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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1 Profil Singkat Perusahaan 

2.1.1 Kantor Akuntan Publik Susianto 

Kantor Akuntan Publik (KAP) Susianto didirikan pada tanggal 8 Agustus 2011 

oleh Bapak Susianto, S.E, CPA, BKP berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan 

No. 850/KM.1/2011. KAP Susianto beralamat di Jl. Ki Hajar Dewantara, Ruko 

Golden Eight Blok G.32, Gading Serpong, Tangerang. 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, meliputi jasa konsultasi pajak dan perencanaan 

pajak (tax planning) orang pribadi dan perusahaan. 

4. Management Consulting and Advisory Services, meliputi restrukturisasi 

perusahaan, liquidation service, licenses dan share/corporate valuation. 

 

2.1.2 PT Angin  

PT  Angin didirikan  pada  tahun 2010. Perusahaan  berkedudukan di  Jakarta  dan   
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bergerak dalam bidang jasa telekomunikasi antara lain dengan mengoperasikan 

jaringan data, jaringan internet, jaringan multimedia, jaringan voice, mendirikan 

warung telekomunikasi, warung internet dan jasa telekomunikasi penyiaran 

televisi berlangganan.  

 

2.1.3 PT Ben  

PT Ben didirikan pada tahun 2011. Perusahaan bergerak dalam bidang industri 

perajutan (knitting) dan pencelupan warna (dyeing) serta memperdagangkan hasil 

produksinya baik di dalam negeri maupun di pasar internasional. Perusahaan 

berkedudukan dan berkantor pusat di Bekasi.  

 

2.1.4 PT Citra  

PT Citra didirikan pada tahun 2005. Perusahaan berkedudukan di Bandung, Jawa 

Barat dan ruang lingkup aktivitas perusahaan adalah menjalankan usaha dalam 

bidang industri kaca dan memperdagangkan hasil produksinya baik di dalam 

negeri maupun di pasar internasional.  

 

2.1.5 PT Damai  

PT Damai  didirikan pada tahun  2010. Perusahaan  berkedudukan di Jakarta dan 

perusahaan bergerak dalam bidang properti. 

 

2.1.6 PT Jasmine 

PT  Jasmine didirikan pada tahun 2010. .Akta pendirian perusahaan telah disahkan 

Pelaksanaan jasa..., Jessitania Ryanto, FB UMN, 2014



27 

 

oleh Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tahun 2010. 

Perusahaan ini bergerak dalam bidang industri dan perdagangan produk farmasi 

dan bahan obat.   

 

2.1.7 PT Mawar  

PT Mawar didirikan pada tahun 2010. Perusahaan berkedudukan di Bekasi. Ruang 

lingkup perusahaan adalah menjalankan usaha-usaha dalam bidang industri plastik 

yang meliputi produksi dan pengolahan bahan-bahan dan barang dari bahan baku 

terkait polyprophiline. 

  

2.1.8 PT Garuda  

PT   Garuda didirikan  pada tahun  2011 dan merupakan perusahaan yang 

memproduksi minuman sari buah dalam kemasan. 

 

2.1.9 PT Ilona  

PT Ilona merupakan perusahaan yang menjual bahan obat untuk pakaian. 

Perusahaan berkedudukan di Tangerang. 

 

2.1.10 PT Langit  

PT Langit merupakan perusahaan manufaktur dibidang industri plastik. 

Perusahaan ini berkedudukan di Tangerang. 
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2.1.11 PT Global  

PT Global merupakan perusahaan yang bergerak dibidang supermarket. PT 

Global telah berdiri sejak tahun 2010 dan memiliki banyak supermarket yang 

tersebar di jabodetabek.  

 

2.1.12 PT Bangkit  

PT  Bangkit  Bersama merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak dibidang 

industri  Automotive Spare  Part. Perusahaan  ini berkedudukan di Jakarta Pusat. 

 

2.1.13 PT Laut  

PT Laut didirikan pada tahun 2010. Perusahaan berkedudukan di Bekasi.  

Perusahaan menjalankan usaha dalam bidang manufaktur tas dan 

memperdagangkan hasil produksinya baik di dalam negeri maupun di pasar 

internasional.  

 

2.1.14 PT Riang  

PT Riang didirikan pada tahun 2011. Perusahaan ini merupakan perusahaan 

manufaktur dibidang industri Automotive Spare Part. Perusahaan berkedudukan di 

Tangerang. 
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2.2 Struktur Organisasi Perusahaan 

Gambar 2.1 

Struktur Organisasi KAP Susianto 

 

 

 

 

 

Tugas dari setiap jabatan masing-masing, yaitu: 

1. Junior Auditor merupakan level paling bawah di KAP Susianto. Junior 

auditor bertugas melaksanakan prosedur audit secara terperinci dan 

membuat kertas kerja untuk mendokumentasikan pekerjaan yang 

dilaksanakan. 

2. Senior Auditor bertugas mengarahkan dan mereview pekerjaan yang 

dilakukan oleh junior auditor. Selain itu Senior Auditor juga bertugas 

melaksanakan audit dan bertanggung jawab agar waktu dan biaya audit 

sesuai dengan rencana. 

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

Partner 

Senior Auditor 

 

 
Junior Auditor 

 

 

Junior Auditor 

 

 

Junior Auditor 

 

 

Senior Auditor 

 

 

Senior Auditor 
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Selama proses magang berlangsung, ditempatkan di divisi akuntansi sebagai 

junior auditor.  
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