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Tabel 1. Pergerakan harga minyak mentah dunia dalam bulan.

Sumber: Situs resmi OPEC (www.opec.org)
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Tabel 2. Pergerakan harga minyak mentah dunia dalam tahun.

Sumber: Situs resmi OPEC (www.opec.org)
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Tabel 3. Data Karyawan CV. Harum Sejahtera
Posisi
Jumlah Jenis Kelamin
Manajer
1
Laki-Laki
Operasional
Bag.Pembukuan
1
Perempuan
Bag.Admin
1
Perempuan
Marketing
1
Laki-Laki
(Sales)
StoreMan
1
Laki-Laki
Supir & Kernet
Karyawan
Produksi
Karyawan
Finishing
Security
Office Girl
TOTAL

3
39

Laki-Laki
Laki-Laki

75

Perempuan

4
1
127

Laki-Laki
Perempuan

Keterangan
Bertanggung jawab terhadap
jalannya perusahaan
Membuat laporan harian
Membuat Order dan Stock Opname
Menagih dan mengirim order
Mengirim nota order dan belanja
bahan baku lain.
Transportasi dan Pengiriman
Memproduksi bahan baku menjadi
bahan plastik belum siap jual.
Menyiapkan bahan plastik menjadi
bahan plastik siap jual.
Keamanan
Bagian kebersihan kantor

Sumber: data personalia CV. Harum Sejahtera
Tabel 4. Data Pelanggan dan Order dalam satu tahun
Nama Pelanggan

Kota

Guna Agung Pekojan
Semarang
Djunaidi
Semarang
Plastik Pungkuran
Semarang
Yobel Plastik
Jogjakarta
Joko Santoso
Jogjakarta
Indola Plastik
Jogjakarta
Plastik 40
Jogjakarta
TKB Plastik
Jogjakarta
Sigit, Plastik 55
Jogjakarta
Plastik ABC
Pekalongan
Plastik 94
Cirebon
Aman Plastik
Cirebon
Vera Plastik
Cirebon
Toko Burma
Cirebon
Plastik 88
Cirebon
TOTAL

Jumlah Order Plastik (dalam satuan ton)
2008
2009
2010
15 ton
15 ton
15 ton
18 ton
18 ton
20 ton
15 ton
20 ton
18 ton
37 ton
20 ton
21 ton
15 ton
15 ton
10 ton
15 ton
20 ton
15 ton
20 ton
20 ton
25 ton
30 ton
25 ton
32 ton
55 ton
5 ton
20 ton
15 ton
15 ton
17 ton
10 ton
15 ton
15 ton
20 ton
20 ton
22 ton
158 ton
209 ton
336 ton

Sumber: data penjualan CV. Harum Sejahtera
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Tabel 5. Data order penjualan tahun 2011 CV. Harum Sejahtera
Nama Pelanggan
Guna Agung Pekojan
Djunaidi
Plastik Pungkuran
Yobel Plastik
Joko Santoso
Indola Plastik
Plastik 40
TKB Plastik
Sigit, Plastik 55
Plastik ABC
Plastik 94
Aman Plastik
Vera Plastik
Toko Burma
Plastik 88
TOTAL

Januari
1 ton
2 ton
1.5 ton
4 ton
2 ton
3 ton
1 ton
1 ton
6 ton
0.5 ton
1 ton
1 ton
24 ton

Caturwulan I Tahun 2011
Februari Maret
April
0.5 ton
0.5 ton
1 ton
1 ton
2 ton
1 ton
1.5 ton
1 ton
1 ton
1 ton
2 ton
2 ton
1 ton
4 ton
1.5 ton
3 ton
1.5 ton
1 ton
1 ton
2 ton
2 ton
0.5 ton
1.5 ton
1 ton
1 ton
1 ton
6 ton
5 ton
0.5 ton
1 ton
1 ton
1 ton
1 ton
2 ton
3 ton
3 ton
1 ton
1 ton
1 ton
22 ton
23 ton
18 ton

Total
3 ton
6 ton
5 ton
9 ton
7 ton
6 ton
7 ton
5 ton
4 ton
6 ton
11 ton
3 ton
5 ton
6 ton
4 ton
87 ton

Sumber: data penjualan CV. Harum Sejahtera

Tabel 6. Data kapasitas produksi CV. Harum Sejahtera
Periode

2008
2009
2010
2011 (Jan-Apr)

Kapasitas Produksi
Jenis Mesin
Poly Propylene
Haighesity Polyetelin
300 ton (10 unit) * 24 ton (2 unit) **
510 ton (17 unit) * 120 ton (10 unit) **
510 ton (17 unit) * 120 ton (10 unit) **
170 ton (17 unit) * 40 ton (10 unit) **

Total Penjualan

158 ton
209 ton
336 ton
87 ton

Keterangan : * Kapasitas produksi /bulan (2.5 ton) X unit mesin X jml bulan
** Kapasitas produksi /bulan (1 ton) X unit mesin X jml bulan

Sumber: Manajer Operasional CV. Harum Sejahtera
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Tabel 7. Data order dan produk avfal CV. Harum Sejahtera
Periode

2008

Penjualan
Produksi
Produk Avfal
**

158 ton *

Prosentase
Terpakai
Tidak terpakai
***

170 ton
5.18 %
7.616
ton
1.19 ton

2009

2010

209 ton
*
220 ton
4.86 %

336 ton
*
350 ton
5.68 %

Januari
24 ton
*
25 ton
5.1 %

9.472
ton
1.22
ton

18.42
ton
1.46
ton

1.13
ton
0.145
ton

Februari
22 ton *

2011
Maret
23 ton *

25 ton
4.77 %

25 ton
5.23 %

25 ton
5.46 %

1.02 ton

1.182 ton

1.215 ton

0.172 ton

0.125 ton

0.15 ton

Sumber: data penjualan CV. Harum Sejahtera

Keterangan : * Jumlah penjualan adalah jumlah total semua produk yang terjual
dari CV. Harum Sejahtera.
** Produk avfal yang dihasilkan akan diolah kembali pada sebuah
perseroan yang mana menerima order plastik avfal untuk diolah
menjadi bijih plastik kembali. Setelah itu bijih plastik diolah kembali
menjadi plastik kualitas nomor 2 dengan harga lebih rendah.
*** Produk avfal yang tidak terpakai ini adalah plastik kualitas 2 yang
telah disortir dan tidak layak terjual.

April
18 ton *
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Tabel 8. Tabel Penjualan Perusahaan dalam Periode Bulan

Tahun
Oil Price (yearly)
Keterangan
Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni
July
Agustus
September
Oktober
November
Desember
Total

2008
94,45
Penjualan
(ton)
12 ton
10 ton
13 ton
15 ton
16 ton
12 ton
11 ton
13 ton
15 ton
11 ton
16 ton
14 ton
158 ton

2009
61,06
Penjualan
(ton)
18 ton
17 ton
19 ton
16 ton
17 ton
15 ton
15 ton
16 ton
21 ton
18 ton
19 ton
18 ton
209 ton

2010
77,45
Penjualan
(ton)
27 ton
25 ton
29 ton
30 ton
24 ton
29 ton
28 ton
29 ton
31 ton
25 ton
29 ton
30 ton
336 ton

2011
107,38
Penjualan
Oil Price
(ton)
(monthly)
24 ton
92,83
22 ton
100,29
23 ton
109,84
18 ton
118,09
27 ton
109,94
31 ton
109,04
26 ton
111,62
32 ton
106,32

203 ton

Sumber : Data sekunder yang telah diolah.

Tabel 9. Kapasitas mesin produksi yang ada
Periode

2008
2009
2010
2011 (JanAgustus)

Kapasitas Produksi
Jenis Mesin
Poly Propylene
Haighesity Polyetelin
300 ton (10 unit) * 24 ton (2 unit) **
510 ton (17 unit) * 120 ton (10 unit) **
510 ton (17 unit) * 120 ton (10 unit) **
340 ton (17 unit) * 80 ton (10 unit) **

Kapasitas Total

324 ton
630 ton
630 ton
420 ton

Keterangan : * Kapasitas produksi /bulan (2.5 ton) X unit mesin X jml bulan
** Kapasitas produksi /bulan (1 ton) X unit mesin X jml bulan

Sumber : Data sekunder yang telah diolah.
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Tabel 10. Tabel perhitungan laba untuk produk cacat
Keterangan

Harga

HPProd

Biaya

Bahan Baku

Lainnya

Tambahan

Produk Normal

Rp.

Rp. 1500,-

-

(dalam 1 kg)

17.000,-

Produk Cacat

Rp.

(dalam 1 kg)

17.000,-

Rp. 1500,-

Rp. 200,-

Total HPP

Harga Jual

Laba

Rp.

Rp.

Rp. 1000,-

18.500,-

19.500,-

Rp.

Rp.

18.700,-

17.500,-

Sumber : Data sekunder yang telah diolah.

(Rp.1.200,-)
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Tabel 11. Tabel produksi cacat dalam perencanaan (2%-3%).

Periode

Total

Estimasi

Biaya

Penurunan

Total Biaya

reproduksi

harga (KW 2)

Tambahan

rata-rata

(Rp.200 per

*Produk KW2

(2,5%)

kg)

dijual lebih

Penjualan Produk cacat

rendah Rp.2000
2008

158 ton

3,95 ton

(1 thn)

3950

kg

Rp.200

209 ton

5,225 ton

(1 thn)

5225

kg

Rp.200

336 ton

8,4 ton

(1 thn)

8400

kg

Rp.200

Januari

24 ton

0,6 ton

600

kg

2011

Rp.200 =

( 1bln )

Rp. 120.000,-

Februari

22 ton

0,55 ton

550

kg

2011

Rp.200 =

( 1 bln )

Rp.110.000,-

Maret

23 ton

0,575 ton

575

Rp.7.900.000,x 5225

kg

kg

x Rp.
= 11.495.000,-

Rp.10.450.000,x 8400

kg

= Rp.2000

Rp.1.680.000,-

x Rp.
= 8.690.000,-

= Rp.2000

Rp.1.045.000,2010

kg

= Rp.2000

Rp.790.000,2009

x 3950

x Rp.
= 18.480.000,-

Rp.16.800.000,x 600 kg x Rp.2000 Rp.
= Rp. 1.200.000,-

1.320.000,-

x 550 kg x Rp.2000 Rp.
= Rp.1.100.000,-

1.210.000,-

x 575 kg x Rp.2000 Rp.
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2011

Rp.200

( 1 bln )

Rp.115.000,-

April

18 ton

0,45 ton

450

= = Rp.1.150.000,-

kg

2011

Rp.200 =

( 1 bln )

Rp. 90.000,-

1.265.000,-

x 450 kg x Rp.2000 Rp.
= Rp. 900.000,-

990.000,-

Sumber : Data sekunder yang telah diolah.

Tabel 12. Tabel produksi cacat dalam realisasi (kurang lebih 5%).

Periode

Total

Produk cacat

Biaya

Penurunan

Total Biaya

Penjualan

dalam proses

reproduksi

harga (KW 2)

Tambahan

produksi

(Rp.200 per

*Produk KW2

( ± 5%)

kg)

dijual lebih
rendah Rp.2000

2008

158 ton

(1 thn)

5,18 %

8.184,4

( 8,1844 ton )

Rp.200

kg

Rp.1.636.880,2009

209 ton

(1 thn)

(1 thn)

336 ton

kg

= Rp.2000

x Rp.
= 18.005.680,-

Rp.16.368.800,-

4,86 %

10.157,4 kg x 10.157,4

(10,1574 ton)

Rp.200
Rp.2.031.480,-

2010

x 8184,4

kg

= Rp.2000

x Rp.
= 22.346.280,-

Rp.20.314.800,-

5,68 %

19.084,8 kg x 19.084,8

(19,0848 ton)

Rp.200

= Rp.2000

kg

x Rp.
= 41.986.560,-
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Rp.3.816.960,Januari

24 ton

2011

5,1 %

1.224

( 1,224 ton )

Rp.200 =

Rp.2000 =

Rp. 244.800,-

Rp. 2.448.000,-

( 1bln )
Februari

22 ton

2011

23 ton

2011

Rp.200 =

Rp.2000 =

Rp.209.880,-

Rp.2.098.800,-

1.202,9

( 1,2029 ton )

Rp.200

2011
( 1 bln )

kg

kg

x 1.202,9

kg

x Rp.
2.308.680,-

kg

= Rp.2000

Rp.240.580,18 ton

x 1.049,4

x Rp.
2.692.800,-

( 1,0494 ton )

( 1 bln )
April

kg

1.049,4

5,23 %

kg

x 1224

4,77 %

( 1 bln )
Maret

kg

Rp.38.169.600,-

x Rp.
= 2.646.380,-

Rp.2.405.800,-

5,46 %

982,8

x 982,8

( 0,9828 ton )

Rp.200 =

Rp.2000 =

Rp. 196.560,-

Rp. 1.965.600,-

Sumber : Data sekunder yang telah diolah.

kg

x Rp.
2.162.160,-

Perpustakaan Unika

LAMPIRAN 4

Perpustakaan Unika

Tabel 13. Tabulasi hasil kuesioner struktur organisasi dan job description.

Kuesioner

Jawaban ”Ya”

Jawaban ”Tidak”

Konsistensi

1

4 responden

21 responden

Konsisten ”Tidak”

2

17 responden

8 responden

Konsisten ”Ya”

3

16 responden

9 responden

Konsisten ”Ya”

4

14 responden

11 responden

Konsisten ”Ya”

5

17 responden

8 responden

Konsisten ”Ya”

6

25 responden

0 responden

Konsisten ”Ya”

7

25 responden

0 responden

Konsisten ”Ya”

8

2 responden

23 responden

Konsisten ”Tidak”

9

14 responden

11 responden

Konsisten ”Ya”

10

8 responden

17 responden

Konsisten ”Tidak”

Sumber : Data sekunder yang telah diolah.

Tabulasi kuesioner diatas membantu peneliti dalam menggali informasi
mengenai kondisi struktur organisasi dan job description perusahaan. Hasil
informasi yang diperoleh antara lain perusahaan ini masih belum memiliki bagan
alur struktur organisasi yang didokumentasikan dengan baik, job description telah
disusun dengan menyesuaikan tugas dan tanggung jawab masing-masing
karyawan, praktek di lapangan telah berjalan sesuai dengan jb description yang
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ada, perusahaan memiiki uraian tugas karyawan yang disampaikan pada karyawan
didalam kontrak kerja pada saat perekrutan.
Hubungan antara karyawan dengan atasan dan antara karyawan dengan dngan
karyawan dapat berjalan dengan baik, pelatihan karyawan baru hanya berjalan
seiring dengan jam kerja mereka, perusahaan ini tdak pernah mengadakan rapat
untuk mereview kinerja perusahaan, untuk pemisahan fungsi-fungsi telah berjalan
dengan sesuai tugasnya masing-masing.

Tabel 14. Tabulasi kuesioner efektivitas kebijakan perusahaan di dalam fungsi
produksi.
Kuesioner

Jawaban ”Ya”

Jawaban ”Tidak”

Konsistensi

1

21 responden

4 responden

Konsisten ”Ya”

2

15 responden

10 responden

Konsisten ”Ya”

3

1 responden

24 responden

Konsisten ”Tidak”

4

22 responden

3 responden

Konsisten ”Ya”

5

25 responden

0 responden

Konsisten ”Ya”

6

15 responden

10 responden

Konsisten ”Ya”

7

25 responden

0 responden

Konsisten ”Ya”

8

19 responden

6 responden

Konsisten ”Ya”

9

25 responden

0 responden

Konsisten ”Ya”

10

23 responden

2 responden

Konsisten ”Ya”

Sumber : Data sekunder yang telah diolah
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Tabulasi kuesioner diatas membantu peneliti dalam menggali informasi
mengenai kondisi fungsi produksi perusahaan berkaitan mengenai efektivitas yang
ada. Hasil informasi yang diperoleh antara lain Perusahaan ini memiliki tujuan
jangka panjang untuk keberlangsungan perusahaan, untuk fungsi produksi sudah
memiliki kontrol kualitas, tetapi masih belum jelas akibat pemegang peran ini
merupakan peran sentral dalam perusahaan sehingga dalam prakteknya kurang
menjadi focus, perusahaan tidak pernah mengadakan rapat review yang rutin
untuk mereview kinerja fungsi produksi.
Perusahaan memiliki SOP (Standar Operasional Pabrik), Bagian khusus
yang mengawasi selama produksi berlangsung adalah manajer operasional,
Prosedur produksi telah didokumentasikan, produksi dilakukan berdasarkan jobs
order, dan dilakukan secara berkesinambungan berdasar pesanan yang ada, hasil
dari produksi dicocokkan dengan spesifikasi yang dipesan oleh pelanggan, serta
pada dasarnya semua karyawan produksi mampu mengoperasikan mesin.

Tabel 15. Tabulasi kuesioner efisiensi kebijakan perusahaan di dalam fungsi
produksi.

Kuesioner

Jawaban ”Ya”

Jawaban ”Tidak”

Konsistensi

1

24 responden

1 responden

Konsisten ”Ya”

2

18 responden

7 responden

Konsisten ”Ya”

3

18 responden

7 responden

Konsisten ”Ya”

4

25 responden

0 responden

Konsisten ”Ya”
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5

17 responden

8 responden

Konsisten ”Ya”

6

17 responden

8 responden

Konsisten ”Ya”

7

16 responden

9 responden

Konsisten ”Ya”

8

24 responden

1 responden

Konsisten ”Ya”

9

19 responden

6 responden

Konsisten ”Ya”

10

19 responden

6 responden

Konsisten ”Ya”

Sumber : Data sekunder yang telah diolah

Tabulasi kuesioner diatas membantu peneliti dalam menggali informasi
mengenai kondisi fungsi produksi perusahaan berkaitan mengenai efisiensi yang
ada. Hasil informasi yang diperoleh antara lain perencanaan produksi yang dibuat
oleh perusahaan adalah disesuaikan dengan kapasitas mesin dan SDM yang ada,
Perusahaan memiliki penetapan anggaran biaya produksi, perusahaan juga
memiliki kebijakan menetapkan kuantitasa dan kualitas bahan baku.
Perusahaan menetapkan jam kerja dan tarif upah tenaga kerja,
menetapakan biaya overhead pabrik, serta harga pokok produksi dari produk yang
akan dihasilkan, untuk ketepatan supplier dalam mengirim bahan baku sudah baik
karena bias diandalkan, penanganan untuk produk cacat dilakukan dengan jalan
mengolah kembali agar bias dijual eskipun mengeluarkan biaya tambahan dan
harga jual lebih rendah, karyawan produksi yang dipakai menyesuaikan dengan
kebutuhan dalam hal produksi.
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Tabel 16. Tabulasi kuesioner ekonomisasi kebijakan perusahaan di dalam fungsi
produksi.

Kuesioner

Jawaban ”Ya”

Jawaban ”Tidak”

Konsistensi

1

18 responden

7 responden

Konsisten ”Ya”

2

25 responden

0 responden

Konsisten ”Ya”

3

25 responden

0 responden

Konsisten ”Ya”

4

0 responden

25 responden

Konsisten ”Tidak”

5

20 responden

5 responden

Konsisten ”Ya”

6

25 responden

0 responden

Konsisten ”Ya”

7

24 responden

1 responden

Konsisten ”Ya”

8

17 responden

8 responden

Konsisten ”Ya”

9

17 responden

8 responden

Konsisten ”Ya”

10

5 responden

20 responden

Konsisten ”Tidak”

Sumber : Data sekunder yang telah diolah

Tabulasi kuesioner diatas membantu peneliti dalam menggali informasi
mengenai kondisi fungsi produksi perusahaan berkaitan mengenai ekonomisasi
yang ada. Hasil informasi yang diperoleh antara lain perusahaan melakukan
perhitungan terhadap input bahan baku dan output yang dihasilkan. Pengawasan
pemakaian bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik dilakukan oleh manajer
operasional.
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Persediaan bahan baku di gudang selalu mencukupi untuk produksi yang
dilakukan, mesin produksi pernah mengalami gangguan dan terkadang
memerlukan perbaikan, tarif overhead yang ditetapkan dias sudah tepat oleh
manajemen, tahapan produksi dilakukan sesuai dengan standar operasional pabrik
yang ada, bagian keuangan menjalankan fungsi yang menunjang fungsi produksi
dengan baik, perusahaan ini telah memiliki standar laporan biaya produksi, serta
prosdur apabila dilakukan lembur, dan pengalaman kerja dan keterampilan
karyawan tidak menentukan ketepatan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan.

Tabel 17. Tabulasi kuesioner efektifitas kebijakan perusahaan di dalam fungsi
penjualan.
Kuesioner

Jawaban ”Ya”

Jawaban ”Tidak”

Konsistensi

1

25 responden

0 responden

Konsisten ”Ya”

2

25 responden

0 responden

Konsisten ”Ya”

3

25 responden

0 responden

Konsisten ”Ya”

4

16 responden

9 responden

Konsisten ”Ya”

5

24 responden

1 responden

Konsisten ”Ya”

6

25 responden

0 responden

Konsisten ”Ya”

7

25 responden

0 responden

Konsisten ”Ya”

8

24 responden

1 responden

Konsisten ”Ya”

9

19 responden

6 responden

Konsisten ”Ya”

10

25 responden

0 responden

Konsisten ”Ya”

Sumber : Data sekunder yang telah diolah
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Tabulasi kuesioner diatas membantu peneliti dalam menggali informasi
mengenai kondisi fungsi penjualan perusahaan berkaitan mengenai efektivitas
yang ada. Hasil informasi yang diperoleh antara lain perusahaan ini pada dasarnya
sudah memahami apa yang menjadi sasaran perusahaan, dalam hal hubungan
dengan pelanggan sudah terjalin dengan baik, pasar serta laba perusahaan menjadi
segmen utama dalam perusahaan, perusahaan sudah memiliki lingkup dan
pelayanan pemasaran yang memadai.
Pelanggan lama yang ada menjadi loyal terhadap perusahaan karena
hubugan baik telah terjalin, dan owner menjalakankan tugasnya dalam hal
mencari pelanggan baru, perusahaan ini memiliki komunikasi yang baik antara
bagian produksi dan bagian penjualan, fungsi penjualan sudah memiliki system
perencanaan penjualan, yang mana system perencanaan menghasilkan sasaran
bagi perusahaan.

Tabel 18. Tabulasi kuesioner efisiensi kebijakan perusahaan di dalam fungsi
penjualan.

Kuesioner

Jawaban ”Ya”

Jawaban ”Tidak”

Konsistensi

1

19 responden

6 responden

Konsisten ”Ya”

2

5 responden

20 responden

Konsisten ”Tidak”

3

19 responden

6 responden

Konsisten ”Ya”

4

25 responden

0 responden

Konsisten ”Ya”

5

22 responden

3 responden

Konsisten ”Ya”
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6

2 responden

23 responden

Konsisten ”Tidak”

7

22 responden

3 responden

Konsisten ”Ya”

8

18 responden

7 responden

Konsisten ”Ya”

9

22 responden

3 responden

Konsisten ”Ya”

10

24 responden

1 responden

Konsisten ”Ya”

Sumber : Data sekunder yang telah diolah

Tabulasi kuesioner diatas membantu peneliti dalam menggali informasi
mengenai kondisi fungsi penjualan perusahaan berkaitan mengenai efisiensi yang
ada. Hasil informasi yang diperoleh antara lain bagian penjualan membuat
prakiraan jumlah penjualan, tetapi perusahaan tidak mengkomunikasikan dengan
baik apa yang menjadi prakiraan penjualan kepada karyawan bagian produksi.
Fluktuasi harga bahan baku, pendapatan, dan kredit mempengaruhi keuntungan
perusahaan.
Manajemen perusahaan telah mengetahui elastisitas permintaan dari harga,
serta pengaruh kurva permintaan, manajemen juga mengetahui harga serta
kebijakan harga pesaing sebagai masukan dalam menentukan harga jual produk,
tidak ada perencanaan terhadap jumlah dana untuk periklanan, pemasaran dapt
dilakukan secara online yang dipegang oleh owner, transaksi penjualan serta
aktivitas penjualan telah terotorisasi dengan tepat, perusahaan memiliki strategi
penjualan dan identifikasi terhadap masalah.
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LAMPIRAN 5

Perpustakaan Unika

Hasil Wawancara dengan Direktur CV. Harum Sejahtera:
1. Perusahaan bapak bergerak di bidang apa?
Jawab: CV. Harum Sejahtera bergerak di bidang produksi plastik
pembungkus siap pakai.
2. Apa visi dan misi dari perusahaan yang bapak pimpin?
Jawab:

Visi

dari

perusahaan

adalah

perusahaan

tetap

dapat

mempertahankan keberlangsungan dan eksistensinya di tengah persaingan
dunia bisnis serta dapat memperoleh laba semaksimal mungkin. Misi dari
perusahaan adalah dapat memenuhi permintaan kebutuhan plastik
konsumen secara tepat dan cepat dengan mengutamakan kualitas.
3. Siapa pemegang kekuasaan tertinggi di perusahaan ini?
Jawab: Pemegang kekuasaan tertinggi adalah direktur yang juga
merupakan pemilik dari perusahaan ini.
4. Apakah perusahaan selama ini menyusun rencana jangka panjang?
Jawab: Rencana jangka panjang perusahaan serupa dengan visi dan misi
dari perusahaan yang mana perusahaan tetap ingin mempertahankan
keberlangsungannya dengan mempertahankan konsumen yang sudah ada
serta dengan semaksimal mungkin memperluas pasar baru.
5. Apakah perusahaan sudah memiliki struktur organisasi yang sesuai?
Jawab: Belum ada struktur bagan alur organisasi yang dibuat secara
khusus, struktur organisasi yang ada disesuaikan dengan kebutuhan akan
keperluan tenaga kerja yang diperlukan.
6. Apakah ada job description secara tertulis bagi karyawan?
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Jawab: Job description terlampir didalam surat kontrak kerja karyawan.
7. Bagaimana cara mengontrol masing-masing fungsi (produksi, keuangan,
penjualan, personalia) di perusahaan ini?
Jawab: Semua fungsi yang ada bertanggung jawab pada manajer
operasional yang juga memantau semua fungsi, tidak ada kepala bagian
dimasing-masing fungsi tersebut.
8. Mengenai struktur organisasi dan job description, apakah hal tersebut
dapat menjadi sebuah kendala yang berpengaruh pada perusahaan?
Jawab: Pada dasarnya perusahaan ini sudah bergerak cukup lama dengan
sistem konvensional seperti yang saya sebutkan diatas, memang disadari
belum adanya struktur dan pembagian job description yang tepat dan jelas
cepat atau lambat akan menimbulkan suatu problem, meskipun pada
prakteknya tidak mudah untuk mengubah sistem lama yang sudah ada
sejak perusahaan masih dipimpin oleh ayah saya. Belum adanya susunan
struktur organisasi yang baku serta pembagian job description yang
kurang tepat saat ini dirasakan oleh perusahaan bahwa setiap fungsi
yang ada menjadi kurang efektif, dan efisien serta lemahnya kontrol
yang ada.
9. Bagaimana penjualan dari perusahaan? Apakah meningkat atau menurun
dalam selang waktu 3 tahun terakhir ini?
Jawab: Secara hitung-hitungan angka penjualan, secara keseluruhan
dalam 3 tahun terakhir naik, meskipun tidak selalu naik ada kalanya bulanbulan tertentu menurun karena permintaan pasar yang menurun juga.
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10. Apakah ada kendala / masalah yang sedang dihadapi oleh perusahaan?
Jawab: Kendala yang dihadapi adalah peningkatan angka penjualan tidak
seiring dengan peningkatan laba, dikarenakan tingginya harga bahan baku
bijih plastik Poly Propylene (PP). Bahan baku terus meningkat, sedangkan
perusahaan tidak dapat begitu saja menaikkan lagi harga jual yang sudah
tinggi karena khawatir pelanggan akan lari, sehingga yang bisa dilakukan
hanya melakukan press terhadap laba yang ada, yang terpenting BEP
sudah tercapai, sehingga perusahaan tidak sampai merugi terlalu besar.
Tetapi dengan kendala tersebut tentunya perusahaan akan menjadi kurang
stabil bahkan keberlangsungannya dapat terancam.
11. Apa sebab tingginya harga plastik?
Jawab: Penyebab tingginya harga plastik karena tingginya harga bahan
baku Poly Propylene (PP), yang mana PP tersebut sangat dipengaruhi oleh
harga minyak mentah dunia dan nilai tukar rupiah terhadap USA dollar.
Poly

Propylene

merupakan

bijih

plastik

yang

untuk

proses

pembentukannya membutuhkan Propylene. Propylene yang merupakan zat
kimia pengurai bahan bijih plastik adalah salah satu produk olahan minyak
mentah, sedangkan Indonesia belum dapat memproduksi Propylene
sehingga harus mengimpor dari luar negeri. Tingginya harga minyak
mentah dunia saat ini sangat berdampak terhadap industri plastik. Apabila
tidak

cermat

dalam

menghadapi

permasalahan

mengakibatkan perusahaan merugi dan gulung tikar.

ini

maka

dapat
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12. Dalam hal perencanaan untuk produksi apakah perusahaan ini memiliki
standar untuk menetapkan resiko terhadap gagal produksi / produk avfal?
Jawab: Ada
13. Bagaimana standar perencanaan untuk produk cacat / avfal tersebut?
Jawab: Tentunya semua perusahaan ingin mendapat keuntungan, dan
meminimalisir kemungkinan kerugian yang terjadi, dalam hal ini apabila
dikaitkan dengan perusahaan ini, hal yang paling utama untuk
meminimalisir kerugian adalah penekanan terhadap produk cacat. Pada
perusahaan ini, prosentase produk cacat yang menjadi standar perencanaan
produksi adalah 2%-3% tiap produksi.
14. Bagaimana realisasi penetapan standar produk cacat ini?
Jawab: Pada prakteknya produk cacat yang dihasilkan tiap produksi
adalah berkisar rata-rata 5%.
15. Apakah yang menjadi penyebab produk cacat ini?
Jawab: Penyebab dari produk cacat ini adalah karena human error. Yaitu
karyawan seringkali lalai dalam proses produksi, terlambat menuang
bahan baku serta adanya kotoran yang masuk ke dalam mesin. Serta
kurangnya pengawasan terhadap fungsi produksi mengakibatkan tingginya
produk cacat.
16. Apakah yang dilakukan terhadap realisasi produk cacat yang lebih dari apa
yang ada dalam perencanaan?
Jawab: Memberikan teguran kepada karyawan yang bersangkutan melalui
manajer operasional.
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17. Apa yang dilakukan perusahaan terhadap munculnya produk cacat yang
dihasilkan dari proses produksi ini?
Jawab: Produk cacat yang muncul akan di reproduksi agar dapat dijual
kembali menjadi produk plastik kualitas nomor dua.
18. Apakah dengan produksi ulang ini akan menambah biaya yang
dikeluarkan oleh perusahaan?
Jawab: Iya. Tentu saja proses untuk produksi ulang akan menambah biaya
yang dikeluarkan, dalam tiap kilogram produksi ulang perusahaan akan
mengeluarkan biaya sebesar Rp.200,00. Serta harga jual produk plastik
kualitas nomor dua juga mengalami penurunan sebesar Rp.2.000,00
dibandingkan dengan harga plastik kualitas nomor satu. Hal ini tentu saja
akan merugikan perusahaan apabila produk cacat yang dihasilkan menjadi
tinggi prosentase nya dibandingkan dengan produk cacat yang ditolerir
dalam perencanaan produksi.
19. Kaitannya dengan penjualan perusahaan, apakah perusahaan memiliki
target penjualan yang diberikan untuk fungsi marketing yang ada?
Jawab: Perusahaan ini tidak menetapkan kebijakan target penjualan
kepada marketing, selama ini marketing yang ada lebih berfungsi untuk
mengirim dan menagih order.
20. Bagaimana perusahaan ini dalam mencari pelanggan?
Jawab: Pelanggan perusahaan ini hampir keseluruhannya merupakan
relasi saya yang sudah memiliki hubungan baik dan loyal sejak orang tua
saya menjalankan bisnis dibidang plastik ini. Selebihnya pelanggan yang

Perpustakaan Unika

ada didapat dari pelanggan lain yang mengenalkan perusahaan saya ini
atau dengan kata lain dari mulut ke mulut.
21. Apakah peningkatan nilai angka yang muncul dalam laporan keuangan
perusahaan menunjukkan naiknya penjualan perusahaan?
Jawab: Tidak juga, peningkatan nilai angka tersebut diakibatkan karena
semakin tingginya harga jual perusahaan akibat kenaikan harga bahan
baku dan nilai tukar rupiah dari tahun ke tahun. Sehingga naiknya nilai
nominal yang ada dalam laporan keuangan dari tahun ke tahun tidak
menunjukkan kalau penjualan perusahaan.
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Hasil Wawancara dengan Manajer Operasional CV. Harum Sejahtera

1. Secara umum apa saja tugas dan wewenang bapak di perusahaan ini?
Jawab: Saya memimpin dan bertanggung jawab penuh terhadap jalannya
operasional pabrik, termasuk juga memeriksa laporan yang telah dibuat
oleh staf administrasi.
2. Apakah kerjasama antara atasan dan bawahan di perusahaan ini berjalan
dengan baik?
Jawab: Di perusahaan ini hubungan antara atasan dan bawahan Sangat
baik, semua seperti keluarga sendiri.
3. Apakah perusahaan memiliki perencanaan produksi untuk jangka panjang
dan jangka pendek?
Jawab: Tidak ada perencanaan jangka panjang dan pendek yang secara
tertulis, tetapi pada dasarnya seperti perusahaan pada umumnya, pabrik ini
juga memiliki motivasi untuk tetap dapat eksis dalam persaingan serta
langgeng, yaitu dalam arti ingin memperoleh laba dan tidak merugi.
4. Bagaimana mengukur ketercapaian target perencanaan produksi tersebut?
Jawab: Kita dapat melihat ketercapaian tersebut dengan masih terus
beroperasinya mesin perusahaan, dan yang paling penting adalah kepuasan
pelanggan, karena dengan demikian berarti pelanggan tidak akan lari
kepada perusahaan plastik lainnya.
5. Apakah perusahaan ini memiliki auditor internal?
Jawab: Tidak ada.
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6. Apakah pemilik perusahaan setiap hari datang ke perusahaan?
Jawab: Tidak tentu. Biasanya pemilik tiap hari datang, tetapi terkadang
tidak datang.
7. Ada berapa kelompok karyawan di CV. Harum Sejahtera?
Jawab: Kita tidak ada pengelompokan karyawan secara khusus.
Pengelompokan hanya pada karyawan bulanan dan karyawan harian.
Untuk staf dikantor digaji secara bulanan, sedangkan untuk karyawan
produksi dalam pabrik digaji secara harian.
8.

Apakah ada sanksi bagi karyawan yang melanggar peraturan?
Jawab: Pelanggaran yang biasa terjadi adalah karyawan yang membolos
maupun yang terlambat. Untuk karyawan bolos tentu akan ada sanksi
potong gaji, untuk karyawan terlambat ada sanksi peringatan dan potong
gaji apabila sudah dapat peringatan.

9. Apakah ada sistem reward bagi karyawan?
Jawab: Untuk karyawan harian apabila berangkat penuh 6 hari dalam satu
minggu maka ada bonus tambahan gaji 1 hari sehingga dalam satu minggu
memperoleh gaji 7 hari kerja. Untuk karyawan bulanan akan bonus apabila
penjualan perusahaan sedang bagus.
10. Masalah teknis apa yang sering terjadi pada mesin pabrik?
Jawab: Masalah listrik mati, karena hal itu akan menghambat produksi
dan akan ada biaya tambahan lagi saat mesin nyala karena perlu untuk
memanaskan mesin yang baru menyala.
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11. Apakah perusahaan ini kesulitan dalam mencari suplier bahan baku?
Jawab: Tidak.
12. Apabila penjualan perusahaan meningkat, apakah akan menjadikan
masalah bagi kapasitas produksi perusahaan dalam memenuhi order
penjualan ini?
Jawab: Tidak, karena selama ini yang terjadi adalah kapasitas produksi
yang tidak optimal, karena masih terdapat mesin yang menganggur akibat
produksi yang berdasarkan jobs order. Apabila memang diperlukan
membeli mesin karena order penjualan yang meningkat drastis,
manajemen akan mengupayakan untuk menambah mesin pabrik.
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LAMPIRAN 6
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Gambar 1. Standar Operasional Pabrik (SOP) dalam hal kebijakan proses
produksi berdasarkan jobs order.

Owner

Order Penjualan
(Spesifikasi,
jumlah order)
Manajer
Operasional

Bag. Adm dan Pembukuan
(untuk melakukan pencatatan produksi
order serta membuat nota tagihan
untuk pelanggan)

Mengkomunikasikan untuk
dilakukannya produksi
Karyawan Produksi

Penjelasan: Order penjualan diterima langsung oleh manajer operasional dari
pelanggan maupun melalui owner yang nantinya owner juga
mengkomunikasikan kepada manajer operasional. Kemudian manajer
operasional memberitahukan kepada bagian administrasi dan bagian
pembukuan untuk melakukan pencatatan dan nota tagihan. Manajer
operasional selajutnya mengkoordinasikan order penjualan tersebut
kepada karyawan produksi untuk dilakukannya produksi.

Sumber: wawancara terhadap manajer operasional.
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Tujuan Perusahaan :
1. Tujuan Jangka Pendek
a. Meningkatkan mutu penjualan
b. Menjaga kualitas produksi dan memberikan kepuasan kepada
pelanggan
c. Menjaga keberlangsungan perusahaan
d. Memperluas pangsa pasar yang ada
2. Tujuan Jangka Panjang
a. Mencapai laba yang optimal
b. Mampu memberdayakan semua sumber daya yang ada guna
meningkatkan kinerja perusahaan
c. Menjadi leader diantara perusahaan yang sejenis

Sumber: wawancara terhadap manajer operasional.
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CV.HARUM SEJAHTERA
PERHITUNGAN LABA RUGI
PERIODE JANUARI S/D DESEMBER 2008

PENJUALAN
Penjualan
HARGA POKOK PRODUKSI
Pemakaian Bahan Baku
Persediaan Awal
Pembelian
Persediaan Akhir
Total Pemakaian Bahan Baku
Pemakaian Bahan Pembantu
Persediaan Awal
Pembelian

Rp3.207.215.080

Rp 270.169.711
Rp 2.794.231.404
Rp 3.064.401.115
Rp (535.551.260)
Rp2.528.849.855

Rp
Rp
Rp
Persediaan Akhir
Rp
Total Pemakaian Bahan Penolong
Biaya Tenaga Kerja Langsung (BTKL)
Biaya Overhead Pabrik
Biaya Listrik dan Air
Rp
Biaya BBM
Rp
Biaya Penyusutan Inventaris Pabrik
Rp
Total Biaya Overhead Pabrik
Persediaan Awal Barang Jadi
Rp
Pembelian
Rp
Rp
Persediaan Barang Jadi Akhir
Rp

235.000
29.866.112
30.101.112
(12.482.990)
Rp 17.618.122
Rp 91.850.500
290.275.187
12.176.700
63.062.500
Rp 365.514.387
6.165.500
6.165.500
Rp
6.165.500
Rp3.009.998.364
Rp 197.216.716

HPP
Laba Kotor
BIAYA OPERASIONAL
Biaya Gaji
Biaya Telepon
Biaya Administrasi Kantor
Biaya Operasional Mesin
Biaya Penyusutan
Biaya Adm Bank
Biaya Bunga Pinjaman
Biaya Keamanan
Biaya Lain-lain
Laba Tahun 2008

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

41.650.000
1.898.717
4.101.750
10.800.680
34.212.500
654.180
70.485.146
1.875.000
600.520
Rp 166.278.493
Rp 30.938.223
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CV.HARUM SEJAHTERA
PERHITUNGAN LABA RUGI
PERIODE JANUARI S/D DESEMBER 2009
PENJUALAN
Penjualan

Rp4.194.145.090

HARGA POKOK PRODUKSI
Pemakaian Bahan Baku
Persediaan Awal
Pembelian

Rp 535.551.260
Rp 3.769.822.282
Rp 4.305.373.542
Rp (968.455.571)

Persediaan Akhir
Total Pemakaian Bahan Baku
Pemakaian Bahan Pembantu
Persediaan Awal
Rp
Pembelian
Rp
Rp
Persediaan Akhir
Rp
Total Pemakaian Bahan Penolong
Biaya Tenaga Kerja Langsung (BTKL)
Biaya Overhead Pabrik
Biaya Listrik dan Air
Rp
Biaya BBM
Rp
Biaya Penyusutan Inventaris Pabrik
Rp
Total Biaya Overhead Pabrik
Persediaan Awal Barang Jadi
Rp
Pembelian
Rp
Rp
Persediaan Barang Jadi Akhir
Rp

Rp3.336.917.972
12.482.990
26.454.501
38.937.491
(3.174.540)
Rp

Rp 35.762.951
144.073.500

353.285.420
15.976.706
63.062.500
Rp 432.324.626
7.377.500
7.377.500
Rp
7.377.500
Rp3.956.456.548
Rp 237.688.542

HPP
Laba Kotor
BIAYA OPERASIONAL
Biaya Gaji
Biaya Telepon
Biaya Administrasi Kantor
Biaya Operasional Mesin
Biaya Penyusutan
Biaya Adm Bank
Biaya Bunga Pinjaman
Biaya Keamanan
Biaya Lain-lain

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

46.150.000
2.321.991
4.598.500
10.902.720
34.212.500
808.000
66.575.347
1.290.000
445.520

Laba Tahun 2009

CV.HARUM SEJAHTERA
PERHITUNGAN LABA RUGI

Rp 167.304.578
Rp 70.383.964
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PERIODE JANUARI S/D DESEMBER 2010
PENJUALAN
Penjualan
HARGA POKOK PRODUKSI
Pemakaian Bahan Baku
Persediaan Awal
Pembelian

Rp 6.073.839.985

Rp 968.455.571
Rp 6.011.646.606
Rp 6.980.102.177
Persediaan Akhir
Rp (1.502.911.652)
Total Pemakaian Bahan Baku
Pemakaian Bahan Pembantu
Persediaan Awal
Rp
3.174.540
Pembelian
Rp
45.051.000
Rp
48.225.540
Persediaan Akhir
Rp
Total Pemakaian Bahan Penolong
Biaya Tenaga Kerja Langsung (BTKL)
Biaya Overhead Pabrik
Biaya Listrik dan Air
Rp 414.524.835
Biaya BBM
Rp
18.741.110
Biaya Penyusutan Inventaris Pabrik
Rp
63.062.500
Total Biaya Overhead Pabrik
Persediaan Awal Barang Jadi
Rp
Pembelian
Rp
Rp
Persediaan Barang Jadi Akhir
Rp (420.815.262)

HPP
Laba Kotor
BIAYA OPERASIONAL
Biaya Gaji
Biaya Telepon
Biaya Administrasi Kantor
Biaya Kebutuhan Kantor
Biaya Operasional Mesin
Biaya Penyusutan
Biaya Adm Bank
Biaya Bunga Pinjaman
Biaya Keamanan
Biaya Kendaraan
Biaya Lain-lain

Rp 5.477.190.526

Rp
Rp

48.225.540
203.732.000

Rp 496.328.445

Rp (420.815.262)
Rp 5.804.661.248
Rp 269.178.737
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

50.700.000
2.882.692
1.814.980
3.756.250
9.195.340
34.212.500
1.522.030
42.519.792
175.000
814.500
105.000
Rp 147.698.084
Rp 121.480.653

PENDAPATAN & (BIAYA) DILUAR USAHA
Pendapatan Jasa Giro
Pajak Jasa Giro

Rp
Rp

3.888.552
(777.710)
Rp
3.110.842
Rp 124.591.495

Laba Sebelum Koreksi Fiskal
KOREKSI FISKAL
Pendapatan Jasa Giro
Pajak Jasa Giro
Laba Setelah Koreksi Fiskal

Rp
Rp

(3.888.552)
777.710
Rp (3.110.842)
Rp 121.480.653
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Denah Pabrik CV. Harum Sejahtera

RUANG PRODUKSI

FINISHING

OFFICE

GUDANG

POS
SECURITY
GERBANG
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KUESIONER

Bapak / Ibu responden yang terhormat.
Bersama ini penulis memohon kesediaan bapak / ibu untuk memberikan
informasinya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas,
efisiensi, dan ekonomisasi di tempat bapak / ibu bekerja. Semua informasi yang
penulis peroleh dari kuesioner ini hanya akan digunakan sebagai pendukung data
penelitian dan tidak dipublikasikan umum.
Atas bantuan dan kerja samanya, penulis ucapkan terimakasih.

Identitas Responden

1. Nama

:

2. Usia

:

3. Jenis Kelamin

:

4. Jabatan / Posisi

:

A. Analisis Efektivitas Struktur Organisasi

No.
1.

Kategori

Pertanyaan
perusahaan

“Ya”

Evaluasi

1.Apakah

telah

terhadap

mempunyai struktur organisasi dan

efektivitas

mendokumentasikannya?

“Tidak”

Keterangan
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2.Apakah

struktur
organisasi

job

description

telah

dan disusun sesuai dengan tugas dan

job description.

tanggung

jawab

masing-masing

karyawan?
3.Apakah praktek di lapangan telah
berjalan

sesuai

description

yang

dengan
telah

job

disusun

perusahaan?
4.Tidak

ada

perangkapan

job

description dan wewenang?
5.Apakah selama ini uraian tugas
kepada

karyawan

telah

didokumentasikan?
6.Apakah
antara

selama

atasan

ini

dengan

kerjasama
bawahan

berjalan dengan baik?
7.Apakah

ada

pelatihan

bagi

karyawan baru?
8.Apakah setiap bulan perusahaan
mengadakan rapat untuk mereview
kinerja perusahaan?
9.Apakah ada pemisahan antara
fungsi

akuntansi

dengan

fungsi
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gudang?
10.Apakah ada pemisahan antara
fungsi

akuntansi

dengan

fungsi

penjualan?

B. Analisis Efektivitas, Efisiensi, dan Ekonomisasi Fungsi Produksi

No.
1.

Kategori

Pertanyaan
Apakah

selama

“Ya”

Evaluasi

1.

ini

fungsi

terhadap

produksi memiliki tujuan jangka

efektivitas fungsi panjang secara khusus?
produksi.

2. Apakah fungsi produksi memiliki
bagian quality control (QC) untuk
melakukan pengendalian terhadap
kualitas produk yang dihasilkan?
3. Apakah setiap bulan perusahaan
mengadakan rapat untuk mereview
kinerja perusahaan?
4.

Apakah

mempunyai

fungsi
standar

produksi
operasional

pabrik (SOP) yang telah disetujui?
5. Apakah fungsi produksi memiliki

“Tidak”

Keterangan
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bagian

khusus

pengawasan

yang

melakukan

selama

produksi

berjalan?
6. Apakah prosedur sistem produksi
telah didokumentasikan?
7.

Apakah

melakukan
rencana

fungsi

produksi
yang

produksi
berdasarkan

telah

dibuat

sebelumnya?
8.

Apakah

proses

produksi

berlangsung

secara

berkesinambungan

berdasarkan

pesanan?
9. Apakah produk yang dihasilkan
selalu dicocokkan dengan spesifikasi
yang dipesan oleh pelanggan?
10.

Apakah

semua

karyawan

produksi mempunyai ketrampilan
dalam mengoperasikan mesin?

2.

Evaluasi

1. Apakah perencanaan produksi

terhadap efisiensi yang
fungsi produksi.

disusun

telah

disesuaikan

dengan kapasitas mesin dan SDM

Perpustakaan Unika

yang dimiliki oleh bagian produksi?
2.

Apakah

menetapkan

perusahaan

telah

anggaran

biaya

produksi?
3. Untuk anggaran biaya bahan
baku,

apakah

perusahaan

telah

menetapkan kuantitas dan harga
bahan baku standar?
4. Untuk anggaran biaya tenaga
kerja langsung, apakah perusahaan
telah menetapkan jam kerja dan tarif
upah tenaga kerja?
5. Untuk anggaran biaya overhead
pabrik, apakah perusahaan telah
memisahkan biaya overhead pabrik
tetap dan variabel?
6. Apakah harga pokok per unit
yang dihasilkan ditentukan dengan
cara membagi total biaya produksi
dengan

jumlah

unit

yang

bersangkutan?
7. Apakah supplier selalu tepat
waktu dalam mengirim bahan baku?

Perpustakaan Unika

8. Apakah ada penanganan khusus
untuk mengendalikan produk cacat
yang dihasilkan?
9. Apakah kapasitas produksi pabrik
telah dimanfaatkan dengan baik?
10. Apakah jumlah karyawan yang
tersedia

telah

sesuai

dengan

kebutuhan pabrik?
3.

Evaluasi

1.

Apakah

terhadap

melakukan

ekonomisasi

input

fungsi produksi.

dihasilkan?

bagian

produksi

perhitungan

dan

output

terhadap

yang

akan

2. Apakah pemakaian bahan baku,
tenaga kerja, dan overhead selalu
diawasi oleh manager operasional?
3. Apakah persediaan bahan baku
selalu

cukup

untuk

memenuhi

produksi?
4. Apakah mesin produksi tidak
pernah mengalami masalah dalam
beroperasi?
5.

Apakah

perusahaan

telah

menetapkan tarif overhead yg tepat?

Perpustakaan Unika

6. Apakah tahap-tahap produksi
telah disusun sesuai dengan urutan
prosesnya?
7. Apakah bagian keuangan selalu
membuat catatan atas biaya upah,
bahan baku, dan overhead?
8. Apakah perusahaan mempunyai
standar laporan biaya produksi?
9.

Apakah

menerapkan

bagian

produksi

prosedur

lembur

karyawan?
10. Apakah tingkat pengalaman
kerja dan ketrampilan karyawan
menentukan ketepatan waktu dalam
menyelesaikan pekerjaannya?

C. Analisis Efektivitas, dan Efisiensi Fungsi Penjualan

No.
1.

Kategori

Pertanyaan

“Ya”

Evaluasi

1.Apakah CV. Harum Sejahtera

terhadap

sudah

mengetahui

sasaran

efektivitas fungsi penjualan? (kemana produk akan

“Tidak”

Keterangan

Perpustakaan Unika

penjualan.

dijual)
2. Apakah perusahaan memiliki
hubungan baik dengan pelanggan?
3. Apakah fungsi penjualan aktif
dalam

menjaga

hubungan

baik

dengan pelanggan?
4. Apakah ukuran pasar dan laba
menjadi

segmen

utama

dalam

perusahaan?
5.

Apakah

pelayanan

ada

lingkup

pemasaran

dan
yang

memadai?
6. Apakah pelanggan loyal kepada
perusahaan?
7.Apakah fungsi penjualan aktif
mencari

pelanggan

pelanggan

dalam

baru
kota

baik

maupun

pelanggan luar kota?
8. Apakah terjalin komunikasi dan
hubungan kerja yang baik antara
bagian penjualan dengan bagian
produksi?
9.

Apakah

sistem

perencanaan

Perpustakaan Unika

penjualan diyakini dan digunakan
secara efektif?
10. Apakah sistem perencanaan
menghasilkan

sasaran

pemasaran

bagian

penjualan

yang baik?

2.

Evaluasi

1.

Apakah

terhadap efisiensi membuat
fungsi penjualan.

prakiraan

jumlah

penjualan?
2.

Apakah

bagian

penjualan

mengkomunikasikan
jumlah

penjualan

prakiraan
ke

bagian

produksi?
3. Apakah perkembangan dalam
pendapatan, harga, dan kredit akan
mempengaruhi

keuntungan

perusahaan?
4. Apakah manajemen mengetahui
elastisitas permintaan dari harga,
pengaruh kurva permintaan?
5. Apakah manajemen mengetahui
harga serta kebijakan penetapan
harga pesaing?

Perpustakaan Unika

6. Apakah ada perencanaan jumlah
dana untuk periklanan?
7. Apakah perusahaan menggunakan
pemasaran sistem online?
8. Apakah otorisasi yang tepat
terhadap

transaksi

dan

aktivitas

penjualan?
9.

Apakah

melakukan

perusahaan
identifikasi

sudah
masalah

dalam fungsi penjualan secara dini?
10.

Apakah

manajemen

telah

menekankan strategi penjualan yang
jelas

guna

penjualan?

mencapai

target

