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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 accounting service. 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 sebagai badan usaha. 

       Pada tahun 2009 Kantor Konsultan Pajak Edy Gunawan telah terdaftar di 

kementerian Keuangan Direktorat Jendral Pajak sebagai kuasa hukum di 

pengadilan pajak,  dan sebagai Humas pada Ikatan Konsultan Pajak cabang 

Tangerang. Jasa perpajakan yang ditawarkan antara lain : 

1. Accounting Service, lingkup kerja meliputi: 

a. Audit Service 

b. Tax Audit 

c. Special Audit 

d. Financial & Accounting Advisory 

e. Laporan Keuangan (Fiskal & Komersial) sesuai Standar Akuntansi 

Keuangan Indonesia 
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2. Tax Assistance, Lingkup kerja meliputi: 

a. Mendampingi proses pemeriksaan 

b. Memberikan penjelasan atas hasil temuan pemeriksa 

c. Mendapatkan hasil pemeriksaan berupa Surat Ketetapan Pajak (SKP) 

d. Mendampingi proses keberatan/banding 

e. Menyiapkan surat keberatan/banding 

f. Memberikan penjelasan kepada petugas 

g. Mendapatkan surat hasil keputusan 

3. Tax Planning 

Tax Planning atau perencanaan pajak adalah memberikan kontrol terhadap 

kewajiban perpajakan di masa mendatang. Perencanaan pajak merupakan 

sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar dengan 

melakukan optimalisasi perhitungan pajak sesuai dengan ketentuan 

perpajakan. 

4. Tax Review 

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 timbulnya sanksi. Tax Review yang diberikan 

meliputi: 

a. Verifikasi Objek Pajak 

b. Verifikasi Biaya dan bukan biaya 

c. Pemeriksaan ledger dan bukti pendukung 
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d. Equalisasi dengan Objek Pajak yang lain 

e. Perhitungan penyusutan dan pengujian 

f. Pengujian penjualan dan HPP 

g. Deteksi Objek Pajak dan penghasilan lainnya 

        

2.2 Struktur Organisasi Perusahaan 

2.2.1 Kantor Konsultan Pajak Edy Gunawan 

 

Gambar 2.1 Struktur Organisasi KKP Edy Gunawan 
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Keterangan: 

Kantor Konsultan Pajak Edy Gunawan dipimpin oleh bapak S.A. Edy Gunawan 

dan dibantu oleh partnernya bapak Zakril Marza. Ada dua bagian di Kantor 

Konsultan Pajak Edy Gunawan, yaitu service yang dipimpin oleh bapak Edy 

Gunawan dan Bapak Zakril mirza dan bagian keuangan yang dipimpin oleh Ibu 

Lilis Sukianto yang masing-masing bagian dibantu juga oleh beberapa staf. 

       Selama proses kerja magang, terdapat beberapa perusahaan yang ditangani, 

yaitu: 

1. PT. C  

PT. C mempunyai beberapa cabang diantaranya yaitu terletak di Taman 

Anggrek, Lippo Karawaci, Mal Puri Indah, Mega Mall, dan Pluit. PT. C 

merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang penyedia jasa. Jasa yang 

ditawarkan oleh PT. C antara lain: 

a) Jasa salon 

b) Konsultasi di bidang kecantikan 

c) Konsultasi mengenai perawatan 

d) Konsultasi mengenai kebuguran 

e) Jasa parlor kecantikan 

f) Jasa konsultasi dibidang bisnis 

g) Dan lain-lain 

PT. C fokus dalam menjalankan bisnis salon dan dalam menjalankan bisnis 

tersebut juga menawarkan jasa konsultasi dibidang yang terkait. 
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2. PT. IE 

PT. IE adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang ekspor produk 

makanan dan non makanan ke Malaysia, Singapura & Australia. Dimana 

perusahaan ini berkomitmen untuk memberikan kualitas terbaik, layanan dan 

harga. Perusahaan ini berada di Bekasi Utara. 

3. PT. AP 

PT. AP merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jual beli madu dan 

gula batu yang terletak di Jakarta Barat. 

4. PT. NJ 

Perusahaan yang terletak di Tangerang ini merupakan perusahaan yang 

bergerak dalam bidang jual sparepart mobil. 

5. PT. G 

PT. G merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Food & Beverage dan 

terletak di DKI Jakarta. 

6. PT. SEJ 

PT. SEJ adalah perusahaan yang bergerak dibidang jual beli mobil dan sepeda 

motor. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang sedang berkembang dan 

sudah memiliki cabang di kota-kota yang tersebar di berbagai propinsi di 

Indonesia, antara lain Jakarta, Pandeglang, Pontianak, Palangkaraya, 

Bengkulu, Gorontalo, Pangkal Pinang, Jayapura, dan lain-lain. 

7. PT. SEL 

PT. SEL merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jual beli mobil dan 

terletak di Cileungsi, Bogor. 
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8. PT. GS 

PT. GS merupakan perusahaan distributor spareparts mekanikal industri dari 

Jerman yang berkantor di Gading Serpong. 

9. PT. RT 

PT. RT adalah perusahaan yang bergerak di bidang interior dan furniture 

(furnitur interior, manufaktur kitchen set, pantry, dan lain-lain) yang sudah 

lebih dari 10 tahun. PT. RT juga merancang semua produk dengan personil 

khusus yang berpengalaman. 

10. PT. CIP  

PT. CIP merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan retail. 

11. PT. SJ 

PT. SJ berpusat di Cakung (Jakarta Timur) dengan beberapa cabang yang 

berada di Jababeka, Jalan Mahoni, dan Tambun (Bekasi Timur). Perusahaan 

ini bergerak dalam bidang manufaktur otomotif yang memproduksi barang 

seperti: 

a) Spare part persisi 

b) Jig 

c) Dies manufacturing 

12. PT. RS 

Perusahaan ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan es krim 

potong yang terletak di Jakarta Timur. 
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13. Orang Pribadi 

Selain menangani wajib pajak badan, Kantor Konsultan Edy Gunawan juga 

menangani wajib pajak orang pribadi yang berdomisili di daerah Gading 

Serpong, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Surabaya, Bekasi, dll. 
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