
Lampiran 1

Kegiatan penelitian ini direncanakan berlangsung selama empat bulan dengan alokasi waktu
seperti tercantum dalam table dibawah ini :

No Tahap dan Kegiatan Penelitian 2019 2020

9 10 11 12 1 2 3 4

1. Persiapan dan penyusunan
proposal

XX

2. Bimbingan penyusunan proposal
penelitian

X X

3. Seminar proposal penelitian XX

4. Observasi dan Wawancara XX

5. Pengolahan dan analisis data XX

6. Penyusunan laporan hasil
penelitian

XX X

7. Ujian skripsi XX



Lampiran 2

Surat Permohonan Izin



Lampiran 3

Hasil Cek Plagiasi















Lampiran 4

Hasil Wawancara

Narasumber : Informan Pertama Bapak Ukeng

No Pertanyaan Jawaban
1. P : Assalammualaikum wr.wb.  Maaf mengganggu

waktunya. Disini saya ingin menggali informasi
sedikit yang berkaitan dengan usaha yang Bapak
jalankan. Siapa nama Bapak?

Waalaikumsalam wr.wb , iya mbak nama saya Bapak Ukeng

2. P : Berapa usia Bapak sekarang dan apa pendidikan
terakhir Bapak?

Usia saya saat ini 52 tahun mbak, saya hanya lulusan SD mbak

3. P :  Apakah Bapak asli orang benjeng ? Iya mbak saya asli sini, alamat saya Bulurejo
4. P : Sudah berapa lama Bapak memulai berdagang

bakso ?
Saya sudah lama berdagang sekitar  52 tahun

5. P : Sudah lama juga Bapak berdagang, lalu modal awal
Bapak saat memulai usaha ini berapa ?

Iya, saya berdagang sudah lama , modal awal yang saya gunakan memulai
usaha sebesar Rp.3.000.000

6. P : Bagaimana dengan modal per hari Bapak ketika
harga daging sapi tidak naik  dan modal ketika
harga daging sapi naik ?

Jadi modal per hari ketika harga daging sapi tidak melonjak naik sebesar
Rp.800.000 ketika harga daging sapi naik ini sebesar Rp.900.000.

7. P :  Ada peningkatan modal ketika harga daging sapi
naik ya Pak?

Ya, ketika terjadi kenaikan harga seperti ini biaya operasional bertambah
meskipun meningkatnya hanya Rp.100.000

8. P : Dengan adanya kenaikan harga daging sapi ini
Bapak menjualnya dengan harga tetap pasti laba
yang Bapak menurun apakah Bapak tidak rugi ?

Dalam kegiatan berdagang mbak pasti ada untung dan rugi apalagi saat
harga daging sapi yang melonjak dengan harga jual yang tetap ini iya laba
yang saya dapatkan menurun

9. P :Apakah Bapak tidak melakukan usaha lainnya untuk
menambah hasil laba yang Bapak peroleh ?

Tidak  mbak, tetap  dengan berdagang bakso  meskipun dengan keadaan
seperti ini karena ini satu-satunya mata pencahrian saya

10. P : Dengan adanya kenaikan harga daging sapi ini
bagaimana Bapak melakukan pengelolaan terhadap
laba yang Bapak dapatkan ?

Pengelolaan laba ketika harga daging sapi naik ini saya mengelolanya
dengan baik dan dipisahkan untuk dijadikan modal yang digunakan untuk
berdagang kembali dan ketika ada sisa uang maka itu akan disimpan,uang
yang disimpan bisa digunakan ketika sewaktu-waktu saya mengalami



kebutuhan mendesak.
11. P : Dengan pengelolaan laba yang baik ini,tabungan

yang Bapak tabung digunakan untuk?
Dari pengelolaan laba yang saya tabung akan saya gunakan untuk
kebutuhan mendesak serta saya ingin membuka cabang dan memiliki
warung lebih dari sekarang.

12. P : Bagaimana dengan pendistrisusian laba yang Bapak
peroleh ?

Ketika pengelolaan saya lakukan dengan maksimal maka ketika
mendistribusikan laba yang saya dapatkan saya gunakan untuk kebutuhan
sehari-hari, modal, tabungan dan membayar cicilan dan kebutuhan lainnya
seperti lsitrik dan air,

13. P : Baik, mungkin hanya ini yang saya tanyakan ke
Bapak tentang informasi yang berkaitan dengan
penelitian saya  Distribusi Perolehan Laba
Pedagang Bakso Disaat Harga Daging Sapi Naik
seperti itu. Terima kasih atas waktu dan
informasinya Pak. Mari Pak.

Iya mbak sama-sama



Lampiran 5

Hasil Wawancara

Narasumber : Informan Kedua Ibu Khotimah

No Pertanyaan Jawaban

1. P : Assalammualaikum wr.wb.  Maaf mengganggu
waktunya. Disini saya ingin menggali informasi
sedikit yang berkaitan dengan usaha yang Bapak
jalankan. Siapa nama Ibu?

Waalaikumsalam wr.wb , iya nama saya Ibu Khotimah

2. P : Berapa usia Ibu sekarang dan apa pendidikan
terakhir Ibu?

Usia saya 29 tahun dan pendidikan terakhir lulusan SMP

3. P :  Apakah Ibu asli orang Benjeng ? Ya, saya asli orang Benjeng rumah saya di Desa Bengkelo Lor Rt.004 Rw
002

4. P : Sudah berapa lama Ibu memulai berdagang
bakso ?

7 tahunan

5. P : Sudah lama juga Ibu berdagang, lalu modal awal
Ibu saat memulai usaha ini berapa ?

Modal awal yang saya gunakan untuk memulai usaha ini sebesar
Rp.3.000.000

6. P : Bagaimana dengan modal per hari Ibu ketika harga
daging sapi tidak naik  dan modal ketika harga
daging sapi naik ?

Modal per hari ketika harga daging sapi naik sebesar Rp. 1.000.000

7. P :  Ada peningkatan modal ketika harga daging sapi
naik ya Bu?

Ya,ada mbak

8. P : Dengan adanya kenaikan harga daging sapi ini Ibu
menjualnya dengan harga tetap pasti laba yang Ibu
dapatkan menurun?

Ya. Laba yang saya dapatkan menurun selama harga daging sapi meningkat

tapi tetap bertahan karena untuk kebutuhan

9. P :Apakah Ibu tidak melakukan usaha lainnya untuk
menambah hasil laba yang Ibu peroleh ?

Tidak ada mbak hanya saya menambahkan jualan di warung yaiu mejual
makanan ringan



10. P : Dengan adanya kenaikan harga daging sapi ini
bagaimana Ibu  melakukan pengelolaan terhadap
laba yang Ibu dapatkan ?

Pengelolaan laba itu bagaimana saya bisa mengatur keuntungan yang saya
dapatkan dalam berdagang yang digunakan untuk modal, membangun
rumah, merenovasi warung semua didapatkan dari hasil penjualan bakso
dan makanan ringan yang labanya saya tabung.

11. P : Dengan pengelolaan laba yang baik ini,tabungan
yang Ibu tabung digunakan  untuk?

Dengan pengelolaan laba yang baik tabungan yang saya gunakan untuk
membangun rumah serta merenovasi warung

12. P : Bagaimana dengan pendistrisusian laba yang Ibu
peroleh ?

Untuk belanja kebutuhan berdagang antara bakso dan jajanan ringan
modalnya sendiri-sendiri dan ketika berdagangpun uang antara bakso dan
jajanan ringan disendirikan ketika sudah dihitung dan keduanya
mendapatkan keuntungan masing-masing digabungkan dan digunakan
untuk menabung

13. P : Baik, mungkin hanya ini yang saya tanyakan ke Ibu
tentang informasi yang berkaitan dengan penelitian
saya  Distribusi Perolehan Laba Pedagang Bakso
Disaat Harga Daging Sapi Naik seperti itu. Terima
kasih atas waktu dan informasinya Bu. Mari Bu.

Iya.



Lampiran 6

Hasil Wawancara

Narasumber : Informan Ketiga Bapak Pi’i

No Pertanyaan Jawaban
1. P : Assalammualaikum wr.wb.  Maaf mengganggu

waktunya. Disini saya ingin menggali informasi
sedikit yang berkaitan dengan usaha yang Bapak
jalankan. Siapa nama Bapak?

Waalaikumsalam wr.wb , nama saya Bapak Pi’i

2. P : Berapa usia Bapak sekarang dan apa pendidikan
terakhir Bapak?

Usia saya saat ini 40 tahun mbak, saya hanya lulusan SD mbak

3. P : Apakah Bapak asli orang benjeng ? Iya mbak saya asli sini, alamat saya Desa Bengkelo Lor Rt.003 Rw.002
4. P : Sudah berapa lama Bapak memulai berdagang

bakso ?
Saya berdagang baru 3 bulanan

5. P : Lumayan lama iya  Bapak berdagang, lalu modal
awal Bapak saat memulai usaha ini berapa ?

Iya, saya berdagang baru-baru saja mbak, modal awal saya membuka usaha
ini Rp.4.000.000

6. P : Bagaimana dengan modal per hari Bapak ketika
harga daging sapi tidak naik  dan modal ketika
harga daging sapi naik ?

Modal per hari saat harga daging sapi naik ini Rp.250.000 ketika harga
daging sapi naik ini saya mengurangi daging sapi yang menjadi bahan baku
karena saya menjualnya dengan harga yang tetap

7. P :  Ada peningkatan modal ketika harga daging sapi
naik ya Pak?

Tidak ada peningkatan mbak saya mengurangi biaya operasional

8. P : Dengan adanya kenaikan harga daging sapi ini
Bapak menjualnya dengan harga tetap pasti laba
yang Bapak menurun apakah Bapak tidak rugi ?

Pasti rugi mbak Cuma hanya ini yang bisa saya lakukan

9. P :Apakah Bapak tidak melakukan usaha lainnya untuk
menambah hasil laba yang Bapak peroleh ?

Tidak  mbak, tetap  dengan berdagang bakso  meskipun dengan keadaan
seperti ini karena ini satu-satunya mata pencahrian saya

10. P : Dengan adanya kenaikan harga daging sapi ini
bagaimana Bapak melakukan pengelolaan terhadap

Pengelolaan laba atau keuntungan saat harga daging sapi naik yaitu
sepintar-pintarnya kita dalam mengatur keuangan mbak. Karena saat



laba yang Bapak dapatkan ? sebulan sekali pasti saya akan membayar sewa warung, listrik,air dan
sebagainya.

11. P : Dengan pengelolaan laba yang baik ini,tabungan
yang Bapak tabung digunakan untuk?

untuk membangun rumah,serta ada niatan ingin membuka warung lagi atau
membuka cabang baru dengan berdagang bukan hanya bakso melainkan
makanan atau masakan lain.

12. P : Bagaimana dengan pendistrisusian laba yang Bapak
peroleh ?

Selama saya berdagang saya tidak pernah mencatat perolehan laba hanya
dihitung saja sehingga seringkali tercampur dengan uang pribadi.
Pendistribusiannya dari laba per hari saya sisihkan untuk modal keesokan
harinya sisanya untuk kebutuhan sehari-hari dan laba perbulan itu ketika
laba per hari dikalikan dengan 1 bulan yang saya tabung akan saya gunakan
untuk membangun rumah,

13. P : Baik, mungkin hanya ini yang saya tanyakan ke
Bapak tentang informasi yang berkaitan dengan
penelitian saya  Distribusi Perolehan Laba
Pedagang Bakso Disaat Harga Daging Sapi Naik
seperti itu. Terima kasih atas waktu dan
informasinya Pak. Mari Pak.

Iya mbak sama-sama



Lampiran 7

Hasil Wawancara

Narasumber : Informan Keempat Bapak Fitriyanto

No Pertanyaan Jawaban
1. P : Assalammualaikum wr.wb.  Maaf mengganggu

waktunya. Disini saya ingin menggali informasi
sedikit yang berkaitan dengan usaha yang Bapak
jalankan. Siapa nama Bapak?

Waalaikumsalam wr.wb , saya Bapak Fitriyanto

2. P : Berapa usia Bapak sekarang dan apa pendidikan
terakhir Bapak?

Usia saya 35 tahun

3. P :  Apakah Bapak asli orang benjeng ? Tidak mbak saya asli Mojokerto hanya saja menikah dengan orang benjeng

4. P : Sudah berapa lama Bapak memulai berdagang
bakso ?

Saya berdagang 3 tahunan

5. P : Baru  iya  Bapak berdagang, lalu modal awal Bapak
saat memulai usaha ini berapa ?

Iya, modal awal untuk memulai usaha ini Rp.3.000.000

6. P : Bagaimana dengan modal per hari Bapak ketika
harga daging sapi tidak naik  dan modal ketika
harga daging sapi naik ?

Modal per hari saat harga daging sapi naik ini Rp.200.000 ketika harga
daging sapi naik ini saya mengurangi daging sapi yang menjadi bahan baku
karena saya menjualnya dengan harga yang tetap

7. P :  Ada peningkatan modal ketika harga daging sapi
naik ya Pak?

Disaat harga daging sapi naik dan tetap laba yang saya dapatkan juga tetap
hal ini dikarenakan biaya produksi saya kurangi dan bakso yang saya jual
tidak banyak hanya sekisaran 60 mangkok

8. P : Dengan adanya kenaikan harga daging sapi ini
Bapak menjualnya dengan harga tetap pasti laba
yang Bapak menurun apakah Bapak tidak rugi ?

Tidak rugi dan juga tidak begitu banyak keuntungan yang saya dapatkan

9. P :Apakah Bapak tidak melakukan usaha lainnya untuk saya tidak memiliki ketrampilan lain selain berdagang bakso dan yang



menambah hasil laba yang Bapak peroleh ? hanya saya tahu berjualan dan berjualan serta dagangan saya laris.
10. P : Dengan adanya kenaikan harga daging sapi ini

bagaimana Bapak melakukan pengelolaan terhadap
laba yang Bapak dapatkan ?

Pengelolaan laba disaat harga bakso yang saya jual tetap dengan harga
daging sapi yang melonjak ini saya mengatur perolehan keuntungan saya
untuk kebutuhan sehari-hari serta keperluan kedepannya

11. P : Dengan pengelolaan laba yang baik ini,tabungan
yang Bapak tabung digunakan untuk?

ingin menyewa tempat agar tidak terus menerus berjualan berkeliling
seperti ini.

12. P : Bagaimana dengan pendistrisusian laba yang Bapak
peroleh ?

pendsitribusiannya sendiri yaitu dari pengelolaan laba yang saya sisihkan
untuk memenuhi kebutuhan

13. P : Baik, mungkin hanya ini yang saya tanyakan ke
Bapak tentang informasi yang berkaitan dengan
penelitian saya  Distribusi Perolehan Laba
Pedagang Bakso Disaat Harga Daging Sapi Naik
seperti itu. Terima kasih atas waktu dan
informasinya Pak. Mari Pak.

Iya mbak sama-sama



Lampiran 8

Hasil Wawancara

Narasumber : Informan Keempat Bapak Didik

No Pertanyaan Jawaban
1. P : Assalammualaikum wr.wb.  Maaf mengganggu

waktunya. Disini saya ingin menggali informasi
sedikit yang berkaitan dengan usaha yang Bapak
jalankan. Siapa nama Bapak?

Waalaikumsalam wr.wb , nama saya Bapak Didik

2. P : Berapa usia Bapak sekarang dan apa pendidikan
terakhir Bapak?

Usia saya 32 tahun

3. P :  Apakah Bapak asli orang benjeng ? Tidak mbak saya asli Jombang hanya saja menikah dengan orang benjeng

4. P : Sudah berapa lama Bapak memulai berdagang
bakso ?

Saya berdagang sudah hampir 5 tahunan

5. P : Baru  iya  Bapak berdagang, lalu modal awal Bapak
saat memulai usaha ini berapa ?

Iya, modal awal untuk memulai usaha ini Rp.3.000.000

6. P : Bagaimana dengan modal per hari Bapak ketika
harga daging sapi tidak naik  dan modal ketika
harga daging sapi naik ?

Modal per hari saat harga daging sapi naik ini Rp.150.00 ketika harga
daging sapi naik ini saya mengurangi daging sapi yang menjadi bahan baku
karena saya menjualnya dengan harga yang tetap

7. P :  Ada peningkatan modal ketika harga daging sapi
naik ya Pak?

Tidak ada

8. P : Dengan adanya kenaikan harga daging sapi ini
Bapak menjualnya dengan harga tetap pasti laba
yang Bapak menurun apakah Bapak tidak rugi ?

Laba itu keuntungan saya dapatkan dari berdagang bakso ini.  Laba yang
saya dapatkan ketika harga daging sapi naik dengan harga jual bakso satu
porsinya Rp.5.000 yaitu tetap tidak ada penigkatan ataupun penurunan.

9. P :Apakah Bapak tidak melakukan usaha lainnya untuk
menambah hasil laba yang Bapak peroleh ?

saya tidak ada kemampuan untuk melakukan usaha lain



10. P : Dengan adanya kenaikan harga daging sapi ini
bagaimana Bapak melakukan pengelolaan terhadap
laba yang Bapak dapatkan ?

Dari perolehan laba yang saya dapatkan ini saya sisihkan untuk dijadikan
modal kembali,serta ditabung untuk menyewa warung, membayar
kontrakan rumah, membayar listrik serta membayar keperluan-keperluan
lain.

11. P : Dengan pengelolaan laba yang baik ini,tabungan
yang Bapak tabung digunakan untuk?

Ingin menyewa tempat agar tidak terus menerus berjualan berkeliling
seperti ini.

12. P : Bagaimana dengan pendistrisusian laba yang Bapak
peroleh ?

saya gunakan untuk kebutuhan keluarga seperti halnya saya harus membeli
lauk,sayur dan beras untuk makan anak dan istri dirumah, laba per bulan
memang lumayan kalau dihitung seperti itu mbak, tapi kebutuhan yang
diperlukan juga banyak

13. P : Baik, mungkin hanya ini yang saya tanyakan ke
Bapak tentang informasi yang berkaitan dengan
penelitian saya  Distribusi Perolehan Laba
Pedagang Bakso Disaat Harga Daging Sapi Naik
seperti itu. Terima kasih atas waktu dan
informasinya Pak. Mari Pak.

Iya mbak sama-sama




