
 

  

JOB DESCRIPTION 
 
 

1. Direktur 

 Orang yang bertugas memimpin dan bertanggung jawab terhadap seluruh 

kegiatan operasional yang dijalankan oleh perusahaan dan bertanggung 

jawab terhadap seluruh kegiatan atas nama perusahaan baik yang ada di 

dalam maupun di luar perusahaan. 

 

2. Keuangan 

a. Membuat laporan keuangan tahunan. 

b. Membuat target perencanaan yang ingin dicapai secara tahunan. 

c. Membuat laporan penjualan dan biaya – biaya yang berhubungan dengan 

produksi dan operasional perusahaan secara bulanan. 

d. Menyimpan uang yang diterima dari kasir toko di lemari besi. 

e. Mengecek perhitungan kas masuk dan keluar dengan uang yang ada 

secara fisik. 

f. Melakukan perhitungan uang kas harian bersama kasir perusahaan. 

g. Memeriksa dokumen perusahaan yang berhubungan dengan transaksi 

perusahaan antara lain pembelian bahan, penjualan produk, pengeluaran 

dan penerimaan perusahaan. 

h. Bertanggung jawab terhadap keluar masuknya aliran keuangan 

perusahaan dan juga menentukan upah yang akan diberikan kepada 

karyawan berdasarkan jam lembur. 

i. Membuat perbandingan antara target dengan realisasinya. 

j. Melakukan pemantauan terhadap batas pengeluaran dan pemanfaatan 

kas kecil perusahaan 

k. Membuat perhitungan jumlah produk yang dihasilkan setiap harinya 

berdasarkan bahan-bahan produksi yang telah dipersiapkan. 

l. Membuat perincian hutang yang masih harus dibayarkan pada pihak lain 

yang akan tampil pada bagian kewajiban di neraca. 



 

  

3. Administrasi 

Mengkoordinir kegiatan kerja dan kelancaran administrasi pembukuan. 

 

4. Produksi 

� Mengawasi kegiatan produksi 

� Menganalisis proses produksi 

� Bertanggung jawab atas semua pelaksanaan proses produksi 

� Merencanakan pelaksanaan produksi berikutnya 

 

5. Personalia 

� Merekrut dan menyeleksi pegawai 

� Menggaji pegawai 

 

6. Pemasaran 

� Mengkoordinir semua kegiatan pemasaran atau penyaluran roti 

kebutuhan konsumsi 

� Memeriksa laporan harian dan laporan persediaan roti serta 

mengadakan pengecekan 

 

7. Gudang 

� Menyediakan bahan - bahan mentah yang nantinya akan digunakan 

untuk produksi roti 

� Menyediakan data roti 

 

8. Operasional Produksi 

Bertugas melaksanakan kegiatan produksi. 

 

9. Packing 

Bertugas mengemas roti dan menyiapkan roti yang akan dijual. 

 

 



 

  

10. Kasir Toko 

� Melayani konsumen yang melakukan pembayaran di kasir 

� Melakukan perhitungan uang kas harian 

� Menyerahkan hasil perhitungan uang kas ke kasir perusahaan 

 

11. Kasir Perusahaan 

� Menerima uang kas dari kasir toko 

� Melakukan perhitungan uang kas yang diterima bersama dengan 

manajer keuangan 

� Bertanggung jawab terhadap kas kecil perusahaan 

� Bertanggung jawab terhadap penjualan dan uang kas Mobil Toko 

 

12. Distribusi Agen dan Bakul 

Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan distribusi agen dan bakul 

termasuk laporan penjualan dan komisi yang berhubungan dengan  agen 

dan bakul 

 

13. Pengiriman 

Bertugas untuk mengantar roti pesanan ke agen – agen dan pesanan dari 

konsumen serta penjualan dengan mobil toko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Daftar Nama Pegawai PT. Selinaindah Manunggalkarsa 

 

1. Direktur    :  Fenny Hela Siswojo 

2. Manajer Keuangan  : Widyawati 

3. Kasir Toko   : Maryati 

4. Kasir Perusahaan  : Yuli 

5. Administrasi  : Yuli 

6. Manajer Produksi  : Ilun 

7. Operasional Produksi : Marwan 

8. Gudang   : Sri Sugiarti 

9. Packing   : Khoiriyah 

9. Personalia    : Ilun 

10. Manajer Pemasaran : Lani 

11. Distribusi Agen  : Siti F 

12. Pengiriman  : Hartono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 1 

Ditujukan Kepada Direktur PT. Selinaindah Manunggalkarsa 

 

1. PT Selinaindah Manunggalkarsa bergerak di bidang apa? 

2. Apakah tanah dan bangunan yang dijadikan tempat usaha PT Selinaindah 

Manunggalkarsa sudah berstatus Hak Milik (HM)? 

3. Apa tujuan dan sasaran yang ditetapkan oleh perusahaan? 

4. Apa visi dan misi perusahaan? 

5. Dalam penyusunan laporan keuangan, PT Selinaindah Manunggalkarsa 

menggunakan pedoman apa? 

6. Apakah perusahaan menerapkan pengendalian intern? 

 Jika ya, pengendalian yang seperti apa? 

a. Penugasan tanggung jawab kepada individu tertentu (1 orang) 

b. Pemisahan tugas antara pegawai yang mencatat transaksi dan 

pegawai yang memegang uang (fisik) 

c. Prosedur dokumen diberi nomor urut tercetak 

d. Pengawasan fisik : 

(i) disimpan di lemari besi 

(ii) di tempat yang dikunci 

(iii) komputer dengan sistem password 

e. Pengawasan mekanik dan elektronik : 

(i) adanya alarm pencurian 

(ii) adanya kamera tersembunyi 

(iii) adanya absensi karyawan 

f. Verifikasi internal yang independent untuk melihat apakah ada 

penyimpangan yang dilakukan oleh karyawan  

g. Pengawasan lain, seperti : merotasi karyawan dalam jangka waktu 

tertentu, asuransi karyawan, menyuruh karyawan mengambil cuti 

sehingga dapat menyelidiki apakah ada penyimpangan yang terjadi 



 

  

7. Apakah ada bagian dari perusahaan yang belum maksimal dalam 

menjalankan tugas atau kinerjanya dianggap kurang maksimal? Jika ada, 

bagian mana dan tugasnya apa? 

8. Apakah perkembangan usaha PT Selinaindah Manunggalkarsa terus 

meningkat? Apakah mempunyai cabang? 

9. Apakah ada permasalahan intern yang sampai saat ini belum terselesaikan? 

10. Apakah ada keluhan dari karyawan mengenai tugasnya? 

11. Kegiatan apa saja yang dilakukan PT Selinaindah Manunggalkarsa setiap 

harinya? Untuk kegiatan produksi apakah kegiatan harus dilakukan secara 

berurutan dan ada batasan waktunya? 

12. Fasilitas apa saja yang ada untuk memperlancar proses produksi? 

13. Sasaran perusahaan yang tadi telah ditanyakan akan menjadi kriteria 

efektivitas, maka yang dapat disebut kriteria efisien seperti apa? 

14. Apakah PT Selinaindah Manunggalkarsa membuat perencanaan keuangan 

secara periodik (bulanan atau tahunan)? Apakah membuat anggaran? 

15. Apakah PT Selinaindah Manunggalkarsa menerapkan sistem 

komputerisasi dalam mencatat pembukuan sehari – hari? Untuk 

persediaan, apakah bahan bakunya dipesan sebelum habis atau langsung 

memesan ke pemasok dalam jumlah banyak dan secara periodik ? 



 

  

JAWABAN YANG DIBERIKAN OLEH DIREKTUR 

 PT SELINAINDAH MANUGGALKARSA  

(Bu Fenny Hela Siswojo) 

 
1. PT Selinaindah Manunggalkarsa bergerak dibidang makanan terutama 

memproduksi roti basah, cake, bolu dan kue kering. 

2. Status kepemilikan tanah dan bangunan sudah HM (Hak Milik). 

3. Tujuan perusahaan : meningkatkan usaha supaya lebih maju dan membuka 

lapangan kerja untuk masyarakat sehingga dapat juga meningkatkan 

kesejahteraan pegawai. 

Sasaran perusahaan : Memproduksi roti, bolu, cake dan kue kering 

sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh PT Selinaindah 

Manunggalkarsa dan produk tersebut digemari oleh konsumen dari semua 

umur. 

Standar produk PT Selinaindah Manunggalkarsa : 

a. tidak gosong 

b. enak dan bergizi 

c. tanpa pengawet makanan 

d. empuk dan mudah ditelan 

4. Visi dan misi perusahaan : Menghadirkan produk yang digemari oleh 

masyarakat tanpa memandang umur mereka dan meningkatkan 

kesejahteraan karyawan dan staf pemimpin PT Selinaindah 

Manunggalkarsa. 

5. Pedoman yang digunakan adalah PSAK. 

6. Ya, terdapat pengendalian intern di PT Selinaindah Manunggalkarsa : 

a. Ya 

b. Tidak 

c. Tidak 

d. Ya, disimpan di lemari besi 

e. Ya, adanya absensi karyawan 



 

  

f. Ya, dilakukan seminggu sekali 

g. Tidak 

7. Bagian pemasaran dan keuangan yang sering timbul masalah. 

Pemasaran : rumitnya alur pemasaran karena agen (ada yang keliling 

menggunakan mobil dan sepeda), untuk yang keliling menggunakan 

sepeda terdapat kendala pada saat musim hujan dan jika karyawan tersebut 

tidak selalu masuk kerja. 

Keuangan : terbatasnya modal dimiliki oleh perusahaan dan masih 

belum berani untuk mengambil keputusan berinvestasi dengan membuka 

cabang seperti yang dilakukan oleh toko roti lainnya. 

8. Perkembangan usaha memang tidak selalu tiap tahun meningkat tapi juga 

tidak mengalami kemunduran. 

9. Permasalahan intern sampai saat ini tidak ada, tetapi jika kendala itu pasti 

ada. Kendala yang sering dihadapi adalah jumlah penjualan roti yang 

fluktuatif sehingga bagian produksi harus berhati – hati terhadap hal ini. 

10. Tidak ada keluhan dari karyawan 

11. Kegiatan sehari – hari biasanya bagian produksi mulai membuat adonan 

roti, kemudian dibentuk dan diberi isi, didiamkan dulu supaya 

mengembang setelah itu baru dioven. Bagian packing, memasukkan roti 

yang sudah dingin (tidak panas, karena jika masih panas dapat 

mempercepat timbulnya jamur pada roti) ke dalam plastik bening yang 

telah dipersiapkan sebelumnya. Bagian kasir dan pegawai penjaga toko, 

melayani konsumen yang akan membeli dan menghitung jumlah yang 

harus dibayar konsumen. Bagian pembukuan mencatat semua transaksi 

yang terjadi pada hari tersebut. Bagian gudang mengontrol bahan baku 

setiap hari supaya dapat memesan ke pemasok sebelum bahan baku habis 

terpakai. Bagian pemasaran, melakukan kegiatan pemasaran di depan 

rumah sakit dan kompleks perumahan. Khusus untuk kegiatan produksi 

harus dilakukan secara berurutan dan ada batasan waktu, contoh untuk 

proses pengembangan 10-15 menit proses oven 15 – 20 menit dan proses 

pendinginan sebelum packing kira-kira 30 menit. 



 

  

12. Peralatan dan mesin yang ada : pisau, loyang, oven, mixer, pengaduk, 

mesin pembagi adonan, timbangan untuk adonan dan tepung, ruang 

steamer (pengembangan adonan). 

13. Kriteria efisiensi : penghematan pengeluaran yang tidak diperlukan. 

Contoh : membeli bahan baku dengan harga pabrik atau mendapat diskon 

karena membeli dalam jumlah banyak. 

14. Tidak membuat perencanaan keuangan baik bulanan atau tahunan dan 

tidak membuat anggaran, semua kegiatan perusahaan dijalankan apa 

adanya dan tidak ada target khusus yang harus dicapai. 

15. Tidak menerapkan sistem komputerisasi dalam mencatat pembukuan 

sehari – hari. Bahan baku dipesan ke pemasok sebelum kehabisan. 



 

  

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 2 

Ditujukan Kepada Direktur PT. Selinaindah Manunggalkarsa 

 

1. Berapa banyak roti yang diproduksi oleh PT Selinaindah Manunggalkarsa 

setiap harinya? 

2. Mengapa PT Selinaindah Manunggalkarsa tidak berani mengambil 

keputusan untuk berinvestasi dengan membuka cabang? 

3. Apakah yang menjadi ukuran produktivitas dari PT Selinaindah 

Manunggalkarsa? 

4. PT Selinaindah Manunggalkarsa lebih mengarah kemana untuk 

pengembangan usaha saat ini? 

5. Apakah PT Selinaindah Manunggalkarsa pernah diaudit sebelumnya? 

 



 

  

JAWABAN YANG DIBERIKAN OLEH DIREKTUR 

 PT SELINAINDAH MANUGGALKARSA  

(Bu Fenny Hela Siswojo) 
 

1. Roti yang diproduksi sekitar 800 – 1000 roti tiap hari, dan roti yang harus 

terjual supaya perusahaan tidak mengalami rugi adalah 80% dari produksi 

roti. 

2. PT Selinaindah Manunggalkarsa tidak berani mengambil resiko dalam 

keputusan investasi karena saat ini toko roti banyak bermunculan, banyak 

usaha kue kering di rumah-rumah, dan keterbatasan modal yang ada. PT 

Selinaindah Manunggalkarsa pernah berpikir untuk meminjam uang ke 

bank tetapi tidak dilakukan karena takut jika perusahaan tidak mampu 

membayar pinjaman dan bunga malah perusahaan bisa bangkrut. 

3. Ukuran produktivitas dilihat dari laba yang terus meningkat dari tahun ke 

tahun tetapi tidak menargetkan secara pasti persentase kenaikan laba 

tersebut. 

4. PT Selinaindah Manunggalkarsa lebih memilih untuk mengembangkan 

usaha kearah Moko (Mobil Toko) karena jika untuk membuka cabang baru 

butuh modal yang cukup besar dan belum bisa memperkirakan secara jelas 

dan tegas kapan modal bisa kembali karena kondisi ekonomi juga masih 

dalam kondisi memprihatinkan. 

5. Belum pernah, karena dengan skala usaha saat ini pihak perusahaan 

merasa tidak membutuhkan hal tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Target Perencanaan Tahun 2007 

PT. Selinaindah Manunggalkarsa 
 

Tujuan : 

� Pemadatan biaya produksi 

� Meningkatkan kualitas roti, kue, cake dan bolu 

� Meningkatkan Penjualan 5% 

� Meningkatkan Laba (tidak ada target pasti tapi jika ada kenaikan dari 

tahun sebelumnya maka dianggap mengalami peningkatan) 

 

Penanggung Jawab : 

�   Manajer Bagian Gudang harus berusaha mencari pemasok yang lain 

yang dapat memberikan penawaran harga lebih rendah sehingga dapat 

menghemat pengeluaran pembelian bahan – bahan untuk kegiatan 

produksi 

�   Manajer Produksi dan Bagian Operasional Produksi harus dapat 

meningkatkan kualitas hasil produksinya sehingga dapat menarik 

pelanggan baru dan tetap mempertahankan pelanggan lama agar tetap 

setia dengan produk perusahaan 

�   Manajer Pemasaran harus melakukan upaya yang lebih baik dari tahun 

sebelumnya sehingga dapat meningkatkan penjualan sesuai dengan 

target tahun ini, yang nantinya juga akan dapat meningkatkan laba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Target Perencanaan Tahun 2006 

PT. Selinaindah Manunggalkarsa 
 

Tujuan : 

� Pemadatan biaya produksi 

� Meningkatkan Penjualan  

� Meningkatkan Laba (tidak ada target pasti tapi jika ada kenaikan dari 

tahun sebelumnya maka dianggap mengalami peningkatan) 

 

Penanggung Jawab : 

�   Manajer Bagian Gudang harus berusaha mencari pemasok yang lain 

yang dapat memberikan penawaran harga lebih rendah sehingga dapat 

menghemat pengeluaran pembelian bahan – bahan untuk kegiatan 

produksi 

�     Manajer Pemasaran harus melakukan upaya yang lebih baik dari tahun 

sebelumnya sehingga dapat meningkatkan penjualan sesuai dengan 

target tahun ini, yang nantinya juga akan dapat meningkatkan laba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

KUESIONER SISTEM PENGENDALIAN KEUANGAN 

PERUSAHAAN  

(PT SELINAINDAH MANUNGGALKARSA) 

No Pertanyaan Ya Tidak Keterangan 

1. Umum    

 a. Apakah perusahaan berjalan 

dengan baik? 

   

 b. Apakah perusahaan melaporkan 

keuntungan lima tahun terakhir? 

   

 c. Apakah perusahaan memiliki 

struktur organisasi yang diikuti di 

lapangan? 

   

 d. Apakah perusahaan memiliki 

bagian / fungsi akuntansi / 

pembukuan? 

   

 e. Apakah hubungan perusahaan 

dengan bank atau lembaga 

keuangan lainnya baik (tidak 

pernah ada masalah)? 

   

 f. Apakah kebijakan keuangan 

yang sudah diterapkan perusahaan 

tidak pernah mengakibatkan 

masalah yang serius? 

   

 g. Apakah direktur merasa puas 

dengan kejujuran stafnya? 

   

 h. Apakah dilakukan audit 

keuangan secara periodik? 

   

 i. Apakah dilakukan sistem review 

/ pemeriksaan independent atas 

   



 

  

kinerja secara periodik? 

 j. Apakah dokumentasi semua 

catatan keuangan disimpan dengan 

rapi? 

   

 k. Apakah semua dokumentasi 

tersebut dapat dengan mudah 

ditemukan apabila sewaktu – 

waktu dibutuhkan? 

   

 l. Apakah semua formulir dan 

bukti transaksi keuangan 

perusahaan bernomor urut 

tercetak? 

   

2. Akuntansi    

 a. Apakah ada catatan akuntansi 

yang dibuat terus dan ditutup tiap 

bulan? 

   

 b. Apakah digunakan bagan 

perkiraan atau buku – buku 

sejenis? 

   

 c. Apakah manajemen 

menggunakan sistem budget atau 

target dalam mengontrol hasil 

penjualan dan biaya operasional? 

   

 d. Apakah dibuat perkiraan 

mengenai proyeksi kas masuk dan 

keluar? 

   

 e. Apakah laporan bulanan 

diberikan kepada direktur? 

   

 f. Apakah direktur memberikan 

perhatian secara langsung dan 

   



 

  

aktif terhadap masalah keuangan? 

 g. Apakah tersedia laporan 

mengenai keuangan dalam bentuk 

apapun? 

   

 h. Apakah dana pribadi dan dana 

perusahaan dipisahkan? 

   

 i. Apakah perusahaan memilki 

laporan /catatan/buku sebagai 

dasar audit? 

   

3. Penerimaan Kas    

 a. Apakah sudah ada sistem 

control yang memadai dalam 

penerimaan kas? 

   

 b. Apakah ada pemisahan fungsi 

antara penerimaan, pencatatan, dan 

penyimpanan kas? 

   

 c. Apakah dimuat catatan tentang 

daftar penerimaan kas? 

   

 d. Apakah daftar penerimaan 

tersebut ditelusuri ke jurnal 

penerimaan kas? 

   

 e. Apakah penelusuran tersebut 

dilakukan secara rutin? 

   

 f. Apakah penerimaan uang disetor 

langsung ke bank? 

   

 g. Apakah ada prosedur yang 

diikuti dalam transaksi penerimaan 

kas? 

   

4. Pengeluaran Kas    

 a. Apakah sebelum kas    



 

  

dikeluarkan harus melalui voucher 

atau bukti persetujuan atasan?  

 b. Apakah bukti pengeluaran kas 

yang telah disetujui diberi tanda 

lagi ketika telah diuangkan? 

   

 c. Apakah sewaktu cek 

ditandatangani didukung oleh 

bukti penggunaan cek? 

   

 d. Apakah cek tidak 

ditandatangani sebelum diisi? 

   

 e. Apakah cek yang batal dirobek 

atau ditandai? 

   

 f. Apakah terdapat sistem 

pengendalian dan otorisasi yang 

memadai terhadap pengeluaran 

kas? 

   

 g. Apakah staf membuat 

rekonsiliasi bank secara periodik? 

   

 h. Apakah ada catatan/ pembukuan 

cek atau slip cek disimpan? 

   

5. Penjualan     

 Apakah ada catatan tentang 

penjualan? 

   

6. Persediaan    

 a. Apakah ada gudang persediaan 

yang khusus dan aman? 

   

 b. Apakah ada catatan, kartu, 

buku, persediaan? 

   

 c. Apakah laporan mengenai data 

persediaan di gudang dibuat secara 

   



 

  

periodik? 

 d. Apakah ada pengecekan 

kebenaran persediaan secara 

periodik? 

   

 e. Apakah ada review persediaan 

misalnya melihat yang rusak atau 

yang hilang secara periodik? 

   

7.  Aktiva Tetap    

 a. Apakah pemilikan aktiva tetap 

dipisahkan antar perusahaan 

dengan pemilik? 

   

 b. Apakah ada catatan mengenai 

aktiva tetap? 

   

 c. Apakah ada penyusutan aktiva 

tetap perusahaan? 

   

8. Pembelian    

 a. Apakah perusahaan memiliki 

prosedur baku tentang persediaan? 

   

 b. Apakah setiap pembelian 

melalui persetujuan manajer? 

   

 c. Apakah pembelian dilakukan 

setelah melalui usulan dari pihak 

yang memerlukan? 

   

 d. Apakah ada pemisahan fungsi 

antara yang melakukan order 

pembelian dengan fungsi 

penerimaan barang? 

   

 e. Apakah ada pencatatan 

mengenai pembelian? 

   

 f. Apakah catatan tersebut    



 

  

disimpan dengan rapi sehingga 

mudah ditemukan apabila 

dibutuhkan? 

Sumber : Veranika, 2005 

 

KUESIONER UNTUK KASIR TOKO 

(PT SELINAINDAH MANUNGGALKARSA) 

No Pertanyaan Ya Tidak Keterangan 

1 
Apakah anda melayani konsumen yang 

melakukan pembayaran di kasir? 
   

2 
Apakah dilakukan perhitungan uang 

kas harian? 
   

3 
Apakah anda menyerahkan hasil 

perhitungan uang kas ke kasir 

perusahaan? 

   

 

 



 

  

KUESIONER UNTUK KASIR PERUSAHAAN  

(PT SELINAINDAH MANUNGGALKARSA) 

No Pertanyaan Ya Tidak Keterangan 

1 
Apakah anda menerima uang kas dari 

kasir toko? 
   

2 
Apakah anda melakukan perhitungan 

uang kas yang diterima bersama dengan 

manajer keuangan? 

   

3 
Apakah anda bertanggung jawab 

terhadap kas kecil perusahaan? 
   

4 
Apakah anda bertanggung jawab 

terhadap penjualan dan uang kas Mobil 

Toko? 

   



 

  

 

KUESIONER UNTUK MANAJER KEUANGAN  

(PT SELINAINDAH MANUNGGALKARSA) 

No Pertanyaan Ya Tidak Keterangan 

1 
Apakah anda membuat laporan 

keuangan tahunan? 
   

2 
Apakah anda membuat target 

perencanaan yang ingin dicapai secara 

tahunan? 

   

3 
Apakah anda membuat laporan 

penjualan dan biaya – biaya yang 

berhubungan dengan produksi dan 

operasional perusahaan secara bulanan? 

   

4 Apakah anda menyimpan uang yang 

diterima dari kasir toko di lemari besi? 

   

5 Apakah anda mengecek perhitungan kas 

masuk dan keluar dengan uang yang ada 

secara fisik? 

   

6 
Apakah anda melakukan perhitungan 

uang kas harian bersama kasir 

perusahaan? 

   

7 
Apakah anda memeriksa dokumen 

perusahaan yang berhubungan dengan 

transaksi perusahaan antara lain 

pembelian bahan, penjualan produk, 

pengeluaran dan penerimaan 

perusahaan? 

   



 

  

8 
Apakah anda bertanggung jawab 

terhadap keluar masuknya aliran 

keuangan perusahaan dan juga 

menentukan upah yang akan diberikan 

kepada karyawan berdasarkan jam 

lembur? 

   

9 Apakah anda membuat perbandingan 

antara target dengan realisasinya? 

   

10 
Apakah anda melakukan pemantauan 

terhadap batas pengeluaran dan 

pemanfaatan kas kecil perusahaan? 

   

11 
Apakah anda membuat perhitungan 

jumlah produk yang dihasilkan setiap 

harinya berdasarkan bahan-bahan 

produksi yang telah dipersiapkan? 

   

12 Apakah anda membuat perincian hutang 

yang masih harus dibayarkan pada pihak 

lain yang akan tampil pada bagian 

kewajiban di neraca? 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 4 

Ditujukan Kepada Manajer Keuangan PT. Selinaindah 

Manunggalkarsa 

1. Apakah anda melakukan penghitungan analisis rasio keuangan ? 

2. Apakah anda dapat menyampaikan kondisi keuangan perusahaan ke 

direktur dengan cepat? 

3. Apakah anda juga menyampaikan informasi tersebut ke bagian lain? 

4. Apakah anda terlibat dalam pembuatan target perencanaan tahunan ? 

5. Bagaimana proses keterlibatan dalam pembuatan target perencanaan 

tahunan ? 

6. Apakah anda sebagai manajer keuangan dapat menyampaikan informasi 

keuangan perusahaan dengan leluasa / tanpa terhalang oleh bagian 

lainnya? 

7. Apakah anda lulusan S1 fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi ? 

 



 

  

JAWABAN YANG DIBERIKAN OLEH MANAJER 
KEUANGAN 

 PT SELINAINDAH MANUGGALKARSA  

1. Tidak 

2. Ya 

3. Tidak 

4. Ya 

5. Pembuatan target perencanaan didiskusikan pada tiap awal tahun, tanggal 

tidak pasti tetapi setelah laporan keuangan tahunan selesai dibuat maka 

direktur akan menganalisa kondisi keuangan dan memanggil manajer 

keuangan, pemasaran, dan produksi untuk berdiskusi mengenai target 

perencanaan tahun tersebut. Direktur akan menanyakan saran dan langkah 

apa yang harus diterapkan tahun berikutnya untuk meningkatkan kinerja 

perusahaan kepada setiap manajer yang hadir. 

6. Saya dapat menyampaikan laporan dan informasi penting kepada Direktur 

secara langsung dan cepat jadi jika terjadi kesalahan dapat langsung 

diperbaiki. 

7. Ya di Universitas Gajayana Malang. 

 



 

  

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 3 

Ditujukan Kepada Direktur PT. Selinaindah Manunggalkarsa 

1. Apakah dibuat target perencanaan setiap tahunnya? 

2. Jika ya, kapan dibuat target perencanaan tahun tersebut? 

3. Siapa saja yang ikut dalam pembuatan target perencanaan perusahaan? 

4. Apa yang menjadi dasar untuk pertimbangan target perencanaan 

perusahaan? 

5. Apa yang dilakukan direktur dalam rapat untuk menentukan target 

perencanaan perusahaan? 

6. Siapa yang berhak mengambil keputusan dalam target perencanaan 

perusahaan? 

7. Apa tipe perencanaan yang dibuat oleh perusahaan? 

8. Berapa perkiraan produksi roti tahun 2005 dan 2006? 

9. Mengapa terjadi penurunan produksi roti? 

10. Berapa persentase untuk perkiraan banyaknya roti yang tidak laku terjual? 

11. Apakah ada data pendukung untuk membuktikan perkiraan tersebut? 

12. Apakah harga jual produk roti dinaikkan? Jika ya, berapa persentasenya? 

13. Apakah ada kenaikan upah tenaga kerja langsung dan gaji pegawai toko? 

Jika ya, berapa kenaikkannya?  

14. Dalam laporan laba rugi biaya gaji karyawan belum ada pemisahan antara 

upah tenaga kerja langsung dan gaji pegawai toko, bagaimana 

pemisahannya dan cara menghitungnya ? 



 

  

15. Dalam daftar penyusutan aktiva terdapat pembelian 2 buah mobil yaitu 

Panther Box dan mobil toko selain itu juga ada pembelian 4 mesin roti, 

apa tujuan pembelian mobil dan mesin roti tersebut? 

16. Apakah kasir toko, kasir perusahaan, dan manajer keuangan melaksanakan 

tugas sesuai job description berdasarkan pemantauan saat jam kerja? 

17. Apakah flowchart bagian keuangan telah sesuai dengan keadaan 

sebenarnya dalam perusahaan? 



 

  

JAWABAN YANG DIBERIKAN OLEH DIREKTUR 

 PT SELINAINDAH MANUGGALKARSA  

(Bu Fenny Hela Siswojo) 

 

1. Ya 

2. Pada awal tahun 

3. Manajer keuangan, pemasaran dan produksi 

4. Laporan keuangan perusahaan 

5. Direktur akan menganalisa kondisi keuangan berdasarkan laporan 
keuangan tahunan dan menanyakan kepada para manajer mengenai saran 
dan langkah apa yang harus diterapkan tahun berikutnya untuk 
meningkatkan kinerja perusahaan kepada manajer keuangan, pemasaran 
dan produksi yang hadir. 

6. Direktur 

7. Perencanaan top down 

8. Produksi roti tahun 2005 sebanyak 320.700, berdasarkan perhitungan 
berikut ini : ((977 x 25) + (460 x 5)) x 12 

    Produksi roti tahun 2006 sebanyak 279.000, berdasarkan perhitungan       
    berikut ini : ((850 x 25) + (400 x 5)) x 12 

9. Hal ini terjadi karena ada penurunan order dan pembelian bahan baku 

10. Perkiraan roti yang tidak terjual sekitar 10-15% 

11. Ada tapi tidak dapat dipublikasikan 

12. Ya, kenaikannya sekitar 10-15% 

13. Ya, kenaikan upah dan gaji tersebut berdasarkan prestasi kerja dan 
dedikasi terhadap perusahaan. 

 

 

 



 

  

14. Rincian Perhitungan Biaya Gaji Karyawan Tahun 2005 Dan Tahun 2006 

 Administrasi terdiri dari : 

Nama Jabatan Tahun 2005 Tahun 2006 

Fenny H S Direktur (Gaji per 
bulan Rp. 
1.000.000,00) 

12.000.000,00 

1.000.000,00 + 

13.000.000,00 

12.000.000,00 

1.900.000,00 + 

13.900.000,00 

Widyawati Manajer Keuangan 
(Gaji per bulan Rp. 
900.000,00) 

10.800.000,00 

     900.000,00 + 

11.700.000,00 

10.800.000,00 

  1.500.000,00 + 

12.300.000,00 

Yuli Kasir Perusahaan dan 
Administrasi (Gaji per 
bulan Rp. 750.000,00). 
Bekerja baru 6 bulan. 

4.500.000,00 

   500.000,00 + 

5.000.000,00 

9.000.000,00 

   800.000,00 + 

9.800.000,00 

Maryati Kasir Toko Gaji per 
bulan Rp. 700.000,00) 

8.400.000,00 

   400.000,00 + 

8.800.000,00 

8.400.000,00 

   600.000,00 + 

9.000.000,00 

Total 38.500.000,00 45.000.000,00 

 

 Produksi terdiri dari : 

Nama Jabatan Tahun 2005 Tahun 2006 

Ilun Manajer Produksi dan 
Personalia (Gaji per 
bulan Rp. 900.000,00) 

10.800.000,00 

     900.000,00 + 

11.700.000,00 

10.800.000,00 

1.100.000,00 + 

11.900.000,00 

Marwan Operasional Produksi 
(Gaji per bulan Rp. 
700.000,00)  

8.400.000,00 

   700.000,00 + 

9.100.000,00 

8.400.000,00 

   900.000,00 + 

9.300.000,00 



 

  

Lani Manajer Pemasaran 
(Gaji per bulan Rp. 
800.000,00) 

9.600.000,00 

   800.000,00 + 

10.400.000,00 

9.600.000,00 

1.000.000,00 + 

10.600.000,00 

Sri Sugiarti Gudang (Gaji per bulan 
Rp. 650.000,00) 

7.800.000,00 

   650.000,00 + 

8.450.000,00 

7.800.000,00 

   750.000,00 + 

8.550.000,00 

Khoiriyah Packing (Gaji per bulan 
Rp. 650.000,00) 

7.800.000,00 

   650.000,00 + 

8.450.000,00 

7.800.000,00 

   750.000,00 + 

8.550.000,00 

Siti F Distribusi Agen (Gaji 
per bulan Rp. 
650.000,00) 

7.800.000,00 

   650.000,00 + 

8.450.000,00 

7.800.000,00 

   750.000,00 + 

8.550.000,00 

Hartono Pengiriman (Gaji per 
bulan Rp. 650.000,00) 

7.800.000,00 

   650.000,00 + 

8.450.000,00 

7.800.000,00 

   750.000,00 + 

8.550.000,00 

Total 65.000.000,00 66.000.000,00 

 

15.  Pembelian mobil digunakan untuk mempermudah bagian pengiriman 
dan bagian pemasaran untuk memperluas usaha, menarik minat 
pelanggan dan memperlancar proses distribusi ke agen. Pembelian mesin 
roti yang baru untuk meningkatkan produksi, mengganti mesin yang 
telah usang dan sebagai cadangan sehingga jika ada yang rusak dapat 
segera digantikan oleh yang baru. 

16. Ya 
Ya 
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