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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan  

2.1.1 Pendirian Perusahaan 

        Konsultan  Tjahjadi didirikam  oleh Bapak Hamdani Tjahjadi pada tahun 

2003 dengan nama Konsultan Tjahjadi berdasarkan akta S1/1120/PJ/2005. 

Alamat Tjahjadi Konsultan adalahjalan Kelapa Puan sector 1D Ruko 

Voronez blok C 24 no. 28 Gading Serpong. 

2.1.2 Visi dan Misi  

        Visi : Menjadi penasehat bisnis, khususnya di bidang perpajakan yang 

dipercaya oleh klien serta menyediakan kualitas solusi terbaik. 

        Misi :  

1. Menyediakan kualitas jasa yang terbaik untuk kebutuhan klien 

terutama dalam jasa akuntansi dan perpajakan. 

2. Memperbaharui kompetensi karyawan secara berkesinambungan 

sehingga karyawan terus mengikuti perubahan peraturan perpajakan 

yang berlaku. 

Pelaksanaan Accounting..., Dominicus Ibnu, FB UMN, 2017



 

15 

 

2.1.3 Jasa yang ditawarkan 

        Sesuai dengan aspek bisnis perusahaan yang bergerak dibidang pelayanan 

jasa konsultasi perpajakan, maka layanan yang ditawarkan KKP Tjahjadi 

Konsultan berupa layanan berkaitan dengan perpajakan untuk orang pribadi 

dan badan, yaitu : 

1. Tax Assistance  

a. Mendampingi Proses Pemeriksaan  

b. Memberikan Penjelasan atas hasil temuan pemeriksa  

c. Mendapatkan hasil pemeriksaan berupa Surat Ketetapan Pajak 

(SKP) 

d. Mendampingi dan menpersiapkan proses keberatan / Banding 

e. Memberikan penjelasan kepada petugas  

f. Mendapatkan surat hasil keputusan 

 

2.   Accounting Service 

    Jasa untuk perusahaan-perusahaan yang telah tergabung dalam asosiasi,   

dimana peredaran usaha  atau omset dalam setahun berkisar kurang dari 
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5 milyar rupiah. Dengan fokus pada pengembangan perusahaan, control 

yang efektif atas laporan keuangan menjadi penting bagi kinerja bisnis. 

Tenaga ahli dapat memberikan layanan akuntansi yang komprehensif, 

termasuk pembukuan dan pelaporan secara periodic tergantung pada 

kebutuhan klien. Adapun accounting service yang kami berikan antara 

lain  

a. Accounting Service, Seperti pencatatan jurnal atas transaksi – 

transaksi yang terdapat dalam sebuah perusahaan. 

b. Laporan Keuangan (Fiskal & Komersil) sesuai Standar Akuntansi 

Keuangan Indonesia 

3. Tax Review 

Tax Review bertujuan untuk menentukan apakah pemenuhan kewajiban 

perpajakan telah sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku, dan 

mencari solusi untuk memaksimalkan penghematan pajak dan 

menghindarkan adanya kesalahan yang mengakibatkan sanksi. Tax 

review yang telah diberikan meliputi : 

a. Verifikasi Objek Pajak 

b. Verifikasi biaya dan bukan biaya 

c. Pemeriksaan Ledger dan bukti pendukung 
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d. Penyamaan dengan objek pajak yang lain 

e. Penghitungan penyusutan dan pengujian 

f. Pengujian penjualan dan HPP 

g. Memeriksa objek pajak dan penghasilan lainnya 

4. Tax Planning 

Tax Planning atau perencanaan pajak adalah memberikan control 

terhadap kewajiban perpajakan di masa mendatang. Perencanan pajak 

merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan  

benar agar sesuai aturan perpajakan, dengan cara melakukan 

penghematan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan. 

a. Jasa Kepatuhan Pajak Orang Pribadi 

Memberikan layanan untuk melakukan perencanaan, persiapan, 

perhitungan dan analisa terhadap kewajiban pajak atas pendapatan/ 

penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi baik pekerja bebas maupun 

karyawan yang dilakukan secara rutin ( bulanan) maupun temporer 

(tahunan). Serta mengevaluasi semua hal yang berkaitan kewajiban 

pajak Orang Pribadi dari tingkat Kantor Pelayanan Pajak (KPP), 

Pengadilan pajak hingga ke Mahkamah Agung. 
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b. Jasa kepatuhan Pajak Bulanan dan Tahunan  

Layanan kepatuhan perpajakan bulanan dan tahunan bertujuan 

memberikan kemudahan dalam menganalisa transaksi yang 

dilakukan setiap bulannya, mengetahui sedini mungkin terjadinya 

kesalahan. Mengotimalkan sumber daya untuk menyiapkan laporan 

yang akurat dan tepat waktu, melakukan penugasan sesuai dengan 

standard an prosedur yang diterapkan, mengawasi dan melakukan 

koreksi untuk perbaikan. 

1. SPT Masa ( Bulanan ) : 

- PPh  pasal  21 dan PPh Pasal  26 

- PPh  pasal  22 

- PPh pasal  23 

- PPh  pasal  25 

- PPh  pasal 4 ayat  (2) 

- PPN dan  PPnBM 

2. SPT Tahunan  

- PPh WP  Badan  (SPT 1771) 
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- PPh WP  Pribadi  (SPT 1770 dan 1770 S) 

Beberapa klien perusahaan selama proses pelaksanaan kerja 

berlangsung  yang  menjadi  tanggung jawab dalam  penyusunan  

jasa perpajakan, penyusunan laporan keuangan, SPT  Masa PPh  

pasal 21 dan PPn  periode  Januari, Februari, Maret, April, Mei, 

Juni, dan Juli 2013, yaitu : 

1. PT GPI 

PT GPI  berdiri pada  tahun 1999, PT GPI  adalah  perusahaan 

nasional ini didukung mitra-mitra internasional oleh 

Labolatorium Bioteknologi Hutan dan Lingkungan milik 

Institut  Pertanian  Bogor (IPB).  

Visi : Menja di  pelopor  dalam  penyediaan  produk  aman 

serta solusi untuk meningkatkan  produktivitas dan hasil 

Misi : menghasilkan produk – produk yang ramah lingkungan. 
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2. CV KB 

Perusahaan KB bergerak dalam bidang jual-beli bermacam 

barang  ( Multi Trading)  yang berlokasi di Gedung Mapar No 

1115 – 1116 Hayam Wuruk Taman Plaza, Taman Sari. 

3. PT. JMGM 

Perusahaan  JMGM  adalah  perusahaan  pengembang  

property / developer yang berlokasi di Jl. Pembangunan 3 RT 

001 / Rw 004 Karang Anyar. 

4. PT. CBC 

PT CBC  adalah  perusahaan  yang  bergerak di  bidang 

industri  tekstil  dan juga  memproduksi  pakaian yang 

berlokasi  di Jl. Mangga Raya no. 21C RT 004/003 Duri Kepa, 

Kebon  Jeruk, Jakarta Barat. 

5. PT. SMI 

PT SMI adalah perusahaan  dagang  yang  memperdagangakan  

alat-alat  bantu  pertukangan / material dan  juga  jasa  untuk  

membuat  property. 
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6.   PT. PSP 

     PT PSP adalah  perusahaan  yang bergerak dalam pembangunan   

hotel yang berlokasi di Jl. Surya Raya Kavling Commercial 

Area 1 kawasan industry Sentul,bogor. 

2.2 Struktur Organisasi Perusahaan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Tjahjadi Konsultan 
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Tugas dan Jabatan yang ada di KKP Tjahjadi : 

1. Direktur  

a. Memimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakan – kebijakan 

perusahaan 

b. Memilih, menetapkan, membimbing dan mengawasi tugas dari senior 

konsultan Tjahjadi. 

2. Supervisor  

a. Mengawasi dan membimbing para staff senior dan junior dalam 

menyelsaikan jasa akuntansi dan perpajakan klien. 

b. Sebagai perwakilan Bapak. Hamdani Tjahjadi dalam menangani klien. 

3. Senior staff / Staff  

a. Tugas staff konsultan Tjahjadi adalah memberikan saran, bantuan, dan 

jasa kepada klien. 
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