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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN  

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan  

2.1.1 KAP Susianto Arona  

Kantor Akuntan Publik (KAP) Susianto Arona didirikan oleh Bapak 

Susianto, S.E., CPA., BKP berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 

850/KM.1/2011 pada tanggal 8 Agustus 2011. Kantor Akuntan Publik 

Susianto melakukan kerja sama dengan Ibu Arona pada 25 September 2015 

berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 763/KM.1/2015, sehingga 

nama kantor akuntan ini menjadi Kantor Akuntan Publik (KAP) Susianto 

Arona. Kantor Akuntan Publik (KAP) Susianto Arona beralamat di Ruko 

Paramount Glaze 2 Blok D No. 18, Jl. Raya Curug Sangereng, Gading 

Serpong, Tangerang, Banten. Setiap penugasan yang diberikan kepada 

auditor di Kantor Akuntan Publik Susianto Arona merupakan tanggung 

jawab dari pemimpin serta pemilik kantor, yaitu Bapak Susianto, S.E., CPA., 

BKP. Kantor Akuntan Publik Susianto Arona memberikan layanan berupa:  

1. Auditing Service, meliputi pemeriksaan laporan keuangan, due 

diligence, perbaikan sistem akuntansi, dan identifikasi fraud (penipuan).  

2. Accounting Service, meliputi penyusunan laporan keuangan dan 

bantuan dalam menyiapkan catatan akuntansi dari sebuah organisasi 

bisnis yang baru didirikan.  
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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 Advisory Services, KAP Susianto Arona 

memberikan Jasa Konsultasi Manajemen. Tim Konsultan KAP Susianto 

Arona memberikan respon cepat untuk kebutuhan perusahaan. Jasa 

Konsultasi Manajemen KAP Susianto Arona meliputi:  

a. Manajemen Desain Sistem Komunikasi  

b. Bantuan untuk lisensi PMA (Penanaman Modal Asing) dan 

 lisensi PDMN (Penanaman Modal Dalam Negeri) 

c. Audit Internal  

d. Restrukturasi Perusahaan 

e. Restrukturasi Hutang dan Akuisisi  

f. Lisensi  

g. Layanan Likuidasi  

KAP Susianto Arona melaksanakan jasanya dengan berpedoman 

pada standar audit yang disesuaikan dengan Standar Profesional Akuntan 

Publik (SPAP) dan standar audit luar negeri, yaitu International Standard 

on Auditing (ISA) yang berlaku saat ini. Selain itu, KAP Susianto Arona 

juga didukung oleh tenaga profesional yang ahli dan siap dalam mengatasi 

permasalahan yang ada. Pekerjaan yang dilakukan tenaga profesional yang 

ahli sesuai bidang jasa yang dikerjakan juga tidak lepas dari pengawasan 
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dan bimbingan dari pemimpin perusahaan, yaitu Bapak Susianto, S.E., CPA., 

BKP.  

 

2.1.2 Profil Klien Perusahaan  

2.1.2.1 PT Sari Group 

PT Sari Group merupakan perusahaan yang mengoperasikan 

kurang lebih 154 restoran dengan lebih dari 5.000 karyawan dan 

jumlah outlet yang diharapkan mencapai 180 di akhir tahun 2018. 

Kantor Pusat PT Sari Group berada di Green Lake City, Tangerang, 

Banten. Restoran yang dimiliki oleh PT Sari Group yaitu berupa 15 

resto BZ, 52 resto PL, 7 resto PD, 1 resto MW, 20 resto SH, 11 

resto KB, dan 2 resto OK. Restoran yang dimiliki PT Sari Group 

tersebar di beberapa penjuru kota Indonesia, beberapa di antaranya 

yaitu di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Medan, Batam, Pekanbaru, 

Balikpapan, Palembang, Makasar, Samarinda, Manado dan Bali. 

 

2.1.2.2 PT Beta Alfa 

PT Beta Alfa melakukan Joint Venture dengan perusahaan NPL di 

Australia dan mendirikan perusahaan di Indonesia sejak tahun 

199X. PT Beta Alfa bergerak dalam industri jus yang mempunyai 

misi menyediakan jus segar, nutrisi dan kualitas yang konsisten 

setiap hari dan memproduksi jus jeruk segar 365 hari dalam 

setahun. PT Beta Alfa mempekerjakan lebih dari 300 karyawan dan 
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memiliki dua fasilitas manufaktur dan jaringan distribusi yang luas 

dipulau Jawa. Kantor pusat PT Beta Alfa berada di Cikokol, 

Tangerang dan memiliki cabang di Bali, Surabaya dan Bandung. 

 

2.1.2.3 PT Kombo Express 

PT Kombo Express didirikan pada tahun 200X sebagai perusahaan 

jasa pengiriman barang dan bea cukai. PT Kombo Express 

membantu pelanggan dalam tujuan ekspor barang, impor, dan 

domestik. PT Kombo Express berlokasi di Jawa Timur dan 

memiliki fasilitas sendiri, seperti lebih dari 130unit berbagai truk 

armada dan penyimpanan gudang dalam ruangan seluas 1.000m2.  

 

2.1.2.4 PT Delta Industria  

PT Delta Industria berdiri sejak tahun 1994 dan bergerak di industri 

food and beverages yang memproduksi berbagai jenis roti dan kue. 

PT Delta Industria mendirikan pabriknya di daerah Gunung Sindur, 

Bogor, Provinsi Jawa Barat. Visi dan misi dari PT Delta Industria 

adalah memfokuskan dan membangun kemampuan untuk menjadi 

produsen makanan yang bermutu tinggi dan mengutamakan 

kepuasaan konsumen serta, berkomitmen terus meningkatkan 

kualitas produk dan menciptakan varian produk yang menarik, 

bergizi, dan menyehatkan konsumen.  
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2.2 Stuktur Organisasi Perusahaan  

Gambar 2.1  
Struktur Organisasi KAP Susianto Arona  

 

Berikut merupakan tugas dari masing-masing tingkatan:  

1. Partner 

KAP Susianto Arona dipimpin oleh Susianto, S.E., CPA., BKP. Dan Ibu 

Arona yang berada di level partner. Partner menduduki jabatan tertinggi 

dalam penugasan audit dan bertanggung jawab secara menyeluruh mengenai 

auditing. Partner juga bertugas untuk melaksanakan pemeriksaan akhir 

terhadap semua pekerjaan yang telah dilakukan serta menandatangani 

laporan audit dan management letter.  
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2. Audit Services  

Jasa yang diberikan KAP terkait dengan audit berupa jasa audit atas laporan 

keuangan, audit pada bidang tertentu (audit khusus), dan audit kepatuhan 

(due diligence). Terdapat dua tingkatan dalam pelaksanaan jasa audit, yaitu:  

a. Senior Auditor  

Senior Auditor bertugas untuk mengarahkan dan mereview pekerjaan 

dari junior auditor. Biasanya senior auditor akan menetap di kantor 

klien selama prosedur audit sedang dilaksanakan dan biasanya 

melakukan audit terhadap suatu objek pada waktu tertentu. Selain itu, 

senior auditor bertanggung jawab untuk mengusahakan biaya dan 

waktu audit sesuai dengan rencana. Jumlah senior auditor di KAP 

Susianto Arona, yaitu sebanyak 3 orang.  

b. Junior Auditor  

Di level paling bawah dalam KAP Susianto Arona adalah junior 

auditor. Junior auditor bertugas untuk melaksanakan prosedur audit 

secara rinci, membuat kertas kerja untuk mendokumentasikan 

pekerjaan audit yang telah dilaksanakan, serta mempelajari secara 

rinci mengenai pekerjaan audit. Jumlah junior auditor di KAP 

Susianto Arona, yaitu sebanyak 3 orang. Junior auditor merupakan 

posisi yang saya tempati selama proses kerja magang.  

3. Accounting Services  

Jasa yang diberikan KAP terkait di bidang akuntansi, yaitu penyusunan 

laporan keuangan dan bantuan dalam menyiapkan catatan laporan akuntansi 
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dari sebuah organisasi atau perusahaan. Jumlah karyawan pada bagian 

accounting services di KAP Susianto Arona, yaitu sebanyak 4 orang.  

4. Tax Services  

Jasa yang ditawarkan KAP terkait dalam bidang perpajakan, yaitu jasa 

konsultasi pajak, perencanaan pajak (tax planning) bagi wajib pajak orang 

pribadi atau badan usaha dengan tujuan meminimalkan pajak terutang atas 

penghasilan. Jumlah karyawan pada bagian tax services di KAP Susianto, 

yaitu sebanyak 2 orang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


