
 74 

LAMPIRAN 

 

TRANSKRIP WAWANCARA 1 

Evaluasi Pengendalian Internal Pada Persediaan  

CV. Raja Perkakas Indonesia 

 

Nama Informan : Teddy Tirtayadi 

Jenis Kelamin : Pria 

Umur : 34 Tahun 

Tanggal : 10 Maret 2020, Pukul 15.00 

Tempat Wawancara : CV. Raja Perkakas Indonesia 

Materi Wawancara 

Peneliti “Selamat sore Pak, perkenalkan saya Jason mahasiswa akuntansi UNIKA, 

sebelumnya terimakasih karena Bapak sudah mau meluangkan waktu 

Bapak untuk bertemu dengan saya.”  

Informan “Oh iya dek, sama-sama ya, eh saya namanya Teddy ya.” 

Peneliti “Baik Pak Teddy, boleh saya mulai wawancara nya sekarang Pak?” 

Informan “Oh iya, silahkan Jas.” 

Peneliti “Saya akan bertanya seputar CV. Raja Perkakas Indonesia ini ya Pak, 

kalau ada informasi yang mungkin tidak ingin Bapak sampaikan boleh di 

skip saja ya Pak.” 
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Informan “Oh oke baik, Jas” 

Peneliti “Sebelum masuk ke pertanyaan mungkin Bapak bisa jelaskan secara 

singkat profil perusahaan CV. Raja Perkakas Indonesia Pak.” 

Informan “Baik, jadi CV. Raja Perkakas Indonesia adalah sebuah perusahaan di 

Semarang yang melakukan distribusi dan juga perdagangan alat perkakas. 

Perusahaan ini merupakan perusahaan keluarga saya sendiri, dimana 

setiap anggota keluarga mempunyai posisi dan tanggung jawab yang 

berbeda dalam perusahaan ini.” 

Peneliti “Oh oke Pak, kalau boleh tahu alat perkakas itu seperti apa ya Pak?” 

Informan “Alat perkakas itu alat pertukangan, seperti contohnya amplas, baut, 

gergaji, obeng, paku, palu, dan lainnya.” 

Peneliti “Oh baik Pak saya mengerti, kalau untuk jumlah karyawan perusahaan ini 

ada berapa banyak ya Pak?” 

Informan “Kalau untuk jumlah karyawan di sini ada sekitar 50 orang Jas.. itu sudah 

termasuk karyawan harian lepas yang bekerja di gudang.” 

Peneliti “Oh begitu ya Pak.. berarti gudang ada 1 saja atau lebih Pak?” 

Informan “Kalau gudang kita punya 2 gudang, satu untuk grosir besar satu untuk 

grosir kecil, satu berlokasi jauh dari toko dan satu berlokasi dekat dengan 

toko.” 

Peneliti “Baik Pak, sudah cukup jelas, nah kalau untuk sistem akuntansi di CV. 

Raja Perkakas Indonesia ini bagaimana Pak? Apakah semua sudah 

terkomputerisasi atau masih manual?” 

Informan “Nah kalau untuk sistem akuntansi kita disini, masih campur Jas.. 

beberapa sudah tersistem di komputer, namun beberapa masih memakai 

metode manual.. nah hal-hal ini lah yang terkadang membuat masalah.” 

Peneliti “Masalah-masalah perusahaan yang ada seperti apa ya Pak kalau boleh 

tau?” 
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Informan “Pertama, itu perusahaan belum punya tata tertib atau kebijakan secara 

tertulis Jas.. jadi untuk pemberian hukuman dan sanksi pada karyawan itu 

belum ada ketentuan jelasnya jadi terkadang masih bisa dinegosiasikan 

Jas.” 

Peneliti “Oh begitu, baik Pak, mungkin ada masalah lainnya?” 

Informan “Banyak sih Jas, seperti bagian logistik di perusahaan ini, itu hanya diurus 

oleh satu orang, dan dia memiliki tanggung jawab yang terlalu besar, 

karena mengurus mulai dari pengelolaan hingga pengaturan jadwal 

pengiriman, hal ini bisa menurunkan kinerjanya atau bahkan lama-lama 

dia bisa stres. Lalu rekrutmen pegawai itu masih dilakukan kita sendiri 

dan masih subjektif, belum ada sistem dan penilaian yang benar dari 

HRD. Terus penyampaian informasi dan komunikasi perusahaan juga 

masih sering salah sehingga harus revisi berkali-kali. Pengawasan dalam 

perusahaan juga hanya saya yang mengawasi, hal ini tentu kurang efektif 

karena saya tidak bisa mengawasi setiap waktu juga, banyak hal-hal lain 

yang harus saya urus. 

Peneliti “Oh begitu ya Pak, sudah itu saja atau ada lagi Pak?  

Informan “Ada.. satu lagi masalah, yaitu stock barang yang terkadang tidak sesuai 

dengan stock nyata. Jadi untuk stock barang kita kan sudah ada 

pencatatannya di sistem komputer kita, namun kadang ditemukan adanya 

selisih antara stock yang ada di sistem dengan stock nyata yang ada di 

gudang. Hal ini sepertinya terjadi karena kurangnya komunikasi antara 

kedua gudang kita dengan karyawan yang melakukan input barang pada 

sistem.” 

Peneliti “Baik Pak, memang sangat bisa terjadi sih Pak miskomunikasi yang dapat 

berdampak pada perselisihan jumlah seperti itu. Apakah sudah hanya tiga 

masalah itu Pak pada perusahaan ini?” 

Informan “Iya Jas.. itu saja sih.” 

Peneliti “Oke baik Pak, kalau untuk struktur organisasi, job description, semua 

sudah ada dan berjalan dengan baik ya Pak?” 
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Informan “Struktur organisasi ada, job description juga komplit, sementara ini sudah 

berjalan dengan baik sih, belum ada masalah-masalah besar yang timbul 

antar karyawan.” 

Peneliti “Oke baiklah Pak, mungkin sekian dulu saja pertanyaan dari saya, 

mungkin nanti kalau ada pertanyaan tambahan saya bisa hubungi Pak 

Teddy kembali ya Pak. Terimakasih banyak atas waktu yang diberikan 

Pak.” 

Informan “Ok Jas, sama-sama, kalau ada pertanyaan tambahan atau masih kurang 

jelas, boleh hubungi saya saja, nanti kita bisa atur jadwal ketemuan. 

Terimakasih juga ya Jas. Tuhan memberkati.” 

Peneliti “Siap, Pak. Terimakasih banyak, Tuhan memberkati.” 
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TRANSKRIP WAWANCARA 2 

Evaluasi Pengendalian Internal Pada Persediaan  

CV. Raja Perkakas Indonesia 

 

Nama Informan : Teddy Tirtayadi 

Jenis Kelamin : Pria 

Umur : 34 Tahun 

Tanggal : 20 Juli 2020, Pukul 10.00 

Tempat Wawancara : CV. Raja Perkakas Indonesia 

 

Materi Wawancara 

Peneliti “Selamat pagi Pak Teddy, apa kabar? Akhirnya berjumpa lagi ya Pak, hari 

ini saya akan menanyakan beberapa hal tentang kondisi perusahaan dan 

juga melakukan observasi terhadap sistem di perusahaan ini ya Pak. 

Informan “Halo Jas, sehat.. kamu sehat-sehat juga ya. Iya boleh, silahkan bertanya 

aja, nanti juga kalau mau lihat-lihat seputar perusahaan juga boleh. 

Peneliti “Baik, Pak. Saya akan memulai wawancaranya ya Pak.” 

Informan “Oke, Jas.” 

Peneliti “Pertanyaan pertama ya Pak, apakah ada masalah-masalah dalam sistem 

perusahaan yang menurut Pak Teddy cukup mengganggu dan 

menghambat kinerja perusahaan? 
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Informan “Ada beberapa Jas.. pertama itu otorisasi transaksi yang masih kurang, 

karena memang di perusahaan kita belum ada flowchart untuk setiap 

kegiatannya, yang mengakibatkan alur transaksi itu menjadi sulit 

terdeteksi. Lalu penyimpanan data masih offline melalui hardisk saja Jas, 

sedangkan hardisk kan bisa saja rusak, dan apabila rusak pasti semua data 

akan hilang. 

Peneliti “Oh, iya sih Pak sangat beresiko ya. Apakah ada lagi Pak?” 

Informan “Hmm apa ya, paling pengecekan-pengecekan dan verifikasi dalam sistem 

komputer sih yang masih sangat kurang, jadi memang perlindungan, 

pengecekan data-data, pengujian kelengkapan dan pemeliharaan dokumen 

perusahaan itu masih sangat lemah. Itu saja sih Jas sepertinya.” 

Peneliti “Baik, Pak. Kalau begitu sekarang saya akan menanyakan lagi tapi dari 

tiap aspek pengendaliannya ya Pak.” 

Informan “Boleh, Jas. Silahkan.” 

Peneliti “Pertama itu dari pemisahan tugas dalam sistem Pak, apakah sudah ada 

pemisahan tugas yang efektif dan pembatasan akses petugas ke data-data 

penting perusahaan dan komputer?” 

Informan “Kalau pembatasan akses sudah ada, tapi kalau untuk pemisahan fungsi 

sepertinya belum terstruktur dengan jelas ya.” 

Peneliti “Oh baik, Pak. Selanjutnya kalau untuk sistem pengendalian manajemen 

bagaimana Pak? Agar setiap langkah pengembangan sistem itu dapat 

dilakukan pemantauan dan koreksi dengan efektif.” 

Informan “Kalau untuk itu sih kita punya sistem development yang dikembangkan 

untuk mengevaluasi dan mengoreksi masalah-masalah dalam perusahaan.” 

Peneliti “Pengendalian akses bagaimana Pak? Untuk akses fisik dan akses 

logisnya.” 

Informan “Akses fisik sudah dilakukan ya seperti pembatasan akses ke sistem, 

pemberian CCTV, stock opname, pemberian label nama di setiap barang, 
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lalu kalau akses logis ada pemberian username dan password yang hanya 

diketahui oleh operator itu sendiri tentunya.” 

Peneliti “Penyimpanan data perusahaan bagaimana Pak? Apakah ada pengawasan 

tempat penyimpanan, pelabelan file, tape ring, pelindung penulisan disk, 

dan perlindungan database?” 

Informan “Ini berbicara penyimpanan secara offline ya berarti, seperti yang saya 

bilang tadi, penyimpanan masih hanya menggunakan hardisk, tentunya hal 

ini berbahaya karena apabila hardisk rusak, maka data akan hilang, tapi 

kalau ada penyimpanan online kan masih bisa diselamatkan.” 

Peneliti “Oke baik, Pak. Kalau sistem transmisi data perusahaan bagaimana Pak? 

Apakah sudah ada encryption data, routing verification procedures, parity 

checking, message acknowledgement techniques, data transmission 

control dalam sistem?” 

Informan “Baru encryption data saja yang sudah ada.. gunanya untuk membatasi 

akses karyawan ke data-data penting perusahaan saat dilakukan input, 

yang lainnya belum ada.” 

Peneliti “Oke, Pak.. kalau untuk pemisahan dokumen bagaimana Pak, apakah 

sudah ada pemisahan terhadap dokumen administratif, sistem, dan 

operasi?” 

Informan “Dokumen administratif belum, sistem juga belum ada flowchart yang 

menjelaskan alur dari input ke output, kalau dokumen operasi hanya 

dimiliki saya sendiri, seperti prosedur perbaikan gangguan sistem, namun 

selama ini belum pernah ada masalah sih.” 

Peneliti “Kalau untuk pencegah kemacetan sistem bagaimana Pak apakah 

perusahaan sudah melakukan pengecekan komponen sistem secara teratur, 

penyediaan sistem listrik cadangan, dan toleransi kesalahan?” 

Informan “Mengenai pengecekan komponen, perusahaan sudah melakukan up to 

date hardware dan penggantian hardware yang rusak secara langsung, 

dan juga sudah ada antivirus pada software, lalu ada pemakaian UPS pada 
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komputer sebagai listrik cadangan, lalu toleransi kesalahan sih perusahaan 

mampu mengatasinya karena sistem yang dipakai tidak terlalu rumit.” 

Peneliti “Prosedur perbaikan kerusakan bagaimana Pak apakah sudah ada prioritas 

prosedur pemulihan, sistem cadangan, penugasan khusus untuk pemulihan 

aplikasi, penyimpanan salinan dokumen yang terpisah, dan fasilitas 

cadangan?” 

Informan “Perusahaan punya sistem backup dan juga ada dokumentasi lengkap 

beserta copy cadangan yang terpisah, kalau untuk perbaikan sistem sih 

kita masih menggunakan vendor eksternal.” 

Peneliti “Oh begitu ya Pak. Terakhir ya Pak, kalau dari perlindungan terhadap PC 

dan client-server bagaimana Pak? Apakah ada kebijakan seperti 

keterampilan mengoperasikan, pemberian label pada peralatan, prosedur 

dan pengaturan, penyimpanan PC portable, dan proteksi dari virus dan 

hacker?” 

Informan “Nah kalau ini, operator PC harus memiliki basic komputer yang cukup, 

lalu ada pemberian username dan password di form login, program 

antivirus sebagai proteksi, dan tidak ada penggunaan PC portable atau 

laptop di perusahaan ini.” 

Peneliti “Oh oke baik Pak, sudah cukup jelas. Kalau begitu sampai disini dulu ya 

Pak wawancaranya, saya akan melihat-lihat perusahaan sebentar ya Pak. 

Informan “Boleh.. silahkan, Jas.” 

Peneliti “Baik, Pak. Terimakasih banyak atas waktunya ya Pak.” 

Informan “Sama-sama, Jas.” 
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TRANSKRIP WAWANCARA 3 

Evaluasi Pengendalian Internal Pada Persediaan  

CV. Raja Perkakas Indonesia 

 

Nama Informan : Teddy Tirtayadi 

Jenis Kelamin : Pria 

Umur : 34 Tahun 

Tanggal : 12 Agustus 2020, Pukul 11.00 

Tempat Wawancara : CV. Raja Perkakas Indonesia 

 

Materi Wawancara 

Peneliti “Halo selamat siang Pak Teddy, apa kabar? Untuk wawancara yang 

terakhir ini saya akan menanyakan beberapa hal tentang pengendalian 

aplikasi pada sistem komputer di CV. Raja Perkakas Indonesia ini, 

sekalian saya lihat dan operasikan apakah boleh Pak?” 

Informan “Siang, Jas, puji Tuhan sehat. Oke boleh saya bukakan dulu sistemnya.” 

Peneliti “Pertanyaan pertama ya Pak, bagaimana pengendalian boundary 

perusahaan? Apakah sistem perusahaan memiliki perlindungan seperti 

cryptographic control, access control, PIN, digital signature, dan plastic 

card?” 

Informan “Untuk itu kita hanya ada penggunaan username dan password yang 

berbeda pada sistem login saja sih Jas, belum ada perlindungan lainnya 

pada sistem.” 
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Peneliti “Oh begitu ya Pak, kalau dari pengendalian input seperti pengurangan 

kemungkinan kesalahan data, peningkatan kecepatan pencatatan data, 

pengendalian alur kerja, dan rancangan tampilan data entri bagaimana 

Pak?” 

Informan “Ada rancangan tampilan entri data, untuk membantu pemakai dalam 

melakukan input data melalui peningkatan kecepatan data, 

menghubungkan pemasukan data, keakuratan pembacaan data, dan 

pengecekan untuk mengurangi kesalahan.” 

Peneliti “Kalau dari pengendalian proses, apakah di dalam sistem sudah ada 

programmed checks untuk mendeteksi hilang atau tidak terprosesnya data, 

menguji perhitungan aritmatika, dan menjamin ketetapan posting?” 

Informan “Wah kalau itu sistem kita belum ada.” 

Peneliti “Oh oke baik Pak, kalau untuk perurutan nomor atau huruf seperti batch 

total, total control, financial, hash total, record count sebelum data 

dimasukkan ke sistem apakah sudah ada Pak?” 

Informan “Nah kalau untuk ini kita sudah ada batch total dan total control financial, 

Jas.” 

Peneliti “Baik, Pak. Lalu kalau untuk bagian data transaksi, apakah sistem 

memiliki pengendalian data, verifikasi ketik ulang, verifikasi digit 

pengecek, pengecekan urutan nomor dokumen, dan document turnaround 

Pak?” 

Informan “Untuk itu sih kita sudah ada sistem perurutan nomor dokumen dan kode 

di setiap transaksi, dan juga sudah ada pengendalian data dengan 

melakukan fungsi pengendalian yang dilakukan oleh kepala bagian 

masing-masing untuk memantau proses pengolahan data, pencocokkan 

angka-angka, dan proses koreksi.” 

Peneliti “Kalau untuk validasi input Pak? Seperti pengujian kelengkapan isi 

dokumen dengan program seperti field check, limit check, range check, 
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reasonable test, redundant data check, sequence check, sign check, dan 

validity check.” 

Informan “Kalau ini sih yang kita gunakan baru range check Jas, yang gunanya 

untuk memilih tanggal transaksi.” 

Peneliti “Oh begitu ya Pak, kalau untuk perekaman data online Pak?” Apakah 

sudah ada pmberian nomor identifikasi dan password bagi yang dapat 

menginput data, lalu compatibility test, preformatting, completeness 

check, prompting, pemasukan data secara otomatis, close loop 

verification, dan transaction log?” 

Informan “Kalau ini sih kita ada password untuk mengakses sistem, dan password 

ini pun hanya sebatas untuk penginputan data saja, bukan untuk mengubah 

data perusahaan, lalu ada sudah ada compatibility test dan preformatting, 

juga ada completeness check pada sistem melalui peringatan ketika ada 

kolom yang belum diisi, maka sistem akan memberikan isyarat kesalahan 

dan ketidaklengkapan berupa perubahan warna kolom.” 

Peneliti “Baik, Pak. Kalau dari pemeliharaan dokumen bagaimana Pak?” Apakah 

ada data currency check, pelaporan tentang penyimpangan, pencocokan 

data eksternal, pencocokan controlling account, file security, 

pengendalian konversi file, catatan dan laporan kesalahan?” 

Informan “Wah kalau pemeliharaan dokumen yang dilakukan itu hanya data 

currency check atau pengecekan data secara berkala yang dilakukan untuk 

mengecek data-data yang masih valid dan ini dilakukan rutin sebulan 

sekali, Jas.” 

Peneliti “Oh begitu ya Pak, baik Pak untuk pertanyaan terakhir adalah mengenai 

pengendalian output. Apakah perusahaan sudah melakukan pencocokan 

data output dengan total pengendalian sebelumnya yang telah ditetapkan, 

lalu review data output, pengendalian data input yang ditolak komputer 

selama pemrosesan ke personel yang tepat, dan pendistribusian laporan 

output ke pemakai dengan tepat waktu?” 
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Informan “Nah kalau untuk output yang dihasilkan itu akan selalu dilakukan review 

terlebih dahulu, apakah judul, tanggal, periode, nama, nomor halaman, 

dan tanda akhir halaman sudah benar, dan akan sama dengan data input 

yang dibuat, dan juga laporan output akan selalu terdistribusi dengan tepat 

ketika laporan perbulan telah diselesaikan. Begitu, Jas.” 

Peneliti “Oh oke Pak, baik. Cukup sekian saja Pak pertanyaan-pertanyaan dari 

saya.” 

Informan “Siap, Jas. Nanti kalau ada yang kurang mau ditanyakan lagi, boleh tanya 

via chat WhatsApp saya saja ya Jas.” 

Peneliti “Baik, Pak Teddy. Terimakasih banyak Pak atas waktunya selama ini, 

sehat selalu ya Pak.” 

Informan “Sama-sama, Jas. Sehat selalu juga.” 
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TRANSKRIP WAWANCARA 4 

Evaluasi Pengendalian Internal Pada Persediaan  

CV. Raja Perkakas Indonesia 

 

Nama Informan : Teddy Tirtayadi 

Jenis Kelamin : Pria 

Umur : 34 Tahun 

Tanggal : 30 November 2020, Pukul 14.00 

Tempat Wawancara : CV. Raja Perkakas Indonesia 

Materi Wawancara 

Peneliti “Halo selamat siang Pak Teddy, apa kabar Pak? Maaf mengganggu ya 

Pak, kali ini saya akan adakan wawancara dan observasi lagi ya Pak, 

tetapi kali ini akan lebih terfokus pada masalah perusahaan yaitu 

terjadinya selisih pada jumlah persediaan perusahaan Pak. 

Informan “Siang, Jas, sehat.. Oke boleh silahkan Jas.” 

Peneliti “Baik Pak, jadi pertanyaan-pertanyaan kali ini akan berfokus pada 

pengendalian internal atas persediaan barang di CV. Raja Perkakas 

Indonesia ya Pak. Pertanyaan pertama adalah apakah terdapat komitmen 

terhadap integritas dan nilai-nilai etika seperti adanya “tone at the top”, 

penetapan standar perilaku, Evaluasi kepatuhan terhadap standar perilaku, 

dan tindak lanjut penyimpangan secara tepat? 

Informan “Kalau itu sih Nilai etika dalam perusahaan berbentuk peraturan yang 

dikomunikasikan pada seluruh karyawan Jas, dan ada evaluasi tiap 

individu maupun kelompok terkait dengan perilaku dan penyimpangan 

beserta dengan tindak lanjutnya juga.” 
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Peneliti “Oke baik Pak, kalau Dewan komisaris dan komite audit independen 

terhadap manajemen dan melaksanakan pengawasan terhadap 

pengembangan dan kinerja pengendalian internal, apakah ada Pak?” 

Informan “Hmm kalau itu sih perusahaan ini belum punya Jas.. paling pemilik 

perusahaan sendiri yang melakukan pengawasan secara keseluruhan.” 

Peneliti “Baik, kalau penetapan pengawasan dewan, struktur, jalur pelaporan, 

kewenangan, dan tanggung jawab dalam mencapai tujuan seperti 

Pembentukan struktur organisasi dan Penetapan jalur pelaporan, 

pemberian, dan pembatasan kewenangan dan tanggung jawab dalam 

bentuk job description Pak? 

Informan “Oh kalau itu sudah.. Perusahaan sudah memiliki struktur organisasi yang 

tertulis beserta dengan tugas dan tanggung jawab dari setiap bagiannya.” 

Peneliti “Siap Pak, kalau kebijakan perusahaan untuk merekrut, mengembangkan, 

dan mempertahankan individu yang kompeten bagaimana Pak?” 

Informan “Perusahaan melakukan perekrutan karyawan melalui proses seleksi Jas, 

dan juga sudah ada pelatihan yang dilakukan untuk karyawan baru.” 

Peneliti “Baik Pak, kalau untuk akuntabilitas dan tanggung jawab setiap individu 

terhadap pengendalian internal bagaimana Pak?” 

Informan “Hmm mengenai itu sih seluruh karyawan sudah melakukan pekerjaan 

sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, dan hal ini ditunjukkan 

dengan setiap bagian memberikan laporan mengenai tugas mereka selama 

setahun untuk setiap tahunnya.” 

Peneliti “Oke siap Pak, lalu kalau untuk pemilihan dan pengembangan aktivitas 

pengendalian yang berkontribusi dalam pencegahan risiko seperti adanya 

pemisahan tugas, otorisasi pada setiap transaksi dan aktivitas, dokumen 

dan pencatatan yang tepat, pengendalian fisik, dan evaluasi kinerja 

bagaimana Pak?” 

Informan “Nah kalau mengenai ini, perusahaan kami memang belum melakukan 

pemisahan tugas dengan baik, karena masih ada perangkapan tugas pada 

bagian gudang, lalu belum ada dokumen dan form penerimaan barang 

pada toko juga, dan pengamanan aset pun masih sangat kurang karena 

belum ada sistem pengamanan pada gudang seperti terpasangnya CCTV. 

Namun sudah ada pembatasan akses ke database perusahaan, dan sudah 
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ada evaluasi kinerja setiap divisi yang dilakukan melalui adanya rapat 

rutin setiap bulannya.” 

Peneliti “Oh begitu ya Pak, baik. Kalau pemilihan dan pengembangan kegiatan 

pengendalian yang umum melalui teknologi untuk mendukung 

tercapainya tujuan bagaimana Pak?” 

Informan “Mengenai itu perusahaan sudah memiliki database yang berisi transaksi 

pengendalian persediaan sehingga membantu menjamin keakuratan, Jas.” 

Peneliti “Oh baik..lalu untuk penerapan kegiatan pengendalian melalui kebijakan 

yang menetapkan apa yang diharapkan dan prosedur untuk menerapkan 

kebijakan Pak?” 

Informan “Kalau ini sih perusahaan kami sudah memiliki prosedur pengendalian 

yang meliputi prosedur pembelian, penerimaan, penyimpanan, hingga 

pengeluaran barang, Jas.” 

Peneliti “Baik Pak, saya akan masuk ke penilaian risiko ya Pak, kalau mengenai 

penetapan tujuan dengan kejelasan yang cukup untuk identifikasi dan 

penilaian risiko dengan tujuan operasi, pelaporan internal, dan kepatuhan 

bagaimana Pak? 

Informan “Mengenai hal ini sih, pertama, Pembelian persediaan dilakukan estimasi 

dengan pengalaman pembelian sebelumnya sehingga tidak terjadi 

pembelian yang berlebih maupun kurang. Kedua, Setiap kepala bagian 

selalu melaporkan kegiatannya mengenai aktivitas tiap bagiannya kepada 

atasan. Ketiga, Perusahaan akan memberikan hukuman dan sanksi yang 

tegas untuk karyawan yang melakukan penyimpangan dan kecurangan.” 

Peneliti “Oh oke baik Pak, lalu kalau untuk identifikasi risiko dan analisis untuk 

pengelolaan risiko bagaimana Pak? Seperti identifikasi, analisis, dan 

pengelolaan risiko.” 

Informan “Kalau ini sih paling Identifikasi risiko itu meliputi risiko dari kompetitor, 

pembelian yang berlebih atau kurang, penerimaan barang yang tidak 

sesuai, barang tidak bisa masuk gudang, kesulitan mencari barang, dan 

barang yang keluar tidak sesuai dengan display di toko. Lalu kalau untuk 

pengelolaan risiko sih ada pencarian informasi mengenai perusahaan 

kompetitor sebagai bahan evaluasi, penetapan tingkat maksimum dan 

minimum persediaan, dan pengecekan barang dalam gudang.” 
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Peneliti “Oh begitu ya Pak. Kalau mengenai pertimbangan potensi kecurangan 

dalam menilai risiko pencapaian tujuan Pak?” 

Informan “Nah mengenai hal ini, perusahaan kami memang masih tidak terlalu 

memperhatikannya Jas, jadi memang potensi kecurangan pada persediaan 

itu sangat besar, seperti kehilangan maupun penggelapan persediaan, ini 

bisa menjadi salah satu faktor Jas, mengapa terjadi selisih ini.”  

Peneliti “Oh begitu, tentu Pak, hal ini bisa menjadi salah satu faktor ya Pak kenapa 

ada selisih pada persediaan perusahaan. Lalu kalau untuk identifikasi dan 

evaluasi perubahan yang dapat mempengaruhi sistem pengendalian 

internal secara signifikan bagaimana Pak?” 

Informan “Perusahaan pasti akan mengkomunikasikan setiap perubahan sistem yang 

terjadi kepada setiap divisi yang bersangkutan sih Jas.” 

Peneliti “Baik Pak, mengenai informasi dan komunikasi Pak, apakah perusahaan 

memperoleh dan menggunakan informasi untuk mendukung berfungsinya 

seluruh komponen pengendalian internal seperti penggunaan teknologi 

informasi dalam implementasi pengendalian internal?” 

Informan “Iya Jas, perusahaan ini sudah memiliki database di komputer yang 

berisikan semua informasi mengenai transaksi pengendalian persediaan.” 

Peneliti “Lalu apakah perusahaan mengkomunikasikan informasi ternasuk tujuan 

dan tanggung jawab pengendalian internal yang diperlukan untuk 

mendukung fungsi pengendalian internal seperti adanya penerapan 

komunikasi secara professional di kantor?” 

Informan “Hmm, komunikasi dalam perusahaan sih sudah berjalan dengan 

professional dan tanggung jawab sudah dikomunikasikan melalui pemilik 

ke setiap kepala bagian untuk disalurkan ke setiap anggota, begitu pula 

sebaliknya, Jas.” 

Peneliti “Lalu apakah perusahaan mengkomunikasikan dengan pihak eksternal 

mengenai persoalan yang mempengaruhi fungsi pengendalian internal?” 

Informan “Iya Jas tentunya, perusahaan akan mengkomunikasikan persoalan kepada 

pihak eksternal yang bersangkutan dengan persoalan tersebut, misalnya 

jika persediaan menumpuk di gudang, maka perusahaan akan 

mengkomunikasikan ke supplier barang tersebut untuk segera diambil 
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tindakan seperti diretur atau pembelian selanjutnya dilakukan dalam 

jumlah sedikit.” 

Peneliti “Oh begitu, baik Pak. Terakhir Pak, untuk komponen pengawasan. 

Apakah perusahaan sudah memilih, mengembangkan, dan melakukan 

evaluasi berkelanjutan dan terpisah untuk memastikan apakah komponen 

pengendalian internal ada dan berfungsi dengan baik seperti dilakukannya 

pengawasan secara berkala?” 

Informan “Hmm mengenai ini sih, proses pemantauan yang dilakukan oleh 

perusahaan dilakukan secara tidak formal, dimana belum ada pihak yang 

melakukan pengecekan dan pengawasan secara independen, melainkan 

hanya masing-masing kepala bagian bersama karyawan yang melakukan 

pengawasan terhadap aktivitas operasional perusahaan secara tidak 

berkala, Jas.” 

Peneliti “Oh begitu ya Pak, baik. Pertanyaan terakhir Pak, apakah perusahaan 

melakukan evaluasi dan komunikasi kekurangan secara tepat waktu 

kepada pihak yang bertanggung jawab seperti adanya tindakan korektif 

jika ditemukan pengendalian internal atas persediaan yang tidak efisien 

dan efektif?” 

Informan “Oke, Jas. Mengenai ini, apabila memang terjadi penyimpangan, maka 

akan langsung dikomunikasikan ke kepala bagian untuk segera diambil 

tindakan, dan kepala bagian akan langsung melaporkan ke atasan untuk 

mengatasi permasalahan tersebut dengan mengadakan rapat untuk 

membahas masalah dan bagaimana kebijakan untuk mengatasinya. Seperti 

contohnya pembelian barang yang awalnya terlalu banyak sehingga 

barang tidak laku, maka akan diambil tindakan apakah barang lebih baik 

diretur atau didiskon. Begitu sih Jas.” 

Peneliti “Oh oke Pak Teddy. Baik Pak, sekian wawancara dari saya Pak, 

terimakasih banyak atas waktunya, Pak.”  

Informan “Siap, Jas. Sama-sama ya.” 

Peneliti “Siap, Pak. Terimakasih dan sehat selalu ya Pak.” 

Informan “Sehat selalu juga, Jas.” 
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PANDUAN WAWANCARA 

Evaluasi Pengendalian Internal Pada Persediaan  

CV. Raja Perkakas Indonesia 

 

Lingkungan Pengendalian 

1. Apakah terdapat komitmen manajemen terhadap integritas dan perilaku 

etis dalam pengendalian persediaan? 

2. Apakah terdapat kebijakan untuk mengkomunikasikan etika yang 

ditetapkan oleh manajemen senior kepada manajemen persediaan? 

3. Apakah terdapat kebijakan untuk mengkomunikasikan komitmen 

perusahaan terhadap integritas dan perilaku etis kepada mitra usaha, 

supplier, dan distributor? 

4. Apakah terdapat program pelatihan karyawan? 

5. Apakah terdapat proses evaluasi kinerja individu dan kelompok? 

6. Apakah perusahaan memiliki komite audit? 

7. Apakah perusahaan memiliki struktur organisasi yang tertulis secara 

resmi? 

8. Apakah terdapat pemisahan tugas dalam pengendalian persediaan? 

9. Apakah terdapat deskripsi pekerjaan yang menguraikan tanggung jawab 

pengendalian persediaan? 

10. Apakah terdapat kebijakan penerimaan persediaan hanya jika dokumen 

pesanan pembelian telah disetujui oleh pihak yang berwenang? 
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11. Apakah terdapat kebijakan penyesuaian perhitungan fisik harus melewati 

persetujuan pihak yang memiliki otoritas? 

12. Apakah terdapat kebijakan pengeluaran persediaan hanya jika dokumen 

pengiriman telah disetujui oleh pihak yang berwenang? 

13. Apakah terdapat prosedur perekrutan karyawan? 

14. Apakah ada program pelatihan prosedur pembelian, penerimaan, 

pengelolaan, perpindahan, persediaan? 

15. Apakah terdapat evaluasi individu berdasarkan kinerja? 

16. Apakah terdapat kebijakan mengenai sanksi kepada karyawan atas 

tindakan tidak jujur, ilegal, atau tidak etis? 

 

Aktivitas Pengendalian 

1.  Apakah terdapat dokumen prosedur dan kebijakan perusahaan atas 

penerimaan, pengelolaan, dan perpindahan persediaan? 

2. Apakah fungsi pembelian persediaan terpusat? 

3. Apakah terdapat prosedur pembatasan akses ke database persediaan? 

4. Apakah terdapat dokumen pesanan pembelian? 

5. Apakah terdapat prosedur pengecekan kualitas, kuantitas, dan akurasi 

persediaan yang diterima dengan order pembelian? 

6. Apakah terdapat prosedur update penerimaan persediaan? 

7. Apakah terdapat kebijakan mengenai pengembalian persediaan yang 

tidak sesuai pesanan kepada vendor? 

8. Apakah terdapat pencatatan persediaan masuk dan keluar? 
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9. Apakah terdapat kebijakan mengenai banyaknya perhitungan fisik 

persediaan dilakukan dalam satu tahun? 

10. Apakah terdapat prosedur perhitungan fisik persediaan? 

11. Apakah terdapat dokumen perhitungan fisik persediaan? 

12. Apakah terdapat dokumen permintaan pengiriman persediaan? 

13. Apakah terdapat prosedur pengecekan kualitas, kuantitas, akurasi 

persediaan yang akan dikirimkan dengan dokumen permintaan 

pengeluaran dari gudang ke toko? 

14. Apakah terdapat prosedur update pengeluaran persediaan?  

15. Apakah terdapat prosedur pemisahan dan update pada persediaan slow 

moving, rusak, dan dibuang? 

16. Apakah perusahaan menerapkan manajemen persediaan? 

17. Apakah terdapat checklist penilaian sendiri untuk inspeksi dan 

penerimaan persediaan? 

18. Apakah terdapat checklist penilaian sendiri untuk pengiriman dan 

persediaan keluar? 

19. Apakah perusahaan memiliki peralatan pemindai kode bar dalam 

menghitung persediaan? 

20. Apakah terdapat prosedur penyimpanan persediaan? 

21. Apakah persediaan diasuransikan oleh perusahaan? 

22. Apakah forecast penjualan digunakan sebagai dasar untuk perencanaan 

persediaan? 

23. Apakah lokasi penyimpanan persediaan efisien? 
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24. Apakah gudang telah dipasang CCTV dan alarm? 

25. Apakah perusahaan menyewa petugas keamanan untuk menjaga tempat 

penyimpanan persediaan? 

26. Apakah terdapat kebijakan manajemen yang mendukung audit dan 

peningkatan sistem pengendalian internal persediaan? 

27. Apakah terdapat pemisahan tugas antara bagian pembelian, penerimaan, 

gudang, akuntansi, dan keuangan? 

 

Penilaian Risiko 

1. Apakah terdapat risiko yang mungkin dihadapi perusahaan dalam proses 

perencanaan dan pengendalian persediaan? 

2. Apakah terdapat risiko dari lingkungan eksternal yang mungkin dihadapi 

perusahaan? 

3. Apakah terdapat risiko yang mungkin dihadapi perusahaan dalam proses 

pembelian persediaan? 

4. Apakah terdapat risiko yang mungkin dihadapi perusahaan dalam proses 

penerimaan persediaan? 

5. Apakah terdapat risiko yang mungkin dihadapi perusahaan dalam proses 

pengeluaran persediaan? 

6. Apakah terdapat risiko yang mungkin dihadapi perusahaan dalam 

pengendalian persediaan secara fisik? 

7. Apakah manajemen memastikan melakukan identifikasi risiko tersebut? 
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8. Apakah terdapat kebijakan penentuan tingkat minimum dan maksimum 

persediaan yang dimiliki oleh perusahaan? 

9. Apakah struktur organisasi meliputi struktur manajemen persediaan? 

10. Apakah terdapat penilaian kecurangan terkait kehilangan dan 

penggelapan persediaan? 

11. Apakah terdapat penilaian risiko kecurangan yang mempertimbangkan 

kompensasi dan tekanan yang diterima karyawan bagian persediaan? 

12. Apakah terdapat penilaian risiko yang mempertimbangkan transaksi 

penerimaan, pengeluaran, dan perhitungan persediaan tanpa otorisasi? 

13. Apakah terdapat proses identifikasi risiko yang mempertimbangkan 

perubahan peraturan pemerintah, ekonomi, dan lingkungan perusahaan? 

 

Informasi dan Komunikasi 

1. Apakah perusahaan menggunakan teknologi informasi komunikasi 

dalam pengendalian persediaan? 

2. Apakah terdapat pengendalian persediaan untuk memastikan informasi 

yang dibutuhkan tersedia dan mendukung berfungsinya komponen 

lainnya dalam pengendalian internal? 

3. Apakah terdapat sistem informasi yang dapat menangkap sumber data 

internal dan eksternal? 

4. Apaakh terdapat sistem informasi yang dapat mengubah data relevan 

menjadi informasi? 
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5. Apakajh informasi tepat waktu, akurat, lengkap, mudah diakses, terjaga, 

dan dapat diverifikasi? 

6. Apakah sistem informasi yang dimiliki perusahaan mendukung 

pencapaian tujuan organisasi pengendalian persediaan? 

7. Apakah semua pihak telah mendapat informasi mengenai tanggung 

jawabnya terkait pengendalian persediaan? 

8. Apakah terdapat sistem informasi yang memungkinkan perusahaan 

untuk mengkomunikasikan informasi kepada pihak eksternal terkait 

aktivitas persediaan? 

Pengawasan 

1. Apakah perusahaan menggunakan sistem penilaian berkelanjutan dan 

terpisah terhadap pengendalian persediaan? 

2. Apakah terdapat kebijakan yang menentukan bahwa kegiatan 

pengawasan atas persediaan harus dilakukan secara berkala? 

3. Apakah terdapat pihak yang melakukan pengecekan secara independen 

atas persediaan? 

4. Apakah jika ditemukan pengendalian internal persediaan yang tidak 

efektif akan dikomunikasikan ke pihak yang bertanggung jawab untuk 

mengambil tindakan korektif? 

5. Apakah manajemen melakukan tindakan korektif secara langsung jika 

ditemukan pengendalian internal persediaan tidak efisien? 
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DATA SELISIH PERSEDIAAN 2017-2019 

CV. RAJA PERKAKAS INDONESIA  

 

Data Persediaan yang Selisih (2017) 
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Data Persediaan yang Selisih (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 99 

Data Persediaan yang Selisih (2019) 
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Penggunaan username dan password pada sistem login 
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Listing Pembelian per Barang 
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Listing Persediaan per Merk - Kelompok 
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Listing Supplier 
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Persediaan Barang di Gudang 
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Persediaan Barang di Gudang 
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Data Keluar Masuk Persediaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 107 

Form Data Penjualan 
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