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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 berdiri pada tahun 1995, pada awalnya merupakan usaha 

perseorangan dan memberikan jasa akuntansi. Pada tahun 2003, Bina Sistem Mandiri 

semakin berkembang dan bekerja sama dengan Kantor Akuntan Publik. Pada bulan 

Oktober 2005, Bina Sistem Mandiri mendapat sertifikasi resmi sebagai badan usaha.

 Jasa perpajakan yang diberikan yaitu : 

1. Tax Assistance yang terdiri dari : 

a. Mendampingi proses pemeriksaan 

b. Memberikan penjelasan atas hasil temuan pemeriksa 

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

d. Menyiapkan surat keberatan atau banding 

e. Mendampingi proses keberatan/banding 

f. Memberikan penjelasan kepada petugas  

g. Mendapatkan surat hasil keputusan 

2. Tax Review yang terdiri dari : 

a. Verifikasi objek pajak 

b. Verifikasi biaya dan bukan biaya 
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c. Pemeriksaan ledger dan bukti pendukung 

d. Equalisasi dengan objek pajak yang lain 

e. Penghitungan penyusutan dan pengujian 

f. Pengujian penjualan dan HPP 

g. Deteksi objek pajak dan penghasilan lainnya 

Tujuan dari tax review adalah untuk menentukan apakah pemenuhan 

kewajiban perpajakan telah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang 

berlaku, mencari solusi untuk memaksimalkan penghematan pajak, dan 

menghindarkan adanya kesalahan yang mengakibatkan sanksi. 

3. Tax Planning atau perencanaan pajak bertujuan untuk memberikan kontrol 

terhadap kewajiban perpajakan di masa depan. Perencanaan pajak merupakan 

sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara benar dengan 

melakukan penghitungan pajak sesuai ketentuan yang berlaku. 

Selama pelaksanaan kerja magang, klien yang ditangani berjumlah 20 klien , yaitu :  

1. PT. AJ 

PT. AJ berlokasi di Gading Serpong-Tangerang. Perusahaan ini bergerak di 

bidang perdagangan mebel. 

 

2. PT. AK 

PT. AKP berlokasi di Komp. Taman Kedoya Permai, Kebon Jeruk- Jakarta 

Barat. Perusahaan ini bergerak di bidang penjualan madu. 
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3. PT. BAC 

PT. BAC berpusat di Jakarta Pusat, perusahaan ini mempunyai beberapa 

cabang diantaranya berlokasi di Gorontalo, Bangka Tengah, Palangkaraya, 

Jayapura dan Bengkulu. Perusahaan ini bergerak di bidang penjualan mobil.  

 

4. PT. CGJ 

PT. CGJ mempunyai 5 lokasi cabang, diantaranya Mall Taman Anggrek, Puri 

Indah, Lippo Karawaci, Kelapa Gading dan Pluit. Perusahaan ini bergerak di 

bidang jasa salon. 

 

5. PT. CKA 

Perusahaan ini bergerak dibidang penjualan barang elektronik. 

  

6. PT. EMNU 

PT. EMN berlokasi di Citra Raya, Cikupa-Tangerang. Perusahaan ini 

bergerak di bidang percetakan. 

 

7. PT. GFP 

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

bidang industri pembuatan label plastik minuman dan kosmetik. 
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8. PT. GSM 

PT. GSM berlokasi di Ruko Paramount Glaze, Gading Serpong-Tangerang. 

Perusahaan ini bergerak di bidang otomotif. 

 

9. PT. HGJ 

PT. HGJ berlokasi di Curug, Tangerang. Perusahaan ini bergerak di bidang 

jasa pengecoran besi bekas. 

 

10. PT. IET 

PT. IET berlokasi di Jalan Perjuangan, Marga Mulya-Bekasi Utara. 

Perusahaan ini bergerak di bidang ekspor makanan. 

 

11. PT. KBG 

PT. KBG berlokasi di Greges-Surabaya. Perusahaan ini bergerak di bidang 

pembuatan sedotan dan wrapping paper.  

 

12. PT. KS 

PT. KS berlokasi di Greges Asemrowo, Surabaya, Jawa Timur. Perusahaan ini 

bergerak di bidang perdagangan eceran kopi, gula pasir, dan gula merah. 
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13. PT. LMA 

PT. LMA berlokasi di Grogol. Perusahaan ini bergerak di bidang perdagangan 

eceran triplek, peralatan scaff folding dan importir.  

 

14. PT. SPU 

PT. SPU berlokasi di Grogol, Petamburan-Jakarta Barat. Perusahaan ini 

bergerak di bidang perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu. 

  

15. PT. SM 

PT. SM berlokasi di Surabaya-Jawa Timur. Perusahaan ini bergerak di bidang 

agen penjualan gula untuk daerah di kawasan Surabaya. 

 

16. PT. SJM 

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

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

ini menjalankan usaha dalam bidang : 

a. Industri (pabrik, home industry dan kerajinan tangan) 

b. Perdagangan (perdagangan interinsulair, impor, ekspor, usaha laveransir, 

grosir, distributor, keagenan) 

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

kendaraan bermotor dan alat-alat berat) 
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d. Pembangunan (sebagai pemborong, perencana, penyelenggara dan 

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

landasan, dam-dam, irigasi, drainase, pertamanan, pemasangan instalasi 

listrik, gas, air dan telekomunikasi) 

e. Real estate (sebagai pengembang) 

f. Angkutan (pengangkutan darat untuk penumpang dan barang) 

g. Desain interior dan eksterior 

h. Jasa teknik mesin 

 

17. PT. SKH 

PT. SKH berlokasi di Jalan Rapak Indah, Samarinda. Perusahaan ini bergerak 

di bidang jasa reparasi alat angkutan lainnya.  

 

18. PT. TMS 

PT. TMS berpusat di Jakarta dengan beberapa cabang di wilayah Indonesia 

seperti Ketapang, Palangkaraya, Pontianak dan Sampit. Perusahaan ini 

bergerak di bidang penjualan mobil. 

 

19. PT. TMSel 

PT. TMSel berpusat di Jakarta dengan beberapa cabang di wilayah Indonesia 

seperti Bangka, Banjarmasin, Cileungsi, Sintang dan Samarinda. Perusahaan 

ini bergerak di bidang penjualan mobil.  
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20. PT. VIP 

PT. VIP berlokasi di Ruko Saint Pieters, Gading Serpong-Tangerang. 

Perusahaan ini bergerak di bidang jasa konsultasi desain untuk membantu 

pemasaran.  

 

2.2 Struktur Organisasi Perusahaan 

Gambar 2.1 Struktur Organisasi 

 

Penulis membantu di bagian tax service (pengolahan data), tanggung jawab penulis 

kepada Bapak Edy Gunawan dan Bapak Zakril Marza. 
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