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LAMPIRAN 

A. 1 Faktur Penjualan 

 

A. 2 Nota Penjualan 
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B. 1 Wawancara 

Hari/Tanggal   : 25 Oktober 2020 

Nama Narasumber  : Syarifuddin Nasir 

Jabatan   : Pemilik Toko 

 

Peneliti : Assalamualaikum bapak, selamat siang perkenalkan nama saya Fanny 

Wibianka, saya merupakan mahasiswa Universitas Darma Persada yang ingin 

melakukan penelitian di toko ini sebagai bahan tugas akhir perkuliahan yaitu 

skripsi. Saya ingin berkenalan terlebih dahulu dengan bapak. Nama bapak siapa dan 

bapak bekerja sebagai apa di toko ini? 

Bapak Syarifuddin Nasir : Waalaikumsalam de, nama saya Syarifuddin Nasir, saya 

disini bekerja sebagai pemilik toko agen. Boleh saja de, sebelumnya adek kuliah 

jurusan apa? 

Peneliti : Saya kuliahnya jurusan sistem informasi pak. Saya senang dapat 

berkenalan dengan bapak selaku pemilik toko. Saya berniat untuk membuatkan 

suatu aplikasi yang dapat menganalisa kebiasan belanja konsumen pak. Nama toko 

ini apa pak dan bagaiamana dengan sejarah dan struktur organisasinya? 

Bapak Syarifuddin Nasir : Sangat bagus dek, nama toko ini Toko Aldi Plastik dek, 

berdiri sejak tahun 2018. Toko ini menjual keperluan untuk kebutuhan sehari-hari 

berupa sembako, selain menjual barang sembako, disini juga tersedia perlengkapan 

plastik, bahan kue, dan minuman rencengan. Struktur organisasinya yaitu pemilik 

toko, kasir dan bagian gudang de. Untuk sistem yang akan dibuat hasilnya seperti 

apa dek? 

Peneliti : Baik pak, untuk aplikasi yang dibuat output (keluarannya) pihak toko 

dapat mengetahui pola pembelian konsumen dari hasil analisa transaksi penjualan 

barang pak. Jadi pihak toko dapat mengetahui setiap kebutuhan konsumen dan 

dapat membantu toko untuk meningkatkan strategi penjualan barang. 

Bapak Syarifuddin Nasir : Oh begitu ya dek, jadi aplikasi ini dapat membantu pihak 

toko untuk meningkatkan strategi penjualan barang. 



 

 
 

Peneliti : Betul pak, jadi aplikasi yang akan saya buat nantinya memudahkan pihak 

toko untuk mengetahui pola belanja konsumen dan dapat dijadikan sebagai bahan 

pengambilan keputusan untuk meningkatkan penjualan barang.  

Bapak Syarifuddin Nasir : Boleh dek. Barang-barang yang terjual di toko ini banyak 

yang tidak terjual dikarenakan saya tidak dapat memilih barang mana yang sering 

dibeli secara bersamaan oleh konsumen, selain itu konsumen yang ingin membeli 

barang di toko ini banyak yang sering habis jadi saya kehilangan peluang 

pendapatan. 

Peneliti : Iya pak, insyaallah aplikasi yang nanti saya buatkan dapat bermanfaat ya 

pak buat usaha dagang bapak dan memudahkan jalannya penjualan barang di Toko 

Aldi Plastik. Terimakasih bapak atas waktunya. Saya izin pamit ya pak, 

assalamualaikum 

Bapak Syarifuddin Nasir : Sama-sama dek, waalaikumsalam 


