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LAMPIRAN 

WAWANCARA 

1. Wawancara dengan bapak Budi Wasito selaku ketua BAAK pada Institut Bisnis dan 

Kwik Kian Gie. 

Peneliti : Bagaimana proses sistem yang berjalan pada prosedur permintaan layanan 

mahasiswa pak? Apakah sudah ada sistem sebelumnya? 

Pak Budi : Sistem yang kami terapkan masih sangatlah manual dan sederhana, dimana 

pada saat ada mahasiswa ataupun non-mahasiswa yang datang meminta layanan BAAK 

kami hanya meminta mereka mencatat permintaan layanan mereka pada buku catatan 

layanan BAAK. Buku catatan layanan tersebut kemudian akan di ketik dan diolah oleh 

Staff BAAK ke dalam sebuah file pada Microsoft Excel.  

Peneliti : Apakah ada kendala dari kondisi sistem pencatatan yang masih manual 

tersebut? 

Pak Budi : Tentu saja, karena dengan pencatatan yang masih sangat manual dengan 

mencatat pada kertas cukup menyulitkan Staff BAAK dalam mengolah data yang akan 

digunakan untuk membuat laporan bulanan dari hasil pelayanan yang telah dilakukan 

kepada baik mahasiswa maupun pihak lain atau disebut juga non-mahasiswa.  

Peneliti : Selaku Ketua BAAK pada Institut Bisnis dan Informasi Kwik Kian Gie, 

sistem seperti apa yang bapak inginkan di BAAK khususnya untuk pencatatan layanan 

yang ada? 

Pak Budi : Sistem yang dibuat tentu harus sesuai dengan kebutuhan yang ada, yaitu 

untuk menggantikan proses pencatatan yang masih menggunakan buku catatan menjadi 

lebih mudah dengan menggunakan sistem dan juga bisa memedakan pihak yang meminta 
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pelayanan apakah mahasiswa aktif atau pihak lain. Selain itu sebaiknya sistem yang akan 

dibuat dapat mengolah data catatan layanan tersebut per periode, karena selama ini kami 

mengetahui jumlah permintaan layanan berdasarkan periode yang ada. Seperti saat 

menjelang skripsi, maka layanan terbanyak adalah layanan yang berhubungan dengan 

skripsi sedangkan tidak ada jumlah yang jelas karena proses penghitungan dari buku 

catatan yang memakan waktu. Juga akan cukup baik juga bila sistem pencatatan ini 

disertai dengan nomor antrian sehingga, jika jumlah permintaan layanan cukup banyak 

dapat lebih tertata rapi. 

 

 






