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LAMPIRAN 1 

DAFTAR PERTANYAAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

KUESIONER PEDAGANG SATE 

JALAN LAWU PONOROGO 

 
 

1. IDENTITAS PEDAGANG SATE 

 

 

- Nama Pedagang Sate :  

- Jenis Kelamin  : a. Laki-laki  b. Perempuan 

- Pendidikan Terakhir : a. SD  b. SLTP c. SLTA

 d. Perg. Tinggi 

- Alamat Usaha Sate : 

- Tahun Mulai Usaha : 

 

2. PRODUKSI 

 

- Apakah setiap hari selalu memproduksi sate untuk dijual ?  a. Ya     

b. Tidak 

Jika tidak, apa alasannya : 

- Dalam setahun, pada bulan apa produksi perhari yang paling banyak ? 

Bulan Nilai yang diproduksi dalam 

rupiah 

Keterangan 

 Rp.  

 Rp.  

 Rp.  

 Rp.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

- Dalam setahun, pada bulan apa produksi perhari yang standart atau 

biasa saja ? 

 

Bulan Nilai yang diproduksi dalam 

rupiah 

Keterangan 

 Rp.  

 Rp.  

 Rp.  

 Rp.  

 

- Dalam setahun, pada bulan apa produksi perhari yang sepi atau paling 

sedikit ? 

 

Bulan Nilai yang diproduksi dalam 

rupiah 

Keterangan 

 Rp.  

 Rp.  

 Rp.  

 Rp.  

 

 

- Berapa nilai modal usaha perhari untuk produksi paling ramai ? 

Rp.  .......... 

- Berapa nilai modal usaha perhari untuk produksi standart atau biasa 

saja ? 

Rp.  .......... 

- Berapa nilai modal usaha perhari untuk produksi sepi atau paling 

sedikit ? 

Rp.  .......... 

- Berapa jumlah tenaga kerja yang dimiliki ? 

 



 

 

 

Nama Jenis 

Kelamin 

Umur Pendidikan 

Terakhir 

Upah 

perhari 

Hubungan dengan 

Pedagang 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

3. PEMASARAN 

- Tempat atau daerah mana saja yang menjadi wilayah pemasaran 

kuliner sate ? 

Tempat 

Pemasaran 

Nilai Barang yang dijual perhari dalam rupiah 

Hari Ramai Hari standart Hari Sepi 

    

    

    

    

 

- Apakah ada rencana untuk mencari tempat atau daerah pemasaran 

yang baru ? 

a. Ya b. Tidak  : apa alasannya ? 

..................................................................................................................

..................................................................................................................

................................................ 



 

 

 

4. MODAL USAHA 

- Pada waktu memulai usaha, berapa modal yang disiapkan ?   Rp. 

- Dari mana modal usaha untuk memulai usaha Kuliner sate tersebut ? 

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

........................................................................ 

- Apakah sampai saat ini pernah mendapatkan modal tambahan ? 

a. Pernah  b. Belum  : Jika pernah, 

Dari Mana Jumlah Berapa Tahun Berapa 

   

   

   

 

5. PERMASALAHAN DAN KENDALA USAHA 

- Jelaskan secara singkat apa permasalahan dan kendala yang dialami 

dalam usaha hingga saat ini :  

.............................................................................................................. 

..................................................................................................................

........................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 2 

TABEL HASIL WAWANCARA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Pertanyaan Hasil Wawancara 

Apakah gang sate 

mampu menyerap 

tenaga kerja 

masyarakat sekitar ? 

Informan : Suroto Sobikun 

Tanggal : 11/08/2021 

Jam : 09.00 WIB 

 

Sebenernya dari adanya 

gang sate ini bisa sedikit 

menyerap tenaga kerja mas.. 

mulai dari anak-anak 

lulusan SMA yang tidak 

punya biaya untuk 

melanjutkan kuliah, 

biasanya mereka bekerja di 

warung-warung sate sini... 

Informan : Suroto Sobikun 

Tanggal : 15/08/2021 

Jam : 15.00 WIB 

 

Banyak mas kalau Cuma 

menyerap tenaga kerja, 

biasanya anak-anak yang 

tidak punya biaya untuk 

melanjutkan sekolah.. 

Informan : H. Saikun 

Tanggal : 12/08/2021 

Jam : 10.00 WIB 

 

Alhamdulillah mas dari 

adanya gang sate ini bisa 

membantu beberapa orang 

yang tidak punya kerjaan, 

jadi mereka bisa kerja sama 

kita... 

 Informan : H. Saikun 

Tanggal : 17/08/2021 

Jam : 16.00 WIB 

 

Iya sangat terbantu sih mas 

dengan ada gang sate ini... 

jadi bisa mengurangi 

pengangguran... 

 

Informan : Nardi Sobikun 

Tanggal : 11/08/2021 

Jam : 13.00 WIB 

 

Sangat sangat bisa mas, 

karena pegawai sayapun 

juga orang-orang sini.. 

Informan : Nardi Sobikun 

Tanggal : 16/08/2021 

Jam : 14.00 WIB 

 

Rata-rata pekerja di gang 

sate sini juga warga lokal 

aja mas, jadi bisa dibilang 

membantu lah.. 

Informan : Imun 

Tanggal : 13/08/2021 

Jam : 19.00 WIB 

 

Sangat bisa menyerap 

tenaga kerja mas.. karena 

saya sendiri ada beberapa 

warung sate, dan itu butuh 

beberapa tenaga kerja, 

semuanya dari masyarakat 

sini... 

 

Informan : Imun 

Tanggal : 17/08/2021 

Jam : 09.00 WIB 

 

Menurut saya sih bisa 

menyerap mas, walaupun 

tidak banyak, soalnya 

pegawai saya juga orang 

gang sate aja.. 



 

 

 

 

Pertanyaan Hasil Wawancara 

Apakah gang sate 

mampu menyerap 

tenaga kerja 

masyarakat sekitar ? 

Informan : Bowo Sobikun 

Tanggal : 12/08/2021 

Jam : 14.00 WIB 

 

Sangat-sangat bisa mas.. 

Alhamdulillah bisa 

membantu masyarakat 

sekitar.. 

Informan : Bowo Sobikun 

Tanggal : 16/08/2021 

Jam : 08.00 WIB 

 

Bisa mas, banyak kok orang 

sini yang bekerja di rumah 

makan gang sate.. 

Informan : Iwan Sobikun 

Tanggal : 13/08/2021 

Jam : 11.00 WIB 

 

Bisa sekali mas 

Alhamdulillah... 

Informan : Iwan Sobikun 

Tanggal : 15/08/2021 

Jam : 10.00 WIB 

 

Menurut saya sih sangat 

bisa menyerap tenaga kerja 

mas, pegawai saya saja 

cuma tetangga-tetangga 

rumah saya... 

Informan : Jupri Sobikun 

Tanggal : 14/08/2021 

Jam : 10.00 WIB 

 

Bisa mas, pegawai saya itu 

rata-rata tetangga saya 

hehe... 

Informan : Jupri Sobikun 

Tanggal : 17/08/2021 

Jam : 19.30 WIB 

 

Alhamdulillah mas, dulu 

banyak tetangga yang 

menganggur sekarang kerja 

sama kami.. 

Informan : Hendik Cahyo 

Tanggal : 13/08/2021 

Jam : 15.00 WIB 

 

Bisa mas, buktinya pegawai 

saya juga orang sini.. 

Informan : Hendik Cahyo 

Tanggal : 16/08/2021 

Jam : 18.30 WIB 

 

Kalau tenaga kerja bisa sih 

mas, tapi kita lebih 

mengutamakan masyarakat 

sini dulu daripada orang 

luar gang sate.. 

 

 



 

 

 

Pertanyaan Hasil Wawancara 

Bagaimana 

perkembangan usaha 

sate di gang sate ini ? 

Informan : Suroto Sobikun 

Tanggal : 11/08/2021 

Jam : 09.00 WIB 

 

Kalau perkembangan yang 

signifikan itu di segi 

pemasaran mas.. bisa lewat 

internet sekarang..  

 

Informan : Suroto Sobikun 

Tanggal : 15/08/2021 

Jam : 15.00 WIB 

 

Lumayan banyak sih mas 

perkembangannya, dulu kita 

itu rumah makan sate nya 

kecil.. sekarang sudah bisa 

membangun rumah makan 

yang lebih besar lagi.. 

Informan : H. Saikun 

Tanggal : 12/08/2021 

Jam : 10.00 WIB 

 

Saya dulu itu jualan cuma 

pakek gerobak kecil mas... 

dan sekarang mas bisa liat 

sendiri saya sudah punya 

warung makan yang 

lumayan lah... 

 

 Informan : H. Saikun 

Tanggal : 17/08/2021 

Jam : 16.00 WIB 

 

Perkembangannya sih dulu 

warung sate saya belum 

sebesar ini mas, sekarang 

bisa dibangun diperbesar 

lagi.. 

 
Informan : Nardi Sobikun 

Tanggal : 11/08/2021 

Jam : 13.00 WIB 

 

Perkembangan yang paling 

utama kalau menurut saya 

sih internet mas, bisa mudah 

memasarkan dagangan.. 

Informan : Nardi Sobikun 

Tanggal : 16/08/2021 

Jam : 14.00 WIB 

 

Kalau dari saya pribadi 

perkembangannya yang 

paling bisa saya rasakan itu 

dengan adanya internet 

mas.. kami para pedagang 

disini sangat terbantu 

sekali... 

 Informan : Imun 

Tanggal : 13/08/2021 

Jam : 19.00 WIB 

 

Alhamdulillah mas 

perkembangan dari tahun ke 

tahun lumayan baik, 

sekarang saya punya 

beberapa warung sate selain 

di gang sate sendiri... 

Informan : Imun 

Tanggal : 17/08/2021 

Jam : 09.00 WIB 

 

Sangat terasa mas 

perkembangannya, sekarang 

saya punya tiga warung sate 

selain di gang sate sini.. 

 

 



 

 

 

Pertanyaan Hasil Wawancara 

Bagaimana 

perkembangan usaha 

sate di gang sate ini ? 

Informan : Bowo Sobikun 

Tanggal : 12/08/2021 

Jam : 14.00 WIB 

 

Kalau dilihat dari 

keseluruhannya ya mas, 

perkembangannya dulu kami 

para pedagang disini 

warungnya kecil-kecil, 

sekarang rata-rata warung 

satenya sudah diperbesar.. 

 

Informan : Bowo Sobikun 

Tanggal : 16/08/2021 

Jam : 08.00 WIB 

 

Lumayan sih mas 

perkembangannya, dulu 

jalan gang disini itu masih 

batu-batuan, terus kami 

berinisiatif buat gotong 

royong agar bisa diaspal 

untuk memudahkan akses... 

Informan : Iwan Sobikun 

Tanggal : 13/08/2021 

Jam : 11.00 WIB 

 

Internet lah mas 

perkembangan yang paling 

besar, sekrang gampang 

sekali kalau mau jualan, 

bisa online, hehehe.... 

 

Informan : Iwan Sobikun 

Tanggal : 15/08/2021 

Jam : 10.00 WIB 

 

Yang utama itu internet 

mas.. minimal handphone 

lah, karna sekarang pesan 

sate via telpon saja sudah 

bisa.. 

Informan : Jupri Sobikun 

Tanggal : 14/08/2021 

Jam : 10.00 WIB 

 

Saya kan meneruskan usaha 

keluarga ya mas, dan saya 

merasakan 

perkembangannya sendiri 

dari sebelum saya jadi 

pengelola, dulu rumah 

makannya kecil, sekarang 

sudah lumayan besar... 

 

Informan : Jupri Sobikun 

Tanggal : 17/08/2021 

Jam : 19.30 WIB 

 

Ya walaupun saya 

meneruskan usaha ini saat 

sudah besar, tetapi saya ikut 

merasakan mas perjuangan 

keluarga saya untuk 

membesarkan usaha ini dan 

hingga saat ini, terasa sekali 

perkembagannya.. 

Informan : Hendik Cahyo 

Tanggal : 13/08/2021 

Jam : 15.00 WIB 

 

Perkembangan sih lumayan 

ya mas, dulu warung sate 

disini tidak sebesar 

sekarang.. 

Informan : Hendik Cahyo 

Tanggal : 16/08/2021 

Jam : 18.30  WIB 

 

Wah saya dulu saja 

warungnya kecil mas, cuma 

seadanya, sekarang 

alhamdulillah... 



 

 

 

Pertanyaan Hasil Wawancara 

Bagaimana omset usaha 

yang didapat, apakah 

dapat membantu 

perekonomian ? 

Informan : Suroto Sobikun 

Tanggal : 11/08/2021 

Jam : 09.00 WIB 

 

Untuk perekonomian 

keluarga sangat terbantu sih 

mas, apalagi untuk 

masyarakat sekitar, bagi 

yang tidak punya modal 

mereka bisa bekerja sama 

kami.. ya sedikit membantu 

perekonomian mereka juga 

mas.. 

 

Informan : Suroto Sobikun 

Tanggal : 15/08/2021 

Jam : 15.00 WIB 

 

Orang tua saya awal 

merintis usaha ini dari tidak 

punya apa-apa mas, dan 

sekarang dari omset usaha 

sate ini saya bisa 

membangun rumah dan juga 

warung sate.. 

Informan : H. Saikun 

Tanggal : 12/08/2021 

Jam : 10.00 WIB 

 

Tentu sangat membantu 

perekonomian mas.. paling 

tidak omset nya bisa buat 

sekeluarga hidup hehehe... 

 Informan : H. Saikun 

Tanggal : 17/08/2021 

Jam : 16.00 WIB 

 

Sangat terbantu mas, bukan 

Cuma keluarga saya aja 

yang terbantu, tp juga 

masyarakat sekitar jadi 

punya pekerjaan 

 Informan : Nardi Sobikun 

Tanggal : 11/08/2021 

Jam : 13.00 WIB 

 

Lumayan mas omsetnya, 

selain untuk saya sendiri 

juga buat warga sekitar jadi 

punya pendapatan selain 

dari menjadi pegawai juga 

bisa berjualan lidi dan 

sebagainya.. 

Informan : Nardi Sobikun 

Tanggal : 16/08/2021 

Jam : 14.00 WIB 

 

Ya bisa dibilang omsetnya 

lumayan lah mas, bisa buat 

kebutuhan dan  makan 

sehari-hari hehehe... 

 

Informan : Imun 

Tanggal : 13/08/2021 

Jam : 19.00 WIB 

 

Tentu mas, kalau omsetnya 

tidak banyak saya tidak 

mungkin bisa membangun 

beberapa warung sate.... 

 

Informan : Imun 

Tanggal : 17/08/2021 

Jam : 09.00 WIB 

 

Sangat terasa mas 

perkembangannya, sekarang 

saya punya tiga warung sate 

selain di gang sate sini.. 

 



 

 

 

 

Pertanyaan Hasil Wawancara 

Bagaimana omset usaha 

yang didapat, apakah 

dapat membantu 

perekonomian ? 

Informan : Bowo Sobikun 

Tanggal : 12/08/2021 

Jam : 14.00 WIB 

 

Lumayan omsetnya mas, 

masyarakat sekitar pun juga 

terbantu perekonomiannya 

bukan cuma saya saja... 

Informan : Bowo Sobikun 

Tanggal : 16/08/2021 

Jam : 08.00 WIB 

 

Kalau omsetnya kecil gak 

mungkin saya bisa 

memperluas usaha saya 

seperti sekarang ini mas 

hehe... 

Informan : Iwan Sobikun 

Tanggal : 13/08/2021 

Jam : 11.00 WIB 

 

Kalau bicara omset 

sebenernya ya lumayan mas, 

ya walaupun ada sepinya 

juga.. 

 

Informan : Iwan Sobikun 

Tanggal : 15/08/2021 

Jam : 10.00 WIB 

 

Omset sih bisa buat 

kecukupan sehari –hari saja 

sudah alhamdulillah mas.. 

Informan : Jupri Sobikun 

Tanggal : 14/08/2021 

Jam : 10.00 WIB 

 

Saya disini kan cuma 

sebagai penerus usaha mas, 

kalau omsetnya tidak banyak 

ya tidak mungkin diturunkan 

ke saya hehe.. 

 

Informan : Jupri Sobikun 

Tanggal : 17/08/2021 

Jam : 19.30 WIB 

 

Omsetnya kalau dibilang 

banyak ya nggak banyak, 

tapi dibilang sedikit ya gak 

sedikit juga mas, jadi 

lumayan sih hehe.. 

Informan : Hendik Cahyo 

Tanggal : 13/08/2021 

Jam : 15.00 WIB 

 

Yang merasakan omset 

disini bukan saya saja mas, 

tetapi warga lokal juga, 

karena mereka bisa 

memasok kebutuhan kita 

seperti lidi dan arang.. 

Informan : Hendik Cahyo 

Tanggal : 16/08/2021 

Jam : 18.30 WIB 

 

Secara keseluruhan 

omsetnya lumayan kok 

mas,yang penting nggak rugi 

aja setiap harinya hehe... 

 



 

 

 

Pertanyaan Hasil Wawancara 

Bagaimana wilayah 

pemasaran kuliner sate 

disini ? 

Informan : Suroto Sobikun 

Tanggal : 11/08/2021 

Jam : 09.00 WIB 

 

Hanya beberapa dari kami 

yang membuka cabang 

dikota lain mas, selain 

terhalang modal, juga untuk 

mencaga ciri khas sate ayam 

yang hanya akan didapat 

diPonorogo saja,kalau 

pesanan luar kota biasanya 

dari vendor katering mas.. 

 

Informan : Suroto Sobikun 

Tanggal : 15/08/2021 

Jam : 15.00 WIB 

 

Kalau pemasaran sih yang 

efektif dari internet mas, 

orang bisa pesan lewat 

telpon, juga kadang ada 

pesanan dari vendor 

katering..  

Informan : H. Saikun 

Tanggal : 12/08/2021 

Jam : 10.00 WIB 

 

Pemasaran fokusnya sih ke 

Ponorogo mas, tapi tidak 

menutup kemungkinan juga 

untuk luar kota.. 

 Informan : H. Saikun 

Tanggal : 17/08/2021 

Jam : 16.00 WIB 

 

Dengan adanya internet bisa 

membantu pemasaran mas, 

jadi untuk kedepannya tidak 

hanya di ponorogo saja.. 

 
Informan : Nardi Sobikun 

Tanggal : 11/08/2021 

Jam : 13.00 WIB 

 

Yang utama Ponorogo mas, 

tetapi kami juga 

memasarkan diinternet jadi 

bisa menjangkau luar kota 

juga 

Informan : Nardi Sobikun 

Tanggal : 16/08/2021 

Jam : 14.00 WIB 

 

Semoga kedepannya bisa 

memasarkan keluar kota 

mas.. 

 

Informan : Imun 

Tanggal : 13/08/2021 

Jam : 19.00 WIB 

 

Masih lokal sih mas 

pemsarannya, kalau luar 

kota masih jarang... 

 

Informan : Imun 

Tanggal : 17/08/2021 

Jam : 09.00 WIB 

 

Paling ya Ponorogo sini 

saja mas, sama satu lagi 

madiun, tapi kebanyakan 

masih wilayah Ponorogo 

saja sih mas.. 

 
 



 

 

 

Pertanyaan Hasil Wawancara 

Bagaimana wilayah 

pemasaran kuliner sate 

disini ? 

Informan : Bowo Sobikun 

Tanggal : 12/08/2021 

Jam : 14.00 WIB 

 

Sekarang fokusnya ke 

internet mas untuk 

pemasaran.. 

Informan : Bowo Sobikun 

Tanggal : 16/08/2021 

Jam : 08.00 WIB 

 

Yang utama tentu 

pemasaran lewat internet 

mas 

Informan : Iwan Sobikun 

Tanggal : 13/08/2021 

Jam : 11.00 WIB 

 

Kalau yang luar kota 

Magetan mas, tapi ya 

jarang, kebanyakan warga 

Ponorogo saja... 

 

Informan : Iwan Sobikun 

Tanggal : 15/08/2021 

Jam : 10.00 WIB 

 

Untuk saat ini masih warga 

lokal Ponorogo mas,namun 

saat ini kami sedang 

mengusahakan memperluas 

pemasaran lewat internet.. 

Informan : Jupri Sobikun 

Tanggal : 14/08/2021 

Jam : 10.00 WIB 

 

Pemasaran sekarang 

kebanyakan dibantu internet 

mas, jadi lebih mudah.. 

 

Informan : Jupri Sobikun 

Tanggal : 17/08/2021 

Jam : 19.30 WIB 

 

Masih warga lokal saja mas 

pemasarannya, paling yang 

luar kota itu kaya madiun 

aja.. 

Informan : Hendik Cahyo 

Tanggal : 13/08/2021 

Jam : 15.00 WIB 

 

Kalau saya pemasaran 

masih lokal mas, wilayah 

Ponorogo saja, mungkin 

kedepannya akan diperluas.. 

Informan : Hendik Cahyo 

Tanggal : 16/08/2021 

Jam : 18.30 WIB 

 

Untuk sekarang masih 

wilayah Ponorogo saja, tapi 

saya juga memasarkan lewat 

internet mas, jadi bisa 

menjangkau luar kota 

Ponorogo.. 

 

 



 

 

 

Pertanyaan Hasil Wawancara 

Bagaimana modal usaha 

sate ini ? 

Informan : Suroto Sobikun 

Tanggal : 11/08/2021 

Jam : 09.00 WIB 

 

Pak Sobikun dulu modalnya 

sih cuma sedikit mas, dan 

cuma bantuan keluarga 

saja.. 

 

Informan : Suroto Sobikun 

Tanggal : 15/08/2021 

Jam : 15.00 WIB 

 

Kalau gak salah dulu itu pas 

jamannya pak Sobikun 

modalnya kurang lebih cuma 

300 ribuan mas, tapi kalau 

jaman dulu uang segitu juga 

udah banyak mas hehe...  

Informan : H. Saikun 

Tanggal : 12/08/2021 

Jam : 10.00 WIB 

 

Modal sendiri sih mas, 

nggak minjam-minjam.. 

 Informan : H. Saikun 

Tanggal : 17/08/2021 

Jam : 16.00 WIB 

 

Modal pribadi mas, paling 

dari keluarga ada yang 

minjemin gitu awalnya.. 

 

Informan : Nardi Sobikun 

Tanggal : 11/08/2021 

Jam : 13.00 WIB 

 

Kalau kami para pedagang 

disini anti mas sama pinjam-

pinjam di bank, ya soalnya 

perekonomian kita sudah 

susah, kalau minjam bank 

gitu malah jadi beban 

pikiran.. 

Informan : Nardi Sobikun 

Tanggal : 16/08/2021 

Jam : 14.00 WIB 

 

Modal sendiri mas, jarang 

saya pinjam-pinjam bank, 

malah gak pernah 

sepertinya.. 

 

Informan : Imun 

Tanggal : 13/08/2021 

Jam : 19.00 WIB 

 

Dulu pas mulai usaha ini 

saya sekeluarga gotong 

royong mas untuk modal.. 

 

Informan : Imun 

Tanggal : 17/08/2021 

Jam : 09.00 WIB 

 

Modal sendiri mas sekitar 

500 ribuan, nominal segitu 

sudah banyak mas dulu, 

pinjem-pinjem keluarga 

hehehe... 

 
 



 

 

 

Pertanyaan Hasil Wawancara 

Bagaimana awal modal 

usaha sate ini ? 

Informan : Bowo Sobikun 

Tanggal : 12/08/2021 

Jam : 14.00 WIB 

 

Modal sendiri mas, saya 

takut kalau pinjam-pinjam 

kaya di bank gitu.. 

Informan : Bowo Sobikun 

Tanggal : 16/08/2021 

Jam : 08.00 WIB 

 

Modal sendiri mas, paling 

selebihnya pinjem keluarga 

saja.. 

Informan : Iwan Sobikun 

Tanggal : 13/08/2021 

Jam : 11.00 WIB 

 

Dulu pinjem keluarga mas 

modalnya hehe.. 

 

Informan : Iwan Sobikun 

Tanggal : 15/08/2021 

Jam : 10.00 WIB 

 

Pas awal mulai usaha 

karena kurang modal saya 

pinjem keluarga sih mas 

heheh... 

Informan : Jupri Sobikun 

Tanggal : 14/08/2021 

Jam : 10.00 WIB 

 

Dulu itu awal merintis  

modalnya seadanya mas... 

 

Informan : Jupri Sobikun 

Tanggal : 17/08/2021 

Jam : 19.30 WIB 

 

Modal sendiri mas awalnya, 

warung kecil-kecil an 

seadanya ... 

Informan : Hendik Cahyo 

Tanggal : 13/08/2021 

Jam : 15.00 WIB 

 

Awal mulai usaha modalnya 

kecil mas, seadanya saja 

yang penting mulai dulu.. 

Informan : Hendik Cahyo 

Tanggal : 16/08/2021 

Jam : 18.30 WIB 

 

Seadanya mas dulu hehe.. 

kalu kurang kadang pinjem 

keluarga gitu hehe.. 

 

 



 

 

 

Pertanyaan Hasil Wawancara 

Apa saja kendala yang 

dihadapi dalam usaha 

ini ? 

Informan : Suroto Sobikun 

Tanggal : 11/08/2021 

Jam : 09.00 WIB 

 

Kendalanya yaitu semakin 

naiknya harga bahan baku 

mas, sementara saya tidak 

bisa menaikkan harga sate, 

karena bisa kehilangan 

pelanggan.. 

 

Informan : Suroto Sobikun 

Tanggal : 15/08/2021 

Jam : 15.00 WIB 

 

Yang utama tetap harga 

bahan baku mas, semakin 

mahal..  

Informan : H. Saikun 

Tanggal : 12/08/2021 

Jam : 10.00 WIB 

 

Bahan baku semakin mahal 

mas harganya.. 

 Informan : H. Saikun 

Tanggal : 17/08/2021 

Jam : 16.00 WIB 

 

Kendalanya selain harga 

bahan baku ya persaingan 

usaha mas.. 

 Informan : Nardi Sobikun 

Tanggal : 11/08/2021 

Jam : 13.00 WIB 

 

Mungkin kendala ini bukan 

saya saja yang merasakan 

mas, yaitu harga bahan 

baku.. 

Informan : Nardi Sobikun 

Tanggal : 16/08/2021 

Jam : 14.00 WIB 

 

Untuk pandemi covid 

sekarang ini sangat 

berdampak pada usaha 

saya mas, bahan baku 

semakin mahal dan susah 

didapat.. ya walaupun 

usaha sate ini bukan 

usaha saya satu-satunya, 

tapi saya masih berharap 

usaha ini bisa menopang 

kebutuhan keluarga saya 

Informan : Imun 

Tanggal : 13/08/2021 

Jam : 19.00 WIB 

 

Persaingan usaha mas salah 

satu kendalanya, ya mas nya 

tau sendiri, diPonorogo 

hampir dimana-mana ada 

penjual sate hehe.. 

 

Informan : Imun 

Tanggal : 17/08/2021 

Jam : 09.00 WIB 

 

Yang pertama harga bahan 

baku mas, yang kedua 

persaingan usaha.. 

 



 

 

 

 

Pertanyaan Hasil Wawancara 

Apa saja kendala yang 

dihadapi dalam usaha 

ini ? 

Informan : Bowo Sobikun 

Tanggal : 12/08/2021 

Jam : 14.00 WIB 

 

Harga bahan baku tentunya 

mas,.. 

Informan : Bowo Sobikun 

Tanggal : 16/08/2021 

Jam : 08.00 WIB 

 

Harga bahan baku sih mas, 

semakin mahal, jadi kadang 

kita itu terpaksa 

menurunkan sedikit kualitas, 

karena kalau harga jualnya 

ikut naik malah gak laku 

mas... 

Informan : Iwan Sobikun 

Tanggal : 13/08/2021 

Jam : 11.00 WIB 

 

Coba mas hitung ada berapa 

pedagang sate di gang sate 

ini, apalag yang diluar gang 

sate, banyak sekali mas, ya 

kendala nya persaingan 

usaha sih.. 

 

Informan : Iwan Sobikun 

Tanggal : 15/08/2021 

Jam : 10.00 WIB 

 

Harga bahan baku mas 

hehehe.. selain itu ya 

persaingan usaha... 

Informan : Jupri Sobikun 

Tanggal : 14/08/2021 

Jam : 10.00 WIB 

 

Sebenarnya sih tidak ada 

kendala ya mas, karna ini 

juga bukan satu-satunya 

usaha saya, tapi kaau 

ditanya kendala sih ya harga 

bahan baku mas... 

 

Informan : Jupri Sobikun 

Tanggal : 17/08/2021 

Jam : 19.30 WIB 

 

Bahan baku mas, semakin 

mahal, kadang usaha saya 

lainnya yang bisa menutupi 

harga bahan baku yang 

semakin mahal... 

Informan : Hendik Cahyo 

Tanggal : 13/08/2021 

Jam : 15.00 WIB 

 

Harga bahan baku dan 

persaingan usaha mas.. 

Informan : Hendik Cahyo 

Tanggal : 16/08/2021 

Jam : 18.30 WIB 

 

Yang paling terasa menurut 

saya kendalanya persaingan 

usaha mas hehe.. karena kita 

harus dituntut sekreatif 

mungkin dalam memasarkan 

sate agar tidak kalah dari 

pedagang lain... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 3 

FOTO DOKUMENTASI PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DOKUMENTASI PENELITIAN 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 4 

BERITA ACARA BIMBINGAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 


