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LAMPIRAN I 

PANDUAN WAWANCARA 

MANAJEMEN RISIKO PADA SISTEM PERDAGANGAN BERAS  

UD HASIL BUMI BOJA 

 

Identitas Partisipan : 

Nama : 

Usia : 

Jenis Kelamin :  

Pendidikan   : 

Gambaran Umum UD Hasil Bumi Boja 

No. Pertanyaan 

1. Sejak kapan UD Hasil Bumi Boja berdiri? 

2. Bagaimana UD Hasil Bumi Boja dapat bertahan hingga saat ini? 

 

Sistem Perdagangan UD Hasil Bumi Boja 

No. Pertanyaan 

1. Siapa saja yang berperan sebagai suplier utama dan konsumen bagi UD 

Hasil Bumi Boja?  

2. Apa alasan petani menyetorkan gabah secara langsung kepada UD Hasil 

Bumi Boja? 

3. Bagaimana proses penjualan yang dilakukan oleh suplier kepada UD Hasil 

Bumi Boja? 

4. Bagaimana sistem perdagangan beras pada UD Hasil Bumi Boja? 

5. Apa keuntungan bisnis yang didapat dari penjualan beras di UD Hasil 

Bumi Boja? 

 

Hubungan Patron Client  

No. Pertanyaan 

1. Pihak mana saja yang menjadi pemasok gabah bagi penebas? 

2. Apakah penebas pernah mengalami konflik dengan pemasok, terutama 

mengenai penentuan harga gabah?  

3. Bagaimana cara mengatasi konflik yang dialami dengan pemasok? 
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4. Faktor apa yang menyebabkan pemasok memiliki hubungan baik dengan 

penebas? 

5. Faktor apa yang membuat pemasok berhenti bekerjasama dengan penebas? 

6. Faktor apa saja yang membuat penebas memiliki hubungan patron client 

dengan pedagang? 

7. Apa kelebihan dan kekurangan yang dialami oleh pedagang jika memiliki 

hubungan patron client dengan penebas? 

 

Jenis dan Manajemen Risiko 

No. Pertanyaan 

1. Risiko input apa saja yang dialami oleh UD Hasil Bumi Boja? Bagaimana 

manajemen risikonya? 

2. Risiko permintaan pasar apa saja yang dialami oleh UD Hasil Bumi Boja? 

Bagaimana manajemen risikonya? 

3. Risiko sumber daya manusia apa saja yang dialami oleh UD Hasil Bumi 

Boja? Bagaimana manajemen risikonya? 

4. Risiko sosial apa saja yang dialami oleh UD Hasil Bumi Boja? Bagaimana 

manajemen risikonya? 

5. Risiko teknologi dan bangunan apa saja yang dialami oleh UD Hasil Bumi 

Boja? Bagaimana manajemen risikonya? 

6. Risiko kerjasama apa saja yang dialami oleh UD Hasil Bumi Boja? 

Bagaimana manajemen risikonya? 

7. Risiko alam apa saja yang dialami oleh UD Hasil Bumi Boja? Bagaimana 

manajemen risikonya? 
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LAMPIRAN II 

TRANSKRIP WAWANCARA 

 

Keterangan Kode 

Sistem Perdagangan Beras Hubungan Patron Client Jenis Risiko Manajemen Risiko 

1: Suplier pedagang 

2: Konsumen pedagang 

3: Keuntungan bisnis 

4: Sistem tebasan 

 

5: Pemasok penebas 

6: Konflik 

7: Penyelesaian konflik 

8: Hubungan penebas dengan 

petani 

9: Hubungan pedagang dengan 

penebas 

10: Resiprositas 

11: Keuntungan hubungan 

patron client 

12: Kerugian hubungan patron 

client 

 

13: Risiko input 

14: Risiko permintaan pasar 

15: Risiko sumber daya 

manusia 

16: Risiko sosial 

17: Risiko teknologi dan 

bangunan 

18: Risiko kerjasama 

19: Risiko alam 

20: Tidak dapat dihindari 

21: retain 

22: shift 

23: reduce 

24: insurance 

25: avoid 
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TRANSKRIP WAWANCARA 1 

 

Nama   : Susana 

Partisipan  : Pedagang UD Hasil Bumi Boja 

Jenis Kelamin  : Perempuan 

Waktu Pelaksanaan : Februari - Juli 2017  

 

Keterangan:  

P  : Penulis 

I1 : Informan 1 

 

Kode Pernyataan 

P  Siapa saja yang berperan sebagai suplier utama bagi UD Hasil Bumi Boja?  Bagaimana prosesnya? 

I1 1 

4 

8 

Ya petani sama penebas. Ada petani yang 1 bulan sebelum masa panen menjual hasil panen ke penebas, ada 

pula yang menjual langsung ke pedagang. Jadi tidak ada hukum pastinya, tergantung petaninya mau gimana. 

Misal petani menjual ke penebas akan ada perjanjian kesepakatan harga, dan penebas akan memberi uang muka 

(DP) terlebih dulu sesuai dengan kesepakatan, jadi petani punya kewajiban untuk menjaga sawahnya. 

P  Apa keuntungan bisnis yang didapat dari penjualan beras di UD Hasil Bumi Boja? 

I1 3 Jadi dagang beras itu tidak hanya jual beras saja, tapi sisa dari hasil proses beras juga bisa dijual seperti sekam 

dan  

katul. Padahal sekam dan katulnya kita tidak beli, kan itu sisa dari selep beras. Jadi ya keuntungannya lumayan. 

P  Siapa saja yang berperan sebagai konsumen bagi UD Hasil Bumi Boja?  



   

6 
 

I1 2 Ya konsumennya macem-macem, mulai dari toko-toko, warung makan sampe perusahaan besar.  Puji Tuhan 

juga dari tahun 2000 sampai sekarang bisa kirim ke PT. Nissin. Kita jaga nama baik, kepercayaan dan kualitas. 

P  Apa kelebihan dan kekurangan yang dialami oleh pedagang jika memiliki hubungan patron client dengan 

penebas? 

I1 9 

11 

12 

Ya semua hubungan ada plus minusnya, kalau hubungan dengan penebas ya sisi negatifnya kita sendiri harus 

nyiapin  

modal setiap saat karena penebas seringnya datang ke toko pada jam sore setelah tutup toko. Tapi ya kalau kita 

lagi  

susah cari gabah, penebas mau mencarikan. Itu karena hubungannya sudah lama, sudah sampai 10 tahun lebih. 

P  Risiko input apa saja yang dialami oleh UD Hasil Bumi Boja?  

I1 13 

20 

Kalau itu ya risikonya gabah susut. Tapi ya nda bisa dihindari kalau itu, jadi ya nanti harganya lebih rendah. 

P  Risiko permintaan pasar apa saja yang dialami oleh UD Hasil Bumi Boja?  

I1 14 

 

Biasanya harga turun justru toko menjadi sepi, ketika masa panen permintaan akan berkurang. Jadi menyimpan  

persediaan dalam bentuk gabah bukan dalam bentuk beras, karena gabah lebih aman untuk disimpan 

dibandingkan  

beras. 

P  Risiko sumber daya manusia apa saja yang dialami oleh UD Hasil Bumi Boja?  

I1 15 

 

Ya ada yang nimbang malah salah, keliru gitu lho. Sok kelebihan opo kurang berapa kg. Sing salah nulis ya ada. 

Trus  
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ya pernah ada sing sakit, nda masuk tapi nda ngabari. Kan garai kacau to gaweane. 

P  Risiko sosial apa saja yang dialami oleh UD Hasil Bumi Boja?  

I1 16 Ya pernah kejadian karyawan ada yang ketahuan mencuri katul, arang, karung, dan lain-lain. Ya kita tahunya 

waktu  

ada orang yang menjual barang itu dengan karung milik kita (UD Hasil Bumi Boja), jadi bisa langsung 

ditelusuri. 

P  Risiko teknologi dan bangunan apa saja yang dialami oleh UD Hasil Bumi Boja?  

I1 17 Ya paling mesin pecah kulitnya rusak/macet kalau sering dipake, bisa jadi ada gabah yang nyelip. Kalau pas 

ujan  

deres, angine kenceng trus atape bocor ya langsung kena beras. 

P  Risiko kerjasama apa saja yang dialami oleh UD Hasil Bumi Boja?  

I1 18 Risikonya misal ada pembatalan sepihak padahal sudah ada janji sebelumnya kalau mau pesan, tapi tiba-tiba 

batal.  

Ada juga yang sudah janji seminggu mau bayar malah ngapusi. 

P  Risiko alam apa saja yang dialami oleh UD Hasil Bumi Boja?  

I1 19 Kalau pas njemur tiba-tiba ujan ya rusak juga gabahe. 

P  Bagaimana manajemen risiko input? 

I1 13 

20 

23 

Kalau gabah banyak biji hampa ya risiko tersebut tidak dapat dihindari, mensiasatinya dengan harganya beda 

jadi  

berkurang dari harga standarnya. Jadi ya kita terima apa adanya karena itu hasil pertanian. Kalau pabrik  kan 
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21 kita bisa  

klaim barang cacat tapi kalo pertanian tidak bisa. 

P  Bagaimana manajemen risiko permintaan pasar? 

I1 14 

25 

21 

Kalau harga jualnya turun dan punya modal, disimpan dalam bentuk gabah  tanpa diproduksi jadi beras. Tapi 

kalau  

tidak punya modal, tetap harus diproduksi dan dijual dengan harga murah supaya tidak menyimpan banyak  

stok beras. 

P  Bagaimana manajemen risiko sumber daya manusia? 

I1 15 

25 

21 

Kalau kita tau ada kesalahan pada karyawan ya dibilangi supaya dia paham salahnya dimana dan tidak diulangi 

lagi  

salahnya, terus kalau masalah nda masuk kerja dadakan ya dielingke juga supaya sini bisa prepare karyawan lain 

buat  

gantike jadi produksi isa tetep jalan. 

P  Bagaimana manajemen risiko sosial? 

I1 16 

23 

25 

Ya ada tetangga sekitar yang mencuri di tempat penggilingan padi, tapi ambilnya hanya 1sak berisi 10kg 

sehingga  

kita sulit untuk menindaklanjuti. Ada juga karyawan yang mencuri, kalau karyawan ketauan langsung 

dikeluarkan. 

P  Bagaimana manajemen risiko teknologi dan bangunan? 

I1 17 Mesin pecah kulit, mesin blower, dan mesin jahit kadang tidak bisa berfungsi, solusinya dengan menggunakan 
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25 mesin  

cadangan namun hal ini jarang terjadi. Servis mesin dilakukan oleh teknisi biasanya 3 bulan sekali. Supaya 

bangunan  

tidak rusak ya salah satune memperbaiki atap yang bocor pada ruang gudang. 

P  Bagaimana manajemen risiko kerjasama? 

I1 18 

23 

Toko-toko kelontong yang membeli beras di UD Hasil Bumi Boja biasanya melakukan pembayaran dengan 

tempo  

1minggu. Tapi jika toko tersebut melampaui tanggal jatuh tempo, maka di kemudian hari tidak diperbolehkan 

untuk  

berhutang kembali. Jika mau beli beras tetap dilayani tetapi harus langsung dibayar. 

P  Bagaimana manajemen risiko alam? 

I1 19 

25 

23 

Ya ketika jemur segera diterpal. Tapi kalau sudah terlanjur kehujanan ya risiko, jadi ya besok segera dijemur 

jangan  

telat jemurnya. 
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TRANSKRIP WAWANCARA 2 

 

Nama   : Sumirah 

Partisipan  : Penebas 

Jenis Kelamin  : Perempuan 

Waktu Pelaksanaan : April 2017  

 

Keterangan:  

P  : Penulis 

I2 : Informan 2 

 

Kode Pernyataan 

P  Apakah penebas pernah mengalami konflik dengan pemasok, terutama mengenai penentuan harga gabah?  

I2 6 

7 

8 

18 

Ya, namanya orang dagang harus berani rugi mas. Semua ada risikonya sendiri-sendiri. Kalau petani yang sudah  

kenal saya lama dan orangnya bener ya mau nanggung risikonya bareng-bareng. Tapi kalau yang baru-baru ya  

banyak yang tidak mau tahu. Jadi saya mau nda mau ya nanggung risikonya sendiri. 

P  Faktor apa saja yang membuat penebas memiliki hubungan patron client dengan pedagang? 

I2 9 

10 

11 

Kalau ditempat lain harganya bisa lebih tinggi dikit tapi nda bisa ngasih modal 100%, paling ya 30-50% mas. 

Kalau  

di UD Hasil Bumi Boja sini kan harganya selisih dikit tapi modal bisa ngasih 100%. Motong modalku nda pas 

gabah  
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datang tapi setelah dikasih nota. Pas lebaran ya malah dapet THR mas, padahal kan bukan karyawane bos e. 

Hehe 
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TRANSKRIP WAWANCARA 3 

 

Nama   : Muhalim 

Partisipan  : Pemilik UD Hasil Bumi Boja 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Waktu Pelaksanaan : Februari-Juli 2017  

 

Keterangan:  

P  : Penulis 

I3 : Informan 3 

 

Kode Pernyataan 

P  Bagaimana UD Hasil Bumi Boja dapat bertahan hingga saat ini? 

I3 15 Zaman dulu kalau cari karyawan masih mudah karena orang-orang tidak mementingkan uang saja, jadi banyak 

yang loyal dengan UD Hasil Bumi Boja. Tapi kalau zaman sekarang kebanyakan anak muda memprioritaskan 

uang saja, jadi tingkat loyalitasnya berbeda. 

P  Bagaimana cara mengatasi risiko input yang dialami oleh UD Hasil Bumi Boja? 

I3 13 

23 

21 

Namanya hasil panen ngga bisa diteliti dalamnya gabah ada isinya apa nda. Ya udah hargane tinggal dipotong  

dari biasane. 

P  Bagaimana cara mengatasi risiko permintaan pasar yang dialami oleh UD Hasil Bumi Boja? 

I3 14 Ya jangan apa-apa asal langsung diproses jadi beras. 
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25 

21 

P  Bagaimana cara mengatasi risiko sumber daya manusia yang dialami oleh UD Hasil Bumi Boja? 

I3 15 

25 

21 

Dikandani nek salah, yo orak diseneni tapi diomongi. Nek prei rak omong-omong ya podo wae diomongi ben 

rak  

kacau gaweane, golek liyane sing iso gantike. 

P  Bagaimana cara mengatasi risiko sosial yang dialami oleh UD Hasil Bumi Boja? 

I3 16 

23 

25 

Nda ada waktu kalau ngurusi beras dicuri 10kg kayak gitu.Tapi kalau karyawan nyuri ya langsung dikeluarkan. 

P  Bagaimana cara mengatasi risiko teknologi dan bangunan yang dialami oleh UD Hasil Bumi Boja? 

I3 17 

25 

ya pake mesin yang bisa dipakai aja. Gudang dan ruang produksi dirawat, kalo ada yang mau rusak dibenerin. 

P  Bagaimana cara mengatasi risiko kerjasama yang dialami oleh UD Hasil Bumi Boja? 

I3 18 

23 

Kalau nyeleweng langsung diblacklist. Kok  janjiane seminggu malah seenake sendiri bayare. 

P  Bagaimana cara mengatasi risiko alam yang dialami oleh UD Hasil Bumi Boja? 

I3 19 

25 

23 

Kalau ngerti mendung ya harus siap-siap. 
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TRANSKRIP WAWANCARA 4 

 

Nama   : Susti 

Partisipan  : Karyawan UD Hasil Bumi Boja 

Jenis Kelamin  : Perempuan 

Waktu Pelaksanaan : April 2017  

 

Keterangan:  

P  : Penulis 

I4 : Informan 4 

 

Kode Pernyataan 

P  Apakah penebas pernah mengalami kerugian terutama mengenai penentuan harga gabah?  

I4 6 

8 

Kalau orang dagang emang gitu mas risikonya. Ya Bu Sumirah itu pernah rugi kalau bisanya bawa cuma 1 ton 

atau 2  

ton. Harusnya ya bisa sampai 3 ton atau lebih. Soalnya saya yang rekap notanya, jadi saya tahu hasilnya Ibu 

Sumirah  

dapat berapa. Bu Sumirah pernah beli sapi pas untung besar. 
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TRANSKRIP WAWANCARA 5 

 

Nama   : Siti 

Partisipan  : Petani 1 

Jenis Kelamin  : Perempuan 

Waktu Pelaksanaan : Juni 2017  

 

Keterangan:  

P  : Penulis 

I5 : Informan 5 

 

Kode Pernyataan 

P  Bagaimana hubungan anda dengan penebas? Faktor apa yang menyebabkan pemasok memiliki hubungan baik 

dengan penebas? 

I5 8 

18 

Saya nebaske gabah sama Sumirah soalnya cocok hargane, nda repot transportnya mas. Paling kalau pas nda 

mantep  

ya tanya harga sama Mbak Susana (UD Hasil Bumi Boja) biar punya pegangan harga gabah sekarang berapa. 

Jadi  

kalau ditawar Sumirah nda kapusan mas. Hahaha. Lha pernah juga dikasih DP sama Sumirah tapi 10 menit 

kemudian  

ada penebas lain yang berani kasih harga dan DP lebih tinggi, tapi yo nda tak lepas mas, soale udah lama 

kerjasama  
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dan percaya dengan Sumirah sampe 5 tahunan mas nek nda salah. Lha tau mas saya sampe tombok rugine 

bareng- 

bareng sama Sumirah, wong nek untung ya bareng-bareng juga. Tak tulungi sak ikhlasku sak mampuku, wong 

ya  

sudah kenal lama mas, nek Sumirah orang baik. 
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TRANSKRIP WAWANCARA 6 

 

Nama   : Mujari 

Partisipan  : Petani 2 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Waktu Pelaksanaan : Juni 2017  

 

Keterangan:  

P  : Penulis 

I6 : Informan 6 

 

Kode Pernyataan 

P  Bagaimana hubungan anda dengan penebas Sumirah? Faktor apa yang membuat pemasok berhenti bekerjasama 

dengan penebas? 

I6 

 

8 

6 

7 

18 

Saya ya dulu gabahe tak tebaske Sumirah, tapi pernah saya minta harga misale 15 juta tapi Sumirah naware 10 

juta, lha nego-nego nda ketemu titik tengah. Yawes mas gabahe tau tak bawa dewe ke Mbak Susana, nah tapi 

nek pas repot yo seringe tak kasihke  penebas lain yang hargane lebih tinggi, sudah nda ke Sumirah lagi. 
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TRANSKRIP WAWANCARA 7 

 

Nama   : Tukimin 

Partisipan  : Petani 3 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Waktu Pelaksanaan : Juli 2017  

 

Keterangan:  

P  : Penulis 

I7 : Informan 7 

 

Kode Pernyataan 

P  Apa alasan petani menyetorkan gabah secara langsung kepada UD Hasil Bumi Boja? 

I7 4 

1 

8 

9 

14 

Ya tempatku lahane cilik mas, dadi rak ribet soale duwe mesin perontok padi dewe mas. Sebenere ya mbiyen 

lahan e gede mas, plus minus sampe 1 hektar, tapi karena kebutuhan keluarga lahane terus tak jual sebagian. Lha 

mesin perontoke ora tak jual soale aku wegah urusan mbe penebas, regone mesti kacek, jadi mending tak garap 

sendiri. Makane tak setorke langsung ning Mbak Susana tapi nyewa transporte mergo rak duwe L300 mas. hehe 
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TRANSKRIP WAWANCARA 8 

 

Nama   : Sirno 

Partisipan  : Petani 4 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Waktu Pelaksanaan : Juli 2017  

 

Keterangan:  

P  : Penulis 

I8 : Informan 8 

 

Kode Pernyataan 

P  Apa alasan petani menyetorkan gabah secara langsung kepada UD Hasil Bumi Boja? 

I8 4 

1 

8 

9 

14 

Nek sawahku orak tau tak tebaske mbe penebas mas, soale aku iso nyewa tenaga dewe, transport e ya ono. Jadi 

rak usah lewat penebas, wong ya regone kacek e lumayan. 

 

 


