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Data penjualan Tahun 2014 dan 2015 CV.Indah Offset Magelang 

 

Bulan  
Tahun 

2014 2015 

Januari Rp202.788.800 Rp240.989.400 

Februari Rp205.754.000 Rp255.544.000 

Maret Rp205.487.800 Rp275.692.000 

April Rp248.348.000 Rp285.843.500 

Mei Rp200.696.400 Rp290.350.200 

Juni Rp247.575.700 Rp271.278.000 

July Rp194.842.700 Rp295.089.900 

Agustus Rp240.627.200 Rp302.926.900 

September Rp209.153.900 Rp317.187.500 

Oktober Rp207.625.000 Rp420.520.700 

November Rp272.874.900 Rp290.590.700 

Desember Rp269.236.400 Rp 235.500.000 

Total Rp2.705.010.800 Rp 3.481.512.800  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengetahui, 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Hasil Wawancara di CV.Indah Offet Magelang 

 

Wawancara dengan Pemilik : Bapak Handoyo Supangi  

1. Bergerak pada bidang apakah CV. Indah Offset? 

Jawab: pada bidang jasa percetakan 

2. Sudah berapa lamakah CV. Indah Offset berdiri? 

Jawab: 20 tahun dari penerusnya yaitu generasi ke-2 

3. Apakah CV. Indah Offset memiliki deskripsi perilaku etis dalam bekerja seperti slogan 

atau pedoman etis untuk karyawan? 

Jawab: ada 

4. Apakah perusahaan memiliki persyaratan khusus dalam pendidikan untuk perektrutan 

karyawan? 

Jawab: ya ada minimal SMA bekerja sebagai operator mesin produksi 

5. Bagaimana system perekrutan karyawan yang terjadi? 

Jawab: hanya wawancara dengan pemilik saja 

6. Apa saja yang dijelaskan saat perekrutan karyawan baru dilakukan? 

Jawab: hal yang dijelaskan adalah sistem kerja karyawan, gajinya dapat berapa, dan jam 

kerjanya berapa jam,dan penjelasan mengenai tata tertib aturan sebagai karyawan. 

7. Bagaimana sistem kerja karyawan di perusahaan ini? 

Jawab: karyawan bekerja berdasarkan kertas kerja yang sudah di berikan bagian marketing 

8. Bagaimana untuk sistem absensi karyawan di perusahaan ini? 

Jawab: sudah menggunakan fingerprint 

9. Berapakah jumlah karyawan keseluruhan di CV. Indah Offset? 

Jawab: 55 karyawan 

10. Apakah karyawan di perusahaan Bapak memiliki job ganda? 



 

 

Jawab: tidak semua karyawan memiliki job ganda hanya bagian marketing saja yang 

memiliki job ganda 

11. Apakah diperusahaan sudah ada kebijakan yang secara khusus mengatur mengenai 

kedisiplinan karyawan? 

Jawab: ada 

12. Apakah perusahaan memiliki peraturan yang jelas dan tertulis bagi karyawan? 

Jawab: ada, seperti tata tertib untuk karyawan perusahaan yang sudah di berikan 

sebelumnya 

13. Apakah karyawan yang ada di perusahaan bapak sudah sepenuhnya mengikuti peraturan 

tertulis bagi karyawan? 

Jawab: sudah, jika ada yang melanggar pasti saya peringatkan langsung dan diberi teguran. 

14. Apakah perusahaan memiliki kebijakan untuk kontrak karyawan? 

Jawab: tidak ada 

15. Selama 20 tahun berdiri , apakah CV. Indah Offset pernah mengalami kendala? 

Jawab: pernah, yang sering di alami yaitu pada mesin pemotongan dan pencetakan (plate) 

macet akibat dari kesalahan program dan onderdil di dalam mesin tersebut sudah patah 

atau aus, kemudian sistem keuangan yang kurang baik karena tidak ada bagian tersendiri 

keuangan perusahaan jadi kacau 

16. Apakah kerusakan mesin tersebut menghambat proses produksi? 

Jawab: ya, menghambat proses produksi 

17. Apakah saat ini masalah tersebut masih sering terjadi? 

Jawab: masih sering terjadi dalam tahun ini 

18. Apakah perusahaan memiliki prosedur pengecekan khusus untuk melakukan 

maintenance? 

Jawab: belum ada 



 

 

19. Apakah perusahaan sudah memiliki teknisi sendiri untuk mengatasi mesin macet? 

Jawab: belum ada 

20. Berapa jumlah keseluruhan mesin yang di miliki oleh perusahaan ini? 

Jawab: ada 15 mesin 

21. Untuk saat ini sendiri, apakah perusahaan memiliki masalah lain yang masih menghambat? 

Jawab: masih ada masalah-masalah yang menghambat dalam perusahaan 

22. Masalah apakah yang masih menghambat dalam perusahaan sampai saat ini? 

Jawab: kendala lain yaitu hasil rekap nota penjualan tidak sinkron dengan kertas kerja yang 

telah diserahkan kepada pemilik, uang hasil penagihan piutang tidak di setorkan langsung 

kepada pemilik, bagian marketing membuat keputusan sendiri tanpa sepengetahuan 

pemilik 

23. Apakah Bapak tidak melakukan pengecekan terlebih dahulu saat kertas kerja di serahkan 

ke Bapak? 

Jawab: saya melakukan pengecekan antara nota penjualan dengan kertas kerja saat di 

serahkan ke saya tetapi nanti kertas kerjanya dicek kembali oleh marketing untuk 

selanjutnya di serahkan dan di kerjakan ke bagian produksi 

24. Apakah bagian marketing juga mengecek barang jadi setelah pesanan selesai? 

Jawab: kadang iya kadang kalau orderan banyak nggak sempat ngecek 

25. Apakah bagian marketing memiliki job ganda? 

Jawab: ya, tidak hanya mencari orderan tetapi juga sebagai penagih piutang jatuh tempo 

dan sebagai kasir 

26. Bapak tadi menyebutkan uang hasil penagihan piutang tidak di setorkan langsung kepada 

Bapak apakah itu sering terjadi? 

Jawab: ya, sering terjadi saat saya melakukan pengecekan setiap bulannya 

27. Apakah tidak di cek kembali setelah barang jadi selesai? 



 

 

Jawab: saya tidak melakukan pengecekan kembali, karena saya tidak memiliki pencatatan 

untuk barang jadi 

28. Kendala lain tadi Bapak menyebutkan bagian marketing membuat keputusan sendiri tanpa 

sepengetahuan Bapak bisa di jelaskan lebih rinci? 

Jawab: ada kasus konsumen ingin mengambil barang pesanannya sebagian dulu bilang ke 

bagian marketing dan mau dibayar semuanya saat pengambilan barang seluruhnya yaitu 

saat jatuh tempo. Bagian marketing tidak bertanya kepada saya tetapi justru membuat 

keputusan sendiri kepada konsumen tersebut 

29. Apa yang Bapak lakukan setelah kasus tersebut ketahuan? 

Jawab: saya memberi teguran kepada karyawan tersebut dan memberikan nasihat agar 

perbuatannya tidak dilakukan lagi  

30. Apakah karyawan di bagian marketing yang melakukan perbuatan-perbuatan tersebut 

masih bekerja di perusahaan Bapak hingga saat ini? 

Jawab: masih 

31. Kenapa karyawan-karyawan tersebut masih bekerja di perusahaan Bapak?  

Jawab: karena untuk menjadi karyawan di bagian marketing di butuhkan keahlian khusus, 

kalau mencari karyawan baru untuk masuk ke bagian marketing harus belajar dari awal 

lagi dan butuh proses yang cukup lama  

32. Berapakah jumlah karyawan bagian marketing di perusahaan Bapak?  

Jawab: ada 5 karyawan  

33. Apakah anda memiliki target produksi dalam sebulan? 

Jawab: tidak pasti 

34. Bisa dijelaskan alur produksi dari awal? 

Jawab: bagian marketing menerima pesanan dari customer berupa kardus makanan sesuai 

design customer, kemudian marketing akan mengkalkulasi biaya-biaya sesuai dengan 



 

 

orderan. Jika kalkulasi sudah di terima oleh direktur dan direktur menyetujui maka bagian 

marketing akan memberikan nota dua rangkap satu untuk customer dan satu lagi untuk 

perusahaan, kemudian marketing memberikan kertas kerja untuk bagian proses produksi. 

Bagian design yang sudah di pesan masuk ke dalam mesin plate untuk mencetak hasil 

design berupa lembaran alumunium, selanjutnya bagian pengadaan kertas akan 

memberikan bahan baku sesuai pesanan untuk di cetak ke bagian mesin cetak (bisa 

menggunakan mesin oliver 52, 58 atau 72). Selanjutnya hasil cetakan yang sudah tercetak 

di bahan baku kardus di berikan ke bagian mesin pemotong untuk di potong-potong sesuai 

ukuran pemesan. Setelah pemotongan selesai kemudian masuk ke bagian finishing untuk 

di lipat dan di lem. Barang jadi berupa kardus makanan siap untuk di kirimkan. 

35. Apakah perusahaan memiliki bagian Quality Control? 

Jawab: tidak ada  

36. Bagaimana cara mengecek mesin yang rusak atau tidak? 

Jawab: mesin yang rusak tidak mau jalan mesinnya dan jika di pakai terus-menerus 

hasilnya tidak bisa bagus  

37. Bagaimana sistem anda menjual? 

Jawab: bagian marketing menawarkan produk-produk yang ada di CV.Indah Offset 

kepada konsumen 

38. Berapakah target penjualan untuk masing-masing marketing di perusahaan anda? 

Jawab: untuk tahun 2014 setiap marketing mempunyai target penjualan kurang lebih Rp. 

420.000.000 per tahun kalau tahun 2015 target penjualan untuk setiap marketing di 

tingkatkan menjadi Rp.540.000.000 per tahun 

39. Bagaimana sistem pembayaran konsumen? 

Jawab: saya menginginkan untuk konsumen siapapun itu syaratnya harus membayar DP 

sebesar 50% dari sejumlah pesanan barang terlebih dahulu, setelah barang jadi dan 



 

 

diberikan kepada konsumen kemudian dapat melunasi sisa pembayaran yang belum 

dibayar oleh konsumen. Jika konsumen belum melunasi pembayarannya maka akan di 

berikan tempo 1 bulan. Sistem pembayaran konsumen pada perusahaan ini bisa dilakukan 

secara tunai (lunas) atau secara kredit yaitu penagihan yang dilakukan oleh marketing 

40. Apakah konsumen di perusahaan anda ada yang telat membayar piutang yang sudah jatuh 

tempo? 

Jawab: ada 

41. Apakah hingga saat ini konsumen yang telat membayar belum membayar? 

Jawab: masih banyak yang belum membayar 

42. Bagaimana perusahaan dapat mengatakan konsumen yang telat membayar hingga disebut 

kredit macet? 

Jawab: dikatakan kredit macet kalau sudah 1 bulan tidak dapat tertagih dari  tanggal 

penerimaan barang dan marketing turun tangan langsung untuk konsumen yang tidak dapat 

tertagih 

43. Apakah di perusahaan anda ada kriteria khusus dalam pemberian kredit? 

Jawab: biasanya yang sudah langganan kita kasih pemberian kredit, tapi untuk kriteria 

khususnya tidak ada 

44. Apakah ada konsumen “nakal” yang order di perusahaan anda? 

Jawab: yang pastinya ada 

45. Bisa diceritakan kasus konsumen “nakal” seperti apa? 

Jawab: jadi ada konsumen yang tanya ke marketing pembuatan dus makanan dan 

marketing memberikan info kalau membuat dus makanan dalam jumlah lebih banyak 

jatuhnya akan lebih murah, konsumen tersebut butuhnya hanya 500 dus lalu customer 

memesan jumlah orderan sebesar 1000 dus yang jatuhnya lebih murah. Awalnya 

konsumen mengambil 500 dus dan membayar 500 dus dulu, janjinya nanti akan di ambil 



 

 

500 dus lagi dan dibayar waktu pengambilan dus terakhir. Waktu saya mengecek nota 

penjualan konsumen“nakal” tadi tidak mengambil barangnya sudah lama hampir 1 

bulanan dan di telefon ternyata nomor HP nya tidak aktif serta alamat yang di berikan tidak 

jelas 

46. Apakah ada catatan blacklist perusahaan untuk konsumen “nakal” maupun konsumen yang 

telat membayar? 

Jawab: tidak ada 

47. Pandangan Bapak mengenai kebijakan atau sistem pengendalian internal yang sudah 

diberikan perusahaan itu apa? 

Jawab: Sistem pengendalian internal yang saya tahu adalah sebuah sistem yang 

mengendalikan aktivitas atau operasional perusahaan agar lebih mudah dikendalikan atau 

dijalankan  

48. Seperti apa pengendalian internal yang dilakukan oleh perusahaan anda? 

Jawab: disini setiap karyawan bekerja menggunakan panduan kertas kerja, yang mana 

kertas kerja yang dibuat oleh marketing sudah saya cek ulang dan saya Acc untuk 

selanjutnya masuk ke dalam bagian produksi. Kemudian ada juga pengendalian untuk 

pembayaran konsumen perorangan baru harus membayar lunas, lalu untuk konsumen yang 

memiliki usaha (home industry) bisa melakukan pembayaran dengan memberikan DP 50% 

terlebih dahulu, akan tetapi untuk konsumen yang sudah kenal biasanya diberikan tempo 

1 bulan setelah barang diterima untuk pembayarannya 

49. Apakah di perusahaan anda memiliki piutang tak tertagih? 

Jawab: ada banyak 

50. Seberapa banyak piutang tak tertagih pada perusahaan anda yang susah untuk ditagih? 

Jawab: hampir sebagian besar konsumen menggunakan cara pembayaran kredit atau 

tempo 1 bulan, biasanya orang-orang yang membuka bisnis atau usaha  



 

 

51. Mengapa kebijakan perusahaan (Harus ada DP 50% terlebih dahulu) tidak berjalan? 

Jawab: tidak berjalan ya karena tergantung dari konsumennya ada konsumen yang pesan 

barang misal dengan total harga  pesanan 1.000.000 tapi orangnya hanya bawa uang  

300.000 dan mau dilunasi nanti kalau barangnya sudah jadi, barang yang sudah atau belum 

ada DP tetap di proses karena marketing sudah deal dengan pelanggan tersebut 

52. Apakah pernah kejadian belum ada DP sama sekali dan barang sudah jadi tapi belum 

dibayar sama sekali sampai dengan sekarang?  

Jawab: ada seperti kasus pembuatan kartu nama, konsumen (marketing bank) pesan kartu 

nama dan hanya meninggalkan alamat bank, setelah kartu namanya jadi, di telfon tidak 

ada respon kemudian didatangi ke tempat kerja (alamat bank) ternyata orangnya sudah 

pindah tugas 

53. Apakah anda mempermasalahkan jika ada DP atau tidak? 

Jawab:  ya mempermasalahkan, kalau orangnya itu kelihatan “nakal” atau marketing ragu-

ragu terhadap orangnya jadi harus memberikan DP 50% . Aturan DP 50% harus tetap di 

jalankan, akan tetapi di lihat juga kondisinya kalau kasus konsumen tidak  membawa uang 

cukup ya orderan tetap kita terima dulu, akan tetapi untuk pengambilan barang jadi harus 

lunas  

54. Apakah pernah kejadian pembayaran sampai dengan sekarang belum lunas  tapi barang 

sudah diambil? 

Jawab: ada seperti kasus bikin dus kapur 2000 dus, baru di ambil 1000 dus dan baru di 

bayar kurang dari DP 50 %, ternyata alamat yang diberikan tidak lengkap, waktu 

marketing mencari alamat pabrik kapur tersebut tidak ketemu-ketemu sampai tanya orang 

juga tidak tahu 

55. Bagaimana cara anda memperbaiki kalau alamat konsumennya tidak jelas?  



 

 

Jawab: mulai sekarang saya memberitahu kepada marketing kalau minta data-datanya 

harus lengkap, untuk konsumen pengusaha sebaiknya marketing mengunjungi lokasi 

usaha atau memantau lapangan kerja konsumen agar kita mengetahui bahwa konsumen 

tersebut benar-benar bonafit untuk kita, akan tetapi hal ini belum diterapkan ke masing-

masing marketing 

56. Bagaimana menurut anda mengenai dampak yang diterima perusahaan jika masalah 

permbayaran sering telat atau macet? 

 Jawab: rugi waktu dan tenaga karena marketing sudah bolak-balik untuk menagih tapi 

hasilnya tidak ada, kemudian saya susah untuk bayar ke supplier bahan baku karena uang 

piutang itu seharusnya bisa untuk membayar supplier-supplier saya akan tetapi menjadi 

kendala buat saya  

57. Apa yang menjadi hambatan jika piutang tak tertagih tidak terbayar?  

Jawab: perusahaan mengalami kerugian, perputaran uang perusahaan terhambat, dan kita 

membayar ke suppliernya telat 

58. Lalu bagaimana anda mengatasi hal tersebut?  

Jawab: saya pinjam dari uang cadangan perusahaan  

59. Kebanyakan sistem pembayaran customer tunai atau kredit? 

Jawab: kalau perorangan kebanyakan tunai, tapi kalau dapat konsumen home industry atau 

perusahaan besar biasanya kredit dengan tempo 1 bulan 

60. Kalau sudah diberikan tempo 1 bulan oleh perusahaan apakah konsumen bayarnya tepat 

waktu? 

Jawab: banyak juga yang telat membayarnya 

61. Kenapa pembayaran tempo bisa tidak tepat waktu?  

Jawab: karena dana yang dicairkan oleh perusahaan sana lama, jadi nota penjualan kita 

harus diajukan terlebih dahulu, dapat persetujuan / Acc dari kepada bagian keuangan 



 

 

kemudian  dikonfirmasi ke manajer baru dananya bisa cair untuk membayar tagihan 

kepada kita (memerlukan banyak konfirmasi dan tanda tangan) 

62. Kasus yang terjadi pada perusahaan bapak yang membuat kredit macet contohnya seperti 

apa?  

Jawab: Ada orang usaha pabrik kapur, Makanan, dan lain sebagainya (pembayaran DP 

tidak ada 50%, begitu barang jadi dan siap untuk dikirim ada yang usahanya sudah tidak 

berjalan, ada yang barangnya di ambil setengah dan di bayar dengan DP 50% tetapi 

pesanan setengahnya lagi tidak diambil dan tidak dibayar (konsumen nakal), ada juga 

konsumen yang barangnya sudah dikirim atau diambil dengan membayar sedikit-sedikit 

akan tetapi tidak dibayar sampai lunas) 

63. Mengapa permasalahan piutang tak tertagih/ kredit macet di biarkan terus menerus? 

Jawab: kalau kita sudah berusaha nagih tapi orangnya memang tidak ada niat untuk 

membayar ya sudah kita kasih toleransi sampai konsumen dapat uang bayaran dari proyek-

proyeknya yang sudah selesai bayar, karena kita pun sudah berusaha untuk menagih, 

mengingatkan kembali melalui via telefon berkali-kali 

 

64. Kenapa masalah piutang tak tertagih/ kredit macet bisa terjadi? 

Jawab: karena marketing sulit membedakan mana konsumen yang benar-benar 

menggunakan jasa kita dan yang bukan jadi kita tidak tahu kalau ada konsumen yang 

nakal, sulit untuk mendeteksinya, dari kebijakan perusahaan harus meninggalkan uang 

muka tapi banyak konsumen yang dengan berbagai alasan (ada yang tidak membawa uang 

hanya bawa uang sedikit tidak sampai DP 50%, ada yang alasannya nanti kekurangannya 

dicicil kalau barangnya sudah jadi aja) 

65. Untuk kredit macet pada perusahaan besar apakah ada?  

Jawab: ya ada  



 

 

66. Mengapa kebijakan perusahaan anda tidak dipatuhi? 

Jawab: sudah pernah kebijakan perusahaan dijalankan oleh marketing jadi konsumen yang 

pesan barang harus DP 50% kalau tidak ada DP 50% tidak boleh diterima, tapi hanya 

berjalan paling lama 2-3 bulan selanjutnya tidak dipatuhi lagi karena banyak konsumen 

terutama konsumen baru yang memperkirakan pesan barang tidak sampai semahal yang 

dipikirkan (misalnya konsumen pesan undangan mengira-ngira habisnya tidak sampai 

200.000, ternyata sampai di perusahaan habisnya bisa sampai 500.000) jadi kita yang harus 

menyesuaikan situasi/ keadaan di sekitar atau fleksibel 

67. Bagaimana selama ini anda mendapat bahan baku? 

Jawab: dari salesman yang datang menawarkan ke perusahaan kami 

68. Apakah pernah mengalami kesusahan dalam mencari bahan baku? 

Jawab: tidak pernah 

69. Apakah perusahaan memiliki standar khusus untuk bahan baku? 

Jawab: tidak ada 

70. Bagaimana sistem pembayaran ke supplier? 

Jawab: melalui transfer atau sales nya datang ke perusahaan (kurang lebih 1-2 bulan) 

71. Apakah anda selalu membeli barang dari supplier itu-itu saja? 

Jawab: ya, kadang mencari yang lain 

72. Apakah anda masih menjalin hubungan dengan supplier-supplier yang sudah lama? 

Jawab: masih dan sudah tetap untuk berlangganan. 

 

Mengetahui, 
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Hasil Wawancara pada Karyawan CV.Indah Offset Magelang 

 

 

I. Wawancara dengan Bagian Marketing: Ibu Riana 

1. Sudah berapa lama anda bekerja di sini? 

Jawab: 6 tahun 

2. Apakah anda merasa nyaman bekerja disini? 

Jawab: nyaman 

3. Apakah susah bekerja sebagai marketing? 

Jawab: lumayan susah 

4. Selama bekerja sebagai marketing apakah ada kendalanya?  

Jawab: ada  

5. Apa kendala yang anda hadapi sebagai marketing perusahaan ini? 

Jawab: persaingan harga di luar perusahaan yang terkadang lebih murah, waktu produksi 

yang kurang cepat, target penjualan tidak maksimal  

6. Dari pukul berapakah anda bekerja? 

Jawab: Pukul 08.00 – 15.45 

7. Apa tugas anda sebagai marketing? 

Jawab: Melayani tamu yang datang dengan baik, mencari orderan pelanggan di luar 

lapangan, memantau berjalannya proses produksi, menerima pembayaran uang dan 

menagih piutang yang sedang jatuh tempo kepada konsumen 

 

 



 

 

8. Anda sebagai marketing juga mempunyai tugas untuk menagih piutang konsumen yang 

sudah jatuh tempo? 

Jawab: iya, karena selama saya bekerja disini belum ada kasir atau bagian keuangan yang 

khusus menagih piutang  

9. Apakah ada peraturan atau kebijakan perusahaan untuk sistem pembayaran?  

10. Jawab: ada, dalam peraturan perusahaan tertulis setiap konsumen yang akan memesan 

barang entah siapapun itu harus memberikan uang muka sebesar 50% terlebih dahulu 

11.  Apakah kebijakan tersebut benar-benar diterapkan? 

Jawab: tidak sepenuhnya diterapkan oleh perusahaan, kalau untuk konsumen yang sudah 

lama atau langganan biasanya tidak memberikan DP 50%, ada beberapa konsumen yang 

pesan barang tetapi dia tidak membawa uang, dia mau membayar setelah barang jadi, ya 

kita tetap terima tapi kita minta alamat dan nomor HP yang jelas 

12. Jika ada konsumen yang sudah pesan barang, lalu barang sudah jadi tetapi dengan catatan 

konsumen belum membayar, lalu konsumen tersebut ingin mengambil barang setengah 

dari jumlah pesanannya, apakah anda harus ijin kepada pemilik terlebih dahulu? 

Jawab: tidak, karena pemilik sudah memberikan tugas dan juga kepercayaan kepada kita 

untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen kita  

13. Apakah ada konsumen yang complain tentang hasil pencetakan di perusahaan ini? 

Jawab: ya, ada 

14. Masalah apa yang sering dihadapi dari konsumen? 

Jawab: biasanya hasilnya tidak sesuai dengan apa yang di harapkan konsumen dan pesanan 

tidak jadi tepat waktu 

 



 

 

15. Bagaimana menurut pendapat anda mengenai kebijakan atau  pengendalian  internal pada 

CV. Indah Offset digunakan untuk apa? 

Jawab: menurut saya kebijakan atau pengendalian internal pada perusahaan ini adalah 

untuk mengontrol kinerja perusahaan agar lebih baik dan mudah 

16. Untuk apa diberikan kebijakan atau pengendalian pada perusahaan? 

Jawab: supaya kerja karyawan tidak membingungkan dan cepat melakukan tugasnya 

17. Kebanyakan seperti apa sistem pembayaran konsumen di perusahaan ini ? 

Jawab: Kalau di perusahaan ini kan banyak juga konsumen baru yang punya usaha (home 

industry) itu biasanya DP 50%, kita harus pintar-pintar perusahaannya itu aman atau tidak, 

jadi kalau perusahaan yang sudah aman kita berikan tempo 1 bulan tidak usah DP 50% 

18. Cara anda mengetahui perusahaan tersebut adalah perusahaan yang aman bagaimana? 

Jawab: biasanya ditelusuri dari kenal atau tidaknya konsumen, trus melihat dari cara 

perusahaan besar melakukan pembayaran kredit kepada kita tepat waktu dan lunas sampai 

kita rasa sudah oke dan pemilik membolehkan kita memberikan pembayaran kredit dengan 

tempo 1 bulan  

19. Apakah ada perusahaan besar yang melakukan pembayaran di awal-awal lancar, kemudian 

kita beri tempo 1 bulan,  ternyata di tengah-tengahnya perusahaan telat  untuk membayar?  

Jawab:  lumayan, ada sih 

20. Untuk pembayaran pada perusahaan besar yang macet tadi apakah banyak?  

Jawab: tidak terlalu banyak, tetapi ada 

21. Kalau untuk konsumen baru (home industry) apakah ada yang telat membayar?  

Jawab:  ada banyak, sudah DP 50%, kemudian barang jadi ternyata tidak diambil, kita 

harus nguber sampai mencari-cari ke rumahnya, ada kasus konsumen yang buka usaha 

baru jamu, usahanya tidak lancar, barangnya tidak diambil, kita nguber ke rumhanya 

sampai benar-benar tahu orangnya, akhirnya ada yang bayar, ada juga yang tidak. Kalau 



 

 

tidak membayar ya akhirnya dibiarin karena kita sudah usaha datang, meluangkan waktu 

datang kesana, tapi hasilnya tidak mau bayar, pesanan barang biasanya di tahan di sini 

22. Bagaimana cara kerja untuk mengendalikan perusahaan di CV.Indah Offset?  

Jawab: disini saya sebagai marketing saya membuat kertas kerja yang gunanya untuk 

mengontrol dan mempermudah pekerjaan, karena di dalam kertas kerja ada bahan-bahan 

yang  harus digunakan itu seperti apa, kemudian jumlahnya juga kan harus sesuai dengan 

pesanan. Ada pula kebijakan untuk konsumen yang memesan barang harus memberikan 

DP 50% biasanya untuk customer yang umum (perorangan) dan setelah barang diambil 

harus lunas, kan biasanya ada juga konsumen perusahaan nah itu biasanya ada kebijakan 

tersendiri, kalau konsumen yang sudah dikenal biasanya diberikan tempo 1 bulan setelah 

barang diterima konsumen 

23. Mengapa ada kebijakan perusahaan (Harus ada DP 50% terlebih dahulu) akan tetapi tidak 

berjalan? 

Jawab: mungkin karena faktor kepercayaan kita kepada konsumen, orang nggak bawa 

uang, yang penting konsumen sudah deal dan sudah memberikan DP walaupun kurang 

dari 50% kita percaya sama konsumennya (ada orang yang melihat desain dulu, pertama 

DP tidak sampai 50%, datang ke dua nambahi uang DP nya, sampai desainnya di Acc baru 

DP 50% sudah lunas) 

24. Kenapa pembayaran yang jatuh tempo sering telat atau tidak tepat waktu?  

Jawab: karena sistem manajemen/ admin nya harus melalui beberapa bagian, tanda tangan, 

waktu kesana ternyata belum diajukan, atau pengajuannya tidak langsung, butuh melalui 

bagian-bagian (keuangan, pembelian) melalui beberapa proses 

25. Mengapa permasalahan piutang tak tertagih/ kredit macet dibiarkan terus menerus?  

Jawab: kita sudah berusaha, tapi kadang orangnya bilang tidak ada uang, kita terus nagih, 

ada kasus orang pesan barang belum di bayar sampai barangnya habis kemudian mau 



 

 

pesan lagi, tetapi kebijakan di perusahaan kalau mau pesan barang lagi harus melunasi 

pembayaran yang terdahulu baru boleh memesan barang lagi, lalu konsumennya yang mau 

pesan barang lagi tidak jadi pesan 

26. Pandangan anda mengenai kebijakan yang diberikan perusahaan (harus ada DP 50% untuk 

memesan barang)  akan tetapi kebijakan disini tidak berjalan bagaimana anda menanggapi 

hal ini? 

Jawab: mungkin pengendalian pada perusahaan harus diperbaiki lebih baik agar 

perusahaan dapat berkembang, mencari konsumen baru harus lebih hati-hati agar tidak 

merugikan perusahaan juga 

27. Menurut pendapat anda sendiri diperbaiki seperti apa (masukan dari marketing untuk 

perusahaan)?   

Jawab: untuk bagian marketing seharusnya lebih fokus pada orderan dan konsumennya, 

harus ada orang-orang khusus yang bekerja (penanggung jawab sendiri) seperti bagian 

menagih piutang-piutang, administrasi, bagian yang mengontrol barang (mengecek dan 

mencatat barang yang sudah jadi). 

28. Kenapa kebijakan (Harus ada DP 50%) sudah tau kebijakannya tidak berjalan tetapi 

kenapa tidak diperbaiki?  

Jawab : sebenarnya karena faktor persaingan, kadang kalau kita nggak ngalah nanti orang/ 

konsumen pindah ke tempat lain, kita lebih mengutamakan pelayanan kita bagaimana 

caranya biar produk dan cara pembayarannya mudah bagi masyarakat-masyarakat yang 

membutuhkan. 

   Mengetahui, 

 

 



 

 

II. Wawancara dengan Bagian Marketing: Ibu Reni 

1. Sudah berapa lama anda bekerja di sini? 

Jawab: 4 tahunan 

2. Apakah anda merasa nyaman bekerja disini? 

Jawab: ya lumayan nyaman 

3. Apakah susah bekerja sebagai marketing? 

Jawab: ya gampang-gampang susah 

4. Selama bekerja sebagai marketing apakah ada kendalanya?  

Jawab: ada sih 

5. Apa kendala yang anda hadapi sebagai marketing perusahaan ini? 

Jawab: kadang salah hitung kalkulasi harganya, mencari konsumen baru agak susah,  target 

penjualan perusahaan ada batasannya  

6. Dari pukul berapakah anda bekerja? 

Jawab: Pukul 08.00 – 15.45 

7. Apa tugas anda sebagai marketing? 

Jawab: mencari orderan pelanggan lama maupun mencari pelanggan baru di luar lapangan, 

mengecek proses produksi sudah sejauh mana, menagih pembayaran konsumen  yang 

sudah jatuh tempo  

8. Apakah ada peraturan atau kebijakan perusahaan untuk sistem pembayaran?  

Jawab: ada, peraturan perusahaan disini jadi setiap konsumen yang akan memesan barang 

harus memberikan uang muka sebesar 50% terlebih dahulu, tapi ini lebih ditekankan 

kepada konsumen yang baru. 

 



 

 

9.  Apakah kebijakan DP 50% benar-benar berjalan? 

Jawab: tidak berjalan sepenuhnya, kadang konsumen yang sudah lama atau langganan 

biasanya tidak memberikan DP 50%, kadang ada juga konsumen baru yang pesan barang 

tetapi dia tidak membawa uang, dia mau membayar setelah barang jadi, ya kita tetap terima 

tapi kita minta alamat dan nomor HP yang jelas 

10. Apakah anda harus ijin kepada pemilik terlebih dahulu, jika ada konsumen yang mau 

mengambil barang pesanannya? 

Jawab: kita tidak ijin sama pemilik, karena pemilik sudah percaya kepada kita dan 

memberikan tugas sebagai marketing  

11. Apakah ada konsumen yang complain tentang hasil pencetakan di perusahaan ini? 

Jawab: ada 

12. Masalah apa yang sering dihadapi dari konsumen? 

Jawab: biasanya sih karena pesanan tidak jadi tepat waktu,  hasilnya tidak sesuai dengan 

apa yang di harapkan konsumen 

13. Lalu apa pendapat anda mengenai pengendalian internal pada perusahaan itu?  

Jawab: menurut saya pengendalian internal pada perusahaan adalah proses berjalannya 

pekerjaan dari awal produksi sampai selesai pembuatan barang jadi harus ada pengontrolan 

agar dapat terselesaikan dengan tepat waktu dan efektif 

14. Kebijakan atau SPI pada perusahaan ini apa?  

Jawab: kalau untuk konsumen yang baru dengan yang lama itu ada perbedaan dalam hal 

pembayaran, bagi konsumen lama terutama untuk perusahaan besar diberi kebijakan 

dalam pembayaran diberikan tempo 1 bulan, tapi kalau untuk pelanggan baru biasanya 

harus ada uang muka 50 % dari total harga pembelian 



 

 

15. Apakah kebijakan perusahaan (harus memberikan DP 50%) bagi konsumen baru 

sepenuhnya berjalan?  

Jawab: kadang ada yang berjalan, kadang ada yang tidak 

16. Kalau pakai mesin EDC bagaimana menurut anda?  

Jawab: sudah ada mesin buat gesek kartu debit atau kredit, itupun jarang di pakai, 

orang-orang lebih banyak suka ambil uang cash, banyak orang-orang yang tidak punya 

kartu untuk menggesek, pernah dilihatin dompetnya hanya bawa uang segini, bawa 

uang seperlunya di kantong, masih tradisional, untuk menjangkau pemakaian mesin 

EDC masih kurang Biasanya orang datang gitu kan juga belum bawa uang banyak 

mungkin dari pemikiran mereka jumlah biayanya sedikit tapi setelah sampai ternyata 

jumlahnya tidak seperti yang mereka harapkan, biasanya orang titip DP kurang dari 

50% nanti kalau hasil desain nya sudah di Acc orangnya datang lagi untuk menambah 

jumlah DP menjadi 50% 

17. Kebanyakan seperti apa sistem pembayaran konsumen pada perusahaan ini?  

Jawab: untuk konsumen yang baru-baru biasanya tunai, tapi kalau untuk konsumen yang 

mencakup perusahaan besar biasanya kredit  

18. Apakah dalam hal pembayaran tempo 1 bulan pada perusahaan besar ada yang telat untuk 

membayar?  

Jawab: ada, kebanyakan mundur 

19. Apa yang dilakukan perusahaan dalam hal penagihan tempo yang mundur terus menerus? 

Jawab: tindakannya setiap 1 bulan 1kali kita konfirmasikan lagi kepada bagian 

keuangannya atau lewat via telfon kita peringatkan bahwa pembayarannya sudah jatuh 

tempo paling tidak di cicil sedikitlah 

 

 



 

 

20. Kenapa permasalahan piutang tak tertagih/ kredit macet dibiarkan terus menerus?  

Jawab:  konsumen kan ada yang susah, kita sudah kasih ketegasan, sudah berusaha sebisa 

mungkin tapi alasan konsumen banyak ada yang usahanya sepi atau lagi pergi (kita sudah 

kesana), kita di suruh ketemu bagian adminnya akan tetapi adminnya lagi pergi ini 

membuat kita jadi mengolor-olor waktu penagihan 

21. Bagaimana cara anda untuk mengurangi atau meminimalisir konsumen yang susah bayar?  

Jawab: caranya yaitu konsumen yang mau pesan barang lagi ke marketing tidak boleh, jadi 

nota sebelumnya harus sudah lunas dulu baru kita proses orderannya, tapi itupun kadang 

konsumen bisnis tetap diperbolehkan order lagi kepada pihak marketing karena sudah 

kenal baik dengan Pak Handoyo 

22. Kenapa kebijakan perusahaan (Harus ada DP 50%) tidak dijalankan?  

Jawab: karena kita sudah saling kenal dengan pelanggan (sudah saling percaya) 

23. Mengapa kebijakan perusahaan tidak dipatuhi kembali?  

Jawab: sulit menerapkan kebijakan tersebut ke dalam konsumen terutama konsumen baru 

24. Mengapa kebijakan perusahaan (harus ada DP 50%) tidak berjalan?  

Jawab: karena disini kita dengan pelanggan sudah saling kenal (percaya), kalau nanti 

pelanggan diberikan kebijakan harus DP 50% terlebih dulu takutnya pelanggan malah 

ilang/ kabur jadi harus melihat keadaan juga dari pelanggan, ada orang yang tidak 

membawa uang atau tidak sempat ambil uang alasannya nanti saja kalau sudah di Acc 

bagian desainnya atau barang sudah jadi konsumennya pasti bayar  

25. Alasan anda bilang takut bahwa konsumennya akan ilang/ kabur kenapa?  

Jawab : Karena pernah mengalami dari customer-customer sebelumnya yang diberi aturan 

harus DP 50% kalau jadi pesan barang, ternyata orangnya hanya bawa uang tidak sampai 

nominal DP 50% dan meminta kalau barangnya sudah jadi langsung dibayar lunas akan 

tetapi pemilik tidak mengijinkan dan orangnya tidak jadi pesan barang 



 

 

26. Akibatnya apa dari kebijakan perusahaan yang tidak berjalan (DP harus 50% dan 

pengambilan barang jadi harus lunas)?  

Jawab: akibatnya ya perusahaan mengalami kerugian, konsumen kabur atau tidak jadi 

pesan barang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengetahui, 

 

 

 



 

 

III. Wawancara dengan Bagian Marketing: Ibu Arum 

1. Sudah berapa lama anda bekerja di sini? 

Jawab:  7 tahunan 

2. Apakah anda merasa nyaman bekerja disini? 

Jawab: karena sudah lama jadi sudah nyaman 

3. Apakah susah bekerja sebagai marketing? 

Jawab: ya awalnya susah, tapi karena sudah terbiasa jadi nggak susah lagi 

4. Selama bekerja sebagai marketing apakah ada kendalanya?  

Jawab: selama kerja di sini yang pastinya ada kendala yang dihadapi 

5. Apa kendala yang anda hadapi sebagai marketing perusahaan ini? 

Jawab: mencari konsumen baru agak susah karena banyak pesaing yang menawarkan 

harga lebih murah, proses pembuatan barang yang dipesan juga lebih cepat 

6. Dari pukul berapakah anda bekerja? 

Jawab: dari pukul 08.00-15.45 

7. Apa tugas anda sebagai marketing? 

Jawab: membuat kalkulasi harga untuk diserahkan kepada pemilik perusahaan, mencari 

orderan dari konsumen lama maupun mencari konsumen baru untuk menambah target 

penjualan dan menagih nota-nota konsumen yang belum terbayar atau sudah jatuh tempo 

8. Apakah ada peraturan atau kebijakan perusahaan untuk sistem pembayaran?  

Jawab: ada, sistem pembayaran konsumen terhadap perusahaan kita itu konsumen yang 

memesan barang harus memberikan uang muka sebesar 50% dari total harga order barang 

terlebih dahulu, baru kita bisa memproses orderan konsumen. 

 



 

 

9.  Apakah kebijakan DP 50% benar-benar berjalan? 

Jawab: tidak berjalan sepenuhnya bagi konsumen bisnis atau konsumen lama, konsumen 

yang sudah lama biasanya tidak memberikan DP 50%, karena sudah membuat perjanjian 

atau kerjasama dengan pemilik perusahaan. Kalau untuk konsumen baru biasanya harus 

memberikan DP 50% terlebih dahulu  

10. Apakah anda harus ijin kepada pemilik terlebih dahulu, jika ada konsumen yang mau 

mengambil barang pesanannya? 

Jawab: kalau konsumen datang sendiri untuk ambil barang kita tidak ijin kepada pemilik , 

tapi kalau kita mengirim barang ke pihak konsumen harus ijin terlebih dahulu kepada pak 

Handoyo 

11. Apakah ada konsumen yang complain tentang hasil pencetakan di perusahaan ini? 

Jawab: ada 

12. Masalah apa yang sering dihadapi dari konsumen? 

Jawab: kadang mesin-mesin untuk produksi yang sedang macet atau rusak, mau tidak mau 

produksi kita tertunda beberapa hari jadi pesanan konsumen juga terlambat jadi, hasil 

barangnya kadang tidak sesuai dengan yang diinginkan konsumen 

13. Bagaiamana pendapat anda mengenai kebijakan atau  pengendalian internal pada 

perusahaan anda?  

Jawab: pengendalian internal pada perusahaan gunanya untuk mengontrol barang yang 

bisa diambil, bisa tahu pekerjaan karyawannya, misalkan bagian pengambilan kertas dia 

bekerja dan pekerjaannya masuk ke komputer jadi tahu hari ini karyawannya kerjanya 

ngapapin aja, kemudian juga untuk memantau proses pekerjaan sudah sampai  dimana jadi 

kita bisa tahu masuk pesanan tanggal berapa jadinya tanggal berapa agar pesanan 

konsumen tepat waktu 



 

 

14. Kebanyakan seperti apa untuk cara atau sistem pembayaran konsumen di perusahaan ini?  

Jawab: biasanya tergantung tipe pelanggannya, ada kerjasamanya kalau sudah akrab kita 

DP kurang dari 50%, tapi kalau orang awam atau yang baru harus ada DP 50% dan barang 

jadi harus lunas 

15. Mengapa kebijakan perusahaan (Harus ada DP 50%) tidak berjalan?  

Jawab:  belum tau penyebabnya, mungkin karena cara mengontrolnya yang kurang, 

mungkin orang sudah sakit hati dulu  minta DP harus 50%, mbaknya nggak percaya sama 

saya,  kan saya sudah langganan (padahal langganannya cuman 1-2x), ada yang sudah DP 

50% tapi nggak ketagih juga, mau di jalankan kebijakan  DP 50% tapi belum tau cara 

menjalankan kebijakannya gimana, mau tegas tapi nanti takut pasarannya hilang, kalo 

nggak jadi pesan nggak papa tapi kan pemasukkan perusahaan juga hilang kita mikirin 

sampai ke pemasukannya, alasannya kita juga takut kehilangan konsumen karena orang 

bagian produksi kan kerja berawal dari bagian marketing yang mencari konsumen atau 

dapat ordernya, kalau marketing hanya mencari orderan dikit dan yang di kerjakan sedikit 

tidak cocok dengan karyawan yang kerja di bagian produksi 

16. Apakah anda juga memikirkan dampak yang dialami perusahan?  

Jawab: ya saya juga memikirkan dampaknya, seperti ada tagihan kertas belum dapat uang 

kita juga harus memikirkan cara bayar tagihan kertasnya juga, kan harus seimbang kalau 

bisa lebih besar pendapatannya, ada ketakutan juga kalau bahan baku sudah habis terus 

kita mau pesan bahan baku sedangkan kita tidak ada pemasukkan kan sama saja bohong 

perusahaan tidak bisa produksi atau bekerja 

17. Bagaimana pandangan anda tentang “kebijakan yang sudah diberikan perusahaan” akan 

tetapi kenapa tidak berjalan?  

Jawab: marketing harus mempunyai tanggungjawab ibaratnya perusahaan pasti punya 

sales untuk menjual produk-produknya, kita pesan barang kepada perusahaa sama sales 



 

 

yang bertanggungjawab untuk pesanan dan sampai konsumen bayar itu ada di 

tanggungjawab salesnya, perusahaan nggak mau tahu pokoknya konsumen pesan sekian 

sales juga harus bayar sekian kepada perusahaan (perusahaan tidak mau rugi)  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengetahui,  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Hasil Wawancara dengan Konsumen Bisnis CV. Indah Offset Magelang 

 

I. Albasia Tmg (Ibu Helena) 

1. Bergerak di bidang apakah perusahaan anda? 

Jawab: perusahaan kami bergerak di bidang kayu lapis 

2. Sudah berapa lama anda bekerjasama dengan CV. Indah Offset Magelang? 

Jawab: sudah bekerjasama lama, sekitar kurang lebih 5 tahunan. Kalo dibilang anatara 

perusahaan kami itu sudah saling kenal baik dengan CV. Indah Offset, maka kami saling 

menjaga kepercayaan dalam bisnis untuk tidak saling mengecewakan.  

3. Bagaimana cara pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan anda? 

Jawab: pembayaran perusahaan kami dengan pembayaran kredit, dan cara pembayarannya 

adalah dengan tempo 1 bulan dari tanggal penerimaan barang yang diterima oleh 

perusahaan kami. 

4. Kenapa anda menggunakan sistem pembayaran dengan cara kredit? 

Jawab: untuk mempermudah perusahaan dalam mencatat orderan dan memperingan pula 

dalam biayaoperasional perusahaan, serta kami sudah bekerjasama dengan Indah Offset 

cukup lama. 

5. Berapa kali anda order atau memesan barang dengan CV. Indah Offset dalam satu bulan? 

Jawab:  perusahaan kami order ke Indah Offset dalam satu bulan kurang lebih 12 sampai 

15 kali untuk memesan barang. 

6. Apakah perusahaan anda pernah telat membayar tempo yang diberikan oleh Indah Offset? 

Jawab: sering telat bayar sih, sebelumnya kami pernah telat membayar selama 5 bulan, 

dan yang terakhir perusahaan kami jatuh tempo membayar kredit selama 2 bulanan.   

7. Lalu bagaimana perusahaan anda membayar nota tagihan yang telah jatuh tempo? 



 

 

Jawab: perusahaan kami membayarnya melalui transfer langsung kepada pemilik Indah 

Offset 

8. Bagaimana cara penagihan yang dilakukan oleh CV. Indah Offset untuk menagih nota 

yang telah jatuh tempo? 

Jawab: cara menagihnya marketing akan datang ke perusahaan kami, lalu marketing akan 

menyerahkan nota tagihan orderan dan surat tanda terima barang kepada bagian keuangan, 

lalu nanti bagian keuangan akan menyerahkan nota tagihan kepada manajer keuangan 

untuk dicek apakah nota tagihan tersebut sesuai dengan orderan perusahaan. Setelah 

manajer mengecek lalu manajer memberikan tanda tangan dan menyerahkan nota tagihan 

yang sudah dapat persetujuan dari manajer, kemudian bagian keuangan akan membayar 

nota tagihan kepada Indah Offset dalam bentuk uang tunai maupun transfer. 

9. Kenapa perusahaan anda telat membayar kredit hingga jatuh tempo? 

Jawab: kami telat membayar karena kami belum menerima dana dari klien kami 

disebabkan oleh proyek belum selesai. Kami mengalami kendala, yaitu terhambatnya 

proses produksi pengerjaan proyek kami, kami tidak bisa mencapai jumlah produksi 

seperti biasanya karena kayunya basah akibat cuaca sering hujan.  

II. Aneka (Ibu Ria) 

1. Bergerak di bidang apakah perusahaan anda? 

Jawab: perusahaan ini bergerak pada industri makanan khususnya pembuatan roti dan 

snack-snackan. 

2. Sudah berapa lama anda bekerjasama dengan CV. Indah Offset Magelang? 

Jawab: kita sudah bekerjasama kurang lebih 3 tahun. 

3. Bagaimana cara pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan anda? 



 

 

Jawab: cara pembayaran yang kita lakukan adalah marketing akan datang langsung ke 

tempat kita jika sudah jatuh tempo 1 bulan dari tanggal penerimaan barang, lalu kita akan 

membayar langsung kepada pihak marketing Indah Offset. 

4. Kenapa anda menggunakan sistem pembayaran dengan cara kredit? 

Jawab: untuk mempermudah usaha kita dalam menjalankan bisnis satu dengan yang 

lainnya. 

5. Berapa kali anda order atau memesan barang dengan CV. Indah Offset dalam satu bulan? 

Jawab:  kita order ke Indah Offset dalam satu bulan kurang lebih 15sampai 20 kali untuk 

memesan barang  

6. Apakah perusahaan anda pernah telat membayar tempo yang diberikan oleh Indah Offset? 

Jawab: pernah 

7. Lalu bagaimana perusahaan anda membayar nota tagihan yang telah jatuh tempo? 

Jawab: kita membayar nota yang belum terbayar dengan cara semaksimal mungkin 

membayar dengan tepat waktu kepada Indah Offset. Biasanya kami melakukan 

pembayaran ke indah offset dengan cara transfer ke rekening Bapak handoyo langsung, 

kemudian kami menyerahkan bukti pembayaran ke marketing yang datang langsung ke 

tempat kami. 

8. Bagaimana cara penagihan yang dilakukan oleh CV. Indah Offset untuk menagih nota 

yang telah jatuh tempo? 

Jawab: cara menagihnya marketing akan datang langsung ke tempat kita maupun 

komunikasi via telefon untuk menagih nota-nota yang belum terbayarkan dan kita selalu 

memmbayar dalam bentuk uang tunai. 

9. Kenapa perusahaan anda telat membayar kredit hingga jatuh tempo? 

Jawab: waktu  itu kami mengeluarkan dana untuk pengiklanan lewat brosur-brosur, 

spanduk, dan lainnya serta dana untuk produksi sekitar Rp 45.000.000 pada awal tahun 



 

 

2014 untuk meningkatkan penjualan, tapi hasilnya penjualan kami sepi, dalam 2 bulan 

terakhir mulai april hingga mei 2014, hanya mendapat dana dari penjualan sebesar Rp 

13.000.000. Waktu mendapat tagihan dari CV. Indah Offset, ya kami segera 

mengkonfirmasi ke pemilik perusahaan CV. Indah Offset untuk meminta keringanan dulu, 

minta pengunduran tempo pembayaran karena kondisi keuangan kami kurang baik.   

III. Johar (Ibu Lisa) 

1. Bergerak di bidang apakah perusahaan anda? 

Jawab: perusahaan ini bergerak pada bidang pabrik kayu. 

2. Sudah berapa lama anda bekerjasama dengan CV. Indah Offset Magelang? 

Jawab: perusahaan ini bekerjasama dengan Indah Offset kurang lebih 5 tahun. 

3. Bagaimana cara pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan anda? 

Jawab: cara pembayaran yang kita lakukan adalah marketing akan datang langsung ke 

tempat kita jika sudah jatuh tempo 1 bulan dari tanggal penerimaan barang, lalu kita akan 

membayar langsung kepada pihak marketing Indah Offset. 

4. Kenapa anda menggunakan sistem pembayaran dengan cara kredit? 

Jawab: kita menggunakan sistem pembayaran kredit untuk mempermudah keuangan dan 

juga manajer dalam mengecek orderan perusahaan apakah sudah benar atau belum, kita 

juga sudah ada perjanjian dan kerjasama dengan Indah Offset. 

5. Berapa kali perusahaan order atau memesan barang dengan CV. Indah Offset dalam satu 

bulan? 

Jawab:  perusahaan order ke Indah Offset kurang lebih 17 sampai 20 kali untuk pesanan 

barang dalam satu bulan. 

6. Apakah perusahaan anda pernah telat membayar tempo yang diberikan oleh Indah Offset? 

Jawab: pernah sih 

7. Lalu bagaimana perusahaan anda membayar nota tagihan yang telah jatuh tempo? 



 

 

Jawab: kita usahakan bayar nota tagihan yang belum terbayar dengantepat waktudan 

semaksimal mungkin kepada Indah Offset. Kalo biasanya kita menggunakan sistem 

transfer untuk melakukan pembayaran. 

8. Bagaimana cara penagihan yang dilakukan oleh CV. Indah Offset untuk menagih nota 

yang telah jatuh tempo? 

Jawab: marketing akan datang langsung ke tempat kita bahwa ada nota tagihan yang belum 

terbayar maupun yang telah jatuh tempo, dan juga biasanya marketing mengkonfirmasi 

ulang nota tagihan yang sudah melewati batas jatuh tempo 1 bulan dengan cara via telepon. 

9. Berapa kali marketing datang untuk menagih nota yang telah jatuh tempo? 

Jawab: biasanya marketing datang itu satu bulan sekali, kalau via telepon 1 minggu 1 kali. 

10. Kenapa perusahaan anda telat membayar kredit hingga jatuh tempo? 

Jawab: pembayar antara kami dengan klien dilakukan secara kesepakatan beberapa kali 

pembayaran, karena kami terhambat menerima dana maka kami terhambat pula membayar 

kredit pada CV. Indah Offset. Bisnis pabrik kayu yang kami kerjakan adalah menghasilkan 

barang setengah jadi, kami menyuplai barang tersebut kepada perusahaan-perusahaan 

mebel sekitar jawa tengah.  

IV. NA (New Armada) (Ibu Anita) 

1. Bergerak di bidang apakah perusahaan anda? 

Jawab: perusahaan ini bergerak pada bidang karoseri. 

2. Sudah berapa lama anda bekerjasama dengan CV. Indah Offset Magelang? 

Jawab: perusahaan ini sudah bekerjasama lama dengan Indah Offset kurang lebih 7 tahun. 

3. Bagaimana cara pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan anda? 

Jawab: pembayaran yang di lakukan perusahaan dengan pembayaran kredit, cara 

pembayaran yang kita lakukan adalah marketing datang langsung ke perusahaanuntuk nota 

yang sudah jatuh tempo 1 bulan dari tanggal penerimaan barang atau surat tanda terima 



 

 

yang diterima oleh perusahaan, lalu bagian keuangan akan memproses pembayaran kepada 

pihak marketing Indah Offset. 

4. Kenapa perusahaan menggunakan sistem pembayaran dengan cara kredit? 

Jawab: perusahaan menggunakan sistem pembayaran kredit karena perusahaan sudah 

bekerjasama dan juga sudah ada perjanjian dengan CV. Indah Offset untuk pembayaran 

dengan sistem kredit. 

5. Berapa kali perusahaan order atau memesan barang dengan CV. Indah Offset dalam satu 

bulan? 

Jawab:  perusahaan order ke Indah Offset kurang lebih 20sampai 25 kali untuk pesanan 

barang dalam satu bulan.  

6. Apakah perusahaan anda pernah telat membayar tempo yang diberikan oleh Indah Offset? 

Jawab: sering telat dalam membayar nota yang sudah jatuh tempo. 

7. Lalu bagaimana perusahaan anda membayar nota tagihan yang telah jatuh tempo? 

Jawab: kita usahakan membayar nota tagihan yang belum terbayar dengan tepat 

waktukepada Indah Offset. Biasanya kami melakukan pembayaran dengan caramembayar 

tunai melalui marketing yang datang melakukan penagihan atau mentransfer melalui 

rekening ke indah offset. 

8. Bagaimana cara penagihan yang dilakukan oleh CV. Indah Offset untuk menagih nota 

yang telah jatuh tempo? 

Jawab: caranya Indah Offset akan mengerahkan marketing datang langsung ke perusahaan 

kita untuk menyerahkan nota tagihan orderan dan surat tanda terima barang kepada bagian 

pembelian, kemudian bagian pembelian akan menyerahkan nota tagihan orderan kepada 

bagian keuangan, setelah itu bagian keuangan akan menyerahkan nota tagihan kepada 

manajer keuangan untuk di cek apakah nota tagihan tersebut benar belum dibayar dan 



 

 

diklarifikasi kecocokan nota tagihan dengan data order perusahaan, akhirnya bagian 

keuangan akan membayar nota tagihan kepada Indah Offset dalam bentuk transfer. 

9. Berapa kali marketing datang untuk menagih nota yang telah jatuh tempo? 

Jawab: marketing datang ke tempat kita itu satu sampai 2 bulan bulan sekali saja. 

10. Kenapa perusahaan anda telat membayar kredit hingga jatuh tempo? 

Jawab: Pihak kami baru bisa membayar nota tagihan kredit menunggu proyek pembuatan 

bus pariwisata atau mini bus bisa selesai pada bulan Januari setelah menerima dana dari 

klien kami. Proyek–proyek pembuatan bus pariwisata atau mini bus membutuhkan proses 

yang lama sekitar 5-6 bulan sehingga perusahaan harus mengeluarkan dana operasional 

terlebih dahulu untuk memproses pembuatan bus-bus tersebut. 

V. Asli (Ibu Anis) 

1. Bergerak di bidang apakah perusahaan anda? 

Jawab: kita bergerak pada industri makanan khususnya pada bakery, maupun kue kering, 

dan snack-snack. 

2. Sudah berapa lama anda bekerjasama dengan CV. Indah Offset Magelang? 

Jawab: kita sudah bekerjasama kurang lebih 4 tahunan. 

3. Bagaimana cara pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan anda? 

Jawab: cara pembayaran yang kita lakukan adalah marketing akan datang langsung ke 

tempat kita jika sudah jatuh tempo 1 bulan dari tanggal penerimaan barang, lalu kita akan 

membayar langsung dalam bentuk uang tunai kepada pihak marketing Indah Offset. 

4. Kenapa anda menggunakan sistem pembayaran dengan cara kredit? 

Jawab: untuk mempermudah usaha kita dalam menjalankan bisnis ini. 

5. Berapa kali anda order atau memesan barang dengan CV. Indah Offset dalam satu bulan? 

Jawab:  kita order ke Indah Offset dalam satu bulan kurang lebih 18 sampai 23 kali untuk 

memesan barang  



 

 

6. Apakah perusahaan anda pernah telat membayar tempo yang diberikan oleh Indah Offset? 

Jawab: pernah 

7. Lalu bagaimana perusahaan anda membayar nota tagihan yang telah jatuh tempo? 

Jawab: kita membayar nota yang telah jatuh tempo biasanya minta batasan waktu lagi satu 

bulan dan Indah Offset menyetujui perjanjiannya, baru kita bayartepat waktu kepada Indah 

Offset. Kami membayar biasanya melalui marketing yang melakukan penagihan.  

8. Bagaimana cara penagihan yang dilakukan oleh CV. Indah Offset untuk menagih nota 

yang telah jatuh tempo? 

Jawab: cara menagihnya marketing akan datang langsung ke tempat kita untuk menagih 

nota-nota yang belum terbayar walaupun lokasi kita berada di Jogja. 

9. Berapa lama pihak marketing CV. Indah Offset datang untuk menagih nota tagihan yang 

belum terbayar? 

Jawab: biasanya sih sekitar 1 kali sebulan atau 1 kali dalam waktu dua bulan, tergantung 

marketingnya.  

10. Kenapa perusahaan anda telat membayar kredit hingga jatuh tempo? 

Jawab: kami telah mengkonfirmasi keterlambatan pembayaran kredit, karena kendala 

kondisi keuangan yang kurang baik. Kami banyak melakukan persiapan dengan 

mengeluarkan dana untuk promosi, serta persiapan untuk memasuki penjualan akhir tahun. 

Kami mengeluarkan dana untuk promosi bisnisdan produksi sebesar Rp 50.000.000 pada 

bulan Oktober 2015, tapi ini kami baru mendapat dana dari penjualan sebesar Rp 

12.000.000. 

VI. LB (Lidah Buaya) (Bapak Rio) 

1. Bergerak di bidang apakah perusahaan anda? 

Jawab: perusahaan kami bergerak di bidang bahan kimia dan plastik. 

2. Sudah berapa lama anda bekerjasama dengan CV. Indah Offset Magelang? 



 

 

Jawab: perusahaan kami sudah bekerjasama dengan Indah Offset kurang lebih 5 tahun. 

3. Bagaimana cara pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan anda? 

Jawab: pembayaran perusahaan kami dengan pembayaran kredit, dan cara pembayarannya 

adalah dengan tempo 1 bulan dari tanggal penerimaan barang yang diterima oleh 

perusahaan kami  

4. Kenapa anda menggunakan sistem pembayaran dengan cara kredit? 

Jawab: karena kami sudah bekerjasama dengan Indah Offset sudah lama jadi kami sudah 

saling kenal akrab, kami juga ingin mempermudahperusahaan kami dalam sistem 

keuangan yang kami punya. 

5. Berapa kali anda order atau memesan barang dengan CV. Indah Offset dalam satu bulan? 

Jawab: dalam satu bulan kurang lebih 15 sampai 20 kali pemesanan barang kepada Indah 

Offset. 

6. Apakah perusahaan anda pernah telat membayar tempo yang diberikan oleh Indah Offset? 

Jawab: sering telat bayar juga 

7. Lalu bagaimana perusahaan anda membayar nota tagihan yang telah jatuh tempo? 

Jawab: biasanya kami meminta tenggang waktu dengan Indah Offset sekitar 2-3 bulan 

untuk melunasi nota tagihan yang belum terbayarkan. Biasanya kami membayar nota 

tagihan melalui marketing yang datang melakukukan penagihan atau melakukan transfer 

melalui rekaning dan menyerahkan bukti pembayaran ke marketing indah offset.  

8. Bagaimana cara penagihan yang dilakukan oleh CV. Indah Offset untuk menagih nota 

yang telah jatuh tempo? 

Jawab: cara menagihnya marketing akan datang ke perusahaan kami, lalu marketing akan 

menyerahkan nota tagihan orderan atau surat order yang telah diberikan oleh bagian 

pembelian. Lalu bagian pembelian akan menyerahkan nota tagihan pesanan kepada bagian 

keuangan untuk dicek apakah nota tagihan tersebut sesuai dengan orderan perusahaan. 



 

 

Kemudian pada akhirnya bagian keuangan akan membayar nota tagihan kepada marketing 

Indah Offset dalam bentuk uang tunai maupun transfer. Jika marketing tidak bisa datang 

untuk menagih biasanya marketing mengkonfirmasikan bahwa ada angsuran yang belum 

terbayar via telepon kepada bagian pembelian. 

9. Kenapa perusahaan anda telat membayar kredit hingga jatuh tempo? 

Jawab: pihak kamiterlambat memenuhi capaian produksi untuk proyek yang berdampak 

pada penerimaan dana proyeknya terlambat. Pada bulan september hingga awal januari 

ada peningkatan harga untuk bahan baku pembuatan plastik, sehingga pihak kami hanya 

memproduksi sedikit plastik untuk dipasarkan.  
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Data Kredit Jatuh Tempo Tahun 2014 

Dengan Umur Kredit 1 Januari 2014 s/d 31 Desember 2014 

Nama  Total  Angsuran  Kredit belum Umur  

Konsumen Kredit Terakhir dibayar Kredit 

Aneka Rp38.547.500 07 Mei 2014 Rp24.185.000 ± 233 hari 

Albasia 

Tmg Rp60.925.300 

 03 November 

2014  Rp40.475.300 ± 58 hari 

Cahaya Rp13.200.000  -  Rp13.200.000 ± 34 hari 

Johar Rp28.390.700 22 Agustus 2014 Rp16.461.700 ± 129 hari 

Tunas Rp10.380.000  -  Rp10.380.000 ± 62 hari 

Total Rp151.443.500   Rp104.702.000   

Total tagihan yang belum dibayar ditahun 2014 Rp104.702.000 

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2015 

Data Kredit Jatuh Tempo Tahun 2015 

Dengan umur Kredit 1 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015 

Nama  Total  Angsuran  Kredit  Umur 

Konsumen Kredit Terakhir belum dibayar Kredit 

NA Rp73.110.500 28 September 2015 Rp63.467.000 ± 92 hari 

Asli Rp81.585.800 12 Nopember 2015 Rp57.585.800 ± 49 hari 

Gondok Rp27.670.000 21 Mei 2015 Rp10.950.000 ± 219 hari 

LB Rp79.657.000 29 Agustus 2015 Rp52.115.000 ± 122 hari 

ABP Rp80.351.500 06 Agustus 2015 Rp50.274.500 ± 145 hari 

Cum Rp46.734.000 15 September 2015 Rp26.629.000 ± 106 hari 

Total Rp389.108.800   Rp261.021.300   

Total tagihan yang belum dibayar ditahun 2015 Rp261.021.300 

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2015 
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Analisa Data Antara Penjualan dan Kredit Jatuh Tempo CV. Indah 

Offset Tahun 2014 s/d 2015 

Tahun 2014 2015 

Penjualan Rp 2.705.010.800 Rp 3.481.512.800  

Kredit jatuh tempo Rp 104.702.000 Rp 261.021.300 

% Kredit jatuh 

tempo 4% 8% 

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2015  


