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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 : Lembar Pertanyaan Wawancara 

No Daftar Pertanyaan Jawaban 

Kelayakan Aplikasi Si Apik 

Kepala Sekolah dan Bendahara   

1 
Siapa saja yang mengoprasikan 

Aplikasi Si Apik ini? 

 

2 

Apakah semua pegawai yang 

mengoprasikan aplikasi Si Apik 

dapat menggunakannya dengan baik? 

 

3 
Bagaimanakah proses pelaporan 

akuntansi dari lembaga ke yayasan? 

 

4 

Apakah aplikasi Si apik memenuhi 

serta mempermudah dalam sistem 

informasi akuntansi lembaga ke 

yayasan? 

 

5 
Apa saja manfaat dari penggunaan 

Aplikasi Si Apik? 

 

6 

Apa saja kendala yang dihadapi 

dalam pengoprasian menggunkan 

aplikasi Si Apik ? 

 

Kepala Yayasan dan Bendahara   

7 

Apakah yayasan memiliki pakar 

teknis yang memadai untuk 

penerapan sistem baru? 

 

8 

Berapakah besarnya dana yang 

diperlukan untuk mengembangkan 

sistem? 

 

9 Apa manfaat yang diperoleh oleh  
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sistem yang dikembangkan 

sebanding pengembangannya? 

10 

Apakah sistem ini telah memenuhi 

aturan dan undang-undang yang 

berlaku? 

 

11 
Apakah perangkat lunak yang 

digunakan legal secara hukum? 

 

12 

Apakah sistem dapat memenuhi 

tujuan organisasi untuk mendapatkan 

informasi yang dibutuhkan? 

 

13 

Apakah sistem dapat diorganisasikan 

untuk menghasilkan informasi pada 

saat yang tepat untuk setiap orang 

yang membutuhkannya? 

 

14 

Apakah diperlukan pelatihan 

terhadap pemilik yayasan dan 

karyawan? 

 

15 

Apakah personel atau pengguna 

didalam organisasi dapat memnuhi 

kriteria untuk sistem baru? 

 

16 
Apa saja manfaat dari penggunaan 

Aplikasi Si Apik? 

 

27 

Apa saja kendala yang dihadapi 

dalam pengoprasian menggunkan 

aplikasi Si Apik ? 
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Lampiran 2 : Hasil Wawancara  

Hasil Wawancara pada MI Miftahul Ulum I 

No Daftar Pertanyaan 

Jawaban 

(Kepala Sekolah) 

Fatkhur Rohman, S.Pd.I 

(Bendahara) 

Eli Fathah, S.Th.I 

1 

Siapa saja yang 

mengoprasikan 

Aplikasi Si Apik 

ini? 

Yang mengoprasikan 

aplikasi Si Apik kalau 

dalam lembaga kami 

adalah staf TU dan 

bendahara sekolah dan 

juga bendahara yayasan  

-  

2 

Apakah semua 

pegawai yang 

mengoprasikan 

aplikasi Si Apik 

dapat 

menggunakannya 

dengan baik? 

Sampai sekarang ini 

semua staf TU dan 

bendahara dapat 

menggunkan dengan baik 

mbak kalau di lembaga 

ini. Saya tidak pernah 

mendengar keluhan 

mereka dalam 

pengoprasian.   

Kalau saya pribadi 

tidak ada masalah 

mbak dalam 

mengprasikan, malah 

saya di bantu sekali 

dengan aplikasi Si 

Apik ini lo.  

3 

Bagaimanakah 

proses pelaporan 

akuntansi dari 

lembaga ke 

yayasan? 

Dari lembaga byasanya di 

input sama bendahara 

sekolah terlebih dahulu 

kemudian di stor ke 

lembaga yayasan dan di 

cek kembali dengan 

bendahara sekolah.  

Jadi di lembaga anak-

anak membyar SPP, 

uang modul dan uang 

gedung ke TU 

kemudian dari TU di 

setor ke bendahara 

dan di input melalui 

aplikasi si Apik oleh 

bendahara lembaga 

sekolah dan baru 
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setelah itu laporan 

akhir di serahkan 

pada yayasan mbak.  

4 

Apakah aplikasi Si 

apik memenuhi 

serta 

mempermudah 

dalam sistem 

informasi 

akuntansi lembaga 

ke yayasan? 

 Sangat mepermudah 

mbk. Kita tinggal 

masukin angka saja di 

hitung secara 

otomatis dan keluaran 

laporannya juga udah 

rapi.  

5 

Apa saja manfaat 

dari penggunaan 

Aplikasi Si Apik? 

 Manfaatnya, kita ngak 

perlu nginput manual 

mbak yang jlimet. 

Manfaat lainnya 

mempermudah kita 

lah pokonya 

6 

Apa saja kendala 

yang dihadapi 

dalam 

pengoprasian 

menggunkan 

aplikasi Si Apik ? 

 Sejauh ini tidak ada 

kendala kalau saya 

mbak. Kalau yang lain 

saya kurang tau.  
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Hasil Wawancara pada MI Miftahul Ulum III 

No 
Daftar 

 Pertanyaan 

Jawaban 

(Kepala Sekolah) 

Mas’ad, S.Pd.I 

(Bendahara) 

Syafi’I, S.Pd.I 

1 

Siapa saja yang 

mengoprasikan 

Aplikasi Si Apik 

ini? 

Karena yang menerima 

uang dari peserta didik itu 

TU jadi TU dan bendahra 

sekolah tentunya  

-  

2 

Apakah semua 

pegawai yang 

mengoprasikan 

aplikasi Si Apik 

dapat 

menggunakannya 

dengan baik? 

Sepertinya iya mbk. 

Mereka dapat 

menggunkan dengan baik 

karena apliksinya ngak 

ribet.  

Tidak ada masalah 

sampai sekarang, 

semua tercover 

dengan baik 

lapoannya.  

3 

Bagaimanakah 

proses pelaporan 

akuntansi dari 

lembaga ke 

yayasan? 

Sesuai prosedur lembaga 

membuat laporan terlebih 

dahulu melalui bendahara 

dan baru di berikan ke 

bendahara yayasan mbak.  

Saya bendahara 

merekap semua 

laporan dan kemudian 

saya berikan ke 

bendahar yayasan.  

4 

Apakah aplikasi Si 

apik memenuhi 

serta 

mempermudah 

dalam sistem 

informasi 

akuntansi lembaga 

ke yayasan? 

 Sisitem informasi 

akuntansinya sudah 

memenuhi standar kok 

dan kalu ditanya 

mudah atau tidak 

jawabnnya jelas 

mudah sekali. 

5 
Apa saja manfaat 

dari penggunaan 

 Laporan tersusun 

dengan baik, kehiutng 
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Aplikasi Si Apik? dengan otomatis ya 

mbk, sebab kalau 

manual lebih lama.  

6 

Apa saja kendala 

yang dihadapi 

dalam 

pengoprasian 

menggunkan 

aplikasi Si Apik ? 

 Tidak ada kendala 

saya rasa mbak. 

Semuanya enak.  
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Hasil Wawancara pada MTs. Hasan Kafrawi 

No 
Daftar 

 Pertanyaan 

Jawaban 

(Kepala Sekolah) 

Mifatahul Rozaq, S.Pd.I 

(Bendahara) 

Zaimatus Sholihah, 

S.Ag 

1 

Siapa saja yang 

mengoprasikan 

Aplikasi Si Apik 

ini? 

 Staf TU dan tentunya 

bendahara sekolah 

mbak sama bendahara 

yayasan.  

2 

Apakah semua 

pegawai yang 

mengoprasikan 

aplikasi Si Apik 

dapat 

menggunakannya 

dengan baik? 

 Iya, semua yang 

menggunakan aplikasi 

Si Apik ini dapat 

menggunkan dengan 

baik karena di 

lembaga ini 

pemegannya masih 

muda jadi enak kalau 

menggunakan 

aplikasi.  

3 

Bagaimanakah 

proses pelaporan 

akuntansi dari 

lembaga ke 

yayasan? 

 Dari bendahara 

sekolah ke bendahara 

yayasan  

4 

Apakah aplikasi Si 

apik memenuhi 

serta 

mempermudah 

dalam sistem 

informasi 

 Sangat mempermudah 

ini, dan laporannya 

memenuhi standart, 

bisa lah kalau di 

ajukan ke bank.  
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akuntansi lembaga 

ke yayasan? 

5 

Apa saja manfaat 

dari penggunaan 

Aplikasi Si Apik? 

 Hasil dari sistem 

informasi secara 

otomatis lengkap 

hasilnya. 

6 

Apa saja kendala 

yang dihadapi 

dalam 

pengoprasian 

menggunkan 

aplikasi Si Apik ? 

 Kendalnya paling 

karena plikasi gak ada 

kuncine mb. Kalau 

ada yang jail di rubah 

maka rubah smeua 

karena sistemnya 

otomatis 
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Hasil Wawancara pada MA Hasan Kafrawi 

No 
Daftar 

 Pertanyaan 

Jawaban 

(Kepala Sekolah) 

Drs. Khanif 

(Bendahara) 

Khurin Lailis Sa’ad, 

S.E 

1 

Siapa saja yang 

mengoprasikan 

Aplikasi Si Apik 

ini? 

Staf TU bagian keuangan 

dan bendahara sekolah  
-  

2 

Apakah semua 

pegawai yang 

mengoprasikan 

aplikasi Si Apik 

dapat 

menggunakannya 

dengan baik? 

Mereka dapat 

menggunkan dengan baik 

karena apliksinya ngak 

lengkap.    

Semua terlatih 

sehingga dengan 

mudah menggunkan 

selain itu di aplikasi 

di lengkapi gambar 

dan petunjuk.  

3 

Bagaimanakah 

proses pelaporan 

akuntansi dari 

lembaga ke 

yayasan? 

Kita membuat laporan 

bulanan, per semester dan 

tahunan untuk di stor ke 

yayasan  

Pelaporannya di buat 

oleh bendahara 

yayasan dan nanti di 

cek dan di input ulang 

dari bendahara 

yayasan  

4 

Apakah aplikasi Si 

apik memenuhi 

serta 

mempermudah 

dalam sistem 

informasi 

akuntansi lembaga 

ke yayasan? 

 Sisitem informasi 

akuntansinya sudah 

memenuhi standar 

dan mudah sekali di 

oprasikannya. 
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5 

Apa saja manfaat 

dari penggunaan 

Aplikasi Si Apik? 

 Laporan tersusun 

dengan baik, datanya 

tersimpan juga 

dengan aman kecuali 

kalau hp rusak ya.  

6 

Apa saja kendala 

yang dihadapi 

dalam 

pengoprasian 

menggunkan 

aplikasi Si Apik ? 

 Tidak ada kendala ap-

apa.  

 

  



109 
 

 
 

Hasil Wawancara pada SMK Hasan Kafrawi 

No 
Daftar 

 Pertanyaan 

Jawaban 

(Kepala Sekolah) 

Agus Sulistiyono, S.Pd. 

(Bendahara) 

Latifatus Husna, S.Pd 

1 

Siapa saja yang 

mengoprasikan 

Aplikasi Si Apik 

ini? 

TU dan bendahara 

sekolah  

 

2 

Apakah semua 

pegawai yang 

mengoprasikan 

aplikasi Si Apik 

dapat 

menggunakannya 

dengan baik? 

Iya, mereka dapat 

menggunakan dengan 

sangat baik  

Kami dapat 

menggunakan dengan 

baik sebab kita di 

berikan pelatihan 

sebelum pengaplikasian 

Si Apik.  

3 

Bagaimanakah 

proses pelaporan 

akuntansi dari 

lembaga ke 

yayasan? 

Pelaporan terlebih 

dahulu di buat TU 

bersama dengan 

bendahara sekolah 

kemudian di setor ke 

yayasan  

Sebelum laporan di 

berikan yayasan 

bendahara sekolah 

serta TU membuat 

laporan terlebih dahulu  

4 

Apakah aplikasi Si 

apik memenuhi 

serta 

mempermudah 

dalam sistem 

informasi 

akuntansi lembaga 

ke yayasan? 

Semenjak menggunkan Si 

Apik ini memperingan 

pekerjaan bendahara 

dalam membuat sistem 

informansi akuntansi 

lembaga, Si Apik juga 

sudah cukup melengkapi 

sistem informasi 

akuntansi yayasan 

Laporan keuangan 

secara otomatis ketika 

kita habis menginput 

data. 
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5 

Apa saja manfaat 

dari penggunaan 

Aplikasi Si Apik? 

 Laporan tersusun 

dengan baik, kehiutng 

dengan otomatis ya 

mbk, sebab kalau 

manual lebih lama.  

6 

Apa saja kendala 

yang dihadapi 

dalam 

pengoprasian 

menggunkan 

aplikasi Si Apik ? 

 Sampai sekarang belum 

ada kendala 
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No Daftar Pertanyaan 

Jawaban 

Kepala Yayasan 

(Jamal Luthfi, MM.) 

Bendahara Yayasan 

(M. Hisyam) 

1 

Apakah yayasan 

memiliki pakar 

teknis yang memadai 

untuk penerapan 

sistem Si Apik ? 

Karena sistem Si Apik 

dapat dengan mudah 

dipahami, digunakan 

serta di oprasikan kita 

tidak ada khusus pkar 

teknis. Penggunaan 

langsung pada 

bendahara yayasan 

Gak ada ya mbak, ya 

langsung saya yang 

mengoprasikan sebab 

sistem Si Apik ini mudah 

skali untuk di gunakan 

2 

Berapakah besarnya 

dana yang 

diperlukan untuk 

mengembangkan 

sistem? 

Si Apik adalah aplikasi 

mode offline jadi 

meskipun gak ada Wifi 

ataupun kuota tidak ada 

tetap bisa 

mengoprasikan, kita 

modal sekali di awal saja  

Untuk biaya di 

perkirakan 20 juta untuk 

pembeliyan android yang 

dijadikan sarana 

mengoprasikan Si Apik 

oleh bendahara-

bendahara lembaga, 

yayasan serta TU. 

Selebihnya tidak ada 

anggaran sebab apliasi 

offline.  

3 

Apa manfaat yang 

diperoleh oleh 

sistem yang 

dikembangkan 

sebanding 

pengembangannya? 

 Sangat-sangat 

sebanding, kalau di 

hitung kita modal satu 

oranya 2 juta tapi 

mempermudah 

pekerjaan, pelaporan 

lebih tertata dan android 

bisa di gunakan 5 
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tahunan lebih mbak. 

4 

Apakah sistem ini 

telah memenuhi 

aturan dan undang-

undang yang 

berlaku? 

Aplikasi Si Apik ini kan 

keluaran dari Bank 

Indonesia beserta Ikatan 

Akuntan Indonesia (IAI) 

yang sudah 

terverifikasi. Sehingga 

keluarnya sudah 

tersetandarisasi.  

Setahu saya sudah mabk, 

laporan dari Si Apik 

sudah sesuai standar dan 

di akui bank dan 

lembaga ainnya  

5 

Apakah perangkat 

lunak yang 

digunakan legal 

secara hukum? 

Sudah, karena kita 

dalam menerapkan 

sistem baru tentunya 

dengan memilah sistem 

yang legal, mudah dan 

berstandar.  

 

6 

Apakah sistem dapat 

memenuhi tujuan 

organisasi untuk 

mendapatkan 

informasi yang 

dibutuhkan? 

 Meskipun belum 

sepunuhnya, akan tetapi 

Si Apik sudah cukup 

memenuhi tujuan 

yayasan. Yayasan 

memiliki tujuan agar 

sistem informasi 

akuntansi tersetruktur 

dengan baik dan tidak 

menyulitkan oleh 

peerjanya serta tidak 

kebanyakan anggran 

untuk sistem tersebut. Si 

Apik sudah mencukupi 

hal-hal tersebut.  
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7 

Apakah sistem dapat 

diorganisasikan 

untuk menghasilkan 

informasi pada saat 

yang tepat untuk 

setiap orang yang 

membutuhkannya? 

 Saya rasa iya, karena 

dalam penginputan data 

menggunakan aplikasi Si 

Apik kita tidak 

memerlukan banyak 

waktu untuk menjadikan 

laporan. Semua serb 

aotomatis.  

8 

Apakah diperlukan 

pelatihan terhadap 

pemilik yayasan dan 

karyawan? 

Kita sudah lakukan itu, 

pas awal menggunakan 

sistem ini. Ya, membuat 

sosialisasi  kecil kepada 

pengguna sistem di 

lembaga-lembaga di 

bawah naungan yayasan 

Hasan Kafrawi.  

 

9 

Apakah personel 

atau pengguna 

didalam organisasi 

dapat memnuhi 

kriteria untuk sistem 

baru? 

Sampai sekarang 

bendahara dan TU 

bagian keuangan yang 

menjadi pengguna Si 

Apik dapat menggunkan 

dengan baik. Belom ada 

laporan yang 

menyusahkan mereka. 

Mungkin yang tua-tua ya 

mbak yang kurang 

memahami jadi mereka 

di inoutkan dengan yang 

muda.  

 

11 Apa saja manfaat Si Apik membantu  
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dari penggunaan 

Aplikasi Si Apik? 

yayasan dalam 

melakukan pencatatan 

dan pelaporan 

keuangan secara 

otomatic. Yayasan 

dapat mengetahui 

penerimaan dan 

pengeluaran pada 

periode yang ditentukan 

serta terarsipkan 

dengan baik. 

12 

Apa saja kendala 

yang dihadapi dalam 

pengoprasian 

menggunkan aplikasi 

Si Apik ? 

Sejauh ini tidak ada 

kendala. Mungkin 

penggunaka yang 

berumur saja mbak 

karena pada masa dulu 

kan tidak ada android 

jadi masih gratul-gratul 

Sejauh ini tidak ada 

kendala apa-apa.  
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Hasil Observasi  

No 
Aspek Yang Di 

Observasi 
Hasil Observasi 

1 Kelayakan Teknik  

Teknologi yang digunakan menggunakan Si Apik. 

Pengguna di yayasan Hasan Kafrawi terlihat mudah 

dalam mengoprasikan dan tidak terdapt kendala. Selain 

hal tersebut, Si Apik di lengkapi dengan dengan fitur 

fitur gambar serta petunjuk dan deskripsi jadi pengguna 

sangt terbantu dengan hal tersebut. Yang lebih 

memudahkan pengguna adalah sistem berbasis android 

sehingga dapat di input kapan saja dan dimana saja.  

2 
Kelayakana 

Ekonomi  

Si Apik aplikasi mode offline sehingga pengguna dapat 

menggunkan tanpa ada jaringan internet di hp nya.  

3 
Kelayakan Legal/ 

Hukum 

Si Apik adalah sistem yang sudah berlegal sebab sistem 

keluaran dari Bank Indonesia dan Bank Indonesia 

beserta Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang sudah 

terverifikasi oleh hukum dan sistem yang di buat 

dengan pengaturan laporan keuangannya berstandar 

sistem informasi akuntansi sehingga dapat berlaku 

dalam lembaga apapum. 

4 
Kelayakan 

Operasional 

Semua aspek yang di butuhkan yayasan dapt terpenuhi 

pada sistem Si Apik ini. Tidak terdapat kesalahan yang 

di sebabkan sistem, pengguna dapat mengedit dengan 

mudah, ikon-ikon gamabar dan deskripsi membantu 

pengguna, laporan keuangannya berstandar dengan 

sistem informasi akuntansi di Indonesia, terdapat fitur 

backup yang berfungsi untuk melakukan 

penyimpanandatabase pada ponsel lain dan terdapat 

menu untuk menjadikan atau merubah ke berbagai 

format seperti PDF dan Microsoft Excel. 
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5 
Kelayakan 

Schedule/ Jadwal  

Penginputan data menggunakan Si Apik sangat cepat 

hanya dalam hitungan menit saja, karena sebab fitur 

serba otomatis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



117 
 

 
 

  

 

Lampiran 3: Surat Riset 
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Lampiran 4: Dokumentasi 
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Dokumentasi 5 : Foto wawancara 
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