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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan 

Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo dan Rekan 

(cabang) didirikan pada 2 Juli 2009 yang merupakan gabungan dari tiga 

Kantor Akuntan Publik, yaitu KAP Kosasih dan Nurdiyaman (K&N), KAP 

Darmenta dan Tjahjo (D&T), serta KAP Dedy Muliadi. KAP Kosasih dan 

Nurdiyaman (K&N) berdiri pada Juli 2003 dengan memulai pelayanan jasanya 

di bagian akuntansi dan perpajakan. KAP Kosasih dan Nurdiyaman (K&N) ini 

mendapatkan izin usaha No. KEP 281/KM.6/2003 pada tanggal 5 Agustus 

2003. Pada saat didirikan, Drs. Ruchjat Kosasih, M.M. menjabat sebagai 

pimpinan rekan dan Drs. Nunu Nurdiyaman sebagai wakil pimpinan rekan.  

KAP Darmenta dan Tjahjo (D&T) yang berdiri pada tahun 2006, 

didirikan oleh Darmenta Pinem dan Tjahjo Dahono yang berasal dari KAP 

Deloitte Jakarta. Sedangkan KAP Dedy Muliadi dipimpin langsung oleh Dedy 

Muliadi yang merupakan partner dari KAP Moore Stephens Jakarta. Setelah 

ketiga KAP tersebut bergabung menjadi suatu persekutuan yang diberi nama 

KAP Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo dan Rekan atau biasa disingkat KNTR, 

KAP tersebut kemudian terdaftar di BAPEPAM, Bank Indonesia, dan 

beberapa lembaga-lembaga keuangan internasional lainnya. Pada saat ini, 

KNTR telah memperluas jaringan asosiasinya di Indonesia dan sekaligus 
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menjadi bagian atau salah satu anggota afiliasi dari Crowe Horwath 

International. 

 

Gambar 2.1 Lambang Crowe Horwath International – Indonesia 

KNTR yang merupakan member Crowe Horwath International 

berpusat di Cyber-2 Tower Lantai 21, Jalan H. R. Rasuna Said Blok X-5, 

Jakarta Selatan. KAP ini memiliki beberapa cabang di Indonesia, salah 

satunya adalah KNTR – Crowe Horwath cabang gedung jaya. Lokasi cabang 

ini ada di Jl. M.H. Thamrin No.12, Jakarta Selatan, dan terletak pada gedung 

Jaya lantai 4. 

Seperti pada kantor akuntan public pada umumnya, KAP Kosasih 

Nurdiyaman, Tjahjo dan Rekan, memberikan dua jenis usaha, yaitu jasa 

assurance dan jasa non assurance. Berikut  jasa yang diberikan oleh KAP 

KNTR: 

1. Jasa Audit dan Assurance 

Jasa ini merupakan core bisnis dari kantor akuntan publik, yaitu 

memberikan jasa audit dan jasa assurance. Layanan tersebut mencakup: 

a. Audit laporan keuangan dan presentasi laporan keuangan khusus 

b. Review aplikasi pada standar akuntansi baru 

c. Pemeriksaan informasi laporan keuangan lainnya secara prospektif 

d. Review laporan keuangan 

e. Tinjauan pengendalian internal 

f. Tinjauan untuk memenuhi persyaratan kontrak atau peraturan 
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g. Tinjauan penerapan prosedur yang telah ditetapkan 

2. Jasa Perpajakan 

Selain jasa audit dan assurance, KAP KNTR juga menyediakan jasa non 

assurance seperti perpajakan yang meliputi: 

a. General Tax Advisory and Compliance 

b. Disputes and Resolutions 

c. Pajak Internasional 

d. Transaction Support 

3. Jasa Konsultasi Bisnis dan Keuangan 

KAP KNTR juga menyediakan jasa non assurance berupa jasa konsultasi 

bagi perusahaan klien dengan memberikan pertimbangan yang tepat 

sasaran dan objektif dalam mengevaluasi kesempatan dan pengambilan 

keputusan akan bisnis dan keuangan. Berikut adalah contoh dari jasa 

konsultasi yang diberikan: 

a. Penilaian dan pelaksanaan konvergensi IFRS 

b. Core banking dan implementasi sistem ERP 

c. Kajian dan perbaikan sistem keuangan dan akuntansi 

d. Desain dan implementasi sistem pengukuran kinerja 

e. Enterprise Manajemen Resiko 

 

Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo dan Rekan – 

Crowe Horwath mempunyai beberapa klien. Selama kerja magang terdapat 11 

klien. Berikut ini gambaran umum dari 11 klien tersebut: 
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1. STT CPNS 

Perusahaan ini bergerak dalam bidang pendidikan. Dalam menjalankan 

operasinya, perusahaan ini berada di Cipanas, Jawa Barat. Perusahaan ini 

didirikan pada tanggal 20 Februari 1967. Perusahaan ini didirikan untuk 

membina, mengajar, melatih dan melengkapi orang-orang yang telah 

mengalami pembaruan hidup oleh Injil Yesus Kristus serta memiliki 

kesadaran panggilan untuk melayani Tuhan dengan jelas, agar menjadi 

pelayan-pelayan Gereja dan Kerajaan Allah yang setia kepada kebenaran 

Firman Tuhan, menjalani kehidupan Kristen sebagai teladan bagi warga 

Gereja maupun masyarakat luas dan mampu melaksanakan berbagai 

bidang kerohanian dalam bidang-bidang spesialis, pemikir Kristen, 

pendidik Kristen, tanpa memandang usia, suku, jenis kelamin atau 

keterbatasan jasmani. 

2. PT KNO 

Perusahaan ini bergerak dalam bidang manufaktur. Awal mula perusahaan 

ini berdiri adalah pada tahun 1991yang merupakan perusahaan distribusi di 

seluruh Indonesia. Kemudian perusahaan ini mengembangkan diri menjadi 

sebuah perusahaan manufaktur yang memproduksi makanan ringan. 

Hingga akhirnya dapat merambah kawasan asia pada tahun 2004 sampai 

dengan sekarang. Perusahaan ini memiliki visi menjadi pemimpin dalam 

bisnis Industri kebutuhan konsumen, serta memiliki misi dengan cara 

meningkatkan kualitas hidup melalui produk inovatif.  

3. PT PNG UTM 
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Perusahaan ini bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit dan karet, 

serta berdiri pada tahun sekitaer 1990-an. Perusahaan ini terletak di 

Sumatera Selatan, dan telah beroperasi selama 22 tahun. Cita – cita 

perusahaan ini adalah menjadi Perusahaan yang sehat dan kompetitif 

sesuai Corporate Vision and Mission yang menjadi jiwa dan semangat 

dalam setiap bagian dan unit operasi Perusahaan sehari-hari. Sampai 

dengan saat ini, perusahaan ini terdiri dari 3 persero.  

4. PT LRA 

Perusahaan ini merupakan perusahaan yang memproduksi ice cream dan 

makanan penutup beku. Lokasi dari perusahaan ini terletak di Jakarta 

Pusat. Target market dari perusahaan ini adalah orang dengan usia 13 – 35 

tahun , dan 60% adalah wanita. Perusahaan ini memiliki toko /  gerai kira – 

kira sebanyak 800 gerai di seluruh Asia.  

5. PT DKU 

Perusahaan ini bergerak dibidang property. Letak dari perusahaan ini ada 

di daerah Tangerang Selatan.  

6. PT BDL 

Perusahaan ini bergerak dalam bidang pendidikan. PT BDL ini memiliki 3 

sekolah yang terletak di daerah Jakarta.  

7. PT SGM 

Perusahaan ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang 

pertambangan batu bara di Jambi. 
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8. PT KRSN 

Perusahaan ini bergerak sebagai perantara perdagangan efek dan penjamin 

emisi efek. Lokasi perusahaan ini terletak di Jakarta Pusat. Perusahaan ini 

berdiri pada tahun 1999, dengan jasa awal adalah memberikan jasa 

keuangan, termasuk equities dan fixed income trading serta investasi 

dalam bank. Kemudian pada tahun 2011, PT KRSN mulai 

mengembangkan online trading platform untuk memfasilitasi klien dalam 

melakukan transaksi melalui perusahaan. Perusahaan ini memiliki visi 

untuk menjadi perusahaan yang terdepan dalam pemberian jasa keuangan, 

dengan menggabungkan pengetahuan secara global dan pengetahuan 

secara lokal.  

9. PT PSB BDG 

Perusahaan ini bergerak dibidang olah raga, bagian sepak bola. Letak 

perusahaan ini terletak di Bandung. Pada tahun 2009, PT liga Indonesia 

mewajibkan klub – klub yang akan mengikuti kompetisi, harus 

mengubahnya menjadi badan hukum. PSB BDG ini sudah berdiri pada 14 

Maret 1993, dan berubah menjadi PT pada tahun 2009. Sampai dengan 

saat ini, perusahaan ini sangat berkembang di Indonesia, karena semakin 

tingginya minat sepak bola di Indonesia. 

10. PT PCI 

Perusahaan ini merupakan perusahaan yang bergerak dibidang properti. 

Kemudian perusahaan ini didirikan pada tahun 2005, dan merupakan anak 

perusahaan dari Bakrie Group. Pada awalnya, perusahaan ini diberi nama 
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PT. DNB, namun pada tahun 2007, untuk dapat lebih comnpetitive di 

pasaran, maka mengganti namanya menjadi PT PCI. Perusahaan ini 

memiliki visi untuk menjadi pemimpin dalam manajemen property di 

Indonesia, dengan memiliki reputasi, profitable, dan sustainable.   

11. PT LMND 

Perusahaan ini merupakan perusahaan yang memproduksi dan membuat 

formula lem / alat perekat sejak tahun 1976 untuk memenuhi kebutuhan 

pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. Perusahaan yang terletak di 

Bogor ini, tidak hanya memproduksi bahan perekat, namun menambah 

jenis produk kimia seperti coatings and water treatment. Perusahaan ini 

merupakan anak perusahaan dari TRTA GRP, yang bergerak dibidang 

tambang dan energi, agri bisnis, manufaktur, consumer, dan logistik. 
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2.2. Struktur Organisasi Perusahaan 

Gambar 2.2  

Struktur Organisasi pada KAP KNTR (cabang Gd. Jaya Lt 4) 

 

 

Partner 

Dalam KAP, partner merupakan jabatan tertinggi yang ada di dalam struktur 

organisasi. Beberapa tugas dari seorang partner adalah melakukan pengawasan dan 

kendali secara umum, mengambil keputusan, penandatanganan laporan audit, dan 

berhubungan dengan klien, mulai dari pencarian klien hingga menjaga hubugan baik 

dengan klien. 

Manager 

Manager melakukan pengawasan terhadap senior auditor dan junior auditor 

secara menyeluruh. Kemudian dalam pelaksanannya, manager membantu 

partner dengan tugas-tugas audit seperti  membuat rencana audit, memastikan 

bahwa seluruh rencana telah dilaksanakan tim dan me-review hasil pekerjaan 

senior auditor dan junior auditor sebelum diberikan ke pada partner, 
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memberikan pertimbangan jenis opini yang akan diberikan dan memastikan 

bahwa proses audit telah memenuhi mutu yang diharapkan.  

Senior Auditor 

Senior auditor merupakan orang yang akan mengetuai junior auditor dalam 

melakukan jasa assurance maupun non assurance. Senior auditor akan bertanggung 

jawab dalam pelaksanan tugasnya, atas klien yang ditangani. 

Junior Auditor 

Junior Auditor merpukan orang yang akan membantu senior auditor dalam 

melaksanakan jasa assurance maupun non assurance. Dapat dikatakan bahwa, junior 

auditor merupakan staff dari senior auditor dan akan bertanggung jawab terhadap 

senior auditor atas tugas yang diberikan. 
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