
 

64 
 

BAB III 

GAMBARAN UMUM DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian   

3.1.1 Sejarah Singkat Kantor Konsultan Pajak (KPP) PELITA 

   Pada awalnya Kantor Konsultan Pajak PELITA berlokasi di Jalan 

Bubakan No. 16 Semarang. Dahulu nama Kantor Pajak tersebut bukan 

PELITA melainkan Kantor Pajak TH.Khoo, nama terdahulu diambil dari 

nama pimpinan serta pemilik kantor tersebut. Setelah beberapa tahun 

kantor tersebut didirikan sampai Bapak Th.K.Khoo wafat, Kantor tersebut 

kemudian dilanjutkan oleh  Bapak Daniel Widji Prasetyo yang merupakan 

salah satu staff karyawan dikantor tersebut. Latar belakang dari Bapak 

Daniel Widji yaitu merupakan lulusan dari SMEA Negeri Semarang pada 

tahun 1958, yang kemudian Beliau mengawali kariernya dengan bekerja 

sebagai karyawan Kantor Konsultan Pajak Th.K.Khoo. Sepeninggal dari 

pemilik Kantor Konsutan Pajak Th.K.Khoo, Bapak Daniel Prasetyo 

kemudian melanjutkan praktek Kantor Konsultan Pajak Th.K.Khoo. Pada 

tahun 1973 Kantor Konsultan Pajak kemudian berubah nama menjadi 

Kantor Konsultan Pajak PELITA. Pada saat itu Kantor Konsultan Pajak 

PELITA tidak didirikan di Jalan Bubakan No.16 saja, namun Bapak 

Daniel Widji Prsetyo mempunyai inisiatif untuk mendirikan kantor 

tersebut dikediamannya juga yaitu di Jalan Mugas No. 800. 
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 Pada tahun 1977 dilakukan penerbitan oleh Direktorat Jenderal 

Pajak untuk seluruh Kantor Konsultan Pajak yang berada di Indonesia 

harus mengikuti penataran (penyuluhan) mengenai organisasi dan Tata 

Cara Perpajakan yang baru selama 1 (satu) bulan. Pada tahun 1980 

kemudian para peserta yang telah mengikuti penataran wajib mendaftar 

sebagai konsultan pajak yang resmi, dan sekaligus langsung mendapatkan 

ijin praktek oleh Direktorat Jenderal Pajak. Kantor Konsultan Pajak sejak 

tahun 1973 memiliki kurang lebih 150 Wajib Pajak (WP), yang terdiri dari 

WP Orang Pribadi dan WP Badan. Adapun jenis usaha para Wajib Pajak 

atau klient dari KPP PELITA beranekaragam, diantaranya adalah toko-

toko besi, toko obat, toko kelontong, perusahaan-perusahaan industri 

seperti pabrik sabun, pabrik kertas, maupun kertas, dan juga perdagangan 

antar pulau ataupun hasil bumi lainnya .  

Kantor Konsultan Pajak PELITA dengan berjalannya waktu telah 

mengalami dua kali ijin praktek, yaitu pertama oleh Menteri Keuangan J.B 

Surmalin tanggal 21 November 1990, dan yang kedua oleh Direktur 

Jenderal Pajak Fuad Bawazier tanggal 9 Februari 1996. Kantor Konsultan 

Pajak PELITA mulai membuka kantor perwakilan yang pertama yaitu di 

Ruko Prayudan Permai No.18, Magelang dibawah pimpinan Ir. Antonius 

Seogiharto yang memiliki dua orang staff, sedangkan yang kedua 

berlokasi di Jalan Damarwulan No.24A dibawah pimpinan Ir. Agustin 

Prasetyo sejak tahun 2007 dengan mempunyai 4 orang staff (KKP 

PELITA dalam Lumansik, 2010).  
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3.1.2   Struktur Organisasi dan Deskripsi Kerja 

Struktur Organisasi KKP PELITA adalah sebagai berikut :  

Gambar 3.1 

Struktur Organisasi KKP PELITA  

 

 

 

 

 

 

Sumber : KKP PELITA dalam Lumansik, 2010 

Berikut ini merupakan deskripsi kerja masing-masing bagian pada 

Kantor Konsultan Pajak PELITA :  

1. Pemimpin  

Memimpin dan memantau segala sesuatu yang terjadi di kantor. 

2. Administrasi  

Mengurus hal-hal yang berhubungan dengan administrasi kantor 

dan mengarsipkan data-data yang ada. 

3. Teknik Perpajakan  

Mengurus hal-hal yang bersifat teknis didalam kantor maupun 

pelayanan terhadap klient (pelanggan). 

 

 

Pimpinan 

Administrasi  Teknik Perpajakan Dinas Luar  



 

67 
 

4. Dinas Luar 

Mengerjakan aktivitas yang ada diluar kantor yaitu menyetor 

dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa ke Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP), mengambil dokumen-dokumen data 

dari klient, dan menghadiri sosialisasi di Kantor Pelayanan 

Pajak.  

 

3.2  Metode Penelitian  

  3.2.1 Jenis Data  

     Penyusunan Laporan Praktek Kerja Lapangan (PKL) yaitu dengan 

menggunakan jenis Data Sekunder. Data Sekunder adalah data yang bukan 

diusahakan sendiri oleh penulis. Data yang dimaksud oleh penulis disini 

adalah data berupa :  

a. Laporan SPT Masa PPN WP Badan pemilik PT. KAJ.  

b. Bukti Peminjaman dan Pengembalian Buku, Catatan, dan 

Dokumen. 

c. Daftar Buku, Catatan, dan Dokumen yang belum dipinjamkan 

dalam rangka Pemeriksaan. 

d. Surat Peringatan I dan II. 

e. SPHP (Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan). 

f. Surat Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak PPN Dalam 

Negeri.  
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3.2.2   Metode Pengumpulan Data  

a. Wawancara  

Wawancara merupakan tanya jawab dengan seseorang yang 

dimintai keterangan atau pendapat. Dalam metode ini penulis 

melakukan wawancara dengan pegawai KKP PELITA 

dibidang administrasi yang mengarsipkan dan menangani 

data PT. KAJ untuk mendapat data transaksi penjualan dan 

pemebelian yang dilakukan PT. KAJ. Penulis juga 

melakukan wawancara terhadap pimpinan yang mengetahui 

secara jelas alur retitusi pada PT. KAJ.  

b. Studi Kepustakaan  

Penulis di dalam proses pengumpulan data, dilakukan dengan 

cara membaca serta merinci kembali buku-buku mengenai 

perpajakan sesuai dengan Undang-Undang terbaru, yang 

terkait dengan pembahasan suatu masalah yang diambil oleh 

penulis mengenai Pajak Pertambahan Nilai, dan mengutip 

buku ataupun literatur lainnya yang berkaitan dengan 

pembahasan masalah yang diteliti oleh penulis, sebagai 

referensi untuk meningkatkan kualitas kerja di dalam menulis 

Laporan Praktek Kerja Lapangan.  

c. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah metode memperoleh data dengan 

mengumpulkan dokumen yang telah dibuat dan dimiliki oleh 
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KKP PELITA terkait kasus Permohonan Restitusi Lebih 

Bayar PPN Bulan Desember 2013 pada PT.KAJ. 

3.2.3   Metode Analisis Data  

           Metode analisis data yang akan digunakan dalam penyusunan Laporan 

Praktek Kerja Lapangan adalah sebagai berikut : 

a. Metode Deskriptif Kualitatif  

Metode Deskriptif Kualitatif, yaitu metode analisis data yang 

dilakukan dengan cara mengumpulkan atau menganalisis 

suatu data yang telah diproses, berdasarkan teori-teori yang 

ada sesuai dengan kenyataan di dalam lapangan. Metode 

Kualitatif ini digunakan di dalam suatu penelitian, sebagai 

proses untuk mengetahui alur restitusi PT.KAJ, kendala yang 

dihadapi PT.KAJ saat mengajukan permohonan restitusi, 

serta strategi dalam mengajukan restitusi. 

b. Metode Deskriptif Kuantitatif  

Metode Deskriptif Kuantitatif, merupakan suatu teknik yang 

berbentuk analisis yang dilakukan dengan cara 

menggambarkan atau menganalisis suatu data dengan 

menggunakan perhitungan yang berupa angaka-angka. Teknik 

yang dilakukan dalam metode ini, yaitu untuk mengetahui 

perhitungan dengan benar dan teliti mengenai penghasilan 

pada PT.KAJ. 

 


