
 SUMSEL MEDIA GRAFIKA  
Jl. Alamsyah Ratu Prawira Negara No.120  

Kel.Bukit Lama Ilir Barat Palembang  
Telp : (0711) 444722  

 

Palembang, 20 Juni 2018  
Nomor : 033/PPD.PLG/IV/2018  
Lampiran : -  
Sifat : Biasa 

 

Kepada Yth,  
Direktur Politeknik Negeri Sriwijaya  
Di  

Palembang 

 

Perihal : Persetujuan Izin Pengambilan Data 

 

Dengan Hormat, 

 

Sehubungan dengan surat No. Perihal Izin Pengambilan Data tanggal , mahasiswa atas nama :  
Nama : Ghamar Maulidya  
NIM : 0615 3080 0643  
Kelas : 6 IC  
Program studi : Manajemen Informatika 

 

Dengan ini kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk mengambil data di perusahaan kami 

guna Penyusunan Laporan Akhir. Demikian kami sampaikan atas perhatiannya kami 

ucapkan terima kasih. 
 
 
 
 
 
 

Manager Percetakan 
 
 
 

 

Mario 



LEMBAR WAWANCARA 

 

Pewawancara : Selamat pagi kak, perkenalkan nama saya Ghamar Maulidya dari 

jurusan Manajemen Informatika. Saat ini saya sedang menyusun 

laporan akhir sebagai syarat kelulusan. Bolehkah saya bertanya tentang 

Waste reelstand? 

 

Narasumber : Selamat siang Ghamar, saya eliyanto, disini saya sebagai 

karyawan percetakan yang mengelola Waste reelstand. 

 

Pewawancara : apa itu Waste reelstand ? 

 

Narasumber : Waste reelstand itu adalah material sisa dari proses produksi baik itu 

berupa cetak rusak, cetak putih, sampah, sobekan, dan gelondongan 

yang sudah tidak terpakai lagi pada bagian percetakan PT. Sumsel 

Media Grafika, biasanya sisa material ini disimpan di gudang bagian 

percetakan namun jika sisa material sudah banyak maka kami akan 

menjual Waste reelstand tersebut. 

 

Pewawancara : Bagaimana sistem pengelolaan Waste reelstand di bagian percetakan ? 

 

Narasumber : Di sini kami mencetak 3 surat kabar yaitu Sripo, Kompas, dan Tribun. 

Setelah selesai mencetak surat kabar karyawan percetakan akan 

memberitahu admin tentang data material Waste Reelstand yang 

berasal dari sisa proses produksi tersebut lalu admin memasukkan data 

material ke program excel. 

 

Pewawancara : Bagaimana sistem penjualan Waste reelstand tersebut? 

 

Narasumber : Sistem penjualan seperti penjualan pada umumnya, konsumen datang 

ke bagian percetakan untuk membeli sisa material lalu admin 

mengecek stok material dan memberitahu stok material Waste 

Reelstand ke konsumen. Setelah konsumen sepakat membeli material 

apa yang diinginkan lalu admin akan menghitung total yang harus 

dibayar dan memberi nota sebagai bukti pembayaran. 



 

Pewawancara : Apa masalah yang dihadapi dari pengelolaan data material 

Waste reelstand yang masih menggunakan program excel ? 

 

Narasumber : Masalah yang dihadapi yaitu sulitnya melihat seluruh jumlah stok 

Waste reelstand karena admin masih menghitung secara manual 

seluruh stok Waste reelstand terutama pada waktu mengupdate stok 

saat ada stok yang terjual admin harus mengupdate stok secara manual. 

 

Pewawancara : Apa masalah yang dihadapi dari penjualan Waste reelstand? 

 

Narasumber : Masalah yang dihadapi yaitu admin masih menghitung penjualan 

secara manual. Selain itu saat membuat laporan penjualan admin 

juga harus membuatnya secara manual. 

 

Pewawancara : Bolehkah saya membuat Aplikasi Pengelolaan Data dan 

Penjualan Waste Reelstand sekaligus untuk laporan akhir saya? 

 

Narasumber : Boleh, kami sangat senang jika ada yang ingin membantu membuatkan 

aplikasi yang memudahkan kami untuk mengelola data dan penjualan. 


