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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1 Profil Singkat Perusahaan 

Kantor Akuntan Publik Susianto (KAP Susianto) didirikan oleh Bapak Susianto, 

S.E., CPA., BKP berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 850/KM.1/201 

pada 8 Agustus 2011. Kantor ini beralamat di Ruko Golden Eight Blok G.32, Jl. Ki 

Hajar Dewantara, Gading Serpong, Tangerang. Setiap penugasan yang dilakukan 

oleh KAP Susianto merupakan tanggung jawab dari pemimpin kantor yaitu Bapak 

Susianto, S.E., CPA., BKP. Jasa yang diberikan oleh Kantor Akuntan Publik ini 

yaitu: 

1. Auditing Service, meliputi pemeriksaan laporan keuangan dan due diligence. 

2. Accounting Services, meliputi penyusunan laporan keuangan dan bantuan 

dalam menyiapkan catatan dan laporan akuntansi dari sebuah organisasi bisnis 

yang telah berjalan. 

3. Tax Consulting Service, merupakan jasa konsultasi pajak dan perencanaan 

pajak (tax planning) orang pribadi dan perusahaan dengan tujuan 

meminimalkan utang pajak atas penghasilan, baik untuk badan maupun 

individu dan juga jasa pendampingan pemeriksaan pajak. 

4. Management Consulting and Advisory Services, KAP Susianto memberikan 

Jasa Konsultasi Manajemen.  
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Tim konsultan KAP Susianto memberikan respon cepat untuk kebutuhan 

perusahaan. Jasa konsultasi manajemen KAP Susianto meliputi: 

a. Manajemen Design 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) dan 

International Standard on Auditing (ISA) 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 terlepas dari pengawasan dari pimpinan KAP Susianto, yakni Susianto, 

SE., CPA, BKP. 

KAP Susianto mempunyai beberapa klien untuk jasa yang disediakan. 

Selama proses kerja magang berlangsung, terdapat beberapa klien yang menjadi 

tanggung jawab perusahaan dalam jasa audit, penyusunan laporan keuangan dan 

jasa perpajakan.  

Berikut ini merupakan gambaran umum perusahaan untuk masing-masing 

klien (nama telah disamarkan): 
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1. PT Central 

PT Central berdiri pada tanggal 11 Maret 201x berdasarkan Akta Notaris 

Nomor 20 Notaris Suwanda, S.H. PT. CI beralamat di Mayapada Tower. Jl. 

Jenderal Sudirman, Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini bergerak dalam bidang 

perdagangan komputer dan jasa perangkat lunak. PT Central memiliki lebih 

dari 50 karyawan. 

 

2. PT Primasari 

PT Primasari didirikan dalam rangka Undang-Undang penambahan modal 

asing No.1 tahun 1967 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 

penambahan modal asing No. 25 tahun 200x berdasarkan akta notaris No.18 

tanggal 31 Juli 200x dari notaris Betty, S.H. Akta pendirian disahkan oleh 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 17 November 200x. 

Berdasarkan pasal 3 anggaran dasar Perusahaan, maksud dan tujuan 

Perusahaan adalah menjalankan usaha di bidang perdagangan, jasa dan 

pengangkutan. Perusahaan ini berkedudukan di Tangerang dan saat ini 

perusahaan belum melakukan kegiatan operasi komersial. 

 

3. PT Sentosa 

 PT Sentosa memulai bisnisnya berdiri pada bulan Januari 1998, perusahaan ini 

bergerak dalam bidang supermarket dimana dengan supermarket pertama 

bernama RK, RK yang diadopsi dari RK USA yang telah memberi izin untuk 
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menggunakan merek RK pada tahun 201x. Kemudian, PT Sentosa melihat 

peluang untuk mengembangkan market baru dan menggarap segmen kelas 

menengah ke atas, dengan memperkenalkan konsep supermarket yaitu FK di 

tahun 200x. 

- RK 

 RK telah memposisikan diri sebagai market khusus dengan konsep untuk 

kelas atas. Seiring berjalannya waktu, RK mulai mengembangkan beberapa 

toko dibeberapa daerah. 

- FK 

 FK bergerak dalam bidang supermarket diperkenalkan pada tahun 200x. PT 

FK merupakan format baru dibidang supermarket yang mempunyai luas 

lebih besar, serta menyediakan berbagai macam produk lokal yang lebih 

lengkap dan beragam, dengan tetap menitikberatkan pada produk-produk 

segar dan kualitas produk yang tinggi serta pelayanan yang prima bagi 

pelanggannya. 

 VISI: 

 Berkomitmen untuk menyediakan produk yang segar dan berkualitas yang 

tinggi baik untuk produk satuan maupun grosir, serta memberikan pelayanan 

yang ramah bagi pelanggannya. 
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4. PT Topi 

PT Topi berdiri pada tanggal 10 Januari 2005. Perusahaan ini berkedudukan di 

Jl. Sempur no. 3-5, Kadu, Curug, Tangerang. Perusahaan ini bergerak di bidang 

makanan ringan. 

 

5. PT Intirasa 

PT Intirasa didirikan dalam rangka Undang-Undang Penanaman Modal Asing 

Nomor 1 tahun 1967 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 

25 tahun 2007. Akta pendirian telah diubah dan ditambah terakhir dengan Akta 

Notaris Harjanti Tono, SH No. 39 tanggal 14 April 200x mengenai perubahan 

susunan pemegang saham. Akta telah mendapat persetujuan dari Badan 

Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) No. 849/III/PMA/200x tanggal 2 Juli 

200x. Perusahaan bergerak dalam bidang industri perajutan (knitting) dan 

pencelupan warna (dyeing) serta memperdagangkan produksinya baik di dalam 

negeri maupun di pasar internasional. Perusahaan berkedudukan dan berkantor 

pusat di Tangerang, Banten.  

 

6. PT Cokelat  

PT Cokelat didirikan berdasarkan Akta Notaris Lely Suharti, S.H, No. 10 

tanggal 3 Juni 200x dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum 

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. W8-

xxxxx.HT.0x.0x.TH.200x tanggal 22 November 200x. 

Pelaksanaan Audit..., Viola, FB UMN, 2017



Sesuai dengan Anggaran Dasar, PT Cokelat 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. 

PT Cokelat memiliki satu hotel yaitu Hotel Rasa Manis yang terletak di Jl. 

Bimo No. 33,  Bandung merupakan hotel berbintang 4 (empat). 

 

7. PT Bintang 

PT Bintang didirikan berdasarkan Akta Notaris Angela Dharma, SH No. xx 

tanggal 14 Oktober 198x, yang telah diubah dengan Akta Notaris Ronald 

Supardi, SH. No. 1xx tanggal 27 Juni 200x mengenai penyesuaian seluruh 

ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan sesuai dengan Undang-undang No. 40 

tentang Perseroan Terbatas.  Akta Pendirian dan perubahannya telah disahkan 

oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. 

AHU-xxx.AH.xx.0x.Tahun 200x tanggal 29 Agustus 200x. 

Akta pendirian Perusahaan telah diubah dan ditambah terakhir dengan Akta 

Ronald Supardi, SH No. 61 tanggal 18 April 201x mengenai peningkatan 

modal ditempatkan dan disetor Perusahaan. Ruang lingkup aktivitas 

perusahaan adalah industri karet, rotan dan moulding. 

Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat serta lokasi pabrik di 

Banjarmasin, Kalimantan Selatan.  Perusahaan mulai beroperasi secara 

komersial sejak tahun 19xx. 
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8. PT Tekstil 

PT Tekstil pertama kali didirikan berdasarkan akta notaris No. 1xx tanggal 25 

Januari 199x dari Malik Abdul, SH yang diubah berdasarkan akta notaris No 

4x tanggal 14 Agustus 199x dari notaris yang sama. Notaris Akta pendirian dan 

perubahannya telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia 

melalui Surat Keputusan No C2-xxxx.HT.01.01.Th.xx tanggal 22 Agustus 

19xx. 

Kegiatan Perusahaan meliputi penyediaan jaringan telekomunikasi digital tetap 

dan layanan nilai tambah. Daerah operasi Perusahaan berlokasi di Jakarta. 

Perusahaan berdomisili di Jakarta dengan kantor bertempat di Gedung E-Trade, 

Jakarta Pusat, dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 199x. 

 

2.2 Struktur Organisasi Perusahaan 

 

Struktur Organisasi KAP Susianto 

Gambar 2.1 
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Berikut merupakan tugas dari masing – masing tingkatan : 

1. Partner 

Partner bertanggung jawab atas hubungan dengan klien, bertanggung jawab 

secara menyeluruh mengenai auditing. Partner bertugas untuk melakukan 

pemeriksaan akhir terhadap semua pekerjaan yang telah dilakukan seperti 

audit, penyusunan laporan keuangan, dan perpajakan.  

2. Senior Auditor 

Senior auditor bertanggung jawab untuk mengusahakan biaya audit dan waktu 

audit sesuai dengan rencana. Selain itu, senior auditor bertugas untuk 

mengarahkan dan me-review pekerjaan dari auditor junior. 

3. Junior Auditor 

 Junior auditor bertanggung jawab untuk melaksanakan pekerjaan yang 

ditugaskan oleh senior auditor. Junior auditor bertugas untuk melaksanakan 

prosedur audit secara rinci, membuat kertas kerja pemeriksaan untuk 

mendokumentasikan pekerjaan audit yang telah dilaksanakan, menginput data 

PPN dengan program accurate, menginput pajak masukan dan pajak keluaran, 

menginput data Surat Setoran Pajak (SSP) PPh pasal 25 dan PPh pasal 4 (2) 

Badan, serta melaksanakan secara rinci mengenai pekerjaan audit, penyusunan 

laporan keuangan, dan perpajakan. 
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