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Lampiran 1 Outline Wawancara 1 

Yang diinterview  : Kukus Mimbarwati, S.Pd 

Yang melakukan interview : Nuril Qomaryah 

Lokasi dan Tanggal interview : Lobby SMKN 8 Surabaya pada 27 Februari 2015 

Waktu interview  :  mulai : 11.05   selesai : 12.10 

Tujuan interview  :  untuk mengetahui secara umum gambaran dari 

koperasi yang berada di lingkup SMKN 8 Surabaya 

Agenda :      Waktu yang dibutuhkan : 

Pengenalan diri       5 menit 

Pembukaan awal       5 menit 

Pertanyaan pertama       10 menit 

Pertanyaan kedua       10 menit 

Pertanyaan ketiga       15 menit 

Pertanyaan keempat       5 menit 

Pertanyaan kelima       1 menit 

Pertanyaan keenam       2 menit 

Pertanyaan ketujuh       2 menit 

Kesimpulan dan penutupan      10 menit 
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Observasi umum  : 

Koperasi yang berada di SMKN 8 ini sama seperti koperasi pada umumnya yang 

melayani simpan pinjam, penjualan barang seperti makanan minuman yang mana 

transaksi masih manual seperti pada toko biasanya. 

Masalah yang belum terpecahkan ? Dokumennya menyusul 

Pertanyaan Jawaban 

Proses apa saja yang terdapat pada 

koperasi dan yang mana masih manual 

? 

Ada proses penjualan barang seperti 

sembako, baju, jajan, minuman, dan 

makanan lain. Lalu ada pesan (ambil) 

barang dari distributor seperti PT. 

Ultrajaya, dan ada yang memasok dari 

pasar seperti kue basah, camilan-

camilan kecil. Untuk proses retur, ada 

retur barang yang dari distributor. 

Semua prosesnya masih manual, ya 

memakai nota biasa dan transaksi biasa 

seperti di toko. 
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Apakah di dalam proses tersebut ada 

kendala atau permasalahan yang 

dihadapi ? 

Untuk kendala mungkin seperti terjadi 

kesalahan dalam penghitungan 

pembayaran, mencatat barang – barang 

yang terlalu banyak, lamanya 

melakukan rekap data transaksi, salah 

tulis data dan hal-hal kecil lainnya. 

Bagaimana alur proses bisnisnya ? Untuk penjualan ya menjual barang 

seperti biasa, ya pembelinya beli barang 

biasanya kebanyakan makanan 

minuman. Untuk pesan barang yang 

sudah hampir habis ya nanti mbak yang 

menjaga setiap hari kan memeriksa 

stok, kalau sudah mau habis biasanya 

ya telepon sales distributornya, dan bisa 

juga kadang salesnya 2 minggu sekali 

datang untuk men-stock barang nya 

lagi. Kalau retur biasanya kalo ada jajan 

yang rusak, biasanya nanti minta ganti 

telepon ke salesnya dan barangnya di 

ganti sesuai dengan distributornya, 

maksudnya jika distributornya 

pembayarannya langsung lunas 
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biasanya barang yang rusak langsung di 

ganti tetapi kalau distributornya 

bayarnya jatuh tempo ya barangnya di 

ganti pas dia balik untuk men-stock 

barang baru, jadi sekalian membawa 

barang baru dan barang yang pengganti 

barang rusak tadi. 

Siapa saja pihak yang terlibat dalam 

proses tersebut ? 

Pegawai yang menjaga toko 

Jam operasional koperasi nya ? Bukanya mulai dari pukul 07.00 sampai 

pukul 15.30, dari hari senin sampai hari 

sabtu 

Bagaimana visi, misi dan struktur 

organisasi di dalam koperasi ? 

Semua ada di lembaran dokumen 

Apakah ada dokumen yang bisa dilihat 

? 

Iya ada untuk tentang koperasi tetapi 

menyusul, dan untuk seperti nota bisa 

minta tolong mbak yang menjaga toko 

nya. 
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Lampiran 2 Outline Wawancara 2 

Yang diinterview  : Raras (Salah satu pegawai toko) 

Yang melakukan interview : Nuril Qomaryah 

Lokasi dan Tanggal interview : Koperasi KPRI Kamboja SMKN 8 Surabaya pada 

29 April 2015 

Waktu interview  :  mulai : 11.45   selesai : 12.55 

Tujuan interview  :  untuk mengetahui bagaimana lebih lanjut proses 

dan prosedur dari penjualan, pemesanan dan retur barang dari KPRI Kamboja 

SMKN 8 Surabaya 

Agenda :      Waktu yang dibutuhkan : 

Pengenalan diri       5 menit 

Pembukaan awal       5 menit 

Pertanyaan pertama       5 menit 

Pertanyaan kedua       5 menit 

Pertanyaan ketiga       10 menit 

Pertanyaan keempat       15 menit 

Pertanyaan kelima       15 menit 

Kesimpulan dan penutupan      10 menit 
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Observasi umum  :  

Proses penjualan yang ada saat ini masih berjalan seperti penjualan 

langsung di toko. Untuk proses pemesanan barang ada yang dari distributor dan 

ada yang dari pasar. Masing – masing distributor mempunyai system pembayaran 

dan kebijakan yang berbeda – beda. Sedangkan untuk proses retur barang ke 

distributor, alur untuk meretur barang nya tergantung pada masing – masing 

distributor bagaimana kebijakan mereka. 

Pertanyaan Jawaban 

Pembeli nya berasal dari siapa saja ? Biasanya yang beli yaitu pegawai yang 

bekerja di sini dan siswa yang 

bersekolah di sini 

Apa saja yang dijual di toko ini ? Ada barang sembako seperti beras, 

shampoo, sabun, ada jajan – jajan 

seperti snack, kue basah, ada macam- 

macam minuman 

Bagaimana alur/cara penjualan nya ? Kalau penjualan ya langsung menjuali 

ke yang beli dia mau beli apa saja. 

Biasanya kalau siswa kebanyakan beli 

jajan-jajan sama minuman jadi ya 

langsung ambil sendiri gitu terus bayar 
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langsung. Kalau pegawai yang beli  ya 

kebanyakan juga sama beli makanan, 

kadang beli sembako terus ya biasanya 

langsung bayar tapi kadang ada yang 

membayar bulan depan, bisa juga di 

potong dari gaji, nanti itu urusan nya 

bendahara sama pegawai yang hutang 

tadi. 

Bagaimana proses dan alur pesan 

barang ? 

Untuk memasok barang, koperasi 

mengambil dari distributor dan juga dari 

pasar. Biasanya kalau dari pasar itu ya 

seperti camilan, kue – kue dan jajan 

kecil. Kalau dari distributor seperti susu 

ultra, wafer – wafer, snack makanan 

ringan dan minuman seperti teh. Untuk 

pesan barang nya biasanya nunggu 

habis atau stock nya tinggal sedikit, tapi 

untuk minuman biasanya rutin setiap 2 

minggu sekali karena minuman cepat 

laku seperti teh, aqua, dan lain – lain. 

Biasanya kalau mau pesan bisa telepon 
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sales nya langsung dan ada juga kadang 

salesnya sendiri yang datang untuk 

menawarkan mau pesan lagi atau tidak. 

Lalu untuk sistem pembayarannya 

tergantung distributornya. Ada 

distributor yang bayar langsung lunas di 

tempat, ada juga distributor yang 

bayarnya menunggu jatuh tempo ( 12-

14 hari).  

Bagaimana cara retur barang jika ada 

yang rusak ? 

Biasanya kalau mau retur ke distributor 

itu jika barang nya kebanyakan atau 

mau tukar, jadi ga hanya barangnya 

yang rusak dan returnya tergantung 

kebijakan masing – masing distributor. 

Kalau distributornya system bayar 

barangnya langsung lunas, biasanya 

barang yang mau di retur langsung di 

ganti oleh salesnya, jadi dia membawa 

barang banyak untuk cadangan apabila 

ada yang mau retur. Sehingga barang di 

ganti saat itu juga oleh salesnya. Tetapi 
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untuk distributor yang system bayar 

barangnya kredit atau menunggu jatuh 

tempo, kita harus telepon dulu ke 

salesnya barang apa yang mau di retur, 

nanti barang akan diganti saat salesnya 

datang lagi ke toko untuk mengirim 

barang baru yang di pesan, jadi setelah 

jatuh tempo, salesnya menagih uang 

bayar sekaligus mengirimkan barang 

yang di pesan dan barang yang di ganti. 
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Lampiran 3 Outline Wawancara 3 

Yang diinterview  : Kukus Mimbarwati, S.Pd 

Yang melakukan interview : Nuril Qomaryah 

Lokasi dan Tanggal interview : Lantai 2 Ruang Guru SMKN 8 Surabaya pada 7 

Oktober 2015  

Waktu interview  :  mulai : 11.20   selesai : 11.55 

Tujuan interview  :  untuk mendapatkan informasi yang kurang seperti 

omset, perbedaan guru dan karyawan. 

Agenda :      Waktu yang dibutuhkan : 

Pengenalan diri       2  menit 

Pembukaan awal       2  menit 

Pertanyaan pertama       10 menit 

Pertanyaan kedua       2  menit 

Pertanyaan ketiga       2 menit 

Pertanyaan keempat       5 menit 

Pertanyaan kelima       5 menit 

Kesimpulan dan penutupan      5 menit 

Observasi umum  : 
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Anggota koperasi yaitu pegawai negeri baik guru maupun karyawan dan 

pegawai honorer atau guru tidak tetap. 

Pertanyaan Jawaban 

Berapa omset toko koperasi 

perbulannya ? 

Sekitar 7.768.000 

Berapa jumlah anggota koperasi ? Ada 89 orang 

Apa perbedaan antara karyawan dengan 

guru ?  

Sama, tidak ada perbedaan 

Kapan keanggotaan berakhir ? Misal 

mutasi, meninggal atau pensiun 

Jika guru di mutasi atau pindah, berarti 

dia sudah tidak menjadi anggota lagi. 

Kalau sudah pensiun atau meninggal 

juga tidak lagi menjadi anggota, jadi 

hanya pegawai yang aktif di SMKN 8 

Surabaya 

Maksud dari anggota luar biasa itu 

bagaimana ? 

Anggota luar biasa itu karyawan yang 

bukan PNS (honorer) dan guru tidak 

tetap tetapi ikut menjadi anggota 

koperasi di KPRI Kamboja SMKN 8 



 

   

Lampiran 4 Nota Penjualan 

 



 

   

Lampiran 5 Nota Pembelian Langsung 

 

 



 

   

Lampiran 6 Nota Pembelian Kredit Dan Nota Retur 

 

 



 

   

Lampiran 7 Buku Catatan Dan Buku Besar 

 

 



 

   

Lampiran 8 Bukti Uji Sistem dengan Otoritas Ketua 
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Lampiran 9 Bukti Uji Sistem dengan Otoritas Admin 
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Lampiran 10 Bukti Uji Sistem dengan Otoritas Kasir 
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Lampiran 12 Uji Coba Pengguna Dengan Otoritas Admin 
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Lampiran 13 Uji Coba Pengguna Dengan Otoritas Kasir 
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