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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan 

KAP Suganda Akna Suhri & Rekan (KAPSAS) adalah Kantor Akuntan Publik 

(KAP) bersertifikat yang didirikan pada tahun 2004. KAPSAS 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 dan 

Keuangan Korporasi, dan Jasa Konsultasi Lainnya. Saat ini KAPSAS telah 

berkembang menjadi suatu tim yang terdiri dari 45 orang profesional, yang 

masing-masing telah secara khusus dilatih untuk mampu fokus pada bisnis-

bisnis klien. Kantor KAPSAS berdomisili di Gading Serpong, Tangerang, 

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

Timur. 

 Visi dan Misi KAPSAS 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 
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daya, keterampilan dan atmosfir di lingkungan kerja yang bermanfaat di 

dalam mendorong kerja sama tim, inovasi dan keunggulan. 

       Jasa yang ditawarkan Kantor Akuntan Publik Suganda Akna Suhri & Rekan 

antara lain: 

1. Audit atas laporan keuangan 

Jasa audit atas laporan keuangan oleh auditor untuk menyatakan pendapat 

tentang kewajaran, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil 

usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi 

yang berlaku umum di Indonesia. Laporan auditor merupakan sarana bagi 

auditor untuk menyatakan pendapatnya, atau apabila keadaan 

mengharuskan, untuk menyatakan tidak memberikan pendapat. Baik 

dalam hal auditor menyatakan pendapat maupun menyatakan tidak 

memberikan pendapat, ia harus menyatakan apakah auditnya telah 

dilaksanakan berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan 

Publik Indonesia (IAPI). 

2. Pemeriksaan (examination) sesuai dengan kriteria yang  disepakati bersama 

Jasa pemeriksaan yang dilakukan auditor atas laporan keuangan suatu 

perusahaan dilakukan untuk memastikan keakuratan, kelayakan dari 

informasi dalam laporan keuangan dan keandalan dari laporan keuangan 

tersebut. Dalam melakukan pemeriksaan auditor menggunakan kriteria 

yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan. (PSAK). 
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3. Review atas laporan keuangan 

Jasa review atas laporan keuangan terdiri dari pelaksanaan prosedur 

permintaan keterangan dan analisis yang menghasilkan dasar memadai 

bagi akuntan untuk memberikan keyakinan terbatas, bahwa tidak terdapat 

modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar 

laporan tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di 

Indonesia 

4. Penyusunan laporan keuangan 

Jasa penyusunan laporan keuangan terdiri dari penyusunan laporan 

keuangan bulanan/tahunan atas neraca, laporan laba rugi, laporan 

perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.  

5. Jasa perpajakan seperti penyusunan laporan perpajakan dan pengisian SPT 

tahunan baik badan maupun pribadi 

Jasa perpajakan baik kepada orang pribadi dan badan diberikan seperti 

penyusunan laporan perpajakan dan pengisian SPT Tahunan. 

6. Jasa Konsultasi Manajemen 

Jasa yang diberikan kepada manajemen perusahaan yang ingin 

mengkonsultasikan terkait  penyusunan laporan keuangan, penentuan 

kebijakan keuangan dalam laporan keuangan yang ingin diterapkan 

berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, dan restrukturisasi laporan 

keuangan. 

Kantor Akuntan Publik Suganda Akna Suhri & Rekan mempunyai 

beberapa klien. Berikut ini gambaran umum dari klien-klien yang 
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ditangani selama proses magang: 

1. PT KLE 

PT KLE didirikan berdasarkan akta No. 5X, tanggal 16 Mei 20XX dan 

disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia pada tanggal 30 Juni 20XX. Sesuai dengan Anggaran Dasar, 

perusahaan bergerak di bidang usaha umum, yang meliputi pembangunan, 

perdagangan, jasa, pertanian, perindustrian, pertambangan, percetakan, 

pengangkutan dan perbengkelan. Perusahaan masih dalam tahap 

pengembangan pembangunan Apartemen GAA yang terletak di Jalan KP 

No. X, Bandung. 

2. PT KMKJ 

PT KMKJ didirikan berdasarkan Akta No. XX, tanggal 1 Mei 20XX dan 

telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia pada tanggal 25 Juni 2013. Sesuai dengan Anggaran Dasar, 

perseroan bergerak di bidang usaha umum, yang meliputi pembangunan, 

perdagangan, jasa, pertanian, perindustrian, pertambangan, percetakan, 

pengangkutan dan perbengkelan. Perseroan berdomisili di Jalan CL 

No.1XX, Bandung. 

3. PT PNH 

PT PNH didirikan dengan nama berdasarkan akta No. 7X, tanggal 13 

Januari 20XX dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia pada tanggal 25 Mei 20XX. Sesuai dengan 

Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan perusahaan di bidang 
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pariwisata, yang meliputi jasa manajemen hotel, jasa penyampaian 

pandangan saran penyusunan studi kelayakan, perencanaan, pengawasan 

manajemen dan penelitian di bidang kepariwisataan. Perusahaan 

berdomisili di Jalan HH No. X-1X, Kecamatan Cidadap, Bandung, Jawa 

Barat. 

4. PT KSH 

PT KSH didirikan berdasarkan akta No. 1X tanggal 21 Juli 20XX dan 

telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia pada tanggal 16 Agustus 20XX. Sesuai 

dengan Anggaran Dasar, perusahaan bergerak di bidang hotel yang 

meliputi penyediaan kamar, penyediaan tempat dan pelayanan makanan 

dan minuman, pelayanan pencucian pakaian/binatu, penyediaan fasilitas 

akomodasi dan pelayanan lain yang diperuntukan penyelenggara kegiatan 

usaha hotel. Perusahaan memiliki dan mengoperasikan Hotel GSK yang 

terletak di Jalan RK No. XX, Badung, Bali. 

5. PT KKN 

PT KKN didirikan berdasarkan akta No. 1X tanggal 26 Agustus 20XX dan 

telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia pada tanggal 17 November 20XX. Sesuai 

dengan Anggaran Dasar, perusahaan bergerak di bidang hotel yang 

meliputi penyediaan kamar, penyediaan tempat dan pelayanan makanan 

dan minuman, pelayanan pencucian pakaian/binatu, penyediaan fasilitas 

akomodasi dan pelayanan lain yang diperuntukan penyelenggara kegiatan 
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usaha hotel. Perusahaan mengelola dan mengoperasikan hotel bintang tiga 

yaitu Hotel GS yang terletak di Jalan Legian, Bali. 

6. PT SPM 

PT SPM didirikan berdasarkan akta No. 1X tanggal 28 Agustus 20XX dan 

telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia pada tanggal 23 September 20XX. 

Perusahaan berkedudukan di Jakarta Selatan. Sesuai dengan Anggaran 

Dasar, perusahaan menjalankan kegiatan usaha di bidang jasa, 

perdagangan, pembangunan, pertanian, industri, penerbitan, angkutan, dan 

perbengkelan. 

7. PT SB 

PT SB merupakan perusahaan yang menjalankan usahanya dalam bidang 

distributor makanan, minuman dan barang-barang konsumsi lainnya. 

Perusahaan didirikan pada tahun 1981 berdasarkan akta no. 12X. Lokasi 

perusahaan berada di Jawa Timur yang kemudian pindah ke Jakarta. PT 

SB memiliki cabang di provinsi Bali. 

8. PT JT 

PT JT merupakan perusahaan yang didirikan pada tahun 1996. PT JT 

bergerak di bidang usaha telekomunikasi dan menjalankan 3 sektor 

komunikasi yang berbeda yaitu telekomunikasi, call center, dan cloud 

communication. PT JT berlokasi di Jl. K.H. Wahid Hasyim No. XX, 

Jakarta Pusat. 
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9. PT RMIP 

PT RMIP didirikan berdasarkan akta No. 0XX tanggal 08 Februari 20XX 

dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia pada tanggal 18 Desember 20XX. 

Perusahaan bergerak dibidang perdagangan barang dan distribusi barang 

untuk instansi. Alamat terdaftar Perusahaan berlokasi di Jl. DM Km 1X 

Blok D No. 8A-D, Poris Jaya, Batu Ceper, Tangerang, Provinsi Banten. 

10. PT PIM 

PT PIM didirikan berdasarkan akta No. XX tanggal 17 Februari 20XX 

yang dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak 

Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 24 Maret 20XX. Sesuai 

dengan Anggaran Dasar, Perusahaan bergerak di bidang industri plastik 

dengan orientasi ekspor. Alamat terdaftar Perusahaan berlokasi di Jl. KHS 

No. 1X, Kelurahan Poris Plawad, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang. 

11. PT KAYA 

PT KAYA didirikan berdasarkan akta No. 1X tanggal 23 Mei 20XX dan 

telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia pada tanggal 24 Agustus 20XX. Sesuai 

dengan Anggaran Dasar Perusahaan bergerak di bidang pariwisata, 

termasuk usaha hotel yang meliputi penyediaan kamar, pelayanan 

makanan dan minuman. pelayanan pencucian pakaian/ binatu, penyediaan 

fasilitas akomodasi dan pelayanan lain yang diperlukan bagi 

penyelenggara kegiatan usaha. Perusahaan memiliki dua hotel yaitu Hotel 
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GFB yang terletak di Jl.=BG No. 6X, Bandung dan Hotel GFKJ di Jl. Kb J 

No. 7X-7X Kelurahan Kebon Jeruk, Bandung. 

12. PT SUK 

PT SUK didirikan berdasarkan akta No. 4X tanggal 30 Maret 20XX dan 

telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia pada tanggal 5 Juni 20XX. Sesuai dengan 

Anggaran Dasar, perusahaan bergerak di bidang pariwisata yang meliputi 

penyediaan kamar, penyediaan tempat dan pelayanan makanan dan 

minuman, pelayanan pencucian pakaian/ binatu, penyediaan fasilitas 

akomodasi dan pelayanan lain yang diperuntukan penyelenggara kegiatan 

usaha. Perusahaan memiliki dan mengelola GFV yang terletak di 

Lingkungan LT, Gianyar, Bali. 

13. PT KSJ 

PT KSJ didirikan berdasarkan akta pada tanggal 1 Agustus 20XX dan 

telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia pada tahun 2011. Sesuai dengan Anggaran 

Dasar, perusahaan bergerak di bidang hotel yang meliputi penyediaan 

kamar, penyediaan tempat dan pelayanan makanan dan minuman, 

pelayanan pencucian pakaian/binatu, penyediaan fasilitas akomodasi dan 

pelayanan lain yang diperuntukan penyelenggara kegiatan usaha hotel. 

Perusahaan masih dalam tahap perencanaan pembangunan Hotel GF yang 

terletak di Jalan S, Bali. Kantor pusat perusahaan berlokasi di Jl. CH No. 

1XX, Bandung. 
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14. PT IPT 

PT IPT merupakan perusahaan yang menyediakan solusi terintegrasi untuk 

komunikasi data, saluran sewa, internet telephony services, data center, 

disaster recovery serta solusi bisnis berbasis internet lainnya. PT IPT 

didirikan pada tahun 20XX. PT IPT berlokasi di Jl. Abdul Muis No. XX, 

Jakarta Pusat. 

15. PT KCT 

PT KCT didirikan berdasarkan akta No. XX tanggal 8 Agustus 20XX dan 

telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 10XXX 

tanggal 17 Oktober 20XX tambahan No. 8X. Perusahaan adalah pemilik 

dan pengelola hotel, yang berkantor pusat di Jalan Hegarmanah No. X-XX 

Bandung. Hotel-hotel yang dikelola oleh perusahaan adalah Hotel GSS, 

Bandung dan Hotel SR, Bandung. 

16. PT KMKA 

PT KMKA didirikan berdasarkan akta No. XX tanggal 1 Mei 20XX dan 

telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia pada tanggal 18 Juni 20XX. Sesuai dengan 

Anggaran Dasar, Perusahaan bergerak di bidang usaha umum, yang 

meliputi pembangunan, perdagangan, jasa, pertanian, perindustrian, 

pertambangan, percetakan, pengangkutan dan perbengkelan.\ 

17. PT PHI 

PT PHI didirikan berdasarkan akta No. 3X pada tanggal 23 Maret 20XX 

dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi 
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Manusia Republik Indonesia pada tanggal 1 April 20XX. Perusahaan 

bergerak di bidang konstruksi dan real estate. Perusahaan berkedudukan di 

Jakarta Selatan. 

18. PT PKI 

PT PKI didirikan berdasarkan akta No. 4X pada tanggal 25 Februari 20XX 

dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia pada tanggal 26 Februari 20XX. Perusahaan 

bergerak di bidang konstruksi dan real estate. Perusahaan berkedudukan di 

Jakarta Selatan. 

19. PT KZN 

PT KZN didirikan berdasarkan akta No. 4X tanggal 23 Oktober 20XX dan 

telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia pada tanggal 12 Desember 20XX. Sesuai 

dengan Anggaran Dasar, perusahaan bergerak di bidang pariwisata, 

termasuk usaha hotel yang meliputi penyediaan kamar, pelayanan 

makanan dan minuman, pelayanan pencucian pakaian/binatu, penyediaan 

fasilitas akomodasi dan pelayanan lain yang diperlukan bagi 

penyelenggaraan kegiatan usaha. Perusahaan masih dalam tahap 

perencanaan pembangunan Hotel ZV yang terletak di Jl. AY, Cilegon. 

Kantor pusat perusahaan berlokasi di Jl. Cihampelas No.1XX, Bandung. 

20. PT SMUJ 

PT SMUJ didirikan berdasarkan akta No. 1X tanggal 19 Oktober  20XX 

dan telah memperoleh  pengesahan  dari Menteri Hukum dan Hak  Asasi 
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Manusia Republik Indonesia pada tanggal 17 November 20XX. Sesuai 

dengan Anggaran Dasar, perusahaan bergerak di bidang pariwisata, 

termasuk usaha hotel  yang  meliputi  penyediaan  kamar, pelayanan  

makanan dan minuman, pelayanan pencucian pakaian/binatu, penyediaan 

fasilitas akomodasi dan pelayanan lain yang diperlukan bagi 

penyelenggaraan kegiatan usaha. Perusahaan masih dalam tahap 

perencanaan pembangunan Hotel GSC yang terletak di Jl. RC, Ubud, Bali. 

21. PT PPI 

PT PPI didirikan berdasarkan akta No. 4X tanggal 16 Desember 2014 dan 

telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia pada tanggal 23 Desember 20XX. PT PPI berkedudukan di 

Jakarta Selatan. Perusahaan bergerak dalam bidang pembangunan dan 

pemberian jasa. 

22. PT KUM 

PT KUM didirikan berdasarkan akta No. 1XX tanggal 19 Mei 20XX dan 

telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia pada tanggal 4 Juli 20XX. Sesuai dengan 

Anggaran Dasar, perusahaan bergerak di bidang pariwisata, termasuk 

usaha hotel yang meliputi penyediaan kamar, pelayanan makanan dan 

minuman, pelayanan pencucian pakaian/binatu, penyediaan fasilitas 

akomodasi dan pelayanan lain yang diperlukan bagi penyelenggara 

kegiatan usaha. Perusahaan menjalankan usahanya dengan mengelola 
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Hotel ZV yang terletak di Jl. ST No. 1XX, Bandung. Kantor pusat 

perusahaan berlokasi di Jl. KK No. 5X Pasir Kaliki-Cicendo, Bandung. 
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2.2 Struktur Organisasi Perusahaan 

       Gambar 2.1 

Struktur Organisasi KAP Suganda Akna Suhri dan Rekan 
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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 

mengkomunikasikan perkembangan atas audit yang dilakukan kepada 

partner. 

Manager 

 Manager membantu partner dengan tugas-tugas audit yang memerlukan 

pengalaman dan pertimbangan tingkat tinggi, yaitu membuat rencana audit, 

memastikan (mereview) bahwa seluruh rencana telah dilaksanakan tim, 

mengetahui perkembangan pekerjaan yang telah dilakukan dari ketua 

tim/senior auditor, memberikan pertimbangan jenis opini yang akan 

diberikan dan memastikan bahwa proses audit telah memenuhi mutu yang 

diharapkan.  

Senior Auditor (Ketua Tim) 

Ketua Tim (In-charge) bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas audit 

sehari-hari di klien. Ketua tim menentukan tugas-tugas yang dilakukan 

oleh junior auditor dan bertanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukan 

oleh junior auditor. Ketua tim melakukan review atas hasil pekerjaan 

junior auditor untuk mencegah adanya kesalahan yang dilakukan oleh 

junior auditor. 
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Junior Auditor (Anggota Tim) 

Auditor junior membantu pelaksanaan audit dan bertanggung jawab 

kepada Ketua Tim (Auditor Senior). Junior auditor mengkomunikasikan 

Hasil dari tugas-tugas yang dilakukan oleh junior auditor kemudian 

diserahkan kepada ketua tim/senior auditor untuk direview. Selama 

melaksanakan kerja magang di KAP Suganda Akna Suhri & Rekan, 

penulis ditempatkan pada posisi Junior Auditor. 
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