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Gambar 3.2. 

Flowchart Penjualan 
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Gambar 3.3 

Flowchart Penjualan 
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Gambar 3.4. 

Flowchart Penjualan 
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WAWANCARA 

1. Bagaimana sejarah berdirinya CV. SEMPURNA BOGA MAKMUR ? 

2. Apakah perusahaan memiliki visi dan misi tertulis? 

3. Siapa yang melakukan takeover ? 

4. Mengapa CV. SEMPURNA BOGA MAKMUR di takeover ? Kapan takeover pada CV. 

SEMPURNA BOGA MAKMUR terjadi ? 

5. Bagaimana struktur organisasi pada CV. SEMPURNA BOGA MAKMUR ? 

6. Apa saja jenis produk yang dijual CV. SEMPURNA BOGA MAKMUR beserta 

harganya? 

7. Apakah memiliki job description secara tertulis? 

8. Bagaimana pembagian job description dalam CV. SEMPURNA BOGA MAKMUR ? 

9. Bagaimana promosi yang dilakukan? 

10. Apakah perusahaan mempunyai syarat kredit?Jika punya tolong sebutkan syarat 

kreditnya! 

11. Apakah perusahaan mempunyai potongan harga?Jika punya, berapa potongan harga yang 

diberikan? 

12. Apakah ada pembeli yang sudah tidak memesan produk dari perusahaan lagi? 

13. Apa saja pelayanan yang diberikan perusahaan ini kepada pembeli? 

14. Bagaimana prosedur penjualan pada CV. SEMPURNA BOGA MAKMUR dan dokumen 

penjualan apa yang digunakan ? 

15. Penjualan pada CV. SEMPURNA BOGA MAKMUR dilakukan secara tunai atau kredit ? 

16. Apa saja rencana pemasaran yang sudah dilakukan untuk menjualkan produk ? 

17. Bagaimana langkah-langkah penjualan yang dilakukan ? 
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18. Siapa yang terlibat dalam pembuatan target penjualan?  

19. Apakah terdapat masalah atau kesulitan dalam aktivitas penjualannya ? Jika ada, tolong 

jelaskan ? 

20. Siapa saja pesaing dari CV. SEMPURNA BOGA MAKMUR ? 

21. Apakah perusahaan mempunyai target penjualan ? Jika punya, bisakah saya meminta data 

target dan realisasi penjualan ? 

22. Apakah perusahaan melakukan perbandingan antara target yang dicapai oleh sales tiap 

bulannya? 

23. Apakah perusahaan mempunyai anggaran biaya penjualan ? Jika punya, bisakah saya 

meminta data anggaran dan realisasi biaya penjualan? 

24. Apakah perusahaan melakukan riset untuk menentukan pangsa pasar yang tepat untuk 

produknya? 

25. Apakah terdapat review atas kinerja karyawan? 

26. Siapa yang membuat laporan keuangan? Laporan keuangan apa saja yang dibuat dan 

siapa saja yang boleh melihatnya?Apakah ada rekapitulasi jurnal 

27. Apakah terdapat pemantaun terhadap kualitas produk?Jika ada, pemantauan apa yang 

dilakukan? 

28. Apakah perusahaan memiliki antisipasi resiko untuk memperbaiki penjualan? 

29. Apakah terdapat kualifikasi tertentu dalam penerimaan karyawan? 

30. Apakah perusahaan memiliki piutang tak tertagih?Apa penyebab terjadinya piutang tak 

tertagih? 

31. Apakah mempunyai anggaran piutang tak tertagih?Berapa realisasi piutang tak tertagih 

yang terjadi? 
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JAWABAN WAWANCARA 

1. CV. SEMPURNA BOGA MAKMUR didirikan oleh Bapak Budi Kurniawan pada tahun 

1995 dengan produknya antara lain sirup, pudding, jelly, nata de coco. Tetapi pada bulan 

April 2010 mengalami takeover, dimana perusahaan diambil alih oleh Bapak Budi 

Kurniawan. Takeover ini terjadi karena penjualannya tidak dapat berkembang terutama 

untuk jelly dan nata de coco. Sekarang pemilik perusahaan ini ialah Bapak Ragil Bedjo 

Purnomo. Setelah takeover, diluncukan produk baru yaitu effervescent, produk baru ini 

sebagai upaya untuk memperbaiki penjualan perusahaan 

2. Perusahaan memiliki tujuan untuk menjadikan produknya nomor satu di pangsa pasar. 

Perusahaan juga menginginkan agar produk-produk yang penjualannya turun ini dapat 

membaik serta produk barunya dapat dikenal dan diminati oleh masyarakat untuk 

sepanjang waktu 

3. Bapak Ragil Bedjo Purnomo 

4. Karena penjualannya tidak berkembang. April 2010 

7. Job description tidak tertulis 

9. Promosi dilakukan dengan membagikan sampel, pemberian hadiah berupa kartu di dalam 

kemasan untuk jelly 

10. Jangka waktu pembayaran adalah selama 3 minggu  

11. Potongan yang diberikan sebesar 5%. Tetapi jika pembayarannya melebihi jangka waktu 

pembayaran maka potongan akan hilang 

12. Ada, seperti inter utama sakti, tirta sukses makmur yang sudah tidak membeli sirup dan ada 

beberapa pembeli lagi yang sudah tidak membeli produk perusahaan 

13. Tidak ada 



120 

 

14. DO dan invoice. Sales yang menerima pesanan dari pembeli beserta dengan PO-nya 

kemudian sales mencatat pesanan pembeli tersebut lalu diperiksa oleh manager marketing. 

Setelah itu diberikan ke admin penjualan untuk dibuatkan DO dan invoice agar bagian 

gudang dapat menyiapkan barang yang akan dikirim. Bagian ekspedisi yang mengirimkan 

barang ke pembeli. Sales yang melakukan penagihan kepada pembeli jika sudah jatuh 

tempo pembayarannya. Jika pembeli telah membayar lunas, maka akan diberikan DO dan 

invoice asli sebagai bukti. Jika pembeli membayar melalui transfer maka pembayaran 

diterima oleh bagian keuangan. Tetapi jika tunai, maka pembayaran diterima oleh kasir.  

15. Penjualan dalam perusahaan ini lebih banyak penjualan jatuh temponya (penjualan kredit) 

daripada penjualan tunainya 

16. Rencana pemasaran yang dilakukan ialah dengan melakukan promosi untuk menjualkan 

produknya. Memperkenalkan dan menawarkan produk kepada calon pembeli dengan 

menonjolkan kelebihan yang dimiliki produk. Produk dijual ke toko, distributor, 

supermarket, minimarket, seperti carefour, toko kurnia, toko lumba-lumba, warung, dan 

lain sebagainya. Disribusinya bukan hanya di Semarang saja tetapi juga di Solo, Salatiga, 

Purwodadi, Surabaya, Jogja, Blora, Jakarta 

17. Sales mencari pembeli dengan mendatangi toko-toko, distributor, warung, dll. Sebelum 

mendatangi pembeli, sales melakukan riset terhadap pembeli terlebih dahulu. Kemudian 

sales melakukan pendekatan dengan pembeli. Setelah itu, sales menawarkan produknya 

dengan memperlihatkan dan memberikan sampel. Dalam memperkenalkan dan 

menawarkan produknya, sales memberikan tekanan dengan menyampaikan kelebihan-

kelebihan yang dimiliki produknya dengan tujuan agar pembeli tertarik untuk membeli 
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produk yang ditawarkan. Ada kalanya penawaran yang dilakukan oleh sales ini gagal untuk 

membuat pembeli bersedia membeli produk yang ditawarkan 

18. Manager marketing dan manager produksi 

19. Punya yaitu tentang bagaimana caranya untuk memperbaiki penjualan yang turun dan 

mempertahankan agar produk baru tetap diminati oleh masyarakat untuk seterusnya.  

20. Fresh, kartika, wong coco, delicio, inaco, vita jelly, dan lain sebagainya 

22. Tidak 

23. Perusahaan hanya mempunyai realisasi biaya penjualan tidak mempunyai anggaran biaya 

penjualannya 

24. Tidak ada riset khusus yang dilakukan. Pertama kali peluncuran produk, akan dicoba 

dijualkan ke semua pangsa pasar yaitu pangsa pasar menengah atas, menengah, dan 

menengah bawah, lalu akan dilihat peminatnya lebih banyak dari pangsa pasar yang mana. 

Jika peminatnya hanya di pangsa pasar menengah bawah, maka yang menjadi pangsa 

pasarnya hanya menengah bawah.  

Pangsa pasar sirup   : menengah atas, menengah, dan menengah bawah 

Pangsa pasar pudding, jelly, nata de coco : menengah atas dan menengah 

Pangsa pasar effervescent   : menengah bawah 

25. Tidak ada review atas kinerja karyawan 

26. Laporan keuangan dibuat oleh akunting. Laporan keuangan ini meliputi laporan penjualan, 

laporan laba-rugi. Ada rekapitulasi penjualan yang dibuat oleh akunting 

27. Produk yang sudah expired akan dimusnahkan 

28. Belum punya 

29. Ada 
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Sales  : jujur, sopan, disiplin, energik, pendidikan minimal SMA/sederajat, 

punya SIM C, usia antara 23-26, pengalaman kerja tidak 

diutamakan 

Sales promotion : jujur, disiplin, sopan, energik, berpenampilan menarik, pendidikan 

minimal SMA/sederajat, usia antara 23-26, pengalaman kerja tidak 

diutamakan 

Akunting  : jujur, disiplin, bertanggungjawab, pendidikan minimal S1, usia 

antara 23-26, pengalaman kerja tidak diutamakan 

Keuangan  : jujur, disiplin, bertanggungjawab, pendidikan minimal S1, usia 

antara 23-26, pengalaman kerja tidak diutamakan 

Kasir  : jujur, disiplin, bertanggungjawab, pendidikan minimal 

SMA/sederajat, usia antara 23-26, pengalaman kerja tidak 

diutamakan 

Admin penjualan : jujur, disiplin, pendidikan minimal SMA/sederajat, usia antara 23-

26, pengalaman kerja tidak diiutamakan 

Manager produksi: jujur, disiplin, bertanggung jawab, pendidikan minimal S1, 

pengalaman kerja minimal 2 tahun, usia antara 28-30 

Manager marketing: jujur, disiplin, cekatan, bertanggung jawab, pendidikan minimal 

S1, pengalaman kerja minimal 2 tahun, usia antara 28-30 

30. Punya, piutang tak tertagih disebabkan karena adanya pembeli yang nakal, perusahaan 

pembeli bankrut 

31. Tidak mempunyai anggaran piutang tak tertagih. Piutang tak tertagih yang terjadi sekitar 

2% dari bulan April 2010- Maret 2011 
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NO 

 

PERTANYAAN 

SESUDAH  

TAKEOVER 

 

KETERANGAN 

  

KONSISTENSI 

Y T 

1. Apakah perusahaan memiliki 

struktur organisasi yang diterapkan 

di lapangan? 

9 0  100% KONSISTEN 

2. Apakah kebijakan penjualan yang 

diterapkan peusahaan tidak pernah 

mengakibtkan masalah yang 

serius? Jika tidak pernah, beri 

tanda (v) pada kolom Y ; jika 

pernah beri tanda (v) pada kolom 

T dan tolong berikan contoh 

masalahnya 

2 7 1. Membuat penjualan agar 

tidak mengalami penurunan 

yang signifikan 

2. Sulit membuat penjualan 

naik 

3. Target tidak tercapai 

4. Sulit menjadikan produk 

menjadi produk no.1 di 

pasar 

5. Membuat pembeli menjadi 

77.7% TIDAK 

KONSISTEN 

HASIL KUESIONER : STRUKTUR ORGANISASI, REVIEW, MASALAH PENJUALAN, DAN JOB DESCRIPTION  
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berminat membeli produk 

6. Mencari pangsa pasar 

3. Apakah dilakukan review atas 

kinerja secara periodik?Jika tidak, 

tolong berikan alasannya! Jika ya, 

tolong sebutkan review yang 

dilakukan! 

2 7 Review atas laporan keuangan 77.7% TIDAK 

KONSISTEN 

4. Apakah dalam perusahaan terdapat 

pemisahan tugas, wewenang, dan 

tanggung jawab yang jelas dalam 

aktivitas penjualan? 

9 0  100% KONSISTEN 
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HASIL KUESIONER : TARGET PENJUALAN 

 

NO 

 

PERTANYAAN 

SESUDAH 

TAKEOVER 

 

KETERANGAN 

 KONSISTENSI 

Y T 

1.  Apakah target penjualan 

dinyatakan secara tertulis? 

6 3  66.7% TIDAK 

KONSISTEN 

2.  Apakah target penjualan dibuat 

setelah dilakukan penelitian 

rutin?Jika ya, penelitian rutin 

seperti apa? 

3 6  66.7% TIDAK 

KONSISTEN 

3.  Apakah target penjualan dibuat 

berdasakan kapasitas produksi? 

Jika ya, apakah ada ketentuan 

dalam menetapkan kapasitas 

(jumlah) produksi tiap bulannya! 

9 0 Tidak ada ketentuan 

dalam menetapkan 

kapasitas produksi 

100% KONSISTEN 
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4.  Apakah banyak keterlibatan 

bagian penjualan dalam 

pembuatan target penjualan? 

Jika ya, siapa saja yang terlibat? 

7 2 Manager marketing 

 

77.9% TIDAK 

KONSISTEN 

5.  Apakah bagian produksi terlibat 

dalam pembuatan target? Jika 

ya, siapa saja yang terlibat? 

9 0 Manager produksi 

 

100% KONSISTEN 
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Keterangan : Kuesioner untuk langkah-langkah penjualan hanya dibagikan kepada 

3 orang responden yaitu 2 orang sales dan 1 orang sales promotion. Kuesioner hanya 

dibagikan kepada 3 orang responden tersebut karena yang berkomunikasi langsung 

dengan pembeli hanya orang tersebut. 

NO PERTANYAN JUMLAH 

1. Apa yang Anda gunakan untuk menawarkan 

produk kepada pembeli? 

 

 a. brosur  

 b. sampel 3 

 c. lainnya  

2. Apakah Anda melakukan riset terhadap calon 

pembeli sebelum memutuskan untuk melakukan 

penjualan terhadap calon pembeli tersebut? 

 

 a. ya 3 

 b. tidak  

3. Apa riset yang Anda lakukan?  

 a. mencari informasi tentang yang dibutuhkan 

pembeli 

2 

 b. mencari informasi tentang gaya pembelian 

pembeli 

1 

 c. mencari informasi tentang karakteristik 

pembeli 
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 d. mencari timing yang tepat untuk melakukan 

penjualan 

1 

 e. lainnya  

4. Apa saat melakukan presentasi untuk 

memperkenalkan produk, Anda selalu 

menekankan pada kelebihan produk? 

 

 a. ya, kelebihan apa yang Anda tekankan 3, rasa 

 b. tidak  

5. Apakah Anda mengetahui manfaat produk yang 

Anda tawarkan bagi pelanggan? 

 

 a. ya, sebutkan manfaatnya 2, kesehatan; menyegarkan 

tubuh 

 b. tidak 1 

6. Apa pendekatan yang Anda gunakan saat 

menawarkan produk? 

 

 a. busana yang rapi  

 b. tutur kata yang sopan 2 

 c. sikap yang sopan 2 

 d. tutur kata yang manis  

 e. lainnya  

7. Apakah Anda mempunyai kesulitan saat 

berhadapan dengan pembeli? 

 



129 

 

 a. ya, seperti apa 2, menjawab pertanyaan 

 b. tidak 1 

8. Apakah Anda mampu mengatasi keberatan dari 

pembeli? 

 

 a. ya 1 

 b. tidak  

 c. lebih sering mampu mengatasi  

 d. jarang mampu mengatasi 1 

 e. seimbang 1 

 f. lainnya  

9. Apa alasan keberatan dari pembeli?  

 a. harganya mahal  

 b. kemasan produk tidak menarik  

 c. warna produk tidak menarik  

 d. sudah mempunyai supplier sendiri 2 

 e. sudah mempunyai produk favorit sendiri 2 

 f. merk produk kurang ternama  

 g. kualitas tidak terjamin  

 h. lainnya  

10. Apa yang Anda lakukan untuk mengatasi 

keberatan dari pembeli? 

 

 a. terus mendesak pembeli  
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 b. terus menjelaskan kelebihan produk 1 

 c. terus membujuk pembeli sampai tertarik 

untuk membeli 

1 

 d. menggunakan kata-kata yang manis  

 e. melebih-lebihkan produk yang dijual  

 f. meminta pembeli menjelaskan keberatannya 1 

 g. membalik keberatan menjadi alasan untuk 

membeli 

 

 h. lainnya  

11. Apakah baru sampai pada tahap presentasi untuk 

memperkenalkan produk Anda sudah ditolak? 

 

 a. ya  

 b. tidak  

 c. lebih sering ditolak 1 

 d. jarang ditolak 1 

 e. seimbang 1 

 f. lainnya  

12. Apakah Anda berhasil membuat pembeli 

memesan produk Anda? 

 

 a. ya 1 

 b. tidak  

 c. sering  



131 

 

 d. jarang  

 e. seimbang 2 

 f. lainnya  

13. Adakah pelayanan atau kunjungan yang Anda 

lakukan setelah produk terjual? 

 

 a. ya, seperti apa 1 

 b. tidak 2 

14. Mana yang Anda pilih  :  

 a. menyatakan kelebihan-kelebihan produk, 

bahkan kadang kala terlalu melebih-lebihkan, 

yang penting produk Anda selalu pasti 

berhasil dibeli oleh pembeli 

1 

 b. menyatakan manfaat produk bagi pembeli 

agar pembeli merasa tertarik  untuk 

membeli, tapi belum pasti pembeli membeli 

produk Anda 

1 

 c. mencari tahu berbagai informasi tentang 

pembeli sebelum melakukan penjualan agar 

seandainya pembeli membeli produk Anda, 

maka pembeli akan loyal (setia) terhadap 

produk tersebut, tapi ada kemungkinan 

pembeli belum pasti membeli produk Anda 

1 
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15. Menurut Anda, siapakah pesaing utama di 

Semarang untuk : 

 

 � Syrup indofood, fresh, abc 

 � pudding  

 � jelly inaco 

 � lala coco wong coco 

 � minuman serbuk marimas 

16. Apakah Anda dapat mencapai target penjualan 

yang telah dibuat? 

 

 a. ya  

 b. tidak 1 

 c. sering mencapai  

 d. jarang mencapai 1 

 e. seimbang  

 f. lainnya tidak selalu 

17. Apakah Anda mengalami kesulitan dalam 

mencapai target yang telah ditetapkan? 

a. ya, seperti apa 

3, target terlalu besar dan 

pembuatannya tidak 

disesuaikan dengan kondisi 

pasar 

 b. tidak  

18. Apakah Anda mengalami kesulitan atau kendala 

dalam melakukan penjualan? 
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 a. ya, seperti apa 2, mencari pembeli 

 b. tidak 1 

Pertanyaan tambahan untuk sales promotion 

19. Saat melakukan promosi, Anda menyewa jasa 

orang lain? 

 

 a. ya, seperti apa jasa yang Anda sewa  

 b. tidak 1 

20. Apa yang Anda berikan saat melakukan 

demonstrasi? 

 

 a. brosur  

 b. sampel 1 

 c. hadiah  

 d. diskon  

 e. lainnya  

21. Apa saat melakukan promosi, Anda selalu dapat 

menjawab pertanyaan pembeli? 

 

 a. ya 1 

 b. tidak  

 c. jarang  

 d. sering  

 e. seimbang  

 f. lainnya  
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HASIL KUESIONER : PROSEDUR PENJUALAN 

 

 

NO 

 

PERTANYAAN 

SESUDAH 

TAKEOVER 

 

KETERANGAN 

  

KONSISTENSI 

Y T 

1. Apakah untuk setiap penjualan 

diminta surat pesanan dari pembeli? 

9 0  100% KONSISTEN 

2. Apakah digunakan formulir order 

penjualan yang bernomor urut 

tercetak? 

0 9 Mencatat pesanan menggunakan 

catatan dan PO 

100% KONSISTEN 

3. Apakah setiap pengiriman barang 

didasarkan pada Delivery Order 

(DO)? 

9 0  100% KONSISTEN 

4. Apakah DO      

 a. Terkontrol dengan pemberian 

nomor urut tercetak? 

9 0  100% KONSISTEN 
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 b. Hanya orang tertentu yang 

berhak mengotorisasi? 

9 0  100% KONSISTEN 

 c. Bagian akuntansi yang 

mengawasi urutan DO dan 

isinya? 

9 0  100% KONSISTEN 

 d. Tersimpan dengan rapi? 9 0  100% KONSISTEN 

5. Faktur penjualan      

 a. Tersimpan dengan rapi? 9 0  100% KONSISTEN 

 b. Terkontrol dengan pemberian 

nomor urut tercetak? 

9 0  100% KONSISTEN 

 c. Bagian akuntansi cukup 

mengawasi urutan faktur? 

9 0  100% KONSISTEN 

 d. Bagian akuntansi memeriksa 

ketepatan : 

     

 i. Jumlah kuantitas yang 

dikirim 

9 0  100% KONSISTEN 
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 ii. Harga 9 0  100% KONSISTEN 

 iii.  Perhitungan 9 0  100% KONSISTEN 

 iv. Syarat kredit 9 0 3 minggu 100% KONSISTEN 

6. Apakah fungsi penjualan terpisah 

dari : 

     

 a. Bagian keuangan 9 0  100% KONSISTEN 

 b. Bagian akuntansi 9 0  100% KONSISTEN 

 c. Bagian penyimpanan 9 0  100% KONSISTEN 

 d. Bagian produksi 9 0  100% KONSISTEN 

7. Apakah sistem informasi penjualan 

meliputi : 

     

 a. Target penjualan 9 0  100% KONSISTEN 

 b. Laporan tertulis penjualan 9 0  100% KONSISTEN 

8. Apakah prosedur penjualan tampak 

cukup efisien? 

7 2  77.8% TIDAK 

KONSISTEN 

9. Apakah penjualan dalam perusahaan      
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ini: 

 a. Penjualan tunai 9 0  100% KONSISTEN 

 b. Penjualan kredit 9 0  100% KONSISTEN 
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HASIL KUESIONER : RENCANA PEMASARAN (PRODUK, HARGA, PROMOSI, DISTRIBUSI 

 

NO  

PERTANYAAN 

SESUDAH 

TAKEOVER 

 

KETERANGAN 

  

KONSISTENSI 

Y T 

1. Apakah perusahaan menggunakan 

daftar harga? 

9 0  100% KONSISTEN 

2. Apakah penyimpangan dari daftar 

harga harus disetujui oleh pejabat 

perusahaan yang berwenang? 

9 0  100% KONSISTEN 

3. Apakah perusahaan mempunyai 

pedoman pemberian potongan yang 

tertulis? 

9 0 5% 100% KONSISTEN 

4. Apa perusahaan menggunakan 

saluran distribusi untuk menjualkan 

produknya? Jika ya, tolong 

9 0 Maju Makmur Mandiri, Lima 

Sempurna Makmur, Murni Anugerah 

Mandiri, Sumber Boga Sejahtera, 

100% KONSISTEN 
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sebutkan contoh atau nama saluran 

distribusi yang digunakan! 

Anugerah Lima Sempurna, Sentosa 

Prima Jaya 

5. Apakah perusahaan pernah 

melakukan promosi 

     

 a. Melalui media, sebutkan 

medianya  

2 7  77.8% TIDAK 

KONSISTEN 

 b. Pemberian hadiah 9 0  100% KONSISTEN 

 c. Demonstrasi      

 d. Lainnya      

6. Menurut Anda, apakah desain 

produk sudah cukup menarik? 

     

 a. Kemasan 9 0  100% KONSISTEN 

 b. Warna 9 0  100% KONSISTEN 

7. Apakah produk memiliki masa 

expired yang cukup lama?Jika ya, 

berapa lama masa expired untuk: 

9 0  100% KONSISTEN 
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 a. Syrup   2 tahun   

 b. Pudding   1 tahun   

 c. Jelly   1 tahun   

 d. Lala Coco   1 tahun   

 e. Minuman serbuk   1 tahun   

8. Menurut Anda, apakah kualitas 

produk perusahaan ini sudah cukup 

baik?Tolong berikan alasannya? 

9 0 Rasa terjamin, kebersihan terjamin, 

harga terjangkau, tahan lama 

100% KONSISTEN 
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HASIL KUESIONER : ANTISIPASI RESIKO 

NO  

PERTANYAAN 

SESUDAH 

TAKEOVER 

 

KETERANGAN 

  

KONSISTENSI 

Y T 

1. Apakah produk yang dijual perusahaan 

ini, memiliki kelebihan yang tidak 

dimiliki pesaingnya?Jika ada, tolong 

sebutkan! 

6 3 rasa 66.7% TIDAK 

KONSISTEN 

2. Apakah perusahaan tidak memiliki 

pesaing yang menjual produk sejenis? 

Jika tidak memiliki, beri tanda (v) pada 

kolom Y ; jika memiliki, beri tanda (v) 

pada kolom T dan tolong sebutkan 

contoh pesaingnya! 

0 9 a. Syrup: fresh, abc, 

Indofood 

b. Lala coco : wong coco, 

nata de coco 

c. Effervescent : kukubima, 

hemaviton 

d. Jelly : vita jelly, inaco 

100% KONSISTEN 
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HASIL KUESIONER : PRODUCT KNOWLEDGE 

 

 

NO 

 

PERTANYAAN 

SESUDAH 

TAKEOVER 

 

KETERANGAN 

  

KONSISTENSI 

Y T 

1. Apakah perusahaan memberikan program 

pelatihan terhadap karyawannya?Jika ya, 

apa saja program pelatihan yang 

diberikan? 

5 4 Trainning sebelum masuk 

perusahaan 

55.6% TIDAK 

KONSISTEN 

2. Apakah Anda cukup mengetahui produk 

yang dijual oleh perusahaan?Tolong 

berikan penjelasan! 

9 0 Jenis barang dan harganya 

tetapi terkadang lupa  

 

100% KONSISTEN 



 

 

DAFTAR PERTANYAAN KUESIONER 

KUESIONER 

 

Berikut adalah daftar pertanyaan kuesioner mengenai Audit Operasional atas Aktivitas Penjualan pada CV. SEMPURNA BOGA 

MAKMUR untuk Meningkatkan Efisiensi dan Efektifitas Penjualan dengan Cara Memperbaiki Kelemahan yang Terdapat pada 

Penjualan. Saudara dimohon kesediaannya untuk memberikan jawaban berupa tanda silang (V) pada pertanyaan di bawah ini dan 

dimohon untuk mengisi kolom keterangan yang tersedia :  

Nama    :     

Jenis Kelamin   : 

Pendidikan Terakhir  : 

Jabatan   : 

Lama Bekerja   : 

 

 

 

 



 

 

 

Y = ya ;  T = Tidak 

Kolom keterangan digunakan untuk memberikan alasan atau keterangan atau penjelasan dari jawaban yang Anda berikan 

 

 

NO 

 

UMUM 

SEBELUM 

TAKEOVER 

SESUDAH 

TAKEOVER 

 

KETERANGAN 

Y T Y T 

1 Apakah perusahaan memiliki struktur organisasi yang 

diterapkan di lapangan? 

     

2 Apakah kebijakan penjualan yang sudah diterapkan 

perusahaan tidak pernah mengakibatkan masalah yang 

serius? Jika tidak pernah, beri tanda (v) pada kolom Y ; 

jika pernah, beri tanda (v) pada kolom T dan tolong 

berikan contoh masalahnya! 

 

     



 

 

 

NO 

 

UMUM 

SEBELUM 

TAKEOVER 

SESUDAH 

TAKEOVER 

 

KETERANGAN 

Y T Y T  

3 Apakah dilakukan review atas kinerja secara 

periodik?Jika tidak, tolong berikan alasannya! Jika ya, 

tolong sebutkan  review yang dilakukan! 

     

4 Apakah dalam perusahaan terdapat pemisahan tugas, 

wewenang, dan tanggung jawab yang jelas dalam 

aktivitas penjualan? 

     

5 Apakah perusahaan memberikan program pelatihan 

terhadap karyawannya?Jika ya, apa saja program 

pelatihan yang diberikan? 

     

 

 

 

 



 

 

Y = ya ;  T = Tidak 

Kolom keterangan digunakan untuk memberikan alasan atau keterangan atau penjelasan dari jawaban yang Anda berikan 

 

NO 

 

PENJUALAN 

SEBELUM 

TAKEOVER 

SESUDAH 

TAKEOVER 

 

KETERANGAN 

Y T Y T 

1 Apakah perusahaan menggunakan daftar harga?      

2 Apakah penyimpangan dari daftar harga harus disetujui 

oleh pejabat perusahaan yang berwenang? 

     

3 Apakah perusahaan mempunyai pedoman pemberian 

potongan yang tertulis? 

     

4 Apakah untuk setiap penjualan diminta surat pesanan 

dari pembeli? 

     

5 Apakah digunakan formulir order penjualan yang 

bernomor urut tercetak? 

 

     



 

 

 

NO 

 

PENJUALAN 

SEBELUM 

TAKEOVER 

SESUDAH 

TAKEOVER 

 

KETERANGAN 

Y T Y T  

6 Apakah setiap pengiriman barang didasarkan pada 

Delivery Order (DO)? 

     

7 Apakah DO      

 a. Terkontrol dengan pemberian nomor urut tercetak?      

 b. Hanya orang tertentu yang berhak mengotorisasi?      

 c. Bagian akuntansi yang mengawasi urutan DO dan 

isinya? 

     

 d. Tersimpan dengan rapi?      

8 Faktur penjualan      

 a. Tersimpan dengan rapi?      

 b. Terkontrol dengan pemberian nomor urut tercetak?      

 c. Bagian akuntansi cukup mengawasi urutan faktur? 

 

     



 

 

 

NO 

 

PENJUALAN 

SEBELUM 

TAKEOVER 

SESUDAH 

TAKEOVER 

 

KETERANGAN 

Y T Y T  

 d. Bagian akuntansi memeriksa ketepatan :      

 i. Jumlah kuantitas yang dikirim      

 ii. Harga      

 iii.  Perhitungan      

 iv. Syarat kredit      

9 Apakah fungsi penjualan terpisah dari :      

 a. Bagian keuangan      

 b. Bagian akuntansi      

 c. Bagian penyimpanan      

 d. Bagian produksi      

10 Apakah sistem informasi penjualan meliputi :      

 a. Target penjualan      



 

 

 

NO 

 

PENJUALAN 

SEBELUM 

TAKEOVER 

SESUDAH 

TAKEOVER 

 

KETERANGAN 

Y T Y T  

 b. Laporan tertulis penjualan      

11 Apakah prosedur penjualan tampak cukup efisien?      

12 Apakah penjualan dalam perusahaan ini:      

 a. Penjualan tunai      

 b. Penjualan kredit      

13 Apakah Anda cukup mengetahui produk yang dijual 

oleh perusahaan?Tolong berikan penjelasan! 

     

14 Apa perusahaan menggunakan saluran distribusi untuk 

menjualkan produknya? Jika ya, tolong sebutkan contoh 

atau nama saluran distribusi yang digunakan! 

     

15 Apakah target penjualan dinyatakan secara tertulis? 

 

 

     



 

 

 

NO 

 

PENJUALAN 

SEBELUM 

TAKEOVER 

SESUDAH 

TAKEOVER 

 

KETERANGAN 

Y T Y T  

16 Apakah target penjualan dibuat setelah dilakukan 

penelitian rutin?Jika ya, penelitian rutin seperti apa? 

     

17 Apakah target penjualan dibuat berdasarkan kapasitas 

produksi?Jika ya, apakah ada ketentuan dalam 

menetapkan kapasitas (jumlah) produksi tiap bulannya? 

     

18 Apakah banyak keterlibatan bagian penjualan dalam 

pembuatan target penjualan?Jika ya, siapa saja yang 

terlibat? 

     

19 Apakah bagian produksi terlibat dalam pembuatan 

target?Jika ya, siapa saja yang terlibat? 

     

20 Apakah perusahaan pernah melakukan promosi      

 a. Melalui media, sebutkan medianya  

 

     



 

 

 

NO 

 

PENJUALAN 

SEBELUM 

TAKEOVER 

SESUDAH 

TAKEOVER 

 

KETERANGAN 

Y T Y T  

 b. Pemberian hadiah      

 c. Demonstrasi      

 d. Lainnya……      

21 Apakah perusahaan memberikan pelayanan 

penjualan?Jika ya, pelayanan apa saja yang diberikan! 

     

22 Menurut Anda, apakah desain produk sudah cukup 

menarik? 

     

 a. Kemasan      

 b. Warna      

23 Apakah produk memiliki masa expired yang cukup 

lama?Jika ya, berapa lama masa expired untuk: 

     

 a. Syrup 

 

     



 

 

 

NO 

 

PENJUALAN 

SEBELUM 

TAKEOVER 

SESUDAH 

TAKEOVER 

 

KETERANGAN 

Y T Y T  

 b. Pudding      

 c. Jelly      

 d. Lala Coco      

 e. Minuman serbuk      

24 Apakah produk yang dijual perusahaan ini, memiliki 

kelebihan yang tidak dimiliki pesaingnya?Jika ada, 

tolong sebutkan! 

     

25 Apakah perusahaan tidak memiliki pesaing yang 

menjual produk sejenis? Jika tidak memiliki, beri tanda 

(v) pada kolom Y ; jika memiliki, beri tanda (v) pada 

kolom T dan tolong sebutkan contoh pesaingnya! 

 

 

     



 

 

 

NO 

 

PENJUALAN 

SEBELUM 

TAKEOVER 

SESUDAH 

TAKEOVER 

 

KETERANGAN 

Y T Y T  

26 Menurut Anda, apakah kualitas produk perusahaan ini 

sudah cukup baik?Tolong berikan alasannya? 

     

 

Kuesioner ini diambil dari Auditing (Pemeriksaan Akuntan) 

Terima kasih atas kesediaan Anda untuk mengisi kuesioner  

 

Tanda tangan, 

 

 

Responden,…………… 



 

 

Pertanyaan ini ditunjukkan untuk sales dan sales promotion 

Tolong berilah tanda silang (X) pada pertanyaan berikut, Anda dapat 

memilih jawaban lebih dari satu 

Nama : 

1. Apa yang Anda gunakan untuk menawarkan produk kepada pembeli? 

a. brosur 

b. sampel 

c. lainnya…………………………………………………………   

2. Apakah Anda melakukan riset terhadap calon pembeli sebelum memutuskan 

untuk melakukan penjualan terhadap calon pembeli tersebut? 

a. ya 

b. tidak 

3. Apa riset yang Anda lakukan? 

a. mencari informasi tentang yang dibutuhkan pembeli 

b. mencari informasi tentang gaya pembelian pembeli 

c. mencari informasi tentang karakteristik pembeli 

d. mencari timing yang tepat untuk melakukan penjualan 

e. lainnya…………………………………………………… 

4. Apa saat melakukan presentasi untuk memperkenalkan produk, Anda selalu 

menekankan pada kelebihan produk? 

a. ya, kelebihan apa yang Anda tekankan…………………… 

b. tidak 



 

 

5. Apakah Anda mengetahui manfaat produk yang Anda tawarkan bagi 

pelanggan? 

a. ya, sebutkan manfaatnya………………………………………… 

b. tidak 

6. Apa pendekatan yang Anda gunakan saat menawarkan produk? 

a. busana yang rapi 

b. tutur kata yang sopan 

c. sikap yang sopan 

d. tutur kata yang manis 

e. lainnya……………………………………………………………… 

7. Apakah Anda mempunyai kesulitan saat berhadapan dengan pembeli? 

a. ya, seperti apa……………………………………………… 

b. tidak 

8. Apakah Anda mampu mengatasi keberatan dari pembeli? 

a. ya 

b. tidak 

c. lebih sering mampu mengatasi 

d. jarang mampu mengatasi 

e. seimbang 

f. lainnya……………………………………………………………… 

9. Apa alasan keberatan dari pembeli? 

a. harganya mahal 

b. kemasan produk tidak menarik 



 

 

c. warna produk tidak menarik 

d. sudah mempunyai supplier sendiri 

e. sudah mempunyai produk favorit sendiri 

f. merk produk kurang ternama 

g. kualitas tidak terjamin 

h. lainnya……………………………………………………………………. 

10. Apa yang Anda lakukan untuk mengatasi keberatan dari pembeli? 

a. terus mendesak pembeli 

b. terus menjelaskan kelebihan produk 

c. terus membujuk pembeli sampai tertarik untuk membeli 

d. menggunakan kata-kata yang manis 

e. melebih-lebihkan produk yang dijual 

f. meminta pembeli menjelaskan keberatannya 

g. membalik keberatan menjadi alasan untuk membeli 

h. lainnya……………………………………………………………… 

11. Apakah baru sampai pada tahap presentasi untuk memperkenalkan produk 

Anda sudah ditolak? 

a. ya 

b. tidak 

c. lebih sering ditolak 

d. jarang ditolak 

e. seimbang 

f. lainnya……………………………………………………… 



 

 

12. Apakah Anda berhasil membuat pembeli memesan produk Anda? 

a. ya 

b. tidak 

c. sering 

d. jarang 

e. seimbang 

f. lainnya……………………………………………………………… 

13. Adakah pelayanan atau kunjungan yang Anda lakukan setelah produk 

terjual? 

a. ya, seperti apa……………………………………………………. 

b. tidak 

14. Mana yang Anda pilih  : 

a. menyatakan kelebihan-kelebihan produk, bahkan kadang kala terlalu 

melebih-lebihkan, yang penting produk Anda selalu pasti berhasil dibeli 

oleh pembeli 

b. menyatakan manfaat produk bagi pembeli agar pembeli merasa tertarik  

untuk membeli, tapi belum pasti pembeli membeli produk Anda 

c. mencari tahu berbagai informasi tentang pembeli sebelum melakukan 

penjualan agar seandainya pembeli membeli produk Anda, maka pembeli 

akan loyal (setia) terhadap produk tersebut, tapi ada kemungkinan pembeli 

belum pasti membeli produk Anda 

 

 



 

 

15. Menurut Anda, siapakah pesaing utama di Semarang untuk : 

� Syrup,……………………………………………………………………. 

� pudding,………………………………………………………………… 

� jelly,……………………………………………………………………. 

� lala coco,………………………………………………………………… 

� minuman serbuk,…………………………………………………………… 

16. Apakah Anda dapat mencapai target penjualan yang telah dibuat? 

a. ya 

b. tidak 

c. sering mencapai 

d. jarang mencapai 

e. seimbang 

f. lainnya,…………………………………………………………………….. 

17. Apakah Anda mengalami kesulitan dalam mencapai target yang telah 

ditetapkan? 

a. ya, seperti apa…………………………………………………… 

b. tidak 

18. Apakah Anda mengalami kesulitan atau kendala dalam melakukan 

penjualan? 

a. ya, seperti apa…………………………………………………………… 

b. tidak 

 

 



 

 

Pertanyaan tambahan untuk sales promotion,  

19. Saat melakukan promosi, Anda menyewa jasa orang lain? 

a. ya, seperti apa jasa yang Anda sewa ………………………… 

b. tidak 

20. Apa yang Anda berikan saat melakukan demonstrasi? 

a. brosur 

b. sampel 

c. hadiah 

d. diskon 

e. lainnya…………………………………………………… 

21. Apa saat melakukan promosi, Anda selalu dapat menjawab pertanyaan 

pembeli? 

a. ya 

b. tidak 

c. jarang 

d. sering 

e. seimbang 

f. lainnya………………………………………………………… 

Tanda tangan,
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