
LAMPIRAN 1 

WAWANCARA 

Informan : Daniel Adjinirmala 

Jabatan : Controller Finance – Accounting Area Surabaya 

Pewawancara : Penulis 

No Pertanyaan Jawaban 

1. Apakah definisi 

Akuntansi 

pertanggungjawaban 

menurut bapak? 

Akuntansi pertanggungjawaban adalah suatu 

proses yang dipergunakan dalam membuat 

keputusan berdasarkan POAC (Planning, 

Organizing, Actuating, Controlling). Dengan 

demikian setiap manager 

mempertanggungjawabkan kinerjanya berdasarkan 

target atau budget atau standart yang telah 

direncanakan didepan dan dalam proses mencapai 

tujuannya dengan cara atau sistem yang terukur 

dan terkendali serta dapat 

dipertanggungjawabkan” 

2. Menggunakan 

istilah atau nama 

apa yang familiar di 

CP Prima ini,  untuk 

akuntansi 

pertanggung 

jawaban itu sendiri? 

Kami biasa menyebutnya dengan nama Cost 

Responsibility , yaitu pertanggungjawaban biaya 

(cost dan expense) yang dikeluarkan untuk 

kegiatan operasional perusahaan dalam proses 

mencapai pendapatan perusahaan sesuai target 

yang telah ditetapkan. Dimana pertanggungjwaban 

biaya tersebut diukur berdasarkan alat ukur budget 

yang telah disusun diawal kegiatan. 

3. Bagaimanakah cara 

menyampaikan atau 

pelaporan dari cost 

responsibility 

tersebut? dan apakah 

ada meeting khusus 

yang diadakan untuk 

pelaporan tsb? 

Laporan cost responsibility dibuat oleh accounting 

kemudian di distribusikan ke masing-masing 

departemen, dimana dan akan dimonitor sampai 

pada tingkatan Direksi.  

Meeting khusus dilakukan oleh masing-masing 

departemen, sedangkan meeting dengan 

deapartemen accounting hanya jika dirasa perlu 

untuk menyelesaikan masalah terkait cost 

responsibility  

4. Bapak menyebutkan 

bahwa yang menjadi 

alat  atau dasar dari 

Anggaran disusun oleh masing-masing 

departemen, dengan acuan anggaran periode 

tahun sebelumnya, kemudian di serahkan ke bagian 



pembuatan cost 

responsibility ini 

adalah budget atau 

anggaran, bisakah 

bapak jelaskan 

proses penyusunan 

anggaran tersebut? 

budgeting untuk dicombain menjadi satu. setelah 

mendapatkan persetujuan dari dewan direksi maka 

budget yang telah mendapatkan persetuajn 

dikembalikan lagi ke masing-masing departemen 

untuk direalisaikan pada tahun atau periode yang 

telah ditentukan. 

5.  Terkait dengan cost 

responsibility, pasti 

akan ada beberapa 

biaya tersebut yang 

realisasinya over 

budget, bagaimana 

perusahaan ini dalam 

menyikapinya? 

Over budget akan dipertanggungjawabkan oleh 

head atau manager dari departemen yang 

bersangkutan, dan tidak dilakukan koreksi 

sepanjang telah dilakukan pencatatan oleh 

accounting dimana pembebanan biaya sesuai 

dengan teori/hukum akuntansi 

Pada prinsipnya jika terjadi over budget yang 

signifikan terhadap keuntungan perusahaan , maka 

tidak akan dilakukan revisi budget. 

6. Menggarisbawahi 

perihal over budget, 

tentunya di CP 

Prima ada hal yang 

menjadi dasar atau 

upaya untuk 

mengendalikan 

biaya-biaya 

operasional 

perusahaan tersebut, 

jika tidak keberatan 

bisa dijelaskan 

bagaimana sistem 

pengendaliannya?   

Pada dasarnya biaya itu sendiri bisa 

diklasifikasikan sebagai berikut, ada biaya 

terkendali dan biaya tidak terkendali. 

a. Biaya terkendali adalah biaya yang bisa 

diprediksi dan yang bisa diatur 

pengeluarannya, sebagai contoh seperti 

biaya gaji, THR, tunjangan transport, biaya 

entertainment, biaya perjalan dinas dan 

biaya perlatan kantor. biaya-biaya tersebut 

bisa kita atur dan kendalikan sebatas 

budget. 

b. Biaya tak terkendalikan adalah biaya tidak 

bisa diprediksi dengan pasti dan yang tidak 

bisa dihindari. sebagai contoh biaya repair 

dan maintenance. kita hanya bisa 

mengantisipasi dalam menetapkan besaran 

bugdetnya dan ketika ada kerusakan 

dengan biaya spareparts dan ongkos 

kerjanya yang tergantung dari besar dan 

kecilnya kerusakan tersebut, yang tidak bisa 

ketahui secara tepat sebelumnya.contoh 

lain biaya tak terkendali seperti biaya 

tunjangan kematian. 

7.  Saya melihat 

berdasarkan data yg 

saya peroleh masih 

terdapat banyak 

biaya yang over 

budget, bagaimana 

bapak 

Yang dapat dilakukan adalah dengan manganalisa 

biaya biaya yang over tersebut. apa saja yang 

menjadi penyebabnya, dan dicarikan solusi untuk 

pengendaliannya, dengan tetap memperhatikan 

kelancaran dari kegiatan operasional perusahaan. 



menyikapinya? 

LAMPIRAN 2 

WAWANCARA 

Informan : Hosea Chandra 

Jabatan : General Manager Production 

Pewawancara : Penulis 

1.  Apakah definisi bapak 

mengenai cost 

responsibility? 

cost responsibility adalah pertanggungjawaban 

biaya yang telah disetujui untuk dilakukan dan 

dibebankan, sebagai hasil keputusan yang 

menyangkut biaya dan efisiensi serta 

produktivitasnya. 

2. apakah ada meeting 

khusus yang diadakan 

untuk pelaporan tsb? 

Tidak ada meeting khusus untuk cost respon, 

jika ada yang over budget yang signifikan 

nilainya baru akan dibahas dalam meeting 

internal produksi. 

3. Didalam laporan cost 

responsibility itu 

menampilkan anggaran 

dan realisasinya, 

bagaimana jika 

anggaran tersebut over 

budget? terlihat juga 

ada beberapa biaya 

yang over seperti : 

biaya pesangon sebesar 

Rp 260.248.706,- 

biaya tenaga kerja 

outsourching sebesar 

Rp 183.205.091,- 

biaya manufacturing 

suplay sebesar Rp 

53.907.665,- 

bagaimana 

pengendaliannya? 

Pertama kita akan evaluasi dan menjelaskan ke 

atasan mengenai penyebab over budget tersebut.  

Kedua jika hal tersebut bisa kita control akan 

kita usahakan untuk mengurangi biaya 

realisasinya tersebut. 

Contoh :  

biaya yang bisa kita control seperti biaya 

lembur, biaya manufacturing , dll dengan cara 

membatasi penggunaan jam lembur. 

biaya yang tidak bisa kita control misal 

kenaikan harga listrik, kenaikan umr, maka 

cukup kita jelaskan saja. 



 

LAMPIRAN 3 

WAWANCARA 

Informan : William Wirajaya 

Jabatan : General Manager Feed Tech 

Pewawancara : Penulis 

1.  Apakah definisi bapak 

mengenai cost 

responsibility? 

cost responsibility adalah pertanggungjawaban 

departemen kepada atasannya. cost 

responsibilityjuga berfungsi sebagai alat control 

terhadap departemen tersebut atas pengeluaran 

biaya operasional dalam batasan budget 

2. apakah ada meeting 

khusus yang diadakan 

untuk pelaporan tsb? 

Tidak ada meeting khusus untuk cost respon, 

hanya setahun sekali pada saat pembuatan 

budget periode berikutnya sekaligus merivew 

budget periode sebelumnya. 

3. Didalam laporan cost 

responsibility itu 

menampilkan anggaran 

dan realisasinya, 

bagaimana jika 

anggaran tersebut over 

budget? berdasarkan 

laporan cost 

responsibility yang 

diinformasikan kepada 

saya, untuk departemen 

bapak, yang terlihat 

signifikan adalah pada 

biaya material handling 

sebesar Rp 79.057.900, 

bisa dijelaskan kenapa 

dan bagaimana 

pengendaliannya? 

Jika terjadi over budget, kita harus memberikan 

penjelasan kepada atasan seberapa penting atau 

urgentnya biaya yang akan dikeluarkan 

tersebut. 

Biaya tersebut merupakan biaya test terhadap 

hasil pakan udang dan juga syarat agar 

mendapatkan sertifikat BAP. 

Kenapa disini saya memutuskan diadakan cek 

lab keluar dengan biaya yang relative besar, 

dikarenakan di CP Prima ini juga belum 

memilki alat pengecekan sesuai dengan criteria 

yang diminta oleh audit BAP tersebut. Dan jika 

ingin membeli atau membudgetkan harganya 

juga terlalu mahal. 

Pengendalian mungkin dengan lebih 

mengefisiensikan untuk pengeluaran biaya-

biaya lainnya. 

 



 

LAMPIRAN 4 

WAWANCARA 

Informan : Agus Wijaya Putra 

Jabatan : Manager Purchase 

Pewawancara : Penulis 

1.  Apakah definisi bapak 

mengenai cost 

responsibility? 

cost responsibility adalah pertanggungjawaban 

kita sebagai manager terhadap biaya-biaya 

operasional kita, dan diusahakan tidak ada over 

budget. 

2. apakah ada meeting 

khusus yang diadakan 

untuk pelaporan tsb? 

Tidak ada meeting khusus untuk cost respon, 

sekarang dengan adanya SAP kita bisa langsung 

cek biaya-biaya departemen kita setiap 

bulannya. 

3. Didalam laporan cost 

responsibility itu 

menampilkan anggaran 

dan realisasinya, 

bagaimana jika 

anggaran tersebut over 

budget? berdasarkan 

laporan cost 

responsibility yang 

diinformasikan kepada 

saya, untuk departemen 

bapak, terlihat ada 

biaya yang tidak 

dianggarkan sebesar RP 

22.647.910,- biaya 

Insentive karyawan,  

dijelaskan kenapa dan 

bagaimana 

pengendaliannya? 

Jika terjadi over budget lebih ke efisiensi saja 

pada intinya. kita harus sering memonitor 

biaya-biaya yang kita keluarkan untuk 

menghindari adanya over budgeting. 

Biaya yang muncul itu dikarenakan ada aturan 

baru yang sudah menjadi kebijakan dari HC 

Pusat, jadi harus mengikuti. 

 



LAMPIRAN 5 

WAWANCARA 

Informan : Lellyana Fernandes 

Jabatan : Manager Feed Sales 

Pewawancara : Penulis 

1.  Apakah definisi bapak 

mengenai cost 

responsibility? 

cost responsibility adalah pertanggungjawaban  

biaya yang dibebankan pada setiap cost 

centernya dan dilaporakan kepada atasan 

2. apakah ada meeting 

khusus yang diadakan 

untuk pelaporan tsb? 

Tidak setiap bulannya hanya tertentu disaat ada 

over yang signifikan. dibahas dalam meeting 

kordinasi 

3. Didalam laporan cost 

responsibility itu 

menampilkan anggaran 

dan realisasinya, 

bagaimana jika 

anggaran tersebut over 

budget? berdasarkan 

laporan cost 

responsibility yang 

diinformasikan kepada 

saya, untuk departemen 

ibu terlihat ada over 

yang signifikan biaya 

support facilities yaitu 

sebesar  RP 

1.215.859.400,- dan 

biaya pesangon 

karyawan sebesar Rp 

1.264.814.720,-  

dijelaskan kenapa dan 

bagaimana 

pengendaliannya? 

Jika terjadi over budget kita terapkan fortal 

atau batasan, dengan terlebih dahulu dievaluasi 

apa yang menjadi penyebab dari over  budget 

tersebut 

Untuk biaya support facilities memang sangat 

sulit untuk dihindari, karena hal tersebut juga 

sebagai upaya dalam menaikkan target 

penjualan. namun biaya tersebut sudah 

mendapatkan approval dari dewan direksi. 

Dan pengendalian kedepannya lebih 

mengurangi pengeluaran biaya tersebut. 

Sedangkan untuk biaya pesangon, ini biaya 

yang tak bisa dikendalikan, ada karyawan yang 

meninggal dunia. jadi sudah menjadi keharusan 

perusahaan untuk memberikan pesangon kepada 

karyawan tersebut. 

 

 



LAMPIRAN 6 

WAWANCARA 

Informan : Hari Murti 

Jabatan : Manager Human Capital (HC) 

Pewawancara : Penulis 

1.  Apakah definisi bapak 

mengenai cost 

responsibility? 

cost responsibility adalah pertanggungjawaban 

biaya yang berhubungan dengan pengeluaran 

operasional departemen, dan harus di approval 

oleh atasan.  

2. apakah ada meeting 

khusus yang diadakan 

untuk pelaporan tsb? 

Setiap meeting kordinasi kita juga membahas 

tentang cost respon tersebut. 

3. Didalam laporan cost 

responsibility itu 

menampilkan anggaran 

dan realisasinya, 

bagaimana jika 

anggaran tersebut over 

budget? berdasarkan 

laporan cost 

responsibility yang 

diinformasikan kepada 

saya, untuk departemen  

terlihat beberapa biaya 

over budget ,  

dijelaskan kenapa dan 

bagaimana 

pengendaliannya? 

Jika terjadi over budget kita cari alternative lain 

yang memungkinkan biaya tersebut tetap 

berjalan , tetapi tidak membuat biayanya 

menjadi over. 

Pengendaliannya bisa dengan membuat aturan 

yang juga berlaku untuk seluruh karyawan. 

Misal saja biaya listrik over budget, hal ini bisa 

diambil alternative dengan membuat aturan 

pada saat jam istirahat lampu untuk dimatikan. 

Begitu juga misal biaya meeting juga over , 

dapat dilakukan efisiensi dengan meniadakan 

meeting yang tidak perlu.    

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 


