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Lampiran A. 2 Daftar Pertanyaan Wawancara 

 Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan 

masalah pada penelitian ini. Berikut beberapa daftar wawancara yang didapatkan 

dari mahasiswa Universitas Darma Persada untuk menjawab rumusan masalah 

bagaimana menganalisis sistem penundaan pembayaran pada Universitas Darma 

Persada. 

Daftar Pertanyaan dan Jawaban: 

Sebelum Pandemi 

1. Bagaimana prosedur penundaan pembayaran di universitas darma persada? 

Jawaban : 

- Mahasiswa mengunjungi TU Fakultas masing-masing, kemudian 

meminta pengajuan untuk melakukan penundaan pembayaran 

kuliah 

- Masih menggunakan kertas untuk mengajukan pembayaran, yang 

dimana surat perjanjian tersebut meminta ke bagian TU fakultas, 

setelah itu kita mengisi lalu ditanda tangani diatas materai, jika 

sudah diisi diberikan kembali ke bagian TU untuk diteruskan ke 

wadek untuk di tanda tangani, jika wadek sudah menandatangani 

diteruskan lagi ke bagian keuangan, lalu ditunggu nanti 

pembayaran akan terbagi. 

- Konfirmasi melalui dosen PA lalu minta persetujuan wadek 3 

- Mahasiswa menghubungi Wakil Dekan Fakultas dengan 

menjelaskan keperluannya. Setelah itu, Wakil Dekan akan 

memberikan format penundaan pembayaran. 

- Prosedur penundaan pembayaran sebelum pandemi, yaitu 

dilakukan langsung dengan mendatangi tata usaha fakultas teknik. 

Setelah itu mahasiswa mendapatkan form penundaan pembayaran 



yang harus di isi oleh mahasiswa dan ditanda tangani oleh orang 

tua mahasiswa. 

2. Dokumen apa saja yang dibutuhkan pada saat penundaan pembayaran? 

- Form penundaan pembayaran, fc KTP atau KTM, fc KTP 

Orangtua 

- Surat perjanjian penundaan pembayaran, dan materai. 

- Dokumen yang dibutuhkan itu surat keterangan dari TU bahwa 

penundaan pembayaran di semester sekarang atau masa yg akan 

datang. 

- Surat pernyataan dan tanda tangan materai 

- Identitas mahasiswa dan alasan penundaan pembayaran 

- Form penundaan pembayaran yang telah di isi oleh mahasiswa. 

Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua mahasiswa. 

3. Berapa lama proses dari penundaan pembayaran? 

- Sekitar 1-2 hari 

- -+ 1 sampai 3 hari 

- Cepat, ga sampai 2 minggu/sebulan 

- 2 hari 

- Sekitar lebih dari 1 minggu 

- 1-3 hari kerja 

4. Apa saja kendala pada saat mengurus penundaan pembayaran? 

- Terkadang disaat banyak mahasiswa yang mengajuka, proses 

menjadi lebih lama dari biasanya. 

- Kendala nya saat meminta tanda tangan wadek, karna harus di acc 

dulu oleh wadek supaya bisa diteruskan ke bagian keuangan. 

- Prosesnya lama 

- Lamanya acc dr wadek dan keuangan 



- Karena dilakukan di satu tempat yaitu tata usaha untuk seluruh 

fakultas teknik, jadi memakan waktu ketika banyak yang akan 

mengajukan penundaan pembayaran. 

Pada Saat Pandemi 

1. Bagaimana prosedur penundaan pembayaran di universitas darma persada? 

- Mahasiswa menghubungi TU fakultas masing-masing via 

Whatsapp. 

- Semenjak pandemi, kalau ingin meminta surat perjanjian 

penundaan pembayaran harus ngechat/wa ke bagian sekretaris 

fakultas, karna tidak bisa datang ke kampus. Jika sudah dikirim 

form nya, kita isi lalu diprint dan tanda tangan diatas materai, 

setelah itu di foto lalu dikirim dalam bentuk pdf. Jika sudah 

mengirim kita tinggal menunggu pembayaran nya terbagi. 

- Konfirmasi dosen PA, lalu minta persetujuan wadek 3, setelah itu 

PA memberitahu kita sudah di acc 

- Mahasiswa menghubungi Wakil Dekan Fakultas dengan 

menjelaskan keperluannya. Setelah itu, Wakil Dekan akan 

memberikan format penundaan pembayaran. 

- Prosedur penundaan pembayaran saat pandemi, dilakukan melalui 

chat whatsapp dengan sekretariat fakultas teknik. 

2. Dokumen apa saja yang dibutuhkan pada saat penundaan pembayaran? 

- Form penundaan pembayaran yang dapat dibuat oleh mahasiswa 

sendiri dengan ketik atau tulis tangan. 

- Form surat penundaan pembayaran, dan materai. 

- Dokumen yang dibutuhkan itu surat keterangan dari TU bahwa 

penundaan pembayaran di semester sekarang atau masa yg akan 

datang 

- Surat pernyataan dan tanda tangan diatas materai 

- Identitas mahasiswa dan alasan penundaan pembayaran 

- Form penundaan pembayaran yang telah di isi oleh mahasiswa. 

3. Berapa lama proses dari penundaan pembayaran? 



- Sekitar 1-2 hari 

- 3 hari 

- Cepat, ga sampai 2 minggu 

- 3-4hr 

- Sekitar lebih dari 1 minggu 

- 1-3 hari kerja 

5. Apa saja kendala pada saat mengurus penundaan pembayaran? 

- Ketika banyak mahasiswa yang mengajukan penundaan 

pembayaran, proses menjadi lebih lama dari biasanya. 

- Tidak ada kendala 

- Proses lama 

- Lamanya acc dr keuangan karena banyak yang menunda 

pembayaran 

- Kendala agak lama dalam hal balas chat, tetapi hal tersebut tidak 

bisa dihindari karena tidak satu atau dua orang yang melakukan 

penundaan pembayaran. 

Narasumber 

 

 

Mahasiswa Aktif 

Universitas Darma Persada 

Lampiran 2 Pertanyaan Wawancara 

  



Lampiran A. 3 Data Mahasiswa 

 

Lampiran 3 Data Mahasiswa 

 


