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BAB 8 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Penelitian yang sudah dilakukan di UPT Ragam Metal telah mendapatkan 

beberapa kesimpulan yang akan dijelaskan pada bab delapan ini. Saran 

pengembangan lebih lanjut juga akan dijelaskan pada bab ini.  

8.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari metode perancangan System Development Life  Cycle 

untuk merancang sistem informasi di UPT Ragam Metal, didapatkan kesimpulan 

sebagai berikut : 

a. Perancangan sistem informasi untuk UPT Ragam Metal adalah sistem 

informasi transaksi order yang bisa digunakan untuk merekap laporan 

secara otomatis. Selain itu sistem informasi transaksi order yang 

dirancang memiliki kelebihan perhitungan harga secara otomatis 

sehingga perhitungan harga tidak perlu dilakukan secara manual lagi.  

b. Aplikasi sistem informasi dapat merekap laporan transaksi sehingga 

laporan yang sudah direkap tidak akan hilang.  

c. Perhitungan harga yang sudah dirancang secara otomatis pada sistem 

informasi tidak akan menyebabkan kesalahan atau kekeliruan karena 

rumus perhitungan harga sudah dilakukan dengan benar pada aplikasi 

sistem informasi.  

d. Proses bisnis transaksi order telah berhasil dipadukan dengan sistem 

informasi transaksi order sehingga menghasilkan aplikasi sistem 

informasi dalam suatu database berbasis komputer. 

e. Sistem informasi yang telah dirancang digunakan untuk transaksi yang 

berkaitan dengan penjualan produk logam, jasa perbengkelan logam, 

purchase order, beserta laporannya.  

f. Hasil evaluasi yang sudah dilakukan oleh pihak BPTTG antara lain 

aplikasi mudah dipahami, aplikasi mudah dioperasikan, aplikasi tidak ada 

masalah, penambahan tabel di transaksi jasa dan produk serta tambahan 

fitur pembatas untuk pengguna seksi rekayasa produksi, jabatan 

fungsional, dan tata usaha.  

  



 

 

121 
 

8. 2. Saran 

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan supplier pada UPT RM 

serta pengembangan dengan web untuk penjualan produk atau jasa seperti 

marketplace ketika UPT RM sudah beroperasi.  
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LAMPIRAN 

Lampiran 1  

Data Sentra IKM JOGJA 

 

Gambar Daftar Sentra IKM Kota Yogyakarta 

 

Gambar Daftar Sentra IKM Kabupaten Bantul 
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Gambar Daftar Sentra IKM Kabupaten Kulonprogo 

 

Gambar Daftar Sentra IKM Kabupaten Gunungkidul 
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Gambar Daftar Sentra IKM Kabupaten Sleman 
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Lampiran 2 

Tugas dan Fungsi Setiap Departemen 
Tabel Tugas dan Fungsi Setiap Departemen 

Nama 
Departemen 

Tugas Fungsi 

Subbagian Tata 
Usaha 

Melaksanakan kearsipan, 
keuangan, kepegawaian, 
pengelolaan barang, 
kerumah tanggaan, 
kehumasan, kepustakaan, 
serta penyusunan program 
dan laporan kinerja. 

a. Penyusunan rencana kerja 
Subbagian Tata Usaha. 
 
b. Penyusunan program 
kerja Balai Pengembangan 
c. Pengelolaan kearsipan. 
d. Pengelolaan keuangan. 
e. Pengelolaan 
kepegawaian. 
f. Pelaksanaan 
kerumahtanggaaan. 
g. Pelaksanaan kehumasan. 
 
h. Pengelolaan barang 
nonmedis. 
i. Pengelolaan kepustakaan. 
j. Penyelenggaraan dan 
pengelolaan asrama. 
k. Pengelolaan data, 
pelayanan informasi, dan 
pengembangan sistem 
informasi. 
l. Pemantauan, evaluasi, dan 
penyusunan laporan 
program Balai 
Pengembangan Teknologi 
Tepat Guna. 

  m. Pemantauan, evaluasi, 
dan penyusunan laporan 
kegiatan Subbagian Tata 
Usaha. 
n. Pelaksanaan tugas lain 
yang diberikan oleh atasan 
sesuai dengan tugas dan 
fungsi UPT. 

Seksi Rekayasa 
dan Produksi 

Mempunyai tugas 
melaksanakan 
perekayasaan dan produksi 
alat tepat guna. 

a. Penyusunan rencana kerja 
Seksi Rekayasa dan 
Produksi. 
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Tabel Lanjutan 

Nama 
Departemen 

Tugas Fungsi 

  b. Pelaksanaan inventarisasi 
hasil penelitian dan rekayasa 
teknologi tepat guna. 
c. Pelaksanaan 
pengembangan, pengkajian, 
dan rekayasa alat teknologi 
tepat guna. 
d. Penerapan teknologi tepat 
guna. 
e. Pelaksanaan produksi alat 
tepat guna. 
f. Pelaksanaan pelayanan 
perbaikan alat tepat guna 
dan jasa lainnya. 
g. Pelaksanaan pengelolaan 
jasa layanan perbengkelan, 
logam, perak, dan kayu. 

  h. Penyiapan bahan kerja 
sama pengembangan 
teknologi tepat guna, logam, 
perak, dan kayu. 
i. Pelayanan konsultasi 
teknis rekayasa alat 
teknologi tepat guna, logam, 
perak, dan kayu. 
j. Pelaksanaan 
pemasyarakatan alat 
teknologi tepat guna, jasa 
layanan perbengkelan, 
logam, perak, dan kayu. 
l. Pemantauan, evaluasi, dan 
penyusunan laporan 
kegiatan Seksi Rekayasa 
dan Produksi 
m. Pelaksanaan tugas lain 
yang diberikan oleh atasan 
sesuai dengan tugas dan 
fungsi UPT.  

Seksi 
Pengembangan 

dan Layanan 
Kemasan dan 
Produk Kulit 

Melaksanakan pelayanan 
pengembangan kemasan 
dan produk kulit. 

a. Penyusunan rencana kerja 
Seksi Pengembangan dan 
Layanan Kemasan dan 
Produk Kulit. 
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Tabel Lanjutan 

Nama 
Departemen 

Tugas Fungsi 

  b. Perencanaan pengkajian 
dan rekayasa produk 
kemasan dan produk kulit. 

c. Pelaksanaan produksi 
kemasan dan produk kulit. 

  d. Pelaksanaan 
pemasyarakatan hasil 
produk kemasan dan produk 
kulit. 

e. Pelaksanaan promosi dan 
fasilitasi hasil produk 
kemasan dan produk kulit. 

f. Pengkajian kebutuhan 
pasar terhadap produk 
kemasan dan produk kulit. 

g. Pelaksanaan pengelolaan 
jasa layanan produksi 
kemasan dan produk kulit. 

h. Pelaksanaan konsultasi 
teknis rekayasa produk 
kemasan dan produk kulit. 

i. Pemantauan, evaluasi, dan 
penyusunan laporan 
kegiatan Seksi 
Pengembangan dan 
Layanan Kemasan dan 
Produk Kulit.  

j. Pelaksanaan tugas lain 
yang diberikan oleh atasan 
sesuai dengan tugas dan 
fungsi UPT.  

Jabatan 
Fungsional 

Melaksanakan kegiatan 
teknis di bidang 
keahliannya masing-masing 

a. Koordinasi, integrasi, dan 
sinkronisasi sesuai dengan 
tugas masing-masing.  
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Lampiran 3 
Data Wawancara 

Tabel 1. Wawancara dengan Kepala Seksi BPTTG  

Wawancara di UPT Ragam Metal 
Tema : Masalah di UPT RM dan identifikasi 
kebutuhan proses bisnis awal 
Hari, tanggal, waktu : Rabu, 21 Maret 2019 
Tempat :Kantor BPTTG 
Partisipan : 
1. Skolastika Gratia M.A 
2. Bapak Gono 

Alat : 
1. Bolpoint 
2. Kertas wawancara 
3. Rekaman HP 
4. Bussiness Process 
Mapping 

No Pertanyaan Jawaban 
1. Berdasarkan Struktur Organisasi Balai 

Pengembangan Teknologi Tepat Guna 
(BPTTG) saya ingin bertanya mengenai 
hubungan setiap departemen dengan 
UPT Ragam. Untuk yang pertama, apa 
tanggung jawab UPT Ragam Metal 
kepada kepala Balai ?  

Kepala seksi bagian rekayasa 
dan produksi adalah bawahan 
dari kepala balai yang 
bertugas untuk membantu 
kepala balai dalam 
memberikan bimbingan, 
perintah, dan mengawasi serta 
mengendalikan tugas staf.  

2. Apa tanggung jawab UPT Ragam Metal  
kepada subbagian tata Usaha? Dan 
seperti apa hubungan UPT RM dengan 
subbagian tata usaha? 

Menyalurkan uang customer 
dari UPT Ragam Metal ke 
bagian tata usaha yang 
nantinya akan di retribusikan 
ke khas daerah. 

3. Apakah jabatan fungsional di UPT 
Ragam Metal?  

Menjadi perekayasa produk 
logam dan penelitian untuk 
mesin yang dibutuhkan UKM 

4. Jika dilihat dari tugas dan fungsi UPT 
Ragam Metal, UPT ini termasuk dalam 
pelaksanaan pengelolaan jasa layanan 
perbengkelan, logam, perak, dan kayu. 
Apakah maksudnya dari tugas ini ? 

Hanya memproduksi bahan-
bahan dari logam saja. 

5.  Mekanisme kerja merupakan hubungan 
antara satu dengan bagian lainnya dalam 
suatu organisasi. Bagaimana mekanisme 
kerja di UPT Ragam Metal?  

Belum ada mekanisme 
kerjanya, tetapi kalau prosedur 
UPT disamakan dengan 
prosedur BPTTG. Melihat dari 
prosedur saya rasa dapat 
menggambarkan mekanisme 
kerjanya.  

6.  Apakah prosedur layanan BPTTG sama 
dengan mekanisme kerja di UPT Ragam 
Metal?  

Langkah kerjanya harus 
seperti itu. Jadi seperti 
jawaban sebelumnya 
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Tabel 1. Lanjutan  

Wawancara di UPT Ragam Metal 
Tema : Masalah di UPT RM dan identifikasi 
kebutuhan proses bisnis awal 
Hari, tanggal, waktu : Rabu, 21 Maret 2019 
Tempat :Kantor BPTTG 
Partisipan : 
1. Skolastika Gratia M.A 
2. Bapak Gono 

Alat : 
1. Bolpoint 
2. Kertas wawancara 
3. Rekaman HP 
4. Bussiness Process 
Mapping 

No Pertanyaan Jawaban 
7.  Bagaimana penjelasan mengenai 

prosedur layanan di BPTTG?  
Customer datang ke kantor, 
minta dibuatkan mesin. 
Kemudian analisis kebutuhan 
sistemnya, kalau cocok 
konfirmasi ke customer 
sekalian memberikan rincian 
biaya dan spesifikasi baik 
komponen atau materialnya. 
Kemudian diproduksi oleh 
produksi dan uangnya nanti 
disalurkan ke kas daerah. 

 

Tabel 2. Wawancara kedua dengan Kepala Seksi BPTTG 

 
 
 
 

  

Wawancara di UPT Ragam Metal 
Tema : Masalah di UPT RM dan identifikasi 
kebutuhan proses bisnis awal 
Hari, tanggal, waktu : Selasa, 2 April 2019 
Tempat :Kantor BPTTG 
Partisipan : 
1. Skolastika Gratia M.A 
2. Bapak Gono 

Alat : 
1. Bolpoint 
2. Kertas wawancara 
3. Rekaman HP 
4. Bussiness Process 
Mapping 

No Pertanyaan Jawaban 
1. Masih terkait dengan Struktur Organisasi 

di BPTTG. Apakah kepala balai itu 
menerima laporan setiap bulannya? Jika 
tidak, dalam periode berapa kali kepala 
balai menerima laporan? Apa bentuk 
laporan yang diterima oleh kepala balai? 
Siapakah nama kepala balai disini?  

Menerima laporan setiap 
tahunnya dalam bentuk tertulis 
dan setiap minggu dalam 
bentuk lisan / omongan. Nama 
kepala balainya Bapak 
Nugroho 

2. Apakah saya bisa mewawancarai salah 
satu anggota jabatan fungsional disini?  

Bisa 

3. Apakah saya bisa mewawancarai salah 
satu anggota TU disini?  

Bisa 



Tabel 2. Lanjutan 

No Pertanyaan Jawaban 

4. Apakah saya bisa mewawancarai salah 
satu seksi rekayasa dan produksi disini? 

Bisa 

5.  Terkait prosedur pelayanan BPTTG, 
Apakah pemohon termasuk UPT Ragam 
Metal?  

Bukan. UPT Logam Sekar Suli 
(UPT Ragam Metal) termasuk 
Balai. Yang termasuk 
pemohon adalah customer / 
kantor lain / perorangan. 

6.  Terkait prosedur pelayanan BPTTG, Apa 
saja yang termasuk identifikasi 
kebutuhan ? 

Kebutuhan mesin, komponen, 
ukuran mesin, daya listrik 
memenuhi / tidak, jenis 
produknya, makanan / non 
makanan. 

7.  Terkait prosedur pelayanan BPTTG, 
Siapa yang menerima Order Pelayanan? 

Jabatan fungsional 

8. Terkait prosedur pelayanan BPTTG, 
Siapa yang mengonfirmasi spesifikasi, 
biaya dll?  

Subbagian Tata Usaha 

9. Terkait prosedur pelayanan BPTTG, 
Siapa yang mengerjakan pelayanan? 

Seksi Rekayasa dan Produksi 

10. Terkait prosedur pelayanan BPTTG, 
Siapa yang memeriksa hasil setelah 
diproduksi? 

Kepala seksi setelah itu 
diperiksa ulang oleh seksi 
rekayasa dan Produksi 

11. Terkait prosedur pelayanan BPTTG, 
Siapa yang melakukan pembayaran 
retribusi dan siapa yang menyerahkan 
barang yang telah diproduksi? Berapa 
besar pembayaran retribusi itu?  

Bendahara di subbagian tata 
usaha 

12. Terkait prosedur pelayanan BPTTG, 
Siapa yang melakukan penyetoran ke 
Kas Daerah?  

Bendahara di subbagian tata 
usaha 

13. Terkait Mekanisme Kerja UPT Ragam 
Metal, apakah ada bukti tertulis 
Mekaniske kerja / prosedur layanan UPT 
Ragam Metal? Jika ada apakah saya 
boleh memintanya, jika tidak lanjut ke 
pertanyaan dibawah ini 

Tidak ada. Prosedur layanan 
BPTTG itu termasuk prosedur 
UPT RM. Yang berbeda hanya 
namanya saja. UPT Ragam 
Metal dan BPTTG memiliki 
prosedur yang sama dan 
digunakan oleh UPT Ragam 
Metal . 

14. Terkait Mekanisme Kerja UPT Ragam 
Metal, seandainya ada customer yang 
langsung order ke UPT  apakah bisa? 

Bisa 
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No Pertanyaan Jawaban 
15. Apa yang terjadi jika kebutuhan di UPT 

Ragam Metal sudah tercapai? Apakah 
dari UPT  langsung melakukan 
pelayanan order atau bagaimana? 

Ya Langsung 

16. Siapa yang melakukan pelayanan order 
di UPT Ragam Metal?  

Jabatan Fungsional dan seksi 
rekayasa produksi 

17. Siapa yang akan melakukan 
pemeriksaan produk jadi di UPT Ragam 
Metal?  

Kepala seksi yang nantinya 
akan diperiksa ulang oleh  
Jabatan Fungsional dan seksi 
rekayasa produksi 

18. Apa yang akan terjadi jika customer 
sudah membayar orderan (produk 
logam) itu? Apakah uang yang didapat 
akan diserahkaAn ke BPTTG atau 
bagaimana? Apakah setelah itu 
diretribusikan ke kas daerah?  

Jika produk yang digunakan 
tidak menggunakan dana 
APBD uang tidak 
diretribusikan ke kas daerah. 
Uang akan disetor ke BPTTG 
untuk mengganti supplier dari 
BPTTG.  

`19. Apakah UPT Ragam Metal juga akan 
menyerahkan retribusi ke Kas Daerah 
jika mereka memproduksi produk dari 
logam (bukan alat) ?  

Tidak. Jika menggunakan 
dana APBD baru 
diretribusikan ke kas daerah 

20. Terkait supplier, UPT Ragam Metal 
apakah mencari supplier sendiri atau dari 
pihak BPTTG? Apakah sudah ada 
supplier di UPT Ragam Metal?   

Sampai saat ini masih dari 
pihak BPTTG. Belum ada 
supplier 

21. Terkait UPT Kemasan yang sudah 
berjalan. Bagaimana mekanisme kerja di 
UPT Kemasan?  

Sama seperti prosedur 
BPTTG 

22. Bagaimana cara merekap data jika 
customer order produk? Apakah manual 
atau ditulis di komputer? Jika manual, 
masalah apa yang terjadi? Tetapi jika 
tidak manual, apakah terdapat masalah 
juga? Apakah data-data sudah disimpan 
dengan baik? 

Ditulis di komputer dengan 
Microsoft Word,tapi kadang-
kadang instan dan lupa di 
laporkan hanya saja jika ingin 
mencari laporan yang sudah 
lama, membutuhkan waktu 
yang lama, gak bisa instan 
cepat. Laporan juga kadang-
kadang hilang padahal 
laporan penting untuk evaluasi 
kedepannya. 

23. Terkait implementasi, Bagaimana 
caranya menghubungi customer setelah 
produk jadi? 

By phone 

24. Terkait prosedur, apakah pernah terjadi 
masalah? 

Masalah teknis yang solusinya 
dicari secara bersama-sama 



Tabel 3. Wawancara dengan Operator Seksi Rekayasa dan Produksi 

 

  

Wawancara di UPT Ragam Metal 
Tema : Masalah di UPT RM dan identifikasi 
kebutuhan proses bisnis awal 
Hari, tanggal, waktu : Selasa, 2 April 2019 
Tempat :Kantor BPTTG 
Partisipan : 
1. Skolastika Gratia M.A 
2. Seksi Rekayasa dan Produksi 

Alat : 
1. Bolpoint 
2. Kertas wawancara 
3. Rekaman HP 
4. Bussiness Process 
Mapping 

No Pertanyaan Jawaban 
1. Apa saja yang dilakukan seksi rekayasa 

dan produksi disini? 
Kegiatan rutin yang 
menggunakan dana APBD 
yaitu merawat mesin-mesin 
yang ada di bengkel agar tidak 
terganggu proses pelayanan 
terhadap konsumen. Kedua 
adalah penerapan teknologi 
hasil rekayasa untuk 
menurunkan kemiskinan 
sehingga IKM dapat 
menggunakan mesin-mesin 
yang dihasilkan disini untuk 
proses produksi mereka. 
Ketiga adalah UPT Ragam 
Metal yang masih merintis dan 
masih menjalin hubungan 
dengan IKM. Peran seksi 
rekayasa dan produksi 
sekarang masih memperbaiki 
mesin-mesin yang ada di UPT 
Ragam Metal. Kegiatan tidak 
rutin adalah kegiatan yang 
tidak menggunakan dana 
APBD pelayanan terhadap 
konsumen yang terdiri dari 
pelayanan teknis, pelayanan 
rekayasa dan produksi TTG, 
pelayanan kemasan dan kulit 

2. Berapa jumlah seksi rekayasa dan 
produksi disini? 

S1 ada 7 orang, S2 ada 1 
orang, SMA 3 orang, D3 ada 2 
orang, Non PNS ada 9 orang 

3. Siapa seksi rekayasa dan produksi di 
UPT Ragam Metal?  

Sudah ditunjuk 1 orang teknisi 
dan 2 operator. 

4. Apa tugas seksi rekayasa dan produksi 
di UPT Ragam Metal?  

Sama dengan jawaban no 1 
hanya saja konteksnya UPT 
Ragam Metal bukan BPTTG. 
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Tabel 3. Lanjutan 

Tabel  4. Wawancara dengan Operator Jabatan Fungsional 

 

 

No Pertanyaan Jawaban 

5. Apa Output yang dihasilkan seksi 
rekayasa dan produksi disini? 

Produk berupa layanan mesin, 
mesinnya sendiri, jasa 
perbengkelan 

6. Apa Output yang dihasilkan seksi 
rekayasa dan produksi di UPT Ragam 
Metal?  

Produk logam dan jasa 
perbengkelan 

7. Terkait prosedur, apakah sebelumnya 
pernah terjadi kesalahan dengan 
prosedur yang sudah diterapkan? 

Masalah teknis  

Wawancara di UPT Ragam Metal 
Tema : Masalah di UPT RM dan identifikasi 
kebutuhan proses bisnis awal 
Hari, tanggal, waktu : Selasa, 2 April 2019 
Tempat :Kantor BPTTG 
Partisipan : 
1. Skolastika Gratia M.A 
2. Jabatan Fungsional 

Alat : 
1. Bolpoint 
2. Kertas wawancara 
3. Rekaman HP 
4. Bussiness Process 
Mapping 

No Pertanyaan Jawaban 
1. Apa yang dimaksud dengan jabatan 

fungsional di sini ? 
Pekerjaan yang dilakukan 
secara spesifik yang diatur 
berdasarkan petunjuk teknis. 
Kebetulan jabatan fungsional 
di BPTTG adalah perekayasa 
dan penelitian 

2. Berapa jumlah jabatan fungsional disini? D3 ada 2 orang, S1 ada 7 
orang. 10 orang ini yang 
berada di seksi rekaya 
produksi, hanya saja menjabat 
di jabatan fungsional dan 
tugasnya di jabatan fungsional 

3. Apa yang dilakukan jabatan fungsional 
disini? 

Membantu seksi rekayasa dan 
produksi dalam mendesain 
gambar 3D 

4. Siapa jabatan fungsional di UPT Ragam 
Metal?  

Dari 3 orang seksi rekayasa 
dan produksi, 1 ditunjuk untuk 
mendesain gambar 3D 

5. Apa tugas jabatan fungsional di UPT 
Ragam Metal? 

Sama seperti pertanyaan 
sebelumnya, tapi konteksnya 
UPT Ragam Metal 
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Tabel 4.  Lanjutan 

 

Tabel 5.  wawancara dengan subbagian tata usaha 

 

  

No Pertanyaan Jawaban 

6. Terkait prosedur, apakah sebelumnya 
pernah terjadi kesalahan dengan 
prosedur yang sudah diterapkan? 

Pernah masalah teknis. 

Wawancara di UPT Ragam Metal 

Tema : Masalah di UPT RM dan identifikasi 
kebutuhan proses bisnis awal 

Hari, tanggal, waktu : Selasa, 2 April 2019 

Tempat :Kantor BPTTG 

Partisipan : 

1. Skolastika Gratia M.A 

2. Subbagian Tata Usaha 

Alat : 

1. Bolpoint 

2. Kertas wawancara 

3. Rekaman HP 

4. Bussiness Process 
Mapping 

No Pertanyaan Jawaban 

1. Apakah subbagian tata usaha 
menyerahkan retribusi ke kas daerah?  

Kalau dana pembuatan produk 
dari APBD, bendahara 
subbagian tata usaha 
menyerahkan retribusi ke kas 
daerah 

2. Apakah akan ada karyawan dari 
subbagian tata usaha yang bekerja di 
UPT Ragam Metal? 

Kalau dengar-dengar akan 
dipilih satu orang di bagian ini, 
jadi seperti operator rekayasa 
kan sekarang juga ada yang 
disana, tapi karena disana 
belum ada pekerjaan 
makannya mereka suka bolak-
balik kesini 

3. Bagaimana prosedur pembayaran yang 
dilakukan oleh customer ?  

Customer bayar kalau barang 
sudah jadi, nanti dihubungi 
sama pihak sini. Setelah diberi 
tau harus bayar berapa, 
customer harus membayarnya 
dalam bentuk non tunai atau 
lewat bank.  



137 
 

Tabel 5.  Lanjutan 

Tabel 6.  Wawancara Tidak Terstukur dengan Kepala Seksi 

 
  

No Pertanyaan Jawaban 

4. Terkait prosedur, uang yang dihasilkan 
akan diretribusikan ke kas daerah. 
Apakah semua uang akan diretribusikan 
kesana? Berapa jumlahnya? 

Kalau dananya menggunakan 
bantuan daerah, bendahara 
wajib melakukan retribusi ke 
kas daerah. Tapi kalau 
kegiatan tidak menggunakan 
kas daerah, dananya akan 
masuk ke kas BPTTG. Jumlah 
uangnya sudah ditentukan, 
nanti ada lampirannya. 

5. Bagaimana cara pelaporan keuangan 
dari subbagian tata usaha? 

Dilaporkan seminggu sekali. 
Pelaporannya itu pakai Ms. 
Word, tapi kadang-kadang 
lisan. 

Wawancara di UPT Ragam Metal 
Tema : identifikasi kebutuhan proses bisnis  
Hari, tanggal, waktu : Jumat, 5 April 2019 
Tempat :Kantor BPTTG 
Partisipan : 
1. Skolastika Gratia M.A 
2. Bapak Gono 

Alat : 
1. Bolpoint 
2. Kertas wawancara 
3. Rekaman HP 
4. Bussiness Process 
Mapping 

No Pertanyaan Jawaban 
1. Apa produk yang kira-kira akan 

diproduksi di UPT Ragam Metal?  
Yang jelasnya produknya itu 
produk logam dan jasa 
perbengkelan. Itu sudah jelas 
produk yang akan diproduksi, 
hanya saja untuk produk 
logam belum ada, tetapi kalau 
jasa perbengkelan sudah ada 
ketentuan menggunakan 
mesin-mesin yang sudah ada. 
Untuk mesinnya nanti ada 
lampirannya. 

2. Apa arti jasa perbengkelan?  Artinya itu customer datang 
bukan untuk memesan produk 
tapi menggunakan jasa mesin 
yang ada, contohnya 
menggunakan mesin bubut 
kantor per menit harus 
membayar biaya yang sudah 
ditentukan. 

3. Berapa biaya untuk jasa perbengkelan? 
Siapa yang menentukan biaya untuk jasa 
perbengkelan? 

Sudah ditentukan sama 
daerah. (Lampiran) 
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Tabel 6. Lanjutan 

 

  

No Pertanyaan Jawaban 
4. Berdasarkan wawancara sebelumnya 

menyebutkan bahwa customer bisa order 
barang di UPT Ragam Metal, Bagaimana 
cara customer order barang di UPT 
Ragam Metal? Apakah online atau 
datang ke kantor? 

Kalau di BPTTG, customer 
langsung datang ke kantor, 
kebanyakan customer berasal 
dari kantor-kantor. Akan 
diterapkan juga di UPT Ragam 
Metal. 

5. Apakah tidak menerapkan order online? Untuk saat ini belum, tapi 
kalau customer tidak bisa 
datang, bisa menghubungi by 
phone saja 

6. Bagaimana cara mengidentifikasi 
kebutuhan? Apakah secara manual atau 
lewat komputer? 

Kebutuhan itu secara manual 
karena harus di cek-cek 
kondisi mesin, peralatan, 
material. 

7. Apakah setelah identifikasi kebutuhan 
akan dilakukan pelaporan? 

Tidak, langsung mengerjakan 
barang saja. 

8. Apa saja kebutuhan yang akan 
dibutuhkan di UPT Ragam Metal? 

Kalau produk ada material, 
komponen produk, ukuran, 
mesin yang cocok, bentuk 
produk. Kalau jasa 
perbengkelan ada mesin 
dicocokan dengan material 
customer, bentuk produk, 
ukuran, komponen produk 
juga. 

9. Bagaimana cara menerima order 
pelayanan? 

Order pelayanan diterima 
secara lisan 

10. Apakah pernah terjadi cancel order 
ketika tidak ada pembayaran di muka? 

Selama ini belum ada 

11. Siapa kepala seksi di UPT Ragam 
Metal? 

Sampai saat ini masih saya, 
untuk kedepannya belum 
ditentukan 

12. Apakah ada rencana untuk supplier UPT 
Ragam Metal? 

Saat ini belum 

13. Bagaimana cara menyediakan 
persediaan ke UPT Ragam? 

Sekarang belum beroperasi, 
jadi supplier anggap saja 
BPTTG, yang menyediakan ya 
BPTTG. Kalau untuk jasa 
perbengkelan sudah ada, 
tinggal jalan saja. Kalau 
produk saat ini menggunakan 
drum bekas yang didapat dari 
toko-toko terdekat, itu untuk 
pembuatan tempat sampah 
dari logam. 
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Tabel 6.  Lanjutan 

 

  

No Pertanyaan Jawaban 

14. Siapa operator di BPTTG yang 
merangkap menjadi penyedia kebutuhan 
material (supplier sementara) di UPT 
Ragam Metal? 

Beberapa operator dari seksi 
rekayasa dan produksi yang 
ada di BPTTG 

15. Bagaimana cara konfirmasi UPT ke 
BPTTG terkait kebutuhan di UPT RM? 
Apakah secara lisan / by phone / email ? 

By phone 

16. Berapa lama konfirmasi dari BPTTG 
terkait kebutuhan UPT Ragam Metal? 

Paling lama 1 hari 

17. Apa persyaratan yang harus diterima 
customer terkait kesepakatan dari kantor 
dan customer? 

Kesepakatan biaya, waktu 
pengerjaan, jenis mesin, alat, 
dan komponen-komponen 
lainnya 

18. Bagaimana permintaan konsumen 
diterima? Apakah secara manual atau 
data? 

Lisan 

19. Bagaimana cara bagian fungsional 
melakukan setting mesin dan gambar 
3D? Apakah dilakukan secara manual? 

Kalau setting mesin masih 
manual, kalau gambar 3D 
sudah pakai komputer 

20. Apa yang akan dilakukan setelah produk 
jadi? 

Produk jadi diinspeksi, yang 
melakukan inspeksi kepala 
seksi. 

21. Bagaimana cara inspeksinya? Apakah 
produk dikirim ke kepala seksi atau 
kepala seksi yang datang ke UPT 
Ragam Metal? Mengingat untuk saat ini 
kepala seksi masih sama dengan 
BPTTG 

Dari UPT yang mengirimkan 
ke kepala seksi. Inspeksinya 
dilakukan secara manual 

22. Apa yang dilakukan setelah inspeksi 
telah dilakukan oleh kepala seksi? 

Diisnpeksi ulang oleh bagian 
rekayasa dan produksi 

23. Apa yang dilakukan setelah inspeksi 
telah dilakukan oleh rekayasa dan 
produksi? 

Mengonfirmasi ke pelanggan 
dengan by phone 

24. Apa yang akan dilakukan oleh pelanggan 
setelah mendapatkan konfirmasi? 

 Customer harus melakukan 
pembayaran non tunai yang 
nantinya akan diterima oleh 
TU 
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Tabel 6. Lanjutan 

 

Tabel 7.  wawancara tidak terstuktur dengan operator Seksi Rekayasa dan 
Produksi 

 

  

No Pertanyaan Jawaban 

25. Apa yang dilakukan TU setelahnya? Kalau pembuatan produk 
menggunakan dana APBD 
maka hasilnya akan 
diretribusikan ke kasda, tetapi 
kalau tidak menggunakan 
dana APBD maka akan 
langsung dilaporkan ke 
BPTTG dan menjadi kas 
kantor. 

26. Apakah hanya produk yang tidak 
menggunakan dana APBD yang hanya 
dilaporkan ke BPTTG? Apa bentuk 
laporannya? Apakah ditulis atau secara 
lisan? 

Tidak, yang dari daerah juga 
akan dilaporkan ke BPTTG. 
Bentuk laporannya tertulis 
dengan word. Kemudian nanti 
laporannya akan diterima oleh 
kepala balai 

27. Apa yang dilakukan setelahnya? 
Bagaimana cara customer mendapatkan 
produknya setelah membayar? 

Setelah bayar, produk dikirim 
oleh seksi rekayasa dan 
produksi 

28. Bagaimana cara pengirimannya? Customer datang sendiri ke 
kantor 

29. Apa yang terjadi jika tidak datang ke 
kantor? Apakah bisa dikirim? 

Untuk saat ini pelanggan 
datang ke kantor.  

30. Apa yang terjadi jika produk minta 
dikirim? 

Boleh saja, hanya saja ongkos 
kirim customer yang tanggung 
dan harus sepakat dari awal 

Wawancara di UPT Ragam Metal 
Tema : identifikasi kebutuhan proses bisnis  
Hari, tanggal, waktu : Jumat, 5 April 2019 
Tempat :Kantor BPTTG 
Partisipan : 
1. Skolastika Gratia M.A 
2. Operator Seksi Rekayasa dan Produksi 

Alat : 
1. Bolpoint 
2. Kertas wawancara 
3. Rekaman HP 
4. Bussiness Process 
Mapping 

No Pertanyaan Jawaban 
1. Apa produk yang kira-kira akan 

diproduksi di UPT Ragam Metal?  
Jasa perbengkelan kalau yang 
sekarang bisa dilakukan 

2. Apakah produk logam bisa? Bisa 
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Tabel 7. Lanjutan 

 
Tabel 8. Hasil wawancara tidak terstuktur dengan bagian fungsional 

  

No Pertanyaan Jawaban 
3. Bagaimana cara proses pengerjaan 

pelayanan? Apakah dilakukan secara 
manual atau tidak? 

Pengerjaan pelayanan itu 
sudah menggunakan mesin 

4. Apa yang terjadi setelah pengerjaan 
pelayanan? 

Produk jadi akan diisnpeksi 

5. Siapa yang akan inspeksi produk jadi? Kepala seksi tapi dibantu juga 
oleh seksi rekayasa dan 
produksi 

6. Apakah benar yang melakukan 
konfirmasi ke pelanggan adalah bagian 
seksi rekayasa dan produksi? 

Awalnya TU , karena TU yang 
mendapatkan pembayaran 
dari pelanggan, setelah TU 
konfirmasi kalau pelanggan 
sudah melakukan 
pembayaran, maka seksi 
rekayasa dan produksi bisa 
membantu dalam konfirmasi 
ke pelanggan serta 
pengiriman produk. 

7. Jadi, apakah bagian TU juga akan 
mengonfirmasi ke pelanggan? 

Iya, tapi dibantu kami 

Wawancara di UPT Ragam Metal 
Tema : identifikasi kebutuhan proses bisnis  
Hari, tanggal, waktu : Jumat, 5 April 2019 
Tempat :Kantor BPTTG 
Partisipan : 
1. Skolastika Gratia M.A 
2. Bagian Fungsional 

Alat : 
1. Bolpoint 
2. Kertas wawancara 
3. Rekaman HP 
4. Bussiness Process 
Mapping 

No Pertanyaan Jawaban 
1. Bagaimana cara menerima customer? 

Apakah secara manual atau email atau 
online? 

Manual dan customer yang 
datang sendiri ke kantor 

2. Apakah akan diterapkan di UPT Ragam 
Metal? 

Iya 

3. Apakah tidak akan menerima customer 
melalui online? 

Belum terpikirkan 

4. Bagaimana cara identifikasi kebutuhan? 
Apakah secara manual atau lewat 
komputer? 

Saat ini masih manual 
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Tabel 8. Lanjutan 

 
Tabel 9. Hasil Wawancara Tidak Terstuktur dengan Subbagian Tata Usaha 

 
  

5. Bagaimana cara melakukan konfirmasi 
spesifikasi, biaya, dll ? 

Dilakukan secara manual, 
identifikasi spesifikasi, 
konfirmasi dengan bendahara 
mengenai biaya 

6. Berapa lama waktu untuk menentukan 
spesifikasi, biaya, dll? 

1 hari 

7. Apakah ada laporan data mengenai 
permintaan konsumen yang diterima? 

Ya ada, tapi sejauh ini masih 
lisan 

8. Apakah setting mesin dan gambar 3D 
dilakukan manual? 

Setting mesin dilakukan 
manual, kalau gambar 3D ada 
yang manual ada 
menggunakan komputer 

Wawancara di UPT Ragam Metal 
Tema : identifikasi kebutuhan proses bisnis  
Hari, tanggal, waktu : Jumat, 5 April 2019 
Tempat :Kantor BPTTG 
Partisipan : 
1. Skolastika Gratia M.A 
2. Bagian TU 

Alat : 
1. Bolpoint 
2. Kertas wawancara 
3. Rekaman HP 
4. Bussiness Process 
Mapping 

No Pertanyaan Jawaban 
1. Bagaimana cara TU menerima 

pembayaran? Apakah berlaku untuk UPT 
Ragam Metal? 

Pembayaran dari customer 
diterima melalui non tunai atau 
bank. Customer UPT logam 
juga sama 

2. Apakah ada laporan penjualan dari TU? Ada 
3. Apa bentuk laporan penjualannya? 

Apakah aplikasi atau tulisan saja? 
Menggunakan Ms.Word, tapi 
kadang lisan sehingga sering 
terjadi kehilangan data laporan 

4. Apa yang dilakukan setelah laporan 
selesai dibuat? 

Dikirimkan ke kepala balai 

5. Bagaimana cara pengirimannya? Bisa secara langsung kalau 
ketemu dan melalui email 
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Tabel 10. Hasil wawancara tidak terstuktur dengan pihak UPT RM 

 
  

Wawancara di UPT Ragam Metal 
Tema : identifikasi kebutuhan proses bisnis  
Hari, tanggal, waktu : Jumat, 6 April 2019 
Tempat :Kantor BPTTG 
Partisipan : 
1. Skolastika Gratia M.A 
2. Bapak Suparno 

Alat : 
1. Bolpoint 
2. Kertas wawancara 
3. Rekaman HP 
4. Bussiness Process 
Mapping 

No Pertanyaan Jawaban 
1. Bagaimana cara pengiriman produk jadi? Kalau dekat diantar pakai 

mobil box, hanya sekitaran 
sekarsuli saja yang 
mendapatkan pengantaran 
gratis. 

2. Bagaimana jika dari luar jogja?  Bisa dikirim paket 
3. Apakah ongkir ditanggung pembeli? Iya 
4. Dimana saja pengiriman dilakukan 

menggunakan mobil box jika ongkir 
ditanggung pembeli? 

Ada beberapa tempat beserta 
jaraknya, waktu itu Agatha 
yang membuat tentang jarak-
jarak tersebut 

5. Jika demikian, apakah saya memakai 
data dari Agatha? 

Iya, karena sama saja 
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Lampiran 4 

Pergub No 86 Tahun 2016 
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Lampiran 5 

Kondisi UPT Terbaru 
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Lampiran 6 

ERD 
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Lampiran 7 

Dokumentasi Foto 
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Lampiran 8 

Komentar Penilaian  
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