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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan 

Kantor Akuntan Publik Suganda Akna Suhri dan Rekan (KAPSAS) adalah 

Kantor Akuntan Publik bersertifikat yang didirikan pada tahun 2004 di 

Jakarta, Indonesia. Didirikan berdasarkan akta No. 05 tanggal 13 Februari 

2012 yang dibuat oleh notaris Meiliana Oetomo dan disahkan oleh Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No C-27 HT.03.02-TH 

2006 tanggal 27 Februari 2006. 

KAPSAS memberikan layanan Assurance, Perpajakan, Akuntansi 

Keuangan Korporasi, dan Pendirian Bisnis di Indonesia yang disesuaikan 

dengan kebutuhan klien dan volume transaksi klien yang bervariasi. KAPSAS 

melakukan ini dengan memanfaatkan penggunaan software yang bersifat 

friendly, tim profesional yang bersertifikasi dan memiliki pengalaman luas 

dalam berbagai jenis industri. 

 KAPSAS telah berkembang menjadi suatu tim yang terdiri dari 45 orang 

profesional. Kantor KAPSAS berdomisili di Gading Serpong, Tangerang 

Indonesia, dan memiliki 2 kantor perwakilan di Jakarta Selatan dan di Bekasi 

Timur. KAPSAS sudah terdaftar di beberapa badan regulasi Indonesia antara 

lain seperti: 

1. BAPEPAM-LK 

2. BANK INDONESIA 
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3. IAPI 

4. IAI 

Visi dan Misi KAP Suganda Akna Suhri & Rekan adalah: 

Visi:  

“Menjadi kantor akuntan publik dengan reputasi yang baik dan mitra 

bisnis yang disukai di segmen pasar ini dengan menawarkan ketepatan 

waktu, efisien, hemat biaya dan mampu memberikan nilai tambah.” 

Misi: 

“Menjadi mitra bisnis bagi klien kami dalam mewujudkan tujuannya. 

Kami melakukannya dengan terus mengembangkan pengetahuan kami, 

sumber daya, keterampilan dan atmosfir di lingkungan kerja yang 

bermanfaat di dalam mendorong kerja sama tim, inovasi dan 

keunggulan.” 

Layanan yang ditawarkan Kantor Akuntan Publik Suganda Akna Suhri & 

Rekan antara lain: 

1. Layanan Asurans 

KAPSAS memberikan jasa audit independen atas laporan keuangan klien 

yang dirancang untuk menilai kehandalan informasi keuangan yang 

disajikan oleh klien untuk digunakan oleh investor, kreditor dan para 

stakeholder lain, serta menilai kesesuaiannya dengan standar akuntansi 

keuangan yang berlaku di Indonesia.  

Pemeriksaan ini dilaksanakan sesuai dengan standar auditing. 

KAPSAS mengadopsi pendekatan “risk based audit”, yang 
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menggabungkan antara kemampuan teknis dengan pemahaman yang 

detail terhadap kebutuhan klien. KAPSAS memperoleh suatu 

pemahaman yang menyeluruh atas risiko yang ada pada setiap siklus 

operasi dan menjadikan risiko tersebut fokus dari pemeriksaan. 

Jasa audit yang ditawarkan oleh KAPSAS mencakup berbagai 

macam bentuk layanan atestasi dan pelaporan. KAPSAS sering diminta 

oleh klien untuk membantu mereka dalam menerbitkan laporan atas 

pengujian hal-hal tertentu, review atau prosedur yang disepakati oleh 

klien. Layanan ini mencakup layanan atestasi di luar kebutuhan audit 

laporan keuangan. 

2. Layanan Perpajakan 

Perpajakan korporasi merupakan salah satu komponen penting dari segi 

biaya dikeluarkan dan waktu yang harus dipakai dalam suatu perusahaan. 

Sistem perpajakan di Indonesia memberikan banyak tantangan yang unik, 

dan kegagalan untuk mematuhi hukum dan peraturan yang seringkali 

tidak jelas, dapat menyebabkan komitmen waktu, biaya profesional dan 

denda pajak yang signifikan. 

KAPSAS membantu klien untuk meminimalkan eksposur pajak 

perusahaan dan membebaskan mereka dari beban administrasi untuk 

memenuhi aturan perundang-undangan. KAPSAS memberikan layanan 

antara lain: 

a. perencanaan pajak; 

b. pelaporan perpajakan bulanan dan tahunan; 
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c. penghitungan kewajiban perpajakan pribadi dan badan; 

d. persiapan pengajuan lebih bayar pajak; dan 

e. pendampingan dalam pengadilan pajak. 

3. Layanan Akuntansi dan Keuangan 

KAPSAS telah memiliki pengalaman panjang dalam membantu 

perusahaan dalam meningkatkan kinerja binisnya dengan memberikan 

sejumlah layanan jasa akuntansi dan keuangan yang menjadi dasar bagi 

penyediaan informasi yang akurat dan tepat waktu untuk mendorong 

keputusan berbasis kinerja, yang meliputi: 

a. penyusunan laporan keuangan historis dan proforma; 

b. penganggaran dan proyeksi laporan keuangan; 

c. pendampingan dalam implementasi standar akuntansi baru; 

d. penyusunan annual report; dan 

e. penilaian usaha. 

4. Layanan Konsultan 

KAPSAS juga memberikan layanan konsultan (non assurans) yang 

meliputi: 

a. persiapan Initial Public Offering; 

b. pelatihan penerapan standar akuntansi; 

c. restrukturisasi usaha; 

d. evaluasi tata kelola perusahaan yang baik; 

e. outsourching audit internal; dan 

f. konsultasi merger & akuisisi. 
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Kantor Akuntan Publik Suganda Akna Suhri & Rekan mempunyai 

beberapa klien. Berikut ini gambaran umum dari klien-klien yang ditangani 

selama proses magang (nama perusahaan disamarkan): 

1. PT SPM 

PT SPM didirikan pada tahun 1988. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh 

PT SPM bergerak dalam bidang perdagangan barang kosmetik, perabot 

rumah tangga, dan pestisida. Saat ini, PT SPM berkedudukan di Jakarta 

dan mempunyai pabrik yang berlokasi di Tangerang. 

2. PT CI 

PT CI didirikan pada tahun 1983 sebagai induk usaha (holding) dan 

bertindak sebagai perusahaan investasi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia pada tahun 1998. PT CI melakukan akuisisi terhadap 

perusahaan yang bergerak di bidang industri migas, sehingga kegiatan 

bisnis PT CI yaitu berfokus pada sektor minyak dan gas bumi. Saat ini, 

lokasi kantor pusat PT CI berkedudukan di Jakarta Selatan. Berikut ini 

merupakan anak perusahaan dari PT CI, yaitu: 

a. PT CBRB 

PT CBRB didirikan pada tahun 2004. Perusahaan bergerak di bidang 

produksi minyak dan gas bumi di area Sumatera Selatan, Indonesia, 

di bawah Kontrak Bagi Hasil (PSC) Air Komering dengan Badan 

Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK 

MIGAS), sebagai badan Pelaksana Hulu Minyak dan Gas Bumi 
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Indonesia. Kantor pusat perusahaan saat ini berkedudukan di Jakarta 

Selatan. 

b. PT GSAL 

GSAL Ltd. didirikan berdasarkan hukum negara British Virgin 

Islands pada tanggal 18 Juli 2005. Alamat terdaftar Perusahaan 

berlokasi di Portcullis Trust Net Chambers, Road Town, Tortola 

British Virgin Island. Berdasarkan East Kangean PSC, Perusahaan 

bergerak dalam eksploitasi, pengembangan dan produksi minyak dan 

gas bumi di area kontrak Kangean Timur. PT GSAL berkantor pusat 

di Jakarta Selatan.  

3. PT SI 

Perusahaan ini didirikan pada tanggal 25 Januari 1955 dengan nama PT 

PPPS yang disingkat menjadi PT SI. Sesuai dengan anggaran dasar, 

perusahaan mulai beroperasi secara komersil pada tahun 1955 dan ruang 

lingkup kegiatan perusahaan terutama bergerak dalam bidang ekspor dan 

impor karet. Saat ini, perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di 

Sampit, Kalimantan Tengah, dan memiliki kantor perwakilan di Jakarta 

Selatan. 

4. PT SAS 

PT SAS didirikan pada tahun 2009. PT SAS merupakan perusahaan 

swasta nasional yang bergerak dibidang telekomunikasi. Perusahaan baru 

beroperasi secara komersial pada tahun 2010. Saat ini, perusahaan 

berkedudukan di Jakarta Selatan. 
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5. PT IKK  

PT IKK (Perseroan) yang sebelumnya bernama PT MI dan entitas 

anaknya, dimana Perseroan pada awalnya bernama PT IALC. Kegiatan 

Perseroan meliputi bidang usaha anjak piutang, sewa guna usaha, 

pembiayaan konsumen, dan usaha kartu kredit. Perseroan mulai 

beroperasi secara komersial pada tahun 1983. Perseroan berkedudukan di 

Jakarta Pusat. 

6. PT PNH 

PT PNH didirikan pada tahun 2001. Sesuai dengan anggaran dasar, PT 

PNH melakukan kegiatan usaha meliputi bidang pariwisata seperti jasa 

manajemen hotel, jasa penyampaian pandangan saran, penyusunan studi 

kelayakan, perencanaan, pengawasan manajemen, dan penelitian di 

bidang pariwisata. Perusahaan berkedudukan di Bandung, Jawa Barat. 

7. PT PBP 

PT PBP didirikan pada tahun 1990. Sesuai dengan anggaran dasar, 

perusahaan bergerak di bidang perdagangan, pemborong, perindustrian, 

penambangan, peternakan, perkebunan, kehutanan, pengangkutan. Saat 

ini, usaha utama perusahaan di bidang perdagangan plastik dengan 

jumlah karyawan tetap sebanyak 48 orang. Perusahaan berkedudukan di 

Jakarta Barat. 

8. PT AIC 

PT AIC didirikan pada tahun 2008. Bidang usaha berdasarkan anggaran 

dasar perusahaan terdiri dari: perdagangan, pemborong, perindustrian, 
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penambangan, peternakan, perkebunan, kehutanan dan pengangkutan. 

Saat ini perusahaan bergerak dibidang perdagangan, jasa pergudangan, 

dan penyewaan mobil. Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di 

Jakarta Barat. 

9. PT ICP 

Didirikan pada tanggal 3 Oktober 2000, PT ICP merupakan perusahaan 

yang berfokus pada penyediaan jaringan, jasa, dan konten 

telekomunikasi. Sebagai anak perusahaan dari PLN, pada awalnya PT 

ICP berfokus untuk melayani kebutuhan PLN akan jaringan 

telekomunikasi. Seiring dengan kebutuhan industri akan jaringan 

telekomunikasi dengan tingkat availability dan reliability yang konsisten, 

PT ICP mengembangkan usahanya yaitu dengan mengkomersialkan 

kelebihan kapasitas jaringan telekomunikasi ketenagalistrikan serat optik 

milik PLN di Jawa dan Bali. PT ICP saat ini berkedudukan di Jakarta 

Timur. 

10. PT FSI 

PT FSI didirikan pada tahun 2007. Perusahaan menjalankan usaha dalam 

bidang perdagangan dan usaha dalam bidang jasa, meliputi jasa 

keamanan, konsultasi bidang keamanan dan pendidikan keamanan, 

konsultasi keamanan strategis, jasa manajemen keamanan dan 

keselamatan, jasa pelatihan dan pengembangan sistem. Perusahaan 

memiliki sebanyak 1.771 orang untuk tenaga pengamanan dan karyawan 

kantor. Saat ini, perusahaan berkedudukan di Jakarta Selatan. 
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11. PT ALP 

PT ALP didirikan pada tahun 1995. Sesuai dengan anggaran dasar, 

perusahaan bergerak dalam bidang usaha real estate, rekreasi, pusat 

hiburan, catering atau restoran, dan taman bermain. Perusahaan memulai 

kegiatan operasionalnya pada tahun 1997. Saat ini, perusahaan 

berkedudukan di Jakarta Pusat. 

12. PT MCP 

PT MCP didirikan pada tahun 2013. Sesuai dengan anggaran dasar, 

perusahaan bergerak dalam bidang usaha perdagangan, pembangunan, 

pemberian jasa, perindustrian, pengangkutan darat dan percetakan. 

Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat. 

13. PT MDP 

PT MDP didirikan pada tahun 2008. Sesuai dengan anggaran dasar, 

perusahaan bergerak dalam bidang usaha perdagangan, perindustrian, 

pertambangan, pengangkutan dan jasa. Perusahaan berkedudukan dan 

berkantor pusat di Jakarta Selatan. 

14. PT BS 

 PT BS merupakan perusahaan yang mulai beroperasi secara komersial 

pada tahun 1981 dalam bidang distributor makanan, minuman dan 

barang-barang konsumsi lainnya. Perusahaan pertama kali didirikan pada 

tahun 1981. Lokasi perusahaan berada di Jawa Timur yang kemudian 

dipindahkan ke Jakarta tertanggal 31 Desember 1998. Selain itu, PT BS 

juga memiliki cabang di Bali. 
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15. PT SYI 

PT SYI didirikan pada tahun 1991, yang bertujuan untuk membantu 

pemerintah Indonesia dalam memperlancar aliran barang modal dan 

peralatan ke Indonesia dari seluruh dunia melalui jasa pemeriksaan pra-

pengapalan yang bertaraf internasional. PT SYI berkantor pusat di 

Jakarta dan memiliki 6 kantor cabang dan beberapa unit wilayah kerja di 

Indonesia. 

16. PT PIM 

PT PIM didirikan pada tahun 2006. Sesuai dengan anggaran dasar, 

perusahaan bergerak di bidang industri plastik dengan orientasi ekspor. 

Perusahaan berkedudukan di Kota Tangerang, Banten. 

 

2.2 Struktur Organisasi Perusahaan 

Berikut ini merupakan struktur organisasi dari KAPSAS: 

Gambar 2.1 

Struktur Organisasi KAP Suganda Akna Suhri dan Rekan 
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Keterangan :                                                            

   Jalur koordinasi 

Partner 

Partner menduduki jabatan tertinggi dalam penugasan audit. Partner juga 

bertanggung jawab baik pada hubungan dengan klien dan kualitas teknis 

secara umum dari jasa audit yang diberikan oleh KAP. 

Manager 

Manager membantu partner dengan tugas-tugas audit yang memerlukan 

pengalaman dan pertimbangan tingkat tinggi, yaitu membuat rencana audit, 

memastikan (me-review) bahwa seluruh rencana telah dilaksanakan tim, 

memberikan pertimbangan jenis opini yang akan diberikan dan memastikan 

bahwa proses audit telah memenuhi mutu yang diharapkan. Tidak ada 

pembedaan bidang dalam tugas bagi setiap manager dalam KAP Suganda 

Akna Suhri dan Rekan. Manager memiliki tugas sesuai dengan arahan 

partner.   

Senior Auditor (Ketua Tim) 

Senior auditor yang merupakan ketua tim, bertanggung jawab dalam 

pelaksanaan tugas audit sehari-hari di klien.  

Junior Auditor (Anggota Tim) 

Junior auditor yang merupakan anggota tim, membantu pelaksanaan audit dan 

bertanggung jawab kepada senior auditor (ketua tim). 

 

Pelaksanaan kerja magang..., Alvian, FB UMN, 2017




