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Lampiran 4 

 

Panduan Wawancara pada CV.Sari Pangan Makmur 

Tempat : Kantor CV.Sari Pangan Makmur, Kotabaru 10-12 Salatiga  

Peserta  : Direktur/pemilik  

     Kepala Gudang  

     Kepala pembelian  

     Admin     

 

Terkait dengan permasalah yang pertama : 

1. Produksi dilakukan hanya kalau ada pesanan atau setiap harinya ada standart 

produksi ? 

Kami mempunyai standart produksi dalam setiap harinya, tetapi kami juga 

menerima pesanan untuk meningkatkan penjualan kita. 

2. Bagaimana sistem penyusunan pemesanan bahan baku pada perusahaan ? 

Jika mendapat informasi stock bahan baku habis dari bagian gudang maka 

bagian pembelian memesan bahan baku pada supplier kemudian nota diberikan 

kepada pemilik. 

3. Apakah komunikasi antar kepala gudang dan bagian pembelian sudah baik 

terkait dengan persediaan bahan baku ? 

Kurang baik karena masih sering terjadi keterlambatan informasi antar bagian 

dengan bagian pembelian ini disebabkan karena kepala gudang juga bertugas 



mengawasi para pegawai produksi dan juga terkadang dibutuhkan dibagian lain 

harus bisa melakukan tugas yang di perintahkan oleh pemilik 

4. Dalam pembuatan produk jelly drink apa saja komposisinya ? 

Gula,jelly powder.pewarna,aroma makanan 

5. Bahan baku apa yang sering kekurangan di gudang ? 

Gula/cyclamate , pewarna , aroma makanan. 

6. Ada berapa suplier bahan baku yang dimiliki perusahaan ? 

Ada 4 suplier bahan baku , 2 bahan baku jelly , 2 bahan baku kemasan. 

7. Kenapa tidak mengambil dari suplier lain ? 

Tidak , karena harganya tidak cocok.  

8. Bagaimana prosedur pencatatan stock bahan baku ? 

Setelah bahan baku datang dicatat dalam kolom masuk, jika bahan baku 

terpakai dicatat didalam kolom keluar, sehingga terdapat sisa dari persediaan 

bahan baku yang diisi dalam kolom saldo.  

9. Apakah sering terjadi kesalahan komunikasi antara kepala gudang dan bagian 

pembelian ? 

Cukup sering 

10. Apa saja kendala dalam pemesan bahan baku sehingga sering mengalami 

kehabisan stock ? 

Ada beberapa kendala, yang pertama dari kesalahan kami yang terlambat pesan 

, yang kedua juga dari suplier yang mengirimnya terlambat, dan yang ketiga 

dari jasa paket yang sering terlambat juga.  

11. Apakah sudah ada pemantauan dari pihak pemilik ? 



Untuk saat ini belum ada pemantauan, karena pemilik lebih sering memantau 

hasil penjualan dan laporan keuangan saja. Pemesanan diserahkan seluruhnya 

oleh bagian gudang dan pembelian. 

        Semarang , 9 juni 2011 

Direktur    Kepala Gudang  Kepala Pembelian 

 

(Ny.Gunadi)   (Budi Harsono)  (Yanti Kusumawati) 



 

Terkait dengan permasalah yang kedua: 

1. Bagaimana prosedur pencatatan barang jadi ? 

Barang jadi masuk (SPM), keluar (DO Engkel) ,retur  atau BS dicatat dalam 

pembukuan barang jadi. 

2. Apakah pencatatan buku barang jadi sudah sistematis ? 

Kurang sistematis,karena masih cukup rumit untuk pemilik dan bagian admin 

memantau dan menginput pembukuan barang jadi untuk dicatat dikomputer. 

3. Apakah dengan pencaatatan yang sekarang pemilik sudah dapat memahami isi 

dari pencatatan ?  

Kurang bisa memahami karena sangat tidak rapi.  

4. Apakah ada syarat tertentu untuk para karyawan yang bertugas mencatat buku 

barang jadi ? 

Tidak ada. 

5. Apakah sebelumnya para karyawan dibidang pencatatan barang jadi diberikan 

pelatihan ? 

Tidak diberikan pelatihan karena pemilik sudah memberikan tanggung jawab 

sepenuhnya. 

6. Apakah pemilik selalu mengecek pencatatan barang jadi sudah sesuai dengan 

prosedur atau belum ? 

Jarang melakukan pengecekan. 

        Semarang, 9 juni 2011 

Direktur/pemilik   Kepala Gudang    Admin  

 



 (Ny.Gunadi)    (Budi Harsono)  (Sri Astuti) 

   

Terkait dengan permasalahan yang ketiga : 

1. Bagaimana sistem pencatatan stock ? 

pencatatan stock saat digudang dihitung menggunakan manual,setelah itu 

diinput oleh bagian admin kedalam computer. 

2. Apakah saat penghitungan stock kepala gudang juga memeriksa dan 

menghitung ? Kepala gudang hanya mengecek pada buku manualnya saja, yang menghitung 

karyawan gudang. 

3. Apakah sering terjadi selisih atau kehilangan stock ? 

Sering terjadi. 

4. Produk apa yang sering terjadi selisih atau kehilangan stock ? 

Jelly drink dan nata de coco 

5. Apakah komunikasi antara kepala gudang dan bagian admin sudah baik ? 

Belum cukup baik, karena bagian admin sering tidak jelas membaca isi 

pencatatan yang dilakukan bagian gudang. 

6. Bagaimana jika ada kesalahan pencatatan atau selisih ? siapa yang lebih 

bertanggung jawab ? 

Saling lempar tanggung jawab.  

7. apakah sudah ada prosedur kroscek antar bagian sehingga ada karyawan yang 

lebih bertanggung jawab ? 

belum ada prosedur sepereti itu, saya rasa itu bisa diterapkan dalam 

perusahaan kami. 8. Dampak dari selisih perhitungan terhadap perusahan apa saja ? 



Kami sering menolak konsumen, dan ternyata barang digudang tersedia,kami 

salah mengambil keputusan yang disebabkan selisih pencatatan tersebut 

sehingga perusahaan jadi kehilangan konsumen. 

 

9. Cukup seringkah perusahaan melakukan rugi ambil keputusan saat penjualan ? 

Cukup sering. 

       Semarang, 9 juni 2011 

 Direktur / pemilik    Kepala Gudang     Admin 

 

   (Ny.Gunadi)    (Budi Harsono)  (Sri Astuti) 



Gambar: Struktur organisasi 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

JOB DESCRIPTION: 

1. Direktur: 

Merupakan pimpinan perusahaan yang bertugas melakukan perencanaan, 

koordinasi dan evaluasi atas kinerja bawahannya. 

2. Kabag Keuangan: 

Merupakan kepala bagian keuangan yang membawahi kasir dan melakukan 

pemantauan terhadap kinerja kasir. Bagian ini bertanggung jawab langsung 

kepada Direktur. 

3. Kasir: 

Bertugas untuk mencatat setiap transaksi yang terjadi dan melakukan 

pencocokan bukti transaksi, bertanggung jawab terhadap Kabag. Keuangan 

atas kinerjanya. 

 

 

Direktur (pemilik) 

Kabag Keuangan Kabag gudang Kabag penjualan 

Kasir 

Bag. Stock 
gudang 

Administrasi 
penjualan 

Karyawan 
produksi 

Sales 
order 

Kabag 
pembelian

Staff 
pembelian 



4. Kabag Gudang: 

Merupakan kepala bagian gudang yang membawahi stock gudang, bagian 

produksi. Bertanggung jawab kepada Direktur atas kinerjanya. 

5. Kabag Penjualan: 

Merupakan kepala bagian penjualan yang membawahi sales order dan 

administrasi penjualan. Bertanggung jawab kepada Direktur atas kinerjanya 

6. Kabag Pembelian: 

Merupakan kepala bagian pembelian yang bertugas untuk melakukan 

pemesanan bahan baku kepada supplier dan membawahi staff pembelian. 

7. Bagian Stock gudang: 

Merupakan bagian yang mencatat stock bahan baku dan barang jadi di 

gudang, bertanggung jawab kepada kepala bagiannya masing-masing. 

8. Karyawan produksi: 

Merupakan staff produksi yang melakukan proses produksi dari bahan baku 

menjadi barang jadi. 

9. Administrasi penjualan: 

Mencatat semua transaksi penjualan yang terjadi, bertanggung jawab kepada 

kepala bagiannya masing-masing. 

10. Sales Order: 

Bertugas untuk mengumpulkan order dan bertanggung jawab kepada kepala 

bagiannya masing-masing. 

11. Staff Pembelian: 

Merupakan staff yang menangani masalah pembelian bahan baku perusahaan 

dan bertanggung jawab kepada kepala bagiannya masing-masing. 

 

 

 



LAMPIRAN  ANALISIS KERUGIAN: 

 

Tgl. Bahan baku Produksi Laba/Rugi 

2 Ags 2011 10 kg 100 unit Rp 200.000 

5 Ags 2011 Terlambat kurang 

2 kg 

-20 unit -Rp 40.000 

6 Ags 2011 Terlambat kurang 

3 kg 

-30 unit -Rp 60.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kedatangan dan Pengecekan Bahan Baku: 

 

Tgl transaksi Bahan baku 

datang 

Pengecekan Keterangan Terlambat/tidak

10 Sept 2011 12 Sept 2011 15 Sept 

2011 

Jumlah tepat 

sesuai nota 

Tidak terlambat 

pengecekan 

20 Sept 2011 21 Sept 2011 30 Sept 

2011 

Jumlah tepat 

sesuai nota 

Terlambat 

pengecekan 

25 Sept 2011 28 Sept 2011 30 Sept 

2011 

Jumlah tepat 

sesuai nota 

Terlambat 

pengecekan 
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