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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan 

Kantor Konsultan Pajak (KKP) Edy Gunawan merupakan bagian dari Bina Sistem Mandiri 

(BSM). Bina Sistem Mandiri merupakan badan usaha yang menaungi jasa konsultan pajak, 

sistem informasi dan akuntan publik. Berdiri pada tahun 1995, badan usaha ini masih 

berupa perseorangan dan lebih bersifat pada accounting service, dan audit. Bina Sistem 

Mandiri terus berkembang dan pada tahun 2003 melakukan joint dengan suatu Kantor 

Akuntan Publik. Pada Oktober 2005, Bina Sistem Mandiri mendapatkan sertifikasi resmi 

sebagai badan usaha. 

Pada tahun 2009 Kantor Konsultan Pajak Edy Gunawan telah terdaftar pada 

Kementrian Keuangan Direktorat Jendral Pajak, sebagai Kuasa hukum pada Pengadilan 

Pajak, dan sebagai Humas pada Ikatan Konsultan Pajak cabang Tangerang. KKP Edy 

Gunawan sampat saat ini telah menangani 45 klien badan dan 80 klien perorangan. Jasa 

perpajakan yang diberikan: 

1. 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 
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f. Memberikan penjelasan kepada petugas 

g. Mendapatkan surat hasil keputusan 

 

2. Accounting Service, lingkup kerja meliputi: 

a. Audit Service, yaitu jasa yang diberikan oleh akuntan publik untuk memeriksa 

laporan keuangan perusahaan dan memberikan opini atas pemeriksaan tersebut. 

b. Tax Audit, yaitu jasa untuk membantu dan mewakili perusahaan dalam kasus 

pemeriksaan pajak oleh otoritas pemeriksa pajak. Hal ini untuk melindungi 

perusahaan dari beban pajak dengan jumlah yang tidak sesuai dengan yang 

seharusnya atau yang berkaitan dengan kesalahan dalam pengajuan pemenuhan 

pajak (SPT). 

c. Special Audit, yaitu jasa audit laporan keuangan dengan ruang lingkup yang 

sempit atau khusus. Tujuan dari audit ini adalah untuk menilai kebenaran nilai 

yang disajikan dalam laporan keuangan dan lebih mengarah kepada penilaian 

terhadap kemungkinan adanya penyelewengan atau manipulasi. 

d. Financial & Acoounting Advisory, yaitu jasa yang disediakan untuk memberikan 

nasihat dan solusi terbaik terhadap permasalahan pengaturan keuangan. 

e. Laporan Keuangan (Fiskal dan Komersil) sesuai Standar Akuntansi Keuangan 

Indonesia 

 

3. Tax Review 

Tax review bertujuan untuk menentukan apakah pemenuhan kewajiban perpajakan 

telah sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku, dan mencari solusi untuk 
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memaksimalkan penghematan pajak dan menghindarkan adanya kesalahan yang 

mengakibatkab sanksi. Tax Review yang diberikan meliputi: 

a. Verifikasi Objek Pajak 

b. Verifikasi Biaya dan bukanbiaya 

c. Pemeriksaan ledger dan bukti pendukung 

d. Equalisasi dengan objek pajak yang lain 

e. Perhitungan penyusutan dan pengujian 

f. Pengujian penjualan dan HPP 

g. Deteksi objek pajak dan penghasilan lainnya 

 

4. 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.  

Selama proses kerja magang, terdapat 13 perusahaan yang ditangani dengan 

gambaran umum untuk masing-masing perusahaan sebagai berikut. 

1. PT A 

PT A merupakan perusahaan yang bergerak di bidang kontraktor, perdagangan, 

ekspedisi, distribusi, manufaktur, dan perbengkelan. Perusahaan yang berdiri tahun 

1997 ini berlokasi di Jakarta Pusat. 
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2. PT B 

PT B memulai usahanya pada tahun 1998 yang berfokus pada perdagangan umum 

(distributor, export dan import). Perusahaan ini berlokasi di Sukaresmi, Cikarang 

Selatan. 

3. PT C 

PT C berpusat di Jakarta Barat dan memiliki cabang di beberapa pusat 

perbelanjaan di Jakarta dan Tangerang. Perusahaan ini bergerak di bidang 

perdagangan, jasa, pembangunan, pertambangan, percetakan, pertanian, 

perbengkelan, dan manufaktur. 

4. PT D 

PT D merupakan perusahaan swasta yang menjalankan usaha di bidang jasa 

reparasi alat angkutan. Perusahaan ini berpusat di Koja, Jakarta Utara. 

5. PT E 

PT E merupakan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penjualan mobil. 

Perusahaan ini berpusat di Jakarta dan memiliki beberapa cabang yang berlokasi di 

Palangkaraya, Ketapang, Pontianak, dan Sampit. 

6. PT F 

PT F merupakan perusahaan yang menjalankan usaha di bidang manufaktur dan 

perdagangan. Perusahaan ini berpusat di Cakung, Jakarta Timur dan memiliki 

beberapa cabang di Bekasi. 

7. PT G 

PT G merupakan perusahaan yang menjalankan usaha di bidang perdagangan, 

ekspor makanan, minuman, dan tembakau. Perusahaan ini berlokasi di Bekasi. 
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8. PT H 

PT H merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan, manufaktur, 

pertambangan, kontraktor, dan angkutan darat. Perusahaan ini berlokasi di 

Kabupaten Tangerang. 

9. PT I 

PT I merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan dan 

perbengkelan serta berlokasi di Cikupa, Tangerang. 

10. PT J 

PT J merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan mebel di 

wilayah Serpong. 

11. PT K 

PT K merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penjualan mobil. Perusahaan 

ini berpusat di Jakarta dan memiliki beberapa cabang yang berlokasi di Pontianak, 

Gorontalo, Bangka, Palangkaraya, Bengkulu, Sorong, dan Jayapura. 

12. PT L 

PT L merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri minuman dan 

kosmetik. Perusahaan ini berlokasi di Cengkareng, Jakarta Barat. 

13. PT M 

PT M merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengecoran dan 

peleburan besi di wilayah Curug, Tangerang. 
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2.2 Struktur Organisasi Perusahaan 

 

Gambar 2.1 Struktur Organisasi KKP Edy Gunawan 

 

 

 

Keterangan: 

1. Timbul Siahaan, S.E., Ak., CPA dan Kunto Wiyono, S.E., S.H., M.Si. merupakan 

partner eksternal 

2. Edy Gunawan, S.H., S.E., Ak., M.Ak., BKP sebagai pimpinan 

3. Zakril Marza, S.E., BKP sebagai partner 

4. Lilis Sukianto sebagai bagian keuangan dan merangkap sebagai staff service yang 

menangani klien 

5. Edy Gunawan, S.H., S.E., Ak., M.Ak., BKP dan Zakril Marza, S.E., BKP merangkap 

sebagai staff service yang menangani klien 
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