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LAMPIRAN 

Tabel Jumlah Kehilangan dari Februari hingga Desember di tahun 2019 

Nama Brg Feb Maret April Mei Juni Juli Agsts Sept Okt Nov Des 

Main Frame T. 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Main Frame T. 170 111 19 37 41 55 380 0 10 0 0 12 

Cross Brace T. 220 187 15 32 110 172 722 0 26 12 9 17 

Leader Frame T. 90 144 10 20 35 63 41 0 0 0 0 5 

Cross Brace T. 193 20 31 41 59 44 118 0 0 1 0 14 

Jack Base T. 60 72 52 73 286 133 398 4 48 1 9 28 

U-Head T. 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

U-Head T. 60 10 30 72 275 479 1133 24 2 0 12 39 

Join Pin 660 128 271 1229 935 2527 16 95 59 39 83 

Pipa Support 1 2 0 3 0 0 0 0 0 0 9 

OUTER 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

Catwalk 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 

Pipa Bracing 2M 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 

Pipa Bracing 4M 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pipa Bracing 6M 25 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 

Swiple Clamp 0 0 0 122 0 0 0 0 0 0 9 

Roda Custer 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

TANGGA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sumber: CV. COCO M Semarang 

Tabel Biaya Kerugian dari Februari hingga Desember di tahun 2019 (dalam 

ribuan) 

Nama Brg Klaim Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agst Sept Okt Nov Des 

MF T.190 300,000 - - - - - - - - - - - 

MF T.170 280,000  31,080 5,320 10,360 11,480 15,400 106,400 - 2,800 - - 3,360 

CB T.220 100,000  18,700 1,500 3,200 11,000 17,200 72,200 - 2,600 1,200 900 1,700 

LF T.90 200,000  28,800 2,000 4,000 7,000 12,600 8,200 - - - - 1,000 

CB T.193 90,000  1,800 2,790 3,690 5,310 3,960 10,620 - - 90 - 1,260 

JB T.60 100,000  7,200 5,200 7,300 28,600 13,300 39,800 400 4,800 100 900 2,800 

UH T.40 110,000  - - - - - - - - - - - 

UH T.60 110,000  1,100 3,300 7,920 30,250 52,690 124,630 2,640 220 - 1,320 4,290 

JP 20,000  13,200 2,560 5,420 24,580 18,700 50,540 320 1,900 1,180 780 1,660 
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PS 300,000  300 600 - 900 - - - - - - 2,700 

OUTER 175,000  175 875 - - - - - - - - 525 

CW 450,000  450 - - - - 450 - 900 - - - 

PB 2M 180,000  - - - - 900 - - - - - - 

PB 4M 200,000  - 1,000 - - - - - - - - - 

PB 6M 240,000  6,000 - - - 720 - - 240 - - - 

SW 50,000  - - - 6,100 - - - - - - 450 

RC 200,000  - - - - - - - 200 - - - 

TANGGA 250,000  - - - - - - - - - - - 

Total Kerugian 108,805 25,145 41,890 125,220 135,470 412,840 3,360 13,660 2,570 3,900 19,715 

Sumber: CV. COCO M Semarang 

Tabel Stock Opname pada tahun 2015 hingga 2019 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Nama Brg Klaim Jml Rugi Jml Rugi Jml Rugi Jml Rugi Jml Rugi 

MF T.190 300,000 2 600,000 - - 31 9,300,000 23 6,900,000 54 16,200,000 

MF T.170 280,000 5 1,400,000 - - 47 13,160,000 61 17,080,000 39 10,920,000 

CB T.220 100,000 25 2,500,000 - - 51 5,100,000 49 4,900,000 77 7,700,000 

LF T.90 200,000 4 800,000 - - 32 6,400,000 37 7,400,000 26 5,200,000 

CB T.193 90,000 20 1,800,000 - - 23 2,070,000 69 6,210,000 40 3,600,000 

JB T.60 100,000 72 7,200,000 - - 54 5,400,000 19 1,900,000 48 4,800,000 

UH T.40 110,000 - - - - 7 770,000 2 220,000 6 660,000 

UH T.60 110,000 10 1,100,000 - - 131 14,410,000 79 8,690,000 94 10,340,000 

JP 20,000 186 3,720,000 - - 149 2,980,000 255 5,100,000 317 6,340,000 

PS 300,000 1 300,000 - - 5 1,500,000 12 3,600,000 4 1,200,000 

OUTER 175,000 4 700,000 - - 9 1,575,000 7 1,225,000 11 1,925,000 

CW 450,000 7 3,150,000 - - 15 6,750,000 23 10,350,000 20 9,000,000 

PB 2M 180,000 5 900,000 - - 17 3,060,000 20 3,600,000 9 1,620,000 

PB 4M 200,000 5 1,000,000 - - 9 1,800,000 22 4,400,000 17 3,400,000 

PB 6M 240,000 3 720,000 - - 8 1,920,000 5 1,200,000 6 1,440,000 

SW 50,000 6 300,000 - - 21 1,050,000 47 2,350,000 32 1,600,000 

RC 200,000 2 400,000 - - 4 800,000 7 1,400,000 3 600,000 

TANGGA 250,000 - - - - - - 1 250,000 2 500,000 

Total Kerugian  26,590,000    78,045,000  86,775,000  87,045,000 

Sumber: CV. COCO M Semarang 
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SOP PERUSAHAAN : 

1. (S) Pembuatan Laporan Harian Stok Barang 

No Item Tugas Input Output 

1 Definisi Membuat dokumen internal 

logistik terkait dengan stok barang 

agar pencatatan rapih dan teratur. 

Laporan 

harian dari 

Kepala 

Gudang 

dan buku 

proyek 

Laporan 

harian 

stok 

barang 

2 Penanggung 

Jawab Utama 

Logistik   

3 Pihak Terkait Kepala Gudang   

 

    Log Loly                      Log Loly          Log Mikhael 

 

 

Keterangan : 

Pada pembuatan laporan harian jumlah stok barang, logistik mencatat jumlah total 

barang yang ready untuk dipakai. Data yang dimasukkan adalah jumlah barang per 

item.  

Data diinput dengan menggunakan BALLPOINT pada sore hari, menunggu 

laporan hasil rekondisi. Data diverifikasi oleh logistik pada hari yang sama. 

Laporan harian dilaporkan kepada pimpinan setiap bulan. 

 

LAPORAN 

HARIAN 

STOK 

BARANG 

Cek total stok 

barang 
Verifikasi 

Input data 

harian  

Laporan harian 

stok barang 
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Pertanyaan : 

• Bagaimana jika ada proses bongkar barang dari pengembalian yang 

dilakukan di atas jam 5 sore / jam 17.00 WIB ? Jawab : Bongkar esok 

hari. 

• Apakah jika armada kita mengambil barang dari proyek di luar kota dan 

pulang malam, proses bongkar dilakukan pada hari berikutnya? Jawab : 

Iya. 

 

2. (S) Pembuatan Laporan Bulanan stok gudang 

No Item  Tugas Input  Output  

1 Definisi  Membuat rincian data mengenai 

jumlah stok gudang 

Laporan 

Harian dan 

kategori 

tingkat 

kerusakan 

Laporan 

bulanan 

2 Penanggung 

Jawab Utama  

Logistik  

3 Pihak Terkait Direktur 

 

                                                   Log Loly      Log Loly          Log Mikhael 

 

 

 

 

LAPORAN 

BULANAN 

STOK 

BARANG 

Rekap 

laporan harian 
Verifikasi Rekap barang 

rusak 

berat/hilang 

Mengetahui 
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Keterangan : 

Laporan bulanan stok barang merupakan hasil rekap laporan harian stok barang. 

Logistik diwajibkan membuat ini pada akhir tanggal tiap bulan dan harus 

diverifikasi, untuk selanjutnya diketahui oleh direktur.  

Laporan bulanan berisi : 

a. Total barang yang ready berupa : 

i. Saldo stok gudang pada akhir bulan 

ii. Saldo inventory per proyek 

iii. Saldo inventory unit 

yang semuanya ditutup pada setiap akhir bulan untuk dijadikan data awal 

pada bulan berikutnya. 

b. Laporan stok gudang dalam 1 bulan 

c. Total barang rusak berat / hilang 

d. Laporan produksi 

e. Laporan total inventaris 

Laporan bulanan dilaporkan kepada pimpinan pada akhir tahun. 
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3. (S) Rekomendasi Pengadaan 

No Item  Tugas Input  Output  

1 Definisi  Membuat rekomendasi 

pengadaan barang 

Laporan 

Bulanan 

Rekomendasi 

Pengadaan 

2 Penanggung Jawab 

Utama  

Logistik  

3 Pihak Terkait Finance dan Administrasi 

 

  

 

 

Keterangan : 

Buku laporan bulanan yang sudah dibuat oleh logistik menjadi acuan untuk 

mengeluarkan rekomendasi pengadaan. Rekomendasi ini dikeluarkan setelah 

logistik melihat keadaan gudang dan kebutuhan proyek dengan merapatkan terlebih 

dahulu bersama Finance dan administrasi untuk membicarakan biaya dan urgensi. 

Jika kebutuhan proyek tinggi dan stok ready semakin menipis, maka logistik 

berhak untuk mengeluarkan rekomendasi pengadaan barang kepada 

administrasi, untuk mengajukan surat permohonan pengadaan barang. Surat 

ini akan diajukan kepada Finance untuk kemudian dipilih akan memproduksi 

barang sendiri atau barang jadi tergantung dari dana yang ada.Barang yang 

diadakan selanjutnya akan diinventaris oleh logistik. 

 

Rekomendasi 

pengadaan 

oleh logistik 

Permohonan 

(administrasi) 

Pengadaan 

Dana 

(Finance) 

Pengadaan bahan 

baku atau barang jadi 

INVENTARIS 
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4. (S) Pengadaan 

No Item  Tugas Input  Output  

1 Definisi  Melakukan pengadaan barang sesuai 

dengan surat rekomendasi yang ada. 

Surat 

rekomendasi 

pengadaan 

Barang 

jadi / 

barang 

produksi 

mandiri 

2 Penanggung Jawab 

Utama  

Administrasi dan Finance  

3 Pihak Terkait Logistik 

 

 

  

Keterangan : 

Administrasi dan Finance yang mendapat surat rekomendasi pengadaan dari 

logistik harus segera menindak lanjuti dengan menimbang cara pengadaan barang 

yang akan dilakukan, yakni mengadakan barang jadi atau memproduksi sendiri 

barangnya. Yang perlu dipertimbangkan ketika memilih adalah banyaknya proyek 

dan rekondisi yang harus dilakukan oleh seluruh karyawan serta ketersediaan dana 

dari Finance. 

 

 

 

 

 

Pengadaan 

Menimbang mengenai 

pengadaan barang jadi 

atau produksi 

Barang Jadi 

Barang Produksi 

mandiri 
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5. (S) Quality Control Pengadaan 

No Item  Tugas Input  Output  

1 Definisi  Menjaga kualitas barang yang diadakan, 

baik itu barang jadi maupun produksi 

mandiri 

Barang jadi / 

barang 

produksi 

mandiri 

Barang 

ready 

2 Penanggung Jawab 

Utama  

Logistik   

3 Pihak Terkait Kepala gudang, Karyawan 

 

 

  

 

  

Keterangan : 

Barang yang sudah dibeli / dibuat harus dicek terlebih dahulu. Pengecekan ini 

disesuaikan dengan standar perusahaan yang ditetapkan oleh logistik terhadap 

barang, baik dalam segi ukuran, ketebalan dan las.  

Untuk barang yang tidak / belum sesuai dengan standar, harus distandarisasi 

terlebih dahulu. Logistik memiliki hak penuh untuk memutuskan kelanjutan kerja 

sama dengan vendor produksi barang apabila hasil barang jadi tidak sesuai dengan 

standar barang yang sudah ditetapkan. 

Quality 

Control 

Pengadaan 

Barang dicek sesuai 

dengan standar yang 

dimiliki perusahaan 

Sesuai standar 

Tidak sesuai 

standar 

Barang masuk ke 

stok ready 

Tahap perbaikan 

/ standarisasi 
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Bagi semua barang yang sudah sesuai dengan standar, dapat dimasukkan ke dalam 

stok dan bisa dikatakan barang tersebut ready untuk dikeluarkan. 

6. (SM) Follow Up Proyek 

No Item  Tugas Input  Output  

1 Definisi  Kegiatan menghubungi 

kembali klien berkaitan 

dengan proyek yang akan 

dikerjakan. 

Skala 

prioritas 

Update 

aplikasi 

2 Penanggung Jawab 

Utama  

Marketing  

3 Pihak Terkait Pelanggan / Klien 

 

 

 

Keterangan :  

Dalam kegiatan follow up langkah awal adalah melihat dari buku proyek lalu lihat 

skala prioritas setalah itu melakukan follow up dengan menelfon atau langsung ke 

lokasi proyek (flexible). 

7. (SM) Info tentang kebenaran proyek 

No Item  Tugas Input  Output  

1 Definisi  Kegiatan mencari 

informasi tentang 

perusahaan yang akan 

bekerjasama. 

PO Kevaliditasan 

proyek 

2 Penanggung Jawab 

Utama  

Marketing  

3 Pihak Terkait Calon Pelanggan / Klien  

Follow 

up 
Lihat 

aplikasi 

Lihat skala 

prioritas  
Melakukan 

follow up 

Cal

Lokas

i 
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Keterangan :  

Yang perlu di lakukan pertama dalam hal mencari informasi tentang proyek adalah 

cek lokasi proyek yang akan bekerjsama setelah mendapatkan lokasi proyek. 

Langkah selanjutnya adalah cek keberadaaan dan kebenaran perusahaan terkait 

proyek yang akan bekerjasama lalu cari tahu siapa penanggung jawab dari proyek 

yang terkait. 

8. (SM) Pembuatan Perjanjian Sewa 

No Item  Tugas Input  Output  

1 Definisi  Kegiatan yang dilakukan 

untuk memenuhi syarat 

demi kenyamanan kedua 

belah pihak terkait. 

Info PO Surat 

perjanjian 

sewa 

2 Penanggung Jawab 

Utama  

Marketing  

3 Pihak Terkait Administrasi 

 

        (Administrasi)          (Administrasi) 

 Pembuatan 

perjanjian 

sewa 

Info ada PO 

ke bagian  

Validasi 

surat 

perjanjian 

sewa 

Pemberian 

surat sewa 

Info tentang 

proyek 

Check 

lokasi 

proyek 

Check 

keberadaan 

Perusahaan 

terkait 

Cari 

penanggung

jawab 

proyek 

Cek 

keamanan 

lokasi 

proyek 

Cek 

karakter dan 

kapabilitas 

kontraktor 

Cari 

pengambil 

keputusan 

Cek sistem 

pembayaran 
Kevaliditasan 

Proyek 
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Keterangan : 

Dalam hal pembuatan perjanjian sewa langkah pertama yang dilakukan adalah 

menginfokan dahulu jika ada PO ke bagian administrasi lalu setelah terbit surat 

perjanjian sewa adalah melakukan validasi terkait terbitnya surat perjanjian sewa 

setelah itu baru dilakukan perjanjian sewa kepada kedua belah pihak yang 

bersangkutan. 

9. (M) Buku Ijin Muat 

No Item  Tugas Input  Output  

1 Definisi  Proses pembuatan surat 

ijin muat sebagai jalan 

untuk memuat barang ke 

dalam angkutan. 

Surat 

Perjanjian 

Sewa 

Surat ijin 

muat yang 

sudah 

diverifikasi 

oleh 

administrasi 

2 Penanggung Jawab 

Utama  

Administrasi  

3 Pihak Terkait Marketing 

 

 

 

Keterangan : 

Begitu menerima surat perjanjian sewa / aplikasi ID pelanggan dari Marketing yang 

sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka administrasi akan membuat 

form surat ijin muat yang langsung diverifikasi oleh administrasi. Fungsi dari buku 

BUKU 

IJIN 

MUAT 

Bukti deal 

yaitu surat 

perjanjian 

sewa / 

Aplikasi ID 

pelanggan 

Verifikasi 

oleh 

Administrasi 
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muat ini adalah sebagai pra-syarat untuk proses muat agar proses pendataan dapat 

dipertanggung jawabkan. 

Surat perjanjian sewa diberikan apabila klien jika menyewa barang lebih dari atau 

sama dengan 500 set. Klien diutamakan BUMN. Sedangkan aplikasi ID pelanggan 

diberikan apabila klien sudah pernah memakai barang dari perusahaan 

minimal 3 kali dalam 3 proyek yang berbeda, lokasi jelas dan klien merupakan 

perusahaan yang sudah terkenal. 

10.  (M) Muat 

No Item  Tugas Input  Output  

1 Definisi  Proses pemuatan barang 

hingga masuk ke dalam 

truk. 

Surat ijin muat yang 

sudah diverifikasi 

oleh administrasi 

Surat Ijin Muat 

yang sudah 

diverifikasi oleh 

administrasi dan 

logistik 

2 Penanggung 

Jawab Utama  

Logistik  

3 Pihak Terkait Administrasi, Kepala 

Gudang, Karyawan 

 

 

 

 

Keterangan : 

Surat ijin muat yang sudah diverifikasi oleh administrasi dilimpahkan kepada 

logistik sehingga logistik bisa berkoordinasi dengan karyawan dan kepala gudang 

Muat 

Mengkoordinir 

muat barang ke 

dalam truk 

Penghitungan 

jumlah 

barang 

Crosschec

k 

Surat Jalan / 

DO 

(Delivery 

Penandatangan 

buku ijin muat 

Dicatat ke buku 

proyek sebagai 

pengiriman 

Dasar pembuatan 

tagihan dan jatuh 

tempo 
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untuk muat barang. Barang yang sudah siap dihitung sembari dimasukkan ke dalam 

angkutan. 

Selanjutnya, logistik harus melakukan crosscheck terhadap barang-barang yang 

sudah dimuat. Ketika jumlah barang yang dicek sama, maka logistik baru bisa 

menandatangani surat ijin muat. 

11. (M) Surat Jalan 

No Item Tugas Input Output 

1 Definisi  Surat yang diterbitkan, 

sebagai bukti bahwa barang 

yang keluar benar-benar 

merupakan milik dan sudah 

seijin perusahaan. 

Surat Ijin 

Muat yang 

diverifikasi 

oleh 

logistik 

Surat 

Jalan 

2 Penanggung Jawab 

Utama  

Logistik  

3 Pihak Terkait Administrasi, Driver 

 

 

Keterangan : 

Setelah proses muat, administrasi berhak untuk membuat Surat Jalan bagi supir dan 

orang di dalam proyek. Suratnya akan ditandatangani oleh administrasi dan 

diketahui oleh logistik (2 tanda tangan). 

Yang ada dalam surat jalan meliputi : 

a. Nomor Surat 

Surat 

Jalan 

Surat ijin 

muat yang 

diverifikasi 

logistik 

Pembuatan 

Surat Jalan 

Ditandatangani 

Administrasi 

Diketahui / 

diverifikasi 

oleh 

Logistik 
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Surat jalan harus tercatat dalam buku ijin muat dan buku register surat jalan. 

Nomor harus urut. 

b. Tujuan pengiriman 

c. Jumlah dan jenis barang 

Sebagai dasar penghitungan jumlah tagihan 

d. Tempat dan waktu diterimanya barang 

Untuk acuan penetapan jatuh tempo 

e. Tanda tangan pembuat surat 

Sebagai pertanggung jawaban pembuat surat atas surat yang dikeluarkan 

kepada stock kontrol. Jika isi surat berbeda dengan kejadian di lapangan, 

stock kontrol berhak meminta pertanggung jawaban dari pembuat surat 

f. Tanda tangan stock kontrol 

Sebagai pertanggung jawaban atas jumlah barang yang sudah dimuat. 

g. Tanda tangan sopir / driver 

Sebagai pertanggung jawaban keadaan barang selama proses pengiriman di 

jalan. Barang menjadi tanggung jawab penuh dari driver. 

h. Tanda tangan penerima 

Untuk bukti bahwa barang sudah diterima dan sesuai dengan jumlah dan 

jenis barang yang dipesan serta pelimpahan tanggung jawab terhadap 

barang tersebut dari driver kepada pihak klien. 

i. Keterangan kondisi barang yang dikirim 
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12. (MT) Klasifikasi Buku Proyek 

No Item  Tugas Input  Output  

1 Definisi  Membuat klasifikasi buku proyek sehingga 

logistik dapat mengetahui proyek mana 

yang masih berjalan dan proyek mana yang 

sudah selesai. 

Buku-buku 

proyek 

Klasifikasi 

Proyek 

2 Penanggung 

Jawab Utama  

Logistik   

3 Pihak Terkait Finance dan Administrasi  

 

 Log Loly Log Loly               Log Mikhael 

 

 

Keterangan : 

Dalam menentukan klasifikasi buku proyek, yang pertama harus dilakukan adalah 

dengan membagi proyek ke dalam setiap buku yang telah disediakan dengan 

ketentuan satu proyek satu buku. Ini dilakukan agar setiap proyek memiliki riwayat 

yang jelas di dalam satu buku tersebut, terutama proyek dengan jangka waktu yang 

panjang (1-2 tahun). 

Pada tahap selanjutnya, dimulai dengan memilah buku proyek tadi. Penempatan 

buku proyek dibagi menjadi dua, yakni proyek yang sedang berjalan dan proyek 

yang sudah berakhir. Buku proyek dikatakan masih atau sedang berjalan apabila 

proyek masih berjalan atau belum melunasi administrasi, baik tagihan maupun 

klaim. Sebaliknya, proyek dikatakan sudah berakhir apabila sudah ada bukti lunas 

Klasifikasi 

buku proyek 

Memilah 

proyek untuk 

menentukan 

tempat 

penyimpanan 

Verifikasi 
Mengaman

kan buku 

proyek 

yang usai  
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dari Finance (lihat SOP TUTUP BUKU). Slip lunas ini akan difotokopi dan 

disertakan ke dalam buku tersebut.  

Buku proyek yang sudah TUTUP BUKU wajib disimpan. Sifatnya classified dan 

harus ada ijin khusus bagi siapapun yang ingin mengakses buku tersebut. 

Bagi buku proyek yang masih berjalan, logistik wajib menandatangani setiap 

pengiriman yang dilakukan. Bagi buku proyek yang sudah berakhir, logistik juga 

wajib menandatangani buku tersebut. 

13. (MT) Pengecekan barang 

No Item  Tugas Input  Output  

1 Definisi  Kegiatan secara berkala 

yang bertujuan untuk 

mengetahui secara langsung 

bagaimana pihak terkait 

memperlakukan barang 

yang disewa dari 

perusahaan. 

Antisipasi 

adanya 

rusak berat 

atau hilang 

Terdata 

secara 

valid 

tentang 

kondisi 

barang 

2 Penanggung Jawab 

Utama  

Marketing  

3 Pihak Terkait Pelanggan / Klien 

 

  

Keterangan : 

Selain sebagai penghargaan kepada klien, datang ke lokasi proyek untuk mengecek 

barang juga berguna agar barang di lokasi proyek dapat dimonitoring dengan baik. 

Jika ada kelakuan dari pihak proyek yang tidak mengindahkan barang milik 

Pengecekan 

barang 

Datang ke 

lokasi 

proyek min 

1minggu 1x 

Pendataan 

tentang perlakuan 

barang selama di 

proyek 

Melakukan 

peneguran langsung 

apabila ada yg 

menyimpang 
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perusahaan, Marketing memiliki hak untuk menegurnya. Harapannya, kejadian 

tersebut tidak terjadi lagi untuk ke depannya. 

14. (MT) Menjaga komunikasi 

No Item  Tugas Input  Output  

1 Definisi  Kegiatan komunikasi 

yang dilakukan secara 

berkala untuk menjaga 

hubungan baik dengan 

klien dalam upaya 

menjaga ikatan kerja sama 

yang sudah terjalin. 

Akan terjalin 

kerjasama 

berkelanjutan 

Hubungan 

kerjasama 

yang sehat 

2 Penanggung Jawab 

Utama 

Marketing  

3 Pihak Terkait Pelanggan / Klien 

 

 

 

 

Keterangan :  

Komunikasi ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan tetap 

datang ke proyek. Masih berkesinambungan dengan “(MT) Pengecekan Barang”, 

komunikasi bisa dimulai dengan bertanya mengenai kondisi barang dan kebutuhan 

terkait penambahan barang. Selanjutnya, Marketing memiliki hak untuk mendekati 

pelanggan dan menjaga komunikasi dengan cara apapun selama itu masih sesuai 

dengan norma dan ketentuan yang berlaku di masyarakat dan perusahaan. 

Menjaga 

komunikasi 

Menanyakan 

kondisi 

barang di 

proyek 

Follow up 

terkait 

penambahan 

barang 

Kelebihan  Kekuranga

n  



139 
 

 

 
 

15. (B) Buku Ijin Bongkar 

No Item  Tugas Input  Output  

1 Definisi  Buku yang digunakan untuk 

persetujuan bongkar. 

Demob Proses 

Bongkar 

2 Penanggung Jawab 

Utama  

Administrasi  

3 Pihak Terkait Logistik 

 

 

 

Keterangan : 

Begitu barang sudah sampai di gudang, maka administrasi wajib membuat surat ijin 

bongkar dan diverifikasi oleh administrasi, untuk selanjutnya diserahkan kepada 

logistik.  

16.  (B) Berita Acara Pengembalian 

No Item  Tugas Input  Output  

1 Definisi  Surat yang didalamnya terdapat 

informasi yang tertulis detail tentang 

pengembalian barang. 

Demob BAP untuk 

perusahaan 

2 Penanggung Jawab 

Utama  

Logistik   

3 Pihak Terkait Pelanggan / Klien 

 

 

 

Buku 

Ijin 

Bongkar 

Barang 

sampai di 

gudang 

Pembuatan 

form surat 

ijin bongkar 

Verifikasi 

oleh 

Administrasi 

BAP 

ada informasi 

pengembalian 

barang 

Barang 

sampai di 

gudang 

Proses 

bongkar 

(input ke 

Buku Ijin 

Bongkar) 

Penerbitan 

BAP 
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Keterangan :  

Dalam penerbitan surat BAP (Berita Acara Pengembalian), hal pertama yang harus 

dilakukan adalah mengetahui tentang informasi pengembalian barang.Jadi, pihak 

logistik dapat mempersiapkan BAP.Setelah barang sampai di gudang, harus ada 

buku ijin bongkar terlebih dahulu.Jika tidak ada buku ijin bongkar, siapapun tidak 

dibenarkan melakukan tindakan bongkar barang dari truk atau pickup. Barulah 

ketika bongkar sudah selesai dilakukan, BAP terbit. 

Pengembalian barang juga dipakai sebagai acuan penghitungan tagihan, harus 

teregistrasi di buku BAP.  

Dalam BAP, wajib tercantum : 

a. Tanggal dan waktu pengembalian 

b. Tanda tangan penyerah 

Bukti pengembalian tanggung jawab dari klien kembali kepada perusahaan 

c. Tanda tangan penerima 

Tanda tangan penerima dari perusahaan. Yang bertanda tangan adalah orang 

yang bertanggung jawab bila terjadi kesalahan dalam penghitungan barang. 

d. Jumlah dan kondisi barang yang dikembalikan 

Data digunakan sebagai crosscheck ketika barang kembali dihitung di 

gudang. Selain itu juga berkaitan dengan pengajuan klaim rusak / hilang. 
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17. (BS) Kategori Tingkat Kerusakan 

No Item  Tugas Input  Output  

1 Definisi  Membuat kategori barang yang 

dikembalikan. 

Barang 

bongkar 

Kategorisasi 

barang yang 

sudah 

dibongkar 

2 Penanggung 

Jawab Utama  

Logistik  

3 Pihak Terkait Kepala gudang 

  

 

 

Keterangan : 

Barang yang sudah selesai dibongkar mulai dikategorikan. Kategori kondisi barang 

sesuai dengan tabel di bawah. Jika daftar kategori sudah jadi, maka akan 

diverifikasi.Barang WAJIB dipisahkan dengan stok ready sebelum ada 

keputusan lebih lanjut. 

18. (BS) Rekondisi 

No Item  Tugas Input  Output  

1 Definisi  Merekondisi barang yang 

harus dan bisa direkondisi 

sesuai dengan daftar 

kategori barang 

Daftar 

Kategori 

Barang 

dan Stok 

barang 

Barang 

masuk ke 

quality 

control 

2 Penanggung Jawab 

Utama  

Kepala gudang  

3 Pihak Terkait Logistik, Karyawan 

 

Kategori 

Tingkat 

kerusakan 

Mengecek barang yang 

dibongkar 

Mengkategorisasikan 

barang sesuai dengan 

tabel kategori barang 

Daftar kategori 

barang 

Verifikasi  
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Keterangan : 

Pada proses rekondisi, kepala gudang memiliki hak untuk menentukan barang apa 

yang menjadi prioritas rekondisi sesuai dengan kebutuhan dan catatan stok barang 

yang dimiliki oleh logistik.Hasil dari proses rekondisi ini akan diperiksa 

kualitasnya sesuai dengan standar. 

19. (BS) Quality Control Rekondisi 

No Item  Tugas Input  Output  

1 Definisi  Pengecekan standar barang yang sudah 

selesai direkondisi 

Barang hasil 

rekondisi 

Barang 

ready 

2 Penanggung Jawab 

Utama  

Logistik  

3 Pihak Terkait Kepala gudang, Karyawan 

 

 

 

  

 

 

Rekondisi  

Barang 

kategori baik 

dan rusak 

ringan 

Menimbang 

kebutuhan 

barang yang 

harus 

direkondisi 

Proses 

Rekondisi 

Quality Control 

Quality 

Control 

Rekondisi 

Barang dicek sesuai 

dengan standar yang 

dimiliki perusahaan 

Sesuai standar 

Tidak sesuai 

standar 

Barang masuk ke 

stok ready 

Tahap perbaikan 

/ standarisasi 
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Keterangan : 

Barang yang sudah dibeli / dibuat harus dicek terlebih dahulu. Pengecekan ini 

disesuaikan dengan standar perusahaan yang ditetapkan oleh logistik terhadap 

barang, baik dalam segi ukuran, ketebalan dan las.  

Untuk barang yang tidak / belum sesuai dengan standar, harus distandarisasi 

terlebih dahulu. Logistik memiliki hak penuh untuk memutuskan kelanjutan kerja 

sama dengan vendor produksi barang apabila tingkat barang tidak sesuai dengan 

beberapa aspek standar barang. 

Bagi semua barang yang sudah sesuai dengan standar, dapat dimasukkan ke dalam 

stok dan bisa dikatakan barang tersebut ready untuk dikeluarkan. 

20. (BS) Penyimpanan 

No Item  Tugas Input  Output  

1 Definisi  Menjamin keamanan dan 

kualitas barang selama disimpan 

di dalam gudang. 

Barang 

ready 

Kualitas 

barang ready 

masih sesuai 

standar saat 

disimpan 

2 Penanggung 

Jawab Utama  

Kepala Gudang  

3 Pihak Terkait Logistik, karyawan 

Keterangan : 

Berdiskusi dengan karyawan dan logistik mengenai kualitas barang selama 

penyimpanan dan bagaimana cara penyimpanan yang baik. Kriteria penyimpanan 

yang baik sendiri adalah : 

a. Barang tetap terjaga kualitasnya 
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b. Mudah melakukan penghitungan 

c. Bebas dari pengaruh cuaca 

21. (HR) Rekrutmen 

No Item  Tugas Input  Output  

1 Definisi  Proses pencarian, seleksi dan penetapan 

calon karyawan CV.CoCo.M sesuai 

dengan jabatan yang dibutuhkan. 

Kebutuhan 

karyawan 

baru 

Surat 

kontrak 

2 Penanggung Jawab 

Utama  

Human Resource Development  

3 Pihak Terkait Calon karyawan CV.CoCo.M, pimpinan 

divisi terkait, direktur 

 

 

 

  

 

Keterangan : 

Proses rekrutmen dimulai ketika pimpinan merasa bahwa adanya kebutuhan terkait 

dengan penambahan karyawan di dalam suatu divisi atau untuk membentuk sebuah 

divisi baru. Selain itu, manager divisi juga berhak merekomendasikan penambahan 

karyawan kepada HRD untuk selanjutnya diteruskan kepada pimpinan perusahaan. 

Proses selanjutnya adalah pemasangan iklan melalui media yang sudah disediakan, 

seperti banner dan aplikasi di internet. Sebelumnya terlebih dahulu HRD membuat 

kriteria-kriteria calon pelamar agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan.  

Rekrutmen 

Pimpinan divisi / 

direktur meminta 

penambahan divisi / 

jumlah karyawan 

dalam satu divisi 

Memasang iklan 

sesuai dengan 

kriteria yang 

ditetapkan di 

media yang 

tersedia 

Scoring 

Review CV yang 

didapat 

Tes Seleksi dan 

wawancara 

Pengajuan hasil 

tes kepada 

pimpinan 

Merapatkan 

hasil 

Diterima 

Ditolak 
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Setelah calon kandidat terkumpul, HRD segera memanggil mereka maksimal 1 

minggu setelah CV masuk untuk mengikuti tes seleksi dan wawancara. Tes 

disusun berdasarkan kompetensi apa yang ingin diungkap. 

Selanjutnya, dilakukan proses scoring untuk melihat hasil yang didapat oleh calon 

karyawan. Proses scoring ini harus dilakukan maksimal 2 hari setelah proses tes 

seleksi selesai.  

Hasil dari scoring diberikan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan. Jika 

diterima, maka jika waktu memungkinkan, panggil calon karyawan untuk nego 

terkait dengan gaji. Jika dirasa sudah ada titik temu, maka dibuat surat perjanjian 

kontrak yang mengikat calon karyawan untuk selanjutnya diangkat sebagai 

karyawan kontrak CV.CoCo.M.  

22.  (HR) Training 

No Item  Tugas Input  Output  

1 Definisi  Kegiatan pelatihan untuk karyawan yang 

membutuhkan sebagai salah satu cara 

untuk mengembangkan kompetensi dan 

potensi yang dimiliki. 

Hasil KPI Post-test 

training 

2 Penanggung Jawab 

Utama  

Human Resource Development   

3 Pihak Terkait Karyawan CV.CoCo.M 

 

  

 

  

KPI Training Need 

Analysis 

Menyusun 

modul Training 
Pre-test 

Training Post-test 
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DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 

 

Menganalisis Sistem Pengendalian Internal atas masih adanya kehilangan 

barang dari proyek 

Wawancara terhadap Marketing 

1. Apakah ada aturan dan standar etika sebagai pedoman karyawan? 

- Standar etika yang diterapkan perusahaan yaitu karyawan wajib 

menerapkan sikap jujur, disiplin, dan kerja keras, dan apabila ada 

pelanggaran maka perusahaan tidak ada toleransi. 

2. Apakah ada standar kompetensi dalam perekrutan karyawan dalam 

perusahaan? 

- Perekrutmen karyawan di bagian marketing wajib lulusan sarjana. 

Untuk jurusan tertentu dibutuhkan tidak ada pada syaratnya. Sampai 

saat ini marketing yang berkerja di CV. COCO M adalah lulusan sarjana 

ekonomi dan sarjana komunikasi. Syarat lainnya adalah pengalaman 

kerja di bidang marketing minimal selama 2 tahun. 

3. Apakah adanya pengenalan tugas dan tanggung jawab dari perusahaan? 

- Marketing baru di perusahaan wajib menjalani masa training 3 bulan. 

4. Apakah ada training diluar 3 bulan tersebut untuk meningkatkan 

kompetensi di bagian marketing? 

- Tidak ada training lainnya. Setelah 3 bulan, marketing wajib turun 
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langsung ke lapangan. 

5. Apakah fungsi dan tugas marketing dalam perusahaan sudah sesuai? 

- Belum sesuai, tugas marketing di dalam perusahaan termasuk sangat 

banyak mulai dari mencari pelanggan dan memastikan pelanggan dapat 

dipercaya atau tidak, melakukan pengawasan di proyek, penagihan 

tagihan aktif dan purna, sampai ikut serta dalam pengiriman barang. 

Tugas yang banyak itu harus dilakukan oleh 1 orang dengan wilayah 

yang besar dan operasional yang kurang memadai. 

6. Apakah terdapat kebijakan (prosedur) pengendalian internal terhadap 

barang di proyek? 

- Tidak ada prosedur tertulis yang dierapkan pada perusahaan. Prosedur 

yang dilakukan marketing dalam pengendalian barang di proyek di 

sampaikan oleh Direktur secara lisan pada saat training karyawan baru. 

Marketing wajib bertanggung jawab atas keamanan barang di proyek 

dengan secara berkala melakukan pengawasan. Namun dikarenakan 

memunpuknya tugas maka seringkali lupa untuk dilakukan. 

7. Dalam menjalankan pengendalian internal terutama dalam pengawasan 

barang belum berjalan secara maksimal dan masih banyak barang yang 

hilang di proyek? 

- Pengawasan yang dilakukan saat ini memang belum maksimal. 

Pengawasan pada bulan ini untuk di dalam kota Semarang saat ini 

terdapat lebih dari 30 proyek terdiri dari proyek kecil (hanya sedikit set 
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yang disewa) hingga proyek besar (banyak set yang di sewa), belum 

pengawasan di luar kota. Pengawasan di luar kota yang menjadi 

permasalahan adalah operasional dan akomodasi yang diberikan 

perusahaan tidak sesuai. 

8. Bagaimana prosedur pengawasan barang di proyek? 

- Pemeriksaan barang di proyek memang tidak dilakukan secara rutin, 

namun menurut aturan perusahaan, pemeriksaan seharusnya dilakukan 

minimal 2 kali dalam sebulan di setiap proyek dalam kota dan minimal 

1 kali dalam sebulan di setiap proyek luar kota. Untuk saat ini sebisa 

mungkin pengawasan dilakukan 1-2 kali dalam sebulan di proyek dalam 

kota dengan jumlah sewaan yang banyak dan untuk jumlah sewa sedikit 

tidak dilakukan pengawasan. Untuk proyek luar kota saat ini terakhir 

hanya 1 kali ke 2 lokasi proyek di Pekalongan. 

9. Bagaimana prosedur pengawasan barang menuju proyek dan kembalinya 

dari proyek atas barang? 

- Barang yang akan dikirim ke pelanggan akan dilakukan muat barang 

oleh bagian gudang dengan dilakukannya perhitungan fisik serta 

pencatatan oleh bagian gudang. Lalu barang yang siap untuk dikirimkan 

akan dilakukan pendampingan oleh marketing hingga sampai tujuan 

lokasi pelanggan, sesampainya di lokasi proyek bokar barang akan 

dilakukan oleh karyawan proyek. Untuk barang yang akan 

dikembalikan yang sudah dimuat oleh karyawan proyek, marketing 
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tidak ada pendampingan hingga sesampainya di perusahaan.barang 

yang sudah sampai akan dilakukan bongkar oleh bagian gudang. Bagian 

gudang akan melakukan perhitungan fisik dan melakukan pencatatan. 

10. Dalam pengawasan barang di proyek juga dilakukan perhitungan fisik oleh 

marketing? 

- Tidak ada perhitungan fisik lagi di proyek, perhitungan fisik hanya 

dilakukan di perusahaan dan perhitungan fisik di perusahaan adalah 

tanggung jawab bagian gudang, bukan tugas dan tanggung jawab 

marketing. Perhitungan fisik hingga pencatatan merupakan bagian 

gudang. Apabila terdapat kesalahan dalam perhitungan hingga 

pencatatan maka kesalahan bagian gudang. Marketing meyakini bahwa 

barang yang dikirimkan sesuai permintaan pelanggan harus sama 

jumlahnya dengan barang yang dikembalikan oleh pelanggan. 

11. Apakah marketing ikut serta dalam pemeriksaan barang di gudang? 

- Tidak, marketing tidak ikut dalam pemeriksaan barang. Pengendalian 

internal barang di gudang merupakan tugas dan tanggung jawab bagian 

gudang. 

 

12. Apakah dalam pengelolaan persediaan barang pernah terjadi kehilangan 

atau kerusakan di dan/atau dari proyek?  

- Kehilangan dan kerusakan persediaan di proyek yang pernah terjadi 

adalah penjarahan barang yang sedang dikirimkan ke pelanggan, 
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pencurian barang di proyek oleh perusahaan scaffolding kompetitor 

dengan secara sengaja mengambil yang bukan barangnya, kontraktor 

mengambil barang yang dikira kepunyaan perusahaan kontraktor 

sendiri, kontraktor yang kabur dan meninggalkan barang dengan tidak 

bertanggung jawab, kontraktor yang menjual barang, hingga kontraktor 

yang dengan sengaja merusak barang. 

13. Bagaimana pertanggung jawaban atas kerusakan dan kehilangan barang di 

dan/atau dari proyek? 

- Pertanggung jawaban apabila kesalahan dilakukan oleh pelanggan maka 

pelanggan yang bertanggung jawab, selain itu ditanggung oleh 

perusahaan (CV. COCO M) seperti penjarahan barang, kontraktor yang 

kabur, dan lain-lain. 

14. Apakah ada aplikasi atau software untuk membantu kinerja marketing 

dalam pengendalian internal barang? 

- Tidak ada aplikasi atau software dalam membantu kinerja marketing 

saat ini. Pada kepemimpinan sebelumnya ada rencana untuk pembuatan 

aplikasi, namun sampai saat ini tidak ada kejelasannya. 
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DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 

 

Menganalisis Sistem Pengendalian Internal atas masih adanya selisih 

persediaan pada gudang setiap tahunnya 

Wawancara terhadap Kepala Gudang 

1. Apakah ada aturan dan standar etika sebagai pedoman karyawan? 

- Ada, perusahaan mewajibkan karyawan untuk jujur, disiplin, dan kerja 

keras. 

2. Apakah ada standar kompetensi dalam perekrutan karyawan dalam 

perusahaan? 

- Dalam rekrutmen karyawan di bagian gudang lebih diutamakan lulusan 

SMK dengan jurusan teknik (konstrukis, mesin, dan otomotif) namun 

ada juga yang lulusan SMA. 

3. Apakah adanya pengenalan tugas dan tanggung jawab dari perusahaan? 

- Setiap karyawan baru harus menjalani masa training 3 bulan. 

4. Apakah ada training diluar 3 bulan tersebut untuk meningkatkan 

kompetensi di bagian gudang? 

- Ada, pelatihan terakhir terdapat 5 karyawan dikirimkan ke Surabaya 

dengan sistem asrama selama 2 minggu mengenai pelatihan begesting. 

5. Apakah ada pemisahan fungsi dalam pengendalian internal pada bagian 

persediaan? 



152 
 

 

 
 

- Tidak ada pemisahan fungsi dalam pengendalian internal di bagian 

persediaan. Kepala gudang, staf gudang, dan staf rekondisi mempunyai 

tugas yang sama. Perbedaan hanya ada pada kepala gudang dalam 

penandatanganan dokumen. 

6. Apakah struktur organisasi yang ada telah memisahkan antara bagian 

permintaan, penerimaan, penyimpanan, pengeluaran barang dan 

pencatatan? 

- Tidak ada pemisahan dalam tugas. Ketika barang harus di muat atau 

barang harus di turunkan maka kepala gudang  hingga staf rekondisi ikut 

dalam kegiatan tersebut. 

7. Apakah terdapat kebijakan (prosedur) dalam bagian persediaan? 

- Tidak ada prosedur tertulis dalam bagian persediaan. Barang yang rusak 

akan dipisahkan dengan barang yang kondisi baik. Namun, untuk 

penyimpanan barang peletakan akan disusun sesuai jenisnya. 

8. Apakah ada struktur organisasi internal bagian persediaan?  

- Iya, ada kepala gudang merupakan struktur organisasi tertinggi di 

bagian persediaan. 

9. Apakah prosedur persediaan yang ada telah dilaksanakan dengan baik? 

- Iya, prosedur persediaan dari penerimaan hingga pengeluaran barang 

telah dilaksanakan dengan baik. 

10. Apakah semua karyawan memahami semua prosedur yang berlaku? 
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- Iya, semua karyawan yang berada di bagian persediaan memahami 

semua prosedur yang berlaku. 

11. Apakah dalam pengelolaan persediaan barang dagang pernah terjadi 

kehilangan atau kerusakan?  

- Kehilangan persediaan pernah terjadi sebelum perusahaan menerapkan 

pemasangan CCTV dan meninggikan dinding perusahaan bagian 

samping. Persediaan dicuri melalui dinding samping perusahaan. 

Kerusakan di gudang sampai saat ini masih ada yaitu besi terkena air 

hujan dalam jangka waktu yang lama dan barang tertumpuk di bagian 

yang sulit terjangkau, kerusakan lainnya yaitu barang yang rusak dari 

proyek.  

12. Apakah ada pembagian tugas dan wewenang pada bagian yang terlibat 

dalam persediaan? 

- Pembagian tugas berjalan dengan baik. Kepala gudang, staf gudang, dan 

staf rekondisi dalam melakukan tugas muat barang dan pengembalian 

barang bekerja sama dengan baik, namun dalam perhitungan fisiknya 

hingga pencatatannya dilakukan oleh bagian administrasi. 

13. Kenapa dalam melakukan pencatatannya dilakukan oleh bagian 

administrasi? 

- Semua karyawan di bagian gudang tidak ada yang bisa menggunakan 

komputer (belum mengenal komputer saat sekolah) dan ketika 

melakukan muat barang dan menurunkan barang dibutuhkan karyawan 
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yang banyak dengan waktu yang cepat maka tidak adanya karyawan 

dalam melakukan perhitungan fisik.  

14. Apakah pegawai di gudang dibebani atas persediaan barang dagang yang 

hilang dan rusak? 

- Tidak, persediaan barang yang hilang dan rusak di dalam gudang tidak 

di bebankan pada karyawan bagian gudang. 

15. Apakah adanya pengecekan stok persediaan barang secara rutin (stock 

opname)? 

- Ada, stock opname pernah dilakukan namun tidak rutin. Scaffolding 

memiliki jumlah yang banyak dan jenis yang banyak terlebih saat 

pandemi ini tidak banyak barang yang keluar maka tidak dilakukan 

stock opname. 

16. Apakah ada pengendalian untuk memastikan jumlah persediaan di 

perusahaan? 

- Jumlah persediaan di gudang berdasarkan jumlah barang yang dicatat 

oleh bagian administrasi dan pengendalian lainnya adalah penempatan 

barang setelah adanya pengembalian barang dari proyek diletaknya 

tersendiri dengan jumlah yang diyakini yaitu 100 biji. 

17. Apakah aktivitas pengendalian persediaan barang dagang telah 

dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan ? 

- Pengendalian dari perusahaan saat ini adalah keamanan perusahaan 
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berupa adanya CCTV dan tingginya dinding samping perusahaan. 

18. Apakah ada aplikasi atau software untuk mengontrol persediaan?  

- Tidak ada aplikasi atau software dalam mengontrol persediaan, semua 

pencatatan dan dokumen persediaan ditulis oleh kepala gudang di buku 

persediaan dan diinput menggunakan excel oleh bagian administrasi. 

19. Apakah ada komunikasi dari satu bagian kebagian lain di dalam perusahaan 

ini? 

- Iya, komunikasi dari bagian gudang ke bagian lainnya berjalan dengan 

baik. Bagian gudang selalu berkoordinasi dengan bagian administrasi 

dan bagian marketing dalam tersedianya barang dengan kualitas sesuai 

aturan perusahaan. 

20. Apakah dalam pengelolaan persediaan dari bagian gudang dengan bagian 

marketing sudah berjalan efektif? 

- Tidak, hubungan antara bagian gudang dan marketing kurang berjalan 

dengan baik. Pihak marketing kurang peduli dengan persediaan. Ketika 

melakukan muat barang maupun bongkar barang (pengembalian 

barang) hanya pihak marketing yang tidak ikut dalam perhitungan fisik. 

Perhitungan fisik membutuhkan banyak karyawan dalam 

melakukannya, semakin banyak karyawan maka muat atau bongkar 

lebih cepat selesai. 

21. Apakah alat-alat kerja di gudang sudah memadai? 
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- Alat-alat kerja dalam perawatan dan perbaikan barang sudah memadai, 

namun untuk alat-alat kerja dalam pengendalian persediaan dalam 

gudang masih kurang. 

22. Apakah digunakan kartu persediaan untuk persediaan barang dagang yang 

masuk dan keluar? 

- Kartu persediaan tidak ada, pencatatan hasil perhitungan fisik dilakukan 

secara coret-coretan di kertas kecil lalu bagian administrasi menginput 

ke komputer. 

23. Apakah sistem pengendalian internal atas persediaan barang dagang pada 

perusahaan ini sudah berjalan dengan efektif? 

- Iya, pengendalian internal atas persediaan barang oleh perusahaan sudah 

berjalan dengan efektif. 
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Gambar Visi Misi CV. COCO M 

 

Gambar Daftar Kehilangan Barang 

 

 

 

 

 



158 
 

 

 
 

Aturan Perjanjian Sewa dan Surat Pernyataan Sewa 
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Gambar Kondisi Perusahaan 

(Barang dalam kondisi baik) 
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Barang yang akan dikirimkan 

 

Barang Dalam Rekondisi 
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Penyimpanan Barang Rusak 

 

 

 

 

 

Barang Rusak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



162 
 

 

 
 

 


