
Kuesioner Penelitian 

 
ya tidak pertanyaan 

  Perencanaan/planning 

1. Apakah dalam periode ini dibuat anggaran penjualan? 
2. Apakah rencana penjualan selalu dinyatakan dengan jelas atau 

tertulis? 
3. Apakah rencana penjualan dibuat secara periodik? 
4. Apakah rencana penjualan dibuat sebelum periode anggaran 

berjalan? 
5. Apakah rencana penjualan realistis? 
6. Apakah ramalan penjualan dikembangkan berdasarkan daerah 

pemasaran? 
7. Apakah anggaran menunjukan target fisik secara terperinci 

menurut:  

a. Volume penjualan 
b. Harga jual 
c. Laba yang diharapkan 

8. Adakah ketentuan mengenai besarnya laba yang harus dicapai? 
9. Apakah laba yang harus dicapai berdasarkan prosentase tertentu 

dari penjualan? 

 

Pengendalian Intern 

1. Apakah perusahaan mempunyai sistem pengendalian yang efektif 
dalam penjualan? 

2. Apakah sistem pengendalian penjualan yang ada telah 
didokumentasikan dalam bentuk prosedur, penjelasan, bagan alur, 
instruksi, pertanyaan atau bentuk lain? 

3. Apakah pembentukan sistem pengendalian penjualan yang ada 
telah mempertimbangkan antara manfaat yang dihasilkan dengan 
biaya yang dikeluarkan? 

4. Adakah orang yang bertanggungjawab untuk mereview system 
pengendalian penjualan tersebut? Adakah prosedur formalnya? 

5. Apakah didalam penyusunan rencana-rencana pemasaran, 
bawahan ikut dilibatkan? 

6. Apakah ada pembagian tugas, wewenang dan tanggungjawab 
yang jelas terhadap aktivitas pemasaran? 



7. Apakah ada uraian untuk tugas untuk setiap organisasi tersebut? 
8. Apakah perusahaan mempunyai pernyataan secara tertulis tentang 

tujuan, sasaran kebijaksaan, metode, system dan prosedur atas 
pemasaran? 

  Penilaian/Evaluasi 

1. Adakah evaluasi terhadap hasil penjualan? 
2. Apakah evaluasi diperbandingkan dengan rencana atau anggaran? 
3. Apakah evaluasi diperbandingkan dengan penjualan tahun 

sebelumnya? 
4. Apakah evaluasi diperinci menurut daerah pemasaran dan jenis 

produk? 
5. Adakah evaluasi biaya penjualan diperbandingkan dengan tahun 

sebelumnya? 
6. Adakah evaluasi biaya penjualan diperbandingkan dengan 

anggaran? 
7. Adakah evaluasi hasil penjualan diperbandingkan dengan pihak 

eksternal? 
8. Apakah tingkat keuntungan selalu dapat dipertahankan atau 

ditingkatkan? 
9. Adakah anggaran biaya penjualan untuk pengendalian? 
10. Apakah anggaran biaya penjualan diperinci menurut daerah 

pemasaran? 
11. Apakah anggaran biaya penjualan diperinci menurut jenis 

produk? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PANDUAN WAWANCARA 
 
 
 

Perencanaan/planning 

1. Pada perusahaan ini apakah selalu dibuat anggaran penjualan per periode? 

Apa alasannya? Bagaimana cara pembuatannya? 

2. Apakah rencana penjualan selalu dinyatakan dengan jelas atau tertulis? 

Dengan cara apa? 

3. Pada perusahaan ini, apakah rencana penjualan dibuat secara periodik? Apa 

alasannya? 

4. Pada perusahaan ini, apakah rencana penjualan dibuat sebelum periode 

anggaran berjalan? Mengapa? 

5. Apakah rencana penjualan realistis selama ini? 

6. Pada perusahaan ini, apakah ramalan penjualan dikembangkan berdasarkan 

daerah pemasaran? Mana sajakah daerah pemasarannya? 

7. Pada perusahaan ini, apakah anggaran menunjukan target fisik secara 

terperinci menurut: volume penjualan, harga jual dan laba yang diharapkan? 

Berapakah masing-masing besarnya anggaran untuk volume penjualan, harga 

jual dan laba yang diharapkan tersebut? 

8. Pada perusahaan ini, adakah ketentuan mengenai besarnya laba yang harus 

dicapai dari pimpinan pusat? 

9. Pada perusahaan ini, apakah laba yang harus dicapai berdasarkan prosentase 

tertentu dari penjualan? Mengapa? 

 

Pengendalian Intern 

1. Selama ini, apakah perusahaan mempunyai sistem pengendalian yang efektif 

dalam penjualan? Seperti apa contohnya? 



2. Apakah sistem pengendalian penjualan yang ada telah didokumentasikan 

dalam bentuk prosedur, penjelasan, bagan alur, instruksi, pertanyaan atau 

bentuk lain? Seperti apa contohnya? 

3. Bagaimanakah pembentukan sistem pengendalian penjualan terkait dengan  

manfaat yang dihasilkan dan biaya yang dikeluarkan?  

4. Siapakah orang yang bertanggungjawab untuk mereview system pengendalian 

penjualan tersebut? Adakah prosedur formalnya dan seperti apa itu? 

5. Pada perusahaan ini, apakah didalam penyusunan rencana-rencana pemasaran, 

bawahan ikut dilibatkan? Siapa saja dan apa alasannya? 

6. Apakah ada pembagian tugas, wewenang dan tanggungjawab yang jelas 

terhadap aktivitas pemasaran? Berikan contohnya! 

7. Apakah ada uraian untuk tugas untuk setiap organisasi tersebut? Seperti apa 

contohnya? 

8. Apakah perusahaan ini mempunyai pernyataan secara tertulis tentang tujuan, 

sasaran kebijaksaan, metode, sistem dan prosedur atas pemasaran? Berikan 

contohnya! 

 

Penilaian/Evaluasi 

1. Pada perusahaan ini, seperti apakah evaluasi terhadap hasil penjualan 

dilakukan? 

2. Pada perusahaan ini, apakah evaluasi diperbandingkan dengan rencana atau 

anggaran? 

3. Dan apakah evaluasi diperbandingkan dengan penjualan tahun sebelumnya? 

4. Apakah diadakan evaluasi diperinci menurut daerah pemasaran dan jenis 

produk? 

5. Apakah evaluasi biaya penjualan diperbandingkan dengan tahun sebelumnya? 

Mengapa? 

6. Apakah evaluasi biaya penjualan diperbandingkan dengan anggaran? 

Mengapa? 



7. Apakah evaluasi hasil penjualan diperbandingkan dengan pihak eksternal? 

Mengapa? 

8. Apakah tingkat keuntungan selalu dapat dipertahankan atau ditingkatkan? 

Mengapa? 

9. Apakah anggaran biaya penjualan untuk pengendalian? Mengapa? 

10. Apakah anggaran biaya penjualan diperinci menurut daerah pemasaran? 

Mengapa? 

11. Apakah anggaran biaya penjualan diperinci menurut jenis produk? Mengapa? 
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