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PEDOMAN WAWANCARA 

A. Wawancara tentang  UMKM yang di jalankan : 

1. Siapa nama bapak/ibu ?  

2. Apa nama usaha yang bapak / ibu miliki ? 

3. Sudah berapa lama usaha yang bapak / ibu jalankan ? 

4. Bagimana bapak/ibu memperoleh modal dalam mendirikan 

usaha ini? 

5. Berapakah pendapatan bapak/ibu sebelum dan setelah adanya 

jembatan Indonesia Maju ini? 

6. Bagaimana Keuntungan dan kerugian bapak/ibu adanya 

jembatan Indonesia Maju? 

7. Dalam meningkatkan usaha bapak/ibu apa saja kendala yang 

dihadapi? 

8. Bagaimana perkembangan usaha bapak/ibu setelah adanya 

jembatan Indonesia Maju? 

9. Bagaiman tanggapan bapak/ibu terkait pembangunan jembatan 

Indonesia Maju apakah bapak/ibu mendukung atau tidak? 

10.  Apakah ada Lokasi perjudian dan Porsitusi di Kelurahan 

Kandai dan Kelurahan lapulu?  
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INSTRUMEN HASIL WAWANCARA 

Nama  : Ibu Ros  

Tempat  : Kelurahan Kandai 

Waktu   : 30 Juni 2021 

 

Tabel instrumen Hasil Wawancara 

No Pertanyaan Jawaban 

1.  Siapa nama ibu ? Ibu Ros 

2.  Apa nama usaha yang bapak 

/ ibu miliki ? 

 

Pakan ayam 

3.  Sudah berapa lama usaha 

yang bapak / ibu jalankan ? 

 

Dari tahun 2013 atau selama 3 

tahun 

4.  Bagimana bapak / ibu 

memperoleh modal dalam 

mendirikan usaha ini? 

 

Modal usaha saya pakai modal 

sendiri tidak meminjam 

5.  Berapakah pendapatan 

bapak/ibu sebelum dan 

setelah adanya jembatan 

Indonesia Maju ini? 

 

sebelum adanya jembatan 

pendapatan saya 100.000 

perhari, dan setelah ada 

jembatan itu lebih banyak lebih 

sampai 500.000 perhari ada 

peningkatan karena pembeli dari 

lapulu sudah kesini aktitvitas 

masyarakat lebih gampang. 

6.  Bagaimana Keuntungan 

dan kerugian bapak/ibu 

adanya jembatan Indonesia 

Maju? 

Keuntungan bisa untuk 

kehidupan sehari – hari, 

alhamdullilah tidak ada 

kerugianya, 

7.  Dalam meningkatkan usaha 

bapak/ibu apa saja kendala 

yang dihadapi? 

 

Kendalanya pasti ada karenakan 

barang itu apalagi kayak jagung 

main harganya kalau lagi banyak 

harganya turun, kalau ada sedikit 

dia mahal yah kita harus ikuti 

kasihan juga pembeli tapi saya 

mau apa kadang harga 5000/kg 

kalau lagi banyak dan 8000/kg 
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kalau lagi sedikit. Jadi dia tidak 

stabil karena memang pengaruh 

ketersediaan yang ada. 

8.  Bagaiman tanggapan 

bapak/ibu terkait 

pembangunan jembatan 

Indonesia Maju apakah 

bapak/ibu mendukung atau 

tidak? 

 

 

tanggapan saya adanya jembatan 

memudahkan perekonomian dan 

memudahkan akses‖. 

9.  Apakah ada Lokasi perjudian 

dan Porsitusi di Kelurahan 

Kandai dan Kelurahan 

lapulu?  

 

 

Alhamdulillah setauku di sini 

tidak adaji lokasi tempat untuk 

perjudian apalagi prostitusi.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 | L A M P I R A N  

 

 

INSTRUMEN HASIL WAWANCARA 

Nama  : Ibu Zuhra 

Tempat  : Kelurahan Kandai 

Waktu   : 30 Juni 2021 

 

Tabel instrumen Hasil Wawancara 

No Pertanyaan Jawaban 

1.  Siapa nama ibu ? Ibu Zuhra 

2.  Apa nama usaha yang bapak / 

ibu miliki ? 

 

Kios MILA 

3.  Sudah berapa lama usaha yang 

bapak / ibu jalankan ? 

 

saya memulai usaha adami 10 

Tahun 

4.  Bagimana bapak/ibu 

memperoleh modal dalam 

mendirikan usaha ini? 

 

modal usaha mengambil dari 

koperasi 

5.  Berapakah pendapatan 

bapak/ibu sebelum dan setelah 

adanya jembatan Indonesia 

Maju ini? 

 

sebelumnya ada jembatan susah 

sekali dapat 100.000 perhari 

kurang orang lewat,setelah ada 

jembatan ini bisami kita dapat 

400.000 perhari kadang lebih 

juga. 

6.  Bagaimana Keuntungan dan 

kerugian bapak/ibu adanya 

jembatan Indonesia Maju? 

keuntungan ada peningkataan 

pendapatam kalau kerugian 

alhamdulillah tidak ada. 

7.  Dalam meningkatkan usaha 

bapak/ibu apa saja kendala 

yang dihadapi? 

 

Tidak Ada 

8.  Bagaiman tanggapan 

bapak/ibu terkait 

pembangunan jembatan 

Indonesia Maju apakah 

bapak/ibu mendukung atau 

tidak? 

 

Tanggapan saya mengenai 

jembatan indonesia maju bisa 

meningkatkan pendapatan 
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INSTRUMEN HASIL WAWANCARA 

Nama  : Ibu Nurjannah  

Tempat  : Kelurahan Lapulu 

Waktu   : 30 Juni 2021 

 

Tabel instrumen Hasil Wawancara 

No Pertanyaan Jawaban 

1.  Siapa nama ibu ? Ibu Nurjannah 

2.  Apa nama usaha yang bapak 

/ ibu miliki ? 

Kios Halijah 

3.  Sudah berapa lama usaha 

yang bapak / ibu jalankan ? 
saya memulai usaha dari tahun 

2017. 

4.  Bagimana bapak/ibu 

memperoleh modal dalam 

mendirikan usaha ini? 

modal usaha diambil pertama kali 

dari koperasi. 

5.  Berapakah pendapatan 

bapak/ibu sebelum dan 

setelah adanya jembatan 

Indonesia Maju ini? 

 

setelah adanya ini jembatan 

alhamdulillah ada peningkatan 

sedikit,pendapatan tidak menentu 

kadang – kadang 500.000 perhari 

kalau sebelum ada jembatan 

kadang 100.000. 

6.  Bagaimana Keuntungan 

dan kerugian bapak/ibu 

adanya jembatan Indonesia 

Maju? 

keuntungan ada peningkataan 

pendapatam kalau kerugian tidak 

ada. 

7.  Dalam meningkatkan usaha 

bapak/ibu apa saja kendala 

yang dihadapi? 

Tidak Ada 

8.  Bagaiman tanggapan 

bapak/ibu terkait 

pembangunan jembatan 

Indonesia Maju apakah 

bapak/ibu mendukung atau 

tidak? 

tanggapan saya alhamdullilah 

bersyukur karena ada peningkatan 

9.  Apakah ada Lokasi 

perjudian dan Porsitusi di 

Kelurahan Kandai dan 

Kelurahan lapulu?  

Alhamdulillah setauku di sini 

tidak adaji lokasi tempat untuk 

perjudian apalagi prostitusi. 
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INSTRUMEN HASIL WAWANCARA 

Nama  : Ibu Rani 

Tempat  : Kelurahan Lapulu 

Waktu   : 30 Juni 2021 

 

Tabel instrumen Hasil Wawancara 

No Pertanyaan Jawaban 

1.  Siapa nama ibu ? Ibu Rani 

2.  Apa nama usaha yang 

bapak / ibu miliki ? 
warung makan Bakso Kepala dan Sari 

laut 

3.  Sudah berapa lama usaha 

yang bapak / ibu jalankan 

? 

saya menjalankan usaha mulai dari 5 

bulan 

4.  Bagimana bapak/ibu 

memperoleh modal dalam 

mendirikan usaha ini? 

modal usahanya pinjaman dari Bank. 

5.  Berapakah pendapatan 

bapak/ibu sebelum dan 

setelah adanya jembatan 

Indonesia Maju ini? 

 

pendapatan tidak menentu kadang – 

kadang kalau awal kita baru belum 

langsung begitu rame awalnya kan 

masih kita tarik pembeli paling 

1000.000 perhari kalau sekarang sudah 

mencapai 4000.000 perhari. 

6.  Bagaimana Keuntungan 

dan kerugian bapak/ibu 

adanya jembatan 

Indonesia Maju? 

keuntungan adanya peningkatan 

pendapatan adapun kerugiannya biasa 

kita ada kesalahan umpama mau 

mengiling ada yang salah rasa harus 

kita batalkan tidak bisa kita teruskan 

lebih baik kita batalkan atau buang  

daripada kita teruskan menjauhkan 

kita punya pelanggan. 

7.  Dalam meningkatkan 

usaha bapak/ibu apa saja 

kendala yang dihadapi? 

 

kendalanya pas hujan pembeli kurang 

karena orang malas keluar kalau 

hujan,perkembangan setelah ada 

jembatan kan psa saya didepan 

jembatan jadi pertemuannya antara 

berapa sisi buka mulai jam 9 pagi 

sampai jam 12 malam, 

8.  Bagaiman tanggapan Tanggapan saya sangat membantu 
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bapak/ibu terkait 

pembangunan jembatan 

Indonesia Maju apakah 

bapak/ibu mendukung 

atau tidak? 

sekali terutama sama orang – orang 

kecil maksudnya dari sisi daratan 

kalau dari sisi nelayan, neleyan–

nelayan kecil tidak sangat membantu 
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INSTRUMEN HASIL WAWANCARA 

Nama  : Ibu Nursya 

Tempat  : Kelurahan Lapulu 

Waktu   : 30 Juni 2021 

 

Tabel instrumen Hasil Wawancara 

No Pertanyaan Jawaban 

1.  Siapa nama ibu ? Ibu Nursya 

2.  Apa nama usaha yang bapak / ibu 

miliki ? 
Kios Nursya 

3.  Sudah berapa lama usaha yang 

bapak / ibu jalankan ? 
memulai usaha sejak 5 tahun 

4.  Bagimana bapak/ibu memperoleh 

modal dalam mendirikan usaha 

ini? 

 

meminjam dikoperasi kios saja 

belum isinya modal untuk 

isinya saya ambil uang dibank, 

5.  Berapakah pendapatan bapak/ibu 

sebelum dan setelah adanya 

jembatan Indonesia Maju ini? 

 

pendapatan tergantung dari 

rezeki biasa kadang 300.000 

kadang 500.000 perhari, 

sebelum adanya jembatan 

berapa pendapatan 200.000 

perhari, 

6.  Bagaimana Keuntungan dan 

kerugian bapak/ibu adanya 

jembatan Indonesia Maju? 

keuntunggan yang saya alami 

alhamdullilah meningkat 

pendapatan, kerugiannya 

kadang ada kehilangan saya 

ketiduran dikios sekitar jam 11 

siang dompetku saya taruh 

dilemari terus pas saya bangun 

sudah hilangmi dompetku, 

7.  Dalam meningkatkan usaha 

bapak/ibu apa saja kendala yang 

dihadapi? 

 

Tidak ada 

8.  Bagaiman tanggapan bapak/ibu 

terkait pembangunan jembatan 

Indonesia Maju apakah bapak/ibu 

mendukung atau tidak? 

 

alhamdullilah semenjak ada ini 

jembatan sangat membantu 
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LAMPIRAN – LAMPIRAN 

Gambar 5.1  

Wawancara Penulis Bersama Ibu Ros Pelaku UMKM  

(penjual pakan ayam) 

 
Sumber : Kelurahan Kandai Kecematan Kendari 

 

Gambar 5.2  

Wawancara Penulis Bersama Ibu Zuhra  

(penjual bahan pokok) 

 
Sumber : Kelurahan Kandai Kecematan Kendari 
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Gambar 5.3 

Wawancara Penulis Bersama Ibu Halijah 

(Penjual Bahan Pokok) 

  

 

Gambar 5.4 

Wawancara Penulis Bersama Ibu Rani 

(warung makan bakso kepala dan sari laut) 
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Gambar 5.5 

Wawancara Penulis Bersama Ibu Nursya 

(penjual bahan pokok) 
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BIODATA PENULIS 

 
Nama    : Nirmala Sari 

Tempat, Tanggal Lahir : Kendari, 20 Desember 1998 

Jenis Kelamin   : Perempuan 

Agama    : Islam 

Alamat    : Jl. Cemara No 50 

No telp    : 08215405660 

Email     : 

Nirmalasari98mala@gmail.com 

Riwayat pendidikkan   : 

 2005 – 2011   : SD Negeri 4 Kendari 

 2011 – 2014  : SMP Negeri 6 Kendari 

 2014 – 2017  : MA INDOTEC Kendari 

 2017 – sekarang  : Institut Agama Islam Negeri 

Kendari  

 

 

 

 

 


