Perpustakaan Unika

Lampiran 1. Kuisioner Petani

Kepada
Yth. Ibu/Bapak/Saudara Responden
Di tempat
Dengan hormat,
Saya mahasiswa dari UNIKA Soegijapranata Semarang, saat ini sedang melakukan
penelitian yang merupakan salah satu tahapan dalam rangka menyelesaikan tugas akhir
untuk menempuh tingkat Sarjana (S1). Tujuan penelitian ini sendiri adalah untuk
mengevaluasi pengaruh kegiatan pasca panen koro pedang terhadap mutu, mulai dari
petani, pengumpul, pengepul sampai pedagang. Untuk itu, saya melakukan wawancara
terpandu dengan menggunakan kuisioner ini. Silakan memberi jawaban yang sesuai
dengan keadaan yang terjadi. Hasil penelitian diharapkan dapat memberi manfaat bagi
semua pihat terutama dalam peningkatan mutu koro pedang. Saya sangat berterima
kasih atas kesediaannya.
Wonogiri,

Jeany F

KUISIONER
IDENTITAS RESPONDEN
Nama
:
Alamat/No. Telp
:
Jenis kelamin
:(L/P)

Usia :

Tahun

1. Apakah Anda membudidayakan koro pedang selama 1 tahun terakhir?
( ) Ya
( ) Tidak
2. Berapa kali dalam setahun, Anda membudidayakan koro pedang?
( ) . . kali, pada bulan ....
3. Darimana Anda mendapatkan bibit koro pedang yang Anda gunakan?
( ) Hasil panen sendiri
( ) Beli di ....
4. Apakah ada kriteria untuk koro pedang yang akan dijadikan sebagai bibit?
( ) Tidak
( ) Ada, yaitu ....
5. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk membudidayakan koro pedang (
sejak tanam hingga panen )?
....
6. Bagaimana cara Anda memanen polong koro pedang?
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( ) Dipetik

( ) Digunting

7. Kapan waktu yang tepat untuk Anda memanen polong koro pedang?
....
8. Selain polong koro pedang, apakah bagian dari tanaman koro pedang juga
dimanfaatkan?
( ) Tidak
( ) Ya, yaitu . .
9. Setelah dipanen, bagaimana cara Anda untuk memisahkan koro dari polongnya?
....
10. Bagaimanakah Anda melakukan pengeringan untuk hasil panen Anda?
( ) Penjemuran
( ) Lainnya, sebutkan ....
Jika dengan penjemuran, berapa lama Anda menjemur koro pedang dan
bagaimana Anda mengetahui bahwa koro pedang tersebut sudah kering?
....
11. Apakah Anda melakukan pemilihan / sortasi pada hasil panen Anda?
( ) Ya
( ) Tidak
Jika ya, bagaimana Anda melakukan pemilihan / sortasi?
....
12. Pada tahapan persiapan pengiriman / pengangkutan koro pedang, apa yang biasa
Anda lakukan?
• Menimbang koro pedang
( ) Ya, dengan cara ....
( ) Tidak
• Mengemas koro pedang
( ) Ya, dengan cara ....
( ) Tidak
• Mengangkut koro pedang
( ) Ya, dengan cara ....
( ) Tidak
• Lainnya, sebutkan ....
13. Bagaimana penyimpanan dan berapa lama penyimpanan yang dilakukan
sebelum koro pedang dijual ke pengumpul?
....
14. Kapan ( berapa lama setelah panen ) biasanya Anda mengangkut / mengirim
koro pedang?
...
15. Siapa yang membeli koro pedang Anda?
( ) Perorangan / konsumsi pribadi (keluarga)
( ) Pengumpul
( ) Lainnya, sebutkan ....
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16. Dimana pembeli membeli koro pedang Anda?
( ) Pasar, yaitu Pasar ....
( ) Di lokasi panen
( ) Di lokasi pengumpulan bersamaan dengan koro pedang dari petani lain, yaitu
di ....
( ) Lainnya, sebutkan
17. Apakah ada pembagian / perbedaan harga berdasarkan mutu koro pedang?
( ) Ya, jelaskan ....
( ) Tidak
18. Apakah ada kesepakatan mutu koro pedang yang bisa diterima, diantara Anda
dan pembeli?
( ) Ya, jelaskan ....
( ) Tidak
19. Menurut Anda, koro pedang seperti apa yang dikatakan bermutu baik?
....
20. Menurut Anda, koro pedang seperti apa yang dikatakan bermutu jelek?
....
21. Bagaimana cara Anda mencegah supaya koro pedang tidak rusak?
....
22. Kesulitan apa yang Anda hadapi dalam membudidayakan dan menjual koro
pedang?
....
23. Kapan terakhir Anda memanen koro pedang?
....
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Lampiran 2. Kuisioner Pengumpul
Kepada
Yth. Ibu/Bapak/Saudara Responden
Di tempat
Dengan hormat,
Saya mahasiswa dari UNIKA Soegijapranata Semarang, saat ini sedang melakukan
penelitian yang merupakan salah satu tahapan dalam rangka menyelesaikan tugas akhir
untuk menempuh tingkat Sarjana (S1). Tujuan penelitian ini sendiri adalah untuk
mengevaluasi pengaruh kegiatan pasca panen koro pedang terhadap mutu, mulai dari
petani, pengumpul, pengepul sampai pedagang. Untuk itu, saya melakukan wawancara
terpandu dengan menggunakan kuisioner ini. Silakan memberi jawaban yang sesuai
dengan keadaan yang terjadi. Hasil penelitian diharapkan dapat memberi manfaat bagi
semua pihat terutama dalam peningkatan mutu koro pedang. Saya sangat berterima
kasih atas kesediaannya.
Wonogiri,

Jeany F

KUISIONER
IDENTITAS RESPONDEN
Nama
:
Alamat/No. Telp
:
Jenis kelamin
:(L/P)

Usia :

Tahun

1. Apakah Anda menjual koro pedang selama setahun terakhir ini?
( ) Ya
( ) Tidak
2. Apakah Anda memiliki tempat jualan sendiri untuk koro pedang yang dijual?
( ) Ya, terletak di ...
( ) Tidak
3. Darimana Anda mendapat pasokan koro pedang?
( ) Dalam kota
( ) Luar kota, yaitu ....
4. Apakah ada kesepakatan mengenai koro pedang antara Anda dan petani?
( ) Ya
( ) Tidak
5. Biasanya koro pedang yang Anda peroleh diangkut dan dikirim menggunakan
apa?
( ) Truk / pick up terbuka ( ) Mobil boks
( ) Lainnya ...
6. Apakah Anda sendiri yang mengelola pengangkutan koro pedang ke pengepul
atau pembeli lainnya?
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( ) Ya

( ) Tidak, siapa? ...

7. Setelah koro pedang di tempat Anda, apakah yang Anda lakukan?
( ) Langsung dijual ke pedagang
( ) Pembersihan antara koro pedang dengan kotorannya, dengan cara ...
( ) Penyimpanan, dengan cara ...
( ) Lainnya, sebutkan ...
8. Apakah Anda juga melakukan penggolongan mutu (grading) koro pedang?
( ) Ya
( ) Tidak
Jika ya, berdasarkan apa Anda melakukan penggolongan mutu / grading?
....
9. Apakah Anda melakukan pemilihan / sortasi pada hasil panen Anda?
( ) Ya
( ) Tidak
Jika ya, bagaimana Anda melakukan pemilihan / sortasi?
....
Jika terdapat koro pedang yang masih basah, apa yang Anda lakukan?
( ) Penjemuran
( ) Lainnya, yaitu ...
10. Pada tahapan persiapan pengiriman / pengangkutan koro pedang, apa yang biasa
Anda lakukan?
• Menimbang koro pedang
( ) Ya, dengan cara ....
( ) Tidak
• Mengemas koro pedang
( ) Ya, dengan cara ....
( ) Tidak
• Mengangkut koro pedang
( ) Ya, dengan cara ....
( ) Tidak
• Lainnya, sebutkan ...
11. Kapan dan berapa lama biasanya Anda mengangkut /mengirim koro pedang ke
pengepul?
....
12. Siapa yang membeli koro pedang Anda?
( ) Pengepul
( ) Pedagang
( ) Lainnya, sebutkan ...
13. Dimana pengepul membeli koro pedang Anda?
....
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14. Apakah ada pembagian / perbedaan harga berdasarkan mutu koro pedang?
( ) Ya, ....
( ) Tidak
15. Apakah ada minimal pembelian untuk koro pedang yang Anda jual?
( ) Ya, ....
( ) Tidak
16. Apakah ada kesepakatan mutu koro pedang antara Anda dan pembeli?
( ) Ya, yaitu ....
( ) Tidak
17. Menurut Anda, bagaimana koro pedang bisa dikatakan bermutu baik?
....
18. Menurut Anda, bagaimana koro pedang bisa dikatakan kering?
....
19. Menurut Anda, bagaimana koro pedang bisa dikatakan bermutu jelek?
....
20. Kesulitan apa yang Anda hadapi dalam berdagang koro pedang?
....
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Lampiran 3. Kuisioner Pengepul
Kepada
Yth. Ibu/Bapak/Saudara Responden
Di tempat
Dengan hormat,
Saya mahasiswa dari UNIKA Soegijapranata Semarang, saat ini sedang melakukan
penelitian yang merupakan salah satu tahapan dalam rangka menyelesaikan tugas akhir
untuk menempuh tingkat Sarjana (S1). Tujuan penelitian ini sendiri adalah untuk
mengevaluasi pengaruh kegiatan pasca panen koro pedang terhadap mutu, mulai dari
petani, pengumpul, pengepul sampai pedagang. Untuk itu, saya melakukan wawancara
terpandu dengan menggunakan kuisioner ini. Silakan memberi jawaban yang sesuai
dengan keadaan yang terjadi. Hasil penelitian diharapkan dapat memberi manfaat bagi
semua pihat terutama dalam peningkatan mutu koro pedang. Saya sangat berterima
kasih atas kesediaannya.
Wonogiri,

Jeany F

KUISIONER
IDENTITAS RESPONDEN
Nama
:
Alamat/No. Telp
:
Jenis kelamin
:(L/P)

Usia :

Tahun

1. Apakah Anda menjual koro pedang selama setahun terakhir ini?
( ) Ya
( ) Tidak
2. Apakah Anda memiliki tempat jualan sendiri untuk koro pedang yang dijual?
( ) Ya, terletak di ...
( ) Tidak
3. Darimana Anda mendapat pasokan koro pedang?
( ) Dalam kota
( ) Luar kota, yaitu ....
4. Apakah ada kesepakatan mengenai koro pedang antara Anda dan pengumpul?
( ) Ya
( ) Tidak
5. Biasanya koro pedang yang Anda peroleh diangkut dan dikirim menggunakan
apa?
( ) Truk / pick up terbuka ( ) Mobil boks
( ) Lainnya ...
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6. Apakah Anda sendiri yang mengelola pengangkutan koro pedang ke pedagang
besar atau pembeli lainnya?
( ) Ya
( ) Tidak, siapa? ...

7. Setelah koro pedang di tempat Anda, apakah yang Anda lakukan?
( ) Langsung dijual ke pedagang
( ) Pembersihan antara koro pedang dengan kotorannya, dengan cara ...
( ) Penyimpanan, dengan cara ...
( ) Lainnya, sebutkan ...
8. Apakah Anda juga melakukan penggolongan mutu (grading) koro pedang?
( ) Ya
( ) Tidak
Jika ya, berdasarkan apa Anda melakukan penggolongan mutu / grading?
....
9. Apakah Anda melakukan pemilihan / sortasi pada koro pedang?
( ) Ya
( ) Tidak
Jika ya, bagaimana Anda melakukan pemilihan / sortasi?
....
Jika terdapat koro pedang yang masih basah, apa yang Anda lakukan?
( ) Penjemuran
( ) Lainnya, yaitu ...
10. Pada tahapan persiapan pengiriman / pengangkutan koro pedang, apa yang biasa
Anda lakukan?
• Menimbang koro pedang
( ) Ya, dengan cara ....
( ) Tidak
• Mengemas koro pedang
( ) Ya, dengan cara ....
( ) Tidak
• Mengangkut koro pedang
( ) Ya, dengan cara ....
( ) Tidak
• Lainnya, sebutkan ...
11. Kapan dan berapa lama biasanya Anda mengangkut /mengirim koro pedang ke
pedagang besar?
....
12. Siapa yang membeli koro pedang Anda?
( ) Pedagang
( ) Lainnya, sebutkan ...
13. Dimana pedagang membeli koro pedang Anda?
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....
14. Apakah ada pembagian / perbedaan harga berdasarkan mutu koro pedang?
( ) Ya, ....
( ) Tidak
15. Apakah ada minimal pembelian untuk koro pedang yang Anda jual?
( ) Ya, ....
( ) Tidak
16. Apakah ada kesepakatan mutu koro pedang antara Anda dan pedagang besar?
( ) Ya, yaitu ....
( ) Tidak
17. Menurut Anda, bagaimana koro pedang bisa dikatakan bermutu baik?
....
18. Menurut Anda, bagaimana koro pedang bisa dikatakan kering?
....
19. Menurut Anda, bagaimana koro pedang bisa dikatakan bermutu jelek?
....
20. Kesulitan apa yang Anda hadapi dalam berdagang koro pedang?
....
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Lampiran 4. Kuisioner Pedagang

Kepada
Yth. Ibu/Bapak/Saudara Responden
Di tempat
Dengan hormat,
Saya mahasiswa dari UNIKA Soegijapranata Semarang, saat ini sedang melakukan
penelitian yang merupakan salah satu tahapan dalam rangka menyelesaikan tugas akhir
untuk menempuh tingkat Sarjana (S1). Tujuan penelitian ini sendiri adalah untuk
mengevaluasi pengaruh kegiatan pasca panen koro pedang terhadap mutu, mulai dari
petani, pengumpul, pengepul sampai pedagang. Untuk itu, saya melakukan wawancara
terpandu dengan menggunakan kuisioner ini. Silakan memberi jawaban yang sesuai
dengan keadaan yang terjadi. Hasil penelitian diharapkan dapat memberi manfaat bagi
semua pihat terutama dalam peningkatan mutu koro pedang. Saya sangat berterima
kasih atas kesediaannya.
Wonogiri,

Jeany F

KUISIONER
IDENTITAS RESPONDEN
Nama
:
Alamat/No. Telp
:
Jenis kelamin
:(L/P)
Pendidikan terakhir :

Usia :

Tahun

1. Apakah Anda menjual koro pedang selama setahun terakhir ini?
( ) Ya
( ) Tidak
2. Apakah Anda memiliki tempat jualan sendiri untuk koro pedang yang dijual?
( ) Ya, terletak di ...
( ) Tidak
3. Darimana Anda mendapat pasokan koro pedang?
( ) Dalam kota
( ) Luar kota, yaitu ....
4. Apakah ada kesepakatan mengenai koro pedang antara Anda dan pengepul?
( ) Ya
( ) Tidak
5. Biasanya koro pedang yang Anda peroleh diangkut dan dikirim menggunakan
apa?
( ) Truk / pick up terbuka ( ) Mobil boks
( ) Lainnya ...
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6. Apakah Anda sendiri yang mengelola pengangkutan koro pedang ke pembeli
lainnya?
( ) Ya
( ) Tidak, siapa? ...
7. Setelah koro pedang di tempat Anda, apakah yang Anda lakukan?
( ) Membersihkan koro pedang, dengan cara ...
( ) Langsung dijual
( ) Lainnya, sebutkan ...
8. Setelah koro pedang dikirim ke tempat Anda, apakah koro pedang tersebut
langsung habis terjual?
( ) Ya
( ) Tidak
Jika tidak, berarti Anda menyimpannya. Bagaimana Anda menyimpannya?
....
9. Apakah Anda juga melakukan penggolongan mutu (grading) koro pedang?
( ) Ya
( ) Tidak
Jika ya, berdasarkan apa Anda melakukan penggolongan mutu / grading?
....
10. Apakah Anda melakukan pemilihan / sortasi pada koro pedang?
( ) Ya
( ) Tidak
Jika ya, bagaimana Anda melakukan pemilihan / sortasi?
....
Jika ya, jika terdapat koro pedang yang masih basah, apa yang Anda lakukan?
( ) Penjemuran
( ) Lainnya, yaitu ...
11. Siapa yang membeli koro pedang Anda?
( ) Perorangan / konsumsi pribadi
( ) Pabrik atau pelaku usaha lain
( ) Lainnya, sebutkan ...
12. Dimana pembeli membeli koro pedang Anda?
....
13. Apakah ada pembagian / perbedaan harga berdasarkan mutu koro pedang?
( ) Ya, ....
( ) Tidak
14. Apakah ada minimal pembelian untuk koro pedang yang Anda jual?
( ) Ya, ....
( ) Tidak
15. Apakah ada kesepakatan mutu koro pedang antara Anda dan pembeli?
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( ) Ya, yaitu ....

( ) Tidak

16. Menurut Anda, bagaimana koro pedang bisa dikatakan bermutu baik?
....
17. Menurut Anda, bagaimana koro pedang bisa dikatakan kering?
....
18. Menurut Anda, bagaimana koro pedang bisa dikatakan bermutu jelek?
....
19. Kesulitan apa yang Anda hadapi dalam berdagang koro pedang?
....
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Lampiran 5. Hasil Analisa Jumlah Bahan Pengotor dan Koro Rusak
Tabel 16. Hasil Analisa Jumlah Bahan Pengotor dan Koro Rusak di Tingkat Petani
Sumber
Sampel

Jumlah
Sampel (g)

Jumlah
Bahan
Pengotor (%)

Butir
Rusak (%)

Butir
Belah (%)

Butir
Warna
Lain (%)

Butir
Keriput
(%)

Petani 1
Petani 2
Petani 3
Petani 4
Petani 5

1000
1000
1000
1000
1000

0,05
0,48
0,19
0,08
0,84

0,13
0,2
0,16
0,23
0,32

0,12
0,05

0,16
0,12
-

-

Petani 6
Petani 7

1000
1000

0,59
0,25

0,21
0,14

0,14
-

0,21
-

0,12

Petani 8

1000

0,09

0,1

-

-

-

Tabel 17. Hasil Analisa Jumlah Bahan Pengotor dan Koro Rusak di Tingkat Pengumpul
Sumber
Sampel
Pengumpul 1
Pengumpul 2
Pengumpul 3
Pengumpul 4

Jumlah
Sampel (g)

Jumlah
Bahan
Pengotor (%)

Butir
Rusak (%)

1000
1000
1000
1000

0,09
0,76
0,52
0,14

0,12
0,41
0,3
0,19

Butir
Belah
(%)

Butir
Warna
Lain (%)
-

0,14
0,18

Butir
Keriput
(%)
0,17
0,31
0,19
0,15

Tabel 18. Hasil Analisa Jumlah Bahan Pengotor dan Koro Rusak di Tingkat Pengepul
Sumber
Sampel

Jumlah
Sampel (g)

Pengepul 1
Pengepul 2
Pengepul 3
Pengepul 4
Pengepul 5
Pengepul 6

1000
1000
1000
1000
1000
1000

Jumlah
Bahan
Pengotor (%)
0,26
0,8
0,55
0,73
0,92
0,4

Butir
Rusak
(%)
0,19
0,48
0,31
0,45
0,64
0,17
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Butir
Belah
(%)
0,14
0,22
0,14
0,25
0,15

Butir
Warna
Lain (%)
0,28
0,15
0,17
0,35
0,28

Butir
Keriput
(%)
0,31
0,47
0,51
0,56
0,77
0,35
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Tabel 19. Hasil Analisa Jumlah Bahan Pengotor dan Koro Rusak di Tingkat Pedagang
Sumber
Sampel
Pedagang 1
Pedagang 2
Pedagang 3
Pedagang 4
Pedagang 5
Pedagang 6
Pedagang 7
Pedagang 8

Jumlah
Sampel (g)

Jumlah
Bahan
Pengotor (%)

1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

0,54
1,33
0,91
1,33
1,26
0,87
1,03
0,47

Butir
Rusak
(%)
0,24
0,57
0,49
0,42
0,63
0,5
0,56
0,1
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Butir
Belah
(%)
0,28
0,24
0,15
0,13
0,15
0,13
0,24

Butir
Warna
Lain (%)
0,36
0,46
0,28
0,62
0,29
0,14
0,16

Butir
Keriput
(%)
0,64
1,29
1,2
1,42
1,08
1,13
0,78
0,29
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Lampiran 6. Hasil Analisa Kadar Air
Tabel 20. Hasil Analisa Kadar Air di Tingkat Petani
Sumber
Wet Basis (%)
Dry Basis (%)
Petani 1
10,960±0,189
12,309±0,238
Petani 2
11,880±0,203
13,482±0,261
Petani 3
11,344±0,209
12,796±0,267
Petani 4
11,228±1,318
12,668±1,640
Petani 5
10,356±0,589
11,556±0,727
Petani 6
11,304±0,257
12,745±0,328
Petani 7
12,348±0,242
14,088±0,316
Petani 8
11,284±0,906
12,729±1,158

Total Padatan
89,040±0,189
88,120±0,203
88,656±0,209
88,772±1,318
89,644±0,589
88,696±0,257
87,652±0,242
88,716±0,906

Keterangan :
a. Nilai diatas menunjukkan nilai rata – rata + / - standar deviasi.
b. Analisa kadar air dilakukan dengan 5 kali ulangan.

Tabel 21. Hasil Analisa Kadar Air di Tingkat Pengumpul
Sumber
Wet Basis (%)
Dry Basis (%)
Pengumpul 1
11,184±0,298
12,593±0,378
Pengumpul 2
12,632±0,209
14,459±0,273
Pengumpul 3
12,514±0,439
12,660±0,728
Pengumpul 4
12,368±0,273
12,368±0,356

Total Padatan (%)
88,816±0,298
87,368±0,209
87,340±0,553
87,632±0,273

Keterangan :
a. Nilai diatas menunjukkan nilai rata – rata + / - standar deviasi.
b. Analisa kadar air dilakukan dengan 5 kali ulangan.

Tabel 22. Hasil Analisa Kadar Air di Tingkat Pengepul
Sumber
Wet Basis (%)
Dry Basis (%)
Pengepul 1
12,204±0,287
13,901±0,371
Pengepul 2
13,284±0,378
15,321±0,506
Pengepul 3
12,496±0,326
14,282±0,424
Pengepul 4
12,504±0,572
14,295±0,572
Pengepul 5
14,012±0,127
16,295±0,172
Pengepul 6
12,056±0,154
13,709±0,154
Keterangan :
a. Nilai diatas menunjukkan nilai rata – rata + / - standar deviasi.
b. Analisa kadar air dilakukan dengan 5 kali ulangan.
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Total Padatan (%)
87,796±0,750
86,716±0,378
87,504±0,326
87,496±0,572
85,988±0,127
87,944±0,154

77
Perpustakaan Unika

Tabel 23. Hasil Analisa Kadar Air di Tingkat Pedagang
Sumber
Pedagang 1
Pedagang 2
Pedagang 3
Pedagang 4
Pedagang 5
Pedagang 6
Pedagang 7
Pedagang 8

Wet Basis (%)
12,796±0,455
14,020±0,307
12,792±0,237
14,204±0,109
13,176±0,133
14,056±0,133
13,144±0,785
12,248±0,203

Dry Basis (%)
14,676±0,455
16,307±0,415
15,999±0,237
16,556±0,148
15,176±0,176
16,355±0,180
15,141±0,785
13,958±0,264

Keterangan :
a. Nilai diatas menunjukkan nilai rata – rata + / - standar deviasi.
b. Analisa kadar air dilakukan dengan 5 kali ulangan.
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Total Padatan (%)
87,204±0,455
85,980±0,307
86,208±0,237
85,796±0,109
86,824±0,133
85,944±0,133
86,865±0,785
87,752±0,203

