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BAB III 

GAMBARAN UMUM PT SINAR CERAH SEMPURNA 

 

3.1  Gambaran Umum PT Sinar Cerah Sempurna 

3.1.1 Profil PT Sinar Cerah Sempurna 

PT Sinar Cerah Sempurna (PT SCS) merupakan perusahaan swasta 

yang bergerak dibidang jasa Konstruksi, aktivitas kegiatan usaha selalu 

berusaha untuk menghasilkan produk yang tepat guna, tepat waktu dan 

berkualitas agar mitra kerja sama akan selalu menjadi pelanggan.PT Sinar 

Cerah Sempurna didirikan pada tanggal 25 Juni 2007, berbentuk perseroan 

terbatas dengan Akte Pendirian No. 160 Notaris Muhammad Zen, SH, di 

Jambi.Pada tahun 2013, PT Sinar Cerah Sempurna melakukan mutasi ke 

Kota Semarang dengan tujuan untuk mengembangkan perusahaan. 

Keberhasilan PT Sinar Cerah Sempurna dapat bertahan sampai saat ini, 

tidak lepas dari usaha para pendiri PT Sinar Cerah Sempurna yang terus 

bekerja dengan tekad, idealisme, antusiasme, pengalaman, kerja keras dan 

tim yang solid, sehingga PT Sinar Cerah Sempurna dapat maju 

berkembang dan dipercaya oleh pelanggan. PT Sinar Cerah Sempurna 

sangat optimis dalam perkembangan kedepannya akan semakin baik dan 

selalu menjaga reputasi dan selalu menampung aspirasi dan berbagi 

dengan Patner dan Pemeritah, serta menjalin hubungan social dengan 

masyarakat.  

Dalam pelaksanaan pekerjaan PT Sinar Cerah Sempurna 

mengutamakan kelestarian lingkungan hidup dengan menjaga agar limbah 

proyek yang dilaksanakan tidak merusak kelangsungan hidup khususnya 

disekitar proyek. Dalam kualifikasi usaha jasa konstruksi menurut  

Peraturan Menteri : 08/PRT/M/2011, PT Sinar Cerah Sempurna masuk 

kedalam kelas usaha menengah atau lebih tepatnya M2. Kelas M2 yaitu 
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jumlah kekayaan bersih lebih dari Rp 2 Milyar sampai dengan Rp 10 

Milyar. 

3.1.2 Motto PT Sinar Cerah Sempurna 

Sebagai Perusahaan yang bergerak pada bidang jasa konstruksi, PT 

Sinar Cerah Sempurna mempunyai motto “MEMBERI KEPUASAN 

KEPADA RELASI”.Yang menjadi acuan dan motivasi bagi Perusahaan 

dalam bekerja, sehingga PT Sinar Cerah Sempurna mendapatkan 

kepercayaan penuh dalam mengembangkan bisnis dalam bidang 

Konstruksi. Oleh karena kepercayaan yang telah diberikan tersebut, PT 

Sinar Cerah Sempurna akan terus mengembangkan Sumber Daya Manusia 

di perusahaan agar dapat menjalankan tugas dan pekerjaan dengan baik 

dan terampil untuk mendapatkan hasil yang memuaskan bagi para relasi. 

Keterampilan dan keuletan para staff dan karyawan tetap maupun 

karyawan tidak tetap juga dapat menghasilkan pola management yang 

lebih efektif dan ekonomis.  

3.1.3 Tata Nilai PT Sinar Cerah Sempurna 

Tata Nilai adalah sekumpulan pengertian positif yang menjadi jiwa 

dan karakter perusahaan yang dianut oleh segenap internal perusahaan dan 

dilaksanakan sebagai suatu pedoman bersama untuk menjalankan 

perusahaan 

Tata nilai yang ada dalam PT Sinar Cerah Sempurna adalah 

sebagai berikut : 

1. Profesionalisme 

Bertanggungjawab terhadap tugas dan fungsinya, cakap dalam 

bidangnya dan dapat dipercaya. 

2. Efektif dan Ekonomis 

Hemat dalam pemanfaatan sumberdaya untuk menghasilkan output 

yang maksimal. Menggunakan sumberdaya yang tersedia untuk hasil 
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yang tepat sasaran dan memiliki manfaat yang maksimal bagi 

organisasi dan hajat hidup orang banyak. 

3. Terampil dan Ulet 

Semua karyawan dan staff harus terampil dan ulet agar dapat membuat 

perusahaan lebih berkembang . 

 

3.1.4 Struktur Organisasi PT Sinar Cerah Sempurna 

Organisasi adalah suatu wadah yang didalamnya terdapat suatu 

sistem yang mengatur masalah pembagian kerja, wewenang dan tanggung 

jawab darimasing-masing anggotanya. Struktur organisasi menunjukkan 

tanggung jawab danpembagian wewenang (authority) dan hubungan antara 

bagian-bagian dalamperusahaan secara jelas. Dengan adanya struktur 

organisasi yang jelas akantercipta suatu koordinasi kerja yang efektif yang 

mendukung tercapainya tujuanperusahaan. Struktur organisasi suatu 

perusahaan dipengaruhi tujuan dan kegiatanoperasi perusahaan.Organisasi 

timbul atau terjadi apabila dua orang atau lebih bersama-samamenjalankan 

pekerjaan untuk kepentingan bersama.  

Organisasi merupakan penggabungan manusia untuk bekerjasama 

dalam mencapai tujuan yang telahditetapkan. Sedangkan sebagai fungsi 

suatu proses merincikan tugas dankewajiban serta memberikan 

pendelegasian kekuasaan dengan mengadakankerjasama baik secara 

vertikal maupun horizontal.Berikut ini adalah struktur orgaisasi dari PT 

Sinar Cerah Sempurna :  

 

 

Gambar 3.1 Struktur Organisasi PT Sinar Cerah Sempurna 
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Keterangan Struktur Organisasi : 

1.  Direksi 

Direksi adalah pimpinan perusahaan yang dipilih oleh para 

pemegang saham untuk mewakili kepentingan mereka dalam 

mengelola perusahaan.Di Indonesia pengaturan terhadap direktur 

terdapat dalam UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas 

dijabarkan fungsi,wewenang,dan tanggung jawab direksi.Seorang 

direktur atau dewan direksi dalam jumlah direktur dalam suatu 

perusahaan (minimal satu), yang dapat dicalonkan sebagai direktur, 

dan cara pemilihan direktur ditetapkan dalam anggaran dasar 

perusahaan. Pada umumnya direktur memiliki tugas antara lain:  

1. Memimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan 

perusahaan.  

2. Memilih, menetapkan, mengawasi tugas dari karyawan dan kepala 

bagian (manajer).  

3. Menyetujui anggaran tahunan perusahaan.  

4. Menyampaikan laporan kepada pemegang saham atas kinerja 

perusahaan.  

2. Manager 

Manager bertugas memimpin secara menyeluruh pada bidang 

managerial yang dibidanginya. Manajer dibagi menjadi beberapa 

jabatan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. 

3. Perencanaan dan Anggaran 

Divisi ini mempunyai tugas untuk merencanakan dan membuat 

anggaran dalam setiap pelayanan jasa yang ada di PT Sinar Cerah 

Sempurna. Agar setiap kegiatan tersebut berjalan sesuai rancana dan 

sesuai anggaran yang telah dianggarkan oleh PT Sinar Cerah 

Sempurna. 
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4. Administrasi dan Personalia 

Divisi ini bertugas dalam pengumpulan informasi yang 

berhubungan dengan sistem kepegawaian yang ada di PT Sinar Cerah 

Sempurnauntuk dapat membantu tercapainya suatu tujuan perusahaan, 

individu dan juga masyarakat luas. 

5. Logistik dan Umum 

Tugas dari divisi ini adalah melaksanakan tugas yang berhubungan 

dengan penjualan jasa yang ditawarkan, memastikan arus keluar dan 

masuk barang customer sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang 

telah ditetapkan PT Sinar Cerah Sempurna. 

6. Pelaksana Proyek 

 Tugas dari pelaksana proyek yaitu : 

  a.         Melaksanakan pekerjaan harian sesuai dokumen kontrak. 

  b.        Megkoordinir pekerja agar bekerja efektif dan efisien. 

  c.         Melaksanakan pekerjaan harian lapangan. 

7.  Pemasaran  

 Pemasaran adalah perpaduan antara aktivitas-aktivitas yang saling 

berhubungan untuk dapat mengetahui apa yang dibutuhkan oleh 

konsumen sehingga PT Sinar Cerah Sempurna dapat mengembangkan 

produk, harga, pelayanan dan melakukan promosi supaya kebutuhan 

konsumen dapat terpenuhi serta perusahaan mendapatkan keuntungan. 

8. Akuntansi dan Perpajakan 

 Divisi yang bertanggungjawab atas semua laporan keuangan serta 

pembayaran pajak yang ada di PT Sinar Cerah Sempurna. 

 

3.2      Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir 

ini adalah metode deskriptif analisis. Yaitu menggambarkan keadaan 

perusahaan berdasarkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari 

bagian Perpajakan PT Sinar Cerah Sempurna. 
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3.2.1  Objek dan Lokasi Penelitian 

 Dalam penelitian ini, objek yang diambil adalah tentang analisis Pajak 

kurang atau lebih bayar pada PT Sinar Cerah Sempurna. Dan lokasi yang 

digunakan dalam melaksanakan penelitian adalah PT Sinar Cerah 

Sempurna yang beralamat di Jalan Karangrejo BaratNo.9, Kelurahan 

Tinjomoyo, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Waktu pelaksanaan 

penelitian adalah tanggal 02 Januari 2017-04 Februari 2017.  

 

3.2.2  Jenis dan Pengumpulan Data 

  Jenis data yang digunakan penulis adalah data kualitatif dan kuantitatif.   

    Metode yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data adalah : 

1. Metode Observasi 

Mengumpulkan data yang dengan cara melakukan praktek kerja 

lapangan di PT Sinar Cerah Sempurna pada tanggal 02 Januari 

2017-04 Februari 2017. 

2. Metode Literatur  

Mengumpulkan data dengan cara mengambil data–data yang 

diperlukan dari bagian perpajakan PT Sinar Cerah Sempurna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


