1

BAB I
PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang
Pembukuan merupakan bagian dari akuntansi. Pembukuan merupakan

hal yang penting bagi suatu perusahaan dan pasti dibuat oleh perusahaan skala
besar, yang jumlah omsetnya sesuai dengan Pasal 28 Undang-Undang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Perusahaan skala kecil
pun

disarankan

untuk

membuatnya.

Meskipun

bentuknya

sederhana,

pembukuan yang dilanjutkan dengan pembuatan laporan keuangan, khususnya
laporan laba/rugi dan neraca, dapat memberi informasi bagi yang membaca, baik
pemilik maupun pihak lain. Misalnya, informasi mengenai keuntungan / kerugian
pada suatu periode, jumlah piutang dan utang, jumlah kas dan setara kas, jumlah
persediaan, dan lain-lain. Pembukuan bermanfaat untuk mencatat setiap
transaksi usaha dan berguna sebagai sumber pembuatan laporan keuangan.
Pelaku usaha dapat melakukan perencanaan berdasarkan laporan tersebut.
Manfaat pembuatan laporan keuangan semakin terasa pada saat pelaku
usaha melakukan hubungan dengan pihak lain. Misalnya, saat meminta kredit ke
bank, pelaku usaha harus menyerahkan berbagai laporan keuangan, untuk
beberapa kondisi, laporan yang diserahkan harus telah diaudit oleh Kantor
Akuntan Publik (KAP) resmi. Contoh yang lain adalah pada saat pelaku usaha
melakukan pelaporan pajak bulanan ataupun tahunan atas usaha yang telah
dilakukan pelaku usaha tersebut.
Akuntansi dan perpajakan merupakan salah satu hal penting yang harus
diperhatikan pelaku usaha. Tidak semua pelaku usaha paham dengan aturan
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pembukuan dan aturan perpajakan yang sesuai dengan Peraturan Standar
Akuntansi Keuangan (PSAK) ataupun KUP. Kondisi ini melahirkan adanya usaha
jasa akuntansi. Usaha semacam ini telah ada sejak lama dan semakin
berkembang pesat seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan
komunikasi. Selain akuntansi, jasa perpajakan juga semakin berkembang dan
masih berpeluang. Menurut Hantriono Joko Susilo, narasumber dari Direktorat
Jenderal Pajak (DJP), konsultan pajak di Amerika Serikat rata-rata menangani 60
Wajib Pajak. Di Indonesia hanya menangani 3 Wajib Pajak. Indonesia
memerlukan jasa konsultan pajak sedikitnya 400.000 konsultan untuk menangani
25 juta Wajib Pajak yang terdaftar, apabila menggunakan angka rata-rata di
Amerika Serikat. Sementara menurut data DJP, jumlah konsultan pajak yang
aktif se-Indonesia tahun 2012 baru sebanyak 1.883. Oleh karena itu, masih
terbuka lebar pintu untuk masuk ke usaha ini (Kompas, 2013).
Usaha jasa akuntansi dan perpajakan ini memang menjanjikan. Peluang
ini dilihat oleh peneliti sehingga peneliti tertarik bekerjasama dengan Lembaga
“XYZ” yang sedang berkembang. Saingan memang tidak sedikit, namun pasar
masih banyak, terutama di Jawa Timur. Jawa Timur adalah sebuah provinsi di
bagian timur Pulau Jawa, Indonesia, dengan ibu kota terletak di Surabaya
(Wikipedia, 2016). Jumlah Wajib Pajak terdaftar di Jawa Timur pada tahun 2012
tercatat sejumlah 3,2 juta. Wajib Pajak Badan berjumlah 2,9 juta sedangkan
Wajib Pajak Orang Pribadi berjumlah 300 ribu. Jumlah tersebut cukup besar bila
dibanding dengan jumlah Wajib Pajak terdaftar se-Indonesia, yaitu sebesar 13%,
dengan pertumbuhan Wajib Pajak baru sekitar 10 – 15 % per tahun (Direktorat
Jenderal Pajak, 2013).
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Pada tahun 2015, Jawa Timur memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi
kedua setelah Provinsi DKI Jakarta di Pulau Jawa dan lebih tinggi 0,65 poin
dibandingkan pertumbuhan ekonomi Nasional (4,79 persen). Jawa Timur pun
mampu memberikan kontribusi terhadap Nasional sebesar 14,36 persen.
Pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini:
Tabel 1. Pertumbuhan Ekonomi

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2016.
Berdasarkan beberapa kondisi di atas, dapat dilihat bahwa usaha jasa
akuntansi dan perpajakan di Jawa Timur, memiliki potensi yang cukup besar.
Potensi saja tidak cukup, lembaga harus memiliki strategi positioning yang tepat
agar tidak kalah bersaing dan dapat menguasai pasar. Pesaing dalam usaha ini
dikelompokkan menjadi empat oleh peneliti, yaitu perusahaan konsultan Big Four
Indonesia, perusahaan konsultan Big Four Jawa Timur, perusahaan konsultan di
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Jawa Timur yang sedang merintis atau baru berdiri seperti Lembaga “XYZ”, dan
konsultan informal di Jawa Timur yang tidak memiliki badan usaha.
Perusahaan konsultan Big Four Indonesia yang dimaksud adalah PWC,
EY, Deloitte, dan KPMG. Perusahaan Konsultan Big Four di Jawa Timur yang
dimaksud adalah Tanzil, CMC, Made, dan SMC. Perusahaan konsultan sedang
merintis yang dimaksud adalah Reksatama, EF, Kosasih, dan “XYZ”. Konsultan
informal yang tidak mempunyai badan usaha (freelance) biasanya merupakan
pensiunan pegawai pajak, akuntan yang memberikan layanan jasa akuntansi dan
pajak karena menginginkan penghasilan tambahan, atau mantan akuntan yang
memang menjadikan usaha jasa akuntansi dan pajak sebagai penghasilan
utama namun belum memiliki lembaga formal.
Di samping perusahaan-perusahaan konsultan yang disebut di atas,
kompetitor usaha jasa ini berasal dari akuntan internal perusahaan sendiri.
Pelaku usaha dengan skala besar ataupun pelaku usaha kecil yang ingin
memiliki akuntan internal, dapat merekrut dan menggaji staf yang mengerti tata
cara akuntansi dan perpajakan. Sebagian besar tenaga SDM perusahaan
konsultan masih lebih unggul dibanding akuntan internal dalam hal pengetahuan
dan pengalaman akuntansi dan perpajakan karena memang khusus menggeluti
kedua bidang tersebut. Akuntan internal juga masih terkendala masalah cuti atau
resign mendadak sehingga pembukuan, pembuatan laporan keuangan, dan
proses akuntansi dapat terhambat. Biaya yang dikeluarkan pelaku usaha untuk
mempekerjakan akuntan internal juga lebih tinggi, seperti biaya gaji, tunjangan,
dan mess jika ada.
Persaingan antar pelaku usaha jasa akuntansi ini juga terjadi karena
pada umumnya jasa yang diberikan tidak jauh berbeda. Meskipun kebutuhan tiap

5

pelanggan atas jasa akuntansi dan perpajakan berbeda, disesuaikan dengan
industrinya masing-masing, standarnya tetap sama, harus sesuai standar dari
peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, perlu adanya strategi positioning agar
dapat menghadapi persaingan dan memenangkan pasar. Strategi positioning
yang dijalankan oleh perusahaan berkaitan dengan cara menciptakan,
mengkomunikasikan, dan mempertahankan kekhasan produk yang diperhatikan
dan dihargai oleh pelanggan sehingga dapat tercipta hubungan jangka panjang
dengan pelanggan tersebut. (Lovelock et al., 2011).
Sejak berdiri pada tahun 2008, Lembaga “XYZ” belum memiliki
positioning yang spesifik. Hal ini terbukti dari belum adanya positioning statement
Lembaga “XYZ”, namun Lembaga “XYZ” sudah memiliki poin-poin value
proposition yang terkandung dalam positioning statement secara garis besar.
Lembaga “XYZ” telah memiliki target pasar secara global, yakni UMKM dengan
omset di bawah Rp 50 M. Manfaat jasa yang ditonjolkan adalah pendampingan
secara full kepada klien dan tidak segan berbagi ilmu. Harga yang ditawarkan
pun relatif lebih murah dibanding kantor jasa konsultan Big Four.
Melihat hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa strategi positioning yang
tepat penting pada usaha jasa akuntansi dan perpajakan, dimana usaha tersebut
sedang dijalankan oleh peneliti. Peneliti pun tertarik untuk membuat penelitian
ini, yaitu dengan judul “Strategi Positioning Produk Jasa pada Lembaga “XYZ” di
Jawa Timur”. Penelitian ini bersifat ad hock, yaitu mengeksplorasi strategi
positioning yang tepat sesuai hasil analisis data dan dapat diterapkan pada
lembaga “XYZ”.

6

1.2.

Perumusan Masalah
Perumusan masalah penelitian ini adalah “Bagaimana strategi positioning

produk jasa pada Lembaga “XYZ” di Jawa Timur?”

1.3.

Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi positioning

produk jasa pada Lembaga “XYZ” di Jawa Timur.

1.4.

Manfaat Penelitian
Pada penelitian ini, peneliti menyajikan beberapa manfaat, antara lain :

1. Bagi Pengguna Produk Jasa Lembaga “XYZ”
Pengguna jasa, baik perorangan maupun badan usaha, baik perusahaan
skala besar, menengah, maupun kecil (UKM) dapat memperoleh bantuan
dalam mengatasi permasalahan terkait akuntansi dan perpajakan.
2. Bagi Masyarakat
Lembaga “XYZ” menciptakan suatu lapangan kerja baru, baik pekerjaan yang
berkaitan langsung dengan lembaga, maupun tidak langsung.
3. Bagi Pemerintah
Pendapatan pemerintah, baik pemerintah daerah, maupun pemerintah
Kabupaten Bojonegoro, mengalami peningkatan, dengan adanya Lembaga
“XYZ” ini.
4. Bagi Peneliti
Peneliti dapat memperoleh informasi mengenai strategi positioning yang
tepat pada Lembaga “XYZ”, yang dapat diterapkan sehingga dapat
memperoleh hasil usaha yang maksimal.

