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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, 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 modal, baik untuk bisnis 

maupun individu dan juga jasa pemeriksaan pajak. 

4. Management Consulting and Advisory Services, KAP Susianto memberikan 

Jasa Konsultasi Manajemen. 
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Kantor Akuntan Publik (KAP) Susianto didukung oleh tenaga kerja audit 

professional yang siap menjalankan tugas. Setiap pekerjaan yang telah diselesaikan 

oleh staffnya akan diperiksa kembali untuk memastikan bahwa semua tugas telah 

dikerjakan dengan benar dan sesuai Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) 

yang berlaku. 

2.2 Profil Klien Perusahaan 

2.2.1 Koperasa 

PT Koperasa didirikan pada tanggal 14 November 1998 PT Koperasa 

merupakan perusahaan yang bergerak dibidang Simpan Pinjam, Jasa 

Sewa Kendaraan, Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh, Jasa Konstruksi, Jasa 

Sipil, Jasa Pengamanan dan Jasa Cleaning Service yang beralamat di Jl. 

Bersin Meiji No. 06 Cilegon.  

VISI: 

“ Menjadi koperasi yang maju dan memberikan nilai tambah bagi pihak-

pihak terkait / stakeholder” 

 

MISI: 

1. Meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh anggota 

a. Menyediakan kebutuhan konsumsi dan ATK dengan harga 

yang kompetitif. 

b. Menyediakan jasa simpan pinjam untuk anggota. 

2. Menyediakan Jasa Pengelolaan Tenaga Kerja, Cleaning Service, Jasa 

Pengamanan dan Jasa Konstruksi secara Profesional. 
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3. Melakukan kegiatan bisnis yang bersaing dalam kualitas dan harga 

dengan pihak lain. 

 

2.2.2 PT Mokasino 

PT Mokasino merupakan perusahaan manufaktur dibidang industri 

plastik. Perusahaan ini beralamat di Jl. Selamat Serang, KM 188, 

Kawasan Industri Kencana Alam Kavling, Cikupa, Tangerang. 

 

2.2.3 PT Jaya Sentosa 

PT Jaya Sentosa didirikan pada 22 April 2008, perusahaan berkedudukan 

di Kabupaten Tangerang, Banten dan ruang lingkup aktivitas perusahaan 

adalah menjalankan usaha-usaha dalam bidang industri plastik yang 

meliputi produksi dan pengolahan bahan-bahan dan barang dari bahan 

baku terkait, polyprophiline serta kegiatan usaha terkait, industri peti 

kemas dan pengepakan barang, dan memperdagangkan hasil 

produksinya baik di dalam negeri maupun di pasar internasional serta 

percetakan, penerbitan buku-buku, dan penjilidan, pengepakan, sablon, 

desan dan cetak grafis serta offset.  Perusahaan mulai beroperasi secara 

komersial sejak tahun 2009 

 

2.2.4 PT Taksi Argo 

PT Taksi Argo didirikan pada tahun 2005 berdasarkan Akta No. 4 tanggal 

24 Januari 2005, yang dibuat di hadapan Ir. Rusli, S.H., Notaris di Bekasi. 
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Perusahaan ini merupakan perusahaan yang bergerak dibidang 

perkebunan kelapa sawit yang memiliki perkebunan di Kalimantan 

Tengah dan memiliki kantor pusat di Jakarta Selatan.  

 

2.2.5 PT Hanakimi 

PT Hanamasa Jaya Abadi didirikan pada tahun 2008 dengan alamat 

kantor di Gedung The East, Jl. Lingkar Mega Kuningan Kav.23 No 10, 

Jakarta Selatan. PT Hanamasa Jaya Abadi ini bergerak di bidang 

perkebunan kelapa sawit. Visi dari PT Hanamasa Jaya Abadi adalah 

“Excellent Plantation for The World” yang artinya “Membangun 

Perkebunan Terbaik di Dunia”. Misi dari PT Hanamasa Jaya Abadi 

adalah “Green Platation for Better Quality of Life” yang artinya 

“Mengembangkan Perkebunan Ramah Lingkungan”. 

 

2.2.6 PT Stoberi 

PT Stoberi didirikan pada tahun 1986 dengan alamat di Jl. Pasar Baru No. 

137A, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. PT Sarikaya merupakan 

perusahaan manufaktur yang memproduksi: 

1. Rattan Carpet 

2. Rattan Ajiro Carpet 

3. Wood Carpet 

4. Wood Carpet 

5. Wood Moulding 
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6. Briquette Charcoal 

7. Wooden Charcoal 

8. Binchotan 

 

2.2.7 PT Kerja Bakti 

PT Kerja Bakti didirikan pada tanggal 18 Agustus 1988, Perusahaan 

berkedudukan di Jakarta Pusat dan ruang lingkup aktivitas perusahaan 

adalah menjalankan usaha-usaha dalam bidang Jasa, Pembangunan, 

Pengangkutan Darat, Perbengkelan, Percetakan, Perdagangan, 

Perindustrian, Pertambangan, dan Pertanian.  

 

2.2.8 PT Honda 

PT Honda berdiri pada bulan Januari 1998, perusahaan ini bergerak 

dalam bidang supermarket dimana dengan supermarket pertama bernama 

Raket, Raket  yang diadopsi dari Raket  USA yang telah memberi izin 

untuk menggunakan merek Raket pada tahun 2010. Kemudian, PT 

Honda melihat peluang untuk mengembangkan market baru dan 

menggarap segmen kelas mengengah ke atas, dengan memperkenalkan 

konsep supermarket yaitu Fanta di tahun 2007. 

2.2.8.1 Raket  

Raket Market telah memposisikan diri sebagai market khusus 

dengan konsep untuk kelas atas. Seiring berjalannya waktu, Raket 

Market mulai mengembangkan beberapa toko dibeberapa daerah. 
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VISI:  

Raket Market aims to become the most loved, trusted, and respected 

thought leader in Indonesia’s supermarket industry. 

MISI:  

It is our responsibility to serve customers a top-notch grocery 

shopping experience with the provision of the freshest products in an 

environmentally sound manner as well as encouraging a healthy 

lifestyle through the integration of health and pleasure. 

2.2.8.2 Fanta  

Fanta merupakan format baru dibidang supermarket yang 

mempunyai luas lebih besar, serta menyediakan assortment 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 perishable maupun groceries, serta 

memberikan pelayanan yang ramah bagi pelanggannya. 

 

2.2.9  PT Bersama 

PT Bersama didirikan pada 19 Juni 1992, Perusahaan berkedudukan di 

Bekasi, Jawa Barat dan ruang lingkup aktivitas perusahaan adalah 
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menjalankan usaha-usaha dalam bidang industri kaca dan 

memperdagangkan hasil produksinya baik di dalam negeri maupun di 

pasar internasional. Perusahaan mulai beroperasi secara   komersial 

sejak tahun 1992. 

 

2.2.10  PT Kapal Api 

PT Kapal Api didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 5 tanggal 20 

Januari 2011 dari. Anggaran dasar Perusahaan tersebut diatas telah 

diubah dan ditambah terakhir dengan akta No. 21 tanggal 27 Juli 2012. 

Perusahaan berkedudukan di Jalan Kapupuan  Blok PP No. 7, Cikarang 

Selatan, Bekasi. Maksud dan tujuan Perusahaan adalah menjalankan 

usaha dibidang industri produk farmasi. 

 

2.2.11 PT Kurcaci 

PT Kurcaci didirikan pada tanggal 13 April 2011. Perusahaan ini 

berkedudukan di Global Tower, Jl Pahlawan, Jakarta Indonesia. 

Bergerak dalam bidang computer software trading and services. 

 

2.2.12 PT Cahaya Bakti 

PT Cahaya Bakti didirikan pada tanggal 28 Oktober 2011. Ruang lingkup 

kegiatan Perusahaan meliputi industri dan perdagangan produk farmasi, 

obat dan bahan obat. Perusahaan berkedudukan di Karawang dan belum 

melakukan kegiatan operasi komersial. 
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2.3 Struktur Organisasi Perusahaan 

Struktur Organisasi dalam Kantor Akuntan Publik (KAP) Susianto terdiri dari 3 

bagian, yaitu : 

1. Junior Auditor, bertugas melaksanakan prosedur audit secara terperinci dan 

membuat kertas kerja untuk mendokumentasikan pekerjaan yang 

dilaksanakan. Junior auditor akan diarahkan dan direviu oleh senior auditor. 

2. Senior Auditor, bertugas melaksanakan audit dan bertanggung jawab agar 

waktu dan biaya audit sesuai dengan rencana. 

3. Partner merupakan level paling atas di KAP Susianto jadi memiliki 

tanggung jawab penuh atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh junior 

auditor dan senior auditor. Selain itu, partner bertugas untuk melakukan 

pemeriksaan tahap akhir terhadap semua pekerjaan yang telah dilakukan 

dengan tujuan untuk memastikan semua pekerjaan telah diselesaikan dengan 

baik dan sesuai dengan standar yang berlaku. 

Berikut strukrut orgnisasi KAP Susianto : 

Gambar 2.1 

Struktur Organisasi KAP Susianto 
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