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Lampiran 1: Wawancara Pimpinan PT. EMKL Wahyu Mandiri, karyawan 

PT. EMKL Wahyu Mandiri, pimpinan PT. Glory. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

WAWANCARA PIMPINAN PERUSAHAAN 

1. Perusahaan bergerak pada bidang apa? 

Jawab: Bidang jasa ekspor/impor. 

 

2. Perusahaan ini berdiri pada tahun berapa? 

Jawab: Tahun 2002. 

 

3. Sebelum mendirikan perusahaan ini, apakah pekerjaan Bapak sebelumnya 

memiliki bidang yang sama? 

Jawab: Iya. Dulu saya bekerja pada perusahaan swasta dalam bidang yang 

sama dengan perusahaan yang saya dirikan ini selama kurang lebih 

6 tahun. Oleh karenanya, dengan pengalaman yang saya punya 

saya memberanikan diri untuk mendirikan dan membuka usaha ini. 

Awalnya saya hanya memiliki 4 karyawan. Dengan jatuh 

bangunnya perusahaan ini, saya semakin belajar untuk dapat 

menjadi seorang pemimpin. 

 

4. Apakah tujuan dari perusahaan ini? 

Jawab: Pada dasarnya perusahaan ini berdiri untuk menciptakan lapangan 

pekerjaan. 

 

5. Berapa jumlah karyawan yang bekerja dalam perusahaan ini? 

Jawab: ± 30 orang. 



 
 

 

6. Apakah perusahaan ini memiliki cabang? 

Jawab: Ada, salah satunya di Jakarta. 

 

7. Apakah sistem yang digunakan pada perusahaan ini dengan cabang 

perusahaan sama? 

Jawab: Ya, sama. 

 

8. Apakah dalam perusahaan ini ada prosedur penerimaan pegawai? 

Jawab: Tidak ada. 

 

9. Lalu, bagaimana cara perusahaan dalam menerima karyawan yang masuk 

dalam perusahaan? 

Jawab: Selama ini calon karyawan yang datang kami wawancara. Jika 

sekiranya cocok maka kami tempatkan pada posisi yang saya rasa 

tepat dan saya akan melakukan pemantauan atas kinerjanya. 

 

10. Bagaimana cara perusahaan memberikan informasi jika membutuhkan 

karyawan baru? 

Jawab: Biasanya saya akan mengkomunikasikannya pada teman dan 

kerabat. 

11. Apakah ada ketentuan pendidikan minimal untuk karyawan Bapak? 

Jawab: Karena pada dasarnya tujuan dari perusahaan ini adalah untuk 

menciptakan lapangan pekerjaan, maka kami tidak  terlalu 



 
 

 

mempermasalahkan atau memberi ketentuan minimal pendidikan. 

Karyawan yang kami terima biasanya kami lihat dari kemampuan 

kerjanya, dan yang berada pada jabatan tertentu adalah mereka 

yang berkompeten. 

 

12. Apakah selama ini Bapak pernah mengalami masalah dengan karyawan 

Bapak? 

Jawab: Sebagian besar karyawan saya tidak memiliki masalah yang besar 

dengan perusahaan. Namun, saya pernah memiliki masalah dimana 

ada karyawan saya yang melarikan uang perusahaan dalam jumlah 

besar. 

 

13. Bagaimana kronologi dari kejadian penggelapan uang oleh karyawan 

Bapak tersebut? 

Jawab: Karyawan saya membuat rekayasa penagihan, dimana dia 

membengkakkan biaya fiktif. Hal ini berdampak pada keuangan 

perusahaan dan juga nama baik perusahaan pada klien. Saat itu 

karyawan mencatatkan adanya biaya penumpukan barang kepada 

klien sebesar ±100 juta, tetapi pada kenyataannya tidak terjadi 

penumpukan barang dan tidak timbul biaya. Mengetahui hal iyu, 

klien kami komplain pada perusahaan kami dan meminta kembali 

uangnya yang dibayarkan atas tagihan tersebut. Atas 

permasalahan ini, karyawan saya melarikan diri. 



 
 

 

14. Selaku pemimpin dari perusahaan ini, bagaimana menghadapi dan 

menyelesaikan masalah ini dengan klien yang dirugikan? 

Jawab: Nama baik perusahaan saya dipertaruhkan akibat ulah dari 

karyawan saya itu. Saya selaku pemimpin meminta maaf kepada 

klien saya dan memberikan penjelasan serta melakukan 

penggantian materi. 

 

15. Apakah ada tindakan dari Bapak atau perusahaan ini terhadap karyawan 

Bapak tersebut? 

Jawab: Tentu ada, yang ini sudah merupakan tindakan kriminal, maka ada 

proses hukumnya. 

 

16. Apakah ada permasalahan lain menyangkut karyawan Bapak? 

Jawab: Ada. Beberapa karyawan saya pernah melakukan „kebohongan‟. 

Yang rawan untuk dijadikan sebagai sarana „kebohongan adalah 

laporan tentang ada atau tidaknya penumpukan barang. 

 

17. Apakah ada sanksi yang diberikan pada karyawan yang melakukan 

kesalahan? 

Jawab: Kalau saya, karyawan yang melakukan kesalahan saya panggil ke 

ruangan saya dan saya berikan teguran secara lisan. Setiap kali 

kesalahan pasti ada sebabnya, jadi saya mencari tahu apa sebab dari 

kesalahan yang diperbuat karyawan saya. Karyawan merupakan 



 
 

 

bagian „keluarga‟ dari perusahaan, jadi setiap masalah harus saya 

selesaikan secara kekeluargaan. 

 

18. Apakah selama ini ada sanksi pemecatan bagi karyawan Bapak yang 

melakukan kesalahan besar? 

Jawab: Sejauh ini tidak ada. Bahkan karyawan saya yang melakukan 

penggelapan uang tidak saya pecat, melainkan melarikan diri. 

Untuk karyawan yang melakukan kesalahan dan sudah saya beri 

peringatan beberapa kali tetapi masih melakukan kesalahan, saya 

hanya menurunkan jabatannya dan menduduki posisi lain. 

 

19. Apakah hanya dengan menurunkan jabatan dari karyawan Bapak yang 

telah melakukan kesalahan tersebut dapat meminimalkan 

permasalahannya? 

Jawab: Ya saya harapkan bisa, meskipun kesalahan bisa terulang. 

 

20. Bagaimana sistem penggajian di perusahaan Bapak? 

Jawab: Disini sistem penggajiannya selain berpatokan dengan UMR, gaji 

yang diberikan pada tiap-tiap karyawan juga mengacu pada berapa 

kebutuhan karyawan untuk mencukupi kebutuhannya. Dengan ini 

saya harapkan kesejahteraan karyawan saya terpenuhi. Selain itu, 

ada juga kebijakan dari perusahaan untuk memberikan pinjaman 



 
 

 

kepada karyawan yang dapat diangsur dengan catatan tidak 

memberatkan karyawan. 

 

21. Apakah ada permasalahan lain dalam perusahaan, misalnya mengenai 

masalah piutang dalam perusahaan? 

Jawab: Ada. Perusahaan mengalami kendala dalam menagih piutangnya. 

 

22. Permasalahan penagihan piutang seperti apa yang dialami perusahaan? 

Jawab: Seperti contoh ada klien kami yang pekerjaannya sudah 

terselesaikan, seharusnya pembayaran dilakukan maksimal 1 

minggu setelah pekerjaan selesai, tapi seringkali pembayaran 

mundur bahkan dalam kurun waktu yang cukup lama dan melebihi 

jangka waktu yang telah ditetapkan oleh perusahaan. 

 

23. Berapa lama umur dari piutang yang dimiliki oleh perusahaan? 

Jawab: Antara 1-3 bulan bahkan sampai hampir setahun. 

 

24. Apakah permasalahan piutang tersebut berdampak pada perusahaan? 

Jawab: Tentu saja, hal ini sangat berpengaruh pada putaran keuangan 

perusahaan. Tidak jarang perusahaan mengalami kesulitan karena 

masalah ini. 

 

 



 
 

 

25. Kesulitan seperti apa yang dialami perusahaan? 

Jawab: Kesulitan dalam putaran uang perusahaan. Dalam melaksanakan 

operasionalnya, perusahaan melakukan sewa truk, karena piutang 

perusahaan sulit ditagih, maka dalam pembayaran hutang sewa truk juga 

mengalami kemunduran. Selain itu, ada kekurangan tarif yang harus 

dibayarkan oleh perusahaan atas pekerjaan yang ada. 

 

26. Apakah perusahaan tidak memberikan aturan pembatasan pembayaran 

kepada klien? 

Jawab: Aturan pembatasan ada, tapi tidak berjalan dengan semestinya. 

 

27. Apakah ada sistem pemberian denda untuk pembayaran piutang yang 

melebihi tanggal jatuh temponya? 

Jawab: Tidak ada. 

 

28. Apakah ada pembayaran di muka atau DP untuk setiap pekerjaan dari 

klien? 

Jawab: Tidak ada. 

29. Sistem pencatatan piutang seperti apa yang digunakan oleh perusahaan? 

Jawab: Perusahaan menggunakan sistem pencatatan piutang secara 

komputerisasi. Dalam hal ini, perusahaan memiliki dua 

pencatatan piutang, yaitu “Laporan Analisa Umur Piutang” dan 

“Laporan Kartu Piutang Global” 



 
 

 

30. Apa perbedaan dari kedua pencatatan tersebut? 

Jawab: Kedua pencatatan tersebut sama-sama mencatat piutang yang ada 

dalam perusahaan. Hanya saja dalam “Laporan Analisa Umur 

Piutang”, piutang dicatat dan dikelompokkan berdasarkan umur 

dari piutang tersebut, sedangkan dalam “Laporan Kartu Piutang 

Global”, piutang dicatat secara keseluruhan tanpa dikelompokkan. 

 

31. Apakah item yang dicatatkan dalam kedua pencatatan tersebut sama? 

Jawab: Sama. Totalnya pun sama. 

 

32. Apakah ada permasalahan lain yang dihadapi dalam perusahaan ini? 

Jawab: Ada. Sebelum melakukan pengiriman barang, perusahaan harus 

melakukan pengisian data barang yang dilakukan secara online 

pada sistem satelit pabean. Pada bagian ini sering mengalami 

kemunduran waktu pengiriman barang karena berbagai faktor, 

contohnya dalam pengisian informasi barang sering terjadi 

kesalahan sehingga diperlukan adanya perbaikan sesuai dengan 

kesalahan yang ada. Hal ini tentu membutuhkan waktu lebih. 

 

33. Apakah yang dimaksud sistem satelit online kepabeanan itu sendiri? 

Jawab: sistem online kepabeanan merupakan sistem yang diberlakukan 

oleh pihak Bea dan Cukai yang menetapkan pengiriman data 

informasi barang tidak dilakukan secara manual lagi, melainkan 



 
 

 

dengan cara online dan dikirimkan pada website pihak Bea dan 

Cukai. Sistem ini ditetapkan sejak tahun 2006. 

 

34. Apakah perusahaan memiliki prosedur yang mengatur jalannya sistem 

pengiriman data online tersebut? 

Jawab: Tidak ada. 

 

35. Apakah perusahaan menetapkan agar karyawan melakukan pengecekan 

data sebelum data tersebut dikirimkan? 

Jawab: Tidak. 

 

36. Apakah perusahaan melakukan evaluasi terhadap verifikasi yang diberikan 

oleh pihak Kepabeanan pada bagian pengiriman data online? 

Jawab: Selama ini perusahaan tidak melakukan evaluasi pada bagian 

tersebut. 

 

37. Apakah perusahaan memiliki cadangan kerugian? Hal ini mengingat 

banyaknya resiko yang mungkin terjadi. 

Jawab: Tidak ada. Hal ini mengingat kerugian tidak dapat diprediksi 

 

38. Apakah dengan tidak adanya cadangan terhadap kerugian dalam 

perusahaan tidak menimbulkan masalah bagi perusahaan? 



 
 

 

Jawab: Sebenarnya itu menimbulkan masalah jika kerugian yang 

ditimbulkan cukup besar. 

 

39. Kerugian seperti apakah yang sering terjadi dan tidak dapat diprediksikan? 

Jawab: kecelakaan truk dan container, jika muatan rusak kami harus 

menggantinya. 

 

               Mengetahui, 

 

 

 

 

           (Pimpinan Perusahaan) 

  

 



 
 

 

WAWANCARA KARYAWAN PERUSAHAAN 

1. Siapa nama Bapak? 

Jawab: Mohammad Mustaqim. 

 

2. Berapa lama Bapak bekerja pada perusahaan ini? 

Jawab: 8 tahun. 

 

3. Selama 8 tahun, apakah Bapak menempati posisi yang sama dalam 

perusahaan? 

Jawab: Tidak. Pada lima tahun pertama saya berada pada bagian 

operasional. Tiga tahun ini saya menempati posisi dokumentasi. 

 

4. Apakah ada perbedaan tugas sewaktu Bapak berada pada posisi 

operasional dengan posisi pada dikumentasi? 

Jawab: Tentu berbeda. Sewaktu saya berada pada bagian operasional, saya 

berada pada lapangan dalam pelaksanaan pengiriman barang. Saat 

ini saya berada pada bagian dokumentasi, dimana saya bekerja di 

dalam kantor dan bertanggung jawab atas dokumentasi barang yang 

akan dikirimkan. 

 

5. Apakah ada pelatihan dari perusahaan yang diberikan saat Bapak 

menempati posisi yang baru? 

Jawab: Tidak ada. 



 
 

 

6. Apakah ada prosedur yang diberikan dari perusahaan yang mengatur 

tentang proses pengiriman data ini? 

Jawab: Tidak ada. Saat saya menempati posisi ini, saya diberitahu bahwa 

tugas saya adalah mengisikan informasi-informasi mengenai 

barang yang akan dikirim. 

 

7. Apakah tugas yang dilakukan pada posisi dokumentasi ini? 

Jawab: Tugasnya adalah mengirimkan data secara online yang berisi 

informasi dari barang yang akan diekspor/diimpor. 

 

8. Informasi barang seperti apa yang diisikan sebagai data dan dikirimkan 

secara online tersebut? 

Jawab: Informasi barang ini seperti kode dari barang yang ada dikirimkan, 

seri barang, dll. Data-data mengenai barang yang akan dikirimkan ini 

harus diisi dengan benar dan sesuai dengan barangnya. 

 

9. Apakah ada tahapan dalam pengisian data, misalnya pada tahap pertama 

mengisikan kode seri, tahap kedua mengisikan kode tarisf, dll? 

Jawab: Tidak ada 

 

10. Apakah dilakukan pencocokan data dulu sebelum data dikrimkan? 

Jawab: Tidak, perusahaan juga tidak menetapkan hal tersebut. 

. 



 
 

 

11. Data barang yang diisikan secara online itu akan dikirimkan kemana? 

Jawab: Data-data tersebut diisikan secara online dan dikirimkan pada 

satelit Kepabeanan Bea dan Cukai untuk diteliti kebenarannya 

terlebih dahulu. 

 

12. Bagaimana data-data yang dikirimkan secara online dapat dinyatakan 

kebenarannya? 

Jawab: Data-data tersebut dinyatakan benar oleh pihak pabean jika 

informasi yang diisikan sesuai dengan barang yang akan 

dikirimkan. Hal ini tentu harus sesuai dengan ketentuan yang 

telah ditetapkan, sebagai contoh dalam pengisian kode dan seri 

barang harus sesuai dan tidak boleh ada kekeliruan, selain itu 

dokumen penting pendukung harus disertakan dalam pengiriman 

data barang secara online tersebut. 

 

13. Bagaimana proses dalam pengiriman data secara online itu? 

Jawab: Pertama harus memasukkan informasi mengenai barang yang akan 

dikirimkan. Dimana harus diketahui seri barang, kode barang, ijin 

dari barang tersebut (jika dibutuhkan), kemudian informasi tersebut 

diisikan pada data online. Selain itu, harus disiapkan dokumen 

pendukung untuk dilampirkan. Pengiriman data barang ini harus 

dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 



 
 

 

14. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam pengisian dan pemberitahuan 

dari satelit mengenai kebenaran data yang dikirimkan ini? 

Jawab: Lama waktu yang diperlukan dalam pengisian itu bervariasi, tapi 

biasanya untuk mengetahui hasil pemeriksaan benar/tidaknya 

informasi barang yang dikirimkan adalah 1 x 24 jam. 

 

15. Apakah posisi yang Bapak tempati memiliki pengaruh terhadap 

operasional perusahaan 

Jawab: Posisi yang saya tempati ini sangat berpengaruh terhadap 

operasional perusahaan. Hal ini karena operasional perusahaan, 

dalam hal ini pengiriman barang baru akan berjalan jika dokumen 

yang saya kirimkan secara online ini telah dinyatakan 

kebenarannya oleh satelit pabean. Jika saya terlambat dalam 

melakukan pengiriman data barang secara online ini, maka akan 

mengganggu arus operasional, dimana pekerjaan akan menumpuk 

dan waktu sampainya barang juga akan terpengaruh. 

 

16. Apakah ada kesalahan atau kekeliruan yang Bapak lakukan dalam 

pengiriman data secara online ini? 

Jawab: Pernah. 

 

 

 



 
 

 

17. Kesalahan atau kekeliruan seperti apakah yang terjadi? 

Jawab: kekeliruan yang terjadi adalah kesalahan dalam memasukkan data 

dan angka, yang memang hal ini membutuhkan ketelitian yang 

lebih. Selain itu kelalaian dalam mencantumkan berkas PIB 

terdahulu yang menjadi salah satu syarat yang ditetapkan oleh 

pihak pabean. 

 

18. Apa dampak dari kesalahan yang terjadi tersebut? 

Jawab: Dengan adanya kekeliruan tersebut dibutuhkan perbaikan yang 

tentu mengulur waktu. Proses pengiriman barang pun belum bisa 

dilakukan sampai perbaikan yag dikirimkan dinyatakan benar dan 

sesuai. 

 

19. Apakah Bapak mengalami kendala saat melakukan tugas ini? 

Jawab: Tidak. Akan tetapi, konsentrasi saya sering terpecah karena 

ruangan saya yang menurut saya cukup bising.  

 

20. Berapa lama jam kerja Bapak sehari? 

Jawab: Rata-rata 8 jam. Tetapi jika ada banyak pekerjaan atau 

diperlukannya proses perbaikan data, maka saya akan lembur. 

 

 



 
 

 

21. Jika dibandingkan dengan bidang Bapak sebelumnya, yaitu bagian 

lapangan, mana yang lebih sulit? 

Jawab: Karena dari awal saya adalah orang lapangan, saya merasa lebih 

mengerti tentang pekerjaan di lapangan. Saya baru pertama 

mengenal dan berada pada posisi sekarang ini, jadi ada beberapa 

hal yang perlu disesuaikan. 

 

22. Mengapa Bapak dipindahkan dari posisi sebelumnya menjadi bagian 

dokumentasi? 

Jawab: Saat itu yang menempati posisi dokumentasi ini kosong. Saya 

ditunjuk karena saya dianggap sudah bekerja pada perusahaan ini 

cukup lama.  

 

23. Apakah saat pertama Bapak menempati posisi ini mengalami kesulitan? 

Jawab: Iya. Kesulitan yang saya alami adalah saya dulu masih “buta” 

dengan sistem ini. Tidak adanya urutan bagaimana proses pengiriman data 

ini membuat saya bingung.  

 

             Mengetahui, 

 

 

(Karyawan Perusahaan) 

 



 
 

 

WAWANCARA PT. GLORY (Customer dari PT. EMKL Wahyu Mandiri) 

1. Berapa lama menjalin kerjasama dengan PT. EMKL Wahyu Mandiri? 

Jawab: sudah cukup lama, kurang lebih 5 tahun. 

 

2. Apakah kelebihan dari PT. EMKL Wahyu Mandiri? 

Jawab: Saya mempercayakan muatan saya diangkut melalui jasa PT. 

EMKL Wahyu Mandiri karena pelayanan dari perusahaan tersebut 

yang cukup baik dan selama saya menggunakan jasanya, saya tidak 

mengalami banyak masalah. 

 

3. Bagaimana sistem pembayaran yang dilakukan pada PT. EMKL Wahyu 

Mandiri ketika barang Anda telah selesai dikerjakan? 

Jawab: Pembayaran kami sepakati bersama. Dari pihak PT. EMKL Wahyu 

Mandiri memberikan tanggal jatuh tempo adalah 1 minggu dari 

sampainya barang tersebut ke tempat tujuan. 

 

4. Apakah pelunasan pembayaran atas pekerjaan yang sudah selesai 

dibayarkan Bapak tepat waktu? 

Jawab: Selama ini saya melakukan pembayaran tidak sesuai dengan 

tanggal jatuh tempo, ya ini sudah berjalan dari awal. 

 

 



 
 

 

5. Apakah Bapak dikenai denda jika selama ini membayarnya melebihi jatuh 

tempo? 

Jawab: Tidak. 

 

6. Bagaimana proses penyerahan muatan dari Bapak sampai proses 

sampainya barang tersebut? 

Jawab: Pertama saya menyerahkan rincian muatan saya, kemudian PT. 

ENKL Wahyu Mandiri akan memprosesnya terlebih dahulu. 

Pembayaran baru dilakukan nanti ketika semua selesai. 

 

7. Apakah Bapak memberikan uang muka untuk setiap pekerjaan itu? 

Jawab: Tidak. 

 

8. Apakah muatan Bapak yang diangkut oleh jasa PT.EMKL Wahyu Mandiri 

dapat sampai tepat waktu? 

Jawab: Kadang muatan saya sampai melebihi target. Hal ini resiko untuk 

perusahaan tersebut.  

 

9. Apakah Bapak pernah mengalami perasalahan selama menjalin kerjasama  

dengan PT. EMKL Wahyu  Mandiri? 

Jawab: Pernah. Jika ada kesalahan baik itu dari alam atau secara teknis, 

muatan pasti ditumpuk terlebih dahulu pelabuhan dan timbul biaya 

penumpukan. Perusahaan tersebut pernah menagihkan biaya 



 
 

 

penumpukan itu, setelah saya cek tidak ada. Ternyata setelah saya 

konfirmasi ada karyawan nakal, dan pemimpin dari perusahaan 

tersebut memiliki itikad baik dengan meminta maaf dan melakukan 

penggantian. 

 

10. Apakah muatan Bapak sering terlambat datangnya? 

Jawab: dapat dikatakan cukup sering. 

 

                     Mengetahui,                 

 

 

 

(Pimpinan PT. Glory) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Lampiran 2. Data Piutang 

Dalam Laporan Analisa Umur Piutang 

PT. EMKL Wahyu Mandiri 

Tahun 2011 

Bulan Debitur Piutang Tanggal 

Jatuh 

Tempo 

Umur 

Piutang 

Januari PT. Dua Inti Rp.    6.400.000 27/01/2011 2 bulan 

Februari PT. Batang 

PT. Batang 

PT. Glory I 

PT. Sinar 

PT. Sinar 

        16.504.825 

          6.510.560 

                    500 

          1.250.000 

          2.500.000 

01/02/2011 

08/02/2011 

15/02/2011 

14/02/2011 

18/02/2011 

>3 bulan 

>3 bulan 

1 bulan 

>3 bulan 

>3 bulan 

Maret CV. Antares 

PT. Batang 

PT. Dua Inti 

PT. Glory II 

PT. Sinar 

          7.800.000 

          3.022.200 

             850.000 

          2.135.000 

          1.250.000 

09/03/2011 

02/03/2011 

15/03/2011 

30/03/2011 

09/03/2011 

>3 bulan 

>3 bulan 

1 bulan 

>3 bulan 

>3 bulan 

April PT. Batang 

PT. Dua Inti 

PT. Glory I 

          9.482.927 

             264.000 

             250.000 

07/04/2011 

06/04/2011 

28/04/2011 

>3 bulan 

2 bulan 

>3 bulan 

Mei PT. Adetex 

PT. Adetex 

          2.382.000 

          2.007.000 

04/05/2011 

04/05/2011 

>3 bulan 

>3 bulan 



 
 

 

PT. Adetex 

PT. Glory I 

PT. Kartika 

PT. Kartika 

PT. Sai App 

PT. Sinar 

          2.360.000 

                    300 

          6.278.800 

          4.265.350 

               47.000 

          1.250.000 

17/05/2011 

11/05/2011 

09/05/2011 

16/05/2011 

04/05/2011 

30/05/2011 

>3 bulan 

>3 bulan 

>3 bulan 

>3 bulan 

1 bulan 

>3 bulan 

Juni PT. Adetex 

PT. Adetex 

PT. Adetex 

PT. Glory II 

PT. Kartika 

PT. Kartika 

PT. Kartika 

          2.360.000 

          2.360.000 

          2.225.000 

          4.266.000 

        19.037.877 

        20.579.350 

          6.306.475 

13/06/2011 

15/06/2011 

16/06/2011 

02/06/2011 

02/06/2011 

15/06/2011 

30/06/2011 

>3 bulan 

>3 bulan 

>3 bulan 

>3 bulan 

>3 bulan 

>3 bulan 

>3 bulan 

Juli PT. Holy 

PT. Kartika 

PT. Kartika 

          1.580.000 

          4.236.080 

          4.450.410 

18/07/2011 

05/07/2011 

19/07/2011 

>3 bulan 

>3 bulan 

>3 bulan 

Agustus PT. Dua Inti 

PT. Dua Inti 

PT. Glory I 

PT. Glory II 

PT. Holy 

PT. Holy 

PT. Holy 

        13.715.000 

        12.125.000 

                 3.000 

                    100 

          4.898.500 

          8.877.000 

          1.766.200 

11/08/2011 

18/08/2011 

11/08/2011 

17/08/2011 

03/07/2011 

11/08/2011 

19/08/2011 

2 minggu 

2 minggu 

2 bulan 

2 bulan 

>3 bulan 

>3 bulan 

>3 bulan 



 
 

 

PT. Kartika 

PT. Kartika 

PT. Richtex 

        14.689.244 

             737.420 

          3.701.650 

19/08/2011 

26/08/2011 

08/08/2011 

2 minggu 

1 bulan 

>3 bulan 

September PT. Starlight 

PT. Holy 

PT. Holy 

PT. Kartika 

PT. Karoma 

PT. Sinar 

                 9.000 

          1.800.000 

        14.217.000 

             309.000 

             500.000 

          1.025.000 

19/09/2011 

14/09/2011 

17/09/2011 

18/09/2011 

18/09/2011 

14/09/2011 

2 bulan 

>3 bulan 

>3 bulan 

2 minggu 

2 minggu 

>3 bulan 

Oktober PT. Holy 

PT. Holy 

PT. Kartika 

PT. Sinar 

          1.680.000 

          1.780.000 

             120.240 

             205.060    

 

05/10/2011 

25/10/2011 

03/10/2011 

07/10/2011 

 

>3 bulan 

>3 bulan 

2 minggu 

1 bulan 

November PT. Starlight 

PT. Holy 

          2.750.000 

          1.560.000 

16/11/2011 

16/11/2011 

>3 bulan 

>3 bulan 

Desember PT. Adetex 

PT. Batamtex 

PT. Starlight 

PT. Holy 

PT. Holy 

PT. Holy 

PT. Holy 

          2.145.000 

          7.365.880 

          1.500.000 

          1.560.000 

               60.000 

          1.756.000 

          1.920.000 

29/12/2011 

29/12/2011 

28/12/2011 

05/12/2011 

18/12/2011 

19/12/2011 

22/12/2011 

>3 bulan 

>3 bulan 

>3 bulan 

>3 bulan 

>3 bulan 

>3 bulan 

>3 bulan 



 
 

 

PT. Holy 

PT. Holy 

PT. Sinar 

Shell Indo 

PT. Timu Ind 

          3.698.000 

        4.123.999 

        14.921.706 

          4.000.000 

          2.000.000 

28/12/2011 

29/12/2011 

09/12/2011 

29/12/2011 

28/12/2011 

>3 bulan 

>3 bulan 

>3 bulan 

>3 bulan 

>3 bulan 

 TOTAL Rp 275.730.653   

Sumber: Data Primer PT. EMKL Wahyu Mandiri, 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Lampiran 3: Laporan Analisa Umur Piutang PT. EMKL Wahyu Mandiri 

Tahun 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Lampiran 4: Laporan Kartu Piutang Global PT. EMKL Wahyu Mandiri 

Tahun 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Lampiran 5: Laporan Hutang Trucking PT. EMKL Wahyu Mandiri Tahun 

2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Lampiran 6: Company Profile dan CompanyJob PT. EMKL Wahyu Mandiri 

Tahun 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Lampiran 7: Gambar Nota Pemberitahuan Penolakan Pengiriman Data 

Online PT. EMKL Wahyu Mandiri Tahun 2011. 

  



 
 

 

 

 

Gambar 1  

Pemberitahuan Penolakan PT. EMKL Wahyu Mandiri 

 

 

 



 
 

 

 

 

Gambar 2  

Pemberitahuan Jalur Kuning PT. EMKL Wahyu Mandiri 



 
 

 

 

 

Gambar 3  

Pemberitahuan Jalur Merah PT. EMKL Wahyu Mandiri. 

 



 
 

 

 

Gambar 4 

 Kesalahan dalam memasukkan data atau angka yang tidak sesuai 

 

 



 
 

 

Gambar 5 

Belum diserahkannya berkas PIB (Pemberitahuan Impor Barang) terdahulu. 



 
 

 

Gambar 6 

Memasukkan kode barang yang telah dipakai sebelumnya 



 
 

 

 

Gambar 7 

Kekurangan Tarif dan Teguran Paksa PT. EMKL Wahyu Mandiri. 



 
 

 

 

 

Gambar 8 

Belum Dicantumkannya Ijin Untuk Barang yang Terkena 

Lartas/Pembatasan 



 
 

 

 

Gambar 9 

Kekeliruan Karena Belum Melakukan Konfirmasi Pembayaran 



 
 

 

 

Gambar 10 

Kekeliruan Karena Adanya Perbedaan Nilai Kurs. 



 
 

 

SURAT PENGANTAR 

 

Yth. 

PT. EMKL Wahyu Mandiri Semarang 

 

Dengan hormat, 

Bersama dengan surat ini, saya yang bertandatangan di bawah ini: 

Nama  : Astiti Ayu Setyaningtias 

NIM  : 08.60.0084 

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis 

Jurusan : Akuntansi 

Universitas : Universitas Katolik Soegijapranata Semarang 

Ingin meminta ijin untuk melakukan penelitian saya yang berjudul 

“Evaluasi Pengendalian Internal Untuk Menilai Efektivitas dan Efisiensi 

Operasional PT. EMKL Wahyu Mandiri Semarang”. Demikian surat pengantar ini 

saya buat dengan sebenar-benarnya dan terimakasih atas perhatiannya. 

 

 

Hormat Saya,        Mengetahui, 

 

Astiti Ayu S.        Tri Budoyo 

    Peneliti          Pemimpin 



 
 

 

SURAT PERNYATAAN 

 

Bersama dengan surat ini, saya selaku pimpinan PT. EMKL Wahyu Mandiri 

Semarang menyatakan bahwa: 

Nama  : Astiti Ayu Setyaningtias 

NIM  : 08.60.0084 

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis 

Jurusan : Akuntansi 

Universitas : Universitas Katolik Soegijapranata Semarang 

Mahasiswa yang bersangkutan di atas terlibat dalam perusahaan sebagai 

karyawan. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan 

terimakasih atas perhatiannya. 

 

 

 

Mengetahui, 

 

 

Tri Budoyo 

      Pemimpin 
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