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LAMPIRAN 1 

Pedoman Wawancara 

Narasumber : 

Narasumber 1  : Ibu Lusia Widiarini (Pemilik UD. Rizqi Agung) 

Narasumber 2  : Ibu Endang Dwi H (Bendahara UD. Rizqi Agung) 

Lokasi :UD. Rizqi Agung  RT/RW 01/05 Dukuh Putuk Desa Selur Kecamatan 

Ngrayun Kabupaten Ponorogo 

1. Bagaimana profile UD Rizky Agung ? 

2. Apa saja olahan dari UD. Rizqi Agung dan dari beberapa jenis olahan 

tersebut,jenis olahan mana yang paling diminati? 

3. Apa keunggulan produk dibandingkan dengan produk janggelan pada 

umumnya dan bagaimana proses penjualannya berikut omset per bulan? 

4. Apa saja kegiatan operasional perusahaan yang dilakukan setiap harinya ? 

5. Berapa kisaran harga jual hasil olahan UD. Rizqi Agung ? 

6. Apakah ibu pernah berhutang pada pihak eksternal seperti Bank/Koperasi yang 

digunakan sebagai tambahan modal usaha ? 

7. Bagaimana UD. Rizqi Agung mencatat pendapatan hasil penjualan product 

yang diolah ? 

8. Berapa modal yang dibutuhkan dalam sekali proses produksi? 

9. Siapakah dalam perusahaan yang berperan penting dalam pengambilan 

keputusan perusahaan ? 

10. Apakah ibu pernah mengalami kendala dalam penyusunan laporan keuangan ? 
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11. Bagaimana sistem akuntansi yang diterapkan dalam UD Rizky Agung dan 

bagaimana tanggapan ibu tentang pentingnya penyusunan laporan keuangan ? 

12. Bagaimana penyusunan laporan keuangan pada UD. Rizqi Agung ,Apakah 

selama ini menggunakan laporan posisi keuangan,laporan laba rugi,catatan 

atas laporan keuangan ? 

13. Apa yang ibu ketahui tentang SAK EMKM ? 

14. Apa upaya yang dilakukan UD. Rizqi Agung guna menghadapi era industry 

4.O/serba digital ini ? 
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LAMPIRAN 2 

Transkrip Wawancara 

Narasumber 1 :  

Ibu Lusia Widiarini Pemilik UD. Rizqi Agung 

Lokasi    :   

UD. Rizqi Agung  RT/RW 01/05 Dukuh Putuk Desa Selur Kecamatan Ngrayun 

Kabupaten Ponorogo 

Peneliti : Selamat siang bu lusi, saya sinta mahasiswa ump,disini saya akan 

melakukan wawancara tentang usaha ibu dan juga mengobservasi data  

yang nantinya akan saya gunakan sebagai bahan skripsi saya yang 

berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan sesuai SAK EMKM 

sebagai strategi era industri 4.O.Apakah ibu mengizinkan? 

Narasumber 1 : Siang mbak. Bisa kok mbak 

Peneliti : Terimakasih ibu.ini untuk surat pengantar penelitiannya ya bu 

Narasumber 1  : oke mbak , saya terima untuk dokumen arsip ya 

Peneliti : Selanjutnya saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya 

bu.sebelumnya nama lengkap ibu siapa ya (riwayat pendidikan,umur)? 

Narasumber 1  : Nama saya Lusia Widiarini sekarang saya berumur 50 tahun. Saya 

lulusan S1 Pendidikan 

Peneliti : Bagaimana asal usul serta latar belakang UD. Rizqi Agung ? 
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Narasumber 1  : UD. Rizqi Agung ini berdiri sejak tahun 2012 mbak. Sebelumnya 

hanya berbentuk kelompok tani. Namanya argomulyo. Saya dulu juga 

pernah mengikuti seminar UMKM dan semacamnya. Itu juga yang 

mendorong saya untuk memajukan usaha janggelan biar juga bisa 

membantu warga sekitar buat tambahan penghasilan. 

Peneliti : Terkait profile UD ini,berapa jumlah karyawan yang bekerja 

disini?dan apa visi misi dari UD ini sendiri ya bu? 

Narasumber 1  : Hingga saat ini karyawannya kurang lebih berjumlah 20 karyawan. 

Mereka mayoritas warga sekitaran UD  

Peneliti  : Lalu untuk karyawan UD ini apakah ada perbedaan gaji ?kalau boleh 

tau berapa ya bu untuk kisaran gajinya ? 

Narasumber 1  : Untuk gajinya beragam,tergantung kerjanya dibagian apa kisaran 

30.000 sampai 40.000 per hari. Tapi jika kerja lebih dari 8 jam maka 

dihitung lembur. Disini untuk kerjanya mulai dari jam 8 an dengan jam 

kerja 8 jam. 

Peneliti  : Iya bu, untuk hasil olahan UD ini apa aja ya bu?dan dari hasil olahan 

tersebut,olahan yang paling diminati yang mana ya bu? 

Narasumber 1 : Kalau untuk olahan nya sendiri banyak ya mbak,ada sari 

janggelan,sari buah naga,stik janggelan dan aneka kripik. Tapi dari 

banyak varian tadi yang paling populer dan banyak diminati itu sari 

janggelan. Dimana produk ini tidak hanya dikenal orang lokal,tapi 

juga dikenal berbagai daerah. 
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Peneliti  : Wah,banyak ya bu untuk variasi olahannya.disamping itu apa 

keunggulan dari sari janggelan ini dibandingkan dengan olahan 

janggelan pada umumnya? 

Narasumber 1  : Kalau keunikannya sendiri selain kita ngolah minuman yang 

berbahan dasar janggelan,tetapi juga kita menggunakan 100 % gula 

asli dan bahan yang digunakan dari bahan alami tanpa pemanis 

ataupun perasa buatan. Jadi produk kita aman dikonsumsi oleh semua 

orang dari balita sampai lansia.  

Peneliti  : Untuk harga jual hasil olahan UD ini berapa saja ya bu? 

Narasumber 1  : Untuk harganya sendiri beragam mbak. Kalo yang sari janggelan 

yang cup kecil per kardusnya seharga 25.000 isi 24 cup kecil. Kalau 

yang botol besarnya seharga 5.500 per botol.  

Peneliti  : Kalau boleh tau bagaimana pemasaran produk dan berapa omset 

penjualan UD untuk setiap bulannya ya bu? 

Narasumber 1  : Kita biasanya masarin produk dengan cara ikut pameran,menitipkan 

ke swalayan-swalayan area Ponorogo. Selain itu biar olahan kita 

dikenal masyarakat luas kita terus perbaiki mutu dan ikut ajang 

perlombaan UMKM. Dan alhamdulilah usaha kita membuahkan hasil. 

UD. Rizqi Agung bisa memperoleh berbagai penghargaan baik lokal 

maupun nasional. Dan alhamdulilah berkat ini berdampak positif 

untuk perusahaan karena pesanan kita tiap tahun meningkat. Terutama 

saat bulan puasa dan menjelang lebaran. Kalau di bulan biasa itu 

kurang lebih bisa dapat omset 50 juta an, tapi itu belum dihitung 
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dengan biaya pembelian bahan baku,dan juga keperluan bersih 

lainnya. Paling ngga bersihnya dapat 15 juta an mbak. Untuk media 

onlinenya kami menggunakan FB dan melalui story WA.  

Peneliti  : Bagaimana untuk kegiatan operasional UD ini tiap harinya bu? 

Narasumber 1  : Untuk kegiatan operasional UD ini kita biasanya mulai jam 8 pagi 

dengan total jam kerja perharinya 8 jam. Untuk kegiatan produksi kita 

mulai menyortir bahan baku. pemasakan hingga pengepakan dan 

penyaluran. Semua tahapan kami selalu mengutamakan K3LH 

(Kesehatan dan Keselaamatan Kerja dan Lingkungan Hidup) untuk 

menjamin karyawan atau tenaga kerja agar selalu dalam keadaan 

sehat sehingga kinerjanya dapat berjalan secara optimal. 

Peneliti  : Kira-kira berapa ya bu modal yang dibutuhkan untuk sekali 

produksinya ? 

Narasumber 1  : Modal kita tergantung dari banyaknya pesanannya ya mbak. Tapi 

rata-rata modal yang keluar untuk selama masa produksi kurang lebih 

25 juta. Itupun didalamnya sudah termasuk gaji dan beban-beban 

lainnya. 

Peneliti :Menurut ibu,untuk pengambilan keputusan perusahaan,iapakah yang 

paling dominan ? 

Narasumber 1  : Pihak yang paling dominan saat memutuskan keputusan misal 

pemilihan bahan baku, ataupun kebijakan lainnya yaitu saya sendiri 

selaku pemilik UD ini. Akan tetapi walaupun yang mendominasi saya 

sendiri, saya tidak enggan untuk meminta masukan karyawan lain. 
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Peneliti  : Selanjutnya ,bagaimana untuk sistem akuntansi yang diterapkan di 

perusahaan ini dan menurut ibu,seberapa penting penyusunan laporan 

keuangan ? 

Narasumber 1  : Ya penting mbak. Soalnya biar tau keuntungan yang diperoleh. Untuk 

pembukuan disini kami lakukan manual dan juga mengunakan 

komputer dalam bentuk excel agar perekapan lebih efisien dan 

meminimalisir terjadinya kesalahan hitung. 

Peneliti  : Baik bu,bagaimana pencatatan pendapatan penjualan hasil olahan 

perusahaan ibu? 

Narasumber 1  : Kalau pencatatan penjualan disini kami lakukan setiap kali terjadi 

transaksi. Jadi jika ada pemasukan dan pengeluaran kami rekap di 

nota selanjutnya akan kami jadikan satu dalam kurun waktu 1 (satu) 

bulan digunakan bahan perbandingan pendapatan tiap bulannya ada 

peningkatan atau justru sebaliknya. 

Peneliti  : Terkait penyusunan laporan keuangan yang sebelumnya ibu 

sampaikan,apakah didalamnya udah mencakup laporan posisi 

keuangan,laporan laba rugi,dan juga catatan atas laporan keuangan? 

Narasumber  1 :kalau pembukuan disini seperti yang saya jelaskan diawal tadi. Jadi 

berisi pemasukan dan pengeluaran tiap hariannya. Jadi otomatis akan 

terlihat saldo perusahaan 

Peneliti  : Selama penyusunan laporan keuangan apakah bu lusi sempat 

mengalami kendala ? 
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Narasumber 1 : Kalau kendala secara umum kami belum ada ya mbak. Tapi kadang 

terjadi selisih antara saldo dipembukuan dengan yang kami pegang.  

Peneliti  : Apa ibu sudah mendengar istilah SAK EMKM?apa pendapat ibu 

tentang SAK EMKM? 

Narasumber 1  : Pernah mbak. Dulu memang saya pernah mengikuti semacam 

seminar dan pelatihan penyusunan laporan keuangan. Setau saya 

EMKM itu digunakan untuk mengetahui laba ataupun rugi dan juga 

beban-beban serta harga pokok penjualan. Tapi untuk sementara kami 

masih menerapkan pembukuan sederhana yang di dalamnya sudah 

mencakup informasi keuangan perusahaan dan mudah kami pahami 

Peneliti  : Melihat fenomena sekarang ini yang serba digital,apa yang sudah ibu 

lakukan untuk memastikan perusahan mampu menghadapi dan 

berkembang di era industri 4.O/digital ini? 

Narasumber 1  : Era digital ini bisa kami dayagunakan sebagai ajang 

memperkenalkan produk olahan kita di pasar internasional dengan 

memanfaatkan teknologi yang sudah ada. Biasanya kami melakukan 

promosi online via FB. Tapi kami belum mempunyai website ataupun 

jasa marketing lainnya. Untuk sementara kita belum mempunyai laman 

web. Soalnya juga belum ada yang bisa ngelola.  
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Transkrip Wawancara 

Narasumber 2  :  

Ibu Endang Dwi H (Bendahara UD. Rizqi Agung) 

Lokasi    :   

UD. Rizqi Agung  RT/RW 01/05 Dukuh Putuk Desa Selur Kecamatan Ngrayun 

Kabupaten Ponorogo 

Peneliti : Selamat Siang bu Endang, mohon maaf apakah bisa saya 

meminta waktunya sebentar untuk melakukan wawancara guna 

melengkapi data penelitian saya ? 

Narasumber 2  : Bisa mbak. Ada yang bisa saya bantu ? 

Peneliti : Sebelumnya apakah benar bu endang bekerja di UD Rizqi 

Agung menjabat sebagai bendahara? 

Narasumber 2 : Benar mbak. Disini saya menjadi bendahara yang membantu 

pengelolaan keuangan. 

Peneliti :Baik bu, mohon maaf sebelumnya. Di UD Rizqi Agung dalam 

penyusunan laporan keuangannya meliputi apa saja ya bu? 

Narasumber 2 : Jadi dalam pencatatan transaksi disini berdasarkan 

pemasukan dan pengeluaran yang direkap dan disusun jadi 

satu sehingga dapat dilihat untuk keuntungan tiap bulannya 

mbak. Didalamnya ada laporan keuangan harian yang 

berisikan pendapatan dan pengeluaran. Untuk keuntungan 
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dapat kita ketahui setelah pendapatan bersih dikurangi dengan 

biaya yang dikeluarkan selama produksi.  

Peneliti  : Baik bu. Selanjutnya apakah ibu tau istilah SAK EMKM ? 

Narasumber 2 : Kalau saya pribadi belum memahami apa itu SAK EMKM. 

Tapi saya pernah mendengar istilah itu mbak 

Peneliti : Baik bu. Apakah di UD ini sudah memisahkan antara aset 

pribadi dan aset perusahaan ? 

Narasumber 2 : Setau saya kita masih belum memisahkan. Dikarenakan pabrik 

disini masih gabung dengan rumah pemilik dan kendaraan 

yang dipakai dikarenakan masih ada 1, terkadang kita juga 

memakai milik pribadi untuk pendistribusian barangnya mbak. 

Peneliti : Baik bu Endang. Terimakasih atas penjelasan dan waktunya 

ya bu. 

Narasumber 2  : Iya mbak. Sama-sama. 
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