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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. Pemeriksaanledger dan bukti pendukung 

d. Equalisasi dengan objek pajak yang lain 

e. Perhitungan penyusutan dan pengujian 

f. Pengujian penjualan dan HPP 
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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, terdapat bebrapa klien yang ditangani yaitu : 

1. PT P 

Bergerak dibidang perdagangan, perindustrian, pembangunan, 

pengangkutan darat dan jasa. Perusahaan ini berkedudukan di 

Kabupaten Tangerang. 

 

2. PT. C 

PT. C ini bergerak dalam bidang perdagangan, jasa, pembangunan, 

pengangkutan, pertambangan, percetakan, pertanian, perbengkelan dan 

perindustrian.  

Kegiatan yang dilakukan ialah sebagaiberikut: 

 Perdagangan import dan eksport antar pulau/daerah serta local. 

Jenis barang hasil pertambangan, alat – alat elektrikal, 

mekanikal dan alat – alat kesehatan. Bertindak sebagai 

distributor, agen, supplier, dan komisioner 
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 Usaha dibidang jasa berupa jasa salon, jasa konsultasi di bidang 

kecantikan, perawatan dan kebugaran tubuh, jasa parlor 

kecantikan, jasa periklanan, jasa konsultasi bidang bisnis, 

manajemen dan administrasi, jasa periklanan, jasa konsultasi 

bidang pertambangan, jasa teknologi informasi, jasa 

telekomunikasi, kecuali jasa dalam bidang hukum dan 

perpajakan 

 Menjalankan usaha – usaha dibidang pembangunan dan 

pemasangan instalasi – instalasi listrik, gas, air minum, 

telekomunikasi, AC, dan dalam bidang teknik sipil, elektro, 

mesin. 

 

3. PT B 

PT. B ini bergerak dalam bidang perdagangan umum (impor dan 

ekspor, perdagangan besar lokal, distributor, perdagangan yang 

berhubungan dengan usaha Real Estate dan Property, pembangunan 

(pengembang, pemborong, pembangunan gedung dan kontruksi jalan, 

jembatan), transportasi (ekspedisi dan pergudangan), dan jasa (bidang 

hukum dan pajak).  
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4. PT. F 

PT. F adalah perusahaan yang bergerak dalam industry stamping press 

dan welding untuk komponen otomotif, naik roda dua maupoun roda 

empat, dan lain-lain.  

Visi :  menjadikan PT.SJM perusahaan yang handal, unggul, dan 

mampu bersaing dengan perusahaan yang sejenis. 

Misi : meningkatkan kepuasan pelanggan melaluicontinual 

improvement, pengembangan sumber daya serta menciptakan Supreme 

Quality.  

 

5. PT. D 

PT. D is an indonesian based company that exports food and non food 

products to Malaysia, Singapore & Australia. We have sister company, 

PT Rasa Sayang Ais Krim which produces Nata de Coco, Attap Seed 

and honey sea coconut as well as repackanging for uncooked cracker, 

coconut & palm sugar, liquid coconut sugar, Fried Onion, Brown 

sugar, candle nuts, Black nuts & Jambrong Fish. Our office, 

manufacturing facilities and Wrehouse are located in Bekasi, West 

java Which is about 30 minutes from jakarta.  

 

6. PT. I dan M 

Isuzu dikembangkan pertama kali di jepang tahun 1937 dan telah 

menjadi pengembang mesin diesel terkemuka di tingkat global. 
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Melayani pelanggan di seluruh dunia dengan produk dan layanan 

bermutu tinggi, Isuzu ikut menciptakan kesejahteraan sosial melalui 

bisnisnya. Peranannya begitu penting dalam industrinya, sebagai 

manufaktur kendaraan, kendaraan niaga serta komponennya. Isuzu 

unggul dalam produksi truk dan mesin diesel canggih yang 

meminimalkan dampak lingkungan. Kekuatan teknologi inilah yang 

menjadi jaminan sukses isuzu di masa depan. Isuzu di Indonesia sudah 

mulai dipasarkan sejak tahun 1960, produk yang paling dikenal isuzu 

bison. Pada tanggal 3 mei 1974 didirikan perseroan dengan nama PT. 

Pantja Motor oleh PT. Pantja Niaga bersama dengan Ir Rustam Darwis 

yang berkedudukan di Jakarta. Pada tanggal 6 mei, saham PT. Pantja 

motor 100% menjadi milik PT Pantja Niaga. Di tahun 1988, PT. 

Unitras Pertama membeli 68% saham PT. Pantja motor dan sisanya 

tetap dimiliki oleh Pantja Niaga. Pada tahun 1991 PT. Astra 

Internasional Tbk. Menjadi pemiliki mayoritas PT. Pantja Motor 

dengan 75% saham yang dibeli melalui PT. Aryaloka Sentana dari PT. 

Unitras Pertama. Ditahun yang sama Isuzu Panther TBR 52, 2300 cc 

Diesel Direct Injection diluncurkan ke pasar. Dengan isuzu pelopor 

pengguna mesin diesel untuk kendaraan bermotor niaga serba guna 

(KBNS) dengan diluncurkannya Isuzu Panther. Sejak itu produk 

inisukses di terima oleh konsumen karena ketangguhan dan nilai 

ekonomisnya. Pada tahun 1995, diluncurkan Isuzu Elf, 2800 cc Diesel 

Direct Injection. Di tahun 1996 dikeluarkan Isuzu Panther TBR 54, 
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2500 cc Diesel direct injection dan juga isuzu borneo, truk kelas 

medium. Pada tahun itu juga, masuknya investor asing pada PT. Pantja 

Motor yaitu Isuzu motors Ltd dan itochu corporation. Di tahun yang 

sama pula, isuzu menyelenggarakan Laga Pantura I yang membuahkan 

hasil 1 liter solar dapat menempuh jarak 31 km. Di tahun 1997, PT 

Pantja motor mengeksport Isuzu Panther ke negara Filipina dan taiwan 

dan di tahun 200 diluncurkan Isuzu new Panther 160, 2500 cc diesel 

direct injection. Tidak selang lama pada thun 2001, Isuzu New Panther 

160 Touring dikeluarkan oleh PT. Panjta motor. Pada tahun 2002, 

isuzu kembali menyelenggarakan laga pantura II, dengan memecahkan 

rekor baru 1 liter untuk 33,87 km. Tahun berikutnya Isuzu 

meneyelenggarakan laga wisara jakarta, dengan memcahkan rekor 

muri dengan knovio kendaraan sejenis (Isuzu Panther) terpanjang 863 

unit. Isuzu menambah jumlah negara untuk eskport Isuzu Panther, 

dengan mengirim CKD ke negara Vietnam dan India di tahun 2005. 

Pada tahun 2007, laga wisata Surabaya diselenggarakan dengan jumlah 

peserta 1022 kendaraan isuzu panther. Pada tahun ini juga, isuzu 

mencanangkan sebagai tahun untuk Commercial Vehicle. Pada agustus 

2007, gedung head office Isuzu diresmikan, seluruh kegiatan 

dipindahkan di gedung baru.  
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7. Klinik G 

Moto : “Your Helath is Our priority” 

Tujuan :  

1. Memberikan perlindungan dan pemeliharaan untuk 

meningkatkan kesejahteraan dalam bentuk program pelayanan 

kesehatan khususnya bagi tenaga kerja di berbagai perusahaan 

swasta maupun pemerintah, dan umumnya masyarakat secara 

keseluruhan, baik menengah kebawah ataupun menengah ke 

atas. 

2. Memberikan perlindungan dan pemeliharaan untuk 

meningkatkan kesejahteraan dalam bentuk peningkatan 

kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), dan 

penyembuhan penyakit. 

Visi : 

1. Klinik pelita sehat sebagai tempat pelayanan kesehatan yang 

favorit, unggul, bermutu, bersahabat dan terjangkau yang  

utama di pilih masyarakat. 

Misi : 

1. Memberikan pelayanan terbaik dengan wajib 5s + 1i (senyum 

salam sapa sopan santun + ikhlas) hingga bisa memberikan 

kenyamanan saat berobat 
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2. Melakukan inovasi dan ide – ide baru dalam memberikan 

pelayanan berkualitas 

3. Melengkapo sarana dan prasarana, fasilitas sesuai ilmu yang 

berkembang 

4. Turut meningkatkan masyarakat tentang kesehatan 

 

8. PT. J dan L  

Salah satu perusahaan otomotif terkemuka di Indonesia, dan sebagai 

Authorized Dealer Daihatsu telah memiliki puluhan cabang yang 

tersebar di seluruh Indonesia. PT ini terletak di Jl. Alternatif Cibubur 

Cileungsi KM. 1 No 1 & 2.  

 

9. PT. E 

PT. E  memulai usahanya pada tahun 1997 dengan memfokuskan pada 

perdagangan umum (Distributor, Expor – Impor ). Dalam perjalanan 

usahanya perusahaan yang bermodalkan awal 6 miliyar rupiah ini telah 

mengalami pasang surut akibat badai krisis yang dialami banga 

indonesia 1998 – 2000.  

Modal awal 6 miliyar rupiah digunakan untuk: 

a. Ruko yang terdiri dari tiga ruko di Jl. Makaliwe Raya No. 48 

A-B-C yang dibeli dengan harga 3 miliyar. 

b. Perbaikan gudang 

c. Inventaris kantor 
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d. Kendaraan penunjang usaha 

e. Modal Kerja 

Ketekunan, disiplin dan system manajemen yang dikelola oleh pihak 

manajemen dengan sangat baik dapat membawa PT. SJA keluar dari 

krisis yang dialami oleh semua perusahaan yang ada di Indonesia. Ini 

dapat dilihat dari berdirinya cabang PT. SJA di kawasan indutri 

Cikarang – Lippo cikarang. Pabrik yang berdiri diaras lahan 1.600 M 

berdiri tahun 2004, yang  bergerak dibidang Jasa CNC Parts 

Machining Specialist. Modal awal yang berkisar 6 miliyar yang 

digunakan untuk: 

a. Membeli pabrik 

b. Mesin CNC 

c. Inventaris Kantor & Pabrik 

d. Kendaraan penunjang 

e. Modal kerja 

Mulai beroperasi tahun 2004 dengan karyawan sejumlah 18 

orang serta mesin sebanyak 2 unit mesin Okuma huwa CNC Lathe 

HJ-28, 1 unit mesin dahlih Machining Center dengan Customer 

sebanyak 8 perusahaan yang memakai jasa PT. SJA. Namun berkat 

kerja keras, dedikasi dan manajemen yang baik perusahaan ini 

mengalami kemajuan pertumbuhan dan eskpansi yang pesat. Saat 

ini PT. SJA sudah memperluas area pabrik menjadi 2 kali lebih 
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besar dari tahun 2004 yang terdiri dari Jl. Mahoni I no 1 dan Jl. 

Mahoni II No.2 kawasan industri Hyundai, dengan jumlah mesin 

terdiri dari 4 unit mesin Okuma Huwa CNC Lathe HJ-28, 3 unit 

mesin Dahlih Machining center, 3 unit Mazak CNC Lathe, 1 unit 

Polygim, 2 unit Robodrill Machining Center, 8 unit mesin Milling 

manual, 1 unit mesin press, 5 unit mesin Bench Drill Wipro, 4 unit 

mesin Bench Drill hongda, i unit mesin Multispindle Fuji Seiki, 2 

unit mesin Drilling Tapping Krisbow, 2 unit mesin CNC Lathe 

Kitamura. 

Dengan jumlah karyawan sebanyak 80 orang, dengan jam 

kerja yang terdiri dari 3 shift ( Shift 1 jam 07.00 s/d 16.00 wib & 

Shift 2 jam 16.00 s/d 24.00 & Shift 3 jam 24.00 s/d jam 07.00). 

serta penambahan jumlah customer menjadi 25 perusahaan yang 

mempercayakan pengerjaannya kepada PT.SJA. PT.SJA terus 

menerus meningkatkan system manajemen dan juga kualitas 

produk untuk menghadapi persangan pasar global. Tujuan 

perusahaan adalah memproduksi produk yang tepada pada harga 

yang pantas dengan kualitas prima. PT. SJA menghargai pelanggan 

dengan senantiasa memfokuskan pada kesuksesan pelanggan 

sesuai dengan misi & visi PT. SJA “cutomer success is our 

success, our success is customer success”.  
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10. PT. T  

PT. T berlokasi di Jl. Makaliwe Raya 48-A RT 005 RW 06 grogol, 

jakarta. Perusahaan ini bergerak dalam bidang kontraktor.  

11. PT.  S  

PT. S Ini berlokasi di Komp. Ruko Enggano Jl. Raya Enggano No. 9 N 

Kel. Tanjung Priok Kec. Tanjong Priok, jakarta utara. Perusahaan ini 

bergerak dalam bidang jasa pengiriman barang luar negeri. 

12. PT. H 

PT. H ini berlokasi di Pakuhaji, Cengkareng. Perusahaan ini bergerak 

dalam bidang industri pembuatan label plastik minuman dan kosmetik.  

13. PT. A  

Perusahaan  ini bergerak dibidang penjualan barang elektronik. 

Perusahaan ini berlokasi di Pondok Jatimurni Bekasi – Jawa Barat. 

14. PT. K 

Perusahaan ini bergerak sebagai agen penjualan sepeda motor yang 

berlokasi di Jl. Raya labuan Km 5, Pandeglang. 

15. PT.O 

Perusahaan ini bergerak dibidang pembuatan Bingkai Foto dan 

berlokasi di daerah bekasi. 
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16. CV Q 

Perusahaan ini bergerak di bidang perdagangan kimia.CV. Q telah 

menjadi salah satu perusahaan perdagangan kimia yang terkenal di 

Indonesia. Perusahaan ini berlokasi di Daan  Mogot, Tangerang. 

17. PT. R 

Perusahaan ini bergerak di bidang travel dan berlokasi di Jl. Scientia 

Square Barat Ruko Newton Barat 19, Curug Sangereng, Kelapa dua- 

Tangerang.    

18. PT.N 

Perusahaan ini berlokasi di Jl. KS Tubun RT 001 RW 003 Pasar baru 

karawaci, Tangerang Banten. 
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