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Lampiran 8 

Instrumen wawancara 

No  Instrumen Wawancara Pihak Sebagai Informan 

 - Ketua Koperasi  Bapak Drs. Misrin H, SE., M.Ak, 

1 Kapan koperasi Dosen dan Karyawan 

UMSurabaya di dirikan ? 

 

Koperasi Karyawan Dan Dosen Universitas 

Muhammadiyah Surabaya didirikan pada 

tahun 1987 bertempat di daerah pucang. 

 

2 Ada berapa anggota di koperasi 

Dosen dan Karyawan UMSurabaya? 

 

Saat ini anggotanya ada 307, anggota aktif 

ada 298 orang dan 9 orang anggota tidak 

aktif 

3 Apakah ada batasan anggota untuk 

bergabung di koperasi Dosen dan 

Karyawan UMSurabaya ?  

 

Bisa diikuti oleh berbagai kalangan baik 

dari dosen Universitas Muhammadiyah 

Surabaya maupun masyarakat pada 

umumnya 

 

4 Jenis usaha apa saja yang ada di 

koperasi ini? 

 

Simpan pinjam, toko, kredit barang, 

pengadaan kebutuhan kampus, kerja sama 

dengan Bank Bukopin dan Bank Syariah 

5 Darimana saja sumber dana koperasi 

Dosen dan Karyawan UMSurabaya? 

 

Dari toko, Simpanan pokok, simpanan 

wajib,  

6 Apakah laporan keuangan di koperasi 

Dosen dan Karyawan UMSurabaya 

sudah pernah di audit oleh akuntan 

publik? (akuntabilitas) 

 

Pernah 1 kali saja tepat tahun nya lupa, dan 

setelah itu belum pernah di audit lagi 

7 Bagaimana cara mempublikasikan 

laporan keuangan? (transparansi) 

 

Pada saat Rapat Anggota, dilaporkan ke 

dinas koperasi dan Dewan koperasi 

Indonesia kota Surabaya 

8 Apakah ada laporan pertanggung 

jawaban lain selaian laporan 

keuangan? (rentabilitas) 

 

Laporan kegiatan dihadapan Rapat Anggota 

Tahunan  

9 Bagaimana cara pengambilan suatu 

keputusan pada koperasi? Siapa yang 

berhak memutuskan suatu 

kebijakan?(independensi) 

 

Pada saat Rapat Anggota. Kebijakan 

diputuskan oleh ketuan bendahara dan 

semua pengurus koperasi. 

10 (Kewajaran dan kesetaraan) 

Bagaimana proses pembagian SHU 

pada anggota? Apakah perlakuan 

untuk setiap anggota saam atau 

berbeda? 

 

 

Pada saat RAT langsung dibagikan. 

Perlakuan nya sama, berdasarkan 

kontribusi terhadap koperasi. 

 



No Instrumen wawancara Pihak sebagai informan 

 - Tata Usaha Ibu Eti Sukmayati, BA 

1 Bagaimana bentuk penyajian laporan 

keuangan di koperasi Dosen dan 

Karyawan UMSurabaya? 

Seperti yang ada di laporan pertanggung 

jawaban pengurus yaitu ada laporan 

neraca, SHU dan arus kas. 

 

2 Apakah laporan keuangan di koperasi 

Dosen dan Karyawan UMSurabaya 

penyajian laporan keuangannya  

berdasarkan SAK ETAP? 

Tidak mengacu pada penyajian menurut 

SAK ETAP. Laporannya dibuat sendiri 

oleh koperasi. 

3 Kapan proses pencatatan penerimaan 

dilakukan? 

Setiap hari dilakukan pencataan 

penerimaan pada saat ada pembelian 

dan pada saat ada yang melakukan 

simpan pinjam. 

4 Bagaiman proses pengakuan dalam 

laporan keuangan?  

 

 

pengakuan pendapatan tersebut diakui 

pada saat terjadinya transaksi, baik 

transaksi berupa barang yang ada di 

toko maupun transaksi pada saat 

terjadinya simpan pinjam yang 

dilakukan oleh anggota koperasi. 

Disetujui pada saat Rapat Anggota  

 

5 Bagaimana proses pengukuran laporan 

keuangan di koperasi? 

 

 

Sesuai perkembangan pendapatan SHU. 

Jika arus kas ada kenaikan pendapatan 

SHU akan meningkat. Jika banyak yang 

menyimpan uang di koperasi maka SHU 

nya akan meningkat. 

 

6 Bagaimana penyajian laporan keuangan 

di koperasi? 

 

Tertulis dan disampaikan dan dibagikan 

kepada anggota. Ada dalam laporan 

pertanggung jawaban pengurus. 

 

7 Apakah laporan keuangan di koperasi 

Dosen dan Karyawan UMSurabaya 

sudah pernah di audit oleh akuntan 

publik? (akuntabilitas) 

 

Pernah 1 kali saja tepat tahun nya lupa, 

dan setelah itu belum pernah di audit 

lagi 
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Lampiran 13 

KOPERASI KARYAWAN DAN DOSEN 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA 

FORMULIR PEMINJAMAN UANG / BARANG 

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya : 

Nama   : ......................................................................................................................... 

Jabatan  : ............................................................................................................................ 

Alamat  : ............................................................................................................................ 

Mohon agar dapat meminjam uang/barang sebesar Rp.  _____________________________ 

Terbilang : ________________________________________________________________ 

Untuk keperluan : __________________________________________________________ 

Dengan angsuran sebanyak ___ kali. Terhitung bulan _______________ Tahun _________ 

Apabila akan melunasi, cukup membayar angsuran dan infaq 1 X 

Demikian atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih. 

 

 

Disetujui Oleh:         Surabaya  

Ketua,           Pemohon, 

 

 

         _____________________ 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 14 

KOPERASI KARYAWAN DAN DOSEN 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA 

JL.SUTOREJO No. 59 SURABAYA 

FORMULIR PERMOHONAN MENJADI ANGGOTA KOPERASI 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya: 

Nama   : .......................................................................................................................... 

Jabatan  : ........................................................................................................................... 

Alamat  : ........................................................................................................................... 

 

Mengajuka permohonan menjadi anggota Koperasi Karyawan dan Dosen di Universitas 

Muhammadiyah Surabaya. 

Bersama ini pula kami akan mentaati tata tertib AD/ART yang berlaku di Koperasi 

Universitas Muhammadiyah Surabaya. 

Demikian atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih. 

 

         Surabaya, 

Pemohon  

 

 

_____________________ 

 

 

 

CATATAN : 

1. Simpanan Pokok  : Rp. 25.000 

2. Simpanan Wajib  : Rp. 15.000 

3. Voucher Belanja   : Rp. 10.000 

4. Simpanan dipotong mulai bulan ......................... 
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