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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1 Profil Singkat Perusahaan 

2.1.1 KAP Susianto 

Kantor Akuntan Publik (KAP) Susianto beralamat di Ruko Golden 

Eight Blok G.32, Jl. Ki Hajar Dewantara, Gading Serpong, 

Tangerang. 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. 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 
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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 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. 

 

2.1.2 PT Trako Pertiwi  

PT Trako Pertiwi didirikan pada tahun 2000 berdasarkan Akta No. 4 

tanggal 24 Februari 2000, yang dibuat di hadapan Ir. Romeo, S.H., 

Notaris di Bekasi. Perusahaan berkedudukan di Bekasi, Jawa Barat 

dan ruang lingkup aktivitas perusahaan adalah 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.   
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2.1.3 PT Salami Tiga 

PT Salami Tiga ini bekedudukan di Pengairan, Tangerang. Perusahaan 

bergerak dalam bisnis kopi dan mengekspor kopi, dimana kopi di 

ekspor ke berbagai negara di Asean seperti Malaysia, Singapura, 

Jepang, Cina, dan Korea. PT Salami Tiga menyediakan kopi 

berkualitas terbaik yang diambil dari produksi kopi daerah di 

Indonesia, seperti Robusta Lampung, Sulawesi, Bali dan Papua. 

 

2.1.4 PT Rekan Jaya 

PT Rekan Jaya didirikan berdasarkan Akta Notaris Wawanto 

Hartanto, SH No. 5 tanggal 22 Maret 2005. Akta Pendirian tersebut 

telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam 

Surat Keputusan No. AHU-26176 AH.01.01 Tahun 2005 tanggal 19 

Juli 2005. Perusahaan yang berkedudukan di Bogor. 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. Perusahaan mulai 

beroperasi secara komersial sejak tahun 2006 dan memperdagangkan 

hasil produksinya baik di dalam negeri maupun di pasar internasional.   

 

2.1.5 PT Magie Mogu 

PT Magie Mogu adalah salah satu produsen furniture di Indonesia 

dengan kantor pusat yang bertempat di kota Bogor. Setelah 

Pelaksanaan jasa..., Jessica, FB UMN, 2014



22 
 

beroperasi lebih dari 10 tahun, PT Magie Mogu memiliki lebih dari 

20 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia dan telah memasok 

produk furniture berkualitas ke lebih dari 500 toko tradisional, 100 

modern retailer outlet, berbagai proyek milik instansi pemerintah 

dan swasta, direct selling serta menyediakan layanan penjualan 

online. 

 

2.1.6 PT Parametic 

PT Parametic didirikan berdasarkan Akta Notaris Lukito Dermawan, 

SH No. 76 tanggal 15 Juni 1993. Perusahaan berkedudukan di 

Cikarang dan ruang lingkup aktivitas Perusahaan adalah 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 1993.   

 

2.1.7 PT Joya Indah 

PT Joya Indah didirikan di Indonesia pada tanggal 2 Oktober 2005 

dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2005. Perusahaan 

ini berkedudukan di Menteng, Jakarta. Perusahaan ini merupakan 

perusahaan yang bergerak di bidang pulp dan paper. 
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2.1.8 PT Agung Permada 

PT Agung Permada berdiri tahun 1998 sebagai perusahaan tekstil. 

PT Agung Permada melayani permintaan kain baik jenis rayon, 

tetoron, polyester dan cotton (katun) ke pasar domestik maupun 

ekspor. Kantor dan Pabrik  berlokasi di Jababeka, Jawa Barat. Pada 

1 Februari 2012 jumlah karyawan PT Agung Permada sebanyak 500 

karyawan dengan berbagai keahlian di bidangnya. 

 

2.1.9 PT Jaya Abadi 

Pada tanggal 17 Desember 2007, PT Jaya Abadi didirikan 

berdasarkan akta no.5 yang dibuat berdasarkan akta 

Notaris Rohmawati. PT Jaya Abadi merupakan sebuah perusahaan 

yang mulai beroperasi sejak tahun 2009. Perusahaan ini bergerak di 

bidang supply mekanikal dan elektrikal (ME) dan construction.  

 

2.1.10 PT Nusantara 

PT Nusantara didirikan berdasarkan Akta Notaris Wirawan Sinagar, 

SH No. 8 tanggal 22 Agustus 2008. Perusahaan berkedudukan di 

Serang, Banten. Ruang lingkup aktivitas perusahaan adalah 

menjalankan usaha-usaha dalam bidang industri plastik. Perusahaan 

mulai beroperasi secara komersial sejak tahun 2009.   
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2.1.11 PT Trisemesta 

PT Trisemesta didirikan berdasarkan akta notaris Kurnia Abadro, 

S.H no. 2  pada tanggal 3 Mei 1995. Perusahaan berkedudukan di 

Bekasi, ruang lingkup aktivitas Perusahaan adalah menjalankan 

usaha-usaha dalam bidang industri perkayuan yang menghasilkan 

daun pintu dan mulai beroperasi secara komersial sejak Mei 1996.  

 

2.1.12 PT Bima Laksana 

PT Bima Laksana bergerak di bidang supermarket yang berlokasi di 

wilayah Jabodetabek. Perusahaan ini menyediakan bermacam-

macam produk lokal yang lengkap dan beragam, dengan tetap 

menitikberatkan pada produk-produk segar dengan kualitas produk 

yang tinggi serta pelayanan yang prima bagi pelanggannya. 

 

2.2 Struktur Organisasi Perusahaan 

Struktur Organisasi KAP Susianto 

Gambar 2.1 
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Dari setiap jabatan memiliki tugas masing-masing, yaitu: 

1. Partner merupakan level paling atas di KAP Susianto, 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 sudah baik dan sesuai 

dengan standar yang berlaku. 

2. Senior Auditor bertugas melaksanakan audit dan bertanggung jawab agar 

waktu dan biaya audit sesuai dengan rencana. Selain itu, bertugas untuk 

mengarahkan dan mereview pekerjaan yang dilakukan oleh junior auditor.  

3. Junior Auditor bertugas melaksanakan prosedur audit secara terperinci dan 

membuat kertas kerja untuk mendokumentasikan pekerjaan yang 

dilaksanakan. 
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