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LAMPIRAN 

TRANSKRIP WAWANCARA 

Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi MOKA POS Dengan Metode PIECES Pada 

Twelve Café Semarang 

Nama Informan : Jeremy Eka Putra 

Jenis Kelamin  : Pria 

Jabatan  : Manajer 

Tanggal  : 15 Maret 2019, 25 Juni 2019 dan 2 Juli 2019. Pukul 19.00 

    WIB s/d 20.00 WIB, 18.00 WIB s/d 20.00 WIB dan 13.00  

    WIB s/d 15.00 WIB. 

Tempat Wawancara : Outdoor Room Twelve Café Semarang 

1. P.I.E.C.E.S 

 (Performances, Information, Economy, Control, Efficiency, Service) 

1.1 Performance / Kinerja 

 Materi Wawancara 

Peneliti Apakah ada perbedaan dalam standard yang ditetapkan dari Sistem 

Informasi Akuntansi MOKA? 
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Manajer Untuk perbedaan dalam standardnya tidak ada karena apa yang udah 

diterapkan ke pengguna sudah ada standardnya dari MOKA POS itu 

sendiri. 

Peneliti Apakah dengan Sistem Informasi Akuntansi MOKA sudah mampu 

mendukung dalam hal-hal yang dibutuhkan perusahaan? 

Manajer Sejauh ini aplikasi dari MOKA POS sudah sangat mendukung 

karena penggunaan sistem aplikasi pada MOKA POS menyesuaikan 

dengan kebutuhan. 

Peneliti Apakah Sistem Informasi Akuntansi MOKA sering mengalami 

masalah selama di gunakan dan apa dampak terbesar dari kesalahan 

tersebut? 

Manajer Untuk kesalahan sangat jarang sekali, sistem akan mengalami 

sedikit masalah jika ada proses update dari developer dan untuk 

kesalahan itu sendiri berasal dari human error. 

Peneliti Apakah penyajian laporan atau output yang dihasilkan oleh Sistem 

Informasi Akuntansi MOKA sudah lengkap? 

Manajer Untuk hasil dari penyajian itu sendiri sudah sangat mencakup 

seluruhnya akan tetapi kurangnya penyajian laporan laba–rugi 

sehingga membuat pihak pengguna harus melakukan secara manual. 

 

1.2 Information / Informasi 
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 Materi Wawancara 

Peneliti Apakah Sistem Informasi Akuntansi MOKA sudah menyediakan 

seluruh informasi yang dibutuhkan bagi pihak Twelve Café 

Semarang? 

Manajer Dengan penyesuaian kebutuhan yang ada seluruh informasi yang 

sudah di terima sangat berguna untuk langkah ke depan dalam 

proses pengambilan keputusan. 

Peneliti Apakah Sistem Informasi Akuntansi MOKA mampu menyajikan 

informasi bagi pihak Twelve Café Semarang dengan tepat waktu? 

Manajer Sistem aplikasi MOKA POS sudah mampu menyajikan laporan 

dengan tepat waktu tiap harinya karena proses penyampaian hasil 

laporan secara periodik maka laporan akan di terima di email pada 

hari berikutnya. 

Peneliti Apabila dalam proses penginputan informasi mengalami kesalahan 

bagaimana respon dari Sistem Informasi Akuntansi MOKA ketika 

terjadi kesalahan input? 

Manajer Selama ini kalau ada salah yang tidak terlalu berat terkadang akan 

di lakukan dengan menghitung manual, sistem ini juga membantu 

jika mengalami masalah yang cukup parah dengan menyeddiakan 

layanan report pada aplikasi dimana ketika layanan tersebut ditekan 

pihak dari MOKA POS langsung membalas via email dan langsung 
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di tangani. 

Peneliti Apakah Sistem Informasi Akuntansi MOKA sudah memiliki 

tempat untuk menyimpan data-data perusahaan dengan benar dan 

aman? 

Manajer Menurut saya sudah cukup aman semua data akan tersimpan pada 

data cloud di MOKA POS. 

 

1.3 Economics / Ekonomi 

 Materi Wawancara 

Peneliti Apakah dengan biaya Sistem Informasi Akuntansi MOKA yang 

dipilih sudah menunjang untuk perusahaan? Dan apakah dari harga 

yang di pilih adanya pembatasan input pada Sistem Informasi 

Akuntansi MOKA? 

Manajer Untuk biaya penggunaan aplikasi MOKA POS di range harga 2 

juta/tahun (basic) bagi pihak Twelve Café Semarang sudah 

sangatlah cukup mengingat kebutuhan yang di perlukan. Karena 

menurut saya untuk seukuran café range harga segitu sudah sangat 

cukup beda halnya seperti kedai kopi oma/kedai beringin pasti 

membutuhkan fitur lebih seperti halnya tabel management, 

ingredient inventory untuk membantu mengelola. 
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Peneliti Dalam perawatan dan pengendalian Sistem Informasi Akuntansi 

MOKA biaya apa saja yang dibutuhkan? 

Manajer Sistem aplikasi MOKA POS ini membutuhkan perangkat yang 

kompatibel untuk menangani itu sistem kasirnya itu perangkat yang 

di gunakan beruapa android tab yang memiliki spesifikasi besar dan 

cocok untuk aplikasi ini karena sistem aplikasi MOKA POS 

memiliki history jadi tempat penyimpanan di butuhkan yang cukup 

besar. 

Peneliti Apakah dengan penggunaan Sistem Informasi Akuntansi MOKA 

dapat meminimalisir pengeluaran perusahaan? 

Manajer Dengan biaya pengeluaran  2jt/tahun sudah meminimalisir 

pengeluaran yang ada mengingat manfaat yang di hasilkan dari 

penggunaan aplikasi ini. 

 

1.4 Control / Pengendalian 

 Materi Wawancara 

Peneliti Apakah sistem informasi akuntansi berbasis teknologi MOKA POS 

harus dilakukan secara online? Ketika secara tiba-tiba sistem 

offline apakah data yang ada akan hilang? 

Manajer Untuk back office dan penggunaan harus selalu di lakukan secara 
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online dan harus menggunakan komputer untuk back office dan 

kasir menggunakan android tab. Ketika sistem ini offline data yang 

ada tetap aman tapi tidak bisa dibuka karena harus ada internet. 

Peneliti Apakah error yang diakibatkan oleh human error 

maupun kegagalan Sistem pada MOKA POS pernah terjadi? Jika 

pernah terjadi, seberapa seringkah dan bagaimana antisipasinya? 

Manajer Untuk masalah human error pasti pernah terjadi, human error itu 

seperti halnya salah tekan dan apabila internet lambat aplikasi akan 

mengalami ketidak tepatan waktu. Untuk mengembalikan kembali 

cuku merefresh load page pada sistem. 

Peneliti Bagaimana proses data dapat diakses? 

Manajer Semua proses input di lakukan oleh back office seperti hanya mau 

menginput harga / mengganti nama & menu / menambah menu 

baru juga liat tax report. Untuk akses kasir sendiri karyawan dapat 

mengakses dengan login dengan ID yang sudah di buat. 

 

1.5 Efficiency / Efisiensi 

 Materi Wawancara 

Peneliti Apakah dalam sistem informasi akuntansi MOKA POS terdapat 

pencatatan ganda? 
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Manajer Untuk pencatatan ganda sih ada, seperti aplikasi go-pay gitu bukan 

menjadi tanggung jawab MOKA POS aplikasi sebatas memberi 

report. 

Peneliti Untuk pencatatan ganda sih ada, seperti aplikasi go-pay gitu bukan 

menjadi tanggung jawab MOKA POS aplikasi sebatas memberi 

report. 

Manajer Sejauh ini ketidakcocokan belum terjadi karena sistem sudah di 

buat se efisien mungkin untuk di gunakan. 

Peneliti Apakah proses input yang dilakukan karyawan sebagai end user 

sama dengan hasil informasi / output? 

Manajer Untuk proses input yang di lakukan oleh karyawan pasti sama 

dengan hasil output. 

 

1.6 Service / Pelayanan 

 Materi Wawancara 

Peneliti Apakah adanya update pada Sistem Informasi Akuntansi MOKA 

POS? 

Manajer Untuk proses update pada sistem pasti ada, sistem membutuhkan 

seminggu sekali dan jika ada bug baru aplikasi meminta untuk 

segera di update. 
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Peneliti Apakah informasi yang dihasilkan sudah tepat waktu, 

akurat, dan relevan? Atau bahkan menerima informasi 

yang terlalu banyak dari Sistem Informasi Akuntansi MOKA POS 

tersebut? 

Manajer Sejauh ini sangat tepat waktu, aplikasi selalu memberikan informasi 

h+1 mengirimkan report lewat email berupa semua hasil laporan 

penjualan tiap harinya. 

Peneliti Bagaimana end user ataupun manager memperlajari sistem yang 

baru saja di update atau di ganti? 

Manajer Adanya updatean sistem hanya sebatas improvement seperti 

menghilangkan bug yang ada dan cukup merefresh kembali untuk 

mengembalikan icon-icon yang ada pada fitur MOKA POS. 

 

 


