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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan 

Kantor Konsultan Pajak Edy Gunawan merupakan bagian dari Bina Sistem 

Mandiri. Bina Sistem Mandiri merupakan badan usaha yang memberikan jasa 

konsultan pajak, sistem informasi dan akuntan publik yang berdiri pada tahun 

1995 dan masih berupa perseorangan dan lebih bersifat pada accounting service. 

Kemudian badan usaha ini akhirnya berkembang dan bergabung dengan salah satu 

Kantor Akuntan Publik pada tahun 2003. Pada bulan Oktober 2005 Bina Sistem 

Mandiri mendapatkan sertifikasi resmi dari sebuah badan usaha.  

Pada tahun 2009 Kantor Konsultan Pajak Edy Gunawan telah terdaftar di 

Kementrian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak sebagai kuasa hukum di 

Pengadilan Pajak dan sebagai Humas pada Ikatan Konsultan Pajak cabang 

Tangerang.  

Jasa perpajakan yang diberikan antara lain: 

1. Accounting Service, yang meliputi audit service, tax audit, 

special audit, financial advisory, dan laporan keuangan baik 

fiscal maupun komersial sesuai Standar Akuntansi Keuangan 

Indonesia. 

2. Tax Review yang meliputi verifikasi objek pajak, verifikasi 

biaya dan bukan biaya, pemeriksaan ledger dan bukti 
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pendukung, ekualisasi dengan objek pajak yang lain, 

perhitungan penyusutan dan pengujian, pengujian penjualan 

dan HPP, deteksi objek pajak dan penghasilan lainnya. Tax 

Review bertujuan untuk menentukan apakah pemenuhan 

kewajiban perpajakan telah sesuai peraturan dan ketentuan yang 

berlaku, dan mencari solusi untuk memaksimalkan 

penghematan pajak dan menghindarkan adanya kesalahan yang 

mengakibatkan sanksi. 

3. Tax Planning, yang bertujuan untuk memberikan control 

terhadap kewajiban perpajakan dimasa mendatang 

4. Tax assistance, yang meliputi: mendampingi proses 

pemeriksaan, memberikan penjelasan atas hasil temuan 

pemeriksa, mendapat hasil pemeriksaan berupa Surat Ketetapan 

Pajak (SKP), mendampingi proses keberatan banding, 

menyiapkan surat keberatan banding, mendapatkan surat hasil 

keputusan.  

Selama proses kerja magang di kantor konsultan pajak Edy Gunawan terdapat 

beberapa klien yang ditangani. Berikut adalah gambaran umum dari beberapa 

klien tersebut: 

1. PT. HKS 

PT. HKS adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang 

penyewaan alat berat dan alat-alat konstruksi yang berlokasi di 

Kelapa Gading, Jakarta Utara. 
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2. PT. AJS 

PT. AJS adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengangkutan, 

menyediakan layanan transportasi dan kargo. Perusahaan ini 

berlokasi di Kelapa Gading, Jakarta Utara. 

3. PT. JGC 

PT JGC adalah perusahaan yang memiliki beberapa cabang 

diantaranya yaitu terletak di Pluit, Mega Mall, Mall Puri Indah, 

Lippo Karawaci, dan Taman Anggrek. Perusahaan ini merupakan 

perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa salon, jasa konsultasi 

bidang kecantikan, perawatan, kebugaran tubuh, dan jasa parlor 

kecantikan. 

4. PT. SDA 

PT. SDA adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha industri 

kontruksi khususnya scaff folding yang berdiri sejak tahun 1985 

yang berlokasi di Grogol Petamburan, Jakarta Barat. 

5. PT. RTP 

PT.RTP merupakan perusahaan yang bergerak di bidang 

perdagangan menjual kebutuhan aksesoris untuk Industri Panel dan 

industri lainnya. PT. RTP  berlokasi di Villa Balaraja, Tangerang. 

6. PT. MJS 

PT. MJS bergerak dibidang industri (pabrik, home industry, dan 

kerajinan tangan), perdagangan (impor dan ekspor), pembangunan 
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(pemborong, perencana, penyelenggara dan pelaksana pembuatan 

gedung dan apartemen, rumah, jalan, dll), angkutan darat dan jasa 

(penumpang maupun barang) 

7. PT. PFG 

PT. PFG adalah perusahaan yang bekerja dibidang packaging 

plastic seperti alumunium foil, kemasan kopi, kemasan mie, 

kemasan pembersih, kemasan makanan, dll. PT. PFG berlokasi di 

Kampung Laksana Sungai Turi, Tangerang. 

8. PT. ECSC 

PT ECSC adalah merupakan perusahaan yang bergerak dibidang 

konstruksi. Berlokasi di Gedung Sahid Sudirman 5
th

 Floor, Jl. 

Jendral Sudirman Kav 86, Tanah Abang, DKI Jakarta. 

9. PT. ILO 

PT. ILO merupakan perusahaan dibidang jasa pengurusan 

transportasi (JPT) seperti jasa perantara dan/atau keagenan. PT. ILO 

berlokasi di Jakarta. 

10. PT. JGH 

PT. JGH berkedudukan di Kabupaten Tangerang. Perusahaan ini 

bergerak di bidang perdagangan, perindustrian, pertambangan, 

pembangunan, pengangkutan darat, dan jasa. 

11. CV. BSY 

Pelaksanaan pekerjaan di..., Clara Hendra Putri, FB UMN, 2017



CV. BSY merupakan perusahaan dibidang restoran. Berikut 

beberapa lokasi restoran, yaitu Inkopal, Mall Kelapa Gading, Alam 

Sutera, dan Bekasi. 

12. PT. KASR 

PT. KASR merupakan perusahaan yang bergerak dibidang makanan 

dan minuman ringan yang dijual di dalam negeri dan luar negeri. 

13. PT. PJN 

PT. PJN berlokasi di Jl. Gotong Royong, Gunung sindur, Bogor. 

PT. PJN adalah perusahaan yang bergerak di bidang aksesoris kaca 

dan bingkai. 

14. PT. SPY 

PT. SPY merupakan perusahaan dibidang kesehatan. PT. SPY 

memiliki beberapa lokasi perusahaan diantaranya Bogor dan 

Cibinong. 

15. PT. LSF 

PT. LSF merupakan perusahaan perdagangan alat-alat otomotif 

(bracket, pipe, panel, wheel, bumper, dll). PT. LSF berlokasi di JL. 

Industri Selatan, Pasirsari, Bekasi, Jawa Barat. 

16. Orang Pribadi 

Kantor Konsultan Pajak Edy Gunawan tidak hanya menangani WP 

Badan, namun juga menangani Wajib Pajak Orang Pribadi yang 

berdomisili di Tangerang, Jakarta, Bogor, dll. 
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2.2 Struktur Organisasi dan Perusahaan 

Dalam struktur organisasi Kantor Konsultan Pajak Edy Gunawan dipimpin oleh 

Bapak S.A Edy Gunawan, yang memiliki 2 partner yaitu Bapak Zakril Marza dan 

Bapak Timbul Siahaan. Kantor konsultan pajak ini memiliki 3 bagian divisi, yaitu 

divisi service yang dipimpin oleh Bapak Edy Gunawan, divisi keuangan dikepalai 

oleh Ibu Lilis Sukianto dan divisi tax audit, keberatan, banding dan penyidikan 

dipimipin oleh Bapak Edy Gunawan yang masing-masing dibantu oleh beberapa 

staf. Selama kerja magang berlangsung, posisi yang di jalani adalah sebagai Junior 

Tax Consultant yang bertugas membantu di dalam divisi tax service dan 

pengelolaan data. Skema struktur organisasi pada kantor konsultan pajak Edy 

Gunawan ini dapat digambarkan sebagai berikut: 

Gambar 2.1 

Struktur Organisasi Kantor Konsultan Pajak Edy Gunawan 
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