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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

2.1. Sejarah Singkat 

PT Bintang Mandiri Konsultama merupakan perusahaan yang bergerak dalam 

bidang konsultan pajak dan penasehat bisnis. PT Bintang Mandiri Konsultama 

didirikan oleh Bapak M. Alam Sumanta, S.E. dengan komitmen untuk menjadi 

mitra dan pendamping bagi klien dalam rangka meningkatkan kinerja dan daya 

saing untuk perusahaan beserta klien. PT Bintang Mandiri Konsultama juga 

didirikan dengan tujuan untuk memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam 

memenuhi kewajiban perpajakan mereka. PT Bintang Mandiri Konsultama 

berlokasi di Ruko Melati Mas Square Blok A2 No.26, Serpong Utara, Tangerang 

Selatan.  

PT Bintang Mandiri Konsultama memiliki visi dan misi sebagai berikut:  

1. Visi PT Bintang Mandiri Konsultama 

Menjadikan PT Bintang Mandiri Konsultama sebagai perusahaan Tax 

Consultant & Business Advisory yang unggul dan terpercaya. 

2. Misi PT Bintang Mandiri Konsultama 

a. Memberikan pelayanan jasa konsultasi perpajakan yang terbaik bagi para 

klien;  

b. Memberikan pelayanan secara profesional; 
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c. Memberikan solusi yang tepat atas permasalahan klien, baik mengenai 

perpajakan maupun akuntansi; 

d. Membantu pengembangan pengetahuan, khususnya di bidang perpajakan 

dan akuntansi;  

 PT Bintang Mandiri Konsultama memiliki beberapa pelayanan jasa 

yang ditawarkan kepada klien diantaranya sebagai berikut: 

1. Tax Service 

Tax Service adalah pelayanan jasa yang bertujuan untuk memberikan jasa 

konsultasi mengenai hak wajib pajak dan kewajiban wajib pajak dalam 

pelaporan dan pembayaran pajak, baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib 

pajak badan. 

2. Tax Review 

Tax Review adalah pelayanan jasa yang bertujuan untuk memberikan jasa 

meneliti apakah kewajiban perpajakan seperti pembayaran dan pelaporan 

perpajakan telah dijalankan sesuai dengan Undang-Undang atau Peraturan 

Perpajakan yang berlaku sehingga wajib pajak dapat terhindar dari sanksi 

administrasi perpajakan yang mungkin dapat memberatkan wajib pajak. 

3. Tax Audit 

Tax Audit adalah pelayanan jasa yang bertujuan untuk memberikan jasa 

meneliti kewajiban administrasi seperti pencatatan atau pembukuan telah sesuai 

dengan peraturan perpajakan yang berlaku sehingga wajib pajak dapat terhindar 

dari sanksi administrasi yang mungkin dapat memberatkan wajib pajak seperti 

sanksi bunga dan sanksi kenaikan. 
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4. Banding atau gugatan 

Banding atau gugatan adalah pelayanan jasa untuk memberikan jasa banding 

dan gugatan sebagai kuasa hukum dimana konsultan membela wajib pajak 

dalam mencari dan mempergunakan haknya dalam surat keputusan hasil 

keberatan yang masih memberatkan di bidang perpajakan pada sidang di 

Pengadilan Pajak sehingga wajib pajak dapat terhindar dari utang pajak yang 

seharusnya tidak ditanggung oleh wajib pajak. 

PT Bintang Mandiri Konsultama memiliki klien yang bergerak dalam berbagai 

bidang usaha. Beberapa klien yang ditangani selama kerja magang yaitu: 

1. PT WSD 

PT WSD adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang penyediaan batu 

kapur. PT WSD berlokasi di kota Sukabumi. 

2. PT FTP 

PT FTP adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang penyediaan alat 

elektronik. PT FTP berlokasi di kota Jakarta. 

3. PT STP 

PT STP adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang distributor alat 

elektronik. PT STP berlokasi di kabupaten Tangerang. 

4. PT BT 

PT BT adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang penyediaan alat 

elektronik. PT BT berlokasi di kota Depok. 
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5. PT KT 

PT KT adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang logam. PT KT berlokasi 

di kabupaten Banten. 

6. PT ATF 

PT ATF adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang konstruksi. PT ATF 

berlokasi di kabupaten Tangerang 

7. PT PSJ 

PT PSJ adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang penyediaan tabung gas. 

PT PSJ berlokasi di kota Jakarta. 

8. PT KD 

PT KD adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang distributor kebutuhan 

sehari-hari (Kebutuhan Pokok). PT KD berlokasi di kota Jakarta. 

9. PT PBI 

PT PBI adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang teknik mesin. PT PBI 

berlokasi di kabupaten Tangerang. 

10. PT KJU 

PT KJU adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang penyediaan jasa 

transportasi. PT KJU berlokasi di kabupaten Tangerang. 

2.2. Struktur Organisasi Perusahaan 

Struktur organisasi dalam PT Bintang Mandiri Konsultama adalah sebagai berikut: 
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Gambar 2. 1 

Struktur Organisasi Perusahaan 

 

(Sumber: Dokumen Perusahaan) 

 PT Bintang Mandiri Konsultama dipimpin oleh Bapak M. Alam 

Sumanta, S.E. dan didukung oleh manajer dan asisten manajer yaitu Bapak 

Khohaeni Wiguna, S.E. dan Bapak Herwin Firmansyah, S.E. yang bertugas 

menerima informasi dari klien maupun pimpinan yang kemudian disampaikan 

kepada staf, menentukan pembagian tugas-tugas yang akan dikerjakan oleh staf dan 

mengawasi serta menyampaikan hasil pekerjaan yang dilakukan oleh staf kepada 

pimpinan. Dalam menjalankan usahanya PT Bintang Mandiri Konsultama memiliki 

4 karyawan yang menjabat sebagai staf yaitu Bapak Iwan Jono, S.E., Bapak Egy 
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Budi Putranto, S.E., Ibu Raditya Oktavia dan Ibu Yulia Komala. Karyawan yang 

menjabat sebagai staf bertugas menjalankan fungsi internal yaitu menghitung pajak 

klien yang rutin seperti PPh 21, PPh 25, dan PPN, membuat faktur pajak, membuat 

Surat Setoran Pajak (SSP) atas pajak yang telah dihitung sebelumnya, serta 

mengisikan form pajak (SPT) yang akan dilaporkan baik yang masa maupun 

tahunan dengan menggunakan data-data yang diperoleh dari klien. Selain itu, juga 

terdapat 2 karyawan yang bertugas di lapangan yaitu Bapak Ricky Nurdiansyah dan 

Bapak Abdul Latief. Karyawan tersebut bertugas untuk menjalankan fungsi 

eksternal yaitu membantu membayarkan pajak klien ke bank persepsi dengan 

menggunakan SSP yang telah dibuat sebelumnya dan melaporkan SPT ke Kantor 

Pelayanan Pajak tempat klien terdaftar. Karyawan tersebut juga mengurus 

pendaftaran NPWP baru bagi wajib pajak baik orang pribadi maupun badan. 

  


