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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1  Sejarah Singkat Perusahaan 

2.1.1 Pendirian Perusahaan 

Kantor Akuntan Publik Suganda Akna Suhri (KAPSAS) didirikan oleh Drs. 

Suganda Akna Suhri pada tanggal 21 Januari 2004 dengan nomor register negara 

yang dimiliki oleh Drs. Suganda Akna Suhri adalah D-942 dan izin Akuntan 

Publik Nomor 03.1.0899 yang beralamat di Jalan Kebon Kacang 30 No.1 Lantai 

2, Jakarta Pusat 10240. Drs. Suganda Akna sendiri merupakan pimpinan kantor 

Suganda Akna Suhri yang memiliki tanggung jawab melakukan supervisi akhir 

atas setiap penugasan yang dilakukan oleh KAPSAS. 

       Dalam rangka berpartisipasi aktif dalam dunia usaha, KAPSAS memberikan 

pelayanan profesional di bidang jasa atestasi dan non atestasi. Keahlian dan 

pengalaman dari para tenaga ahli akan mendukung pelayanan yang KAPSAS 

berikan. Izin usaha dari KAPSAS terdafatar dengan Nomor: KEP-027/KM.6/2004 

dan juga terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal (Akuntan) pada 

BAPEPAM Nomor: 399/PM/STTD-AP/2004.  

        Pada tanggal 12 April 2012 berdasarkan Keputusan Mentri Keuangan No. 

381/KM.1/2012, izin usaha dari Kantor Suganda Akna Suhri berdasarkan 

Keputusan Mentri Keuangan No. KEP-027/KM.6/2004 dicabut dan diganti 

dengan Keputusan Mentri Keuangan No. 387/KM. 1/2012 mengenai izin usaha 

Kantor Akuntan Publik Suganda Akna Suhri dan Rekan. Semenjak saat itu, 
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Kantor Akuntan Publik Suganda Akna Suhri berganti nama menjadi Kantor 

Akuntan Publik Suganda Akna Suhri dan Rekan, dan bukan lagi berkedudukan di 

Jakarta melainkan di Tangerang dengan alamat di Ruko Vienna Blok B No. 2 – 

Lantai 2, Jalan Raya Kelapa Dua - Gading Serpong- Tangerang. 

2.2 Visi & Misi Perusahaan 

Visi dan Misi KAPSAS adalah: 

Visi: “Menjadi KAP yang profesional dan dipercaya oleh masyarakat” 

Misi: 

1. Memberikan jasa professional akuntan publik dengan kompetensi tinggi, 

integritas, obyektif dan sesuai standar professional yang berlaku. 

2. Merekrut, mengembangkan dan mempertahankan staf professional yang 

kompeten, integritas tinggi komunikatif. 

3. Memberikan value added bagi klien. 

2.3 Jasa-jasa yang Ditawarkan 

Jasa yang diberikan Kantor Akuntan Publik Suganda Akna Suhri dan Rekan 

kepada kliennya meliputi: 

1. Jasa audit atas laporan keuangan 

2. Jasa audit khusus 

3. Jasa review atas laporan keuangan 

4. Penyusunan laporan keuangan 

5. Jasa perpajakan seperti penyusunan laporan perpajakan dan pengisian SPT 

tahunan baik badan maupun pribadi 

6. Jasa Konsultasi Manajemen.       
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       KAP Suganda Akna Suhri dan rekan memiliki beberapa klien untuk jasa-jasa 

yang disediakannya. Selama proses kerja magang, terdapat 6 (enam) klien yang 

ditangani terkait dengan auditting dan accounting service. Klien-kliennya adalah 

PT ABFI, PT SCH, PT CBMS, PT XCG, PT AGTS, dan PT CAS. Akta pendirian 

dari perusahaan diubah nomornya dalam laporan magang ini, dengan alasan demi 

kepentingan kerahasiaan klien. Berikut ini merupakan gambaran umum dari 

masing-masing perusahaan/klien: 

1. PT ABFI 

PT ABFI (“Perusahaan”) didirikan di Bogor berdasarkan Akta notaris No. 

26 tanggal 26 April 1991. Perubahan dewan direksi dan status perusahaan 

semula Perusahaan Penanaman Modal Asing menjadi Perusahaan PMDN 

(Penanaman Modal Dalam Negeri). Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar 

Perusahaan, Perusahaan bergerak dalam bidang pembuatan dan 

penyediaan peralatan khusus dan bisnis lain yang termasuk di dalam 

industri konstruksi sejak 1 Juli 1992. Kantor Perusahaan dan fasilitas 

pabriknya berlokasi di Bogor. 

2. PT SCH 

PT SCH (“Perusahaan”) didirikan berdasarkan Akta No. 2 tanggal 6 April 

2009. Sesuai dengan Anggaran Dasar, Perusahaan bergerak dalam bidang 

perdagangan alat teknik, mekanikal, elektrikal dan mesin pembangkit 

tenaga listrik. Perusahaan berdomisili di Bogor. Pada tanggal 20 

September 2012, Perusahaan telah memperoleh Ijin Usaha Ketenaga 

listrikan untuk Kepentingan Umum (IUKU) dari Kementerian Energi dan 
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Sumber Daya Mineral dan telah disepakati Perjanjian atas Pembelian 

Tenaga Listrik (Power Purchase Agreement = PPA) antara PT PLN 

(Persero) dan PT SCH dari Pembangkit Listrik Tenaga Energi Terbarukan 

Tenaga Minihidro Cisono kapasitas total 3.000kW. 

3. PT CBMS 

PT CBMS (“Perseroan”) didirikan tanggal 4 Juni 2008 bedasarkan Akta 

No. 4. Tahun 2012, Anggaran Dasar Perusahaan diubah sehubungan 

perubahan maksud dan tujuan usaha serta kepemilikan saham. Persetujuan 

atas perubahan maksud dan tujuan usaha serta kepemilikan saham ini telah 

di aktakan dengan akta No. 5 tanggal 29 Maret 2012. Sesuai dengan 

Anggaran Dasar, Perusahaan bergerak dalam bidang pertambangan, 

perindustrian, perdagangan, pembangunan dan jasa. Kantor Perusahaan 

dan fasilitas pabriknya berlokasi di Bogor. Perusahaan belum memulai 

aktivitas usaha komersialnya hingga 31 Desember 2013. 

4. PT XCG 

PT XCG (“Perusahaan”) dan entitas anak perusahaan (bersama-sama 

disebut “Grup”) bergerak di bidang jasa transportasi dan bidang persewaan 

alat berat. PT XCG didirikan berdasarkan Akta Pendirian No.782 tanggal 

30 September 1994 di Bandung. Pada tanggal 21 Februari 2013, 

Perusahaan telah merubah statusnya dari Perusahaan terbuka menjadi 

Perusahaan tertutup, berdasarkan Akta N0.401. Sesuai dengan pasal 3 

Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan meliputi 

beberapa bidang jasa, termasuk jasa transportasi, pertambangan, 
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perdagangan, perindustrian dan perbengkelan. Kegiatan utama yang 

dilaksanakan Perusahaan dan entitas anak saat ini adalah di bidang jasa 

transportasi dan jasa persewaan alat berat. Disamping itu, melalui entitas 

anak Perusahaan melaksanakan jasa perdagangan batu bara. Perusahaan 

memiliki ijin trayek untuk usaha jasa transportasi dari Dinas Perhubungan 

di beberapa kota di Indonesia, sedangkan entitas anak (PT CIRI) memiliki 

izin usaha pertambangan operasi produksi khusus pengangkutan dan 

penjualan batu bara. Perusahaan berdomisili dan berkantor pusat di 

Bandung dan memiliki anak perusahaan dan 8 kantor cabang yang tersebar 

di Bandung, Jakarta, Tasikmalaya, Balikpapan,  Banjarmasin, Pekanbaru, 

Surabaya, Samarinda dan kota-kota di Indonesia. 

5. PT AGTS 

PT AGTS (“Perusahaan”) didirikan berdasarkan Akta No.88 tanggal 6 

Agustus 2007 di Jakarta. Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar 

Perusahaan, Perusahaan menjalankan usahanya dalam bidang jasa 

angkutan taksi. Kantor Perusahaan terletak di Jakarta. Perusahaan mulai 

beroperasi komersial pada tahun 2010. 

6. PT CAS 

PT CAS (“Perusahaan”) bergerak di bidang jasa transportasi dan didirikan 

berdasarkan Akta Pendirian No.6 tanggal 4 September 2002. Perusahaan 

berdomisili di Jakarta. Perushaan beroperasi secara komersil sejak bulan 

Januari tahun 2011. 
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2.4 Struktur Organisasi Perusahaan 

2.4.1 Struktur Organisasi KAP Suganda Akna Suhri dan Rekan  

Gambar 2.1 

Struktur Organisasi KAP Suganda Akna Suhri dan Rekan 
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2.4.2 Tugas dan Jabatan 

Tugas dari setiap jabatan di KAP Suganda Akna Suhri dan Rekan  yaitu: 

1. Partner 

Partner menduduki jabatan tertinggi dalam penugasan audit. Partner juga 

bertanggung jawab baik pada hubungan dengan klien dan kualitas teknis 

secara umum dari jasa audit yang diberikan oleh KAP.  

2. Manager 

Manager membantu partner dengan tugas-tugas audit yang memerlukan 

pengalaman dan pertimbangan tingkat tinggi, yaitu membuat rencana 

audit, memastikan (mereview) bahwa seluruh rencana telah dilaksanakan 

tim, memberikan pertimbangan jenis opini yang akan diberikan dan 

memastikan bahwa proses audit telah memenuhi mutu yang diharapkan.  

3. Senior Auditor (Ketua Tim) 

Ketua Tim (In-charge) bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas audit 

sehari-hari di klien.  

4. Junior Auditor (Anggota Tim) 

Junior Auditor membantu pelaksanaan audit dan bertanggung jawab 

kepada Ketua Tim (Senior Auditor).  

 

       Selama proses magang berlangsung, saya menduduki posisi sebagai karyawan 

magang yang bertugas membantu di dalam divisi audit dan divisi accounting.  
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