneliti memperoleh data dari orang lain atau sumber 

yang telah dipublikasikan. Teknik ini digunakan guna menganalisa 

data terkait sebab sebab diterbitkannya surat himbauan pembetulan 

laporan pajak.  

2. Teknik Deskriptif  Kuantitatif 

 Teknik Deskriptif  Kuantitatif  merupakan teknik yang 

digunakan peneliti dengan menganalisa data menggunakan 

penghitungan angka-angka. Teknik ini digunakan menghitung data 

terkait laporan peredaran bruto, pajak terutang dan sanksi bunga. 

 


