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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 menaungi jasa 

konsultan  pajak, sistem informasi dan akuntan publik. Bina Sistem Mandiri 

berdiri pada tahun 1995 dan masih berupa perseorangan dan lebih bersifat pada 

accounting service, audit, dan sistem informasi. Kemudian Bina Sistem Mandiri 

berkembang dan melakukan joint dengan 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 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) 
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d. Mendampingi proses keberatan/ banding 

e. Menyiapkan surat keberatan/ banding 

f. Memberikan penjelasan kepada petugas 

g. Mendapatkan surat hasil keputusan 

2. Accounting Service, lingkup kerja meliputi: 

a. Audit service 

b. Tax audit 

c. Special audit 

d. Financial & Acoounting Advisory 

e. Laporan keuangan (fiskal & Komersil) sesuai Standar Akuntansi 

Keuangan Indonesia 

3. Tax Review 

Tax review bertujuan untuk menentukan pakah pemenuhan kewajiban 

perpajakan telah sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku, dan mencari 

solusi untuk 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 

Pelaksanaan tax..., Allysa Inez Chendra, FB UMN, 2014



19 
 

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 denagn 

melakukan optimalisasi perhitungan pajak sesuai dengan ketentuan 

perpajakan. 

Selama proses kerja magang, KKP Edy Gunawan menangani beberapa 

klien yang bergerak di berbagai industri. Berikut adalah gambaran umum 

untuk beberapa klien tersebut: 

1. PT A 

PT  A adalah perusahaan yg bergerak dibidang es krim potong, 

Perusahaan ini terletak di daerah Jakarta Timur. 

 

2. PT B 

      PT B bergerak di bidang desain interior. 

 

3. PT C 

PT. C adalah perusahaan yang bergerak dalam industri stamping press 

dan welding untuk komponen otomotif, baik roda dua maupun roda 

empat, dan lain-lain.  
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Visi :  menjadikan PT C perusahaan yang handal, unggul, dan mampu 

bersaing dengan perusahaan yang sejenis. 

Misi : meningkatkan kepuasan pelanggan melalui continual 

improvement,  pengembangan sumber daya serta menciptakan Supreme 

Quality.  

 

4. PT D 

PT D berlokasi di daerah Tangerang. Perusahaan ini bergerak dalam 

bidang percetakan seperti membuat buku kwitansi. 

 

5. PT E 

PT E berlokasi di Jakarta. Perusahaan ini bergerak di bidang 

pengembangan real estate. 

 

6. PT F 

Perusahaan ini berlokasi di Kalimantan Barat. Perusahaan ini adalah 

 dealer resmi yang bergerak dibidang jasa penjualan truk. 

 

7. PT G 

PT G berlokasi di Grogol. Perusahaan ini berperan sebagai importir dan 

juga sebagai pedagang eceran triplek dan peralatan scaff folding. 
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8. PT H 

PT H berkedudukan di Kampung Cukanggalih, Curug, Tangerang. 

Perusahaan ini bergerak dalam bidang perdagangan, perindustrian, 

pertambangan, pembangunan, pengangkutan darat, dan jasa. 

 

9. PT I 

PT I berkedudukan di Jakarta Barat. Perusahaan ini mempunyai tiga 

cabang lainnya di beberapa mall di sekitar Jakarta.  

 

10. PT J 

PT J berpusat di Cakung (Jakarta Timur) dengan beberapa cabang 

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

Perusahaan ini bergerak di bidang: 

a. Industri: pabrik, home industry, kerajinan tangan. 

b. Perdagangan: impor, ekspor, grosir, distributor, keagenan. 

c. Perbengkelan: pemeliharaan dan perawatan mesin-mesin industri, 

kendaraan bermotor, dan alat-alat berat. 

d. Pembangunan: pemborong, perencana, penyelenggara, dan 

pelaksana pembuatan gedung, apartemen, rumah, jalan, jembatan, 

landasan, dll. 

e. Real estate: sebagai pengembang. 

f. Pengangkutan darat untuk penumpang dan barang. 
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g. Desain interior dan eksterior. 

h. Jasa teknik mesin. 

 

11. PT K 

PT K berada di Jl. Dr. Makaliwe Raya, Grogol Petamburan, Jakarta 

Barat. Perusahaan ini bergerak di bidang perdagangan besar bahan 

konstruksi dari kayu. 

 

2.2 Struktur Organisasi Perusahaan 

Kantor Konsultan Pajak Edy Gunawan dipimpin oleh Bapak Edy Gunawan. 

Pimpinan memiliki 3 partner, yaitu Bapak Zakril Marza, Bapak Timbul Siahaan, 

dan Bapak Kunto Wiyono. KKP ini memiliki 2 divisi, yaitu divisi keuangan dan 

divisi service. Divisi keuangan dikepalai oleh Ibu Lilis dan dibantu oleh 2 orang 

karyawan. Di divisi service dikepalai oleh Bapak Edy Gunawan dan Bapak Zakril 

Marza dan dibantu oleh 3 orang karyawan. Selama kerja magang berlangsung, 

saya menduduki posisi sebagai karyawan magang yang bertugas membantu di 

dalam divisi service (pengolahan data). 
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Gambar 2.1 

Struktur Organisasi KKP Edy Gunawan 
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