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Lampiran 1   

Jadwal Penelitian 

 

 

 

Kegiatan penelitian ini direncanakan berlangsung selama lima bulan, dengan 

alokasi waktu seperti tercantum dalam tabel dibawah ini : 

No 
Tahap dan Kegiatan 

Penelitian 

2020 2021 

09 10 11 12 01 

1 Persiapan Penyusunan 

Proposal Penelitian  

 

xx     

2 Bimbingan Penyusunan 

Proposal Penelitian 

  

 xxx x   

3 Seminar Proposal Penelitian 

  

   X  

4 Pengumpulan Data 

  

   Xx  

5 Pengelolaan Dan Analisis 

Data 

  

   Xx  

6 Bimbingan Penyusunan 

Laporan Hasil Penelitian 

  

    xx 

7 Ujian Skripsi 

 

    x 
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Lampiran 2 

Wawancara 1 

 

 

 

Lokasi   : Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten 

Lamongan  

 

Topik   : Wawancara  

Narasumber   : Informan pertama Bapak Pasito, S.H.,M.Si (Selaku Kepala 

Bidang Perdagangan) 

 

No Pertanyaan Jawaban 

1  Assalamu’alaikum Bapak, Mohon 

mengganggu waktunya saya Febriana 

Diana Ningsih Mahasiswi Universitas 

Muhammadiyah Gresik, disini saya 

ingin melakukan penelitian mengenai 

Implementasi Social Marketing pada 

Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Kabupaten Lamongan. 

Untuk itu saya ingin melakukan 

wawancara kepada Bapak  mengenai 

kegiatan Social Marketing yang 

pernah dilakukan oleh Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan ini.  

  

Waalaikumsalam  

Iya, Silahkan  

2  Baik, Sebelumnya saya mau minta 

identitas dari bapak mulai dari nama, 

alamat.   

Nama       : Pasito, S.H.,M.Si 

Alamat : Desa Tambakploso, 

Kecamatan Turi, Kabupaten 

Lamongan  

 

3 Langsung saja ke pertanyaan pertama 

ya pak, Bidang Perdagangan dalam 

Negeri ini bergerak dalam hal apa  ? 

Kalau perdagangan sendiri itu 

luas, sedangkan kalau 

perdagangan negeri ini 

membantu, membina pasar-pasar 

rakyat, memberikan pengelolaan 

manajemen, membina terakit 

dengan PKL yang ada di 

Lamongan.    

 

4 Apakah Nasi Boran ini termasuk 

binaan dari dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Kabupaten Lamongan ? 

Iya.. kalau Nasi Boran ini 

termasuk binaan dari perdangan 

dalam negeri  dan juga termasuk 

dalam pembinaan pedagang kaki 

lima  
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5  Bagaimana Dinas terkait melakukan 

pendataan kepada para penjual Nasi 

Boran ?  

Jadi, dari team perdagangan 

dalam negeri ini melakukan 

pendataan secara langsung, atau 

terjun langsung ke lapangan 

tempat mereka berjualan.   

 

6 Kegiatan sosial terkait Nasi Boran Ini 

apa saja ? 

Untuk kegiatan sosial biasanya 

kita memberikan surat kepada 

mereka kemudian kita undang ke 

kantor Disperindag untuk 

melakukan rapat, lalu kita beri 

penjelasan arahan termasuk 

tempat-tempat yang tidak boleh 

untuk berjualan itu tidak boleh 

ditempati. 

  

6  Apakah pernah Disperindag pernah 

mengadakan kegiatan atau event ?  

Kegiatan tahunan sebenarnya ada, 

untuk yang pernah dilakukan 

yaitu pada saat festival Nasi 

Boran pada tahun 2017. Ini 

merupakan awal dari pelaksanaan 

kita. 

   

7 Apa tujuan Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan melakukan kegiatan 

seperti itu  ? 

Tujuannya tentunya untuk 

membantu pedagang Nasi Boran 

agar namanya terbawa sampai 

secara regional jawa timur dan 

kalau bisa Nasional. 

  

8  Bagaimana respon dari pedaganga nasi 

Boran terkait kegiatan yang diadakan 

Disperindag ? 

Setelah saya lihat respon dari 

pedagang sangat bagus, bahkan 

ada yang ingin untuk diadakan 

kembali kegiatan seperti itu lagi. 

  

9  Apa kendala ketika mengadakan 

kegiatan seperti itu ? 

Kendalanya ya sangat banyak, 

pertama pelaksanaan baru awal 

dilaksanakan, anggaran yang 

digunakan tidak sesuai dengan 

pengunjung yang datang pada 

festival Nasi Boran. 

 

10  Upaya apa yang bisa dilakukan untuk 

mengatasi permasalahan tersebut ? 

Upayanya adalah kita berusaha 

untuk memberikan lokasi – lokasi 

yang memadai bagi pedagang 

Nasi Boran.   

 

11 Nasi Boran mana yang termasuk 

dalam binaan Disperindag ? 

Disebelahnya PEMDA, sebelah 

plaza Lamongan.  
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12 Apa Kegiatan Social Marketing 

selanjutnya  ? 

Kegiatan sosial selanjutnya yaitu 

kita mengundang pedagang nasi 

boran untuk datang ke kantor 

Disprindag, lalu kita mengajak 

untuk membentuk komunitas atau 

paguyuban pedagang Nasi Boran.  

 

 

13 

Permasalahan apa yang biasanya 

dialami oleh pedagang Nasi boran ? 

Permasalahan biasanya seperti 

yang terjadi pada paguyuban Nasi 

Boran yang sebelah kantor Pemda 

terkait pemindahan / penertiban 

yang dilakukan oleh satpol PP 

kepada pedagang Nasi Boran.  

 

14 Menurut bapak, pengunjung Nasi 

Boran saat ini bagaimana ? 

Perkembangan pengunjung Nasi 

Boran yang saya lihat sangat 

banyak sekali. Bahkan dagangan 

dari penjual Nasi Boran itu 

sendiri setiap haru selalu habis. 

Saya sering survey biasanya di 

sebelah pemda.  

 

15 Kegiatan Social Marketing lainnya itu 

yang bagaimana pak yang pernah 

dilakukan? 

Kegiatan sosial lainnya itu kita 

pernah memberikan seragam 

kepada pedagang Nasi Boran 

supaya bisa dimanfaatkan dan 

dilihat pengunjung itu supaya 

menarik. Selain itu kegiatan 

sosial lainnya memberikan tempat 

yang menarik bagi pedagang, 

Memberikan arahan yang baik. 

 

16 Apa Harapan untuk produk Nasi 

Boran kedepannya ? 

Harapannya agar kedepannya 

pedangang Nasi boran ini 

memiliki tempat yang khusus, 

strategis, dan mudah diakses oleh 

pengunjung baik dalam kota 

maupun luar kota. Agar Nasi 

Boran semua itu tercover.  

 

17 Baik, terimaksih ata waktunya pak, 

mohon maaf mengganggu  

Wasalmualaikum wr wb 

Waalaikumsalam wr wb. 
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Lampiran 3 

Wawancara 2 

 

 

 

Lokasi    : Rumah Ibu Ita 

 

Topik    : wawancara  

Narasumber   : Informan Pertama Ibu Ita  (Penjual Nasi Boran) 

Waktu    : 15 Januai 2021   

No Pertanyaan Jawaban 

1  Assalamu’alaikum ibu, Mohon 

mengganggu waktunya saya Febriana 

]Diana Ningsih Mahasiswi Universitas 

Muhammadiyah Gresik, disini saya 

ingin melakukan penelitian mengenai 

“Implementasi Social Marketing 

pada Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Kabupaten 

Lamongan”. Untuk itu saya ingin 

melakukan wawancara kepada ibu 

bagaimana kegiatan pemasaran sosial 

yang dilakukan oleh Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan 

Kabupaten Lamongan terhadap merek 

lokal Nasi Boran  

 

Waalaikumsalam  

Iya, Silahkan  

2  Baik Bu, Sebelumnya saya mau minta 

identitas dari Ibu mulai dari nama, 

alamat, dan usia  

Nama       : Ita  

Alamat : Desa Sidorukun, 

Kelurahan Sidoharjo RT 01/RW 

06 

Usia          : 27 Tahun  

 

3 Sejak tahun berapa ibu memulai usaha 

berjualan Nasi Boran ? 

Saya mulai usaha berjualan Nasi 

boran sudah 4 tahun, yaitu dari 

tahun 2017 . 

 

4 Sebelum memulai usaha ini, apa 

pekerjaan ibu Ita ? 

Awalnya yang jualan Nasi Boran 

itu ibu saya. Dan itu saya masih 

kecil, remaja dan setelah saya 

menikah ibu saya memutuskan 

untuk berhenti jualan . dan 

akhirnya saya gantikan itu mulai 

tahun 2017 sampai sekarang.  
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5  Baik, Apakah selama mempunyai 

usaha ibu Ita pernah mengikuti 

kegiatan yang dilakukan Oleh Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan ?  

Iya.. Dulu saya pernah kegiatan – 

kegiatan yang dilakukan 

Disperindag pada tahun 2018. 

kegiatannya itu pameran dalam 

rangka Ulang Tahun Lamongan. 

Kegiatannya itu dilaksanakan di 

depannya Alun-alun Lamongan. 

  

6 Kegiatan seperti apa yang dilakukan 

oleh Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan ini seperti apa ? 

Kegiatannya yaitu pameran 

kepada semua masyarakat . dan 

tentunya juga ada perlombaan. 

 

7 Kenapa ibu Ita ingin membuka usaha 

berjualan Nasi Boran ini, alasannya 

apa ? 

Menurut saya, lebih enak 

mempunyai usaha sendiri 

daripada ikut orang. Masalah 

waktu bisa kita sendiri yang 

mengaturnya.  

 

8 Apa manfaat yang diterima oleh ibu 

wati setelah mengikuti kegiatan yang 

diadakan oleh Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Kabupaten Lamongan ? 

Tentunya banyak sekali 

manfaatnya. Saya bisa kenal 

banyak sama teman – teman 

penjual nasi boran lainnya selain 

itu dengan adanya kegiatan 

tersebut masyarakat bisa 

mengetahui berbagai penjual nasi 

boran yang ada di lamongan ini. 

 

9  Apa harapan ibu Ita kedepannya 

mengenai merek lokal Nasi Boran 

yang ibu jalankan saat ini ? 

Di daerah Lamongan ini banyak 

sekali orang yang berjualan Nasi 

Boran, harapan saya semoga 

orang-orang yang mempunyai 

usaha ini bisa diberikan 

kelancaran dan semoga semua 

bisa mengikuti kegiatan – 

kegiatan yang diadakan 

pemerintah atau Dinas 

Perindustrian kabupaten 

Lamongan. 

 

10  Apa harapan ibu Ita untuk Pemerintah 

atau Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan kabupaten lamongan 

dalam melaksanakan kegiatan ? 

Harapan saya semoga pemerintah 

bisa mengadakan kegiatan lagi 

agar produk Nasi Boran ini bisa 

dikenal dengan masyarakat lebih 

luas.  

 

11  Baik, terimakasih atas waktu yang 

diberikan ya bu.. wassalamualaikum 

warahmatullahi wabarakatuh 

Waalaikumsalam wr wb.  
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Lampiran 4 

Wawancara 3 

 

 

 

Lokasi    : Rumah Ibu Ifa 

 

Topik    : wawancara  

Narasumber   : Informan Kedua Ibu Ifa (Penjual Nasi Boran) 

Waktu    : 15 Januai 2021    

No Pertanyaan Jawaban 

1  Assalamu’alaikum ibu, Mohon 

mengganggu waktunya saya Febriana 

Diana Ningsih Mahasiswi Universitas 

Muhammadiyah Gresik, disini saya 

ingin melakukan penelitian mengenai 

Implementasi Social Marketing pada 

Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Kabupaten Lamongan. 

Untuk itu saya ingin melakukan 

wawancara kepada ibu bagaimana 

kegiatan pemasaran sosial yang 

dilakukan oleh Dinas Perindustrian 

dan Perdagangan Kabupaten 

Lamongan terhadap merek lokal Nasi 

Boran. 

 

Waalaikumsalam  

Iya mbak silahkan.  

2  Baik Bu, Sebelumnya saya mau minta 

identitas dari Ibu mulai dari nama, 

alamat.  

Nama       : Ifa   

Alamat : lamongan Turi RT 

02/RW 02 

 

3 Sejak tahun berapa ibu memulai usaha 

berjualan Nasi Boran ? 

Saya mulai usaha berjualan Nasi 

boran sudah 10 tahun, yaitu dari 

tahun 2011. Pertama mertua yng 

berjualan Nasi ini, lalu saya mulai 

buka sendiri di tahun yang sama. 

  

4 Sebelum memulai usaha ini pekerjaan 

apa yang ibu jalani ? 

Awalnya saya hanya seorang ibu 

rumah tangga saja. kemudian 

mertua saya dan adik ipar kan 

mulai buka usaha ini, dan 

akhirnya saya ikut sekalian untuk 

berjualan Nasi Boran.   
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5  Apakah selama ini, ibu pernah 

mengikuti kegiatan yang dilakukan 

oleh Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Kabupaten Lamongan 

atau pemerintah ?  

 

Iya., saya pernah mengikuti 1 kali 

kegiatan yaitu pameran yang 

diadakan di Alun-alun Lamongan 

6  Kenapa ibu Ifa memilih tempat untuk 

berjualan Nasi Boran ini disebelah 

plaza lamongan ? 

Soalnya kalau ditempat – tempat 

lain dulu itu sudah penuh, jadi 

saya langsung pilih ditempat ini 

saja.   

 

7 Untuk jualan Nasi Boran ini ibu Ifa 

mulai buka jam berapa ?  

Kalau dulu, didepan Plaza 

bukanya mulai jam 21.00 – 03.00 

pagi. Setelah dipindah di sebelah 

plaza ini jadi bukanya mulai jam 

15.00-00.00. saat pandemi ini 

bukanya dari jam 15.00-19.00. 

 

8  Apakah orang – orang yang menjual 

Nasi Boran di sebelah Plaza ini ada 

grup atau komunitasnya ? 

Iyaa.. kalau saya dan teman-

teman ada namanya paguyuban 

Nasi Boran Plaza. Jadi 

anggotanya ya Cuma sedikit 

orang-orang yang berjulannya di 

Sebelah Plaza saja.  

 

9  Apa harapan ibu untuk masyarakat 

lamongan dan juga pemerintah atau 

Dinas yang mengadakan kegiatan – 

kegiatan yang berhubungan Nasi 

Boran  

Harapannya semoga semoga 

diberikan kelancaran untuk usaha 

saya sendiri dan semoga 

pemerintah atau dinas bisa 

mengadakan kegiatan lagi agar 

masyarakat lebih mengenal lagi 

bahwa Nasi Boran ini produknya 

Kota lamongan.   
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Lampiran 5 

Wawancara 4 

 

 

 

Lokasi    : Rumah Ibu Surya  

 

Topik    : wawancara  

Waktu    : 15 Februari 2021    

No Pertanyaan Jawaban 

1  Assalamu’alaikum ibu, Mohon 

mengganggu waktunya saya Febriana 

Diana Ningsih Mahasiswi Universitas 

Muhammadiyah Gresik, disini saya 

ingin melakukan penelitian mengenai 

Implementasi Social Marketing pada 

Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Kabupaten Lamongan. 

Untuk itu saya ingin melakukan 

wawancara kepada ibu bagaimana 

kecintaan Masyarakat lamongan 

terhadap local brand Nasi Boran. 

 

Iya bisa  

2  Baik Bu, Sebelumnya saya mau minta 

identitas dari saudari  mulai dari nama, 

alamat dan usia . 

Nama       : Surya  

Alamat : Desa kaotan, Sumberjo, 

Lamongan 

 

3 Sudah berapa lama ibu mulai berjualan 

Nasi Boran ini ? 

Saya mulai berjualan Nasi Boran 

ini sejak tahun 2016 sampai 

sekarang.  

 

4 Alasan kenapa ibu memutuskan untu 

membuka usaha ini ?  

 

Alasan saya karena memang dari 

ibu saya dulu sudah berjualan 

Nasi Boran. Jadi saya ingin 

membuka usaha sendiri.  

   

5  Kenapa ibu memilih tempat disini 

untuk berjualan ?  

 

Karena tempat disini menurut 

saya cukup ramai dan juga 

pengunjungnya juga banyak. 

Selain itu orang-orang juga 

mudah untuk membelinya.  

  

6  Apakah ibu pernah mengikuti kegiatan 

yang diadakan oleh pemerintah 

setempat ?   

Selama berjualan ini saya belum 

pernah mbak untuk mengikuti 

kegiatan seperti itu yang 
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berhubungan dengan pameran 

atau apapun. 

   

7 Apakah ibu pernah melakukan 

pemindaham tempat untuk berjualan 

Nasi Boraj ini ?   

Dulu pernah ada dari satpol PP 

untuk pindah ketempat disebelah 

plaza, tetapi setelah beberapa 

lama penjualan saya sedikit 

berbeda dengan tempat yang 

pertama kali saya gunakan, 

akhirnya saya kembali lagi 

ketempat yang semula.  

 

8  Apa alasan lain sehingga ibu 

memutuskan untuk kembali berjualan 

di tempat ini ?  

 

Karena disini pesaingnya hanya 

sedikit berbeda dengan yang 

disebelah Plaza lamongan yang 

berjualan Nasi Boran banyak 

sekali.  

  

9  Apa harapan ibu kepada pemerintah 

kedepannya terkait Nasi Boran ini ?    

Harapan saya agar semua penjual 

Nasi Boran ini pernah diikutkan 

untuk bebagai kegiatan yang ada 

tidak hanya yang termasuk dalam 

binaan saja, tetapi juga yang 

bukan diluar dari binaan dinas 

terkait.  

  

10 Baik, terimakasih atas waktu yang 

diberikan oleh ibu,  

Wassalamualaikum Warahmatuhhai 

wabaraktuh  

Iya mbak.. waalaikumsalam  
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Lampiran 6 

Wawancara 5 

 

 

 

Lokasi    : Rumah Saudari Maretha Anggraeni   

 

Topik    : wawancara  

Waktu    : 16 Januari 2021    

No Pertanyaan Jawaban 

1  Assalamu’alaikum ibu, Mohon 

mengganggu waktunya saya Febriana 

Diana Ningsih Mahasiswi Universitas 

Muhammadiyah Gresik, disini saya 

ingin melakukan penelitian mengenai 

Implementasi Social Marketing pada 

Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Kabupaten Lamongan. 

Untuk itu saya ingin melakukan 

wawancara kepada ibu bagaimana 

kecintaan Masyarakat lamongan 

terhadap local brand Nasi Boran. 

 

Iya bisa  

2  Baik Bu, Sebelumnya saya mau minta 

identitas dari saudari  mulai dari nama, 

alamat dan usia . 

Nama       : Maretha Anggraeni  

Alamat : Jl. Sunan Drajat 

Lamongan  

Usia         : 21 Tahun  

 

3 Langsung saja ke pertanyaan pertama, 

apa pandangan anda mengenai Nasi 

Boran ? 

Menurut saya, Nasi Boran itu 

makanan khas kota lamongan dan 

hanya dijual di kota lamongan 

saja.  

 

4 Berarti apakan Nasi Boran termasuk 

Local Brand dari Kota Lamongan ? 

 

Iya benar .   

5  Sebelumnya, pernahkah anda 

mengikuti atau menghadiri kegiatan 

pemasaran sosial mengenai Nasi 

Boran ?  

 

Iya, dulu saya pernah menghadiri 

pameran yang berhubungan 

dengan Nasi Boran.  

6  Seberapa penting menurut anda jika 

pemerintah melakukan kegiatan 

pemasaran sosial mengenai Nasi 

Boran ?  

Sangat penting menurut saya. 

Supaya nasi boran tidak hanya 

dikenal oleh generasi milenial 

kota Lamongan saja, melainkan 
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masyarakat sosialpun mengetahui 

dan memiliki rasa ingin tahu 

mengenai Nasi Boran. 

   

7 Seberapa besar kecintaan anda 

terhadap Local Brand Nasi Boran?  

Saya sangat mencintai dan 

pecinta Nasi Boran karena selain 

sambalnya dan juga ikannya 

menjadi favorit dan wajib 

seminggu sekali makan Nasi 

Boran. 

 

8  Sebelumnya pernahkah anda 

melakukan pemasaran sosial atau 

memperkenalkan ke  teman anda, 

orang lain yang belum mengenal Nasi 

Boran ?  

 

Pernah.. ke salah satu teman saya 

yang ada disurabaya. .  

9  Selanjutnya bagaimana pandangan 

anda mengenai masyarakat Lamongan 

atau orang-orang yang anda lihat 

terhadap Nasi Boran ini, apakah 

mereka memiliki kecintaan yang lebih 

terhadap produk Nasi Boran ?   

Saya melihat mayoritas warga 

Lamongan 80% memiliki 

kecintaan terhadap Nasi Boran, 

hal ini dibuktikan jumlah oenjual 

Nasi Boran yang tidak pernah 

berkurang dan bahkan penjual 

mampu membentuk komunitas 

antar penjual Nasi Boran di Kota 

Lamongan.   

  

10  Apa harapan anda kepada Dinas 

Disperindag mengenai kegiatan yang 

dilakuka kedepannya yang berkaitan 

dengan Local Brand Nasi Boran ? 

Harapannya bisa memberikan 

jalan untuk mengembangkan Nasi 

Boran agar memiliki nilai estetika 

baik dalam bidang seni maupun 

dalam bidang pemasaran  

  

11 Baik, terimakasih atas waktu yang 

diberikan oleh saudari Maretha. 

Wassalamualaikum Warahmatuhhai 

wabaraktuh  

Iya mbak.. waalaikumsalam  
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