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Lampiran 1. 

KUSIONER PEMBELI IKAN LELE UNTUK KONSUMSI 

PERENCANAAN USAHA BUDIDAYA IKAN LELE DI DESA 

SLOGOHIMO, WONOGIRI DITINJAU DARI SEGI KELAYAKAN 

BISNIS 

Bersama ini saya meminta kesediaan bapak/ibu untuk mengisi daftar kuesioner 

yang kami berikan. Semua informasi yang bapak/ibu berikan merupakan bantuan 

yang sangat berarti untuk menyelesaikan penelitian saya ini. Atas bantuan 

bapak/ibu saya ucapakan terima kasih. 

 

IDENTITAS RESPONDEN : 

No. Responden      : 

Nama Responden   : 

Umur                      :  

Jenis Kelamin         : 

Pekerjaan                : 
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Petunjuk Pengisian Kuesioner  

1. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan jujur dan benar 

2. Bacalah dengan cermat dan teliti terlebih dahulu sebelum anda memulai 

untuk menjawab pertanyaan dibawah ini. 

3. Beri tanda (x) untuk setiap kolom yang ada anggap sesuai dengan pilihan 

anda, setiap responden diharapkan memilih satu jawaban. 

Daftar Pertanyaan :  

A. PRODUK IKAN LELE 

1.Berapakah ukuran yang di sukai bapak/ibu pada saat membeli ikan lele? 

a. Ukuran besar    ( berisi 6-8 ekor per/kgnya ) 

b. Ukuran sedang ( berisi 9-10 ekor per/kgnya ) 

c. Ukuran kecil     ( berisi 11-13 ekor per/kgnya ) 

d. Lainnya sebutkan/ jelaskan ...... 

2. Warna ikan lele apa yang biasanya dibeli bapak/ibu ketika membeli ikan lele? 

a. Warna hitam  

b. Warna hitam pekat 

c. Putih keabuan 

d. Lainnya sebutkan/ jelaskan .......  
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3. Bagaimana tanggapan bapak/ibu pada kadungan gizi ikan lele ? 

a. Kandungan gizi ikan lele mempunyai protein tinggi 

b. Kandungan gizi ikan lele mempunyai rendah lemak 

c. Kandungan gizi ikan lele mempunyai mineral tinggi 

d. Lainnya sebutkan/ jelaskan ....... 

4. Apa yang bapak/ibu nilai terhadap kebersihan tubuh ikan lele pada saat 

membeli ikan lele ? 

a. Cukup bersih tidak ada cacat tapi masih ada kotor 

b. Sangat bersih tidak ada cacat dan luka di tubuh ikan 

c. Tidak bersih ada luka dan kotoran ditubuh ikan 

d. Lainnya sebutkan/ jelaskan ........ 

5. Apa pendapat bapak/ibu terhadap tekstur daging dan rasa dari ikan lele ? 

a. Tekstur daging sangat lembut dan rasanya enak 

b. Tekstur daging lembut dan rasanya gurih 

c. Tekstur daging tidak lembut dan rasanya biasa saja 

d. Lainnya sebutkan/ jelaskan ....... 
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6. Berapa kilogram ikan lele yang bapak/ibu beli dalam setiap kali pembelian ikan 

lele ? 

a. 1 kilogram ─ 2 kilogram 

b. 2 kilogram ─ 5 kilogram 

c. 5 kilogram ─ 8 kilogram 

d. Lainnya sebutkan/ jelaskan ....... 

7.  Ikan lele yang bagaimana bapak/ibu beli untuk dikonsumsi ? 

a. Ikan lele yang segar langsung dari pedagang 

b. Ikan lele yang di simpan dilemari pendingin 

c. Ikan lele yang di bekukan di frizer  

d. Lainnya sebutkan/ jelaskan ........ 

B. HARGA  

8. Berapa harga ikan lele per/kg dipasaran ? 

a. Rp 17.000 per/kg 

b. Rp 16.000 per/kg 

c. Rp 15.000 per/kg 

d. Lainnya sebutkan/ jelaskan ....... 
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C. TEMPAT 

9.  Bagaimanakah pendapat bapak/ibu terhadap keamanan tempat saat membeli 

ikan lele ? 

a. Sangat aman 

b. Aman 

c. Tidak aman 

d. Lainnya sebutkan/ jelaskan ....... 

10. Apa pendapat bapak/ ibu terhadap kebersihan dan kenyamanan tempat saat 

membeli ikan lele ? 

a. Bersih dan  nyaman 

b.Sangat bersih dan nyaman 

c. Tidak bersih dan tidak nyaman 

d. Lainnya sebutkan/ jelaskan ........ 
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Lampiran 2. 

KUSIONER PENGEPUL IKAN LELE 

PERENCANAAN USAHA BUDIDAYA IKAN LELE DI DESA 

SLOGOHIMO, WONOGIRI DITINJAU DARI SEGI KELAYAKAN 

BISNIS 

Bersama ini saya meminta kesediaan bapak/ibu untuk mengisi daftar kuesioner 

yang kami berikan. Semua informasi yang bapak/ibu berikan merupakan bantuan 

yang sangat berarti untuk menyelesaikan penelitian saya ini. Atas bantuan 

bapak/ibu saya ucapakan terima kasih. 

 

IDENTITAS RESPONDEN : 

No. Responden      : 

Nama Responden   : 

Umur                      :  

Jenis Kelamin         : 

Pekerjaan                : 
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Petunjuk Pengisian Kuesioner  

1. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan jujur dan benar 

2. Bacalah dengan cermat dan teliti terlebih dahulu sebelum anda memulai 

untuk menjawab pertanyaan dibawah ini. 

3. Beri tanda (x) untuk setiap kolom yang ada anggap sesuai dengan pilihan 

anda, setiap responden diharapkan memilih satu jawaban. 

Daftar Pertanyaan :  

A. PRODUK IKAN LELE 

1.Berapakah ukuran yang di sukai bapak/ibu pada saat membeli ikan lele? 

a. Ukuran besar    ( berisi 6-8 ekor per/kgnya ) 

b. Ukuran sedang ( berisi 9-10 ekor per/kgnya ) 

c. Ukuran kecil     ( berisi 11-13 ekor per/kgnya ) 

d. Lainnya sebutkan/ jelaskan ...... 

2. Warna ikan lele apa yang biasanya dibeli bapak/ibu ketika membeli ikan lele? 

a. Warna hitam  

b. Warna hitam pekat 

c. Putih keabuan 

d. Lainnya sebutkan/ jelaskan .......  
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3. Apa yang bapak/ibu nilai terhadap kebersihan tubuh ikan lele pada saat 

membeli ikan lele ? 

a. Cukup bersih tidak ada cacat tapi masih ada kotor 

b. Sangat bersih tidak ada cacat dan luka di tubuh ikan 

c. Tidak bersih ada luka dan kotoran ditubuh ikan 

d. Lainnya sebutkan/ jelaskan ........ 

4. Bagaimanakah tanggapan bapak/ibu terhadap kualitas produk ikan lele ? 

a. Sangat bagus 

b. Bagus 

c. Tidak bagus 

d. Lainnya sebutkan/ jelaskan ........ 

5. Berapa berat rata-rata ikan lele yang biasa bapak/ ibu beli ? 

a. Berat rata- rata ikan lele 1 kg/ ekor 

b. Berat rata- rata ikan lele 2 kg/ ekor 

c. Berat rata- rata ikan lele 3 kg/ ekor 

d. Lainya sebutkan/ jelaskan ........ 
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B. HARGA 

6. Berapa harga ikan lele yang bapak/ibu beli di petani ikan lele per kwintalnya? 

a. Rp  800.000 per/kwintal 

b. Rp 1.000.000 per/kwintal 

c. Rp 1.200.000 per/kwintal  

d. Lainnya sebutkan/ jelaskan ......... 

C. TEMPAT 

7. Bagaimanakah pendapat bapak/ibu terhadap keamanan tempat saat membeli 

ikan lele ? 

a. Sangat aman 

b. Aman 

c. Tidak aman 

d. Lainnya sebutkan/ jelaskan ....... 
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8. Apa pendapat bapak/ ibu terhadap kebersihan dan kenyamanan tempat saat 

membeli ikan lele ? 

a. Bersih dan  nyaman 

b.Sangat bersih dan nyaman 

c. Tidak bersih dan tidak nyaman 

d. Lainnya sebutkan/ jelaskan ........ 
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Lampiran 3. 

KUSIONER PEDAGANG WARUNG PECEL LELE 

PERENCANAAN USAHA BUDIDAYA IKAN LELE DI DESA 

SLOGOHIMO, WONOGIRI DITINJAU DARI SEGI KELAYAKAN 

BISNIS 

Bersama ini saya meminta kesediaan bapak/ibu untuk mengisi daftar kuesioner 

yang kami berikan. Semua informasi yang bapak/ibu berikan merupakan bantuan 

yang sangat berarti untuk menyelesaikan penelitian saya ini. Atas bantuan 

bapak/ibu saya ucapakan terima kasih. 

 

IDENTITAS RESPONDEN : 

No. Responden      : 

Nama Responden   : 

Umur                      :  

Jenis Kelamin         : 

Pekerjaan                : 

 

 

 



 
 

111 
 

Petunjuk Pengisian Kuesioner  

1. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan jujur dan benar 

2. Bacalah dengan cermat dan teliti terlebih dahulu sebelum anda memulai 

untuk menjawab pertanyaan dibawah ini. 

3. Beri tanda (x) untuk setiap kolom yang ada anggap sesuai dengan pilihan 

anda, setiap responden diharapkan memilih satu jawaban. 

Daftar Pertanyaan :  

A. PRODUK IKAN LELE 

1.Berapakah ukuran yang di sukai bapak/ibu pada saat membeli ikan lele? 

a. Ukuran besar    ( berisi 6-8 ekor per/kgnya ) 

b. Ukuran sedang ( berisi 9-10 ekor per/kgnya ) 

c. Ukuran kecil     ( berisi 11-13 ekor per/kgnya ) 

d. Lainnya sebutkan/ jelaskan ...... 

2. Warna ikan lele apa yang biasanya dibeli bapak/ibu ketika membeli ikan lele? 

a. Warna hitam  

b. Warna hitam pekat 

c. Putih keabuan 

d. Lainnya sebutkan/ jelaskan .......  
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3. Apa yang bapak/ibu nilai terhadap kebersihan tubuh ikan lele pada saat 

membeli ikan lele ? 

a. Cukup bersih tidak ada cacat tapi masih ada kotor 

b. Sangat bersih tidak ada cacat dan luka di tubuh ikan 

c. Tidak bersih ada luka dan kotoran ditubuh ikan 

d. Lainnya sebutkan/ jelaskan ........ 

4. Ikan lele yang bagaimana bapak/ibu beli untuk dikonsumsi ? 

a. Ikan lele yang segar langsung dari pedagang 

b. Ikan lele yang di simpan dilemari pendingin 

c. Ikan lele yang di bekukan di frizer  

d. Lainnya sebutkan/ jelaskan ........ 

5. Berapa berat rata-rata ikan lele yang biasa bapak/ ibu beli ? 

a. Berat rata- rata ikan lele 1 kg/ ekor 

b. Berat rata- rata ikan lele 2 kg/ ekor 

c. Berat rata- rata ikan lele 3 kg/ ekor 

d. Lainya sebutkan/ jelaskan ........ 
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6. Berapa kilogram ikan lele yang bapak/ibu beli dalam setiap kali pembelian ikan 

lele ? 

a. 1 kilogram ─ 2 kilogram 

b. 2 kilogram ─ 5 kilogram 

c. 5 kilogram ─ 8 kilogram 

d. Lainnya sebutkan/ jelaskan ..... 

B. HARGA 

7. Berapa harga ikan lele per/kgnya dipasaran ? 

a. Rp 15.000 per/kg 

b. Rp 16.000 per/kg 

c. Rp 17.000 per/kg 

d. Lainnya sebutkan/ jelaskan ......... 

C. TEMPAT 

8. Bagaimanakah pendapat bapak/ibu terhadap keamanan tempat saat membeli 

ikan lele ? 

a. Sangat aman 

b. Aman 

c. Tidak aman 
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d. Lainnya sebutkan/ jelaskan ....... 

9.  Apa pendapat bapak/ ibu terhadap kebersihan dan kenyamanan tempat saat 

membeli ikan lele ? 

a. Bersih dan  nyaman 

b.Sangat bersih dan nyaman 

c. Tidak bersih dan tidak nyaman 

d. Lainnya sebutkan/ jelaskan ........ 
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Lampiran 4. 

WAWANCARA PESAING PEMBUDIDAYA IKAN LELE 

PERENCANAAN USAHA BUDIDAYA IKAN LELE DI DESA 

SLOGOHIMO, WONOGIRI DITINJAU DARI SEGI KELAYAKAN 

BISNIS 

Bersama ini saya meminta kesediaan bapak/ibu untuk menjawab daftar pertanyaan 

wawancara yang kami berikan. Semua informasi yang bapak/ibu berikan 

merupakan bantuan yang sangat berarti untuk menyelesaikan penelitian saya ini. 

Atas bantuan bapak/ibu saya ucapakan terima kasih. 

 

IDENTITAS RESPONDEN : 

No. Responden     : 

Nama Responden  : 

Umur                     :  

Jenis Kelamin        : 

Pekerjaan               : 
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Daftar Pertanyaan : 

1.Bagaimana bapak/ibu memasarkan ikan lele ? 

Jawaban : 

2. Di daerah mana saja bapak/ibu memesarkan ikan lele ? 

Jawaban : 

3.Berapa lama usaha budidaya ikan lele ini dibangun bapak/ibu ? 

Jawaban : 

4.Siapa saja target pasar bapak/ibu dalam memasarkan ikan lele ? 

Jawaban : 

5.Dengan siapa saja ibu membangun kerja sama/ kemitraan dalam usaha budidaya 

ikan lele ? 

Jawababn : 

6. Bagaimana bapak/ibu mengurus semua kolam ikan lele ini ? 

Jawaban : 

7. Ada berapa kolam yang bapak/ibu miliki untuk pembesaran ikan lele dan 

pemilahan ikan lele?  

Jawaban :  
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8. Apakah ada cara-cara khusus yang bapak/ibu lakukan untuk mendapatkan bibit 

ikan lele yang berkhualitas dan bagus ? 

Jawaban : 

9. Ada berapa jenis ikan lele yang bapak/ibu budidayakan ? 

Jawaban : 

10. Kenapa harus dilakukan pernyortiran ikan lele yang sudah berumur 1 bulan ? 

Jawaban : 

11. Berapa benih bibit yang bapak/ibu tebar setiap kolamnya ? 

Jawaban : 

12. Bagaimana memberi makan ikan lele agar khualitas ikan lele tetap membaik ? 

Jawaban : 

13. Berapa kali dalam sehari bapak/ibu memberikan pakan ikan lele ? terus pakan 

apa yang bapak/ibu berikan ?   

Jawaban : 

14. Apakah bisa membuat makan dari racikan sendiri seperti jagung, dedak 

kuning, ampas tahu dll ? kalau bisa bagaimana cara pembuatannya ? 

Jawaban : 
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15. Bagaimana cara bapak/ibu menarik minat pengepul, pelanggan atau pedagang 

ikan agar mau mengambil atau membeli ikan lele di tempat bapak/ibu padahal 

bapak/ibu tahu banyak tempat usaha yang juga membuka usaha budidaya ikan lele 

siap konsumsi untuk di jual ke mereka ? 

Jawaban : 

16. Kendala apa saja yang bapak/ibu hadapi dalam membudidaya ikan lele ? 

bagaimana cara mengatasinya ? 

Jawaban : 

17. Bagaimana cara bapak/ibu melakukan budidaya ikan lele yang baik ? 

Jawaban : 

18. Apakah ada saran-saran khusus bagi pemula yang mau membuka usaha 

budidaya ikan lele supaya usahanya dapat berkembang dan ikannya laku 

dipasarkan ? 

Jawaban : 

19. Butuh waktu berapa hari untuk membuat kolam ikan lele ? dan apa saja bahan 

dan alat penunjang yang diperlukan untuk proses pembuatan kolam ? 

Jawaban : 

20. Dimana biasanya bapak/ibu membeli bibit ikan lele ?  

Jawaban : 
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21. Lahan yang bapak/ibu buat usaha budidaya ikan lele ini apakah lahan sendiri 

atau sewa dari orang ? kalau sewa berapa pertahunnya? 

Jawaban : 

22. Berapa modal  awal yang bapak/ibu keluarkan untuk usaha budidaya ikan lele 

ini ? 

Jawaban : 

23. Dari mana sumber modal yang bapak/ibu gunakan untuk membangun usaha 

budidaya ikan lele ini ? jika meminjam dari bank jangka berapa tahun ada 

mengembalikan di bank ? 

Jawaban : 

24. Berapa biaya yang bapak/ibu keluarkan untuk upah pekerja setiap bulannya ? 

Jawaban : 

25. Berapa biaya yang bapak/ibu keluarkan untuk membeli bibit ikan lele dalam 

setiap kali panen ? 

Jawaban : 

26. Berapa biaya yang bapak/ibu keluarkan untuk membeli pakan ikan lele setiap 

bulannya ? 

Jawaban : 
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27. Berapa jumlah tenaga kerja yang bapak/ibu miliki sekarang ? 

Jawaban : 

28. Berapa biaya yang bapak/ibu keluarkan untuk pemeliharaan kolam setiap 

tahunnya ? 

Jawaban : 

29. Berapa jam tenaga kerja bapak/ibu bekerja dalam setiap harinya ? 

Jawaban : 

30. Berapa rata-rata usia tenaga kerja yang bekerja diusaha bapak/ibu ? 

Jawaban : 

31. Bagaimana pendidikan tenaga kerja diusaha bapak/ibu ? 

Jawaban : 

32. Berapa rata-rata hasil produksi ikan lele bapak/ibu dalam satu tahun ? 

Jawaban : 

33. Berapa harga per/kg ikan lele yang bapak/ibu jual kepada pengepul, pedagang 

ikan dll setiap kali pembelian ?  

Jawaban : 
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34. Bagaimana cara bapak/ibu menjaga pelanggan tetap  anda agar tidak berahli 

ke orang lain ? 

Jawaban : 

35. Apakah selama ini ada keluhan atau kendala dari konsumen atau pelanggan 

tetap anda terhadap produk ikan lele yang bapak/ibu produksi ? 

Jawaban : 

36. Bagaimana kapasitas produksi dalam setiap kali pemanenan melihat 

permintaan pasar yang ada ? 

Jawaban :  
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LAMPIRAN 6. 

HASIL WAWANCARA PESAING PEMBUDIDAYAAN IKAN LELE 

PERENCANAAN USAHA BUDIDAYA IKAN LELE DI DESA 

SLOGOHIMO, WONOGIRI DITINJAU DARI SEGI KELAYAKAN 

BISNIS 

 

Bersama ini saya meminta kesediaan bapak/ibu untuk menjawab daftar pertanyaan 

wawancara yang kami berikan. Semua informasi yang bapak/ibu berikan 

merupakan bantuan yang sangat berarti untuk menyelesaikan penelitian saya. 

 

 

IDENTITAS RESPONDEN 

 

No. Responden  : 1 

Nama Responden : Bapak Catur 

Umur   : 36 tahun 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Pekerjaan  : Wiraswasta 
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Daftar Pertanyaan: 

1. Bagaimana bapak/ibu memasarkan ikan lele? 

Jawaban: Cara memasarkannya bisa menjualnya kepengepul, warung 

pecel lele, pasar, dan rumah makan yang menjual menu olahan dari ikan 

lele. 

2. Di daerah mana saja bapak/ibu memasarkan ikan lele? 

Jawaban: Di daerah wonogiri dan sekitarnya seperti Slogohimo, Jatipuro, 

bulu sari dan masih banyak lagi. 

3. Berapa lama usaha budidaya ikan lele ini bapak/ibu? 

Jawaban: sudah 7 tahun 

4. Siapa saja target pasar bapak/ibu memasarkan ikan lele? 

Jawaban: target pasar saya yang jelas pengepul ikan lele, warung pecel 

lele,  pasar, dan rumah makan yang menjual menu olahan dari ikan lele. 

5. Dengan siapa saja ibu membangun kerja sama/ kemitraan dalam usaha 

budidaya ikan lele? 

Jawaban: Saya membangun usaha ini sendiri tanpa adnya kerja sama 

dengan orang lai, dengan modal sendiri. 

6. Bagaimana bapak/ibu mengurus semua kolam ikan lele? 

Jawaban: Saya mengurus semua kolam saya dibantu oleh karyawan untuk 

mengelola ke lima kolam saya tersebut. Jadi saya tidak terlalu khawatir. 

7. Ada berapa kolam yang bapak/ibu miliki untuk pembesaran ikan lele dan 

pemilahan ikan lele? 

Jawaban: ada lima kolam yang saya miliki, 3 kolam untuk pembesaran dan 

2 kolam lagi untuk pemilahan. 

8. Apakah ada cara-cara khusus yang bapak/ibu lakukan untuk mendapatkan 

bibit ikan lele yang berkualitas dan bagus? 

Jawaban: Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk mendapatkan bibit  

ikan lele yang berkualitas yaitu dengan membeli bibit ikan lele yang sudah 

dipercaya dan terjamin kredibilitasnya selain itu juga dengan 

memperhatikan metode pemeliharaannya dengan menggunakan induk ikan 

yang jenis dan kualitasnya terjamin. 
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9. Ada berapa jenis ikan lele yang bapak/ibu budidayakan? 

Jawaban: Jenis ikan lele yang saya budidayakan cima satu yaitu jenis ikan 

lele dumbo yang memiliki masa panen singkat Cuma 3 bulan. 

10. Kenapa harus dilakukan penyortiran ikan lele yang sudah berumur 1 

bulan? 

Jawaban: Karena apabila tidak dilakukan penyortiran setelah ikan lele 

berumur 1 bulan  akan membuat pertumbuhan ikan lele yang satu dengan 

lain tidak sama dan pertumbuhannya kurang maksimal jika tidak disortir. 

11. Berapa benih bibit yang bapak/ibu tebar setiap kolamnya? 

Jawaban:  2000 benih bibit ikan lele setiap kolamnya 

12. Bagaimana memberi makan ikan lele agar kualitas ikan lele tetap 

membaik? 

Jawaban: memberi makan ikan lele melalui pakan yang dibeli di toko 

dengan melihat kualitas pakannya selain itu menaburkan pakan pelet 

sesuai dengan porsinya masing-masing. 

13. Berapa kali dalam sehari bapak/ibu memberikan pakan ikan lele? Terus 

pakan apa yang bapak/ibu berikan? 

Jawaban:  3 kali memberi pakan ikan lele, pakan yang diberikan pakn 

pelet tipr FF 999 dan 781 

14. Apakah bisa membuat makanan dari racikan sendiri seperti jagung, dedak 

kuning, ampas tahu dan lain-lain? Kalau bisa bagaimana cara 

pembuatannya? 

Jawaban: Bisa, bahan baku dihaluskan smapai berbentuk tepung semua 

bahan dicampur dan aduk sampai rata, setelah itu dijemur kemudian 

dikemas. 

15. Bagaimana cara bapak/ibu menarik minat pengepul, pelanggan atau 

pedagang ikan agar mau mengambil atau membeli ikan lele di tempat  

bapak/ibu padahal bapak/ibu tahu banyak tempat usaha yang juga 

membuka usaha budidaya ikan lele siap konsumsi untuk di jual ke 

mereka? 
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Jawaban: yang jelas kita bermain diwaktu panennya, kualitas ikan lele 

sangat saya utamakan, harganya yang dijual ke pasar terjangkau. 

16. Kendala apa saja yang bapak/ibu hadapi dalm budidaya ikan lele? 

Bagaimana cara mengatasinya? 

Jawaban: Penyakit jamur, apabila hujannya terus menerus dan hawa dingin 

yang berlebihan/terlalu dingin, dengan memberikan obat OTC  dan 

dicampurkan di dalam pakan dengan dosisi Somg per/kg berikan selama 7-

10 hari. 

17. Bagaimana cara bapak/ibu melakukan budidaya ikan lele yang baik? 

Jawaban: Yaitu dengan memberikan pakan lele yang berkualitas, menjaga 

air/ kebersihan air, suhu udara, melakukan penyortiran setiap satu bulan 

sekali agar tumbuh kembang ikan lele sama dam memeberikan antibiotik 

jika ada ikan lele yang terkena virus/bakteri. 

18. Apakah ada saran-saran khusus bagi pemula yang mau membuka usaha 

budidaya ikan lele supaya usahanya dapat berkembang dan ikannya laku 

dipasaran? 

Jawaban:  tempat yang cukup memadahi, bibit ikan lele berkualitas, pakan 

ikan lele yang harus sudah terpercaya kredibilitasnya., selain itu juga 

mencari link-link yang berhubungan dengan usaha budidaya ikan lele 

tersebut. 

19. Butuh waktu berapa hari untuk membuat kolam ikan lele? Dan apa saja 

bahan dan alat penunjang yang diperlukan untuk proses pembuatan 

kolam? 

Jawaban: 20-25 hari untuk membuat kolam ikan lele, terpal, berukuran 

9x7 m bambu, pagar keliling, paku, pacul, parang dan lain-lain. 

20. Dimana biasanya bapak/ibu membeli bibit ikan lele? 

Jawaban: di daerah Ngadiro, Sukoharjo dan lain-lain. 

21. Lahan yang bapak/ibu buat usaha budidaya ikan lele ini apakah lahan 

sendiri atau sewa dari orang? Kalau sewa berapa pertahunnya? 

Jawaban: lahan sendiri, saya tidak tahu karena saya tidak sewa ini lahan 

sendiri. 
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22. Berapa modal awal yang bapak/ibu keluarkan untuk usaha budidaya ikan 

lele ini? 

Jawaban: Rp 25.000.000 juuta modal awal. 

23. Dari mana sumber modal yang bapak/ibu gunakan ntuk membangun usaha 

budidaya ikan lele? Jika meminjam dari bank jangka berapa tahun ada 

mengembalikan di bank? 

Jawaban: meminjam di bank, jangka 5 tahun 

24. Berapa biaya yang bapak/ibu keluarkan untuk upah pekerja setiap 

bulannya? 

Jawaban: Rp 1.000.000/ bulan karena kerjanya tidak full Cuma saat datang 

membersihkan kolam, memeberikan pakan dan merawat kolam. 

25.  Berapa biaya yang bapak/ibu keluarkan untuk membeli bibit ikan lele 

dalam setiap kali panen? 

Jawaban: Rata-rata Rp 1.800.000 juta 

26. Berapa biaya yang bapak/ibu keluarkan untuk membeli pakan ikan lele 

setiap bulannya? 

Jawaban: Rp 600.000 setiap bulannya. 

27. Berapa jumlah tenaga kerja yang bapak/ibu miliki sekarang? 

Jawaban: 4 orang 

28. Berapa biaya yang  bapak/ibu keluarkan untuk pemeliharaan kolam setiap 

tahunnya? 

Jawaban: Rp 3.000.000 setiap tahunnya. 

29. Berapa jam tenaga kerja bapak/ibu bekerja dalam setiap harinya? 

Jawaban: 7 jam 

30. Berapa rata-rata usia tenaga kerja yang bekerja diusaha bapak/ibu? 

Jawaban: 30-40 tahun 

31. Bagaimana pendidikan tenaga kerja yang bekerja diusaha bapak/ibu? 

Jawaban: pendidikan tenaga kerja karyawan saya lulusan SMA 

32. Berapa rata-rata hasil produksi ikan lele bapak/ibu dalam satu tahun? 

Jawaban: 4-5 ton dalam satu tahun karena 4 kali panen dalam satu tahun, 

perkilo rata-rata berisi 6-7 ekor ikan lele. 
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33. Berapa harga per/kg ikan lele yang bapak/ibu jual kepasa pengepul, 

pedang ikan dan lain-lain setiap kali pembelian? 

Jawaban: Saya jual kepada pengepul dengan harga Rp 8.000/kg sedangkan 

dengan pembeli pedagang warung pecel lele saya menjual dengan harga 

Rp17.000/kg. 

34. Bagaimana cara bapak/ibu menjaga pelanggan tetap anda agar tidak 

beralih ke orang lain? 

Jawaban: Selalu bersikap ramah dan baik kepada pembeli, memberikan 

promo diskon sebagai pelanggan tetap. 

35. Apakah selama ini ada keluhan atau kendala dari konsumen atau 

pelanggan tetap terhadap produk ikan lele yang bapak/ibu produksi? 

Jawaban: belum pernah ada selama ini. 

36. Bagaimana kapasitas produksi dalam setiap kali pemamenan melihat 

permintaan pasar yang ada? 

Jawaban: untuk kapasitas produksi dalam setiap kali pemanenan untuk saat 

ini cukup tinggi karena banyaknya permintaan pasar terhadap produk ikan 

lele saya, dengan harga yang murah tetapi memiliki kualitas yang unggul. 
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PEMBELI 
            

              No Umur Jenis kelamin Pekerjaan X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 

1 20 laki-laki Wiraswasta C A A B A C A A B B 

2 21 Perempuan Wiraswasta A B A B B C A B B B 

3 18 Perempuan Pelajar B C A B B C A B A B 

4 49 laki-laki karyawan B A A B A A A B B B 

5 29 laki-laki karyawan A A A B B A A A B B 

6 40 Perempuan Wiraswasta A B A B A B A A B C 

7 37 Perempuan Wiraswasta A B A B B B A B B C 

8 27 laki-laki Wiraswasta B B B B A A B B A B 

9 18 laki-laki Pelajar B A A B B A A A B B 

10 26 laki-laki Wiraswasta A A A B A A A A B C 

11 31 Perempuan karyawan A C A B A A A B B C 

12 30 laki-laki Wiraswasta A C A B A B A B A C 

13 49 laki-laki Wiraswasta C C A B B B B A B B 

14 22 laki-laki Wiraswasta A C A B B B A A B B 

15 47 laki-laki Wiraswasta A B A B B C A A A B 

16 35 Perempuan Wiraswasta A A A B A C B B B A 

17 43 laki-laki camat B A B B B C A A B C 

18 41 laki-laki karyawan A A A B A C A B B B 

19 37 laki-laki Wiraswasta B A A B B B A B B B 

20 46 Perempuan Guru B B A B B C A B B B 

21 37 Laki-laki Wiraswasta A A A B B B A A B C 

22 41 Perempuan Wiraswasta B A A B B C A B B C 
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23 40 laki-laki Lurah C A A B A B A A B C 

24 27 laki-laki Wiraswasta C B A B A C A A B B 

25 31 laki-laki Wiraswasta A B A B A A A B B B 

26 31 laki-laki karyawan B A A B B A A A B C 

27 21 laki-laki Wiraswasta A B B B B A A B B C 

28 32 Perempuan Guru B A A B A A A A B C 

29 41 Laki-laki Wiraswasta B C A B B A B A B B 

30 40 Perempuan Dokter B A A B A A A A B C 

 

 

PENGEPUL 
          

            

No Umur 
Jenis 
kelamin Pekerjaan X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 

1 20 LAKI-LAKI PENGEPUL A A B A A A B A 

2 49 LAKI-LAKI PENGEPUL B B B B A B B B 

3 31 LAKI-LAKI PENGEPUL B C B B A C B B 

4 47 LAKI-LAKI PENGEPUL A A B B A A A A 

5 22 LAKI-LAKI PENGEPUL C A B B A B B A 

6 36 LAKI-LAKI PENGEPUL C B B A A C B B 

7 30 LAKI-LAKI PENGEPUL B B A B A A B C 

8 45 LAKI-LAKI PENGEPUL A C B B A B B A 

9 40 LAKI-LAKI PENGEPUL B B B B A B B A 

10 27 LAKI-LAKI PENGEPUL B B B B A B B B 
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KONSUMEN PEDANGANG 
          

             No Umur Jenis kelamin Pekerjaan X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 

1 20 LAKI-LAKI PEDAGANG A A A A C C A A B 

2 40 LAKI-LAKI PEDAGANG B B B A C B B B A 

3 21 LAKI-LAKI PEDAGANG B A A A B C C A B 

4 41 LAKI-LAKI PEDAGANG A C A A C C C A A 

5 37 LAKI-LAKI PEDAGANG A A A A C B C B B 

6 30 PEREMPUAN PEDAGANG C B B A C C C B C 

7 31 LAKI-LAKI PEDAGANG C A B A B B C B B 

8 46 LAKI-LAKI PEDAGANG A A A A C C B A B 

9 32 PEREMPUAN PEDAGANG B B A A C C B B B 

10 41 LAKI-LAKI PEDAGANG B C A A C C B B B 

 




