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LAMPIRAN
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Lampiran Panduan Wawancara 

 

Wawancara Manajer Operasional (Branch Manager) 

1. Bergerak di bidang apakah PT. Bahtera Mulia Abadi? 

• Perusahaan kami bergerak di bidang pelumas untuk kendaraan 

bermotor baik motor maupun mobil dengan teknologi khusus dari 

Jerman 

2. Produk apa saja yang dimiliki perusahaan ini? 

• Produk yang kami miliki adalah pelumas dengan brand BM1, 

pelumas ini bermacam – macam jenis dan spesifikasinya, kurang 

lebih kami memiliki lebih dari 100 produk 

3. Bagaimana sejarah singkat dari perusahaan ini? 

• Perusahaan ini dulunya adalah sebuah agen distribusi, kemudian 

agen ini dibeli oleh Bp Jusak dan diubah menjadi PT dan 

kemudian dipindahkan kantor pusatnya ke Jakarta tidak kagi di 

Semarang 

4. Apa Visi dan Misi perusahaan? 

• Menjadikan PT Bahtera Mulia Abadi agar dapat lebih dikenal oleh 

masyarakat luas dan menjadikan perusahaan sebagai market leader 

dibidang pelumas. 



95 

 

 

• Menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat serta berusaha untuk 

meningkatkan taraf hidup masyarakat ke arah perubahan yang lebih 

baik. 

• Meraih kesuksesan bersama dengan menekankan kerja keras, 

semangat pantang menyerah, rasa memiliki, dan rasa tanggung jawab 

yang di setiap lini perusahaan 

5. Bagaimana dengan struktur organisasi dari perusahaan? 

Lampiran 

6. Apakah tujuan jangka pendek dan jangka panjang dari perusahaan ini? 

• Tujuan perusahaan kami baik untuk jangka pendek dan panjangnya 

adalah semakin meningkatkan pelayanan pada konsumen dan tetap 

menjaga kualitas terbaik dari produk kami sebagai modal untuk 

menjadi market leader 

7. Adakah Job desk yang jelas untuk setiap karyawan? 

Lampiran 

8. Adakah kirteria untuk training dan recruitment? 

• Untuk low management tidak. Hanya middle management keatas 

harus sesuai rekomendasi pusat 

9. Dari manakah supplier dari perusahaan ini? 

• Supplier kami asumsikan dari kantor pusat, mereka yang mengatur 

10. Siapakah yang bertugas melakukan pemesanan barang dagang? 
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• Divisi warehousing dengan menggunakan purchase order yang 

disetujui divisi admin dan pimpinan cabang (Operational Manager) 

11. Apakah semua otorisasi harus melewati anda? 

• Ya, sebab kuasa tertinggi di cabang ada di manager operasional 

12. Wilayah manakah yang menjadi area pemasaran perusahaan? 

• Seluruh wilayah Jawa Tengah 

13. Adakah kesulitan dalam menangani pegawai yang cukup banyak ini dan 

umumnya berkerja di lapangan? 

• Tentu saja ada dan cukup banyak, mulai dari tindak indisipliner 

dari karyawan, kecurangan karyawan di lapangan, kesulitan 

pemantauan kinerja karyawan, hingga kesalahan – kesalahan yang 

dapat merugikan konsumen dan perusahaan 

• Untuk tindak indisipliner beberapa diantaranya seperti 

keterlambatan masuk kerja maupun rapat dari beberapa pegawai 

yang umumnya staff lapangan, kemudian ada yang tidak masuk 

kerja tanpa ijin hingga saya terpaksa beri peringatan tertulis 

• Untuk pemantauan kerja system di perusahaan kami menggunakan 

laporan kinerja bulanan yang disusun oleh koordinator lapangan 

berikut cap atau tanda tangan dari bengkel Center Point tempat 

staff tersebut diperkerjakan. Namun, tetap saja ada beberapa staff 

yang kurang baik penilaiannya 



97 

 

 

14. Bagaimana cara pemantauan pegawai lapangan tersebut? 

• Saat ini cara yang kami gunakan adalah dengan menggunakan 

hasil pemantauan dari Laporan Kinerja yang dibuat oleh 

Koordinator selaku leader di lapangan (Lampiran Report 

Performance) 

15. Adakah kendala lain yang mungkin terjadi di perusahaan ini? 

• Untuk kendala saya kira seperti pada perusahaan dagang lainnya 

yakni masalah stok barang yang menjadi komponen utama dari 

perusahaan. Masalah persediaan ini cukup rumit dan harus 

mendapat perhatian ekstra, mulai dari pengemasan, penyimpanan, 

penghitungan, hingga arus barang masuk dan keluar yang sering 

kali timbul kesalahan sampai menimbulkan selisih persediaan yang 

perlu dikaji lebih lanjut untuk menemukannya hingga sampai ke 

pihak yang terlibat dalam mengawasi persediaan tersebut. 

(lampiran stok) 

• Adapula tentang stock kami yang bocor, setiap bulan pasti ada 

beberapa yang bocor dan kita sering terlambat antisipasi. 

Disamping saya cukup sibuk dan jarang ditempat, gudang sendiri 

kurang aktif dalam melaporkan 
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• Ada pula permasalahan TS2 yang beberapa dapat complain dari 

pelanggan, sampai yang paling parah pernah langsung telepon 

pihak manajemen dan marah – marah. 

• Disamping itu tingkat turnover karyawan untuk bagian staff 

lapangan juga cukup tinggi sehingga cukup merepotkan 

perusahaan dalam melakukan training pegawai baru. Berikut yang 

data yang diperoleh: 

Tahun Bulan Jml Masuk Jml Keluar Jumlah Karyawan 

2011 Sept 1 2 53 

 Okt 1 - 54 

 Nov 1 1 54 

 Des - 2 52 

2012 Jan - - 52 

 Feb - 1 51 

 Mar - 1 50 

 Apr 1 1 50 

 Mei - 1 49 

 Jun - 1 48 

 Jul 1 1 48 

 Agst - 2 46 
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 Sept 1 1 46 

 Okt 3 2 47 

 Nov 4 - 51 

 Des 3 1 53 

 TOTAL 16 17  

 

16. Apa yang anda ketahui tentang canvas? 

• Inti dari canvas adalah mengeluarkan barang untuk dijual 

kepada customer, namun belum jelas siapa customernya. Jadi 

seperti sistem jemput bola, kita menawarkan secara langsung, 

jika butuh langusung diberikan dan kita minta tanda terimanya. 

17. Apakah beresiko cara tersebut? 

• Kalo orangnya teliti tidak apa – apa, sebab cara seperti ini 

rawan kehilangan. 

18. Pernahkah dilakukan evaluasi terkait penggunaan canvas dan lain - 

lainnya? 

• Hanya dikaji oleh pusat, sehingga kami yang dicabang harus 

mengikuti aturan pusat. Saya hanya sebatas menegur dan 

mengevaluasi bawahan saya saja, kebijakan pun hanya yg 

bersifat desentralisasi 

19. Menurut anda bagaimana kinerja bagian warehousing? 
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• Saya rasa masih kurang baik, sebab kinerjanya kurang disiplin 

dan harus dikejar – kejar terus supaya tepat waktu. Namun 

untuk cari karyawan baru yang jujur juga agak susah jaman 

sekarang 

20. Terkait kebocoran tadi bagaimana antisipasinya? 

• Namanya rusak harusnya segera diretur ke pihak supplier, 

namun kadang proses nya yang berbelit dan pelaporan yang 

terlambat, jadi tidak semua yang rusak bisa diretur. Jadi ya sisa 

– sisa kerusakan dipakai anak – anak kantor 

21. Terakhir, apakah setiap kepala divisi juga dievaluasi, seperti 

coordinator, chief admin, SAE, dll.? 

• Tentu saja, itu wewenang dan tugas saya untuk mengevaluasi 

mereka 

 

Wawancara Manajer Keuangan & Admin 

1. Bagaimana sistem pencatatan di PT. Bahtera Mulia Abadi? 

• Kami menggunakan pencatatan manual semi otomatis, yakni 

pencatatan yang menggunakan pembukuan dan terakhir harus 

direcord ke system perusahaan 

2. Sistem apa saja yang digunakan? 
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• Menggunakan BM1 Sales Apps yang setiap harinya wajib dikirim 

ke kantor pusat untuk diperiksa 

3. Siapakah yang berwenang menerbitkan faktur? 

• Divisi Admin 

4. Bagaimana dengan proses otorisasi faktur tersebut? 

• Dengan tanda tangan pimpinan dan divisi admin 

5. Mengapa diperlukan otorisasi dalam faktur tersebut? 

• Agar divisi warehousing tidak sembarangan mengeluarkan barang 

tanpa persetujuan 

6. Apakah selama ini sempat bobol? 

• Tahun 2005 sempat ada kasus pimpinan sebelumnya dan staff 

gudang melakukan penggelapan beberapa barang perusahaan 

untuk dijual ke pihak lain dengan harga yang murah sehingga 

cukup merepotkan perusahaan 

• Namun pihak terkait telah diberhentikan dan telah diproses secara 

hukum oleh pihak berwenang 

• Saat ini wajib diberlakukan sistem opname faktur yang berguna 

untuk mengidentifikasi kecurangan, selisih, kehilangan, dan hal 

lain yang dapat merugikan perusahaan 

7. Untuk pembayaran faktur bagaimana prosesnya? 
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• Rata – rata konsumen menggunakan BG atau menggunakan jasa 

EDC yang baru – baru ini digunakan oleh perusahan. Dan jangka 

waktu pemabayarannya adalah 2 bulan 

8. Mengapa perusahaan lebih mengutamakan kredit? 

• Karena konsumen rata – rata ingin memanfaatkan jangka waktu 

pelunasan tersebut, sehingga tidak mau langsung melakukan 

peluanasan 

9. Adakah limit kredit untuk setiap customer? 

• Ada, 1 bulan untuk waktu normal dengan perpanjangan maksimum 

1 minggu atau melebihi batas nominal yang ditetapkan perusahaan 

10. Bagaimana sistem pembayaran dan penagihan piutang 

• Seperti yang saya sebut tadi, rata – rata customer menggunakan 

BG untuk pembayaran, ada juga yang menggunakan EDC yang 

disediakan perusahaan, dan tak jarang  ada yang membayar 

melalui cicilan yang dipungut dari collector. 

11. Bagaimana jika ada customer yang datang dan membayar cash di muka? 

• Yang membayar secara langsung (cash keras) akan diberi 

potongan 1% dan uang tersebut akan disetor ke bank setiap 1 

minggu sekali. 

12. Siapa yang bertugas melakukan penyetoran uang kas ke Bank? 

• Divisi admin (Cashier) atau Manager Operasional 
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13. Apakah anda yang berwenang dalam mengatur kas kecil di perusahaan 

ini? 

• Ya, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan perusahaan 

14. Berapa limit kas kecil yang harus ada di perusahaan? 

• Tidak dapat kami informasikan secara detail, namun tergantung 

dari kebijakan dan prakteknya di lapangan 

15. Problem apakah yang kerap terjadi di bagian accounting ini? 

• Ya seperti masalah estimasi dengan computer, penggunanan sistem 

yang sering kali trouble dan menggangu kelancaran operasional 

sebab penggunaan sistem ini masih tergolong baru dan masih 

membutuhkan penyesuaian. 

16. Bagaimana untuk proses maintenance nya? 

• Maintenance hanya bisa dilakukan oleh teknisi dari pusat, sebab 

kantor cabang tidak berwenang untuk merubah atau memperbaiki 

system tanpa seijin dari pusat, sehingga otomatis akan menunggu 

teknisi dari pusat untuk melakukan perbaikan. 

17. Upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengatasinya? 

• Harus dilakukan penelusuran dan penghitungan kembali hingga 

didapat kemana selisih tersebut, bila tidak akan dihitung kerugian. 

18. Untuk pengecekan stock bagaimana prosesnya? 
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• Kami print data pencatatan kami dari sistem perusahaan, kemudian 

tinggal dicocokan ke pencatatan bagian gudang, dan dapat sekalian 

juga dilakukan pengecekan stock fisik. 

 

Wawancara Kepala Gudang (Warehouse) 

1. Bagaimana proses siklus barang di bagian pergudangan? 

• Proses barang masuk menggunakan PO yang telah dikirim ke 

supplier, barang keluar menggunakan faktur / DO yang akan 

dikirim ke konsumen 

2. Bagaimana proses PO (Purchase Order)? 

• Saya sendiri yang membuat DO bila stock gudang dirasa telah 

menipis. Caranya adalah DO yang telah dibuat akan diserahkan ke 

Manger operasional untuk diotorisasi, kemudian diserahkan ke 

divisi admin untuk dilakukan pengecekan ulang dengan stock 

admin, jika sesuai admin akan mengirimnya ke supplier dan 

melakukan recording. 

3. Adakah masalah dalam penerimaan dari pusat? 

• Tidak ada masalah dalam pengiriman dari pusat mungkin hanya 

keterlambatan 

4. Bagaimana dengan proses DO (Delivery Order)? 
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• Yang menerbitkan DO adalah divisi admin, mereka membuat 

dengan informasi dari sales order dan kemudian diserahkan kemari 

dan saya bisa mengeluarkan barang 

5. Adakah masalah dengan pengiriman barang ke outlet dan toko customer? 

• Tidak ada masalah atau lebih detilnya bisa ditanyakan ke driver 

6. Bagaimana sistem pencatatan dari bagian gudang? 

• Disini saya ada 4 pembukuan: kartu stok fisik, buku catatan 

gudang, buku pengiriman, dan arsip stok computer. Yang catatan 

gudang dan stock computer merupakan pengembangan saya 

supaya lebih baik. 

7. Bagaimana sistem keamanan dari gudang? 

• Pengamanan saya rasa cukup memadai, yang memegan kunci 

hanya saya dan manger operasional selaku pengawas 

8. Apa fungsi dari pencatatan manual dan komputerisasi? 

• Hanya sebagai pembanding dan control secara lebih spesifik 

9. Apakah selalu kroscek jumlah antar keduanya? 

• Biasanya selalu cocok karena saya sendiri yang membuatnya, 

selisih hanya beberapa kali dan jarang. 

10. Seberapa Sering Ketidakcocokan barang anda dan input dari bagian Admin? 
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• Akhir –akhir ini tidak terjadi, jika terjadi pun paling hanya salah 

catat, barang rusak yang belum diketahui atau karena system 

canvas barang. 

11. Bagaimana cara meminimalkan selisih tersebut? 

• Mudah saja, disini dianjurkan melakukan pengecekan 2 hari 

sekali atau seminggu sekali, dari situ bisa kelihatan 

12. Sudahkah hal tersebut rutin dilakukan? 

• Hal itu tidak tentu, tergantung intesitas padat tidaknya aktivitas 

perusahaan. sebab kita harus kroscek dan dipantau admin juga. 

13. Jenis Barang apa saja yang dikelola bagian gudang? 

• 2 jenis barang : barang dagang dan barang promosi. Dan barang 

tersebut sekarang dikelola orang yang berbeda 

14. Bagaimana dengan perlakuan “Barang Promo”? Apakah sama dengan 

“Barang Dagang”? 

• Keduanya cukup sama dan pencatatan keduanya dengan metode 

yang sama pula dan perlakuan fisik yang sama pula 

15. Masalah – Masalah apa yang kerap terjadi di bagian pergudangan? 

• Seperti yang saya sebutkan tadi jika tidak kesalahan mencatat yang 

mungkin disebabkan karena system canvas barang 

16. Apa yang dimaksud dengan penjualan sistem “Canvas” 
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• System canvas diberlakukan hanya jika lokasinya cukup jauh dan 

bukan kota yang cukup besar. Caranya, sales dan driver yang 

bertugas keliling membawa stok barang yang saya miliki, namun 

barang tersebut belum terhitung barang keluar, jadi sitemnya 

seperti stok berjalan, sehingga bilamana ada order mendadak dari 

konsumen di kota yang lokasinya cukup terpencil, bisa langsung 

diberikan barang orderan, hal ini cukup efektif mengingat tidak 

perlu bolak balik mengirim barang, disatu sisi pencatatan dengan 

cara seperti ini tidak mudah, sering kali sales tidak langsung 

melaporkan saat barang sudah laku atau disorder konsumen dan 

dalam pencatatan saya barang tersbut masih menjadi hak 

perusahaan, sehingga pasti akan menimbulkan selisih, sebab ini 

tidak menggunakan faktur, dan yang diterima konsumen cuma 

tanda terima untuk faktur susulan berikut stempelnya sebagai tanda 

valid. 

17. Masihkah sistem tersebut diberlakukan? 

• Kami sudah tidak melakukan hal tersebut 

18. Mengapa masih dilakukan? 

• Terkait hal itu terkadang kita masih suka kejar target diwaktu 

hampir akhir bulan, ya resikonya seperti itu. 
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19. Bagaimana koordinasi barang yang dikeluarkan gudang dan dikirimkan oleh 

driver? 

• Harus ada pengawasan satu sama lain, sehingga tidak ada 

kecurangan 

20. Apakah semua barang dikirim lewat driver? 

• Tidak, ada system packeting untuk lokasi yang benar – benar jauh 

dan sangat sedikit konsumennya. 

21. Bagaimana dengan sistem “Packeting” tersebut? 

• Kami bekerja sama dengan biro jasa pengiriman 

22. Siapa saja yang terlibat dalam pengiriman via “Paket” tersebut? 

• Divisi warehousing saja dengan dokumen – dokumen dari admin 

23. Kendala apa yang dijumpai jika menggunakan jasa pengiriman itu? 

• Suatu kali pernah terjadi salah kirim dan masuk ke bengkel yang 

salah, masalahnya bengkel tersebut menerima namun dia tidak 

merasa pesan dan tidak mau membayar. 

24. Bagaimana dengan masalah kebocoran persediaan? 

• Anda tahu juga ya? Menurut saya itu karena bahan pembungkus 

dan kemasannya yang kurang baik. Dalam produksi juga mungkin 

ada yang cacat dsb. 

25. Bagaimana perlakuan untuk produk bocor tersebut? 
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• Seharusnya segera diretur ke pihak supplier selama ada bukti dan 

foto produk terkait. Namun untuk pengamanan, kami simpan dulu 

di jerigen dan tempat penampungan 

26. Tidak pernahkah ada evaluasi terkait pihak ekspedisi ataupun wacana 

penggantiannya? Saya dengar sering terlambat dalam pengiriman? 

• Wah, tidak pernah kepikiran  atau dilakukan sampai seperti itu. 

Memang mereka cenderung terlambat, sebab sopirnya selalu berganti 

– ganti, sehingga sering tersesat dalam pengiriman 

 

Wawancara Coordinator 

1. Apa tugas Coordinator? 

• Melakukan training TS2 

• Membantu Penagihan (darurat) 

• Memantau perkembangan “Center Point” 

• Menyusun program untuk promosi 

• Membantu informasi sales dalam pencarian institusi 

2. Dimana coordinator selalu bertugas? 

• Kami tidak pernah pasti, selalu berpindah – pindah, memantau kinerja 

TS2 dan mencari outlet – outlet baru yang bisa dijadikan rekanan. 

3. Mengapa perlu memantau kinerja TS2? 
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• Tentu saja perlu dipantau, kalau bekerja tidak sering dipantau nantinya 

bisa tidak maksimal 

4. Bagaimana cara pemantauannya? 

• Kita bisa datang langsung ke lokasi seperti sidak atau dengan TS2 

report yang diisi dari outlet / bengkel tempat mereka bertugas. Dari itu 

bisa dilihat kerja mereka. lewat cara ini juga kita dapat menjalin 

hubungan baik dengan pelanggan dan meningkatkan citra dari 

perusahaan. 

5. Apakah cukup bagus kinerja TS2? 

• Tidak seluruhnya bagus, beberapa sempat dapat complain, bahkan ada 

yang minta tukar ganti TS2. Kalo yang begini kita juga harus datang 

ke lokasi untuk minta maaf juga 

6. Apa yang dilakukan terkait masalah itu? 

• Ya otomatis kita menuruti permintaan pelanggan, kita ganti yang 

bertugas disana. Kalau yang baru sekali dua kali kinerjanya kurang 

baik masih dimaklumi. 

7. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? 

• Mungkin karena tidak seluruhnya dapat terpantau atau juga tergantung 

dari kinerja mereka yang masih kurang giat. 

8. Bagaimana terkait perekrutan TS2 baru? Saya dengar perusahaan berencana 

menambahkan banyak armada baru 



111 

 

 

• Benar sekali, kami sedang butuh banyak tenaga untuk mengcover area 

Jawa Tengah yang cenderung sudah benar – benar overload untuk di 

handle TS yang ada. Untuk training dan recruitment kami yang 

memberikan rekomendasi dan filtering. Selanjutnya tergantung 

pimpinan. 

9. Adakah syarat khusus untuk menjadi TS2? 

• Yang terpenting adalah niatan bekerjanya, yang saya rekomendasikan 

tentunya ke pimpinan 

10. Adakah pelatihan bagi TS2 baru? 

• Tentu saja ada, tidak mungkin tidak diberi bekal sebelum dilepas ke 

lapangan 

11. Materi apa saja yang diberikan? 

• Biasanya hanya pengetahuan tentang produk kami dan Area kerja 

Wawancara Sales Area Executive: 

1. Apa sajakah tugas dari anda? 

• Mengunjungi Non-Center Point 

• Mengunjungi Center Point 

• Mengunjungi ATPM 

• Mencari New customer 

• Monitoring kompetitor 
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• Memasarkan produk 

• Melakukan penagihan 

2. Apa itu Center Point? 

• Itu semacam bengkel / outlet yang kita angkatan sebagai rekanan kerja 

dari perusahaan untuk memasarkan produk kami. 

3. Adakah syaratnya? 

• Tentu ada, merea wajib memiliki seluruh produk kita, tidak harus 

banyak namun cukup. Mereka juga dapat timbale balik beruap bantuan 

TS2 dan demo di lokasi mereka untuk mendongkrak penjualan. Hal ini 

cukup efektif mengingat belum adanya kompetitior yang mencontoh 

demikian. 

4. Terkait canvas bolehkah saya bertanya sedikit? 

• Tentu, canvas itu seperti jualan barang kaki lima, kita keliling ke toko 

– toko menawarkan barang untuk membantu nutup target sales juga. 

Cara ini cukup efisien bagi kami 

5. Adakah masalah terkait canvas itu? 

• Kalau dari saya yang menggunakan sepertinya tidak bermasalah, 

namun dari gudang sering mengkomplain kami tidak 

menginformasikan data penjualan canvas. Namanya sibuk, ya pasti 

agak lupa, soalnya barang yang dibawa juga tidak sedikit 

6. Dokumen apa saja yang dibawa? 
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• Kami hanya membawa selembar DO bukti barang tersebut, supaya 

aman kalo ada pemeriksaan di jalan 

7. Misalkan laku nya barang tersebut tidak di satu outlet bagaimana? Kan 

dokumennya hanya satu lembar? 

• Nah, itu yang agak repot, kita harus teliti dan mengecek ulang jumlah 

barangnya, setelah itu jangan lupa minta TT(tanda terima) dari mereka 

lengkap dengan stempel outlet sebagai bukti kami. Bukti inilah yang 

kami serahkan ke admin untuk  pembuatan faktur susulan. Memang 

repot, tapi lumaya buat kejar target 

 

Wawancara Sopir (Driver) 

1. Wilayah mana saja yang menjadi Area Pengiriman? 

• Dibagi 2 area: dalam kota dan luar kota tapi masih di lingkup Jawa 

Tengah 

2. Bagaimana proses pengambilan barang dari gudang? 

• Barang kami angkut setelah ada perintah untuk loading dari atasan 

3. Adakah Otorisasi khusus dalam melakukan pengiriman? 

• Acuan kami hanya dari kepala gundang dan manager opersional 

4. Dokumen apa saja yang anda bawa dalam pengiriman? 

• Kami hanya diberi faktur dan surat jalan untuk mengirimkan 

barang – barang tersebut 
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5. Kendala apa yang mungkin pernah dan sering dihadapi? 

• Umumnya hanya keterlambatan, barang mengalami kerusakan, 

barang tertukar atau salah pengemasan, untuk data jadwal 

pengiriman kami tidak menyimpannya lagi. 

6. Bagaimana jika barang kiriman ada yang kurang atau mungkin tertukar? 

• Kami harus segera lapor ke kepala gudang dan melakukan 

penggantian 

7. Cek fisik pengiriman barang dilakukan oleh siapa saja? 

• Kepala gudang, kepala admin dan driver 

8. Pernahkah terjadi ketidakcocokan pesanan dengan konsumen? 

• Pernah, bisa konsumen yang salah order atau pihak perusahaan 

yang salah melakukan pengemasan sehingga mengirim barang 

yang tidak sesuai dengan pesananan. 

9. Bagaimana dengan proses pengiriman barang secara keseluruhan? 

• Seluruhnya berjlan baik dan aman 

10. Pernahkah anda mengirim barang secara canvas? 

• Tentu saja pernah, paling sering kalau mau akhir bulan 

11. Apa yang anda ketahui tentang pengiriman sistem “paket”? 

• Kami hanya bertugas mengirimkannya ke biro jasa rekanan, hali 

ini biasanya dialkukan bila pesanan tersebut mendadak dan tidak 

sesuai jadwal pengiriman
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LAMPIRAN DOKUMENTASI 

 

1. Contoh DO untuk Canvas (Bukti tabel 1.2): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Persediaan yang rusak/bocor (bukti tabel 1.3) 
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3. Bekas Kebocoran 

 

 

 

 

 

 

 

4. Beberapa contoh laporan dari customer 

Kinerja baik: Kinerja buruk:  
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5. Catatan – Catatan Gudang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Training TS2  
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7. Contoh data Area Kerja 

 

 

 

 

 

 

 

8. Proses loading Barang  

 

 

 

9. Tidak adanya pemantauan Loading 

 

 

 

10. Proses pemisahan Persediaan Lama-Baru
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LAMPIRAN TABEL 

Tabel 1.1 

Rekap Ketidaktelitian Div. Warehousing 

Bulan Produk Selisih Keterangan % 

Januari BM-1 PC 1500 4T Oil 154 Belum Tercatat di data warehousing 100 

 BM-1 Motorcycle Additive 457 Belum Tercatat di data warehousing 100 

 BM-1 Hi Competition 4T Oil 71 Barang masuk Belum dilaporkan ke 

data warehousing 

100 

Februari BM-1 Synthetic Motor Oil 

4T (0,8L) 

36 Belum Tercatat di data warehousing 0,74 

 BM-1 PC 1300 4T Oil (0,8L) 12 a. Ada 3 barang yang hilang 

b. Ada 9 barang yg dibawa oleh sales 

tetapi belum tercatat oleh 

warehousing 

1,8 

 BM-1 PC 1500 4T Oil (0,8L) 33 Belum Tercatat di data 

warehousing 

17,6 

 BM-1 PC 1000 – Gasoline 12 1. 11 barang masih dibawa sales 

2. 1 barang Hilang 

4,3 

 BM-1 PC 3100 – Gasoline 

(1L) 

20 Belum Tercatat di data warehousing 5,1 

 BM-1 PC 4000 – Diesel (5L) 90 Belum Tercatat di data warehousing 75,6 

Maret BM-1 Gold Series Additive 239 Belum Tercatat di data warehousing 96 

April BM-1 Synthetic Motor Oil 

4T (0,8L) 

470 Belum Tercatat di data warehousing 11,2 

 BM-1 Synthetic Motor Oil 

4T (1L) 

389 Belum Tercatat di data warehousing 9,9 

 BM-1 PC 1100 4T Oil (1L) 51 a. Belum Tercatat di data 

warehousing 48 

b. Rusak 3 

28,4 
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 BM-1 Matic Motorcycle Oil 

(0,8L MB) 

91 a. Belum Tercatat di data 

warehousing (90) 

b. Hilang (1) 

16,5 

 BM-1 Matic Motorcycle Oil 

(1L MB) 

3 Hilang 1,7 

 BM-1 PC 1000 - Gasoline 251 a. Belum Tercatat di data 

warehousing (249) 

b. Hilang (2) 

6 

Mei BM-1 PC 1300 4T Oil (1L) 1 Hilang 0,3 

Juni BM-1 PC 6000 – Diesel (1L) 121 a. Belum Tercatat di data 

warehousing (120) 

b. Hilang (1) 

61 

Agustus BM-1 Synthetic Motor Oil 

4T (0,8L) 

188 Belum Tercatat di data warehousing 3,4 

Sept BM-1 PC 1500 4T Oil (1L) 50 a. Belum Tercatat di data 

warehousing (24) 

b. Masih dibawa sales (24) 

c. Rusak (2) 

23 

Nov BM-1 Gold Series Additive 105 Belum Tercatat Warehousing 57 

Des BM-1 Synthetic Motor Oil 

4T (0,8L) 

189 Belum Tercatat Warehousing 2,1 

 BM-1 Synthetic Motor Oil 

4T (1L) 

87 a. Masih dibawa sales (60) 

b. Hilang (3) 

c. Belum tercatat Warehosuing (24) 

1,44 

 BM-1 PC 1300 4T Oil (1L) 1 Hilang 0,3 

 BM-1 PC 3000 – Gasoline 

(1L) 

9 Retur Belum Dicatat 41 

Sumber: Lap. Stock Fisik, Lap. Stock Admin, & Catatan Warehousing 2012 
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Tabel 1.2  

Rekap Penggunaan Canvas 

Bulan Produk Jumlah Produk 

Januari BM-1 Synthetic Motor Oil 4T (0,8L) 6 

 BM-1 Synthetic Motor Oil 4T (1L) 6 

 BM-1 Gear Lube 90   31 

Februari BM-1 PC 1300 4T Oil (0,8L) 9 

 BM-1 PC 1300 4T Oil (1L) 12 

 BM-1 PC 1500 4T Oil (0,8L) 9 

 BM-1 Synthetic Motor Oil 2T 12 

 BM-1 PC 1000 – Gasoline 11 

 BM-1 PC 3100 – Gasoline (1L) 16 

Maret BM-1 PC 1300 4T Oil (1L) 40 

April BM-1 PC 1300 4T Oil (1L) 28 

 BM-1 Synthetic Motor Oil 2T 4 

 BM-1 PC 3100 – Gasoline (4L) 12 

 BM-1 PC 5000 – Gasoline  (1L) 5 

 BM-1 PC 5000 – Gasoline (5L) 3 

 BM-1 Gold Series Lubricant (10W-40) 2 

 BM-1 PC 4000 – Diesel (5L) 9 

Mei BM-1 Synthetic Motor Oil 4T (0,8L) 18 

 BM-1 Matic Motorcycle Oil (0,8L MB) 6 

 BM-1 Matic Motorcycle Oil (1L MB) 24 

 BM-1 PC 5000 – Gasoline (1L) 2 

 BM-1 PC 4000 – Diesel (1L) 12 

 BM-1 Synthetic Motor Oil 4T (1L) 9 

September BM-1 PC 1500 4T Oil (0,8L) 24  

 BM-1 PC 1500 4T Oil (1L) 24 

Oktober BM-1 Hi Competition 4T Oil 20 
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 BM-1 Gear Box Additive 16 

Desember BM-1 Matic Motorcycle Oil (0,8L) 10 

 BM-1 Matic Motorcycle Oil (1L) 7 

 BM-1 A/T Oil (100ml) 3 

 BM-1 Synthetic Motor Oil 2T  6 

 BM-1 PC 3000 – Gasoline (4L) 3 

 BM-1 PC 3100 – Gasoline (4L) 6 

 BM-1 PC 5000 – Gasoline (4L) 3 

Total 398 

Sumber: Lap. Stock Fisik, Lap. Stock Admin, & Catatan Warehousing 2012 
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Tabel 1.3 

Data Produk yang Bocor 

Bulan Produk Jumlah Jenis Kerusakan % 
Feb BM-1 Synthetic Motor Oil 

4T (1L) 
2 Pouch bocor 0,3 

April BM-1 PC 1300 4T Oil 
(0,8L) 

 2 Pouch bocor 0,6 

 BM-1 Gold Series Lubricant 
(10W-40) 

1 Kemasan kardus usang 0,4 

 BM-1 PC 3000 Gasoline 4L 6 Karton Rusak 2,3 
Mei BM-1 Synthetic Motor Oil 

4T (0,8L) 
7 Karton penyok dan  

beberapa kemasan kardus 
pouch didalam bocor 

0,2 

 BM-1 Matic Motorcycle Oil 
(0,8L MB) 

6 Pouch bocor 1,8 

 BM-1 PC 5000 – Gasoline 
(1L) 

1 Kardus pouch robek 0,3 

 Gear Lube Multigrade 1 Tube rusak 0,5 
Juli BM-1 Gold Series Additive 2 Kardus pouch robek 2 
 BM-1 Synthetic Motor Oil 

4T (1L) 
1 Pouch bocor 0,02 

Sept BM-1 PC 1500 4T Oil 
(0,8L) 

4  Pouch bocor 3 

 BM-1 PC 1500 4T Oil (1L) 2 Pouch bocor 1,2 
 BM-1 PC 5000 (4L) 3 Karton penyok dan kardus 

didalamnya rusak 
1,5 

Okt BM-1 Gear Box Additive 4 Kardus Usang 5 
Des BM-1 PC 1100 4T Oil  3 Pouch bocor 0,5 

 BM-1 PC 1300 4T Oil  
(0,8L) 

4 Pouch bocor 0,54 

 BM-1 PC 1500 4T Oil 
(0,8L) 

3 Pouch bocor 1,8 

 BM-1 High Temperature 3 Tube Rusak 1,7 
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Grease (50gr) 

 BM-1 High Temperature 
Grease (150gr) 

2 Tube Rusak 2,6 

Sumber: Lap. Stock Fisik, Lap. Stock Admin, & Catatan Warehousing 2012 

 

Tabel 1.4 

Performace Report TS2 

2012 Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agst Sept Okt Nov Des 

Adi X            

Adjie   X X   X X     

Anna      X       

Bima   X   X    X X  

Cholis           X  

Dian X            

Didin            X 

Endah      X X  X X   

Sendy X   X         

Santo    X   X X   X  

Solikhin X     X X  X    

Misbah -  - -  - - -  X X  

Wulan   X          

Wahyu - - - - - - - -    X 

Sumber: Laporan Performance TS2 2012 
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