
 

 

 

LAMPIRAN 
  



 

 

 

DAFTAR WAWANCARA 

NAMA RESPONDEN : 

JABATAN  : 

 

No Unsur Wawancara Ya Tidak Jawaban 

1. Apakah perusahaan 

mempunyai anggaran biaya 

produksi? 

   

2. Data apa yang digunakan 

dalam membuat susunan 

anggaran produksi? 

   

3. Apakah pengeluaran 

perusahaan tahun 2018 

melebihi anggaran biaya 

perusahaan? 

   

4. Apa saja masalah-masalah 

yang 

mencakup perencanaan 

anggaran beban produksi? 

   

5. Bagaimana cara penyusunan 

anggaran beban produksi? 

   



6. Bagaimana strategi 

perusahaan untuk mengurangi 

beban perusahaan agar tidak 

melebih anggaran yang telah 

disusun pada RKAP? 

   

7. Bagaimana prosedur 

penyusunan Perencanaan? 

   

8. Bagaimana menurut anda 

mengenai prosedur 

Perencanaan? 

   

9. Apa saja syarat-syarat  fungsi 

perencanaan? 

   

10. Apakah sudah sesuai 

perencanaan di UD Doa Ibu 

dari 

tahun ketahun? 

   

11. Apakah sudah ada kesesuaian 

Perencanaan pada pihak 

manajer? 

   

12. Apa yang dimaksud dengan 

sistem pengawasan? 

   

13. Bagaimana system 

pengawasan pada UD Doa 

Ibu? 

   

14. Pengawasan seperti apakah 

yang dilakukan atau diterapkan 

   



manajemen untuk mengontrol 

biaya produksi? 

15. Di dalam laporan biaya 

produksi, ada beberapa 

penyimpangan. Apa sebab 

terjadinya penyimpangan? 

 

   

 

  



 

 

WAWANCARA 

NAMA RESPONDEN  : Nunuk Wahyuni 

JABATAN   : Staff Pembukuan 

Hari / Tanggal   : Selasa/ 25 Juni 2019 

Waktu    : 08.30 s/d Selesai 

1. Apakah perusahaan mempunyai anggaran biaya produksi? 

 Jawaban : iya ada, periode tahunan 

2. Data apa yang digunakan dalam membuat susunan anggaran produksi?  

 Jawaban : Biaya produksi dan harga pokok 

3. Apakah pengeluaran perusahaan tahun 2018 melebihi anggaran biaya perusahaan? 

 Jawaban : iya, selisih di tahun 2018 melebii anggran yang telah ditetapkan 

4. Apa saja masalah-masalah yang mencakup perencanaan anggaran beban produksi? 

Jawaban : ada, jika produksi dan produktifitas tidak tercapaioleh perusahaan 

5. Bagaimana cara penyusunan anggaran beban produksi? 

Jawaban : harus disesuaikan dengan norma dan kebutuhan Unit pada UD Doa Ibu. 

6. Bagaimana strategi perusahaan untuk mengurangi beban perusahaan agar  tidak 

melebih anggaran yang telah disusun pada RKAP? 

Jawaban : Jika tidak sesuai dengan norma dan kebutuhan, maka unit air batu dapat 

mengurangi biaya yang melebihi anggaran. 

7. Bagaimana prosedur penyusunan Perencanaan?  

Jawaban : pada UD Doa Ibu menyusun anggaran dan kebutuhan operasional dan dapat 

dianjurkan kepada pimpinan. 

 

8. Bagaimana menurut anda mengenai prosedur Perencanaan? 

Jawaban : rencana kerja perusahaan untuk jangka panjang maupun pendek 

9. Apa saja syarat-syarat  fungsi perencanaan? 



Jawaban: yang saya ingat hanya satu, meminimalisir ketidakpastian kebutuhan pada 

anggaran 

10. Apakah sudah sesuai perencanaan di UD Doa Ibu dari tahun ketahun? 

Jawaban: sudah sesuai dengan perencaaan yang telah dibuat oleh UD Doa   Ibu 

11. Apakah sudah ada kesesuaian Perencanaan dengan pihak perusahaan? 

Jawaban : sudah ada, dan sesuai hanya saja selisih lebih yang harus dimimalisir. 

12. Apa yang dimaksud dengan sistem pengawasan? 

Jawaban : Pemeriksaan atas laporan anggaran dan pengawasan intern atas   

  kegiatan operasional perusahaan. 

13. Bagaimana system pengawasan pada UD Doa Ibu? 

Jawaban : Dapat mengevaluasikan seluruh kegiatan dan biaya produksi serta harga 

pokok. 

14. Pengawasan seperti apakah yang dilakukan atau diterapkan untuk   

mengontrol biaya produksi? 

Jawaban : Pengawasan disetiap biaya berdasarkan anggaran yang telah diterapkan 

oleh UD Doa Ibu. Di dalam laporan biaya produksi, ada beberapa 

penyimpangan. Apa sebab terjadinya penyimpangan?  

Jawaban : Anggaran hanyalah merupakan rencana yang dibuat berdasarkan 

pengalaman dari masa lalu untuk dijadikan pelajaran dimasa yang akan datang. Oleh 

karena itu, secara prakteknya realisasi seringkali tidak sama dengan yang dianggarkan. 

Dari realisasi itulah nantinya akan diambil kebijakan dan keputusan untuk perbaikan 

dimasa yang akan datang. Kebijakannya seperti menjadikan hasil investigasi untuk 

menilai prestasi bagian dan memperbaiki serta menyempurnakan anggaran tahunan 

berikutnya. Penyebab terjadinya penyimpangan ini adalah : 

  



 

1. Kekurangan dan kerusakan alat-alat produksi. 

2. Terjadinya pemborosan yang dilakukan oleh pelaksana pekerja. 

3. Ketidakmampuan membuat rencana anggaran dimasa yang akan 

  datang. 

 

Diketahui, 

 

Nunuk Wahyuni 

 

 

 



 





 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 



 

 



 


