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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan 

PT Bintang Mandiri Konsultama merupakan perusahaan yang bergerak dibidang 

konsultan pajak dan penasehat bisnis. PT Bintang Mandiri Konsultama beralamat di 

Jl. Raya Serpong, Ruko Melati Mas Square Blok A2 No. 26, Serpong Utara, 

Tangerang Selatan. PT Bintang Mandiri Konsultama didirikan dengan komitmen 

untuk menjadi mitra dan pendamping bagi klien dalam rangka meningkatkan kinerja 

dan daya saing untuk perusahaan beserta klien. Perluasan network, integritas yang 

tinggi dan performa yang baik menjadi modal dasar bagi perusahaan untuk menjadi 

bagian dari dunia bisnis. PT Bintang Mandiri Konsultama juga didirikan dengan 

tujuan untuk memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam memenuhi 

kewajibannya. 

        PT Bintang Mandiri Konsultama didirikan oleh Bapak Muhammad Alam 

Sumanta, S.E, selaku pimpinan perusahaan. Perusahaan ini memiliki 1 (satu) staf 

dengan jabatan sebagai manager yaitu Bapak Khohaeni Wiguna, S.E, dan memiliki 1 

(satu) staf dengan jabatan sebagai assistant manager yaitu Bapak Herwin Dwin 

Firmansyah, S.E. Perusahaan ini juga memiliki 4 (empat) staf yaitu bapak Iwan Jono, 

S.E, Bapak Egy Budi Purtanto, Ibu Raditya Oktavia dan Ibu Lia. Perusahaan juga 
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memiliki 2 (dua) staf yang bertugas di lapangan untuk membantu dalam mengurus 

kegiatan kantor, yaitu bapak Ricky Nurdiansyah dan Bapak Abdul Latief S. 

        PT Bintang Mandiri Konsultama didirikan dengan visi dan misi sebagai berikut: 

1. Visi  

Visi dari perusahaan ini adalah menjadikan PT Bintang Mandiri Konsultama 

sebagai perusahaan Tax Consultant & Bussiness Advisory yang unggul dan 

terpercaya. 

2. Misi  

Misi dari perusahaan ini adalah sebagai berikut : 

a. Memberikan pelayanan jasa konsultasi perpajakan yang terbaik bagi 

para klien 

b. Memberikan pelayanan secara profesional 

c. Memberikan solusi yang tepat atas permasalahan klien, baik 

mengenai perpajakan maupun akuntansi 

d. Membantu pengembangan pengetahuan, khususnya di bidang 

perpajakan dan akuntansi. 

        Jenis jasa yang diberikan PT Bintang Mandiri Konsultama sebagai berikut: 

1. Tax Service 

Tax Service adalah jasa untuk konsultasi mengenai hak Wajib Pajak 

(mendapatkan fasilitas atau kemudahan dalam berinteraksi dalam wilayah 
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kerja) dan kewajiban Wajib Pajak dalam pelaporan serta pembayaran pajak, 

baik untuk Wajib Pajak orang pribadi (Toko/ UD/ PD/ MM/ SM) maupun 

badan (CV/ PT/ Yayasan/ Firma). 

2. Tax Review 

Tax Review adalah jasa untuk meneliti apakah kewajiban perpajakan seperti 

pembayaran dan pelaporan perpajakan tekah dijalankan sesuai dengan 

Undang-Undang atau Peraturan Perpajakan yang berlaku. Sehingga Wajib 

Pajak terhindar dari sanksi administrasi perpajakan yang dapat memberatkan 

Wajib Pajak. Tujuan utama tax review adalah meneliti pelaporan dan 

pembayaran pajak atas SPT masa PPh atau masa PPN, dan SPT PPh tahunan. 

3. Tax Audit 

Tax Audit adalah jasa untuk meneliti apakah kewajiban administrasi seperti 

pencatatan atau pembukuan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang 

berlaku. Sehingga Wajib Pajak terhindar dari sanksi administrasi perpajakan 

yang dapat memberatkan Wajib Pajak seperti sanksi bunga sebesar 48% dan 

sanksi kenaikan 100%, serta mengetahui lebih dini segala syarat-syarat yang 

harus dipenuhi dalam pembukuan. Tujuan utama dalam tax audit adalah 

meneliti Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan.  

4. Banding atau Gugatan 

Banding dan gugatan adalah jasa untuk kuasa hukum klien dimana konsultan 

membela Wajib Pajak dalam mencari dan mempergunakan haknya dalam 

surat keputusan hasil keberatan yang masih memberatkan di bidang 
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perpajakan pada sidang di Pengadilan Pajak. Sehingga Wajib Pajak dapat  

terhindar dari utang pajak yang seharusnya tidak ditanggung oleh Wajib 

Pajak, misalnya penagihan secara paksa, penyitaan, gazeling, dan lelang. 

        PT Bintang Mandiri Konsultama memiliki klien yang bergerak di berbagai 

bidang usaha, beberapa klien yang ditangani pada saat pelaksanaan kerja magang 

yaitu: 

1. PT DBN 

PT DBN adalah perusahaan yang bergerak di bidang penyedia barang 

khususnya untuk instansi pemerintah. PT DBN beralamat di Tangerang. 

2. PT BJT 

PT BJT adalah perusahaan dagang. PT BJT beralamat di Jakarta Pusat. 

3. PT WSDI 

PT WSDI adalah perusahaan yang bergerak di bidang penyedia bahan baku 

bangunan. PT WSDI beralamat di Sukabumi. 

4. PT JI 

PT JI adalah perusahaan dagang yang menjual perlengkapan peralatan 

industri. PT JI beralamat di Tangerang. 

5. OP (Orang Pribadi) 

OP adalah Wajib Pajak yang sudah memiliki kewajiban untuk membayar 

pajak. OP tersebar di Jakarta dan Tangerang. 
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6. PT SMS 

PT SMS adalah perusahaan manufaktur yang membuat bahan-bahan 

bangunan seperti pintu rumah dan besi-besi penyangga. PT SMS beralamat di 

Cilegon, Banten. 

7. PT GBE 

PT GBE adalah perusahaan dagang spesialis bahan kimia konstruksi. PT GBE 

beralamat di Tangerang.  

8. CV MAP 

PT MAP adalah perusahaan yang bergerak di bidang penyedia barang untuk 

membantu produksi suatu perusahaan. PT MAP beralamat di Tangerang. 

9. PT KD 

PT KD adalah perusahaan distributor bagi salah satu pabrik besar di 

Indonesia. PT KD beralamat di Tangerang. 

10. PT AJ 

PT AJ adalah perusahaan pendukung daya dalam acara profesional, seperti 

sistem pendingin dan tenda portable. PT AJ beralamat di Jakarta Barat. 

11. PT EMKAHA 

PT EMKAHA adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi. PT 

EMKAHA beralamat di Tangerang. 
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2.2 Struktur Organisasi Perusahaan 

Struktur organisasi dari PT Bintang Mandri Konsultama adalah sebagai berikut : 

Gambar 2.1 

Struktur Organisasi 
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a.  Pimpinan 

Tugas seorang pemimpin adalah mengambil keputusan dan mengarahkan serta 

membina bawahannya dalam bekerja. Pimpinan bertanggung jawab kepada 

klien. Pimpinan akan mengesahkan atau menandatangani hasil pekerjaan jika 

sudah dianggap baik.  

b.  Manajer  

Tugas seorang manajer adalah menerima informasi baik dari klien maupun 

pimpinan, menyampaikan informasi kepada pimpinan, asisten manajer, atau 

stafnya, dan menentukan tugas-tugas apa saja yang dikerjakan oleh staf. 

Manajer juga mengawasi para staf dalam melakukan pekerjaanya dan 

melaporkan hasilnya kepada pimpinan. Manajer bertanggung jawab kepada 

pemimpin atas hasil pekerjaan staf.  

c.  Asisten Manajer 

Asisten manajer membantu manajer dalam menangani pekerjaan. Asisten 

manajer juga ikut mendampangi manajer dalam melaporkan hasil pekerjaan. 

Asisten manajer bertanggung jawab kepada manajer dan pimpinan. 

d.  Staf  

Staf mempunyai tugas untuk melakukan pekerjaan yang diberikan oleh 

manajer. Staf dapat melakukan diskusi dengan manajer atau staf lainnya dalam 

menyelesaikan pekerjaanya, sehingga dapat menyelesaikan pekerjaan dengan 

baik. Staf  bertanggung jawab kepada manajer.  
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e. Lapangan 

Petugas lapangan mempunyai tugas membantu mengumpulkan dokumen-

dokumen dari klien. Petugas lapangan juga bertanggung jawab atas 

penyimpanan dokumen-dokumen klien. Petugas lapangan bertanggung jawab 

kepada staf. 
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