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Lampiran 1

Hasil Wawancara

Hari/Tanggal : 27 Februari 2017

Lokasi Wawancara : Koperasi Peternakan Sarono Makmur

Identitas Diri

Nama Responden : Drh. Daud Suroto

Jabatan : Ketuan Koperasi Peternakan Sarono Makmur

Garis BesarPertanyaan

A. Gambaran Umum Koperasi

1. Bagaimana aspek sejarah pendirian Koperasi Peternakan Sarono 

Makmur?

Jawaban :

Koperasi Peternakan Sarono Makmur Cangkringan berdiri pada 

tanggal 24 Juli 1993 di Dusun Klangon, Glagaharjo, Cangkringan, 

Sleman dengan badan hukum No : 1735/BH/XI tanggal 17 Januari 

1994. Kantor operasional Koperasi berada di Dusun Srunen 

Glagaharjo, Cangkringan, Sleman. Pasca erupsi atas arahan 

Disperindagkop Kabupaten Sleman atas arahan Disperindagkop 

Kabupaten Sleman merapi kantor berpindah di Dusun Dawung, 

Wukisari Cangkringan, Sleman. Tujuannya adalah untuk mengatasi 

kurang lancarnya kegiatan yakni koordinasi peternak yang belum 

mantap dan terbatsnya sarana operasional yang ada. Unit usaha yang 

dimiliki adalah unit susu, unit pakan ternak, unit simpan pinjam dan 

unit pembibitan.Sebelum tahun 1993, di Klangon ada ternak sapi 

perah tetapi tidak diperah. Beberapa tokoh masyarakat dan peternak 

berembuk membahas bagaimana kalau sapi-sapi tersebut diperah dan 

susunya dipasarkan. Pada Maret 1993, berkumpul 5 orang peternak 

dan beberapa tokoh masyarakat untuk mulai memasarkan susu, 
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produksi pertama 40 liter/hari. Produksi susu semakin bertambah, 

tanggal 24 Juli 1993 berkumpul 25 orang peternak membentuk 

Koperasi Peternakan Sarono Makmur, dan mendapat badan hukum 

pada tanggal 17 Januari 1994, dengan Nomor Badan 

Hukum:1735/BH/XI. Pengurus terus berupaya untuk mengembangkan 

dan melayani kebutuhan anggota karena peminat beternak sapi perah 

semakin banyak maka kebutuhan bibit sapi perah semakin banyak. 

Pada bulan April-Mei 1994 dapat bantuan bibit sapi dari Puslitanak 

Bogor sebanyak 25 ekor, dalam bentuk pebelitian, dari situ warga 

mendapat bibit sapi dan peningkatan pendapatan tiap bulan, Dinas 

Pertanian mendapat hasil penelitian. Sampai saat itu pemasarn susu ke 

Koperasi Susu Warga Mulya. Permintaan bibit semakin banyak, pada 

April 1997 mendapat pinjaman modal sapi dari PT.PLN Jateng 

sebanyak 15 ekor, Juli 1997 mendapat pinjaman modal sapi dari 

PT.PLN Jateng sebanyak 15 ekor, Juli 1997 sebanyak 30 ekor. Jumlah 

susu semakin bertambah, mulai November 1998 penjualan susu ke IPS 

PT. Sari Husada. Januari 1999 atas permintaan anggota dibentuk Unit 

Simpan Pinjam untuk melayani kebutuhan uang cash para anggota. 

Agustus 2000 didirikan Pabrik Pakan Ternak untuk melayani 

kebutuhan anggota akan pakan ternak dengan kualitas dan kwantitas 

yang baik

2. Bagaimana denah atau lokasi Koperasi Peternakan Sarono Makmur?

Jawaban:

Koperasi berada di Dusun Dawung, Wukisari Cangkringan, Sleman. 

Kecamatan Cangkringan berada di dataran tinggi dan dilereng Gunung 

Merapi sebelah selatan. Ibu Kota Kecamatan berada pada ketinggian 

400 m diatas permukaan laut. Suhu tertinggi tercatat di Kecamatan 

Cangkringan 32 derajat celcius dengan suhu terendah 18 derajat 
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celcius. Bentangan wilayah berupa tanah yang berombak dan 

perbukitan.

3. Bagaimana visi dan misi Koperasi Peternakan Sarono Makmur?

Jawaban :

Visi Koperasi Peternakan Sarono Makmur adalah menjadi Koperasi 

Peternakan Sapi Perah yang kuat, sehat dan mandiri yang bisa sebagai 

sarana kemakmuran anggota dan masyarakat.

Misi Koperasi Peternakan Sarono Makmur:

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas produksi susu.

2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia.

3. Memiliki sarana produksi yang memadai.

4. Memiliki unit usaha pendukung yang cukup.

4. Bagaimana struktur organisasi Koperasi Peternakan Sarono Makmur?

Jawaban :

Susunan pengurus Koperasi Peternakan Sarono Makmur periode 

2015-2019:

a. Susunan Pengurus

Ketua : drh. Daud Suroto

Sekretaris : Suwondo

Bendahara : Subardi

Wakil Bendahara : Sukir

b. Susunan Pengawas

Ketua : Purwoko Purwo Handoko

Anggota : Sukinu

c. Susunan Manajemen

General Manajer : drh. Daud Subroto

Manajer Unit SP : Atin R Nurbaiti, A.Md

Manajer Unit PMT : drh. Amin Muhtary

Ka Bag Coolong Unit : Nurjino
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Ka Bag Pengolahan Susu: Djatmiko, S.TP

5. Berapa jumlah asset yang dimiliki Koperasi Peternakan Sarono 

Makmur sampai tahun 2016?

Jawaban:

Untuk tahun 2016, pertumbuhan Koperasi menunjuk hasil yang cukup 

baik, perkembangan asset pada akhir tahun buku 2015 sebesar Rp. 

9.390.316.438,62. Pada akhir tahun buku 2016 Rp. 10.799.898.059,68 

naik 15,01 prosent.

6. Berapa jumlah anggota Koperasi Peternakan Sarono Makmur sampai 

tahun 2016?

Jawaban :

Perkembangan jumlah anggota Koperasi Peternakan Sarono Makmur 

DIY lima tahun terkahir.

Anggota 2012 2013 2014 2015 2016
Aktif 417 417 417 417 420
Pasif 89 89 89 89 86
Jumlah 506 506 506 506 506

Sumber: Dokumen Koperasi Peternakan Sarono Makmur

Perkembangan Jumlah Kelompok selama lima tahun terakhir:

Kelompok 2012 2013 2014 2015 2016
Aktif 14 15 15 20 21
Pasif - - - - -
Jumlah 14 15 15 20 21
Sumber: Dokumen Koperasi Peternakan Sarono Makmur

7. Berapa jumlah keseluruhan karyawan Koperasi Sarono Makmur?

Jawaban:

Sesuai dengan perkembangan usaha, koperasi telah dapat menampung 

31 orang. karyawan tetap 27 orang dan karyawan tidak tetap 3 orang, 

karyawan training 1 orang.

8. Bagaimana perkembangan produk Koperasi Sarono Makmur?

Jawaban: 
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Produksi susu selama tahun 2016, mengalami kenaikan sebesar 18,98 

% atau rata-rata 1.002,84 liter per hari disbanding tahun 2015. 

Kenaikan produksi ini dikarenakan populasi jumlah ternak yang 

memasuki periode laktasi bertambah. Dari segi kwalitas (TS) susu 

yang dijual ke IPS (Industri Pengolahan Susu ) pada tahun 2016 ini 

mengalami penurunan disbanding tahun 2015. Tahun 2015 88% angka 

kuman masuk grade 1, sedang tahun 2016 menjadi 84,5 % (angka 

kuman kurang dari 1 juta, rata-rata tahun 2016 adalah 819.763). 

Sedang untuk TS (Total Solid) susu yang dijual ke IPS pada tahun 

2016, 92 % lebih dari 13 (rata-rata TS susu yang dikirim ke IPS tahun 

2016 adalah 12,19). Untuk akhir tahun 2016 harga beli susu terendah 

ke anggota adalah Rp. 4.006,24 (TS 10,22), harga tertinggi Rp. 

5.440,96 dan harga rata-rata Rp. 4.659,41. Grafik Standart harga beli 

susu selama tahun 2016
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Lampiran 2

Hasil Wawancara

Hari/Tanggal : 27 Februari 2017

Lokasi Wawancara : Koperasi Peternakan Sarono Makmur

Nama Responden : Drh. Daud Suroto

Jabatan : Ketua Koperasi Peternakan Sarono Makmur

Pengelolaan Koperasi Peternakan Sarono Makmur

1. Bagaimana konsep pengelolaan yang ada di Koperasi Sarono Makmur? 

Jawaban:.

Pengelolaan kredit sapi : Angsuran ke pihak pemberi pinjaman dilakukan 

oleh koperasi, ditalangi oleh koperasi untuk lancar, kemudian peternak 

mengangsur ke koperasi lewat pemotongan susu disesuaikan dengan 

kondisi usaha anggota.Pengelolaan sapi ke peternak dengan pola gaduhan, 

setiap 1 ekor sapi dara bunting,  peternak berkewajiban mengembalikan 1 

ekor dara bunting anak pertama dan susu sebanyak 400 lt selama 

maksimal 2,5 th. Sapi kembalian digaduhkan kembali ke peternak lain 

atau ke peternak semula, yang di kelola oleh kelompok dan koperasi. Juga 

diadakan asuransi kematian sapi untuk kelangsungan usaha peternak. 

Sapi-sapi tersebut pada laktasi pertama bisa produksi antara 15 – 25 lt/ 

ekor per hari.

2. Apa tujuan dari pendirian Koperasi Peternakan Sarono Makmur?

Jawaban:

Koperasi peternakan ini didirikan berupaya dapat memberikan 

kesejahteraan bagi masyarakat sekitar, hampir seluruh masyarakat sekitar 

adalah peternak sehingga dapat meningkatkan pendapatan mereka, 
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merubah pengetahuan, keterampilan dan sikap para anggota terutama 

dalam mengelola usaha sapi perah dan mengolah hasil produksinya.

3. Bagaimana Rencana dan tujuan Bisnis ?

Jawaban:

Rencana kedepan dalam bidang usaha yaitu mencari bibit ternak yang 

berkualitas, produksi susu minimal 7.500 liter per hari, mengoptimalkan 

produksi pabrik pakan sehingga mencukupi kebutuhan anggotan akan 

konsentrat, baik kwalitas maupun kwantitasm mengusahakan penambahan 

jumlah sapi dengan dana murah dan model lain, mengoptimalkan usaha 

pengolahan susu sehingga menjadi usaha yang memberikan kontribusi 

yang berarti, mengusahakan terobosan tentang pakan ternak secara luas, 

meningkatkan tersedianya dara bunting untuk peternak, mengusahakan 

usaha peternak lebih untung, produksi susu kwalitas 1 dan angka kuman 

dibawah 1 juta (grade 1)”.

4. Bagaimana perencanaan manajemen pengelolaan yang dilaksanakan di 

Koperasi Peternakan Sarono Makmur? 

Jawaban:

Dengan melakukan Rapat Anggota Tahunan secara rutin dan menyusun 

program-program kerja yang akan di capai.Agar pelayanan kepada 

anggota lebih baik dan profesional, maka pada bulan Juni 2000 usaha 

Simpan pinjam menjadi Unit Simpan Pinjam, dengan modal dan 

pengelolaan administasi keuangan tersendiri dan dipisah dari unit utama 

yaitu unit susu.

5. Bagaimana kerja sama antar rekan kerja dan tim yang diterapkan di 

Koperasi Peternakan Sarono Makmur?

Jawaban:

Alhamdulillah sampai detik ini berjalan dengan baik, karena kita semua 

yang berada di koperasi ini adalah keluarga. Sehingga layaknya keluarga 

harus saling menghargai satu sama lain, dan saling mendengarkan. 
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Sehingga terjalin komunikasi yang baik antara pekerja satu dengan yang 

lainnya

6. Bagaimana pengorganisasian yang ada pada Koperasi Peternakan Sarono 

Makmur?

Jawaban:

Memfungsikan komponen pengurus semaksimal mungkin sesuai dengan 

tugas masing-masing, memiliki perlengkapan kantor yang memadai, 

peningkatan fungsi masing-masing kelompok ternak, menertibkan 

administrasi keanggotaan, menjalin hubungan dengan pihak/instansi lain 

yang bisa mendukung perkembangan koperasi, pembinaan dan 

peningkatan sumber daya manusia peternak anggota Koperasi Peternakan 

Sarono Makmur

7. Bagaimana pelaksanaan manajemen pengelolaan yang dilaksanakan di 

Koperasi Peternakan Sarono Makmur?

Jawaban:

Untuk memenuhi kebutuhan anggota, dibentuklah beberapa bidang usaha 

yang mendukung unit pokok yaitu unit susu. Bidang usaha tersebut adalah 

unit pakan ternak, unit simpan pinjam dan unit pembibitan ternak sapi 

perah.

8. Apa pimpinan dan juga pengurus memberikan pengarahan dalam 

pelaksanaan manajemen pengelolaan yang dilaksanakan di Koperasi 

Peternakan Sarono Makmur?

Jawaban:

Tentu saja, karena pengarahan upaya meningkatkan kualitas para pengurus 

dan anggotanya.

9. Apa bentuk pengarahan yang diberikan pimpinan dan pengurus yang 

dilaksanakan di Koperasi Peternakan Sarono Makmur?

Jawaban:
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Bentuk pengarahan di antaranya adanya pembinaan anggota berupa 

kegiatan penyuluhan pada para nggota tentang pemeliharaan sapi perah, 

penanganan susu dan kualitas susu serta tentang kesehatan ternak. 

Pembinaan petugas kelompok meliputi cara pengecekan susu di 

kelompok, penakaran dan pencatatan susu dan pemeliharaan peralatan, 

dan di adakannya pelatihan baik pengurus maupun anggota koperasi

dalam manajemen perkoperasian.

10. Kapan pimpinan memberikan pengarahan dalam pelaksanaan manajemen 

pengelolaan yang dilaksanakan di Koperasi Peternakan Sarono Makmur? 

Jawaban: 

Pengarahan dilaksanakan setiap tgl 12 dikarenakan setiap tanggal 10 

dilakukan pembayaran susu. Untuk lebih bisa mengetahui kenaikan 

ataupun penurunan dari produksi susu, selain itu dari unit pakan ternak 

dapat dilihat dari hasil susu yang diperah.

11. Bagaimana pengawasan yg dilakukan dalam pelaksanaan manajemen 

pengelolaan di Koperasi Peternakan Sarono Makmur?

Jawaban:

Langsung kontrol ke karyawan, dengan melihat langsung dari kondisi 

pembukuan, dan bertanya langsung kepada setiap karyawan.

12. Siapa yg melakukan pengawasan dalam pelaksanaan manajemen 

pengelolaan di Koperasi Peternakan Sarono Makmur?

Jawaban:

Langsung dari pimpinan, dan pengawas mendapat laporan langsung dari 

pengamatan pimpinan, dan pengawas yang memberikan teguran kepada 

karyawan.
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Lampiran 3

Hasil Wawancara

Hari/Tanggal : 14 Maret 2017

Lokasi Wawancara : Koperasi Peternakan Sarono Makmur

Nama Responden : Atin R Nurbaiti,A.Md

Jabatan : Manajer Koperasi Peternakan Sarono Makmur

Kinerja Proses Bisnis Internal Koperasi Peternakan Sarono Makmur

1. Bagaimana misi dan tujuan yang ada pada Koperasi Peternakan Sarono 

Makmur?

Jawaban:

Misi organisasi koperasi ini adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas 

produksi susu, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memiliki sarana 

produksi yang memadai, memiliki unit usaha pendukung yang cukup.

2. Bagaimana proses operasi dan apa saja produk dan jasa yang dihasilkan yang 

ada pada Koperasi Peternakan Sarono Makmur?

Jawaban:

Susu segar, susu pasteurisasi, yoghurt, konsentrat sapi, sapi perah, kredit sapi 

perah dan asuransi sapi, gaduhan sapi perah dengan sistem pengembalian dara 

bunting dan setoran susu 1 liter/hari selama 2 tahun, gaduhan sapi perah 

dengan sistem bagi hasil, simpan pinjam, sapronak, pelayanan kesehatan 

hewan, pelayanan inseminasi buatan (IB) dan pemeriksaan kebuntingan (PKb)

3. Bagaimana perangkat kebijakan dan pengembangan pada Koperasi 

Peternakan Sarono Makmur?

Jawaban:

Dengan membuat Anggaran Dasar, Visi dan Misi, Perencanaan Strategis=5 

tahun, Program Kerja=1 tahun, Rencana Anggaran Belanja dan Pendapatan 
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(RAPB), Keputusan Rapat Anggota Tahunan, Standar Operasional Prosedur 

dan Standar Operasional Manajemen.

4. Bagaimana pengelolaan modal usaha?

Jawaban:

Modal usaha untuk pengembangan usaha, untuk investasi membeli peralatan, 

pendingin susu, peralatan kantor, dan pengembangan untuk kapasitas.

5. Bagaimana proses penyaluran pemasaran ternak?

Jawaban:

Dijual keagen susu , warung susu atau eceran, dan sekarang pemasaran susu 

pindah ke IPS.Diversifikasi usaha, unit susu, unit simpan pinjam. Awalnya 

unit susu untuk memebuhi kebutuhan masyarakat, akhirnya mengembangkan 

unit pakan ternak, unit pengolahan susu, dan simpan pinjam untuk memenuhi 

kebutuhan peternak. 

6. Bagaimana Rencana Kinerja dan pengembangan di Koperasi Peternakan 

Sarono Makmur?

Jawaban:

Yang jelas perlu dibangun komunikasi pada rapat pengurus, dikomunikasikan 

dengan unit-unit koperasi dan sosialisasi ke anggota.

7. Bagaimana Tindakan Kerja dan Pengembangan di Koperasi Peternakan 

Sarono Makmur?

Jawaban:

Dengan menyusun perencanaan, dan dengan rencana itu kan dapat mencapai 

sebuah tujuan dan pengembangan usaha”

8. Bagaimana cara memonitoring dan apakah ada umpan balik berkelanjutan 

pada Koperasi Peternakan Sarono Makmur?

Jawaban:

Pengarahan dilaksanakan setiap tgl 12 dikarenakan setiap tanggal 10 

dilakukan pembayaran susu. Untuk lebih bisa mengetahui kenaikan ataupun 
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penurunan dari produksi susu, selain itu dari unit pakan ternak dapat dilihat 

dari hasil susu yang diperah”.

9. Bagaiaman cara pimpinan memberikan kesempatan kepada bawahan dalam 

pemberian komentar tentang kepemimpinan?

Jawaban:

Pada rapat yang dilaksanakan satu bulan sekali ini disini memberikan 

kesempatan kepada para karyawan untuk memberikan kritik dan komentar 

mengenai evaluasi kinerja yang dilakukan “

10. Bagaimana cara  Penilaian Kinerja pada Koperasi Peternakan Sarono ?

Jawaban:

Dilakukan secara langsung oleh pimpinan dengan cara pengecekan terhadap 

administrasi dan bertanya langsung kepada karyawan.
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Lampiran 4

Hasil Wawancara

Hari/Tanggal : 15 Maret 2017

Lokasi Wawancara : Koperasi Peternakan Sarono Makmur

Untuk Pengurus:

Informan 1  unit pakan ternak

1. Bagaimana proses pengelolaan pada unit pakan ternak?

Jawaban:

Untuk produksi pakan ternak pertama dengan menggiling lalu mencampur 

bahan baku, setelah itu dilakukan pengepakan, dan terakhir adalah 

pengiriman

2. Apa kelemahan dan kelebihan penilaian kinerja pengurus yang ada saat 

ini?

Jawaban:

Pengurus jadi tahu kalau kerjanya itu dinilai dan tidak bisa kerja secara 

sembarangan. Karena penilaian ditempat dan dilakukan secara langsung 

oleh pimpinan maka ketika pimpinan tidak ada bisa bekerja lebih santai

3. Ceritakan tugas dan tanggung jawab pekerjaan?

Jawaban:

Menyediakan bahan pakan konsentrat sapi perah, dan sapi potong, 

Menyediakan pakan ternak yang berkualitas dengan harga yang terjangkau 

oleh peternak.

4. Bagaiman karakteristik dan syarat minimal masing-masing jabatan?

Jawaban:

Minimal pendidikan D3, sudah mendapatkan pelatiahan terkait 

peternakan, Beragama Islam
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5. Bagaimana Hubungan kerja masing-masing jabatan?

Jawaban:

Sangat baik hubungan kerja masing-masing jabatan karena ketua selalu 

memberikan pengarahan untuk anggotanya

Informan 2  unit simpan pinjam

1. Bagaimana konsep pengelolaan unit simpan pinjam?

Jawaban:

Menyediakan dana cash dengan cepat, mudah, aman bagi 

anggota/masyarakat untuk modal usaha dan kebutuhan lain, menampung 

dana dari anggota/masyarakat yang mempunyai kelebihan dana dengan 

aman dan mudah penarikannnya

2. Apa kelemahan dan kelebihan penilaian kinerja pengurus yang ada saat 

ini? 

Jawaban:

melatih pengurus untuk lebih disiplin, target penilaian kinerja belum ada 

standar tertulis

3. Ceritakan tugas dan tanggung jawab pekerjaan?

Jawaban:

Melayani keperluan anggota(pengambilantabungan, pinjaman dll), 

Pengelolaan kredit sapi : Angsuran ke pihak pemberi pinjaman dilakukan 

oleh koperasi, ditalangi oleh koperasi untuk lancar, kemudian peternak 

mengangsur ke koperasi lewat pemotongan susu disesuaikan dengan 

kondisi usaha anggota.  

4. Bagaiman karakteristik dan syarat minimal masing-masing jabatan?

Jawaban:

Minimal pendidikan SMA dan sederajat, berkemampuan dalam hal 

pembukuan, diutamakan lulusan jurusan ekonomi dan keuangan, 

Beragama Islam
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5. Bagaimana Hubungan kerja masing-masing jabatan?

Jawaban:

Alhamdulillah sampai detik ini berjalan dengan baik, karena kita semua 

yang berada di koperasi ini adalah keluarga. Sehingga layaknya keluarga 

harus saling menghargai satu sama lain, dan saling mendengarkan. 

Sehingga terjalin komunikasi yang baik antara pekerja satu dengan yang 

lainnya”.

Informan 3  unit pembibitan

1. Bagaimana konsep pengelolaan unit pembibitan?

Jawaban:

Menyediakan bibit sapi perah yang berkualitas dengan harga terjangkau 

oleh anggota, Polanya dengan membangun pembesaran pedet betina yang 

dipilih setelah bunting baru dijual atau dikreditkan ke anggota.

2. Apa kelemahan dan kelebihan penilaian kinerja pengurus yang ada saat 

ini?

Jawaban:

Pengurus lebih terpacu untuk meningkatkan kinerja, pengawasan tidak 

dilakukan setiap saat.

3. Ceritakan tugas dan tanggung jawab pekerjaan?

Jawaban:

Menyiapkan  kandang-kandang yang dimanfaatkan untuk memelihara 

ternak sapi oleh peternak-peternak kelompok, mengadakan gaduhan sapi 

dara bunting ke peternak, setiap 1 ekor dara bunting peternak 

berkewajiban mengembalikan 1 ekor dara bunting dan susu 400 lt selama 

maksimal 2,5 th.

4. Bagaiman karakteristik dan syarat minimal masing-masing jabatan?

Jawaban:

Minimal pendidikan SMA, beragama Islam
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5. Bagaimana Hubungan kerja masing-masing jabatan?

Jawaban:

Sangat baik hubungan kerja masing-masing jabatan

Informan 4 unit pengolahan susu

1. Bagaimana konsep pengelolaan pengolahan susu?

Jawaban:

Peternak Setor Susu ke Kelompok, Kelompok menerima setoran susu dari 

peternak dan menakarnya, Mencuci milkcan setelah setor susu dan 

menunggu angkutan penjemput susu ke CU (Cooling Unit/ Tempat 

Pendinginan Susu), Angkutan susu dari kelompok masuk ke CU, Susu 

yang dibawa angkutan penjemput di tuang bak alumunium kemudian 

dialirkan dengan pompa ke pendingin / cooling, 

2. Apa kelemahan dan kelebihan penilaian kinerja pengurus yang ada saat 

ini?

Jawaban:

Menjadikan pribadi lebih bertanggungjawab, standar penilaian kinerja 

hanya dengan pengamatan

3. Ceritakan tugas dan tanggung jawab pekerjaan?

Jawaban:

Menampung susu, memproses dan menjual susu ke agen, eceran dan 

industri pengolahan susu (PT. Sari Husada).

4. Bagaiman karakteristik dan syarat minimal masing-masing jabatan?

Jawaban:

Minimal d3 kesehatan, diutamakan jurusan keperawatan, Beragama Islam

5. Bagaimana Hubungan kerja masing-masing jabatan? 

Jawaban:

Kita semua satu tim, jadi setiap individu harus menciptakan hubungan 

yang baik, dan menjaga komunikasi 
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Lampiran 5

Hasil Wawancara

Hari/Tanggal : 15 Maret 2017

Nama Anggota : Jamil

Alamat : Kalitengah Kidul Glahaharjo Cangkringan

1. Bagaimana tanggapan Bapak/ibu/Saudara(i) mengenai pelayanan yang ada 

pada Koperasi Peternakan Sarono Makmur?

Jawaban:Pelayanan yang diberikan cukup memuaskan karena para 

pengurus sangat ramah dalam melayani anggotanya yang berkepentingan 

pada koperasi

2. Bagaimana tanggapan Bapak/ibu/Saudara(i) mengenai kinerja pengurus 

dalam melakukan komunikasi kepada anggotanya?

Jawaban:Kinerja pengurus sangat baik dalam melakukan komunikasi 

terhadap anggotanya

3. Bagaimana tanggapan Bapak/ibu/Saudara(i) atas kecepatan pengurus 

dalam menanggapi keluhan dari anggota?

Jawaban:Pengurus selalu mendengarkan keluhan anggota dan 

memberikan solusi

4. Bagaimana tanggapan Bapak/ibu/Saudara(i) atas ketepatan waktu 

pelayanan yang dilakukan oleh Koperasi Peternakan Sarono Makmur tepat 

pada waktu yang telah diharapkan?

Jawaban:Pelayanan yang dilakukan tepat waktu dari jam operasional 

Koperasi

5. Bagaimana tanggapan Bapak/ibu/Saudara(i) mengenai tegur sapa 

pengurus Koperasi Peternakan Sarono Makmur dalam memberikan 

pelayanan?

Jawaban:Tegur sapa pengurus kepada anggota sangat baik dan ramah 

dalam memberikan pelayanan
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Lampiran 6

Hasil Wawancara

Hari/Tanggal : 15 Maret 2017

Nama Anggota : Sukir

Alamat : Kaliadem Kepuharjo Cangkringan

1. Bagaimana tanggapan Bapak/ibu/Saudara(i) mengenai pelayanan yang ada 

pada Koperasi Peternakan Sarono Makmur?

Jawaban:Koperasi Peternakan Sarono Makmur sudah cukup baik dalam 

memberikan pelayanan

2. Bagaimana tanggapan Bapak/ibu/Saudara(i) mengenai kinerja pengurus 

dalam melakukan komunikasi kepada anggotanya?

Jawaban:Hubungan komunikasi pengurus dengan anggota sangat baik 

karena tanpa adanya komunikasi yang baik, maka anggota tidak dapat 

leluasa dalam bertransaksi

3. Bagaimana tanggapan Bapak/ibu/Saudara(i) atas kecepatan pengurus 

dalam menanggapi keluhan dari anggota?

Jawaban:Tergolong cepat, dapat dilihat dari jika ada sapi mati atau 

apabila anggota butuh dana dapat mengembalikan dengan susu perah

4. Bagaimana tanggapan Bapak/ibu/Saudara(i) atas ketepatan waktu 

pelayanan yang dilakukan oleh Koperasi Peternakan Sarono Makmur tepat 

pada waktu yang telah diharapkan?

Jawaban:Tepat waktu dan sesuai dengan yang diharapkan dari 

pengambilan susu ke kelompok yang dilakukan 2 kali dalam sehari. Jika 

anggota terlambat maka akan ditinggal dan susu tidak di angkut

5. Bagaimana tanggapan Bapak/ibu/Saudara mengenai tegur sapa pengurus 

Koperasi Peternakan Sarono Makmur dalam memberikan pelayanan?

Jawaban:Pengurus Koperasi Sarono Makmur sangat ramah dalam 

memberikan pelayanan dan murah senyu



Dokumentasi Koperasi Peternakan Sarono Makmur

Tempat Pengolahan Susu ( Cooling Unit)

Peternakan Sapi perah

Lampiran 7

Dokumentasi Koperasi Peternakan Sarono Makmur

Tempat Pengolahan Susu ( Cooling Unit)

Peternakan Sapi perah

Unit Produksi Makanan Ternak 

Koperasi Peternakan Sarono Makmur
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Unit Produksi Makanan Ternak 

Koperasi Peternakan Sarono Makmur
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