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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 Pedoman Wawancara 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

Berikut adalah pedoman wawancara yang digunakan oleh penulis sebagai 

pedoman bagi penulis pada saat melakukan wawancara dengan pemilik Usaha 

Budidaya Ikan Lele UD. Sumber Rezeki yaitu Pak Bahrul Alim sehingga 

diharapkan perolehan informasi yang lengkap, aktual dan akurat. 

Adapun beberapa pedoman pertanyaan dalam wawancara itu adalah sebagai 

berikut: 

 

No. Topik Pertanyaan Pertanyaan Wawancara 

1 Sejarah Perusahaan Bagaimana awala mula sejarah terbentuknya 

usaha budidaya ikan lele UD. Sumber Rezeki? 

2 Lokasi Perusahaan Berada dimana letak usaha dan batas batas 

wilayah sekitar desa ini? 

3. Aspek Produksi 1. Ada berapa kolam di budidaya ikan lele UD. 

Sumber Rezeki? 

2. Bagaimana cara perawatan dan pemberian pakan 

ikan lele dari ukuran bibit hingga siap 

konsumsi? 

3. Bagaimana cara pencegahan dari penyakit ikan 

lele tersebut? 

4. Berapa lama waktu yang dibutuhkan agar ikan 

lele siap panen dan konsumsi? 

5. Bagaimana cara meningkatkan kualitas hasil 

budidaya ikan lele di UD. Sumber Rezeki? 

6. Bagaimana prinsip kerja budidaya agar bisa 

bertahan dan tetap dikenal di masyarakat 

ditengah persaingan yang cukup ketat ini? 

7. Apa kendala yang saat ini dihadapi di usaha 

budidaya ini? 

4. Aspek Keuangan 1. Berapa modal awal usaha UD. Sumber 

Rezeki? 

2. Berapa omset usaha budidaya ikan lele UD. 

Sumber Rezeki? 

3. Bagaimana mengatur harga produk agar tetap 

bisa mempertahankan konsumen? 



48 

 

5. Aspek Pemasaran 1. Bagaimana pemasaran ikan lele di UD. 

Sumber Rezeki? 

2. Target pasar utama penjualan produk ikan lele 

meliputi sektor apa saja? 

3. Apa saja peluang usaha budidaya ikan lele di 

masa sekarang dan di masa yang akan datang? 

4. Bagaimana fluktuasi tingkat penjualan ikan lele 

di tahun kemarin? 

6. Aspek MSDM Ada berapa karyawan di usaha UD. Sumber 

Rezeki? 
 

WAWANCARA 
 

Narasumber  :  Pemilik UMKM UD. Sumber Rezeki Peneliti : “Selamat siang Pak 

Bahrul, maaf mengganggu waktunya” Pak Bahrul : “Selamat siang 

mbak” 

 

Peneliti  :  “Terimakasih sudah meluangkan waktunya, disini saya ingin mau 

mengajukan pertanyaan perihal penelitian saya yang berkaitan 

dengan strategi pengembangan usaha yang diterapkan di usaha 

bapak” 

 

Pak Bahrul  :  “silahkan mbak” 

 

Peneliti  :  “Bagaimana awal mula sejarah terbentuknya usaha budidaya ikan 

lele UD. Sumber Rezeki?” 

 

Pak Bahrul  :  “ Usaha ini didirikan pada tahun 2018 pada saat saya sudah 

menyelesaikan studi sarjana saya lalu membuka usaha budidaya ini. 

Dengan modal kebun saya membangun rumah singgah untuk 

mengawasi usaha dan beberapa kolam untuk mulai budidaya” 

 

Peneliti  :  “Berada dimana letak usaha dan batas batas wilayah sekitar desa ini?” 

 

Pak Bahrul  :  “Berada di desa Melaya, Kab. Jembrana, Provinsi Bali. Desa Melaya 

Tengah Kaja memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut: 

a. Utara : Banjar Pangkung Tanah 

b. Selatan : Pesisir laut pantai Melaya 

c. Timur : Desa Candikusuma 

d. Barat : Desa Sumbersari 
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Peneliti :  “Ada berapa kolam di budidaya ikan lele UD. Sumber Rezeki?” Pak 

Bahrul: “ Ada 12 Kolam” 

Peneliti  :  “Bagaimana cara perawatan dan pemberian pakan ikan lele dari 

ukuran bibit hingga siap konsumsi? 

 

Pak Bahrul  : “Ini tergantung usia ikan jadi awal mula kita lakukan pemijahan lalu 

muncul telur dan di sortir. Untuk makanannya kita punya rincian 

sebagai berikut: 

 

Umur Dan Ukuran Ikan Lele Jenis Pakan 

3-14 hari Cacing sutera 

15-30 hari Pakan Tepung 

4 cm – 8 cm PF 1000 

9 cm LP 1 / 781-1 

Remaja LP 2 / 781-2 

Remaja – konsumsi LP 3 / 781-3 

 

Peneliti :  “Semua usaha budidaya pasti ada kendala kebanyakan dari 

penyakit atau hama. Bagaimana cara pencegahan dari penyakit ikan 

lele tersebut?” 

 

Pak Bahrul :  “dengan pemberian obat serta vitamin di dalam pakan dan 

dilakukan pembersihan kolam secara rutin” 

 

Peneliti :  “Berapa lama waktu yang dibutuhkan agar ikan lele siap panen dan 

konsumsi?” 

 

Pak Bahrul :  “Kurang lebih 3bulan” 

 

Peneliti :  “Bagaimana cara meningkatkan kualitas hasil budidaya ikan lele di 

UD. Sumber Rezeki? 

 

Pak Bahrul :  “Ikan lele yang dihasilkan di budidaya UD. Sumber Rezeki selalu 

memperhatikan kualitas serta perawatan yang membuat ikan kuat 

dari serangan hama atau penyakit dari usia bibit hingga usia siap 

konsumsi. Diberikan pakan dedaunan agar daya tahan tubuh ikan 

kuat. disertai dengan pemberian obat serta vitamin. 
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Peneliti :  “Bagaimana prinsip kerja budidaya agar bisa bertahan dan tetap 

dikenal di masyarakat ditengah persaingan yang cukup ketat ini?” 

 

Pak Bahrul :  “Dengan prinsip kerja islami mengutamakan kejujuran dan menjalin 

hubungan baik kepada pelanggan kita tetap bisa mempertahankan 

pelanggan untuk tetap setia membeli produk ikan lele di UD. Sumber 

Rezeki. Dengan pernyataan tersebut kita yakin usaha mampu 

mendapatkan konsumen tetap” 

 

Peneliti :  “Apa kendala yang saat ini dihadapi di usaha budidaya ini?” 

Pak Bahrul :  “di usaha ini saya mengelola nya dengan 2 saudara saya yang 

masing- masing mempunyai tugas berbeda, namun terkadang saat 

permintaan pasar begitu besar kendala kami hanya di tenaga manusia 

untuk men sortir ikan dan mendistribusikannya” 

 

Peneliti :  “Berapa modal awal usaha UD. Sumber Rezeki?” 

 

Pak Bahrul :  “ Rp. 80.000.000 untuk membangun kolam ikan, rumah singgah dan 

membeli 30.000 bibit ikan lele. Sedangkan lahan yang digunakan 

adalah milik pribadi” 

 

Peneliti :  “Berapa omset usaha budidaya ikan lele UD. Sumber Rezeki?” Pak 

Bahrul: “ Tiap kali panen Rp. 16.500.000” 

 

Peneliti :  “Bagaimana mengatur harga produk agar tetap bisa mempertahankan 

konsumen?” 

 

Pak Bahrul :  “ Terkadang harga pakan yang melonjak naik membuat kita harus 

putar otak untuk mengatasi kenaikan tersebut dengan penambahan 

pakan organik yang berasal dari dedaunan sekitar kebun” 

 

Peneliti :  “Bagaimana pemasaran ikan lele di UD. Sumber Rezeki?” 

 

Pak Bahrul :  “Usaha budidaya ikan lele Sumber Rezeki tidak menggunakan 

sistem pemasaran layaknya pemasar yang menawarkan barang, 

karena banyak konsumen yang sudah langganan dan membeli 

langsung kemudian memberikan informasi kepada orang lain untuk 

membeli ikan lele di usaha UD. Sumber Rezeki ini dengan kata lain 
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masih dengan metode pemasaran mulut ke mulut” 

 

Peneliti :  “Target pasar utama penjualan produk ikan lele meliputi sektor apa 

saja?” Pak Bahrul: “ Masyarakat sekitar dan rumah makan sekitar 

Melaya-Negara” 

 

Peneliti :  “Apa saja peluang usaha budidaya ikan lele di masa sekarang dan di 

masa yang akan datang?” 

 

Pak Bahrul :  “budidaya perikanan memiliki nilai usaha potensial di wilayah ini 

karena sebagian besar jumlah konsumsi ikan air tawar di wilayah 

pesisir sangat jarang dijumpai” 

Peneliti :  “Bagaimana fluktuasi tingkat penjualan ikan lele di tahun kemarin?” 

 

Pak Bahrul :  “ini ada data omset tiap panen pada tahun kemarin belum termasuk 

pembelian ecer (sambil menunjukkan data)” 

 

No. Bulan Berat Produk Total Harga 

1 Maret 2750Kg Ikan lele Rp.44.000.000 

2 April 330Kg Ikan lele Rp.5.280.000 

3 Juli 2400Kg Ikan lele Rp.38.400.000 

4 Agustus 363Kg Ikan lele Rp.5.808.000 

5 November 2120Kg Ikan lele Rp.33.920.000 

6 Desember 987Kg Ikan lele Rp.15.792.000 

 

Peneliti :  “Ada berapa karyawan di usaha UD. Sumber Rezeki?” 

 

Pak Bahrul  :  “ ada 2 karyawan mbak. Masing-masing adalah saudara saya. 

 

Peneliti :  “ baik pak cukup informasi yang saya peroleh. Terima kasih atas 

ketersediaan waktu untuk menjawab beberapa pertanyaan dari saya.” 
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Lampiran 2 Konsultasi Bimbingan Skripsi 
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Lampiran 3 ACC Oleh Dosen Penguji 
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Lampiran 4 Uji Turnitin 

 

 


