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Lampiran 1: Daftar Pertanyaan (Wawancara)

DAFTAR PERTANYAAN (WAWANCARA)

Daftar pertanyaan untuk wawancara ini berisi pertanyaan-

pertanyaan yang berkaitan dengan siklus penggajian dan pembelian 

di SMA Katolik Diponegoro Blitar. Adapun isi dari daftar 

pertanyaan ini meliputi: 

A.  Siklus Penggajian 

1. Apakah ada pemisahan tugas antara bagian yang menangani 

gaji dan pembelian? 

2. Apakah bendahara juga mengerjakan pembukuan? 

3. Apakah bendahara telah mendapat wewenang dalam 

pengambilan uang ke bank? 

4. Apakah bendahara memeriksa jumlah gaji, nama-nama 

penerima, dan tanda tangan dari masing-masing penerima 

gaji dalam daftar gaji? 

5. Apakah setiap perubahan gaji karyawan karena perubahan 

pengangkatan, perubahan tarif upah, dan tambahan keluarga 

sudah didasarkan pada surat keputusan pejabat yang 

berwenang? 

6. Apakah terdapat uraian-uraian mengenai komponen gaji 

guru dan karyawan? 

7. Apakah tingkat gaji disesuaikan dengan golongan? 
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8. Apakah pencatatan dalam pembukuan atas gaji didasarkan 

pada rincian jam mengajar guru dan mendapat otorisasi dari 

pejabat yang berwenang? 

9. Apakah dilakukan pencocokkan antara daftar gaji dengan 

pembukuan? 

10. Apakah setiap pengambilan gaji selalu diberikan bukti 

pembayaran? 

11. Apakah perhitungan gaji diperiksa kembali sebelum 

dibayarkan? 

12. Apakah ada unit tertentu yang bertugas mengecek ketelitian 

dan pembagian gaji kepada guru dan karyawan? 

13. Apakah laporan gaji dan dokumen lain direview sebelum 

didistribusi? 

14. Apakah laporan gaji mendapat otorisasi dari pejabat yang 

lebih tinggi (kepala sekolah)? 

15. Apakah catatan penghasilan guru dan karyawan disimpan 

oleh pembuat daftar gaji (bendahara)? 

B.  Siklus Pembelian 

16. Apakah transaksi pembelian telah dilaksanakan oleh bagian 

yang berwenang? 

17. Apakah pencatatan dalam pembukuan atas pembelian 

didasarkan pada bukti kas keluar dan mendapat otorisasi dari 

pejabat yang berwenang? 

18. Apakah kuitansi diberi nomor urut tercetak dan dapat 

dipertanggungjawabkan? 
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19. Apakah kuitansi diisi jumlah uangnya dengan huruf dan 

angka? 

20. Apakah kuitansi diotorisasi oleh pejabat yang berwenang? 

21. Apakah transaksi pengeluaran kas dilaksanakan sendiri oleh 

bendahara sejak awal hingga akhir transaksi tanpa campur 

tangan dari fungsi lain? 

22. Apakah pengeluaran kas dilakukan dengan menggunakan 

cek atas nama sekolah? 

23. Apakah pengeluaran kas telah mendapat otorisasi dari 

pejabat yang berwenang? 

24. Apakah pencatatan laporan pertanggungjawaban keuangan 

untuk pembelian didasarkan pada bukti kas keluar dari setiap 

transaksi pembelian? 

25. Apakah bukti kas keluar bernomor urut tercetak dan dapat 

dipertanggungjawabkan? 

26. Apakah laporan pertanggungjawaban keuangan telah 

diotorisasi oleh pejabat yang berwenang dan dilampiri 

dokumen pendukung yang lengkap? 

27. Apakah pemasok dipilih berdasarkan jawaban penawaran 

harga bersaing dari berbagai pemasok? 

28. Apakah bagian sarana-prasarana memeriksa barang yang 

diterima dari pemasok dengan menghitung dan mengecek 

barang tersebut apakah sudah sesuai dengan permintaan? 

29. Apakah ada pengecekan terhadap jumlah fisik barang yang 

dibeli dengan catatan? 
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C.  Faktor-faktor yang Mendukung Pelaksanaan Sistem 

30. Apakah secara periodik diadakan pencocokkan jumlah fisik 

yang ada di tangan dengan jumlah kas menurut catatan? 

31. Apakah saldo kas yang ada di tangan sudah dilindungi dari 

kemungkinan pencurian atau penggunaan yang tidak 

semestinya? 

32. Apakah program komputer, dokumentasi, catatan, dan arsip 

disimpan dalam almari tahan api? 

33. Apakah dalam merekrut karyawan baru selalu dilakukan 

seleksi? 

34. Apakah ada pengevaluasian secara berkala terhadap prestasi 

guru dan karyawan? 

35. Apakah selalu diadakan pelatihan untuk mengembangkan 

pendidikan guru dan karyawan yang sesuai dengan tuntutan 

perkembangan pekerjaan? 

36. Apakah sudah dilakukan perputaran jabatan (job rotation) 

yang diadakan secara rutin? 

37. Apakah sekolah memiliki unit yang berfungsi melakukan 

pengawasan pengendalian intern? 

38. Apakah sudah dilaksanakan pemeriksaan mendadak 

(surprised audit) terhadap sistem yang dijalankan? 

39. Apakah sekolah selalu melakukan audit setiap tahunnya? 

40. Apakah sekolah memiliki buku pedoman akuntansi? 



92



93



94



95



96



97

97

L
am

pi
ra

n 
4:

 S
lip

 P
en

ga
m

bi
la

n 
U

an
g 

 
97



98

98



99



100



101


