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LAMPIRAN 

 

 Panduan Wawancara 

Wawancara dengan petani labu kuning “A” 

1. Mengapa labu menjadi pilihan untuk ditanam? 

• Karena tanaman labu kuning cocok ditanam di sekitar kopeng dan cara 

penanamannya cukup mudah dan tidak butuh perawatan yang ekstra dan 

tanaman labu juga dapat ditanam disela-sela tanaman utama. 

2. Rata-rata harga jual labu per kg Rp ? 

• Harga paling rendah Rp1000/kg dan paling tinggi kalau waktu musim labu 

kuning Rp 2500/kg. kalau waktu bulan puasa menjadi Rp3000 – Rp3500/kg. 

3. Bagaimana cara anda menjual buah labu segar ? 

• Biasanya sudah ada langganan jadi para pedagang kecil atau pedagang 

sayuran pada datang kerumah untuk membeli labu kuning tersebut, ada juga 

tetangga yang membawanya ke Jakarta. 

4. Siapa saja pembeli labu segar dari hasil panen anda ? 

• Pedagang sayur, orang yang langsung berkunjung kerumah, pedagang besar. 

5. Apakah labu cukup banyak diminati pembeli ? 

• Belum banyak diminati pembeli, karena sepengetahuan masyarakat belum 

tau banyak mengolah buah labu kuning untuk dikonsumsi dan belum tau 

banyak manfaat buah labu kuning tersebut. 
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6. Bagaimana sistim pembayaran jika yang membeli pelanggan anda dan ambil dalam 

jumlah besar ? 

• Jika pedagang sayur yang biasanya ngambil dan sudah kenal dan menjadi 

langganan biasanya mereka membawa buah labu dahulu kemudian dalam 

3hari – 6 hari kemudian baru dibayar, tetapi jika pembeli belum kenal dan 

pembeli baru pembayaran langsung tunai. 

7. Bagaimana cara anda menanam labu segar sampai pemanenan hingga mengasilkan 

buah labu yang kualitas bagus dan apakah membutuhkan biaya yang banyak ? 

• Untuk menghasilkan buah labu yang berkualitas bagus cukup mudah yaitu 

dengan cara, hasil panen buah labu kuning yang pertama kali pilih buah labu 

kuning yang bagus dan berkualitas kemudian belah dengan pisau dan ambil 

biji buah labu kuning tersebut kemudian keringkan dengan cara dijemur di 

sinar matahari dalam waktu kurang lebih satu sampai tiga hari kemudian biji 

buah labu kuning yang kering tersebut siap untuk ditanam. Penanaman 

cukup mudah biji yang sudah dikeringkan labu disebar di ladang yang sudah 

disiapkan lalu beri pupuk kandang. 

8. Apakah anda setiap bulannya selalu tersedia buah labu kuning segar ? 

• Tidak karena biasanya sekali panen dalam waktu 1 bulan sudah habis 

diambil para pedagang, biasanya kalau ada yang cari buah labu kuning  dan 

persedian dirumah habis dicarikan petanilainnya. 
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9. Berapa lama daya simpan buah labu segar setelah dipanen ? 

• Buah labu kuning bertahan kurang lebih sampai 1tahun setelah dipanen 

asalkan batang yang diatas jangan dipotong, karena jika batang atau tangkai 

buah labu dipotong akan cepat membusuk. 

10. Dalam setiap tahun biasanya dapat panen berapa kali? 

• Setahun dapat panen 2 kali. 

11. Setiap panen biasanya menghasilkan berapa banyak labu? 

• Biasanya lahan 200m² dapat menghsilakan 2ton buah labu kuning 
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Wawan cara dengan petani labu kuning 

1. mengapa labu menjadi pilihan untuk ditanam? 

• Karena tanaman labu kuning mudah ditanam didaerah sini, dan cara 

penanamannya pun mudah dan tidak membutuhkan perwatan yang ekstra. 

2. Rata-rata harga jual labu per kg Rp ? 

• Biasanya Rp2000/kg 

3. Bagaimana cara anda menjual buah labu segar ? 

• Biasanya sekali panen, jadi sekaligus langsung dipanen bersamaan dan 

biasanya sebelum dipanen sudah dipesan dari Jakarta, jadi hari ini dipanen 

sorenya atau esok harinya sudah dibawa ke Jakarta. 

4. Siapa saja pembeli labu segar dari hasil panen anda ? 

• Pedagang besar dari Jakarta 

5. Apakah labu cukup banyak diminati pembeli ? 

• Belum begitu diminati banyak pembeli. 

6. Bagaimana sistim pembayaran jika yang membeli pelanggan anda dan ambil dalam 

jumlah besar ? 

• Pembayaran mulai sekarang terima buah labu kuning langsung terima uang, 

soalnya dulu pernah tertipu sampai 4ton yang bernilai jutaan, kalau dahulu 

model pembayaran buah labu kuning dibawa dahulu kemudian uang 

terakhir. 

7. Bagaimana cara anda menanam labu segar sampai pemanenan hingga mengasilkan 

buah labu yang kualitas bagus dan apakah membutuhkan biaya yang banyak ? 
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• Untuk menghasilkan buah labu yang berkualitas bagus cukup mudah yaitu 

dengan cara hasil panen buah labu kuning yang pertama kali pilih buah labu 

kuning yang bagus dan berkualitas kemudian belah dengan pisau dan ambil 

biji buah labu kuning tersebut kemudian keringkan dengan cara dijemur di 

sinar matahari dalam waktu kurang lebih satu sampai tiga hari, kemudian 

biji buah labu kuning yang kering tersebut siap untuk ditanam. Penanaman 

cukup mudah biji yang sudah dikeringkan labu disebar di lading yang sudah 

disiapkan lalu beri pupuk kandang. 

8. Apakah anda setiap bulannya selalu tersedia buah labu kuning segar ? 

• Tidak, ya karena setiap panen langsung terjual. 

9. Berapa lama daya simpan buah labu segar setelah dipanen ? 

• Buah labu kuning bertahan kurang lebih sampai 1tahun setelah dipanen 

asalkan batang yang diatas jangan dipotong, karena jika batang atau tangkai 

buah labu dipotong akan cepat membusuk. Umur buah labu kuning di hawa 

panas dapat bertahan lama, tetapi dihawa dingin buah labu kuning akan 

cepat membusuk. 

10. Dalam setiap tahun biasanya dapat panen berapa kali? 

• Dua kali panen dalam setahun 

11. Setiap panen biasanya menghasilkan berapa banyak labu? 

• Lahan 700m² dapat menghasilkan 5-6ton buah labu kuning. 
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Wawancara dengan Bu Paniyem tengkulak atau pedagang perantara 

1. Dari sumber manakah anda mendapatkan buah labu labu segar ? 

• Dari teman – teman petani, bua paniyem banyak memiliki kenalan petani 

labu kuning jadi missal petani A sudah hampir panen petani A akan 

menghubungi Bu Paniyem. Kadang ketika Bu Paniyem ketika sedang 

mencari ke desa-desa dan melihat kebun penuh dengan labu kuning dan siap 

panen biasanya Bu Paniyem akan menembung atau memita kepada pemilik 

kebun apakah dijual buah labu kuning tersebut. 

2. Rata-rata harga beli labu segar per kg Rp ? 

• Harga beli dari petani Rp1500/kg sampai Rp2000/kg. 

3. Rata-rata harga jual labu segar per kg Rp ? 

• harga mulai dari Rp2000/kg sampai Rp 2500/kg, kalau waktu bulan puasa 

bu paniyem menjual dengan harga Rp 3000/kg sampai Rp 3500/kg nya. 

4. Apakah setiap saat anda mendapat labu segar ? 

• Ya, karena kami setiap hari nya selalu tersedia buah labu kuning baik itu 

musim buah labu kuning maupun tidak musim buah labu kuning. 

5. Mengapa anda memilih buah labu segar sebagai produk untuk diperdagangkan ? 

• Karena khas dari kopeng yaitu buah labu kuning. 

6. Siapa pembeli labu segar dari anda ? 

• Biasanya orang yang kebetulan lewat didepan rumah saya kemudian mampir 

untuk membeli, ada pelanggan yang dari Ambarawa, Yogyakarta, Jakarta. 

7. Apakah anda memiliki pelanggan tetap ? 
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• Ya, yaitu pedagang besar dari Jakarta 

8. Ke daerah mana saja anda menjual buah labu segar ? 

• Jual ya didepan rumah saja ini, tetapi ada pelanggan yang biasanya dibawa 

ke Jakarta, Ambarawa, Yogyakarta 

9. Apakah buah labu segar banyak diminati pembeli ? 

• Belum cukup banyak pembeli. 

10. Apakah berdagang labu segar cukup menguntungkan bagi anda ? 

• Ya bagi saya cukup menguntungkan sedikit-sedikit kejual yang penting 

laku. 

11. Bagaimana sistim pengangkutan labu segar jika anda membeli dalam jumlah 

banyak/partai besar ? 

• Biasanya saya menyewa pick up untuk mengangkut buah labu kuning yang 

dibeli. 
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Wawancara dengan konsumen pegawai Bank BPR yang kebetulan mampir beli 

buah labu kuning 

1. Rata-rata harga beli labu per kg Rp ? 

• Rp3000/kg 

2. Darimana anda membeli buah labu segar ? 

• Di Bu Paniyem 

3. Bagaimana cara mendapatkan buah labu segar ? 

• Ketika mau menuju ke wisata kopeng melihat banyak tumpukan buah labu 

kuning, lalu mampir saja dan membelinya. 

4. Seberapa sering anda membeli buah labu segar ? 

• Tidak begitu sering, soalnya biasanya dibuat kolak saja. 

5. Apakah buah labu kuning mudah diperoleh ? 

• Ya kalau dikopeng begini mudah, tetapi kalau di kota agak susah, di mall aja 

susah ditemui. 

6. Untuk keperluan apa sajakah anda membeli buah labu segar ? 

• Untuk dibikin kolak saja. 

7. Bagaimana anda mengolah buah labu segar ? 

• Dibuat menjadi kolak. 
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Gambar penimbangan buah labu kuning yang siap dikirim ke Jakarta 

Sumber Data primer (31 Mei 2012) 

 

 

 

Setelah proses penimbangan, dan buah labu kuning siap diangkut dan dikirim ke Jakarta 

Sumber Data primer (31 Mei 2012) 
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Persediaan buah labu kuning   

  Sumber Data primer (31 Mei 2012) 

   

 

 

Gambar tanaman buah labu kuning 

Sumber Data primer (31 Mei 2012) 
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Gambar kebun buah labu kuning 

Sumber Data primer (31 Mei 2012) 

 

 

Gambar bersama team 

Sumber Data primer (31 Mei 2012) 
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Gambar sedang Tanya jawab 

Sumber Data primer (31 Mei 2012) 

 

 

Persediaan buah labu kuning 

Sumber Data primer (31 Mei 2012) 
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Gambar Tanya jawab 

 Sumber Data primer (31 Mei 2012) 

 

  

Gambar buah labu jenis labu Taiwan / labu ketan 

Sumber Data primer (31 Mei 2012) 
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Gambar lahan labu kuning 

Sumber Data primer (31 Mei 2012) 

 

 

Gambar Tanya jawab dengan petani labu kuning 

Sumber Data primer (31 Mei 2012) 
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Gambar buah labu kuning yang rusak/busuk 

Sumber Data primer (31 Mei 2012) 

 

 

Gambar buah labu kuning yang rusak/busuk 

Sumber Data primer (31 Mei 2012) 
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Gambar buah labu kuning yang terkena jamur 

Sumber Data primer (31 Mei 2012) 

 

 

Gambar buah labu kuning jenis labu ketan / labu taiwan 

Sumber Data Primer (19 februari 2013) 
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Gambar persediaan buah labu kuning  

Sumber Data Primer (19 februari 2013) 

 

 

 

Gambar proses penimbangan saat konsumen membeli buah labu kuning 

Sumber Data Primer (19 februari 2013) 
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Gambar proses penimbangan saat konsumen membeli buah labu kuning 

Sumber Data Primer (19 februari 2013) 

 

 

Gambar melayani konsumennya 
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Sumber Data Primer (19 februari 2013) 

 

Gambar baliho hasil olahan labu kuning 

Sumber Data Primer (19 februari 2013) 

 

 

Gambar bermacam-macam olahan labu kuning Bu Nanik 

Sumber Data Primer (19 februari 2013) 
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Gambar bermacam-macam olahan labu kuning Bu Nanik 

Sumber Data Primer (19 februari 2013) 

 

 

Gambar bermacam-macam olahan labu kuning Bu Nanik 

Sumber Data Primer (19 februari 2013) 




