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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan  

Kantor Konsultan Pajak (KKP) merupakan bagian dari Bina Sistem Mandiri. 

Bina Sistem Mandiri merupakan badan usaha yang menaungi jasa konsultan 

pajak, sistem informasi dan akuntansi publik. Bina Sistem Mandiri didirikan 

pada tahun 1995 dan masih berupa perorangan dan lebih bersifat accounting 

service. Badan usaha ini akhirnya berkembang dan bergaung dengan salah 

satu Kantor Akuntan Publik (KAP) pada tahun 2003. Pada bulan Oktober 

2005 Bina Sistem Mandiri mendapatkan sertifikasi resmi sebagai sebuah 

badan usaha Kantor Konsultan Pajak yang mengurus masalah perpajakan. 

Pada tahun 2009 sampai sekarang Kantor Konsultan Pajak Edy 

Gunawan telah terdaftar pada Kementrian Keuangan Direktorat Jenderal 

Pajak, sebagai kuasa hukum pada Pengadilan Pajak, dan sebagai  Humas pada 

Ikatan Konsultan Pajak cabang Tangerang. KKP Edy Gunawan sampai saat 

ini menawarkan Jasa antara lain: 

1. Accounting Service, meliputi audit service, tax audit, special audit, 

financial advisory, laporan keuangan baik kormesial maupun fiskal 

maupun komesial yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan 

(SAK). Dalam Penyusunan laporan keuangan harus secara sistematis 

serta layanan akuntansi komprehensif termasuk dalam pembukuan dan 

pelaporan secara periodik atau tergantung dengan kebutuhan klien. 
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2. Tax Assistance, lingkup kerja meliputi : 

a.) Mendampingi Proses Pemeriksaan 

b.) Memberikan Penjelasan atas hasil temuan pemeriksaan  

c.) Mendapatkan hasil pemeriksaan berupa Surat Ketetapan Pajak 

(SKP) 

d.) Mendampingi Proses kebenaran/ banding 

e.) Menyiapkan surat keberatan/banding 

f.) Memberikan penjelasan kepada petugas 

g.) Mendapatkan surat hasil keputusan. 

 

3. Tax Planning 

Tujuan tax planning adalah untuk memberikan kontrol terhadap 

kewajiban perpajakan dimasa mendatang. Perencanaan pajak 

merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara benar 

dengan melakukan optimalisasi perhitungan pajak sesuai dengan 

ketentuan perpajakan. 

4. Tax Review  

Dalam tax review  yang meliputi vertisifikasi objek pajak, vertifikassi 

biaya maupun bukan biaya, pemeriksaan ledger, dan bukti pendukung 

dengan objekpajak yang lain, perhitngan penyusutan, dan pengujian, 

pengujian penjualan dan harga pokok penjualan, deteksi objek pajak 

dan penghasilan lainnya. Tax review ini bertujuan untuk menentukan 

apakah pemenuhan kewaajiban perpajakan telah sesuai dengan 
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peraturan dan ketentuan yang berlaku serta mencari solusi untuk 

memaksimalkan penghematan pajak dan menghindarkan adanya 

kesalahan yang mengakibatkan sanksi. 

 

2.2 Struktur Organisasi Perusahaan  

2.2.1 Kantor Konsultan Pajak Edy Gunawan 

Gambar 2.1 Struktur Organisasi KKP Edy gunawan 

 

  

  

  

 

 

 

 

  

 

Keterangan : 

Kantor Konsultan Pajak Edy Gunawan dipimpin oleh S.A.  Edy Gunawan, 

S.E., M.Ak dan dibantu oleh oleh patnernya bernama Timbul Siahaan, S.E., 

Ak., M.Ak., C.P.A dan Kanto Winoyo, S.E., S.H., M.Si selaku sebagai patner 

S.A. Edy Gunawan, S.E., S.H., 

M.Ak., BKP 

(Pimpinan) 

- Timbul Siahaan, S.E., Ak., M.Ak., CPA. 

- Kunto Wiyono, S.E., S.H., Msi. 

(partner) 

Zakril Marza 

(partner) 

Lilis (Keuangan) 

 

- Edy Gunawan 

- Zakril Marza 

(Service) 

 

Karyawan Karyawan Karyawan Karyawan Karyawan 
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dari luar kantor, serta Zakril Marza selaku patner selaku patner yang berada 

dalam kantor. Ada 2 (dua) bagian, yaitu service yang dipimpin oleh Bapak 

Edy Gunawan dan bagian keuangan dipimpin oleh Ibu Lilis Sukianto. 

 Selama kerja magang, terdapat beberapa perusahaan yang 

ditangani, yairu : 

1. PT CGJ 

PT CGJ mempunyai beberapa cabang diantaranya Taman Anggrek, Lipo 

Karawaci, Mal Puti Indah, Mega Mall, Pluit. PT CGJ yang berlokasi di 

Taman Anggrek, jakarta Barat. Perusahaan ini bergerak dalam bidang 

jasa, pembangunan, perdagangan, pengangkutan, pertambangan, 

percetakan, pertanian pembengkelan, dan perindustrian. Namun dari 

sekian banyak kegiatannya, yang jalan sampai saat ini. 

 

2. PT BAC 

Isuzu yang dikembangkan pertama kali di Jepang tahun 1937 dan menjadi 

pengembang mesin diesel tekemuka di tingkat global. Isuzu melayani 

pelanggan di seluruh dunia dengan produk yang dibuat dengan layanan 

yang bermutu tinggi serta menciptakan kesejahteraan sosial melalui 

bisnisnya. Peranannya begitu penting dalam industrinya, sebagai 

manufaktur kendaraan baik kendaraan niaga maupun komponennya. Isuzu 

unggul dalam produksi truk dan mesin diesel yang meminimalkan dampak 

lingkungan. Kekuatan teknologi inilah yang menjadi jaminan sukses isuzu 

dimasa depan. Isuzu di indonesia sudah mulai dipasarkan sejak tahun 1960 
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dimana produk yang terkenal saat itu ialah 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 Pratama membeli 68% saham PT 

Pantja motor. Pada tahun 1991 PT. Astra Internasional Tbk menjadi 

pemilik mayoritas PT Pantja Motor dengan 75% sahamnya yang dibeli 

melaluai PT. Aryaloka Sentana dari PT Unitras Pratama. Di tahun yang 

sama Isuzu Panther TBR 52, 2300 cc Diesel direct injection. Di tahun 

1996 dikeluarkan Isuzu Panther TBR 54, 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 i 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 
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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. 

 

3.  PT KS 

PT KS berkedudukan di wilayah Prapen Indah, Surabaya. Perusahaan ini 

merupakan sebuah perusahaan dagang eceran gula. 

 

4. PT HGJ 

PT HGJ berkedudukan di Kabupaten Tangerang. Perusahaan ini bergerak 

dalam bidang perdagangan, penindustrian, pertambangan, pembangunan, 

pengangkutan darat dan jasa. Namun dari sekian banyak kegiatannya, 

yang jalan sampai saat ini yaitu jasa yang berupa pengecoran besi bekas. 

 

5. PT ADS 

PT ADS ini bergerak di bidang properti 

 

6. PT SKH 

PT SKH berlokasi di Jl. Rapak Indah No. 114 RT036 Samarinda 75126. 

Perusahaan ini bergerak dalam bidang jasa reparasi alat angkutan lainnya, 

bukan kendaraan bermoto. 
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7. PT SM 

PT. SM berlokasi di Margorejo Indah B-118 RT/RW. 002/008 Margorejo-

Wonocolo, Surabaya. Perusahaan ini bergerak dalam bidang agen 

penjualan gula untuk daerah di kawasan Surabaya. 

 

8. PT. CKA 

Perusahaan ini bergerak dibidang penjualan barang elektronik. 

 

9. PT EMN 

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

bergerak di bidang industri pembuatan label plastik minuman dan 

komestik. 

 

10. PT S 

PT S bergerak dibidang travel pesawat. 

 

11. PT. SJA 

PT SJA memulai usahanya pada tahun 1997 dengan memfokusakan pada 

perdagangan umum (Distributor, Export-Import). Dalam perjalanan 

usahanya perusahaan yang bermodalkan awal 6 miliyar rupiahini telah 

mengalami pasang surut akibat badai krisis yang di alami bunga Indonesia 

1998-2000. 
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Saat ini PT. SJA sudah memperluas area pabrik menjadi 2 kali lebih 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. 

 

12. PT SPU 

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

jakarta. Perusahaan ini bergerak dalam bidang kontraktor.  

 

13. 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 
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