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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1. Sejarah Singkat Perusahaan 

2.1.1. KAP Susianto 

Kantor Akuntan Publik ini didirikan pada tanggal 8 Agustus 2011 

oleh Bapak Susianto, S.E., CPA., BKP berdasarkan Keputusan 

Menteri Keuangan No. 850/KM.1/2011. Kantor Akuntan Publik 

(KAP) Susianto beralamat di Ruko Golden Eight Blok G No.32, Jl. 

Ki Hajar Dewantara, Gading Serpong, Tangerang.  

Kantor Akuntan Publik Susianto memberikan layanan berupa:  

1. Auditing Service, meliputi pemeriksaan laporan keuangan, due 

diligence, perbaikan sistem akuntansi dan identifikasi fraud 

(penipuan). 

2.  Accounting Services, meliputi penyusunan laporan keuangan dan 

bantuan dalam menyiapkan catatan akuntansi dari sebuah 

organisasi bisnis yang baru didirikan. 

3. Tax Consulting Service, merupakan jasa konsultasi pajak dan 

perencanaan pajak (tax planning) orang pribadi dan perusahaan 

dengan tujuan meminimalkan perpajakan atas penghasilan dan 
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modal, baik untuk bisnis maupun individu dan juga jasa 

pemeriksaan pajak. 

4. Management Consulting and Advisory Services, KAP Susianto 

memberikan Jasa Konsultasi Manajemen. Tim konsultan KAP 

Susianto memberikan respon cepat untuk kebutuhan perusahaan. 

Jasa konsultasi manajemen KAP Susianto meliputi: 

a. Manajemen Desain Sistem Akuntansi. 

b. Bantuan untuk lisensi PMA (Penanaman Modal Asing) dan 

lisensi PDMN (Penanaman Modal Dalam Negeri). 

c. Audit Internal 

d. Restrukturisasi Perusahaan. 

e. Restrukturisasi Hutang dan Akuisisi. 

f. Lisensi. 

g. Layanan Likuidasi. 

KAP Susianto melakukan jasanya dengan berpedoman pada standar 

audit yang disesuaikan dengan Standar Profesional Akuntan Publik 

(SPAP) yang berlaku. Selain itu, KAP Susianto juga di dukung oleh 

tenaga profesional yang ahli dan siap dalam mengatasi permasalahan 

yang ada. Pekerjaan yang dilakukan tenaga profesional KAP Susianto 

juga tidak lepas dari pengawasan dari pimpinan KAP Susianto, yakni 

Susianto, SE., CPA, BKP. 
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2.1.2. Profil Klien Perusahaan 

2.1.2.1. PT Manggista  

PT Manggista merupakan brand elektronik dengan berbagai 

macam produknya yang inovatif, mulai dari TV plasma, 

kamera, AC, kulkas, mesin cuci, produk kecantikan dan 

lainnya. Perusahaan ini berdiri pada tanggal 11 Mei 19xx 

berdasarkan Akta Notaris No. 25 tanggal 16 Nopember 19xx 

dari Notaris Suseno, S.H. PT Manggista beralamat di 

Mayapada Tower. Jl. Jenderal Sudirman, Jakarta, Indonesia.  

VISI: 

Melalui kegiatan usaha ini, PT Manggista akan membangun 

kemitraan dengan pemain utama dalam bidang industri 

individu dan akan secara aktif menyuguhkan produk dan 

layanan, yang merealisasikan nilai pelanggan baru.  

MISI: 

“Mengingat tanggung jawab kami sebagai industrialis, kami 

akan mengabdikan diri demi kemajuan dan perkembangan 

kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan usaha kami, 

dengan meningkatkan kualitas hidup di seluruh dunia.” 
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2.1.2.2. PT Apelatama 

PT Apelatama didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 45 

tanggal 14 Oktober 20xx dari Notaris Beta Solihin, S.H. Akta 

Pendirian telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak 

Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan 

No. C-xxxxx HT.xx.xx TH 20xx tanggal 23 Mei 20xx. PT 

Apelatama beralamat di Jl. Sunter Boulevard Blok Bx, 

Jakarta Utara. Perusahaan ini bergerak dalam bidang 

perdagangan alat – alat tulis kantor, didukung oleh tenaga 

kerja yang profesional, dengan demikian setiap pelanggan 

dapat menikmati kepuasan dari harga yang kompetitif dan 

kualitas produk yang baik. 

VISI: 

Menjadi perusahaan penyedia alat-alat tulis kantor yang 

bermutu 

MISI: 

Menjadi mitra bisnis dan andalan bagi para pelanggan 

2.1.2.3. PT Melonisia 

PT Melonisia didirikan berdasarkan Akta Notaris Budi 

Haliman, SH. No. 143 tanggal 3 Maret 20xx.  Akta Pendirian 

perusahaan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak 
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Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan 

No. C-xxxx.HT.xx.01.Th.20xx tanggal 23 September 20xx. 

Perusahaan berkedudukan di Jakarta dan mulai beroperasi 

komersial sejak Oktober 20xx. 

PT Melonisia merupakan perusahaan minuman siap minum 

dalam kemasan botol. Dasar atau filosofi PT Melonisia 

adalah niat baik yang peduli terhadap kualitas, keamanan, 

kesehatan produk serta ramah lingkungan. Perusahaan ini 

terus berinovasi dengan mengembangkan produk minuman 

yang bertujuan untuk memuaskan para konsumen dan 

pelanggan. 

2.1.2.4. PT Kelapamuda 

PT Kelapamuda didirikan berdasarkan Akta Notaris Hapendi 

Harahap, SH No. 24 tanggal 18 Oktober 20xx. Akta 

pendirian perusahaan telah disahkan oleh Menteri Hukum 

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat 

keputusan No. AHU-xxxxx.AH.xx.xx. Tahun 20xx tanggal 

28 Desember 20xx.  

Akta pendiri telah diubah dan ditambah dalam pernyataan 

keputusan rapat No. 1 tanggal 4 Desember 20xx dihadapan 
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notaris Rovandy Abdams, SH. mengenai perubahan susunan 

anggota direktur dan komisaris.  

Perusahaan ini berkedudukan di Jl. Haji Mamat No. xx, 

Cibadak, dan perusahaan ini menyediakan jasa konstruksi 

dan pengembangan di berbagai bidang. Visi dari perusahaan 

ini adalah sebagai perusahaan yang mengutamakan diligensi, 

pengalaman, hubungan baik, dan kreativitas yang dicapai 

dengan totalitas kinerja demi terwujudnya suatu proyek yang 

sukses. 

2.1.2.5. PT Rambutan 

PT Rambutan didirikan berdasarkan Akta Notaris Buchari 

Hanafi, SH No. 33 tanggal 27 Januari 20xx. Akta Pendirian 

perusahaan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak 

Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat keputusan 

No. AHU-xxxxx.AH.xx.xx. Tahun 20xx tanggal 9 Februari 

20xx. 

Anggaran dasar dari perusahaan ini telah mengalami 

perubahan terakhir dengan Akta Notaris Buchari Hanafi, SH. 

No. 23 tanggal 17 Juni 20xx mengenai perubaan pasal 3 

anggaran dasar sehingga maksud dan tujuan perusahaan yang 

bergerak dalam bidang pertambangan. Akta perubahan 

Pelaksanaan Jasa..., Christine Fonda, FB UMN, 2015



53 

 

anggaran dasar tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum 

dan Hak Asasi Manusia No. AHU-xxxxx.AH.xx.xx. Tahun 

20xx tanggal 22 Juli 20xx.  

Akta pendirian perusahaan telah mengalami perubahan 

terakhir dengan Akta Notaris Musa Muamarat, SH, No. 34 

tanggal 23 September 20xx mengenai perubahan susunan 

pengurus perusahaan. Perusahaan ini berkedudukan di Jl. 

Jendral Sudirman No. xx, Jakarta Pusat. Jumlah karyawan 

pada perusahaan ini sampai dengan tahun 2014 berjumlah 

133 karyawan. 

2.1.2.6. PT Apokatilos 

PT Apokatilos didirikan berdasarkan Akta Notaris Sutanto 

Herry, SH. No. 10 tanggal 3 Juni 20xx dan telah memperoleh 

pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. W8-

xxxxx.HT.xx.xx.Tahun 20xx tanggal 22 November 20xx.  

PT Apokatilos adalah sebuah perusahaan yang awalnya 

difokuskan untuk menjadi penyalur alat kesehatan di wilayah 

tertentu untuk memenuhi kebutuhan pasar khusus di proyek - 

proyek pemerintahan. Setelah berjalan selama tiga tahun 

maka perusahaan menetapkan untuk memperluas pangsa 
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pasar dalam menawarkan produk alat – alat kesehatan yang 

digunakan di rumah sakit di Indonesia. Keunggulan 

kompetitif dari produk alat kesehatan perusahaan ini yaitu 

tersedia untuk semua pelanggan melalui distribusi layanan 

dan program yang membuat penguna sangat mudah untuk 

menggunakan produk tersebut. 

2.1.2.7. PT Salakatumtum  

PT Salakatumtum merupakan perusahaan yang bergerak di 

bidang manufaktur komponen karet dan plastik untuk 

kebutuhan kendaraan dan industri. Perusahaan ini didirikan 

di Indonesia berdasarkan Akta Notaris Suwarni Sukimin, SH. 

No. 34 tanggal 28 Mei 19xx. Akta pendirian telah disahkan 

oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam surat 

keputusan No. Cx-xxxx-HT.xx.xx. Tahun 19xx tanggal 14 

Juli 19xx. Perusahaan ini berkedudukan di Kawasan Industri 

Jababeka I, Cikarang - Bekasi. Dimana saat ini perusahaan 

tersebut sudah memiliki kurang lebih 600 orang karyawan. 

2.1.2.8. PT Belimbingan 

PT Belimbingan adalah perusahaan swasta nasional 

Indonesia yang bergerak di bidang usaha tata niaga dan 

pengangkutan bahan bakar minyak solar. Perusahaan ini 
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telah berdiri sejak 2 Maret 20xx dengan memiliki izin usaha 

niaga dan pengangkutan bahan bakar minyak yang 

dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, 

Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Republik 

Indonesia.  

VISI 

Menjadi salah satu perusahaan tata niaga dan pengangkutan 

BBM yang terdepan akan kualitas dan kuantitas dalam setiap 

produk dan pelayanannya. 

MISI 

Mendistribusikan BBM di seluruh wilayah Indonesia dan 

memasarkan produk minyak solar yang terjaga akan 

kualitasnya. 

2.1.2.9. PT Delimatama 

PT Delimatama merupakan perusahaan yang memproduksi 

kosmetik yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia. 

Perusahaan ini menghasilkan berbagai macam-macam bahan 

kosmetik. Perusahaan ini mengirim barang ke berbagai 

negara di dunia. Pada Tanggal 8 April 19xx, PT Delimatama 

resmi dioperasikan di Ciracas, Jakarta Timur. 

VISI: 
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Menjadikan warisan tradisi leluhur sebagai basis industri 

perawatan kesehatan dan kecantikan melalui proses 

modernisasi teknologi berkelanjutan, dan mengandalkan 

tumbuh-tumbuhan dari alam sebagai sumber bahan baku 

utama.  

MISI:  

Kesehatan dan kecantikan yang telah lama di tinggalkan 

masyarakat luas digali kembali untuk dibagikan sebagai 

karunia dalam bentuk ilmu pengetahuan yang harus 

dipertahankan dan dilestarikan. 

2.1.2.10. PT Indonesia Raya 

PT Indonesia Raya merupakan perusahaan penghasil produk-

produk rumah tangga yang berkedudukan di Surabaya, 

Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada 19xx. PT Indonesia 

Raya menghasilkan produk antara lain sabun mandi, deterjen, 

floorcleaners, dan pelembut pakaian untuk market di seluruh 

Indonesia dan sekitarnya.  

2.1.2.11. PT Ceritasindo 

PT Ceritasindo didirikan dalam rangka Undang – Undang 

Penanaman Modal Asing No. 1 Tahun 19xx yang telah 

diubah terakhir dengan Undang – Undang No. 25 tahun 
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20xx, berdasarkan Akta Notaris Notary Suwanda, SH. No. 20 

tanggal 13 Maret 20xx dan telah mendapat persetujuan dari 

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) No. AHU-

xxxxx.AH.xx.xx Tahun 20xx tanggal 13 April 20xx.  

Perusahaan ini bergerak di bidang penawaran jasa perbaikan 

produk rumah tangga, elektronik, mesin cuci, kulkas, AC.  

2.1.2.12. PT Happy Kids  

PT Happy Kids didirikan berdasarkan Akta No. 31 tanggal 

23 April 19xx. Saham Perusahaan tercatat di Bursa Efek 

Indonesia sejak tanggal 22 Agustus 19xx sebanyak 

100.xxx.xxx lembar saham dan total saham yang tercatat di 

Bursa Efek Indonesia saat ini adalah 1.xxx.xxx.xxx lembar 

saham. Perusahaan ini memiliki kegiatan usaha utama di 

bidang properti, yaitu dalam bidang persewaan perkantoran, 

pusat perbelanjaan, sewa apartemen, perhotelan dan 

pembangunan perumahan. 

2.1.2.13. PT Kurmaka 

PT Kurmaka didirikan tanggal 15 Oktober 20xx, berlokasi di 

Jl. RA. Kartini Kav. xx, Jakarta Selatan. Produksi dari 

perusahaan ini terletak di Purwakarta. Perusahaan ini 

merupakan produsen penghasil sepatu yang mengekspor 
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produk barang jadinya ke berbagai negara dan berhasil 

menghasilkan serta menjual jutaan pasang sepatu setiap 

tahun. 

2.1.2.14. PT Kecapitus 

PT Kecapitus didirikan pada tahun 19xx. Perusahaan ini 

dapat berdiri karena pemilik menyadari kecintaan orang 

Indonesia terhadap musik sangatlah besar. Karena itu timbul 

keinginan pemilik perusahaan ini untuk memproduksi alat 

musik karya anak bangsa sendiri. 

VISI:  

Untuk menjadi perusahaan industri alat musik yang mampu 

bersaing dan tumbuh berkembang dalam dunia bisnis. 

MISI: 

Memproduksi berbagai jenis alat musik agar dapat bersaing 

dengan produk – produk luar negeri namun dengan harga 

yang cukup terjangkau. 

2.1.2.15. PT Balonku Terbang 

PT Balonku Terbang merupakan perusahaan yang bergerak 

dalam bidang usaha biro perjalanan wisata yang melayani 

berbagai tujuan wisata baik dalam maupun luar negeri untuk 
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perorangan, group dan insentive tour, dan juga menyediakan 

berbagai voucher hotel.  

VISI: 

Menjadi biro perjalanan wisata yang terbaik menjadi mitra 

yang utama bagi pihak manapun. 

MISI: 

 Mendorong terciptanya industri pariwisata yang maju di 

Indonesia. 

 Memasarkan budaya dan daerah pariwisata Indonesia 

yang berpotensi tinggi ke dalam negeri dan mancanegara. 

2.1.2.16. PT Kereta Manis 

PT Kereta Manis bergerak dalam bidang industri pakaian jadi 

berupa baju seragam kerja, kemeja, jaket, kaos, seragam olah 

raga dan lainnya. Perusahaan ini berlokasi di wilayah 

Surapati, Bandung, Jawa Barat. Perusahaan ini berdiri sejak 

tahun 20xx dan sudah berhasil melebarkan sayapnya hingga 

ke 13 provinsi yang terdapat di Indonesia. 

2.1.2.17. PT Aladin 

PT Aladin termasuk salah satu perusahaan baru yang mulai 

berkembang di Indonesia, didirikan sejak tahun 20xx, dimana 

PT Aladin ini adalah perusahaan yang bergerak dibidang 
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distribusi lampu LED dan Solar Cell, merupakan distributor 

dari lampu – lampu LED seperti lampu jalan, lampu industri, 

dan lampu sorot. Selain lampu, PT Aladin juga merupakan 

distributor dari solar panel. Perusahaan ini berlokasi di 

Hayam Wuruk, Jakarta Barat 

2.1.2.18. PT Binka Ambon 

PT Binka Ambon berdiri pada tahun 19xx sebagai sebuah 

perusahaan penanaman modal asing. Perusahaan ini 

merupakan salah satu perusahaan yang memproduksi roti di 

Indonesia. Perkembangan perusahaan ini semakin meningkat 

dengan semakin meningkatnya permintaan konsumen. 

Sehingga perusahaan ini mulai meningkatkan kapasitas 

produk dengan menambahkan dua lini produksi, yakni roti 

tawar dan roti manis sejak tahun 20xx. Hal ini seiring dengan 

pembukaan pabrik baru yang mulai merambah hingga 

Pasuruan, Jawa Timur pada tahun 20xx.  

2.1.2.19. PT Mata Hati 

PT Mata Hati merupakan suatu perusahaan yang bergerak 

dalam bidang industri makanan ringan dengan 

mengutamakan bahan baku yang berasal dari hasil pertanian 

Indonesia. Dimulai dari usaha sederhana dalam memproduksi 
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makanan ringan, dan telah berkembang menjadi perusahan 

yang maju dimana seluruh tahapan proses produksi dilakukan 

dengan menggunakan mesin-mesin yang berteknologi tinggi 

dan higenis sehingga didapatkan produk – produk yang 

berkualitas tinggi.  

 

2.2. Struktur Organisasi Perusahaan 

Gambar 2.1 Struktur Organisasi KAP Susianto 

 

Berikut merupakan tugas dari masing – masing tingkatan : 

1. Partner 

KAP Susianto dipimpin oleh Susianto, SE., CPA, BKP. dimana beliau 

berada di level partner. Partner menduduki jabatan tertinggi dalam 

penugasan audit dan bertanggung jawab secara menyeluruh mengenai 

auditing. Partner juga bertugas untuk melakukan pemeriksaan akhir 

terhadap semua pekerjaan yang telah dilakukan.  
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2. Senior Auditor 

Dibawah partner ada senior auditor dimana senior auditor juga bertugas 

untuk melaksanakan audit dan bertanggung jawab untuk mengusahakan 

biaya audit dan waktu audit sesuai dengan rencana, serta mengarahkan dan 

me-review pekerjaan auditor junior. 

3. Junior Auditor 

Di level paling bawah dalam KAP Susianto adalah junior auditor. Junior 

auditor bertugas untuk melaksanakan prosedur audit secara rinci, membuat 

kertas kerja untuk mendokumentasikan pekerjaan audit yang telah 

dilaksanakan, serta mempelajari secara rinci mengenai pekerjaan audit. 
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