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Tempat : PT Astra Nippon Gasket 
 

Waktu : 1 Oct 2018 
 

Narasumber : 1. Staf PIM 
 

2. Staf Administrasi processing (Staf Adm PO) 
 

3. Staf Accounting 
 

4. Staf Produksi 
 

5. Staf Teknik Support 
 

Isi Wawancara : 
 

Penulis : Apa yang menyebabkan temuan ketidaksesuaian pada stock 

opname inventory tahun 2016? 
 

Staf Accounting  : Ada beberapa penyebab, yaitu : 
 

1.Dilakukan penundaan posting Delivery Order atas pengiriman 

barang kepada pelanggan yang mempunyai track record 

pembayaran yang buruk. Hal ini dilakukan karena adanya 

pemahaman bahwa dengan dipostingnya delivery order sama 

dengan telah terjadi penyerahan yang menyebabkan perusahaan   

telah   terutang   PPN-Pajak   Keluaran   kepada Negara. Padahal 

proses pengembalian delivery order untuk proses penagihan 

kepada barang kepada pelanggan tersebut cukup  sulit,  

sehingga  jika  perusahaan  melakukan  posting maka 

perusahaan akan menalangi PPN. 
 

Penulis : Apa yang menyebabkan ketidaksesuaian antara fisik barang 

dengan catatan pada sistem tahun 2016 dan 2017? 
 

Staf produski & PIM : Setelah dilakukan penelusuran terhadap  ketidaksesuaian 

tersebut, ditemukan bahwa penyebab terjadinya adalah 

karena part number pada barang lokal dan barang yang 

akan eksport memiliki kode part number yang hampir sama 

maka staf produksi dan staf quality control sering keliru 

dalam melakukan packaging yang mengakibatkan 



 

 

 
 

 
perbedaan pada fisik barang dan catatan pada sistem. 

Contoh part number pada produk Gasket adalah SDC0080 

untuk barang lokal, dan SDC0080D untuk barang eksport. 
 

 
 

Penulis :  Apa  yang  menybabkan  temuan  ketidaksesuaian  pada  stock 

opname inventory 2017 

Staf PIM : Penyebabnya masih sama yaitu staf marketing proses order 

tidak dimasukan dalam sistem. 

Sewaktu minta barang saya terpaksa memberikan barang kepada 

bagian terkait (bagian processing) tanpa dokumen karena nanti 

kena pinalti. 
 

 

Penulis : Bagaimana pelaksanaan prosedur pengendalian produk tidak 

sesuai? 

Staf admin PO           : untuk ketidaksesuaian atas pembelian barang impor, ada 

dua kemungkinan, pertama barang dikembalikan kepada 

pemasok luar negeri dan kita kirimkan penggantian. Kedua, 

barang yang tidak sesuai gratis untuk perusahaan, dan 

pemasok luar negeri mengirimkan barang baru yang sesuai 

dengan kepentingan kita. Tapi sayangnya hal ini tidak dicatat 

kedalam sistem 
 

 
 

Penulis : Bagaimana pelaksanaan prosedur pemeliharaan barang? 

Staf PIM             : PIM wajib melaporkan mutasi persediaan dengan tembusan 

kepada staf adm.PO. sesuai prosedur pemeliharaan barang 

seharusnya staf processing hanya boleh meminta barang kepada 

PIM menggunakan delivery order, bagian teknik menggunakan 

formulir picking list, sedangkan bagian lain menggunakan 

formulir memo G, namun karena awalnya sudah dilanggar maka 

prosedur ini tidak dilaksanakan dengan baik. 
 

 

Penulis                : bagaimana bisa terdapat selisih pencatatan persediaan bahan 

baku pada sistem dan fisik persediaan? 
 

Staf Accounting  : itu karena pada saat akan melakukan produksi, bagian teknik 

produksi akan meminta bahan material kepada bagian gudang, 

sedangkan bagian gudang sedang libur atau sedang pergantian 

shift. Maka biasanya bagian produksi langsung mengambil sendiri 

bahan material itu tanpa sepengetahuan bagian gudang. 



 

 

 
 
 

Dengan catatan form permintaan bahan material menyusul, akan 

tetapi pada kenyataannya bagian produksi sering lupa untuk 

memberikan form permintaan bahan material tersebut kepada 

bagian gudang. Sehingga membuat pencatatan pada sistem dan 

keadaan fisik bahan material berbeda. 
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