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Lampiran 

Lampiran 1 

 

Hasil Wawancara I dengan Narasumber “Ibu Perhiasan” 

Data yang 

Dibutuhkan 

Faktor Sumber Pertanyaan Jawaban 

Pengendalian 

Lingkungan 

Gaya 

Kepemimpinan 

 

 

 

 

 

 

 

  

Karyawan 

A 

 

 

 

Apa yang anda 

rasakan saat 

bekerja dengan 

Ibu Perhiasan? 

Saya nyaman ya, Ibu 

Perhiasan jika 

berbicara itu halus. 

Orangnya sabar jadi 

jika ada sesuatu bisa 

tenang responnya. 

Karyawan 

B 

Ibu Perhiasan enak 

diajak berbicara, 

maksudnya dia 

mengajari kita untuk 

sopan dan ramah ke 

customer dengan 

cara beliau juga 

ramah kepada kita, 

meskipun kita cuma 

karyawan tapi kita 

dihargai begitu. 

Peraturan dan 

Kebijakan Yang 

Dibuat Entitas 

Ibu 

Perhiasan 

Adakah aturan 

tertulis yang 

harus ditaati 

karyawan di 

toko Ibu? 

Tidak ada mba, ikut 

saya hanya yang 

penting disiplin 

waktu dan 

pengertian saja. 

Saya juga sudah 

berumur tidak bisa 

ngontrol semua 

begitu 
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Pengendalian 

Penilaian 

Resiko 

Resiko Internal 

– Kebijakan 

Entitas terhadap 

kepuasan dan 

Ketidakpuasan 

dalam bekerja 

Ibu 

Perhiasan 

Apakah 

karyawan 

pernah 

melakukan 

komplain 

mengenai 

peraturan yang 

diterapan Ibu?  

Selama ini belum 

pernah ada komplain 

mengenai aturan sih, 

karena seperti yang 

saya katakan tadi 

aturan saya itu tidak 

tertulis dan yang 

penting disiplin 

waktu dan 

pengertian saja. 

Karyawan 

A 

Bagaimana 

aturan kerja 

yang 

diterapkan Ibu 

Perhiasan di 

toko ini? 

Aturan seperti apa 

ya mba? Di toko ga 

ada aturan apa-apa 

yang ditulis Ibu, 

aturan yang kita tau 

seperti misalnya jika 

terlambat sampe 8x 

dalam 1 bulan tidak 

dapat uang makan.   

Resiko Internal 

– Perubahan 

personil dalam 

entitas 

Ibu 

Perhiasan 

Apakah pernah 

ada perubahan 

anggota 

karyawan? Jika 

ada apakah 

berdampak 

terhadap 

kinerja 

karyawan 

lama? 

Dulu pernah ada 

karyawan saya rajin 

sekali keluar karena 

sudah mau 

melahirkan. Setelah 

itu kerja yang lain 

lumayan berantakan, 

mungkin karena 

terlalu bergantung 

dengan karyawan 

yang keluar ini 

sepertinya. 

Resiko Eksternal 

– Perubahan 

Ibu 

Perhiasan 

Di tahun 2018 

untuk 

Iya itu PPh saya 

turun dari 1% 
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Kebijakan 

Pemerintah 

terkait aturan 

perpajakan 

peraturan 

perpajakan kan 

ada penurunan 

tarif PPh yang 

harus Ibu 

bayar, apakah 

saat aturan 

tersebut keluar 

Ibu sudah 

mengerti dan 

paham? 

menjadi 0,5% per 

bulan Juli ternyata. 

Nah saya baru tau 

setelah dibulan 

Agustus karna kan 

saya tidak terlalu 

mengikuti. Saya 

dapat email dari 

orang pajak nya. 

Otomatis rugi ya 

mba saya bayarnya 

masih penuh 1% 

tapi ternyata sesuai 

aturan sudah 0,5%. 

Peraturan pajak itu 

banyak dan selalu 

update mba saya 

tidak selalu 

mengikuti, jika 

orang pajak tidak 

email juga saya 

tidak tahu karena 

orang pajak jarang 

sosialisasi. 

Resiko Eksternal 

– Munculnya 

Usaha Sejenis di 

satu lokasi 

Ibu 

Perhiasan 

Saya lihat di 

lokasi ini ada 

beberapa toko 

dengan usaha 

yang sama 

dengan Ibu, 

apakah usaha 

Ibu 

terpengaruh? 

Namanya orang 

jualan ya mba 

muncul pesaing itu 

wajar. Beberapa 

customer ada yang 

lari kesana juga 

wajar. Yang penting 

dari saya dan toko 

saya tetap 
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melakukan yang 

diperlukan. Promo 

yang ditawarkan, 

promosi yang 

dilakukan juga wajar 

tidak semakin 

gencar. Point utama 

adalah membuat 

customer nyaman. 

Bagaimana pun jika 

kita sudah berhasil 

mengambil hati 

customer mereka 

tidak akan 

berpindah. Itu yang 

saya pikirkan. Dan 

bersyukur hal itu 

membuahkan hasil 

hingga saat ini 

masih banyak 

customer saya yang 

loyal begitu. 

Kontrol 

Aktivitas 

Pemisahan 

Fungsi Tugas 

yang Diperlukan 

Ibu 

Perhiasan 

Bagaimana 

sistem atau 

cara ibu dalam 

memimpin 

toko perhiasan 

Ibu? 

Di toko saya 

penjualan biasa jadi 

memimpin gimana 

saya ga paham. 

Maksudnya, 

apakah ada 

pemisahan 

tugas Bu 

misalnya 

Kalau untuk itu 

bagian yang dipisah 

itu bagian belakang 

sama depan saja. 

Bagian belakang itu 
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bagian 

pencatatan 

transaksi 

penjualan 

dengan yang 

menerima kas 

dan lainnya? 

untuk membuat 

bentuk-bentuk 

perhiasan yang 

dipesan, lalu bagian 

depan untuk jual 

beli perhiasan saja. 

Nanti dimalam nya 

semua catatan dan 

uang langsung 

diberikan ke saya 

Kontrol 

Pemantauan 

Evaluasi 

Laporan 

Perpajakan 

Ibu 

Perhiasan 

Apakah Ibu 

memakai jasa 

konsultan dan 

auditor untuk 

membantu 

rekonsiliasi 

laporan 

keuangan? 

Saya pakai 

konsultan tapi hanya 

sekedar untuk cek 

saja dan membantu 

membuat laporan 

SPT Tahunan. Tapi 

saya tidak pernah 

pakai auditor, usaha 

saya apa perlu audit 

mba karena masih 

kecil. Saya pakai 

konsultan saja 

kadang tidak begitu 

diperhatikan 

makanya saya bisa 

tidak tahu jika ada 

kebijakan terkait 

turunnya tarif PPh. 

Mungkin karena 

hanya komunikasi 

1x setahun saat 

mendekati laporan 

SPT saja. 
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 Sumber : Wawancara dengan Ibu Perhiasan serta Karyawan, Sabtu 28 Maret 2020 
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Lampiran 2 

Hasil Wawancara II dengan Narasumber 

untuk Penyusunan Sistem Pengendalian Internal 

 

Indikator 

Data SPI 

Faktor Yang 

Dinilai 

Sumber Pertanyaan Jawaban 

Pengendalian 

Lingkungan 

History Entitas 

& 

Gaya 

Kepemimpina

n 

Ibu 

Perhiasan 

Dalam Ibu 

mengendalikan 

jalannya toko, 

apakah ada beberapa 

point yang Ibu 

tekankan untuk para 

karyawan? Misalnya 

saat berinteraksi 

dengan customer 

harus bersikap 

seperti apa. 

Dari sejak awal saya 

menjalankan usaha, 

sebelum saya punya 

toko seperti ini mba 

saya punya prinsip, 

berjualan itu kita 

menawarkan apa 

yang kita punya jadi 

cara kita 

menawarkan produk 

kepada customer 

menjadi titik utama. 

Jadi kita harus bisa 

menarik customer, 

yang awalnya ragu 

setelah mendengar 

penjelasan kita 

menjadi semakin 

tertarik, yang 

awalnya tidak mau 

tahu mendengar apa 

yang kita tawarkan 

menjadi tertarik. 

Cara saya 

berperilaku kepada 

karyawan itu yang 

menjadi acuan 

karyawan dalam 

bersosialisasi. Saya 

menekankan untuk 

ramah, mau 

mendengarkan orang 

lain dan memberikan 

respon yang baik. 

Peraturan dan 

Kebijakan 

Yang Dibuat 

Entitas  

Ibu 

Perhiasan 

Dalam menjalankan 

usaha, Ibu Perhiasan 

tidak membuat 

aturan tertulis yang 

harus dilaksanakan 

oleh karyawan, 

menurut Ibu sejauh 

ini apakah tanpa 

Meskipun tidak 

menggunakan aturan 

tertulis tapi secara 

tidak sadar mereka 

sering mendengarkan 

beberapa aturan main 

dalam bekerja disaat 

saya sedang datang 



 

63 
 

aturan tertulis 

tersebut terutama 

mengenai hadiah dan 

hukuman atau sanksi 

jika melakukan 

kesalahan, karyawan 

mampu memberikan 

dampak positif 

dalam kinerjanya 

Bu? 

ke toko. Sembari kita 

ngobrol juga sering 

saya selipkan 

perkataan seperti 

contohnya siapakah 

hari ini yang telat 

hati-hati uang 

makannya hilang dan 

sebagainya. 

Penilaian 

Resiko 

Resiko 

Internal – 

Perubahan, 

Penambahan, 

Pengurangan 

Personil dalam 

Entitas 

Ibu 

Perhiasan 

Apabila ada 

pergantian karyawan 

apakah toleransi 

terhadap karyawan 

baru tersebut 

berjalan baik dengan 

karyawan lama Bu? 

Selama ini jika ada 

pergantian karyawan 

itu dikarenakan suatu 

hal yang benar-benar 

mendesak, jadi rotasi 

pergantian karyawan 

di toko saya kecil, 

tidak sering. Jadi 

menurut saya 

meskipun ada 

karyawan baru, 

karyawan tersebut 

bisa beradaptasi dan 

merasa betah. 

Terbukti dari jangka 

waktu mereka 

bertahan di toko 

saya. 

 Karyawan 

A 

Saya sudah cukup 

lama membantu Ibu 

Perhiasan, dan 

pernah ngalami 

beberapa kali ada 

karyawan yang 

masuk, selama ini 

yang saya tahu 

meskipun saya sudah 

agak berumur ya kita 

semua kalau ngobrol 

nyambung, jika ada 

yang bertanya terkait 

pekerjaan juga pasti 

dijawab tanpa ada 

rasa aku lebih bisa 

lebih senior gitu. 

Karyawan yang 

masuk juga bisa lama 

loh mba jadi menurut 

saya kita semua 

nyaman satu sama 
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lain sih. 

Pengendalian 

Aktivitas 

Kegiatasan 

Otorisasi dan 

validasi dari 

tingkatan level 

yang 

diperlukan 

Ibu 

Perhiasan 

Karena di toko Ibu 

tidak ada tingkatan 

karyawan maka 

dengan kata lain 

tidak ada orang yang 

memegang kendali 

atas Persediaan saja 

gitu ya Bu? 

Ya semua karyawan 

saya setarakan 

dengan tujuan tidak 

ada kecemburuan 

sosial dalam bekerja, 

jadi siapapun 

karyawan yang 

bertugas untuk 

membuat produk 

bisa mengambil 

persediaan tetapi 

setelah itu wajib 

untuk menulis 

jumlah persediaan 

yang diambil di buku 

persediaan kita.  

Pemisahan 

Fungsi Tugas 

yang 

Diperlukan 

Ibu 

Perhiasan 

Terkait dengan 

adanya beberapa 

karyawan yang 

pekerjaannya double 

karena menjadi 

orang kepercayaan 

sehingga 

menimbulkan adanya 

celah seperti 

kemarin, apakah Ibu 

berencana 

menambah karyawan 

atau akan membagi 

pekerjaan dengan 

tugasnya masing-

masing kedepannya 

Bu? 

Ya mungkin saya 

akan membagi tugas 

lagi ya tapi belum 

dalam waktu dekat 

karena mengubah 

posisi sulit, tapi jika 

menambah karyawan 

akan sulit. Karena 

kondisi juga seperti 

ini takut tidak bisa 

menggaji. 

Karyawan 

A 

Menurut A apakah 

tugas yang diberikan 

Ibu Perhiasan dalam 

bekerja berat? 

Misalnya anda 

memegang kerjaan 1 

lalu diminta untuk 

memegang kerjaan 2 

begitu? 

Ibu Perhiasan sih 

tidak membagi 

kerjaan mba. Tapi 

kita tahu untuk laki-

laki tugasnya 

membuat custom 

perhiasan yang 

dipesan customer. 

Untuk para 

perempuan 

membantu dibagian 

depan, kadang kita 

membantu bagian 

belakang juga sih. 

Jadi kita saling 

membantu saja. 
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Kecuali bagian 

pembuat emas ya 

hanya yang bisa saja 

mba. Yang lainnya 

kita bisa saling rotasi 

kerjaan begitu. 

Menjaga 

Keamaan Aset 

Entitas 

Ibu 

Perhiasan 

Untuk kegiatan 

pengecekan antara 

pencatatan dengan 

persediaan di gudang 

apakah rutin 

dilakukan Bu? 

Belum pernah saya 

lakukan malah, 

karena karyawan 

juga kasihan terlalu 

terbebani untuk 

melakukan 

pengecekan juga, 

tidak ada waktu 

begitu. Selain itu kita 

juga belum pernah 

kejadian persediaan 

sampai selisihnya 

kelihatan jelas antara 

yang dicatat sama 

yang digudang jadi 

menurut saya aman 

saja. 

Informasi dan 

Komunikasi 

Informasi yang 

Relevan 

Ibu 

Perhiasan 

Seperti yang kita 

tahu, Ibu tidak selalu 

berada di toko saat 

jam toko buka. 

Selama ini apakah 

bila ada keluhan 

yang disampaikan 

oleh pelanggan, Ibu 

juga mengetahui 

keluhan tersebut? 

Syukur karyawan 

saya juju-jujur. Jadi 

jika ada protes dari 

pelanggan mengenai 

produk yang salah 

buat ataupun teguran 

dari pelanggan 

mengenai kurang 

ramah dan lainnya 

mereka selalu bilang 

ke saya saat kita 

ngobrol ya seperti 

evaluasi gitu. 

Meskipun tidak tiap 

hari. Jika memang 

masalah yang datang 

terlalu berat mereka 

pasti selalu ngabaris 

aya, apabila mereka 

bisa mengatasi 

mereka akan cepat 

ambil tindakan kok. 

Komunikasi 

Internal 

Ibu 

Perhiasan 

Ibu seperti yang kita 

tahu bahwa Ibu 

Perhiasan mendapat 

Surat Permintaan 

Penjelasan Data 

Jadi karena saya 

merasa ini toko-toko 

saya sendiri begitu 

makanya jika saya 

ada transaksi diluar 
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mengenai Penjualan 

di Tahun 2018 yang 

ternyata memang ada 

kesalahan dari tidak 

tercatat nya 

penjualan. Hal ini 

apakah sebenarnya 

sering terjadi 

sebelumnya Bu? 

toko seperti misalnya 

saudara saya 

memesan dan minta 

dibawakan dari toko 

ya saya langsung 

berikan tetapi 

memang tidak saya 

konfirmasikan ke 

anak-anak. 

Pengendalian 

Pengawasan 

Evaluasi 

Laporan 

Perpajakan 

Ibu 

Perhiasan 

Ibu 

Perhiasan 

Untuk laporan 

seperti laoran pajak 

itu pasti per bulan 

Bu, apakah Ibu juga 

melakukan cek ulang 

terhadap laporan 

yang akan dilaporkan 

atau bagaimana Bu? 

Iya jadi per bulan 

kan kita bayar Pajak 

2x ada yang tanggal 

15 dan akhir bulan. 

Setiap ganti bulan 

saya pasti nerima 

laporan penjualan 

dan lain-lain dari 

karyawan sebelum 

mereka bayar itu. 

Tapi ya terkadang 

hanya sekedar lihat 

saja tanpa cek secara 

teliti, saya mengakui 

itu karena memang 

tidak sempat dan 

laporan kan begitu-

begitu saja jadi saya 

pasrah kan saja. 

 Jadi pasti setiap 

laporan pajak terkait 

penjualan dan 

lainnya pasti akan 

melalui Ibu terlebih 

dahulu ya Bu, 

dengan kata lain Ibu 

akan memberikan 

validasi dulu begitu 

ya Bu sebelum 

dilaporkan. 

Sebelumnya apakah 

bagian yang 

membuat laporan 

dengan pembayaran 

Pajak adalah orang 

yang sama Bu? 

Iya dong, jadi 

mereka harus laporan 

dulu untuk saya lihat. 

Iya orang nya sama, 

karena kan karyawan 

yang membuat 

laporan pasti tahu 

hitungan untuk uang 

nya dan menyiapkan 

uang nya. Jadi saya 

pasti memberikan 

uang untuk 

operasional 

karyawan dan juga 

pembayaran pajak 

maupun lainnya yang 

berhubungan dengan 

karyawan. Seperti 

kas kecil begitu.   

 Untuk hal yang 

sudah terjadi Bu 

seperti kita tahu ada 

Sebenarnya sih 

dibilang lupa juga 

tidak, karena ya itu 
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penjualan yang tidak 

tercatat karena Ibu 

tidak bilang kepada 

karyawan yang 

mencatat penjualan, 

apakah sebenarnya 

Ibu memang tidak 

memberi tahu karena 

lupa atau bagaimana 

Bu? 

pikiran saya, ini kan 

usaha saya jadi 

barang-barang saya, 

saya ambil beberapa 

juga tidak 

berpengaruh tapi 

saya lupa jika saya 

ambilnya tidak hanya 

sekali tapi sering jadi 

menumpuk ternyata, 

saya akhirnya baru 

sadar ternyata setelah 

setahun baru terasa 

banyak pengambilan 

saya sehingga 

memang betul-betul 

terjadi selisih yang 

kelihatan. 

Sumber : Wawancara dengan Ibu Perhiasan dan Karyawan, Minggu 18 April 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.88% PLAGIARISM
APPROXIMATELY

1.64% IN QUOTES Q

Report #14120337
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Ibu Perhiasan ini termasuk dalam“action research”. David Coghlan
and Teresa Brannick (2005) dalam bukunya Doing Action
Research On Your Own Organization mengemukakan bahwa : “action
research is an approach to research which aims at both
taking action and creating knowledge or theory about that action.
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outcome, unlike traditional research approaches which aim at
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taking action; (c) evaluating the action, leading to
further planning and so on. The second dimension of
action research is that it is collaborative, in that the
members of the system which is being studied participate
actively in the cyclical process. This contrasts with
traditional research where members are objects of the study.
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