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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
 

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan 

 PT Astra Otoparts Tbk merupakan perusahaan yang terkenal dengan 

memproduksi komponen otomotif dan mendistribusikan spare parts untuk 

kendaraan beroda dua dan beroda empat. PT Astra Otoparts berdiri sejak  

tahun 1976 dan yang awalnya dikenal dengan PT Alfa Delta Motor 

merupakan  salah satu perusahaan yang bergerak di industri otomotif, 

pemasangan atau perakitan mesin dan konstruksi otomotif di Indonesia.        

 Dengan banyaknya perubahan dan transformasi nama perusahaan, 

akhirnya pada tahun 1997, PT Astra Otoparts didirikan.  Kemudian pada 

tahun 1998, PT Astra Otoparts mendaftarkan sahamnya di JSE (Jakarta Stock 

Exchange) yang dikenal sekarang sebagai Indonesia Stock Exchange  atau 

Bursa Efek Indonesia pada saat ini dengan kode perusahaan AUTO. Sejak 

saat itulah PT Astra Otoparts menjadi perusahaan terdaftar dengan nama PT. 

Astra Otoparts Tbk.  
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Sekarang PT Astra Otoparts telah melakukan transformasi dan 

berkembang menjadi perusahaan komponen otomotif terbesar di Indonesia 

dengan 6 supported BU (Business Unit) dan 33 anak perusahaan yang 

terafiliasi dengan jumlah 34.556 pegawai yang dipekerjakan. Sejumlah 

perusahaan anak/terafiliasi merupakan bentuk joint ventures atau kerjasama 

dengan pihak Jepang, China, Eropa, dan USA seperti Aisin Seiki, Aisin 

Takaoka, Akashi Kikai Seisakusho, Akebono Brake, Asano Gear, Daido 

Steel, Denso, DIC Corporation, GS Yuasa, Juoku Technology, Kayaba, 

Keihin Seimitsu Kogyo, Mahle, NHK, Precision, Nippon Gasket, Nittan 

Valve, Pirelli, SunFun Chain, Toyota Gosei, Toyota Industries, Visteon, dan 

Aktiebolaget SKF.  

Spare parts otomotif yang diproduksi oleh Astra Otoparts terbagi dua 

segmentasi yaitu: Original Equipment for Manufacturer (OEM) dan 

Replacement Market (REM). Customer atau pelanggan Astra Otoparts 

terdapat dalam segmen OEM terdiri dari Toyota, Daihatsu, Isuzu, UD Trucks, 

Suzuki, Honda, Yamaha, Kawasaki, dan Hino. Sedang customer pada segmen 

REM, produk Astra Otoparts telah didistribusikan seluruh Indonesia melalui 

70 jaringan distribusi (sejumlah 48 didalamnya merupakan dealer di luar 

daerah Jawa-Bali dan 22 merupakan kantor penjualan resmi di dalam daerah 

Jawa-Bali) dan 12.000 toko spare parts. Produk Astra Otoparts tidak hanya 

menguasai pasar domestik akan tetapi juga telah menguasai lebih dari 40 

negara yang terdapat di Timur Tengah, Asia Oceania, Afrika, Eropa, dan 
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Amerika. Dan kantor Astra Otoparts sendiri untuk mengontrol penjualan 

diluar terdapat di Singapura dan Dubai saat ini. 

 

Selama 5 tahun terakhir, PT Astra Otoparts telah membuat pencatatan 

luar biasa mulai dari performa finansial yang sangat kuat dan tinggi, yang 

melebihi perusahaan lainya dari pertumbuhan penjualan tahunannya, 

walaupun kondisi ekonomi dan industri otomotif sedang tidak menarik. 

Dengan net income yang lebih dari Rp 1 trilliun untuk 3 tahun terakhir telah 

diindikasikan sebagai perkembangan performa yang selalu konsisten dan terus 

berlanjut. Dengan sehatnya profile keuangan mereka dan banyaknya 

portofolio bisnisnya, Astra Otoparts dapat terus berkembang menjadi supplier 

komponen otomotif yang berkelas dunia. 

PT Astra Otoparts Tbk terletak di Jl. Pegangsaan Dua Km 2.2, Sunter, 

Kelapa Gading, Jakarta Utara, Indonesia 14250. PT Astra Otoparts Tbk 

memiliki bisnis inti yaitu memproduksi dan mendistribusikan spare parts 

otomotif untuk berbagai varian industri di Indonesia dan beberapa negara di 

dunia.  

Visi dan Misi Astra Otoparts adalah: 

Visi:  

“Menjadi supplier auto parts berskala dunia, partner yang dipercaya di 

Indonesia dengan kompetensi perakitan auto parts yang paling terbaik.” 

Misi: 
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1. Mengembangkan industri komponen otomotif yang kuat dan kompetitif 

dan menjadi partner yang strategis untuk pemain industri berskala 

domestik maupun regional. 

2. Menjadi perusahaan yang bertanggung jawab kepada masyarakat yang 

memberikan kontribusi positif bagi para pemegang saham 

Terkait dengan praktek pekerjaan yang sesuai dengan jurusan Akuntansi, 

yaitu di bagian F & A (Finance & Accounting) yang merupakan bagian dari 

SSC dengan tujuan membantu menangani kegiatan keuangan dan admin BU 

(Business Unit) AOP (Astra Otoparts Tbk) yaitu: MTM, IKP, ASKI, NM, 

WINTEQ ,Velasto, AWP. 

SSC merupakan sarana atau fasilitas control center atas transaksi administrasi 

antara BU dengan BU lainya ataupun dengan customer yang dibawah Astra 

Otoparts Tbk. Jasa yang ditawarkan Shared Service Center PT Astra Otoparts 

Tbk antara lain: 

1. Pembuatan invoice dan proses collection kepada customer 

Jasa pembuatan invoice atas transaksi penjualan vendor kepada customer 

dengan tujuan untuk membantu vendor dalam mengontrol kegiatan 

penjualan atau barang yang keluar dan pendapatan yang masuk ke 

rekening vendor. Jasa collection atas invoice yang telah dibuat untuk 

membantu vendor menagih kepada customer dengan menggunakan giro 
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yang telah ditetapkan oleh customer. Invoice merupakan surat yang 

dikeluarkan oleh pihak penjual kepada pelanggan kita sesuai kesepakatan 

di PO (Purchase Order) yang berisikan rincian barang/jasa dengan harga 

sesuai dengan PO dan tidak boleh berubah seperti perubahan harga atau 

quantity. Giro merupakan sistem pembayaran yang berupa surat perintah 

pemindahbukukan sejumlah uang dari rekening seseorang atau 

perusahaan kepada rekening lain yang ditunjukkan di dalam surat 

tersebut. Jasa ini dikerjakan oleh bagian billing & collection.  

2. Jasa pembayaran dan pembuatan invoice atas segala transaksi yang 

bersifat credit atau cash. 

Jasa yang dilakukan SSC dalam menangani proses pembayaran vendor 

dengan vendor lainnya dengan tujuan untuk membantu vendor dalam 

mengontrol kegiatan pembelian dan penerimaan barang yang diterima 

vendor dari vendor lainya (supplier) serta membantu pembayaran yang 

perlu dibayarkan kepada vendor lainya. Jasa diatas merupakan kegiatan 

yang dilakukan oleh bagian invoice & payment. 

3. Jasa 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. 

Jasa ini merupakan kegiatan dari bagian general accounting. 

4. Jasa membantu administrasi vendor baru 
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Jasa membantu administrasi vendor baru merupakan kegiatan yang 

dilakukan oleh bagian general accounting untuk mendata vendor baru 

yang masuk dengan tujuan membantu adminstrasi vendor tersebut 

nantinya di masa depan. 

5. Jasa perpajakan seperti penyusunan laporan perpajakan dan pengisian 

eSPT tahunan badan usaha 

Jasa perpajakan kepada badan usaha diberikan seperti penyusunan laporan 

perpajakan dan pengisian SPT Tahunan. Jasa ini dilakukan oleh bagian 

tax. 
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2.2 Struktur Organisasi Perusahaan 

2.1 Struktur Organisasi PT Astra Otopart Tbk (2013) 
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2.2 Struktur Organisasi Div. SSC (Shared Service Center) 

 

 

 

 

 

 

Struktur organisasi PT Astra Otoparts Tbk dalam jenjang top level 

management dijabat oleh Bapak Hamdhani D. Salim sebagai Presiden Direktur PT 

Astra Otoparts Tbk. Dewan Direksi terdiri atas Bapak Hamdhani D. Salim, Bapak 

Djangkep B. Santoso, Bapak Bambang Rustamadji S., Bapak Robby Sani, Bapak 

Darmawan Widjaja, Bapak Dandy Soelip, Bapak Lay Agus, dan Bapak Gustav A. 

Husein yang bertanggung di dalam top decision management. 

       Di bawah Dewan Direksi terdapat 2 bentuk corporate, yaitu corporate functions 

dan corporate operations yang masing masing memiliki 16 functions dan 6 operations 
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di tahun 2013. Untuk corporate functions, terbagi menjadi Corporate Internal Audit, 

Engineering Development Center, Manufacturing Excellence / ISD, Business Process 

Management, Business Strategy & Management, Key Account Management, PDCA 

& PMO, Corporate Human Resource dev. & IR, Corp. legal & GA,SHE,CSR, Corp. 

Secretary & Public Relations, Corporate Finance, Corporate Controller, Investor 

Relations, Corporate Information Technology, Shared Service Center, Risk 

Management. Dan untuk corporate operations pada hingga tahun 2013, terdapat 

Domestic, Retail, International, Adiwira Plastik, Nusa Metal, Winteq. Bapak Yan 

Kurniawan Setiadi, selain bertugas menjadi Presiden Direktur juga memiliki 

tanggung jawab atas Departemen Sales and Marketing serta Departemen Customer 

Support and Logistic.  

       Dalam Departemen Shared Service Center (SSC) terdapat empat tower yaitu 

bagian Human Resource, Information Technology, Finance & Accounting, dan 

Service Management . Untuk bagian Finance and Administration dikepalai oleh Ibu 

Aida Ria S selaku tower head. Dalam menjalankan tugasnya Ibu Aida Ria S dibantu 

oleh Ibu Ufan sebagai tower lead Invoice & Billing, Bapak Nana sebagai tower lead 

Tax, Bapak Rusdian sebagai tower lead Invoice & Payment dan Ibu Poppy sebagai 

tower lead General Accounting. Setelah tower lead dibantu juga dengan adanya team 

lead dari masing masing tower untuk tower invoice & billing dibantu oleh Bapak 

Rohim, untuk tower invoice & payment dibantu oleh Bapak Agung dan Ibu Yanti, 

kemudian untuk bagian tax dan general accounting tidak memiliki team lead.  
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Tower Head 

Tower Head menduduki jabatan tertinggi di dalam penugasan finance & accounting 

di SSC yang di pimpin langsung oleh function head yang bertugas sebagai pusat 

controlling dan monitoring dari macam-macam divisi di F&A. Serta ikut serta dan 

bertanggung jawab dalam menjaga hubungan baik dengan vendor ataupun business 

unit AOP. 

Tower Lead 

Tower Lead membantu tower head dalam pengontrolan dan monitoring kegiatan yang 

berlangsung dan berhubungan dengan F&A disesuaikan dengan divisinya seperti 

bagian A/R (Billing & Collection), A/P (Invoice & Payment), Tax, dan General 

Accounting. Yang bertugas untuk membuat perencanaan pengerjaan ke depannya, 

mereview bahwa rencana telah dijalankan tim, memberikan pertimbangan mengenai 

pekerjaan atau perencaan yang telah dilaksanakan serta mampu memberikan 

kepastian proses F&A telah sesuai dengan mutu yang diharapakan. 

Team Lead 

Ketua tim yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan F&A setiap harinya 

disesuaikan dengan per bagian atau departemen seperti Billing, Collection, Invoice, 

dan Payment.  
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Admin 

Admin merupakan bagian di dalam team yang bertanggung jawab atas pelaksanaan 

jasa finance & accounting sesuai dengan vendor dan customer yang telah dipilih oleh 

ketua tim. Mereka juga yang memberikan solusi langsung kepada vendor ataupun 

customer. 
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