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PANDUAN WAWANCARA DAN JAWABAN 

 

1. Selama ini bagaimanakah pengendalian aplikasi pada pengendalian input data 

pada sistem pembelian dan penjualan pada CV Atlanta Electronics? 

- Pengendalian aplikasi pada pengendalian input data pada sistem 

pembelian dan penjualan data pada CV Atlanta electronics sudah cukup 

baik. Sistem pembelian diinput oleh satu orang sedangkan penjualan 

diinput oleh tiga orang kasir. Kekurangan nya adalah semua user yang 

mempunyai password di dalam sistem tersebut dapat mengakses input 

pembelian maupun penjualan. 

2. Apakah selama ini perusahaan telah menerapkan semua hal yang terkait 

dengan pengendalian input seperti adanya sequency check, field check, sign 

check, validity check, limit test, range test, reasonable test. Redundant data 

check, capacity check, completeness check ? 

- Sudah  

3. Bagaimanakah pengendalian aplikasi untuk proses transaksi pembelian 

apakah selama ini efektif? Apa alasannya? 

- Sudah cukup baik. DO yang datang langsung diinput ke dalam komputer 

oleh si akuntan, diinput dengan memasukkan tanggal sesuai DO, nama 

supplier, nomor DO, type barang, dan harga barang. Pengamanan terhadap 

pengendalian aplikasi untuk transaksi pembelian belum terlalu ketat 

karena dapat diganti-ganti oleh user lain. Untuk input control sering 



terjadi kesalahan karena human error. Sedangkan untuk output control 

tidak dapat dilakukan karena sistem tidak dapat menghasilkan laporan 

yang diinput berdasarkan tanggal hari DO itu dibuat. Laporan yang 

dihasilkan tidak tetap dapat berubah-ubah sesuai dengan tanggal DO. 

Sehingga kita tidak dapat mengetahui dengan jelas pembelian yang terjadi 

di  tanggal hari itu. 

4. Bagaimanakah pengendalian aplikasi untuk proses transaksi penjualan apakah 

selama ini efektif? Apa alasannya? 

- Pengendalian aplikasi untuk transaksi penjualan di CV Atlanta Electronics 

kurang baik. Untuk membuat nota diperlukan type barang, quantity 

barang, harga barang, dan nomor nota. Semua nya dimasukkan secara 

manual, semua kolom harus diisi apabila ada satu kolom yang kosong 

maka data tidak dapat direcord. Pada proses transaksi penjualan apabila 

ada kesalahan dalam mengisi type barang, quantity barang, harga barang, 

dan nomor nota tidak akan diperingatkan oleh sistem, sehingga sebagian 

besar kesalahan penginputan transaksi penjualan dikarenakan human 

error. Untuk output data cukup baik, karena dapat menghasilkan laporan 

penjualan yang cukup lengkap ( dapat dihasilkan laporan penjualan sesuai 

tanggal, sesuai merk, sesuai type barang ). 

5. Apakah perusahaan menerapkan untuk data currency check dan default 

value? 

- Tidak 



6. Terkait dengan data matching dan exception reporting external data 

reconciliation apakah selama ini telah efektif dalam pelaksanaanya? Berikan 

contoh! 

- Sudah efektif. Dalam setiap tagihan, dilakukan data matching antara data 

penjualan supplier dengan data pembelian CV Atlanta electronics. 

7. Apakah selama ini terjadi control rekonsiliasi akun pada perusahaan? Seperti 

apa contohnya? 

- Tidak  

8. Terkait dengan file security apakah selama ini telah terjamin? 

- Sudah cukup terjamin, karena user yang sudah mempunyai yang bisa 

membuka sistem komputer. 

9. Apakah sering dilakukan file conversion control oleh pihak manajemen 

perusahaan? Mengapa? 

- Tidak 

10. Apakah sering terjadi error log dan error reporting? Mengapa dan berikan 

contohnya! 

- Error log terjadi karena adanya LAN yang error atau penginputan huruf 

besar dan huruf kecil dalam menginput password. 

- Error reporting tidak terjadi 

- Lambatnya mengakses sistem dikarenakan data yang sudah penuh dalam 

sistem tersebut ( antara 2-3 tahun ). 

11. Bagaimanakah pengendalian aplikasi output pada CV Atlanta Electronics? 



- Pengendalian aplikasi pada output sudah cukup baik, laporan dapat dilihat 

sewaktu-waktu. Biasanya laporan dibuat satu bulan sekali. Laporan dapat 

dibedakan menurut tempat, type, merk, dll. Laporan yang dihasilkan  

dapat sesuai dengan kebutuhan penggunanya. 

12. Apakah pimpinan melakukan peninjauan terhadap kelogisan dan kesesuaian 

semua output? 

- Ya  

13. Apakah pimpinan melakukan rekonsiliasi total pengendalian input dan output 

setiap hari? 

- Ya  

14. Apakah pimpinan mendistribusikan output komputer ke departemen pemakai 

yang sesuai? 

- Ya 

15. Apakah selama ini perusahaan melindungi output yang sensitif dan rahasia 

yang dikirim ke pemakai melalui akses, modifikasi, dan kesalahan pengiriman 

yang tidak diotorisasi? Bagaimana caranya? 

- Tidak  

16. Apakah perusahaan menyimpan output yang sensitif dan rahasia di area yang 

aman? 

- Ya 

17. Apakah perusahaan mewajibkan pemakai untuk meninjau secara hati-hati 

kelengkapan dan ketepatan semua output komputer yang mereka terima? 



- Ya  

18. Apakah perusahaan menyobek atau menghancurkan data yang sangat rahasia? 

Mengapa? 

- Ya, biasanya data dimasukkan ke dalam kardus lalu ditaruh di ruang 

penyimpanan yang hanya diketahui oleh pemilik. Setelah 3 tahun, baru 

data itu dihancurkan. 

19. Selama ini bagaimanakah pengendalian organisasi terkait dengan yang 

dilakukan oleh pihak  manajemen puncak perusahaan dilakukan? 

- Biasanya yang mempunyai hak suara terbesar adalah pimpinan 

perusahaan. 

20. Bagaimanakah cara perusahaan melakukan pengendalian manajemen 

kualitas? 

- Pengendalian manajemen kualitas dapat dilihat dari peningkatan omzet. 

21. Bagaimanakah selama ini dokumen data dikendalikan pada perusahaan ini? 

- Dokumen data disusun di dalam satu map berdasarkan nama supplier dan 

disusun berdasarkan tanggal. 

22. Apakah selama ini dokumen telah tersistematis dalam pencatatannya? 

- Sudah 

23. Apakah selama ini ada pengendalian pencatatan aktiva? 

- Tidak ada 

24. Apakah sesuai antara kondisi yang sesungguhnya dengan yang tercatat? 

Mengapa? 



- Tidak sesuai karena diakibatkan adanya human error. Contohnya jumlah 

stok antara computer dan fisik nya masih terdapat perbedaan karena 

diakibatkan tidak adanya hari libur untuk stok opname, salah penginputan 

data ke computer ( human error ). 

25. Bagaimanakah perusahaan melakukan pengendalian manajemen sumber data? 

- Sumber data hanya berdasarkan DO yang masuk untuk pembelian dan 

nota untuk penjualan. DO disusun berdasarkan nama supplier dan disusun 

berdasarkan tanggal, sedangkan nota hanya disusun berdasarkan nomor 

nota dari kecil ke besar dan sesuai tanggal. 

26. Bagaimanakah manajemen operasi dilakukan pada proses transaksi pembelian 

dan penjualan selama ini? 

- Manajemen operasi dilakukan setiap hari pada transaksi pembelian dan 

penjualan. Transaksi penjualan di cek dengan cara mengecek nomer urut 

nota, dan dicocokkan dengan print out barang keluar gudang. Sedangkan 

transaksi pembelian dicocokkan dengan memanggil nomer DO tersebut 

lalu dicocokkan lagi dengan data yang ada di komputer. Tetapi yang 

mengecek bukan orang yang memasukkan data ke computer tetapi orang 

lain lagi. 

27. Bagaimanakah cara perusahaan menerapkan manajemen keamanan? 

- Manajemen keamanan pada sistem aplikasi dilakukan backup data setiap 

jam 5 sore ke dalam sebuah flash disk dilakukan oleh kepala accounting 

CV Atlanta Electronics.  



- Manajemen keamanan barang keluar dilakukan oleh satpam yang bertugas 

di pintu keluar dan di gudang dengan mencocokkan barang keluar dengan 

nota penjualan. 
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1. HALAMAN HOME 

 
 

 
 

2. HALAMAN SETUP TYPE 
 
 
 
 
 



 
3. HALAMAN SETUP TYPE BARANG 

 
 

  
4. HALAMAN SETUP PELANGGAN  



 
5. HALAMAN SETUP SUPPLIER 

 
 
 



 
6. HALAMAN STOK BARANG 

 

 
7. HALAMAN SETUP MERK 

 
 



 
 

8. HALAMAN KARTU BARANG 
 

9. HALAMAN HUTANG 



 

 
10. HALAMAN PIUTANG 

 

11. HALAMAN LAPORAN PENJUALAN 



 
 

 
12. HALAMAN LAPORAN KARTU KREDIT 

 

 
13. HALAMAN LAPORAN RUGI LABA 

 



 

 
14. HALAMAN LAPORAN PEMBELIAN PERSUPPLIER 

 

15. HALAMAN LAPORAN KAS KECIL 
 



16. HALAMAN LAPORAN KAS BESAR 
 

 
17. HALAMAN PENCARIAN NOTA 

 



 
18. HALAMAN LAPORAN MUTASI STOK 

 

 
19. HALAMAN LAPORAN PENJUALAN PER PELANGGAN 

 



 
20. HALAMAN MANAGE USER 

21. HALAMAN INPUT PENERIMAAN BARANG GUDANG 
 



22. HALAMAN INPUT PENGELUARAN GUDANG 
 



23.  HALAMAN LAPORAN PIUTANG RINCI 
 



24. HALAMAN LAPORAN HUTANG 
 



25. HALAMAN LAPORAN PELUNASAN BEBERAPA NOTA DALAM  
SATU BG 
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26. HALAMAN MANAGE HARGA BELI NETTO 

 
 

 
27.HALAMAN MANAGE PAJAK NPWP 

 



28.HALAMAN LAPORAN PERKIRAAN 
 
 
 



29.HALAMAN LAPORAN INPUT BG 
 

 
30.HALAMAN LAPORAN MANAGE TEMPAT PENJUALAN 
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