LAMPIRAN
Daftar Pertanyaan Wawancara

Daftar pertanyaan wawancara ini dibuat dengan tujuan untuk melakukan
observasi secara langsung permasalahan apa yang di hadapi oleh perusahaan sehingga
dengan mengetahui permasalahan apa yang terjadi di perusahaan penulis dapat
membantu memberikan solusi kepada pemilik UD. Anugrah Amenities Hotel.
Berikut daftar pertanyaan yang diajukan kepada pemilik UD. Anugrah Amenities
Hotel.
1. Apakah Sistem Akuntansi yang berbasis teknologi informasi sudah di
terapkan sebelumnya di perusahaan ?
2. Apakah ada kendala yang dialami selama ini dalam penerapan sistem
akuntansi yang masih dilakukan secara manual ?
3. Apakah sistem manual yang di terapkan sudah dapat menghasilkan laporan
keuangan perusahaan ?
4. Selama ini data-data transaksi yang telah disimpan dan di file secara
manual apakah data tersebut masih lengkap ?
5. Apabila dibutuhkan data-data transaksi 6 bulan atau 1 tahun sebelumnya
perusahaan dapat memberikan data tersebut dengan cepat ?
6. Mengapa perusahaan lebih memilih untuk menerapkan sistem manual
daripada menerapkan sistem yang berbasis teknologi informasi ?
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7. Apakah perusahaan mau apabila sistem akuntansi berbasis teknologi
informasi di terapkan dalam perusahaan dengan biaya yang terjangkau ?
8. Apakah sebelumnya sudah pernah mendengar mengenai pernarapan sistem
akuntansi berbasis teknologi informasi dengan metode RAD ?
9. Apabila metode RAD yang di terapkan dalam perusahaan dapat
memberikan

dampak

positif,

apakah

perusahaan

bersedia

untuk

menerapkannya dalam kegiatan bisnisnya ?

Jawaban :
1. Perusahaan sebelumnya belum pernah untuk menerapkan sistem akuntansi
yang berbasis teknologi informasi selama ini proses pengerjaan transaksi dan
kegitan oprasional lainnya masih dilakukan secara manual.
2. Untuk kendala pasti ada karena segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia
tidak luput dari kesalahan dan ketidak telitian. Kendala yang terkdang dialami
adalah perbedaan data transaksi penjualan, data stok barang bahan baku
maupun barang jadi.
3. Untuk sistem manual yang diterapkan oleh perusahaan sudah dapat
menghasilkan laporan keuangan namun hanya sebatas laporan laba rugi saja
tidak mendetail untuk laporan-laporan lainnya karena waktu yang dibutuhkan
untuk memproses data cukup lama.
4. Data-data transaksi tentunya akan difile dan disimpan oleh admin apabila
dikemudian hari data tersebut dibutuhkan. Selama ini semuanya di lakukan
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prosesnya secara manual Namun apabila data-data tersebut sudah usang atau
lama yakni data-data yang umurnya diatas 1,5 tahun dikhawatirkan ada
beberapa data yang hilang atau kurang karena data-data transaksi yang
disimpan berupa kertas-kertas nota, faktur, dll.
5. Untuk proses pengumpulan data biasanya dilakukan pengefilean data
namun untuk mencari dan melengkapi data tersebut membutuhkan waktu
karena admin perlu untuk mencari data-data tersebut dan mengecek ulang
apakah data-data yang tersedia sudah lengkap atau belum.
6. Perusahaan lebih memilih metode manual selama ini dikarenakan proses
untuk penerapan sistem informasi akuntansi yang berbasis teknologi informasi
membutuhkan biaya yang cukup besar. Jadi perusahaan sebisa mungkin
meminimalisir pengeluaran yang ada.
7. Apabila biaya untuk penerapan hal tersebut terjangkau dan tentunya dengan
penerapan tersebut membuat laba perusahaan semakin naik maka bisa
dikatakan cocok untuk diterapkan.
8. Belum pernah mendengar hal tersebut namun yang diketahui saat ini semua
bisnis sedang berjalan dilakukan secara online dan didukung melalui sebuah
aplikasi.
9. Sesuai dengan perkataan sebelumnya apabila dengan penerapan RAD
mampu emndogkrak laba perusahaan dan dapat dirasakan dampak positifnya
bagi perusahaan maka sistem tersebut harus diterapkan perusahaan dengan
cepat.
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