
 

DAFTAR WAWANCARA 

 

Objek Penulisan : Perusahaan CV Simetri Palembang 

Alamat   : Jl. Jaya Sempurna No. 2015 Bukit Lama, Palembang 

Narasumber  : Bapak Sulis Wiharko 

Jabatan  : Pemilik Perusahaan 

Jadwal Wawancara : 

a. Hari/Tanggal : Sabtu, 10 Maret 2018, dan Jumat, 06, 13 April 2018 

b. Pukul  : 09.00 WIB 

Daftar Pertanyaan dan Jawaban: 

a. Siapakah pendiri dan pemilik dari Perusahaan CV Simetri Palembang? Serta 

sejak tahun berapakah perusahaan ini didirikan? 

Jawab: 

Pendiri dan pemilik CV Simetri ini adalah saya sendiri, nama saya Sulis 

Wiharko dan Ibu Sri Winarni. Perusahaan CV Simetri ini didirikan sejak 

tahun 2008. 

b. Apakah perusahaan ini mempunyai Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan 

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Berapakah nomor pokok wajib 

pajak (NPWP) pemilik perusahaan? 

Jawab: 

Ya, perusahaan ini mempunyai Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dari 

Walikota palembang dengan Nomor 503/SITU.R/7500/KPPT/2011 tanggal 

18 Juli 2011 dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dari Walikota 

Palembang dengan Nomor 503/SIUP.K/4057/KPPT/2011 Tanggal 13 

Februari 2011. Dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemilik perusahaan 

dari Direktorat Jendral Pajak Republik Indonesia dengan NPWP : 

16.363.059.3-307.000 dan telah dilakukan sebagai pengusaha kena Pajak 

(PKP). 



c. Perusahaan Bapak bergerak dibidang apa saja? 

Jawab:  

Perusahaan ini bergerak dibidang percetakan dan penerbitan. 

d. Produk apa saja yang diproduksi oleh Perusahaan CV Simetri? Dan produk 

apa saja yang paling banyak diminati oleh konsumen pada tahun 2017? 

Jawab: 

Jenis produk yang dihasikan oleh CV Simetri adalah sebagai berikut: 

1. Buku Modul    4.  Kalender 

2. Jilid Keras Laporan   5.  Kartu Nama 

3. Undangan    6. Yaasin 

Produk yang paling banyak diminati oleh konsumen tidak hanya pada tahun 

2017 saja, tetapi juga tahun-tahun sebelumnya yaitu Buku Modul, Jilid Keras 

Laporan dan Undangan. Sedangkan untuk tahun 2017 sendiri yang paling 

banyak diminati/dipesan olrh konsumen adalah Buku Modul (360 Halaman), 

Jilid Keras Laporan dan Undangan Art Carton. 

5. Berapa jumlah tenaga kerja yang bekerja di perusahaan bapak? Bagaimana 

sistem penggajian/pengupahan yang dibayarkan kepada tenaga kerja bapak? 

Jawab:  

Jumlah tenaga kerja seluruhnya ada 8 orang, yang terdiri dari 2 orang sebagai 

pemilik, 1 orang tenaga kerja di bagian design/setting, 2 orang di bagian cetak 

dan 3 orang di bagian finishing. Sistem penggajian/pengupahan yang 

dibayarkan kepada tenaga kerja saya adalah sesuai pesanan. 

6. Bagaimanakah proses produksi dari bahan baku hingga menjadi barang jadi? 

Jawab: 

Pada kegiatan produksi ada beberapa tahapan yang harus dilakukan, yaitu: 

1. Tahap Design/Setting 

Dalam tahap ini pesanan akan di format terlebih dahulu berupa kata-kata 

atau gambar sesuai keinginan dari pemesan. Proses ini menggunakan 

komputer dan laptop sebagai alat setting. Design dilakukan sesuai dengan 

spesifikasi dari pemesan atau sesuai dengan contoh yang sudah ada pada 

perusahaan. 



2. Tahap Cetak 

Dalam tahap ini setelah gambar di format, disiapkan semua alat-alat serta 

bahan-bahan yang diperlukan untuk mencetak produk tersebut. Setelah 

semuanya siap maka akan dimulai proses pencetakan untuk masing-

masing produk. 

3. Tahap Finishing 

Dalam tahap ini setelah semua barang dicetak kemudian barang tersebut 

akan diperiksa apakah masih ada yang perlu ditambahkan dan kemudian 

dirapikan, dikemas dan di simpan sampai pada saat diambil oleh pemesan. 

7. Apa sajakah alat (mesin/peralatan) yang digunakan untuk membantu proses 

produksi pada perusahaan bapak serta apa fungsinya? 

Jawab: 

Peralatan dan mesin yang digunakan untuk proses produksi adalah sebagai 

berikut: 

a. Komputer dan Laptop 

Komputeran laptop  ini berguna untuk membuat design atau konsep dari 

produk yang akan dibuat. Design tersebut dibuat dalam bentuk gambar dan 

kata-kata sesuai dengan spesifikasi dari pemesan. Adapun program yang 

digunakan untuk membuat design adalah Corel Draw. 

b. Printer 

Printer ini digunakan untuk mencetak hasil design atau konsep yang telah 

dibuat kedalam bentuk print out untuk dilihatkan kepada pemesan apakah 

design disetujui atau tidak. Apabil konsep atau design telah disetujui oelh 

pemesan maka hasil design tersebut akan dibuatkan sebagai master untuk 

mencetak produk. 

c. Fotocopy 

Fotocopy ini digunakan untuk mengkopi/menscan konsep atau design yang 

telah dibuat oleh pemesan. 

d. Mesin Cetak 

Mesin cetak ini digunakan untuk mencetak produk yang akan dibuat. 



8. Apa saja bahan baku yang digunakan untuk memproduksi buku modul, jilid 

keras laporan dan undangan art carton beserta harga dari masing-masing 

bahan baku tersebut? 

Jawab: 

Bahan baku nyang digunakan adalah: 

a. Buku Modul 

 Kertas A4 sebanyak 114 rim, dengan harga Rp 45.000/rim. 

 Tinta hitam 4kg, dengan harga Rp 135.000/kg. 

 Cover: Kertas A3+ 23 Gram Gsm sebanyak 300 lembar, dengan harga 

Rp 8.000/lembar. 

 Lem sebanyak 4kg, dengan harga Rp 4.000/kg. 

 Plastik Laminating sebanyak 300 lembar, dengan harga Rp 2.500/lembar. 

 Jilid biasa 300 buah, dengan harga Rp 2.500/buah. 

b. Jilid keras laporan 

 Kertas kambing sebanyak 270 Lembar, dengan harga Rp 1.500/lembar. 

 Tinta hitam sebanyak 5 botol, dengan harga Rp 50.000/botol. 

 Lem sebanyak 2kg, dengan harga Rp 13.000/kg. 

 Kertas BC sebanyak 540 lembar, dengan harga Rp 600/lembar. 

 Kertas huruf timbul sebanyak 270 lembar, dengan harga Rp 

7.000/lembar.  

 Sudut besi laporan sebanyak 540 buah, dengan harga Rp 1.000/buah. 

 Pita sebanyak 11 roll, dengan harga Rp 4.000/roll. 

c. Undangan Art Carton 

 Kertas Art carton 260 Gram sebanyak 2000 lembar, dengan harga Rp 

3.750/lembar. 

 Tinta cetak sebanyak 16kg, dengan harga Rp 135.000/kg. 

 Master Papper sebanyak 6 lembar, dengan harga Rp 105.000/lembar 

 Sampul Plastik sebanyak 2000 lembar, dengan harga Rp 150/lembar. 

 Lem sebanyak 3kg, dengan harga Rp 13.000/kg 

 Minyak oli sebanyak 1 liter, dengan harga Rp 55.000. 

 Bensin sebanyak 7 liter, dengan harga Rp 7.000/liter. 

 Etching sebanyak 1 botol, dengan harga Rp 45.000. 



 Tinner sebanyak 3 kaleng, dengan harga Rp 14.000/kaleng. 

9. Berapa banyak pesanan buku modul (360 halaman), jilid keras laporan dan 

undangan art carton pada perusahaan Bapak untuk tahun 2017? 

Jawab: 

Pada tahun 2017 banyaknya pesanan untuk buku modul (360 halaman) adalah 

300 unit, untuk jilid keras laporan adalah 270 unit dan undangan Art carton 

adalah 2000 unit. 

10. Gedung yang digunakan sebagai tempat usaha ini milik sendiri atau sewa? 

Berapakah biaya listrik untuk tahun 2017? 

Jawab: 

Gedung yang digunakan ini adalah milik sendiri. Biaya listrik untuk tahun 

2017 adalah sebesar Rp 8.489.650. 

11. Apakah perusahaan Bapak melakukan perhitungan penyusutan terhadap aset 

tetap yang dimiliki oleh perusahaan? 

Jawab: 

Perusahaan tidak pernah melakukan perhitungan penyusutan aset tetap. 

12. Berapakah persentase laba yang diinginkan/ditentukan oleh perusahaan untuk 

pesanan 300 unit buku modul (360 halaman), 270 unit jilid keras laporan dan 

undangan art carton? 

Jawab: 

Persentase laba yang diinginkan/ditentukan oleh perusahaan untuk pesanan 

buku modul (360 halaman) adalah 100% dan untuk pesanan jilid keras 

laporan dan undangan art carton masing-masing sebesar 50%.. 

13. Apakah perusahaan sudah melakukan pengklasifikasian terhadap unsur-unsur 

harga pokok produksi? 

Jawab: 

Tidak, perusahaan tidak melakukan pengklasifikasian unsur-unsur harga 

pokok produksi karena perusahaan tidak mengetahui bagaimana 

perhitungannya.  

13. Berapakah taksiran total keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh CV Simetri 

pada tahun 2016 untuk memproduksi pesanan? 



Jawab: 

Kami tidak terlalu menghitung total keseluruhan biaya yang dikeluarkan pada 

tahun 2016, tapi bisa kami perkirakan total biayanya adalah sebesar Rp 

75.250.000. 

 

 

Palembang, 23 April 2018 

Pihak Pertama     Pihak Kedua 

 

 

Nirmaya Maurentina    Sulis Wiharko 

Pewawancara     Pemilik 

 


