
 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

 

 

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian 

 

  



 

 

Lampiran 2. Berita Acara Bimbingan Skripsi 

 

  



 

 

Lampiran 3. Berita Acara Ujian Sidang Skripsi 

 

  



 

 

 

Lampiran 4. Surat Keterangan Bebas Plagiat  

 

 

 

 

  



 

 

  



 

 

Lampiran 5. Daftar Perbaikan Skripsi 

 

 

 

 

 

 l 

  



 

 

  

 

  



 

 

 

  



 

 

Lampiran 6. Persetujuan Revisi Skripsi 

 

  



 

 

Lampiran 7. Hasil Observasi 

 

No. Indikator Keterangan 

1. Pedagang Kaki Lima 1. Ada beberapa Pedagang Kaki 

Lima sudah memulai menjajakan 

dan merapikan dagangan sejak 

pagi hari. Namun sebagian besar 

baru memulai berdagang mulai 

sore hari. 

2. Terdapat beberapa pedagang 

sedang melayani pembeli, bahkan 

ada yang menyediakan layanan 

lewat online. 

2. Kondisi Lokasi Penelitian Hampir setiap sore hingga malam hari 

Wilayah Jalan Sunan Giri ramai. 

Penyebabnya, karena wilayah 

tersebut merupakan jalan umum yang 

dilalui banyak orang. Banyaknya 

pedagang yang berjualan di tepi jalan 

juga menjadi penyebab ramainya 

wilayah itu. 

3. Kondisi Cuaca Pantauan di lapangan, hujan sedang 

yang berlangsung cukup lama. Mulai 

dari sore hingga malam hari hujan 

turun. 

4. Pembeli Cukup ramai pembeli, apalagi 

pedagang makanan dan minuman. 

Ada beberapa pedagang tertentu yang 

tidak terlalu ramai pembeli.  

  



 

 

Lampiran 8. Hasil Wawancara 

 

Nama  : Bapak Samiyadi 

Alamat  : Jl. Dr. Soetomo 

Pekerjaan : Pedagang Soto Lamongan 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Sudah berapa lama Bapak memulai 

usaha? Sejak kapan? 

Mulai tahun 1995, mbak. Kurang lebih 25 

tahun wesan.  

2. Berapa modal awal untuk mendirikan 

usaha ini dan dari mana modal yang 

didapatkan? 

Modal awal gawe gerobak, peralatan-

peralatan, sekitar 4 sampek 5 jutaan.  

3. Berapa modal yang dibutuhkan dalam 

sehari untuk berjualan? 

200 ribuan, mbak. Tergantung harga ayam 

harga daging bendinane. Kadang kan 

munggah mudun. 

4. Bagaimanakah cara mengetahui 

keuntungan atau kerugian yang didapat? 

Apakah ada sistem pembukuan sederhana 

untuk mencatatnya? 

Ora, mbak. Wes diitung biasa wae. 

Penghasilane dino iki piro, trus dikurangi 

total belonjo kebutuhan dodolan dino iki. Nek 

onok sisa berarti untung. Wes ngono ae 

ngitunge, mbak. 

5. Apakah Bapak memiliki pendapatan 
selain dari berdagang? 

Ora onok. Yo mung iki penggaweane. 
Kadang yo anak bojoku ngewangi dodolan. 

6. Apa makna pendapatan menurut Bapak? Pendapatan iku yo penghasilan, mbak. Akeh 

titik tetep disyukuri, tetep dijalani. Hasile yo 

digawe mangan bendino, digawe kebutuhan 

anak, bayar sekolah, gawe kebutuhan 

bendinane, mbak. 

7. Apakah keberadaan musim hujan 

mempengaruhi penjualan? 

Jelas. Musim udan berpengaruh seru, mbak. 

Opo mane nek udane deres ora mandek-

mandek. Sepi ora onok sing tuku, dadi 

pendapatan yo berkurang ora koyok biasane. 

8. Berapakah pendapatan dari hasil 

berdagang pada saat musim hujan? 

Nek udan paling 300 ribu. Nek gak udan 500 

sampek 600an ribu. 

9. Jika dipersentasekan, berapakah jumlah 

perbedaan pendapatan antara musim 

hujan dengan musim kemarau? 

Kadang sampek 50%, mbak nek udane terus-

terusan bendino. 

10. Hal apakah yang dilakukan jika banyak 
dagangan yang kurang laris terjual saat 

musim hujan?  

Yo nek musim udan ora masak akeh koyok 
biasane. Dikurangi porsine, sing biasane 50 

porsi nek udan mung nggawe 30 porsi. Nek 

iseh onok yo digowo mulih digawe mangan 

dewe utowo didumno ning tonggo. 

11. Hal apakah yang dilakukan jika terjadi 

penurunan pendapatan? 

Yo piye maneh mbak, wes dalane ngono. 

Mung isok pasrah mbak. Akeh titike 

disyukuri. Sing penting wes berusaha. Yo 

mung isok nekuni bendinane ben isok digawe 

mangan bendino, isok bayar sekolah anak, 

iku wes cukup Alhamdulillah 

12. Apa harapan ke depan untuk usaha yang 

dijalankan? 

Opo yo, mbak. Yowis berharap mugo-mugo 

lancar terus, laris manis. 

  



 

 

Nama  : Ibu Khori’ah 

Alamat  : Jl. Dr. Soetomo 

Pekerjaan : Pedagang Tahu Tek 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Sudah berapa lama Ibu memulai usaha? 

Sejak kapan? 

20 tahun lebih. Mulai tahun 1999 

2. Berapa modal awal untuk mendirikan 

usaha ini dan dari mana modal yang 

didapatkan? 

Modal awal 3 juta lebih, meh 4 jutaan. 

3. Berapa modal yang dibutuhkan dalam 

sehari untuk berjualan?  

100 ribu, mbak sedino gawe tuku bahan-

bahane. 

4. Bagaimanakah cara mengetahui 

keuntungan atau kerugian yang didapat? 

Apakah ada sistem pembukuan sederhana 

untuk mencatatnya? 

Wes ora usah dicateti ngono, mbak. Duwite 

muter digawe tuku bahan-bahan tahu tek 

dinggo dodolan dino selanjute.Nek onok 

lebihan disimpen, gawe tabungan. 

5. Apakah Ibu memiliki pendapatan selain 

dari berdagang? 

Gak onok mbak. Wes iki aku karo bojoku 

dodolan ngene. Alhamdulillah anakku sing 

pertama wis kerjo dadi isok mbantu gawe 
nyukupi kebutuhan liyane. 

6. Apa makna pendapatan menurut Ibu? Pendapatan iku hasil sing ditampa sawise 

kerja keras yo iku berupo duwit. Duwit hasil 

dodolan digawe kehidupan sehari-hari, 

mbak.  

7. Apakah keberadaan musim hujan 

mempengaruhi penjualan? 

Pendapatane menurun. Adem-adem podo 

wegah metu omah kabeh, dadi yo sing tuku 

mung sitik mbak tapi tetep disyukuri pancen 

rejekine semono. Alhamdulillah anakku sing 

pertama wis kerjo dadi isok mbantu gawe 

nyukupi kebutuhan liyane 

8. Berapakah pendapatan dari hasil 

berdagang pada saat musim hujan? 

Kadang 150, kadang 200 ribu nek udan. 

9. Jika dipersentasekan, berapakah jumlah 

perbedaan pendapatan antara musim 
hujan dengan musim kemarau? 

40 – 50%. Nek gak udan biasane sampek 

500an ribu.  

10. Hal apakah yang dilakukan jika banyak 

dagangan yang kurang laris terjual saat 

musim hujan? 

Nek musim udan belonjone dikurangi. Ora 

nggawe porsi akeh koyok biasane 

11. Hal apakah yang dilakukan jika terjadi 

penurunan pendapatan? 

Yo iku, belonjone gak koyok biasane ben gak 

terlalu rugi. Tetep disyukuri oleh piro ae.  

12. Apa harapan ke depan untuk usaha yang 

dijalankan? 

Gak muluk-muluk. Berharap laris terus 

dagangane, mbak. Barokah rezekine. 

  



 

 

Nama  : Bapak Iswandi 

Alamat  : Jl. Sunan Giri 

Pekerjaan : Pedagang Es Kelapa 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Sudah berapa lama Bapak memulai 

usaha? Sejak kapan? 

Sejak tahun 2000. 

2. Berapa modal awal untuk mendirikan 

usaha ini dan dari mana modal yang 

didapatkan? 

Gerobak, termos, gelas, sendok, liya-liyane. 

3 juta lebih. 

3. Berapa modal yang dibutuhkan dalam 

sehari untuk berjualan? 

200 ribuan gawe kelopone. 50 ribu gawe 

gulo, es batu. 

4. Bagaimanakah cara mengetahui 

keuntungan atau kerugian yang didapat? 

Apakah ada sistem pembukuan sederhana 

untuk mencatatnya? 

Gak atek, mbak. Gak paham pembukuan 

ngono-ngono iku. 

5. Apakah Bapak mempunyai pendapatan 

selain dari berdagang? 

Gak onok, mbak. 

6. Apa makna pendapatan menurut Bapak? Pendapatan iku yo penghasilan, mbak. 

Digawe nyukupi kebutuhan. Bayar sekolah 
anak, bayar listrik, bayar cicilan 

7. Apakah keberadaan musim hujan 

mempengaruhi penjualan? 

Musm udan yo pengaruh, mbak. Udan-udan 

sing tuku titik, dadi yo sepi. Biasane sedino 

isok payu 50 kelopo nek udan mung 10 

kelopo. Biyen ning kene sing dodol sek titik, 

saiki podo semrawut. 

8. Berapakah pendapatan dari hasil 

berdagang pada saat musim hujan? 

Turun pas musim udan. Kadang 100 ribu 

kadang 200 ribu. Kadang gak balek modal. 

9. Jika dipersentasekan, berapakah jumlah 

perbedaan pendapatan antara musim 

hujan dengan musim kemarau? 

70% onok paling, mbak.  

10. Hal apakah yang dilakukan jika banyak 

dagangan yang kurang laris terjual saat 

musim hujan? 

Gak onok sing dilakukno, mbak. Yowis 

pasrah wae. Arep piye maneh. Nek udan yo 

ora nggowo es akeh. Nek sek sisa yo digowo 

moleh. 

11. Hal apakah yang dilakukan jika terjadi 
penurunan pendapatan? 

Pasrah wae. Arep piye maneh. 

12. Apa harapan ke depan untuk usaha yang 

dijalankan? 

Pengene sih nyambi dodol liyane, mbak. 

Tapi bingung dodol opo. 

  



 

 

Nama  : Bapak Novan Sofiyan 

Alamat  : Jl. Sunan Giri no. 18 

Pekerjaan : Pedagang Jus Buah 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Sudah berapa lama Bapak memulai 

usaha? Sejak kapan? 

Sejak tahun 2010. Berarti 10 tahun. 

2. Berapa modal awal untuk mendirikan 

usaha ini dan dari mana modal yang 

didapatkan? 

Mulai nol buka usaha sekitar 4 jutaan. Tuku 

rombong, peralatan liyane. 

3. Berapa modal yang dibutuhkan dalam 

sehari untuk berjualan? 

Kalo biasane sih sekitar 300 sampek 400 ribu 

per hari. 

4. Bagaimanakah cara mengetahui 

keuntungan atau kerugian yang didapat? 

Apakah ada sistem pembukuan sederhana 

untuk mencatatnya? 

Dulu sih ada pembukuan sederhana. Anggap 

saja hari ini dapat berapa nanti uang itu buat 

belanja lagi ada sisa atau tidak semua ditulis 

datanya. Jadi aku tahu omsetku itu menurun 

atau meningkat. Tapi sekarang wes nggak 

lagi, soale aku kan yo kerja. Kalo pas aku 
kerja iki ada yang jagain 

5. Apakah Bapak memiliki pendapatan 

selain dari berdagang? 

Alhamdulillah, kerja di PT. Petro Widodo. 

Jadi pas aku kerja karyawanku sing jaga. 

Onok 3 karyawan. 

6. Apa makna pendapatan menurut Bapak? Menurutku pendapatan nomer satu, kalo gak 

ada pendapatan yo susah. Zaman saiki 

semua pakek uang, kalo gak punya 

pendapatan gak isok menuhi kebutuhan, nek 

ada pendapatan kan InsyaAllah bisa 

memakmurkan keluarga. 

7. Apakah keberadaan musim hujan 

mempengaruhi penjualan? 

Sangat berpengaruh. Kalo pas musim hujan 

sing tuku sepi. 

8. Berapakah pendapatan dari hasil 

berdagang pada saat musim hujan? 

Pas hari biasa sekitar 800 sampek 900 ribu. 

Tapi nek hujan paling 300an. 

9. Jika dipersentasekan, berapakah jumlah 

perbedaan pendapatan antara musim 
hujan dengan musim kemarau? 

Yo karena sepi pendapatan pas musim hujan 

menurun sekitar 40% dibanding biasane, tapi 
nek posoan pendapatan meningkat. 

10. Hal apakah yang dilakukan jika banyak 

dagangan yang kurang laris terjual saat 

musim hujan? 

Kalo pas musim hujan biasane kulakan buah 

cuma sedikit, cuma beli sing akeh peminate. 

11. Hal apakah yang dilakukan jika terjadi 

penurunan pendapatan? 

Rezeki itu wes onok sing ngatur dan gak 

bakal ketekur, asal mau berikhtiar dan gak 

lupa berdo’a. Berapapun rezeki sing didapat 

yo tetep disyukuri 

12. Apa harapan ke depan untuk usaha yang 

dijalankan? 

Ke depannya niate pengen jualan makanan, 

jadi selain jualan minuman jual makanan 

sisan. Yaa, semoga terwujud 

  



 

 

Nama  : Ibu Siti 

Alamat  : Jl. Sunan Giri 

Pekerjaan : Pedagang Gorengan 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Sudah berapa lama Ibu memulai usaha? 

Sejak kapan? 

Kurang lebih 10 tahun. Mulai tahun 2010 

2. Berapa modal awal untuk mendirikan 

usaha ini dan dari mana modal yang 

didapatkan? 

Piro yo, mbak. 2 jutaan koyoke. 

3. Berapa modal yang dibutuhkan dalam 

sehari untuk berjualan? 

Sekitar 50 ribu. Tapi gak mesti bendino 

sakmono. 

4. Bagaimanakah cara mengetahui 

keuntungan atau kerugian yang didapat? 

Apakah ada sistem pembukuan sederhana 

untuk mencatatnya? 

Enggak, mbak. Gak usah atek pembukuan 

ngono. Ribet nek atek ngono. 

5. Apakah Ibu memiliki pendapatan selain 

dari berdagang? 

Gak ada , mbak. Mek ngandalno jual 

gorengan tok. suka dukanya yang dialami 

selama ini. Sukanya jika gorengan yang 
dijualnya laku semua. Dukanya jika tidak 

habis maka gorengan itu akan dibagikan 

kepada tetangganya. 

6. Apa makna pendapatan menurut Ibu? Pendapatan iku hasil teko jualan. Nek gak 

jualan yo gak ada pendapatan, gak bisa 

memenuhi kebutuhan. Kebutuhannya 

banyak. Nyekolahno anak, nyambangi orang 

tua di kampung, bayar listrik, bayar air 

7. Apakah keberadaan musim hujan 

mempengaruhi penjualan? 

Iyo, musim udan lumayan berepengaruh. 

Biasane kan akeh sing tuku tapi nek udan 

dalanan sepi sing tuku sepi.  

8. Berapakah pendapatan dari hasil 

berdagang pada saat musim hujan? 

Gak sampek 100 ribu nek udan, mbak. Sepi 

9. Jika dipersentasekan, berapakah jumlah 

perbedaan pendapatan antara musim 
hujan dengan musim kemarau? 

Sekitar 20 persen. Nek gak udan sehari lebih 

teko 100 ribu.  

10. Hal apakah yang dilakukan jika banyak 

dagangan yang kurang laris terjual saat 

musim hujan? 

Nek musim hujan adonane dikurangi, 

biasane 100 biji nek hujan mek nggae 

separoh. Alhamdulillah terjual habis, paling 

mek sisa dikit. Nek sek sisa kadang sing beli 

tak imbuhi, kadang yo dibagi-bagino sisan. 

Itung-itung amal. 

11. Hal apakah yang dilakukan jika terjadi 

penurunan pendapatan? 

Yo pasrah mbak, arep piye maneh. Tetep 

disyukuri piro piro ae. Akeh titik tetep 

bersyukur. 

12. Apa harapan ke depan untuk usaha yang 

dijalankan? 

Harapane mugo-mugo laris terus 

dagangane, pelanggan nambah terus 

bendinane. Mugo-mugo lancar terus rezekine 

meskipun akeh sing dodol gorengan ning 
kene. Rezeki kan Allah sing atur, insyaAllah 

gak bakal ketuker. 

  

https://makassar.tribunnews.com/tag/gorengan
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