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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Panduan Wawancara Key Informant 

Analisis Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan Usaha Bale Hidroponik Dan 

Dampaknya Bagi Masyarakat Sekitar 

Nama  : 

Umur  : 

Jabatan : 

Jenis Kelamin : 

Alamat  : 

Pekerjaan : 

Pendidikan :  

FB/IG?WA : 

Faktor Penentu Keberhasilan Usaha 

Faktor Sumber Daya Manusia 

No Pertanyaan 

1 Apakah SDM di Bale Hidroponik sudah berkualitas, berikan alasannya? 

2 Bagaimana cara anda mengembangkan usaha Bale Hidroponik? 

3 Bagaimana target usaha yang ingin dicapai? 

4 Bagaimana cara mengatasi kendala yang menyangkut citra dan nama Bale 

Hidroponik? 

5 Bagaimana cara ada memimpin usaha ini, kepemimpinan seperti apa yang 

diterapkan di Bale Hidroponik? 

6 Bagaimana kinerja anda dalam menjalankan usaha ini? 

Faktor Keuangan 

1 Bagaimana permodalan usaha Bale Hidroponik? 

2 Bagaimana cara anda mengelola keuangan dengan baik? 

3 Apa saja kendala dalam mengelola keuangan? 

4 Berapa pendapatan yang diperoleh selama 1 bulan? 

5 Bagaimana cara anda menjaga keuangan agar tetap stabil? 
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Faktor Organisasi 

1 Bagaimana cara anda bertanggung jawab dalam keberlangsungan usaha? 

2 Bagaimana cara menjaga komunikasi yang baik antar teman dan 

karyawan? 

3 Bagaimana pembagian tugasnya? 

4 Apakah anda turut mengntrol segala proses usaha yang dijalankan? 

5 Apa saja batasan-batasan kerja yang diberlakukan disini baik untuk 

karyawan maupun pemilik?  

Faktor Pengelolaan Usaha 

1 Bagaimana cara mengendalikan mutu produk usaha ini? 

2 Bagaimana persediaan sayur untuk setiap harinya? 

3 Bagaimana jadwal pengambilan sayur dari mitra petani dan jadwal 

pengiriman nya ke mitra jual? 

4 Bagaimana sistem pembayaran yang diberlakukan baik untuk mitra beli 

maupun mitra jual? 

5 Berapa jumlah mitra jual? 

6 Mitra beli nya dari mana aja, kelompok tani atau perorangan? 

7 Mitra jual nya kemana aja? 

8 Bagaimana jadwal kerja di sini? 

Faktor Distribusi 

1 Bagaimana cara anda memasarkan produk? 

2 Bagaimana cara anda mengelola pemasaran dengan baik? 

3 Bagaimana strategi anda dalam menarik pelanggan? 

4 Bagaimana cara menghadapi pesaing pasar diluar sana? 

5 Apa saja terobosan baru untuk meningkatkan penjualan? 

6 Apakah Bale Hidroponik melayani pembelian secara langsung? 

7 Apakah anda sudah melayani konsumen dengan baik? 

Faktor Pemerintah 

1 Apakah usaha bale hidroponik ini telah memiliki izin usaha? 

2 Bagaimana pajak usaha ini? 

3 Bagaimana tanggapan lingkungan sekitar dengan adanya usaha ini? 

4 Apakah pemimpin anda sudah mentaati budaya dan aturan yang ada disini?  

 

Dampak Usaha Bagi Masyarakat Sekitar 

Dampak Positif 

No Pertanyaan 

1 Dampak positif dari adanya usaha ini  bagi masyarakat sekitar? 

2 Apakah dampaknya langsung dirasakan masyarakat? 
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Dampak Negatif 

1 Bagaimana dengan dampak negatif dari usaha ini bagi masyarakat sekitar? 

2 Cara mengatasi dampak negatif tersebut? 
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Lampiran 2. Panduan Wawancara Informant 

Analisis Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan Usaha Bale Hidroponik Dan 

Dampaknya Bagi Masyarakat Sekitar 

Nama  : 

Umur  : 

Jabatan : 

Jenis Kelamin : 

Alamat  : 

Pekerjaan : 

Pendidikan : 

FB/IG?WA : 

Faktor penentu keberhasilan usaha Bale Hidroponik 

Faktor Sumber Daya Manusia 

No Pertanyaan 

1 Apakah SDM di Bale Hidroponik sudah berkualitas, berikan alasannya? 

2 Bagaimana cara pemimpin anda dalam mengembangkan usaha Bale 

Hidroponik? 

3 Bagaimana pemimpin anda melancarkan target usaha yang ingin 

dicapai? 

4 Bagaimana pemimpin cara pemimpin anda mengatasi kendala yang 

menyangkut citra dan nama Bale Hidroponik? 

5 Bagaimana cara pemimpin anda dalam memimpin usaha ini, 

kepemimpinan seperti apa yang diterapkan di Bale Hidroponik? 

6 Bagaimana kinerja pemimpin anda dalam menjalankan usaha ini? 

Faktor Keuangan 

1 Bagaimana permodalan usaha Bale Hidroponik? 

2 Bagaimana cara pemimpin anda mengelola keuangan dengan baik? 

3 Apa saja kendala pemimpin anda dalam mengelola keuangan? 
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4 Berapa pendapatan yang diperoleh selama 1 bulan? 

5 Berapa total penghasilan bersih  pemimpin anda selama 1 bulan? 

6 Bagaimana cara pemimpin anda menjaga keuangan agar tetap stabil? 

Faktor Organisasi 

1 Bagaimana cara pemimpin anda bertanggung jawab dalam 

keberlangsungan usaha? 

2 Bagaimana cara pemimpin menjaga komunikasi yang baik antar teman 

dan karyawan? 

3 Bagaimana pembagian tugasnya? 

4 Apakah pemimpin anda turut mengntrol segala proses usaha yang 

dijalankan? 

5 Apa saja batasan-batasan kerja yang diberlakukan pemimpin anda disini 

baik untuk karyawan maupun pemilik?  

Faktor Pengelolaan Usaha 

1 Bagaimana cara pemimpin anda mengendalikan mutu produk usaha ini? 

2 Bagaimana persediaan sayur untuk setiap harinya? 

3 Bagaimana jadwal pengambilan sayur dari mitra petani dan jadwal 

pengiriman nya ke mitra jual? 

4 Bagaimana sistem pembayaran yang diberlakukan baik untuk mitra beli 

maupun mitra jual? 

5 Berapa jumlah mitra jual? 

6 Mitra beli nya dari mana aja, kelompok tani atau perorangan? 

7 Mitra jual nya kemana aja? 

8 Bagaimana jadwal kerja di sini? 

Faktor Distribusi 

1 Bagaimana cara pemimpin anda memasarkan produk? 

2 Bagaimana cara pemimpin anda mengelola pemasaran dengan baik? 

3 Bagaimana strategi pemimpin anda dalam menarik pelanggan? 

4 Bagaimana cara pemimpin anda menghadapi pesaing pasar diluar sana? 

5 Apa saja terobosan baru yang dibuat pemimpin anda untuk 

meningkatkan penjualan? 

6 Apakah Bale Hidroponik melayani pembelian secara langsung? 

7 Apakah pemimpin anda sudah melayani konsumen dengan baik 

Faktor Pemerintah 

1 Apakah usaha bale hidroponik ini telah memiliki izin usaha? 

2 Bagaimana pajak usaha ini? 

3 Bagaimana tanggapan pemimpin anda terhadap lingkungan sekitar 

dengan adanya usaha ini? 

4 Apakah pemimpin anda sudah mentaati budaya dan aturan yang ada 
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disini?  

 

Dampak Usaha Bagi Masyarakat Sekitar 

Dampak Positif 

No Pertanyaan 

1 Dampak positif dari adanya usaha ini  bagi masyarakat sekitar? 

2 Apakah dampaknya langsung dirasakan masyarakat? 

Dampak Negatif 

1 Bagaimana dengan dampak negatif dari usaha ini bagi masyarakat sekitar? 

2 Cara mengatasi dampak negatif tersebut? 
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Lampiran 3. Transkrip Wawancara Key Informant 1 

Analisis Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan Usaha Bale Hidroponik Dan 

Dampaknya Bagi Masyarakat Sekitar 

Hasil Wawancara Key Informant 1 

Tanggal Wawancara: 20 Mei 2021 

Identitas  

Nama  : Aditya Yoga S, S.P 

Umur  : 29 Tahun 

Jabatan : Owner Bale Hidroponik 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Alamat  : Jalan Mutiara No.35 Bugel, Salatiga, Jawa Tengah 

Pekerjaan : Petani 

Pendidikan : S1 

FB/IG/WA :@balehidroponik/085230805745 

Keterangan 

P: Peneliti 

I: Key Informant/Narasumber I 

Faktor Penentu Keberhasilan Usaha Bale Hidroponik 

Faktor Sumber Daya Manusia 

P: Apakah SDM di Bale Hidroponik  sudah berkualitas, berikan alasannya? 

I: Woke ini dilihat konteks usahanya startup ya yang paling mempengaruhi itu SDM 

nya kualitas SDM emang apa yahh meminits orang itu lebih susah dari apapun dari 

manajemen keuangan manajemen pemasaran itu oh wah susahnya minta ampun, 

sama temen itu lo kami biasa suka berantem tapi kami selalu mendidik karena 

berantem nya itu berantem mendidik supaya lebih baik lagi gitu. Kami kalo didepan 

orang baik-baik aja gitu supaya orang lihatnya baik dan dengan mas Yoan itu sampe 

sekarang juga masih kontek-kontekan. Dan beruntung kami itu selalu profesional 

dalam bekerja gitu karena setiap orang punya hak nya masing-masing. Kalo ditanya 

kualitasnya kami sudah cukup berkualitas dan SDM nya sudah cukup baik gitu. 
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P: Berarti ini SDM nya kalau dibilang, rendah, sedang/cukup, baik gitu dia 

masuk kemana kak? 

I: oh kalau gitu sudah cukup lah gitu, karena kami disini anggapnya itu kolaborasi 

bukan kompetisi jadi SDM nya cukup lah gitu 

P: Bagaimana cara kakak mengembangkan usaha Bale Hidronik? 

I: Kalau pengembangkan dari SDM nya yah, disini kami selalu menjaga komunikasi 

antar temen-temen itu tetap berjalan dengan baik gitu, selalu konfirmasi dan 

ngomong aja gitu apa yang kurang dan apa yang lebih biar kitanya sama-sama enak 

gitu. Kalo kaya pemasaran gitu kan kami selalu upload kegiatan keseharian kami agar 

orang tau ohh Bale tuh gini gitu. 

P: Bagaimana dengan target usaha yang ingin dicapai? 

I: Nah kalo soal target usaha disini tentunya profit paling utama yahh karena kalau 

nggak bisa dapetin profit gitu berarti gagal kan jadi target kami itu ya profit, 

konsumen banyak dan mitra makin luas. 

P: Bagaimana cara mengatasi kendala yang menyangkut citra dan nama Bale 

Hidroponik? 

I: Oh kalau itu biasanya belum ada sih saya komplen yang menyangkut nama Bale 

gitu karena disini kami bukan yang ingin bersaing gitu tapi kami ingin memberikan 

yang terbaik sebisa kami untuk konsumen agar produk kami baik namanya di pasaran 

gitu, kalau memang ada kendala gitu ya kami selesaikan langsung, misal kalau 

dengan teman-teman atau karyawan yahh disitu diomongin semua nanti kan di 

evaluasi kurangnya dimana lalu diperbaiki gitu. 

P: Bagaimana cara kakak memimpin usaha ini, kepemimpinan seperti apa yang 

diterapkan di Bale Hidroponik? 

I: Kalau kepemimpinan disini gak ada namanya lebih berkuasa gitu disini kami 

bareng-bareng saling bantu saling koordinasi gitu, kami disini sifatnya lebih 

kekeluargaan bukan atasan atau bawahan atau gitu, dan kerjanya juga enjoy sih 

P: Bagaimana kinerja kakak dalam menjalankan usaha ini? 

I: Untuk kinerja aku sudah berikan yang terbaik semampuku, sejauh ini sudah baik 

sih tapi dalam menjalankan usaha gitu pasti ada ada aja masalahnya tapi situ kita 

banyak belajar dan intropeksi diri. Sejauh ini baik lah kinerja yang sudah aku berikan 

untuk Bale Hidroponik ini gitu. 

 

Faktor Keuangan 

P: Bagaimana permodalan usaha Bale Hidroponik? 

I: Ohh ini dari awal itu kami 60% dari investor, dan sampai sekarang kami bagi semi 

profit gitu atau bagi hasil dan kami kebagian yang 40% gitu untuk pendanaan 

usahanya. Emang disiplin keuangan itu penting banget buat jaga cash flow atau pun 
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uang yang keluar masuk. Nah makanya kenapa ada miting bulanan dan tahunan nah 

itu mengkoordinasi semua pemasukan dan pengeluaran. Kami juga melakukan 

evaluasi salatiga itu 2 minggu sekali misalnya keliatan grafiknya naik, kami bikin 

gimik atau konten apa lagi atau pas turun kita apa lagi gitu biar menekan penjualan 

biasanya kami bikin adegan lucu atau adegan mendidik dan upload di sosmed biar 

orang pada tau ohh bale begini gitu. 

P: Bagaimana cara kakak mengelola keuangan dengan baik? 

I: Selalu mengecek pembukuan, pengeluaran dan pemasukan karena dari situ saya 

bisa tau ohh lagi turun nih atau laik naik profitnya 

P: Apa saja kendala dalam mengelola keuangan? 

I: Untuk kendalanya ny itu mungkin ini yah misalnya ada gitu nota-nota pembelian 

dari mitra hilang atau apalah ya nah dari situ kami lupa nyatet jadinya kan gak 

kehitung jadi kadang terjadi selisih disitu karena ada yang nggak ke rekap 

P: Berapa pendapatan yang diperoleh selama 1 bulan? 

I: Untuk pendapatan kami itu 15-25 juta perbulannya, kalau ditotal dari beberapa 

mitra kami itu karena yang paling besar itu dari Gelael paling banyak cash flownya 

itu 6 juta an dalam sebulan dan ditambah lagi dengan dari swalayan Salatiga dan 

restoran jadi segitulah  

P: Bagaimana cara kakak menjaga keuangan agar tetap stabil? 

I: Agar tetap stabil kami selalu melakukan evaluasi dan pengecekan agar tetap 

terkendali/stabil dan kami selalu berusaha memberikan yang terbaik dengan 

melakukan berbagai promosi di media sosial. 

 

Faktor Organisasi 

P: Bagaimana cara kakak bertanggung jawab dalam keberlangsungan usaha? 

I:  Disini tanggung jawab sangat penting banget saya, disini kami ada job desk 

masing-masing sehingga semuanya terorganisir dengan baik. Semuanya bertanggung 

jawab dengan tugasnya masing-masing. Kalau ada yang kurang nanti saling 

dibicarakan gitu agar tidak terjadi salah paham gitu 

P: Bagaimana cara menjaga komunikasi yang baik antar antar teman dan 

karyawan? 

I: Kalo organisasi konteks nya kaya SDM tadi yah, kalo menurutku yang organisasi 

itu kita harus mengkoordinasikan apa yang kita mau kepada teman-teman , itu ya 

kalau belajarnya ya contoh Tinti melempar bola basket pasti yang di tangkap bola 

basket nya nah kalau komunikasi tu Tinti ke orang lain belum tentu menerima gitu 

loh, nah itu kemampuan komunikasi itu berpengaruh banget dan disini kami banyak 

belajar. Untuk menjaga komunikasi kami tetap lancar yah kami saling terbuka satu 

sama lain dan saling berkoordinasi. 
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P: Bagaimana pembagian tugasnya? 

I: Untuk pembagian tugas itu sendiri, kalau aku ya di bagian pemasaran kalau mas 

Tito di bagian operasional atau produksi pokoknya dia yang ngurusin keluar 

masuknya sayur gitu dan ngerawat sayur juga tapi kalau ngerawat gitu semua orang 

bisa bantu sih enggak dia aja gitu saling kerjasama aja lah pokoknya gitu kalau mbak 

Maria di bagian administrasi keuangan . Kami selalu bekerja sama dan saling 

mengingatkan agar tidak terjadi miskom gitu  

P: Apakah kakak turut mengontrol segala proses usaha ini? 

I: Itu pasti yak karena kami kan semuanya saling bantu gitu kalau ada yang kurang-

kurang gitu semuanya turut turun tangan meskipun itu bukan tugasnya tapi saling 

selalu ada selalu bantu. Apalagi kalau aku sendiri kan inikan greenhouse nya di 

rumah ku kan jadi 24 jam aku ngawasin sih tapi tetep tidur juga kok hehe jadi gitulah 

pagi tak cek in dulu ini sayur segar gak ada yang rusak gak dan cek in pengairannya 

juga takut ada yang tersumbat gitu 

P: Apa saja batasan-batasan kerja yang diberlakukan pemimpin anda disini 

baik untuk karyawan maupun pemilik? 

I: Kalau batasan kerja itu ya, mereka bekerja semuanya sesuai jadwal dan jobdesk 

masing masing gak ada batasan, datang tepat waktu dan pulangnya juga gitu, 

kerjanya santai aja gitu tanpa tekanan harus begini-begini yang penting rapi, bersih 

sesuai dengan yang diinginkan gitu laj 

 

Faktor Pengelolaan Usaha 

P: Bagaimana cara mengendalikan mutu produk usaha ini? 

I: Untuk pengendalian mutu sendiri kami sudah membuat produks sebagus mungkin 

kalau dari Bale sendiri itu kan kami bisa tau kurangnya dimana dan kami langsung 

ganti dengan yang baru jadi aman lah tapi kalau produk dari mitra gitu kan agak 

susah ya kontrol nya ya kita taunya pas mereka mengantar aja yah kalau gak sesuai 

gitu kami langsung kembalikan, kami juga beri edukasi kepada mitra gimana bertani 

yang baik gitu dan jaga produk biar tetap baik kualitasnya 

P: Bagaimana persediaan sayur untuk setiap harinya? 

I: Untuk persediaan sendiri itu kami aman karena kami kalau habis gitu kan langsung 

nanam lagi, persediaan sayur untuk mitra yang dari petani pun aman karena mereka 

jaga kualitas juga sih mereka nater sayur sehari sehari sebelum kami packing gitu. 

P: Bagaimana jadwal pengambilan sayur dari mitra petani dan jadwal 

pengiriman nya ke mitra jual? 

I: Emm gini yah kami itu kan dalam seminggu ada 4 kali ambil dan kirim sayur, dan 

kami sayurnya itu diantar tapi ada juga kami sendiri yang ambil. Jadi kalau hari ini 

kami packing yahh hari itu juga yang kirim sayurnya dating biar sayur nya itu tetap 
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segar gitu kan 

P: Bagaimana sistem pembayaran yang diberlakukan baik untuk mitra jual 

maupun mitra beli? 

I: Untuk sistem pembayaran nya itu kami pakai sistem tempo ya karena dari mitra 

swalayan sendiri pun kami pembayarannya tempo juga 

P: Tempo gitu maksudnya gimana kak? 

I: Tempo maksudnya bayarnya nanti gitu dan biasanya bayarnya itu bisa mingguan 

ataupun bulanan juga tergantung kesepakatan aja sih karena kami kan gitu yah 

disepakati dulu dari  awal-awal biar nggak bentrok gitu, baik mitra jual maupun beli 

itu kami sistem bayarnya tempo gitu 

P: Berapa jumlah mitra jual? 

I: Mitra jual nya Bale itu ada sek bentar yahh tak itung dulu kami itu ada 3 di Salatiga 

2 di Semarang dan restonya itu ada 7 jadi 12 mitra kami gitu 

P: Mitra beli nya dari mana aja, kelompok tani atau perorangan? 

I: Ada juga dari kelompok tani ada juga perorangan gitu. Kami itu ada ambil sayur 

dari petani rumahan juga jadi mereka itu buat ada hidroponik di depan rumahnya gitu 

jadikan mereka bingung mau jual kemana ya sudah mereka jual ke kami gitu 

P: Mitra jualnya kemana aja? 

I: Kami jualnya itu ke Salatiga sama Semarang, Salatiga itu tadi ada kami kirim ke 

Zam-Zam, Ada Baru sama Niki Baru kalau ke Semarang itu ada Gelael gitu 

P: Bagaimana jadwal kerja disini? 

I: Untuk jadwal sendiri kami sebagai pemilik ya pastinya setiap hari yah karena kan 

banyak yang diurusin gitu banyak yang dikerjakan juga. Tapi ada juga yang part time 

kan contohnya kek mbak Maria dia kan part time tu sama kami sekarang kana da 

anak-anak PKL juga sih mereka Pkl nya itu 6 bulan 

 

Faktor Distribusi 

P: Bagaimana cara kakak memasarkan produk? 

I: Untuk pemasaran sendiri kami sudah melalui media online ya kaya facebook, 

instagram, WA, youtube dan tik tok juga. Ada juga kami datang ke mitra swalayan 

gitu langsung nawarin produk kami gitu 

P: Bagaimana cara mengelola pemasaran dengan baik? 

I: dengan memberikan produk terbaik kami dan sering-sering promosi aja sih dan 

bikin konten-konten yang menarik gitu biar enak aja dilihat konsumen dan menarik 

minat konsumen buat beli karena kalau konten-konten buat konten gitu kan apalagi di 

tiktok atau youtube pasti diminati banyak orang kan jadi kami melihat peluang daris 

situ sih 

P: Bagaimana strategi anda dalam menarik pelanggan? 
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I: Kami selalu menawarkan produk kami kepada pelanggan dan selalu , memberikan 

promo gitu pada pelanggan ataupun membuat give away. Yang paling penting kan 

pelanggan suka sama produk kami dan tidak mengecewakan juga nnatinya 

P: Bagaimana menghadapi pesaing pasar diluar sana? 

I: Kami menganggapnya bukan pesaing atau competitor gitu yahh jadi kami tidak 

merasa tersaingi malahan ayok gitu jalan atau usaha bareng-barang dan kami malah 

belajar dari pesaing kami sehingga kami tau kurangnya produk kami dimana dan bisa 

langsung kami perbaiki gitu. Kami coba memberikan yang terbaik semampu kami 

dengan kemampuan pemasaran yang kami miliki gitu 

P: Apa saja terobosan baru untuk meningkatkan penjualan? 

I: Terobosan baru kami mulai menambah mitra lagi sih sama mau buka jualan juga di 

media lain seperti masuk ke shopee gitu dan marketplace gitu yang online gitu lah. 

Ini kami lagi proses yang masuk ke shopee gitu karenakan masuk shopee gitu ada 

beberapa ketentuan yang harus disiapkan dulu kaya lisensi maksudnya produk kita 

legal gitu dan bisa dipasarkan di dunia online gitu dan ini sudah setahun dan belum 

selesai juga prosesnya dan kami masih tunggu selesai aja sih habis itu baru deh urus 

jual di shopee gitu 

P: Apakah bale hidroponik melayani pembelian secara langsung? 

I: Kalau langsung mah sebenarnya tidak ya karena kami itu bermitra gitu yah tapi 

kalau memang datang langsung ke Bale gitu kalau beli dikit gitu beberapa gram tok 

bisa kami kasi tapi kalau beli banyak gitu tidak bisa, boleh tapi harus ikut PO gitu 

biar kebutuhan swalayan kami terpenuhi jadi yang beli langsung gitu harus PO gitu. 

P: Apakah kakak sudah melayani konsumen dengan baik? 

I: Untuk sejauh ini aku sudah memberikan yang terbaik ya, karena kan kalau 

pelayanan jelek gitu orang malah gak mau belikan jadi aku sudah berikan pelayanan 

terbaik ku. 

 

Faktor Pemerintah 

P: Apakah usaha Bale Hidroponik ini sudah memiliki izin usaha gitu? 

I: Kalo izin yang berlisensi gitu belum yahh kami cuma izin dari RT/RW gitu sampe 

di emmm mentok di kecamatan saja yang selebihnya itu belum. Untuk ini sih kami 

lagi ngurus legalisasi gitu hak paten bale gitu karena masuk ke jualan yang kaya 

shopee mall gitu harus pake lisensi atau sudah ada hak paten gitu. 

P: Bagaimana dengan pajak usahanya? 

I: Pajak usaha pasti ada yah dan kami bayar tiap bulan dan itu pajaknya masing pajak 

perorangan karena kami kan belum memiliki brand sendiri gitu jadi masih pake nama 

aku, Adit 

Karena ini kan di rumahku letak greenhouse nya. 

P: Bagaimana tanggapan lingkungan sekitar dengan adanya usaha ini? 

I: Masyarakat sekitar gitu mereka menerima baik gitu malahan ada yang singgah 
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main gitu buat lihat-lihat dan naya malahan ada juga yang langsung beli gitu, missal 

ada yang lagi jalan sore gitu atau jogging langsung mampir buat lihat-lihat gitu dan 

beli juga kadang sih tapi  

P: Apakah kakak sudha mennaati budaya dan pertauran yang ada disini? 

I: kalau itu pastinya yahh karena kan kita saling bertetangga dan bermasyarakat gitu 

sudah pastinya saling menghargai, sejauh dini aku sudah ikut aturan yang ada disini 

kalau ada kesalahan gitu kan jadi hal lumrah lah kalau terjadi kesalahan. Kalau ada 

kegiatan sekitar ini gitu kami ikut berpartisipasi kok gitu jadi saling menghormati 

antar sesama gitu. 

 

Dampak Usaha Bagi Masyarakat Sekitar 

Dampak Positif 

P: Dampak positif dari usaha ini bagi masyarakat sekitar? 

I: Emmm dampaknya yahh it itu dampaknya masyarakat jadi pengen ikut buat juga 

pengen nanam juga gitu, sudah ada beberapa yang konsultasi gitu dan beneran dibikin 

tapi ada juga yang nanya lewat DM instagram gitu atau komen di sosial media kami 

buat nanya-nanya gitu dan kami jawab kok itu karena kita kan sama-sama belajar 

juga 

P: Berarti dampaknya langsung dirasakan masyarakat gitu yah kak? 

I: Oh iya karena mereka termotivasi buat bikin juga sekalian belajar dan bisa beli 

sayur dekat rumah juga 

 

Dampak Negatif 

P: Bagaimana dengan dampak negatif usaha ini bagi masyarakat sekitar? 

I: emmm negatif nya yah ohh ia kalau negative itu mungkin dari kami terlalu ribut 

dan berisik juga yah dan agak mengganggu tetangga sekitar gitu, dan juga air 

rembesan dari paralon ini itu mengalir ke jalan raya depan situ dan mengganggu 

orang lewat atau kendaraan lewat jadi nyiprat gitu jadinya basah kan, itu mungkin 

yah 

P: Cara mengatasi dampak negatif tersebut? 

I:  Kami menegur dan saling ngingetin aja sih untuk untuk tidak selalu berisik gitu 

dan untuk pengairan yang sampai ke jalan itu kami harus diperbaiki dan ini sudah 

bagus kok dan nggak ngalir lagi dia 
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Lampiran 4. Transkrip Wawancara Key Informant II 

Analisis Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan Usaha Bale Hidroponik Dan 

Dampaknya Bagi Masyarakat Sekitar 

Hasil Wawancara Key Informan 1I 

Tanggal Wawancara: 28 Mei 2021 

Identitas  

Nama  : Gristhoper Allo Posende 

Umur  : 31 Tahun 

Jabatan : Owner Bale Hidroponik 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Alamat  : Jalan Arimbi RT 2 RW 6 Grogol, Salatiga, Jawa Tengah 

Pekerjaan : Petani 

Pendidikan : S1 

FB/IG/WA :@balehidroponIK/085230805745 

Keterangan 

P: Peneliti 

I: Key Informant/Narasumber II 

Faktor Penentu Keberhasilan Usaha Bale Hidroponik 

Faktor Sumber Daya Manusia 

P: Apakah SDM di Bale Hidroponik sudah berkualitas, berikan alasannya? 

I: Kalau kita ngomong SDM itu dibilang cukup ya cukup tapi ya Bale Hidroponik 

masih berkembang gitu yah jadi kami menyesuaikan dengan keadaannya kami 

sekarang tapi SDM yang ada saat sekarang ini sudah lebih dari cukup untuk mencapai 

apa yang kami mau 

P: Bagaimana cara anda mengembangkan usaha Bale Hidroponik? 

I: Okeh cara ngembangin nya itu yang pertama kami punya media sosial, emm kami 

belum sampai pada titik berjualan di media sosial tapi kami memang di media sosial 

itu lebih ke menginformasikan bahwa Bale Hidroponik, trus di konten-kontennya 

kami, kami juga share kegiatan keseharian kami dan kami juga datang ke resto dating 

swalayan untuk menawarkan produk kami  
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P: Pernah ada penolakan dalam menawarkan produk? 

I: itu pasti pernah ya, ada beberapa swalayan dan resto juga yang tolak gitu. Karena 

pangsa pasarnya Bale itu kan resto dan swalayan jadi sebenarnya hal yang membuat 

kami ditolak itu bukan karena produknya tidak bisa bersaing tapi karena jumlah 

supplier yang ada di toko tersebut sudah penuh. Jadi kalo di dunia sayur tu cepat-

cepatan gitu lo  

P: Bagaimana target usaha yang ingin dicapai? 

I: Oh oke kalau target usaha ya pengen nambah pasar ya itu pasti, kalau aku pengen 

nambah pasar supaya ee untuk saat ini kan cangkupannya Bale Salatiga dan 

sekitarnya Semarang dan beberapa kali di Jakarta kami tu pengen kirim rutin gitu ke 

Jakarta ke kota-kota yang lain karena  wilayah Solo, Yogyakarta ke arah sana itu 

kami belum menyentuh dan kami masih fokusnya ke Salatiga sama Semarang. Untuk 

yang Jakarta itu kami kirim sebelum adanya covid 19 kalau untuk sekarang kami 

belum kirim lagi karena ada satu dan lain hal yaitu masih yahh pandemic gini lah gitu 

jadi masih rawan dari pihak sananya, dikonfirmasi juga yah gitu  

P: Bagaimana cara mengatasi kendala yang menyangkut citra dan nama Bale 

Hidroponik? 

I: Kalau aku jika ada kendala gitu yahh lebih ke komunikasi sih, ngobrol gitu 

dibicarakan kurang-kurangnya dimana bisa ada titik temu dan tidak ada salah paham 

kalau kendala dari luar gitu yang menyangkut nama mitra dengan masalah yang 

gimana-gimana yang berlebihan gitu belum sih palingan ya kendala miskomunikasi 

aja antar kami gitu, ntar kalau udah selesai gitu jadi bahan bacaan dan seru-seru an 

gitu aja.  

P: Bagaimana cara ada memimpin usaha ini, kepemimpinan seperti apa yang 

diterapkan di Bale P: Hidroponik? 

I: Untuk kepemimpinan disini kami tidak memposisikan atasan atau bawahan gitu 

kami professional aja kerjanya, sama-sama nyaman aja udah begini kami ngalir aja 

gitu karena jarak usia kami tidak terlalu jauh jadi komunikasinya enak gitu. Cara 

memimpin nya itu lebih komunikasi sih kalau aku karena kau tipe orang yang kalau 

menegur gitu suka gak enakan walaupun di posisi pimpinan tapi aku lebih sering yah 

tadi gak enakan gitu kalau menegur teman-teman yang berproses sama Bale . Disini 

mimpinnya kaya kekeluargaan gitu aja 

P: Bagaimana kinerja anda dalam menjalankan usaha ini? 

I: Kalau kinerjanya saya di Bale memang untuk saat ini masih bisa ditingkatkan sih 

cuman sudah cukup baiklah tapi memang masih bisa ditingkatkan karena yah 

namanya orang kan masih terus berproses dan berproses apalagi Bale juga semakin 

berkembang dan berkembang jadi kami nggak bisa diam gitu doang ya kami sebagai 

pimpinan juga yah terus berkembang juga bersama Bale, kalau teman-teman yang 

lain sih juga gitu yahh perkembangannya sudah lumayan banget baik dan baik terus 
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malahan tambah baik heheh gitu 

 

Faktor Keuangan 

P:Bagaimana permodalan usaha Bale Hidroponik? 

I: Oke jadi kalau diawal karena hidroponik itu kan modal awalnya gede jadi kami 

dulu patungan  sama investor juga jadi ada uang pribadi sama investor. Untuk 

pembagian persenan nya itu kami setengah-setengah deh. Kami dulu kan Bale itu ada 

tiga orang itu yang bangun jadi setengah nya itu di bagi 3 lagi  

P: Bagaimana cara anda mengelola keuangan dengan baik? 

I: Cara menjaganya mungkin dengan membuat laporan keuangan gitu yang pegang 

kan juga ada adminnya tu, membeli barang yang hanya diperlukan Bale saja tidak 

berlebihan gitu dan merincikan pengeluaran yang ada agar tidak membengkak nanti 

biayanya nah tidak lucu kan pengeluaran lebih banyak daripada pendapatan. 

P: Apa saja kendala dalam mengelola keuangan? 

I: Kendala dalam mengelola keuangan, e paling ini memprioritaskan pengeluaran 

yang harus dikeluarkan jadi kalau yang namanya pengeluaran kan harus dikeluarkan 

tetapi sebisa mungkin tapi itu yang lebih diprioritaskan yang mana yang bisa yang 

mana yang kira-kira bisa di tunda dulu  yang pengoptimalan saprodi dan yang lainnya 

itu yang meminits yang lumayan cukup yah cukup gitu 

P: Berapa pendapatan yang diperoleh selama 1 bulan? 

I: Ohh itu bisa dikonfirmasi ke bagian keuangan aja gitu sama mbak Maria yang 

pegang, aku kalau keuangan tidak terlalu ini yahh aku kan fokusnya itu di operasional 

maupun produksi gitu  

P: Bagaimana cara anda menjaga keuangan agar tetap stabil? 

I: Menjaga agar tetap stabil kami menyewa admin wkwkwk karena kami semua laki-

laki di Bale nah jadi untuk keuangan memang sebelum ada admin tu ya kacau lah 

kacau masalah administrasi tidak terorganisir dengan baik makanya ini kami mikir 

uangnya ada tapi menyebar gitu kan ada yang untuk ini itu untuk memetakan itu lebih 

rapi lagi kami menyewa admin gitu kami hayer admin. Untuk menyelesaikan masalah 

yang kecil tapi dampaknya gede sih 

 

Faktor Organisasi 
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P: Bagaimana cara anda bertanggung jawab dalam keberlangsungan usaha? 

I: Kalau aku lebih menjaga ke produknya yah karena kamikana ada 3 koor usaha 

yaitu sayurnya , instalasi sama edukasi yang namanya hidroponik kan orang lebih 

melihat ke produknya jadi kami lebih menjaga kualitas produknya hanya saja yang 

susah itu adalah kalau produknya dari Bale Hidroponik itu pasti aman tapi kalau 

produknya karena kami bermitra nah menjaga kualitas sayur dari mitra itu yang agak 

lumayan susah dan repot karena greenhouse nya tidak di tempat kami dan kami 

punya beberapa mitra yang agak susah kalau harus ditemui satu-satu gitu karena 

susah dijangkau memang karena ada kegiatan dan kesibukan masing-masing juga jadi 

untuk janjian aja tu yahh lumayan susah ribet gitu  

P: Bagaimana cara menjaga komunikasi yang baik antar teman dan karyawan? 

I: Kalau kami pada saat ada aktivitas di Bale gitu yah kami sering bercanda sih jadi 

ngobrol nya kaya temen aja gitu terus kami juga punya group administrasi gitu jadi 

segala hal yang dibicarakan itu masalah kerjaan kalau keluar dari itu yahh satu dua 

kali ngobrol trus kami juga tetep ada rapat setiap minggu untuk membicarakan Bale 

dan evaluasi juga kinerjanya seperti apa gitu. Bercanda juga ada tapi kalau banyak 

bercanda gitu kan tugasnya gak selesai kan heheh 

P: Bagaimana pembagian tugasnya? 

I: Jadi untuk pembagian tugasnya itu jadi gini kalau aku yah di operasional gitu yah 

bagaimana sayur itu harus tetap ada dan restock gitu  kalau Adit dia di pemasaran yah 

bagaimana pasar barunya Bale dan segala macamnya itu yah dia yang kelola  

P:Apakah anda turut mengntrol segala proses usaha yang dijalankan? 

I: Kalau ngontrol gitu semuanya turut ngontrol ya misal kalau aku ada selow gitu yah 

aku bantu yang lain juga lebih banyak nya Adit yang bantu yahh karena greenhouse 

nya Bale itu kana da di rumah Adit di halaman rumahnya jadi istilahnya bisa dibilang 

full lah dia mengontrol ini sayur-sayurnya   

P:Apa saja batasan-batasan kerja yang diberlakukan disini baik untuk 

karyawan maupun pemilik?  

I: Kalau batasan kerja iya ada sih karena fungsinya untuk mereka lebih fokus aja 

sama pekerjaannya masing-masing kalau yang packing ya packing kalau yang 

nimbang ya nimbang gitu  

 

Faktor Pengelolaan Usaha 

P: Bagaimana cara mengendalikan mutu produk usaha ini? 

I: Jadi kami itu banyak dan sering main ke swalayan tempat kami nyetok dan kami 

juga lihat sayur nya dari kompetitor ya dan kami lihat lagi yang kurang dari produk 

kami apa kami juga belajar dari produk orang lain gitu. Kami juga sering ngobrol 

dengan swalayan yahh pak sayur nya kami gimana apa kurangnya kira-kira kalau 
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kami bikin perubahan seperti ini diterima enggak yah kami menjaga komunikasi 

dengan pihak customer kami gitu jadi kami punya nomornya punya kontak store nya 

jadi kami kadang-kadang juga visit lihat  kondisi sayur kami setelah dikirim 2 atau 3 

hari kondisinya seperti apa gitu-gitu sih  

P: Bagaimana persediaan sayur untuk setiap harinya? 

I: Persediaan sayur aman sih karena kami sudah ada jadwal sendiri untuk pengiriman 

sayur dan lainya itu, missal hari ini panen di siapa dan besoknya lagi disipa jadi aman 

gitu dan mereka menanam komoditas yang berbeda-beda jadi tidak ada tumpukan 

stok karena sudah diatur menanam nya itu apa-apa aja dari awal gitu. Mitra kami 

ajakin ngobrol buat control persediaan sayurnya gitu 

P: Bagaimana jadwal pengambilan sayur dari mitra petani dan jadwal 

pengiriman nya ke mitra jual? 

I: Kami itu ada packing itu setiap senin rabu kamis jumat dan di hari itu ada yang 

kirim sayur atau kami ngambil di kopeng yang mitranya nggak bisa bawa turun atau 

antar sayur gitu. Jadi kami itu ada 1 mitra yang tidak menyediakan jasa kirim dan 

terpaksa kami yang harus ambil sendiri yang lainnya kami usahakan mereka yang 

kirim kesini jadi seminggu ada 4 kali pengiriman dan pengambilan sayur  

P: Bagaimana sistem pembayaran yang diberlakukan baik untuk mitra beli 

maupun mitra jual? 

I: Untuk sistem pembayaran nya itu sistem tempo kami, tetap harus tempo karena di 

swalayan pun kan tempo pembayarannya jadi setiap mitra utama itu kami udah 

ngomong kalau pembayarannya tempo gitu  

P: Berapa jumlah mitra jual? 

I: Kalau swalayan itu kami ada 5 jadi ada 3 di Salatiga dan 2 di Semarang trus kalau 

untuk restonya sekitar 6-7 resto jadi totalnya itu ada 12 mitra.  

P: Mitra beli nya dari mana aja, kelompok tani atau perorangan? 

I : Jadi mitranya kami itu ada yang kelompok tani sama ada yang rumahan jadi 

sayurannya itu tidak hanya dari hidroponik semua ada juga yang tanaman 

konvensional biasa misalnya kaya ada wortel atau kentang gitu jadi agak susah kalau 

di hidroponik kan jadi kami ambil dari petani konvensional gitu. 

P: Mitra jual nya kemana aja? 

I: Kalau mitra jualnya ya itu tadi untuk sekarang itu kan masih di wilayah Salatiga 

dan semarang gitu 

P: Bagaimana jadwal kerja di sini? 

I: Untuk jadwal kerja sendiri kami sebagai pemimpin pastinya setiap hari datang dan 

ngontrol gitu yah kalau yang part time ya part time gitu 

 

Faktor Distribusi 
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P: Bagaimana cara anda memasarkan produk? 

I: Untuk distribusinya kami sudah pakai media online  dan segala macamnya dan 

ngirimnya itu kami pakai kurir biasanya kalau diluar kota seperti Semarang kami 

pakai pihak ketiga yang jasa pengiriman gitu kalau yang di Salatiga kami punya kurir 

sendiri untuk ngantar-ngantar sayur gitu  

P: Bagaimana cara anda mengelola pemasaran dengan baik? 

I: Aku memang bukan di bagian pemasaran ya jadi agak sulit gitu, tapi gini lah kalau 

menurut aku gitu menjaga komunikasi dengan mitra swalayan gitu, perbanyak relasi 

karena an kita gak tau pasar itu dating dari mana bisa jadi orang yang pernah kami 

bikinkan instalasi bisa jadi pasar kami jadi menjalin relasi sebanyak mungkin 

gitu,jadi temen-temen di resto di swalayan kami juga nanya-nanya dan jalin 

hubungan baik misal ada store baru kami bisa langsung tau informasinya dan bisa 

join disana gitu  

P: Bagaimana strategi anda dalam menarik pelanggan? 

I: Cara menarik pelanggan itu kalau aku yah mungkin dengan memberikan kualitas 

sayur yang baik jadi kan pasti tu pelanggan bakal milih sayur yang segar yang nggak 

layu-layu gitu dan kami terus melakukan promosi sih itu yah 

P: Bagaimana cara mengahadapi pesaing pasar diluar sana? 

I: Kami tidak terlalu merasa bersaing gitu karena walaupun barangnya sama gitu tapi 

sayut punya Bale itu punya ciri tersendiri missal punya sawi atau pakcoy sendiri dan 

mereka punya ciri sendiri gitu makanya kami pertahankan di packing sayur nya yang 

baik yang rapi kemudian produknya juga pre situ aja sih jadi nanti biar pelanggan nya 

yang pilih mau sayur dari produk siapa nih gitu. Jadi kami gak terlalu mikir tentang 

kompetitor sih paling kalau competitor punya packingan baru atau cara packingan 

yang baru nah itu baru  

P: Apa saja terobosan baru untuk meningkatkan penjualan? 

I: Terobosan baru, kami itu pernah bikin Flash sale gitu, kalau sayurnya penuh di 

Bale gitu kami  bikin flash sale kemudian ada promosi-promosi juga pokoknya lebih 

banyak ke promosi terus sih baik lewat media sosial maupun promosi langsung gitu 

P: Apakah Bale Hidroponik melayani pembelian secara langsung? 

I: Kalau pembelian langsung sebenarnya iya cuman karena bisa dilihat sendiri kan 

kami tidak buka secara umum makanya juga gak ada plang ya Bale Hidroponik itu 

cuma ada di google map aja karena kami belum bisa 24 jam di sini gak bisa 

nungguin, kalau yang beli langsung kesini ada tapi  1-2 orang aja cuma memang 

porsinya sedikit karena tanaman ini sendiri kan udah di plot-plot ini jadi sudah ada 

bagiannya masing-masing gitu gak bisa sembarangan di ambil, bahkan ada yang 

dating beli langsung kami tolak gitu karena ini sudah ada bagiannya untuk memasok 

kebutuhan swalayan gitu   

P: Apakah anda sudah melayani konsumen dengan baik? 
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I: Sepertinya iya ya karena untuk komplain itu kami jarang ada customer yang 

komplain tentang sayurnya bale ya ini dari orang yang beli ya kalau dari swalayannya 

memang ada komplen karena dia kan pengennya sayur yang prima maksudnya kalau 

dari customer sendiri jarang sih kalau ada yang komplain langsung gitu misal 

sayurnya kurang ini itu. Sayur kami di swalayan pun jarang banaget di rijek . Kalau 

di tanya pernah di rijek apa ngak itu pernah yah tapi kami di rijek itu bukan karena 

sayurnya jelek atau busuk ya tapi karena ukuran/size nay. Misal gini ya pakcoy 1 

pack nya itu harusnya isi 2 tapi kami isi satu tapi ukurannya gede ternyata tetap gak 

bisa karena di swalayan itu punya aturan sendiri kalau dalam 1 pack itu sayur pakcoy 

nya harus isi 2 gitu. Karena itu tadi kalau sayur nya dari kami kami bisa 

mengkondisikan kalau dai mitra kan agak susah yah padahal kami sudah bilang gitu 

segini-segini tapi ntar ada aja gitu yang kelebihan ukuran sayur nya gitu 

 

Faktor Pemerintah 

P: Apakah usaha bale hidroponik ini telah memiliki izin usaha? 

I: Kalau izin usaha belum yahkami cuma ada izin sama RT/RW gitu sama itu sampe 

izin di kecamatan aja bahwa ada usaha Bale Hidroponik gitu kami datang kesana 

bawa surat gitu 

P: Bagaimana pajak usaha ini? 

I: Karena usahanya masih atas nama perorangan masih pake nama Adit jadi pajaknya 

perorangan, Jadi Bale ini ikut pajaknya mas adit jadi pajaknya masih perorangan tapi 

tetap yang bayarnya Bale gitu. Dan kami bayarnya tiap bulan gitu 

P: Bagaimana tanggapan lingkungan sekitar dengan adanya usaha ini? 

I: Kalau dulu itu orang-orang bingung itu mau nanam apa mas kok ada paralon dan 

mau diapain tapi lambat laun orang tau ohh ini untuk hidroponik menanamnya di 

paralon dan kadang-kadang ada yang tanya itu kapan panen nya gitu kok kecil terus 

kok gak kelihatan panennya padahal kan kai panen terus ada jadwal panennya tapi 

mereka melihatnya tidak pernah dipanen gitu. Kami itu kalau panen senin yah senin 

nya langsung pindah tanam jadi enggak kosong plot-plotnya gitu jadi begitu diambil 

tanamannya langsung di ganti dengan yang baru  

P: Apakah anda sudah mentaati budaya dan aturan yang ada disini?  

I: Itu pasti yahh saya rasa sudah ya heheh 

 

Dampak Usaha Bagi Masyarakat Sekitar 

Dampak Positif 
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P: Dampak positif dari adanya usaha ini  bagi masyarakat sekitar? 

I: Mungkin beberapa kegiatan yang ada di masyarakat kami ada nayumbang sayur 

gitu, missal acara agustusan kami nyumbang buat konsumsi warga gitu dan kalau 

mau beli langsung juga kan bisa palagai deket gitu kan meskipun beli dikit gitu 

P: Apakah dampaknya langsung dirasakan masyarakat? 

I: Pastinya yah karena masyarakat bisa merasakan langsung dan mereka juga dapat 

melihat langsung proses nya juga jadi aman lah gitu dan mereka juga kan merasa 

terbantu gitu meskipun kami nyumbang seadanya gitu. Yang penting kan 

solidaritasnya antar kami sama warga gitu terjalin baik terus hehe 

 

Dampak Negatif 

P: Bagaimana dengan dampak negatif dari usaha ini bagi masyarakat sekitar? 

I: Dampak negatifnya belum yahh mungkin ada sedikit misal ada pengerjaan 

greenhouse gitu ada potong-potong pakai gergaji besi jadi berisik gitu mungkin itu 

sih ya 

P: Cara mengatasi dampak negatif tersebut? 

I: Yah kami coba meinimalkan kan lah kegiatan kami itu agar tidak mengganggu 

warga yang lain gitu 
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Lampiran 5. Transkrip Wawancara  Informant 1 

Analisis Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan Usaha Bale Hidroponik Dan 

Dampaknya Bagi Masyarakat Sekitar 

Hasil Wawancara  Informant 1 

Tanggal Wawancara: 28 Mei 2021 

Identitas  

Nama  : Maria Pangestika 

Umur  : 25 Tahun 

Jabatan : Administrasi Keuangan 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Alamat  : Jalan Arimbi RT 2 RW 6 Grogol, Salatiga, Jawa Tengah 

Pekerjaan : Mahasiswi 

Pendidikan : S1 

FB/IG/WA :081325843979 

Keterangan 

P: Peneliti 

I:  Informant/Narasumber  

Faktor Penentu Keberhasilan Usaha Bale Hidroponik 

Faktor Sumber Daya Manusia 

P: Apakah SDM di Bale Hidroponik sudah berkualitas, berikan alasannya? 

I: Bale ini masih UMKM yah jadi kita gak ada yang namanya rekrutmen karyawan 

gitu-gitu gak ada, kebanyakan kayak sudah kenal gitu terus kalau kualitasnya buat 

kami sendiri itu sesuai dengan apa yang kami pelajari waktu kami sekolah karena 

kebetulan kan aku sama kak Adit kak Tito itu dari pertanian semua jadi paling nggak 

sesuai lah gitu jadi sedikit banyak kualitasnya itu sudah sesuai lah dengan yang kami 

inginkan dengan yang kami harapkan. Tapi kalau kualitanya dibilang perfek ya belum 

yaah karena kami kan masih awal merintis juga nih dan kakak-kakaknya gitu jadi 

untuk kualitasnya sudah bisa dibilang cukup tapi harus banyak belajar dan 
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berkembang lagi itu. Kalau untuk anak PKL gitu kami gak ada kriteria khusus sih 

yang penting mereka mau belajar dan berkembang bersama Bale aja gitu   

P: Bagaimana cara pemimpin anda dalam mengembangkan usaha Bale 

Hidroponik? 

I: Caranya itu dengan ningkatin penjualan dengan cara memperluas pasar dan  mitra 

gitu dan bikin-bikin konten yang mengedukasi juga biar orang tertarik dengan Bale 

gitu. Banyak sih yang dibuat untuk ngembangin kami juga bikin video dan upload di 

youtube di tik tok juga. Bikin rame aja gitu sih. 

P: Bagaimana pemimpin anda melancarkan target usaha yang ingin dicapai? 

I: Target usaha tentunya ningkatin penjualan yahh karena kan ngarah ke profit tu jadi 

disitulah kami benar-benar harus semangat dan berjuang untuk menaikkan profit, 

targetnya lebih banyakin pasar lagi sih perluas pasar gitu perbanyak mitra juga kan. 

Kami berjuang banget sih di profit itu karena habis pandemic each masih pandemic 

gini kan kita tu masih proses pemulihan gitu karena ada bulan-bulan yang kacau 

banget secara keuangannya tapi ada juga yang aman-aman yang meningkat juga ada 

jadi target kita itu menstabilkan profitnya kita, memperkenalkan ke orang-orang kalau 

ada produsen sayur hidroponik dari Salatiga gitu. Lebih memperluas pasar juga kan 

biar makin ada gitu nama bale dikenal di masyarakat luas. 

P: Bagaimana pemimpin cara pemimpin anda mengatasi kendala yang 

menyangkut citra dan nama Bale Hidroponik? 

I: Untuk sejauh ini selama aku gabung juga disini puji Tuhan gak ada kaya kasus-

kasus yang sampai gimana-gimana yang nyangkut nama Bale gitu tapi pokoknya 

kalau kita ada masalah itu kita ngobrol sih jadi modelnya itu kan kaya kekeluargaan 

gitu. Misalnya itu ada hal-hal yang cukup sensitif misalnya di aku ada kendala 

personal gitu mereka ngomongnya langsung ke aku gitu tapi ngomongnya bukan 

yang pas lagi rame maksudnya negur aku pas lagi rame, nggak yah mereka akan 

omongin sama yang bersangkutan aja gitu, itu salah satu cara mereka sih  

P: Bagaimana cara pemimpin anda dalam memimpin usaha ini, kepemimpinan 

seperti apa yang diterapkan di Bale Hidroponik? 

I: Oh oke jadi disini itu modelnya kaya kekeluargaan gitu lo jadi struktur organisasi 

yang bener-bener terstruktur kaya kantor dan perusahaan gitu yah kita kaya 

kekeluargaan terus kerjanya itu sistemnya bay target misalnya aku nih aku kan part 

time ya kalau aku kerja dari kos gak masalah yang penting targetku kelar menurutku 

itu salah satu cara mereka ngebangun atau ngemimpin Bale Hidroponik ini. 

Kepemimpinan nya itu bukan kaya yang terstruktur gitu yahh cuma mereka kan lebih 

mengarahkan gitu jadi pemimpinnya itu kaya kekeluargaan aja gitu bukan yang harus 

serba terorganisir enggak tapi harus tetep ini yah apa pemimpin yang bertanggung 

jawab gitu terhadap usaha dan karyawannya. Bale ini kan lebih ke bermitra ya jadi 

mungkin itu sih cara mereka membangun usaha ini. Mereka juga banyak 
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mengenalkan produk mereka ke sosial media seperti WA,ig, youtube dan baru-baru 

ini lagi heboh di tiktok gitu biar orang-orang pada tau aja gitu ohh ada Bale 

Hidroponik gitu 

P: Bagaimana kinerja pemimpin anda dalam menjalankan usaha ini? 

I: Ada plus minus pastilah yah , kita bay target seperti yang kubilang sebelumnya. 

Kita meskipun sifatnya kekeluargaan gitu tapi kita punya jobdesk masing-masing gitu 

lo aku ngurusin administrasi kak Adit ngurusin pemasaran keuangan trus kak Tito 

ngurusin operasional. Kalo ditanya kinerjanya aku yakin kita disini sudah 

memberikan yang terbaik tapi belum maksimal juga sih dikarenakan masih banyak 

yang bisa kita lakukan tapi belum gitu contohnya ada beberapa target yang belum 

tercapai gitu dan aku sendiri pun ada beberapa jobdesk yang kadang suka numpuk 

gitu sih jadi kalau kinerjanya itu aman tapi belum maksimal dan masih  bisa 

dimaksimalkan gitu sih 

 

Faktor Keuangan 

P:Bagaimana permodalan usaha Bale Hidroponik? 

I: Ini setau aku yah mungkin bisa di kroscek ke kak Adit atau kak Tito yak an aku 

gak gabung disini dari awal setau aku sih emang mereka kaya patungan gitu lo 

dikarenakan mereka bangun usaha ini berangkatnya dari temenan tapi ada investor 

tapi investornya juga temen gitu  

P: Bagaimana cara pemimpin anda mengelola keuangan dengan baik? 

I: Caranya mungkin dengan bikin laporan keuangan, tau keluar masuknya uang biar 

terperinci aja gitu, kan ini aku juga yah yang pegang di bagian keuangan gitu tapi di 

bantu kak Adit juga sih malahan banyak dia yang kerja gitu. Tapi tetap aja aku disitu 

sih kerjaan ku. Kalau ngolah keuangan gitu mereka sudah baik kok udah ngelakuin 

yang terbaik juga meskipun kadang ada mis sedikit tapi kan wajar yah namanya juga 

usaha 

P: Apa saja kendala pemimpin anda dalam mengelola keuangan? 

I: Untuk akhir akhir ini kendalanya itu kita lost control gitu, jadi kita tu matokin 

pengeluaran operasional untuk harian atau enggak dalam seminggu itu tu kita benar-

benar ngatur lumayan ketat. Kalau sebelumnya kita ngeluarin buat biaya-biaya 

operasional dan lainnya itu itu gak dibatasi gitu lo kurang teratur dan sekarang kita 

sudah mulai pikirin banget jadi semua pengeluaran itu sudah kami beri batasan gitu 

sudah dipatokin harus keluar segini-segininya gitu   

P: Berapa pendapatan yang diperoleh selama 1 bulan? 

I: Nah kalau itu mungkin bisa di kroscek ke kak adit yah, aku gak tau aku bisa nyebut 

nominal apa enggak meskipun aku di keuangan gitu tapi mereka kak Adit kak Tito 

lebih berhak gitu tidak apa-apa kan yah nanti tanyain langsung aja ke kakak nya 
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karena itu tadi aku bisa nyebut nominal apa enggak gitu yah 

P: Berapa total penghasilan bersih  pemimpin anda selama 1 bulan? 

I: kalau itu bisa di kroscek ke kak Adit ya atau kak Tito juga 

P: Bagaimana cara pemimpin anda menjaga keuangan agar tetap stabil? 

I: Itu semua pengeluaran dibatasi di patokin gitu tapi ngebatasinnya itu udah sesuai 

yah jadi gak mungkin kurang banget gitu budget yang dikeluarkan gitu 

 

Faktor Organisasi 

P: Bagaimana cara pemimpin anda bertanggung jawab dalam keberlangsungan 

usaha? 

I: Kita menjalankan jobdesk kita masing-masing sih dan setertib mungkin misalnya 

yang kak Tito ngurusin tanaman gitu, tau sendiri lah yah kalau tanaman itu gak boleh 

ditinggal dikit pasti ada aja itu kendalanya entah kena hama atau pengairanya dan 

lain-lainnya. Saling bantu juga kalau perlu apa-apa bilang gitu biar dibantuin. Kalo 

aku yah kan kesini itu hari-hari tertentu yah nah kadang kadang numpuk tu nota-nota 

pembelian atau penjualan giu yang belum direkap jadinya ntar susah sendiri kan dan 

biasanya dibantuin gitu  

P: Bagaimana cara pemimpin menjaga komunikasi yang baik antar teman dan 

karyawan? 

I: Kalo aku dan kakak Tito kak Adit gitu ngobrolnya gak semua tentang kerjaan juga 

gitu jadi kami ngobrol santai bercanda gitu kek temen gitu sih trus selain itu juga hal 

itu tadi yang kubilang kalau ada yang salah ya diomongin langsung gitu tapi 

diomonginnya enggak didepan rame gitu lo ntar ngomong ngobrol di lain waktu 

gitu.dan kami itu juga saling mengingatkan dan saling meredam diri gitu lo sabar-

sabar pokonya gitu lah heheh. Kalau pemimpin gitu mereka menempatkan diri lebih 

kaya teman biasa gitu jadi santai lah kitanya gitu tapi tetap aman terkendali yah 

kerjaan juga lancar gitu 

P: Bagaimana pembagian tugasnya? 

I: Yah pembagian tugasnya yah itu aku di administrasi keuangan kak Adit di 

pemasaran dan kak Tito di bagian operasional dan ada juga anak-anak SMK yang 

PKL mereka bantu packing atau semai dan lainnya gitu-gitu 

P: Apakah pemimpin anda turut mengontrol segala proses usaha yang 

dijalankan? 

I: Iya pastinya yah yang lebih intens itu kami bertiga yang susun dan atur semua gitu 

ngontrol semua hal itu pasti kami selalu bareng-bareng dan selalu ngontrol dari 

produksi hingga pemasaran gitu masalah harga juga itu biasa kan harga ada yang 

berubah gitu jadi diliatin di kontrol semuanya tapi yang lebih itu kak Adit sih tapi 

tetep kami juga sama-sama ngingetin gitu  
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P: Apa saja batasan-batasan kerja yang diberlakukan pemimpin anda disini 

baik untuk karyawan maupun pemilik?  

I: Batasan gitu gak ada sih kan ada jobdesk masing-masing juga kan jadi kalau ada 

butuh bantuan gitu baru ngebantu gitu dan saling ngabarin aja yang penting alasannya 

jelas gitu karena kita kan gak formal gitu kan jadi santai-santai aja gitu. 

 

Faktor Pengelolaan Usaha 

P: Bagaimana cara pemimpin anda mengendalikan mutu produk usaha ini? 

I: Kalau pengendalian mutu kita itu kan bermitra yah jadi kita itu nggak bisa 

sepenuhnya mengontrol gitu paling kita bisa menjaganya itu dengan cara sortasi sih 

jadi kalau tanaman yang ada disini pasti kalau udah ada yang jelek langsung kita 

buang kek gitu tapi kalau sayurnya dari mitra gitu kan agak susah ya misalnya tadi 

ada sayur yang layu ya kita gak bakal packing gitu dan kalau jumlah yang rusak itu 

banyak yah kita bakal return bakal kembalikan ke petaninya gitu tapi kalau rusaknya 

cuma sedikit misal 50 gram an gitu gak bakal kita kembalikan tapi kalau 500 gram 

gitu kita bakal kembalikan sih dan paling kita kasi notis gitu bilangin sayurnya 

kurang ini kurang itu ntar besoknya bisa lebih bagus lagi sayur yang datang nya gitu 

sih jadi kami itu lebih ngontrol ke fisik sayurnya sih gitu. Kami ngecek sayur yang 

dari mitra itu nanti pas packingnya gitu 

P: Bagaimana persediaan sayur untuk setiap harinya? 

I: Itu aman yah sebenarnya bukan tiap hari sih lebih tepatnya persediaan pas 

mengantar ke swalayan gitu bisa sih aman lah karena kan sudah disiapin juga kan 

sebelumnya gitu 

P: Bagaimana jadwal pengambilan sayur dari mitra petani dan jadwal 

pengiriman nya ke mitra jual? 

I: Kami jarang ambil yah tapi ada juga sih kami ambil kami kebanyakan nya di 

sayurnya diantar oleh petani gitu. Setiap selasa kamis jumat sabtu itu jadwal ngirim 

ke swalayannya kalau yang ngantar sayur gitu sehari sebelumnya. Kita bay order sih 

kalau di Salatiga gitu kami terserah sih mau ngirim berapa banyak tapi kalau 

kebanyakan gitu ntar dibalikin nah itu gak papa sih kalau yang di Semarang gitu kita 

pakainya PO jadi udah ada daftarnya gitu kalau emang gak ada pun nggak apa-apa 

kita tinggal bilang aja kemereka nya gitu jadi kalau di Semarang itu tergantung 

mereka ya mereka pesannya apa ya itu yang kita sediakan gitu  

P: Bagaimana sistem pembayaran yang diberlakukan baik untuk mitra beli 

maupun mitra jual? 

I: Pembayarannya itu sistem tempo sih karena dari swalayan gitu kan pakai 

pembayaran tempo juga dan itu beda-beda setiap mitra ada yang minggu dan ada 

yang bulannya juga gitu 
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P: Berapa jumlah mitra jual? 

I: Kalau saltiga ada 3 dan Semarang ada 2, kalau restoran itu yang di semarang juga 

ada emm ada 7 deng iya 7 

P: Mitra beli nya dari mana aja, kelompok tani atau perorangan? 

I: Kita mitra petaninya itu ada 7ya ada yang dari kelompok tani ada yang petani 

rumahan jadi tinggalnya di Salatiga kota juga gitu tapi mereka punya kebun 

hidroponik depan rumah gitu ada juga yang benar-benar petani dan ada juga kalau 

petani itu kerjaan sampingannya gitu. Ada juga kami ambil dari petani yaitu dari 

petani daerah Kopeng, Selo, Ampel gitu 

P: Mitra jual nya kemana aja? 

I: Ke swalayan ya ada dan juga ke resto-resto gitu 

P: Bagaimana jadwal kerja di sini? 

I: Untuk jadwal kerja kalau aku part time yah kalau mereka kak Adit kak Tito mereka 

full Karen kan namanya ngurus sayur gak bisa ditinggal yah tapi kalau nggak bisa 

masuk gitu ntar bilang aja gitu kasi info aja 

 

Faktor Distribusi 

P: Bagaimana cara pemimpin anda memasarkan produk? 

I: Kita berjualannya online semua ya mulai dari instagram, youtube juga dan gitu-

gitu lah tiktok juga dan itu di tiktok perkembangannya bagus sih dan di FB juga sih 

da nada juga promosi langsung gitu missal kak Adit diundang jadi narasumber gitu 

nh disitu biasanya kami promosi juga gitu dan ada juga ikut event atau kegiatan gitu 

nah itu jadi media promosi kami gitu 

P: Bagaimana cara pemimpin anda mengelola pemasaran dengan baik? 

I: Mengelolanya mungkin menjalin hubungan baik dengan pelanggan dengan mitra 

ya dan sering-sering juga promosi di media sosial dan promosi langsung juga gitu 

P: Bagiamna strategi pemimpin anda dalam menarik pelanggan? 

I: Strateginya mungkin promo dalam hal harga gitu sih, jadi terutama pas ini sih masa 

covid tahun lalu itu peluang banget sih itu maksudnya orang-orang kan mulai 

lockdown gitu kan terus nggak kemana mana nah itu sebenarnya jadi suatu peluang 

kita untuk delivery sayur jadi sebelum nya itu kita enggak ada istilah delivery sayur 

gitu lo nah semenjak lockdown tahun lalu kita mulai bener-bener ada projek buat 

delivery sayur gitu nah pas delivery sayur itu lumayan juga sih income nya karena 

orang pada takut kemana mana kan jadi kek gitu. Trus promosi-promosi free ongkir 

minimal beli berapa gitu trus promo beli sayur apa-apa gitu sih paling   

P: Bagaimana cara pemimpin anda mengahadapi pesaing pasar diluar sana? 

I: Nah ini nih pertanyaan yang menarik menurut ku gini ya mereka itu punya konsep 

bukan saingan tapi bermitra jadi banyak juga kok kita kerjasama sama penjual sayur 
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yang masih muda juga tapi bukan petani ya yaa sama gitu kaya kita jadi itu kita 

malah jadi temen gitu, malahan mereka ada juga ambil sayur di kita atau bikin konten 

bareng sama kita jadi bareng gitu lo join jadi berdampingan gitu jadi konsepnya 

bukan bersaing. Kita gak pusingin sama pesaing sih atau ada brand baru gitu yahh 

kita ngalir aja gitu karena kan bale punya ciri sendiri mereka punya ciri sendiri gitu 

P: Apa saja terobosan baru yang dibuat pemimpin anda untuk meningkatkan 

penjualan? 

I: Nah itu kita juga pusing sih heheh menurut kami kami udah nyoba beberapa cara 

misalnya bikin promo gitu-gitu baik itu promo harga atau promo free ongkir gitu atau 

sebagainya belum signifikan lah perubahannya gitu. Karena yang tau kami belum 

terlalu banyak gitu kan palingan selingkungan sini gitu sama mitra kami juga dan 

followers aja gitu. Mungkin terobosan barunya itu lebih memperkenalkan Bale 

hidroponik ke khalayak umum sih biar orang tau ohh ada Bale Hidroponik di sini gitu 

dan ini kami mulai konsen di sosial media seperti youtube dan sosial media lainnya 

gitu  

P: Apakah Bale Hidroponik melayani pembelian secara langsung? 

I: Kemarin sih ada yah tapi kalau sekarang nggak meskipun mau beli gitu yahh PO 

dulu karena kan sayur disini itu sudah di planing buat suplay ke swalayan gitu jadi 

pembelian langsung harus PO dulu gitu, bisa sih tapi dikit aja gitu 

P:Apakah pemimpin anda sudah melayani konsumen dengan baik 

I: Kalau itu aku rasa sudah yah karena mereka juga sudah berikan yang terbaik 

karena namanya usaha juga yah bagaimanapun harus diperjuangkan gitu jadi sejauh 

ini kau lihat mereka sudah memberikan pelayanan terbaik mereka sih terhadap 

konsumen gitu 

 

Faktor Pemerintah 

P: Apakah usaha bale hidroponik ini telah memiliki izin usaha? 

I: Setau aku belum yah tapi kemarin sudah lagi proses urus sih, nah kita itu kan mau 

masuk ke shopee mall gitu kan nah itu ada beberapa proses yang harus dilalui gitu, 

kita sudah masukin sih tapi prosesnya hampir setahunan sih jadi agak lama gitu tapi 

kalau lingkungan rumah ini harusnya udah ada sih. Sebenarnya kak Adit pernah 

ngomong kalau usaha gini tu gak ada izin gitu nggak apa-apa yang harus ada izin gitu 

yang makanan gitu lo   

P: Bagaimana pajak usaha ini? 

I: Nah itu pajak nya masih perorangan yang pegang kak Adit tapi bayarnya atas nama 

Bale gitu cuma namanya tertera ya pake nama kak Adit gitu 

P: Bagaimana tanggapan lingkungan sekitar dengan adanya usaha ini? 

I: Setau aku tanggapannya baik-baik aja yah palingan ada yang mampir gitu nanya 
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atau beli gitu ada pernah sih gitu 

P: Apakah pemimpin anda sudah mentaati budaya dan aturan yang ada disini?  

I: Sejauh ini sudah yah sudah cukup lah gitu karena kami kan disini anggapnya sudah 

seperti keluarga sendiri jadi aman lah kalau itu dengan lingkungan sekitar juga gitu 

baik dan ramah pada semua orang dan kalau ada kegiatan kalau kami diundang ya 

kami datang gitu  

 

Dampak Usaha Bagi Masyarakat Sekitar 

Dampak Positif 

P: Dampak positif dari adanya usaha ini  bagi masyarakat sekitar? 

I: Kalau untuk masyarakat sekitar sini paling kalau untuk manfaatnya gini deh 

dengan kamu sering ngumpul disini danada penjual nyamperin gitu dan kami selalu 

beli jadi itu sudah dampak positif nya gitu sih kan itu bantu usaha orang juga kan dan 

untuk bersihin kebun disini kami juga menyuruh orang di sekitar sini sih lagi apa kan 

ada juga petani hidroponik dekat sini dan mereka jual nya kesini gitu jadi gak perlu 

jauh-jauh dan ngabisin biaya gitu jadi dia jual ke kami yang dekat disini gitu sih 

mungkin yah. 

P: Apakah dampaknya langsung dirasakan masyarakat? 

I: Kalau itu pasti ya karena kan mereka juga bisa lihat juga dan beli juga meskipun 

ada sistem PO nya gitu tapi bagi mereka nggak apa-apa gitu 

 

Dampak Negatif 

P: Bagaimana dengan dampak negatif dari usaha ini bagi masyarakat sekitar? 

I: Puji Tuhan sejauh ini pas aku disini gitu gak ada komplain yah masih aman kali 

yah gitu mungkin ini yahh pas covid lagi naik-naik nya itu kami membatasi sih orang 

yang datang kesini gitu meskipun ada banyak packingan yah kami selalu waspada 

gitu pakai masker dan lainnya gitu sejauh ini yang aku tau itu sih gak ada komplain 

gitu 

P: Cara mengatasi dampak negatif tersebut? 

I: Karena gak ada yang gimana-gimana juga yah jadi aman lah yah gitu, kalau ada 

pun paling kami menjalin komunikasi yang baik antar warga sini antar sesama gitu 

saling toleransi aja gitu. 
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Lampiran 6. Transkrip Wawancara  Informant 2 

Analisis Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan Usaha Bale Hidroponik Dan 

Dampaknya Bagi Masyarakat Sekitar 

Hasil Wawancara  Informant 2 

Tanggal Wawancara: 18 Januari 2022 

Identitas  

Nama  : Slamet Widodo 

Umur  : 42 Tahun 

Jabatan : - 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Alamat  : RT 2 RW 3 Dusun Kebun Samas, kelurahan Bugel, Kec Sidorejo 

Pekerjaan : Petani dan Supir Truk 

Pendidikan : SD  

FB/IG/WA :082326660678 

Keterangan 

P: Peneliti 

I:  Informant/Narasumber 

DAMPAK USAHA BAGI MASYARAKAT SEKITAR 

Dampak Positif 

P: Dampak positif dari adanya usaha ini  bagi masyarakat sekitar? 

I: Kalau dari segi dampak positifnya itu mempermudah  ataupun mempersingkat 

waktu untuk masyarakat sini karenakan masyarakat sini juga enggak selalu ada waktu 

ataupun gak ada banyak waktu untuk belanja ke warung ke pasar mungkin kalo ada 

Bale Hidroponik mungkin kebutuhan seperti sayuran itu terjangkau dan menghemat 

waktu karena lebih dekat, gitu dampak positifnya.  

P: Apakah dampaknya langsung dirasakan masyarakat? 

I: langsung ya, karena dilihat dari sayurnya saja lebih sehat, karena apa kalau 

hidroponik itu sayurnya itu tidak terlalu atau bukannya kena obat atau semprotan gitu 
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seperti sayur pada umumnya kalau hidroponik kan tidak begitu yah jadi sayurnya 

lebih sehat dan lebih berkualitas. Begitulah menurut saya. 

 

Dampak Negatif 

P: Bagaimana dengan dampak negatif dari usaha ini bagi masyarakat sekitar? 

I: Kalau dampak negatifnya saya kira tidak ada, kalaupun ada itu mungkin sebagai 

limbah ataupun kotoran itu mungkin karena sudah ada langganan sampah jadi sudah 

diambil petugas kebersihan. Jadi kalau dampak negatif enggak ada. Sementara ini 

dampak negatif enggak ada dan selama ini juga belum ada. 

P: Cara mengatasi dampak negatif tersebut? 

I:  Karena nggak ada juga yah dampak negatifnya jadi apa yang mau diatasi gitu. 

Bale Hidroponik baik adanya. 
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Lampiran 7. CODING 

CODING 

Keterangan: 

K1 Pemilik 1 (Adit) A 

K2 Pemilik 2 (Tito) B 

I1 Karyawan 1 (Maria) C 

I2 Masyarakat Sekitar D 

FSDM Faktor Sumber Daya Manusia  

FK Faktor Keuangan  

FO Faktor Organisasi  

FPU Faktor Pengelolaan Keuangan  

FD Faktor Distribusi  

FP Faktor Pemerintah  

DP Dampak Positif  

DN Dampak Negatif  

 

Faktor Sumber Daya Manusia 

 Pernyataan Kode 

K1 Woke ini dilihat konteks usahanya startup ya yang paling 

mempengaruhi itu SDM nya kualitas SDM emang apa yahh 

meminits orang itu lebih susah dari apapun dari manajemen 

keuangan manajemen pemasaran itu oh wah susahnya minta 

ampun, sama temen itu lo kami biasa suka berantem tapi kami 

selalu mendidik karena berantem nya itu berantem mendidik 

supaya lebih baik lagi gitu. Kami kalo didepan orang baik-baik aja 

gitu supaya orang lihatnya baik dan dengan mas Yoan itu sampe 

sekarang juga masih kontek-kontekan. Dan beruntung kami itu 

selalu profesional dalam bekerja gitu karena setiap orang punya 

hak nya masing-masing. Kalo ditanya kualitasnya kami sudah 

cukup berkualitas dan SDM nya sudah cukup baik gitu. 

K1-A-

FSDM-1 

K1 oh kalau gitu sudah cukup lah gitu, karena kami disini anggapnya 

itu kolaborasi bukan kompetisi jadi SDM nya cukup lah gitu 

K1-A-

FSDM-2 

K1 Kalau pengembangkan dari SDM nya yah, disini kami selalu 

menjaga komunikasi antar temen-temen itu tetap berjalan dengan 

baik gitu, selalu konfirmasi dan ngomong aja gitu apa yang kurang 

dan apa yang lebih biar kitanya sama-sama enak gitu. Kalo kaya 

K1-A-

FSDM-3 
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pemasaran gitu kan kami selalu upload kegiatan keseharian kami 

agar orang tau ohh Bale tuh gini gitu. 

K1 Nah kalo soal target usaha disini tentunya profit paling utama yahh 

karena kalau nggak bisa dapetin profit gitu berarti gagal kan jadi 

target kami itu ya profit, konsumen banyak dan mitra makin luas. 

K1-A-

FSDM-4 

K1 Oh kalau itu biasanya belum ada sih saya komplen yang 

menyangkut nama Bale gitu karena disini kami bukan yang ingin 

bersaing gitu tapi kami ingin memberikan yang terbaik sebisa kami 

untuk konsumen agar produk kami baik namanya di pasaran gitu, 

kalau memang ada kendala gitu ya kami selesaikan langsung, misal 

kalau dengan teman-teman atau karyawan yahh disitu diomongin 

semua nanti kan di evaluasi kurangnya dimana lalu diperbaiki gitu. 

K1-A-

FSDM-5 

K1 Kalau kepemimpinan disini gak ada namanya lebih berkuasa gitu 

disini kami bareng-bareng saling bantu saling koordinasi gitu, 

kami disini sifatnya lebih kekeluargaan bukan atasan atau 

bawahan atau gitu, dan kerjanya juga enjoy sih 

K1-A-

FSDM-6 

K1 Untuk kinerja aku sudah berikan yang terbaik semampuku, sejauh 

ini sudah baik sih tapi dalam menjalankan usaha gitu pasti ada ada 

aja masalahnya tapi dari situ kita banyak belajar dan intropeksi 

diri. Sejauh ini baik lah kinerja yang sudah aku berikan untuk Bale 

Hidroponik ini gitu. 

K1-A-

FSDM-7 

K2 Kalau kita ngomong SDM itu dibilang cukup ya cukup tapi ya Bale 

Hidroponik masih berkembang gitu yah jadi kami menyesuaikan 

dengan keadaannya kami sekarang tapi SDM yang ada saat 

sekarang ini sudah lebih dari cukup untuk mencapai apa yang kami 

mau 

K2-B-

FSDM-8 

K2 Okeh cara ngembangin nya itu yang pertama kami punya media 

sosial, emm kami belum sampai pada titik berjualan di media sosial 

tapi kami memang di media sosial itu lebih ke menginformasikan 

bahwa Bale Hidroponik, trus di konten-kontennya kami, kami juga 

share kegiatan keseharian kami dan kami juga datang ke resto 

dating swalayan untuk menawarkan produk kami 

K2-B-

FSDM-9 

K2 itu pasti pernah ya, ada beberapa swalayan dan resto juga yang 

tolak gitu. Karena pangsa pasarnya Bale itu kan resto dan 

swalayan jadi sebenarnya hal yang membuat kami ditolak itu 

bukan karena produknya tidak bisa bersaing tapi karena jumlah 

supplier yang ada di toko tersebut sudah penuh. Jadi kalo di dunia 

sayur tu cepat-cepatan gitu lo 

K2-B-

FSDM-

10 
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K2 Oh oke kalau target usaha ya pengen nambah pasar ya itu pasti, 

kalau aku pengen nambah pasar supaya ee untuk saat ini kan 

cangkupannya Bale Salatiga dan sekitarnya Semarang dan 

beberapa kali di Jakarta kami tu pengen kirim rutin gitu ke Jakarta 

ke kota-kota yang lain karena  wilayah Solo, Yogyakarta ke arah 

sana itu kami belum menyentuh dan kami masih fokusnya ke 

Salatiga sama Semarang. Untuk yang Jakarta itu kami kirim 

sebelum adanya covid 19 kalau untuk sekarang kami belum kirim 

lagi karena ada satu dan lain hal yaitu masih yahh pandemi gini 

lah gitu jadi masih rawan dari pihak sananya, dikonfirmasi juga 

yah gitu 

K2-B-

FSDM-

11 

K2 Kalau aku jika ada kendala gitu yahh lebih ke komunikasi sih, 

ngobrol gitu dibicarain kurang-kurangnya dimana bisa ada titik 

temu dan tidak ada salah paham kalau kendala dari luar gitu yang 

menyangkut nama mitra dengan masalah yang gimana-gimana 

yang berlebihan gitu belum sih palingan ya kendala miskomunikasi 

aja antar kami gitu, ntar kalau udah selesai gitu jadi bahan bacaan 

dan seru-seru an gitu aja. 

K2-B-

FSDM-

12 

K2 Untuk kepemimpinan disini kami tidak memposisikan atasan atau 

bawahan gitu kami professional aja kerjanya, sama-sama nyaman 

aja udah begini kami ngalir aja gitu karena jarak usia kami tidak 

terlalu jauh jadi komunikasinya enak gitu. Cara memimpin nya itu 

lebih komunikasi sih kalau aku karena kau tipe orang yang kalau 

negur gitu suka gak enakan walaupun di posisi pimpinan tapi aku 

lebih sering yah tadi gak enakan gitu kalau negur teman-teman 

yang berproses sama Bale . Disini mimpinnya kaya kekeluargaan 

gitu aja 

K2-B-

FSDM-

13 

K2 Kalau kinerjanya saya di Bale memang untuk saat ini masih bisa 

ditingkatkan sih cuman sudah cukup baiklah tapi memang masih 

bisa ditingkatkan karena yah namanya orang kan masih terus 

berproses dan berproses apalagi Bale juga semakin berkembang 

dan berkembang jadi kami nggak bisa diam gitu doang ya kami 

sebagai pimpinan juga yah terus berkembang juga bersama Bale, 

kalau teman-teman yang lain sih juga gitu yahh perkembangannya 

sudah lumayan banget baik dan baik terus malahan tambah baik 

heheh gitu 

K2-B-

FSDM-

14 

I1 Bale ini masih UMKM yah jadi kita gak ada yang namanya 

rekrutmen karyawan gitu-gitu gak ada, kebanyakan kayak sudah 

kenal gitu terus kalau kualitasnya buat kami sendiri itu sesuai 

I1-C-

FSDM-

15 
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dengan apa yang kami pelajari waktu kami sekolah karena 

kebetulan kan aku sama kak Adit kak Tito itu dari pertanian semua 

jadi paling nggak sesuai lah gitu jadi sedikit banyak kualitasnya itu 

sudah sesuai lah dengan yang kami inginkan dengan yang kami 

harapkan. Tapi kalau kualitanya dibilang perfek ya belum yaah 

karena kami kan masih awal merintis juga nih dan kakak-kakaknya 

gitu jadi untuk kualitasnya sudah bisa dibilang cukup tapi harus 

banyak belajar dan berkembang lagi itu. Kalau untuk anak PKL 

gitu kami gak ada kriteria khusus sih yang penting mereka mau 

belajar dan berkembang bersama Bale aja gitu   

I1 Caranya itu dengan ningkatin penjualan dengan cara memperluas 

pasar dan  mitra gitu dan bikin-bikin konten yang mengedukasi 

juga biar orang tertarik dengan Bale gitu. Banyak sih yang dibuat 

untuk ngembangin kami juga bikin video dan upload di youtube di 

tik tok juga. Bikin rame aja gitu sih. 

I1-C-

FSDM-

16 

I1 Target usaha tentunya ningkatin penjualan yahh karena kan 

ngarah ke profit tu jadi disitulah kami benar-benar harus semangat 

dan berjuang untuk menaikkan profit, targetnya lebih banyakin 

pasar lagi sih perluas pasar gitu perbanyak mitra juga kan. Kami 

berjuang banget sih di profit itu karena habis pandemic each masih 

pandemic gini kan kita tu masih proses pemulihan gitu karena ada 

bulan-bulan yang kacau banget secara keuangannya tapi ada juga 

yang aman-aman yang meningkat juga ada jadi target kita itu 

menstabilkan profitnya kita, memperkenalkan ke orang-orang 

kalau ada produsen sayur hidroponik dari Salatiga gitu. Lebih 

memperluas pasar juga kan biar makin ada gitu nama bale dikenal 

di masyarakat luas. 

I1-C-

FSDM-

17 

I1 Untuk sejauh ini selama aku gabung juga disini puji Tuhan gak ada 

kaya kasus-kasus yang sampai gimana-gimana yang nyangkut 

nama Bale gitu tapi pokoknya kalau kita ada masalah itu kita 

ngobrol sih jadi modelnya itu kan kaya kekeluargaan gitu. 

Misalnya itu ada hal-hal yang cukup sensitif misalnya di aku ada 

kendala personal gitu mereka ngomongnya langsung ke aku gitu 

tapi ngomongnya bukan yang pas lagi rame maksudnya negur aku 

pas lagi rame, nggak yah mereka akan omongin sama yang 

bersangkutan aja gitu, itu salah satu cara mereka sih 

I1-C-

FSDM-

18 

I1 Oh oke jadi disini itu modelnya kaya kekeluargaan gitu lo jadi 

struktur organisasi yang bener-bener terstruktur kaya kantor dan 

perusahaan gitu yah kita kaya kekeluargaan terus kerjanya itu 

I1-C-

FSDM-

19 
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sistemnya bay target misalnya aku nih aku kan part time ya kalau 

aku kerja dari kos gak masalah yang penting targetku kelar 

menurutku itu salah satu cara mereka ngebangun atau ngemimpin 

Bale Hidroponik ini. Kepemimpinan nya itu bukan kaya yang 

terstruktur gitu yahh cuma mereka kan lebih mengarahkan gitu jadi 

pemimpinnya itu kaya kekeluargaan aja gitu bukan yang harus 

serba terorganisir enggak tapi harus tetep ini yah apa pemimpin 

yang bertanggung jawab gitu terhadap usaha dan karyawannya. 

Bale ini kan lebih ke bermitra ya jadi mungkin itu sih cara mereka 

membangun usaha ini. Mereka juga banyak mengenalkan produk 

mereka ke sosial media seperti WA,ig, youtube dan baru-baru ini 

lagi heboh di tiktok gitu biar orang-orang pada tau aja gitu ohh 

ada Bale Hidroponik gitu 

I1 Ada plus minus pastilah yah , kita bay target seperti yang kubilang 

sebelumnya. Kita meskipun sifatnya kekeluargaan gitu tapi kita 

punya jobdesk masing-masing gitu lo aku ngurusin administrasi 

kak Adit ngurusin pemasaran keuangan trus kak Tito ngurusin 

operasional. Kalo ditanya kinerjanya aku yakin kita disini sudah 

memberikan yang terbaik tapi belum maksimal juga sih 

dikarenakan masih banyak yang bisa kita lakukan tapi belum gitu 

contohnya ada beberapa target yang belum tercapai gitu dan aku 

sendiri pun ada beberapa jobdesk yang kadang suka numpuk gitu 

sih jadi kalau kinerjanya itu aman tapi belum maksimal dan masih  

bisa dimaksimalkan gitu sih 

I1-C-

FSDM-

20 

 

Faktor Keuangan 

K1 Ohh ini dari awal itu kami 60% dari investor, dan sampai sekarang 

kami bagi semi profit gitu atau bagi hasil dan kami kebagian yang 

40% gitu untuk pendanaan usahanya. Emang disiplin keuangan itu 

penting banget buat jaga cash flow atau pun uang yang keluar 

masuk. Nah makanya kenapa ada miting bulanan dan tahunan nah 

itu mengkoordinasi semua pemasukan dan pengeluaran. Kami juga 

melakukan evaluasi salatiga itu 2 minggu sekali misalnya keliatan 

grafiknya naik, kami bikin gimik atau konten apa lagi atau pas 

turun kita apa lagi gitu biar menekan penjualan biasanya kami 

bikin adegan lucu atau adegan mendidik dan upload di sosmed biar 

orang pada tau ohh bale begini gitu. 

K1-A-

FK-21 

K1 Selalu mengecek pembukuan, pengeluaran dan pemasukan karena 

dari situ saya bisa tau ohh lagi turun nih atau laik naik profitnya 

K1-A-

FK-22 
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K1 Untuk kendalanya ny itu mungkin ini yah misalnya ada gitu nota-

nota pembelian dari mitra hilang atau apalah ya nah dari situ kami 

lupa nyatet jadinya kan gak kehitung jadi kadang terjadi selisih 

disitu karena ada yang nggak ke rekap 

K1-A-

FK-23 

K1 Untuk pendapatan kami itu 15-25 juta perbulannya, kalau ditotal 

dari beberapa mitra kami itu karena yang paling besar itu dari 

Gelael paling banyak cash flownya itu 6 juta an dalam sebulan dan 

ditambah lagi dengan dari swalayan Salatiga dan restoran jadi 

segitulah 

K1-A-

FK-24 

K1 Agar tetap stabil kami selalu melakukan evaluasi dan pengecekan 

agar tetap terkendali/stabil dan kami selalu berusaha memberikan 

yang terbaik dengan melakukan berbagai promosi di media sosial. 

K1-A-

FK-25 

K2 Oke jadi kalau diawal karena hidroponik itu kan modal awalnya 

gede jadi kami dulu patungan  sama investor juga jadi ada uang 

pribadi sama investor. Untuk pembagian persenan nya itu kami 

setengah-setengah deh. Kami dulu kan Bale itu ada tiga orang itu 

yang bangun jadi setengah nya itu di bagi 3 lagi 

K2-B-

FK-26 

K2 Cara menjaganya mungkin dengan membuat laporan keuangan 

gitu yang pegang kan juga ada adminnya tu, membeli barang yang 

hanya diperlukan Bale saja tidak berlebihan gitu dan merincikan 

pengeluaran yang ada agar tidak membengkak nanti biayanya nah 

tidak lucu kan pengeluaran lebih banyak daripada pendapatan. 

K2-B-

FK-27 

K2 Kendala dalam mengelola keuangan,, eee paling ini 

memprioritaskan pengeluaran yang harus dikeluarkan jadi kalau 

yang namanya pengeluaran kan harus dikeluarkan tetapi sebisa 

mungkin tapi itu yang lebih diprioritaskan yang mana yang bisa 

yang mana yang kira-kira bisa di tunda dulu  yang pengoptimalan 

saprodi dan yang lainnya itu yang meminits yang lumayan cukup 

yah cukup gitu 

K2-B-

FK-28 

K2 Ohh itu bisa dikonfirmasi ke bagian keuangan aja gitu sama mbak 

Maria yang pegang, aku kalau keuangan tidak terlalu ini yahh aku 

kan fokusnya itu di operasional maupun produksi gitu 

K2-B-

FK-29 

K2 Menjaga agar tetap stabil kami menyewa admin wkwkwk karena 

kami semua laki-laki di Bale nah jadi untuk keuangan memang 

sebelum ada admin tu ya kacau lah kacau masalah administrasi 

tidak terorganisir dengan baik makanya ini kami mikir uangnya 

ada tapi nyebar gitu kan ada yang untuk ini itu untuk memetakan 

itu lebih rapi lagi kami menyewa admin gitu kami hayer admin. 

K2-B-

FK-30 
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Untuk menyelesaikan masalah yang kecil tapi dampaknya gede sih 

I1 Ini setau aku yah mungkin bisa di kroscek ke kak Adit atau kak Tito 

yak an aku gak gabung disini dari awal setau aku sih emang 

mereka kaya patungan gitu lo dikarenakan mereka bangun usaha 

ini berangkatnya dari temenan tapi ada investor tapi investornya 

juga temen gitu 

I1-C-FK-

31 

I1 Caranya mungkin dengan bikin laporan keuangan, tau keluar 

masuknya uang biar terperinci aja gitu, kan ini aku juga yah yang 

pegang di bagian keuangan gitu tapi di bantu kak Adit juga sih 

malahan banyak dia yang kerja gitu. Tapi tetap aja aku disitu sih 

kerjaan ku. Kalau ngolah keuangan gitu mereka sudah baik kok 

udah ngelakuin yang terbaik juga meskipun kadang ada mis sedikit 

tapi kan wajar yah namanya juga usaha 

I1-C-FK-

32 

I1 Untuk akhir akhir ini kendalanya itu kita lost control gitu, jadi kita 

tu matokin pengeluaran operasional untuk harian atau enggak 

dalam seminggu itu tu kita benar-benar ngatur lumayan ketat. 

Kalau sebelumnya kita ngeluarin buat biaya-biaya operasional dan 

lainnya itu itu gak dibatasi gitu lo kurang teratur dan sekarang kita 

sudah mulai pikirin banget jadi semua pengeluaran itu sudah kami 

beri batasan gitu sudah dipatokin harus keluar segini-segininya 

gitu   

I1-C-FK-

33 

I1 Nah kalau itu mungkin bisa di kroscek ke kak adit yah, aku gak tau 

aku bisa nyebut nominal apa enggak meskipun aku di keuangan 

gitu tapi mereka kak Adit kak Tito lebih berhak gitu tidak apa-apa 

kan yah nanti tanyain langsung aja ke kakak nya karena itu tadi 

aku bisa nyebut nominal apa enggak gitu yah 

I1-C-FK-

34 

I1 kalau itu bisa di kroscek ke kak Adit ya atau kak Tito juga I1-C-FK-

35 

I1 Itu semua pengeluaran dibatasi di patokin gitu tapi ngebatasinnya 

itu udah sesuai yah jadi gak mungkin kurang banget kita budget 

yang dikeluarin gitu 

I1-C-FK-

36 

Faktor Organisasi 

K1 Disini tanggung jawab sangat penting banget saya, disini kami ada 

job desk masing-masing sehingga semuanya terorganisir dengan 

baik. Semuanya bertanggung jawab dengan tugasnya masing-

masing. Kalau ada yang kurang nanti saling dibicarakan gitu agar 

tidak terjadi salah paham gitu 

K1-A-

FO-37 

K1 Kalo organisasi konteks nya kaya SDM tadi yah, kalo menurutku K1-A-
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yang organisasi itu kita harus mengkoordinasikan apa yang kita 

mau kepada teman-teman , itu ya kalau belajarnya ya contoh Tinti 

melempar bola basket pasti yang di tangkap bola basket nya nah 

kalau komunikasi tu Tinti ke orang lain belum tentu menerima gitu 

loh, nah itu kemampuan komunikasi itu berpengaruh banget dan 

disini kami banyak belajar. Untuk menjaga komunikasi kami tetap 

lancar yah kami saling terbuka satu sama lain dan saling 

berkoordinasi. 

FO-38 

K1 Untuk pembagian tugas itu sendiri, kalau aku ya di bagian 

pemasaran kalau mas Tito di bagian operasional atau produksi 

pokoknya dia yang ngurusin keluar masuknya sayur gitu dan 

ngerawat sayur juga tapi kalau ngerawat gitu semua orang bisa 

bantu sih enggak dia aja gitu saling kerjasama aja lah pokoknya 

gitu kalau mbak Maria di bagian administrasi keuangan . Kami 

selalu bekerja sama dan saling mengingatkan agar tidak terjadi 

miskom gitu 

K1-A-

FO-39 

K1 Itu pasti yak karena kami kan semuanya saling bantu gitu kalau 

ada yang kurang-kurang gitu semuanya turut turun tangan 

meskipun itu bukan tugasnya tapi saling selalu ada selalu bantu. 

Apalagi kalau aku sendiri kan inikan greenhouse nya di rumah ku 

kan jadi 24 jam aku ngawasin sih tapi tetep tidur juga kok hehe jadi 

gitulah pagi tak cek in dulu ini sayur segar gak ada yang rusak gak 

dan cek in pengairannya juga takut ada yang tersumbat gitu 

K1-A-

FO-40 

K1 Kalau batasan kerja itu ya, mereka bekerja semuanya sesuai 

jadwal dan jobdesk masing masing gak ada batasan, datang tepat 

waktu dan pulangnya juga gitu, kerjanya santai aja gitu tanpa 

tekanan harus begini-begini yang penting rapi, bersih sesuai 

dengan yang diinginkan gitu lah 

K1-A-

FO-41 

K2 Kalau aku lebih menjaga ke produknya yah karena kamikana ada 3 

koor usaha yaitu sayurnya , instalasi sama edukasi yang namanya 

hidroponik kan orang lebih melihat ke produknya jadi kami lebih 

menjaga kualitas produknya hanya saja yang susah itu adalah 

kalau produknya dari Bale Hidroponik itu pasti aman tapi kalau 

produknya karena kami bermitra nah menjaga kualitas sayur dari 

mitra itu yang agak lumayan susah dan repot karena greenhouse 

nya tidak di tempat kami dan kami punya beberapa mitra yang 

agak susah kalau harus ditemui satu-satu gitu karena susah 

dijangkau memang karena ada kegiatan dan kesibukan masing-

masing juga jadi untuk janjian aja tu yahh lumayan susah ribet gitu 

K2-B-

FO-42 
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K2 Kalau kami pada saat ada aktivitas di Bale gitu yah kami sering 

bercanda sih jadi ngobrol nya kaya temen aja gitu terus kami juga 

punya group administrasi gitu jadi segala hal yang dibicarakan itu 

masalah kerjaan kalau keluar dari itu yahh satu dua kali ngobrol 

trus kami juga tetep ada rapat setiap minggu untuk membicarakan 

Bale dan evaluasi juga kinerjanya seperti apa gitu. Bercanda juga 

ada tapi kalau banyak bercanda gitu kan tugasnya gak selesai kan 

heheh 

K2-B-

FO-43 

K2 Jadi untuk pembagian tugasnya itu jadi gini kalau aku yah di 

operasional gitu yah bagaimana sayur itu harus tetap ada dan 

restock gitu  kalau Adit dia di pemasaran yah bagaimana pasar 

barunya Bale dan segala macamnya itu yah dia yang kelola 

K2-B-

FO-44 

K2 Kalau ngontrol gitu semuanya turut ngontrol ya misal kalau aku 

ada selow gitu yah aku bantu yang lain juga lebih banyak nya Adit 

yang bantu yahh karena greenhouse nya Bale itu kana da di rumah 

Adit di halaman rumahnya jadi istilahnya bisa dibilang full lah dia 

ngontrol ini sayur-sayurnya   

K2-B-

FO-45 

K2 Kalau batasan kerja iya ada sih karena fungsinya untuk mereka 

lebih fokus aja sama kerjaannya masing-masing kalau yang 

packing ya packing kalau yang nimbang ya nimbang gitu 

K2-B-

FO-46 

I1 Kita menjalankan jobdesk kita masing-masing sih dan setertib 

mungkin misalnya yang kak Tito ngurusin tanaman gitu, tau sendiri 

lah yah kalau tanaman itu gak boleh ditinggal dikit pasti ada aja 

itu kendalanya entah kena hama atau pengairanya dan lain-

lainnya. Saling bantu juga kalau perlu apa-apa bilang gitu biar 

dibantuin. Kalo aku yah kan kesini itu hari-hari tertentu yah nah 

kadang kadang numpuk tu nota-nota pembelian atau penjualan giu 

yang belum direkap jadinya ntar susah sendiri kan dan biasanya 

dibantuin gitu 

I1-C-FO-

47 

I1 Kalo aku dan kakak Tito kak Adit gitu ngobrolnya gak semua 

tentang kerjaan juga gitu jadi kami ngobrol santai bercanda gitu 

kek temen gitu sih trus selain itu juga hal itu tadi yang kubilang 

kalau ada yang salah ya diomongin langsung gitu tapi 

diomonginnya enggak didepan rame gitu lo ntar ngomong ngobrol 

di lain waktu gitu.dan kami itu juga saling mengingatkan dan 

saling meredam diri gitu lo sabar-sabar pokonya gitu lah heheh. 

Kalau pemimpin gitu mereka menempatkan diri lebih kaya teman 

biasa gitu jadi santai lah kitanya gitu tapi tetap aman terkendali 

I1-C-FO-

48 
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yah kerjaan juga lancar gitu 

I1 Yah pembagian tugasnya yah itu aku di administrasi keuangan kak 

Adit di pemasaran dan kak Tito di bagian operasional dan ada juga 

anak-anak SMK yang PKL mereka bantu packing atau semai dan 

lainnya gitu-gitu 

I1-C-FO-

49 

I1 Iya pastinya yah yang lebih intens itu kami bertiga yang susun dan 

atur semua gitu ngontrol semua hal itu pasti kami selalu bareng-

bareng dan selalu ngontrol dari produksi hingga pemasaran gitu 

masalah harga juga itu biasa kan harga ada yang berubah gitu jadi 

diliatin di kontrol semuanya tapi yang lebih itu kak Adit sih tapi 

tetep kami juga sama-sama ngingetin gitu 

I1-C-FO-

50 

I1 Batasan gitu gak ada sih kan ada jobdesk masing-masing juga kan 

jadi kalau ada butuh bantuan gitu baru ngebantu gitu dan saling 

ngabarin aja yang penting alasannya jelas gitu karena kita kan gak 

formal gitu kan jadi santai-santai aja gitu. 

I1-C-FO-

51 

Faktor Pengelolaan Usaha 

K1 Untuk pengendalian mutu sendiri kami sudah membuat produks 

sebagus mungkin kalau dari Bale sendiri itu kan kami bisa tau 

kurangnya dimana dan kami langsung ganti dengan yang baru jadi 

aman lah tapi kalau produk dari mitra gitu kan agak susah ya 

kontrol nya ya kita taunya pas mereka mengantar aja yah kalau 

gak sesuai gitu kami langsung kembalikan, kami juga beri edukasi 

kepada mitra gimana bertani yang baik gitu dan jaga produk biar 

tetap baik kualitasnya 

K1-A-

FPU-52 

K1 Untuk persediaan sendiri itu kami aman karena kami kalau habis 

gitu kan langsung nanam lagi, persediaan sayur untuk mitra yang 

dari petani pun aman karena mereka jaga kualitas juga sih mereka 

nater sayur sehari sehari sebelum kami packing gitu. 

K1-A-

FPU-53 

K1 Emm gini yah kami itu kan dalam seminggu ada 4 kali ambil dan 

kirim sayur, dan kami sayurnya itu diantar tapi ada juga kami 

sendiri yang ambil. Jadi kalau hari ini kami packing yahh hari itu 

juga yang kirim sayurnya dating biar sayur nya itu tetap segar gitu 

kan 

K1-A-

FPU-54 

K1 Untuk sistem pembayaran nya itu kami pakai sistem tempo ya 

karena dari mitra swalayan sendiri pun kami pembayarannya 

tempo juga 

K1-A-

FPU-55 

K1 Tempo maksudnya bayarnya nanti gitu dan biasanya bayarnya itu 

bisa mingguan ataupun bulanan juga tergantung kesepakatan aja 

K1-A-

FPU-56 
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sih karena kami kan gitu yah disepakati dulu dari  awal-awal biar 

nggak bentrok gitu, baik mitra jual maupun beli itu kami sistem 

bayarnya tempo gitu 

K1 Mitra jual nya Bale itu ada sek bentar yahh tak itung dulu kami itu 

ada 3 di Salatiga 2 di Semarang dan restonya itu ada 7 jadi 12 

mitra kami gitu 

K1-A-

FPU-57 

K1 Ada juga dari kelompok tani ada juga perorangan gitu. Kami itu 

ada ambil sayur dari petani rumahan juga jadi mereka itu buat ada 

hidroponik di depan rumahnya gitu jadikan mereka bingung mau 

jual kemana ya sudah mereka jual ke kami gitu 

K1-A-

FPU-58 

K1 Kami jualnya itu ke Salatiga sama Semarang, Salatiga itu tadi ada 

kami kirim ke Zam-Zam, Ada Baru sama Niki Baru kalau ke 

Semarang itu ada Gelael gitu 

K1-A-

FPU-59 

K1 Untuk jadwal sendiri kami sebagai pemilik ya pastinya setiap hari 

yah karena kan banyak yang diurusin gitu banyak yang dikerjakan 

juga. Tapi ada juga yang part time kan contohnya kek mbak Maria 

dia kan part time tu sama kami sekarang kana da anak-anak PKL 

juga sih mereka Pkl nya itu 6 bulan 

K1-A-

FPU-60 

K2 Jadi kami itu banyak dan sering main ke swalayan tempat kami 

nyetok dan kami juga lihat sayur nya dari kompetitor ya dan kami 

lihat lagi yang kurang dari produk kami apa kami juga belajar dari 

produk orang lain gitu. Kami juga sering ngobrol dengan swalayan 

yahh pak sayur nya kami gimana apa kurangnya kira-kira kalau 

kami bikin perubahan seperti ini diterima enggak yah kami 

menjaga komunikasi dengan pihak customer kami gitu jadi kami 

punya nomornya punya kontak store nya jadi kami kadang-kadang 

juga visit lihat  kondisi sayur kami setelah dikirim 2 atau 3 hari 

kondisinya seperti apa gitu-gitu sih 

K2-B-

FPU-61 

K2 Persediaan sayur aman sih karena kami sudah ada jadwal sendiri 

untuk pengiriman sayur dan lainya itu, missal hari ini panen di 

mitra siapa dan besoknya lagi disiapa jadi aman gitu dan mereka 

nanam komoditas yang berbeda-beda jadi tidak ada tumpukan stok 

karena sudah diatur nanam nya itu apa-apa aja dari awal gitu. 

Mitra kami ajakin ngobrol buat control persediaan sayurnya gitu 

K2-B-

FPU-62 

K2 Kami itu ada packing itu setiap senin rabu kamis jumat dan di hari 

itu ada yang kirim sayur atau kami ngambil di kopeng yang 

mitranya nggak bisa bawa turun atau antar sayur gitu. Jadi kami 

itu ada 1 mitra yang tidak menyediakan jasa kirim dan terpaksa 

K2-B-

FPU-63 
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kami yang harus ambil sendiri yang lainnya kami usahakan mereka 

yang kirim kesini jadi seminggu ada 4 kali pengiriman dan 

pengambilan sayur 

K2 Untuk sistem pembayaran nya itu sistem tempo kami, tetap harus 

tempo karena di swalayan pun kan tempo pembayarannya jadi 

setiap mitra utama itu kami udah ngomong kalau pembayarannya 

tempo gitu 

K2-B-

FPU-64 

K2 Kalau swalayan itu kami ada 5 jadi ada 3 di Salatiga dan 2 di 

Semarang trus kalau untuk restonya sekitar 6-7 resto jadi totalnya 

itu ada 12 mitra. 

K2-B-

FPU-65 

K2 Jadi mitranya kami itu ada yang kelompok tani sama ada yang 

rumahan jadi sayurannya itu tidak hanya dari hidroponik semua 

ada juga yang tanaman konvensional biasa misalnya kaya ada 

wortel atau kentang gitu jadi agak susah kalau di hidroponik kan 

jadi kami ambil dari petani konvensional gitu. 

K2-B-

FPU-66 

K2 Kalau mitra jualnya ya itu tadi untuk sekarang itu kan masih di 

wilayah Salatiga dan semarang gitu 

K2-B-

FPU-67 

K2 Untuk jadwal kerja sendiri kami sebagai pemimpin pastinya setiap 

hari datang dan ngontrol gitu yah kalau yang part time ya part 

time gitu 

K2-B-

FPU-68 

I1 Kalau pengendalian mutu kita itu kan bermitra yah jadi kita itu 

nggak bisa sepenuhnya mengontrol gitu paling kita bisa 

ngejaganya itu dengan cara sortasi sih jadi kalau tanaman yang 

ada disini pasti kalau udah ada yang jelek langsung kita buang kek 

gitu tapi kalau sayurnya dari mitra gitu kan agak susah ya 

misalnya tadi ada sayur yang layu ya kita gak bakal packing gitu 

dan kalau jumlah yang rusak itu banyak yah kita bakal return bakal 

kembalikan ke petaninya gitu tapi kalau rusaknya cuma sedikit 

misal 50 gram an gitu gak bakal kita kembalin tapi kalau 500 gram 

gitu kita bakal kembaliin sih dan paling kita kasi notis gitu bilangin 

sayurnya kurang ini kurang itu ntar besoknya bisa lebih bagus lagi 

sayur yang datang nya gitu sih jadi kami itu lebih ngontrol ke fisik 

sayurnya sih gitu. Kami ngecek sayur yang dari mitra itu nanti pas 

packingnya gitu 

I1-C-

FPU-69 

I1 Itu aman yah sebenarnya bukan tiap hari sih lebih tepatnya 

persediaan pas mengantar ke swalayan gitu bisa sih aman lah 

karena kan sudah disiapin juga kan sebelumnya gitu 

 

I1-C-

FPU-70 
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I1 Kami jarang ambil yah tapi ada juga sih kami ambil kami 

kebanyakan nya di sayurnya diantar oleh petani gitu. Setiap selasa 

kamis jumat sabtu itu jadwal ngirim ke swalayannya kalau yang 

mengantar sayur gitu sehari sebelumnya. Kita bay order sih kalau 

di Salatiga gitu kami terserah sih mau ngirim berapa banyak tapi 

kalau kebanyakan gitu ntar dibalikin nah itu gak papa sih kalau 

yang di Semarang gitu kita pakainya PO jadi udah ada daftarnya 

gitu kalau emang gak ada pun nggak apa-apa kita tinggal bilang 

aja kemereka nya gitu jadi kalau di Semarang itu tergantung 

mereka ya mereka pesannya apa ya itu yang kita sediakan gitu 

I1-C-

FPU-71 

I1 Pembayarannya itu sistem tempo sih karena dari swalayan gitu kan 

pakai pembayaran tempo juga dan itu beda-beda setiap mitra ada 

yang minggu dan ada yang bulannya juga gitu 

I1-C-

FPU-72 

I1 Kalau saltiga ada 3 dan Semarang ada 2, kalau restoran itu yang 

di semarang juga ada emm ada 7 deng iya 7 jadi kalau di total ada 

12 an  

I1-C-

FPU-73 

I1 Kita mitra petaninya itu ada 7ya ada yang dari kelompok tani ada 

yang petani rumahan jadi tinggalnya di Salatiga kota juga gitu tapi 

mereka punya kebun hidroponik depan rumah gitu ada juga yang 

benar-benar petani dan ada juga kalau petani itu kerjaan 

sampingannya gitu. Ada juga kami ambil dari petani yaitu dari 

petani daerah Kopeng, Selo, Ampel gitu 

I1-C-

FPU-74 

I1 Ke swalayan ya ada dan juga ke resto-resto gitu I1-C-

FPU-75 

I1 Untuk jadwal kerja kalau aku part time yah kalau mereka kak Adit 

kak Tito mereka full karenakan namanya ngurus sayur gak bisa 

ditinggal yah tapi kalau nggak bisa masuk gitu ntar bilang aja gitu 

kasi info aja 

P1-C-

FPU-76 

Faktor Distribusi 

K1 Untuk pemasaran sendiri kami sudah melalui media online ya kaya 

facebook, instagram, WA, youtube dan tik tok juga. Ada juga kami 

datang ke mitra swalayan gitu langsung nawarin produk kami gitu 

K1-A-

FD-77 

K1 Dengan memberikan produk terbaik kami dan sering-sering 

promosi aja sih dan bikin konten-konten yang menarik gitu biar 

enak aja dilihat konsumen dan menarik minat konsumen buat beli 

karena kalau konten-konten buat konten gitu kan apalagi di tiktok 

atau youtube pasti diminati banyak orang kan jadi kami melihat 

peluang daris situ sih 

K1-A-

FD-78 
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K1 Kami selalu menawarkan produk kami kepada pelanggan dan 

selalu, memberikan promo gitu pada pelanggan ataupun membuat 

give away. Yang paling penting kan pelanggan suka sama produk 

kami dan tidak mengecewakan juga nantinya. Strategi kami juga 

dalam pemasaran itu ini ya selalu membuat konten-konten gitu 

membuat video nanti di upload di media sosial juga gitu 

K1-A-

FD-79 

K1 Kami menganggapnya bukan pesaing atau competitor gitu yahh 

jadi kami tidak merasa tersaingi malahan ayok gitu jalan atau 

usaha bareng-barang dan kami malah belajar dari pesaing kami 

sehingga kami tau kurangnya produk kami dimana dan bisa 

langsung kami perbaiki gitu. Kami coba memberikan yang terbaik 

semampu kami dengan kemampuan pemasaran yang kami miliki 

gitu 

K1-A-

FD-80 

K1 Terobosan baru kami mulai menambah mitra lagi sih sama mau 

buka jualan juga di media lain seperti masuk ke shopee gitu dan 

marketplace gitu yang online gitu lah. Ini kami lagi proses yang 

masuk ke shopee gitu karenakan masuk shopee gitu ada beberapa 

ketentuan yang harus disiapkan dulu kaya lisensi maksudnya 

produk kita legal gitu dan bisa dipasarkan di dunia online gitu dan 

ini sudah setahun dan belum selesai juga prosesnya dan kami 

masih tunggu selesai aja sih habis itu baru deh urus jual di shopee 

gitu 

K1-A-

FD-81 

K1 Kalau langsung mah sebenarnya tidak ya karena kami itu bermitra 

gitu yah tapi kalau memang datang langsung ke Bale gitu kalau 

beli dikit gitu beberapa gram tok bisa kami kasi tapi kalau beli 

banyak gitu tidak bisa, boleh tapi harus ikut PO gitu biar 

kebutuhan swalayan kami terpenuhi jadi yang beli langsung gitu 

harus PO gitu. 

K1-A-

FD-82 

K1 Untuk sejauh ini aku sudah memberikan yang terbaik ya, karena 

kan kalau pelayanan jelek gitu orang malah gak mau belikan jadi 

aku sudah berikan pelayanan terbaik ku. 

K1-A-

FD-83 

K2 Untuk distribusinya kami sudah pakai media online  dan segala 

macamnya dan ngirimnya itu kami pakai kurir biasanya kalau 

diluar kota seperti Semarang kami pakai pihak ketiga yang jasa 

pengiriman gitu kalau yang di Salatiga kami punya kurir sendiri 

untuk ngantar-ngantar sayur gitu 

K2-B-

FD-84 

K2 Aku memang bukan di bagian pemasaran ya jadi agak sulit gitu, K2-B-
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tapi gini lah kalau menurut aku gitu menjaga komunikasi dengan 

mitra swalayan gitu, perbanyak relasi karena an kita gak tau pasar 

itu datang dari mana bisa jadi orang yang pernah kami bikin 

instalasi bisa jadi pasar kami jadi menjalin relasi sebanyak 

mungkin gitu,jadi temen-temen di resto di swalayan kami juga 

nanya-nanya dan jalin hubungan baik misal ada store baru kami 

bisa langsung tau informasinya dan bisa join disana gitu 

FD-85 

K2 Cara menarik pelanggan itu kalau aku yah mungkin dengan 

memberikan kualitas sayur yang baik jadi kan pasti tu pelanggan 

bakal milih sayur yang segar yang nggak layu-layu gitu dan kami 

terus melakukan promosi sih itu yah 

K2-B-

FD-86 

K2 Kami tidak terlalu merasa bersaing gitu karena walaupun 

barangnya sama gitu tapi sayut punya Bale itu punya ciri tersendiri 

missal punya sawi atau pakcoy sendiri dan mereka punya ciri 

sendiri gitu makanya kami pertahankan di packing sayur nya yang 

baik yang rapi kemudian produknya juga pre situ aja sih jadi nanti 

biar pelanggan nya yang pilih mau sayur dari produk siapa nih 

gitu. Jadi kami nggak terlalu mikir tentang kompetitor sih paling 

kalau competitor punya packingan baru atau cara packingan yang 

baru nah itu baru 

K2-B-

FD-87 

K2 Terobosan baru, kami itu pernah bikin Flash sale gitu, kalau 

sayurnya penuh di Bale gitu kami  bikin flash sale kemudian ada 

promosi-promosi juga pokoknya lebih banyak ke promosi terus sih 

baik lewat media sosial maupun promosi langsung gitu 

K2-B-

FD-88 

K2 Kalau pembelian langsung sebenarnya iya cuman karena bisa 

dilihat sendiri kan kami tidak buka secara umum makanya juga gak 

ada plang ya Bale Hidroponik itu cuma ada di google map 

ajakarena kami belum bisa 24 jam di sini gak bisa nungguin, kalau 

yang beli langsung kesini ada tapi  1-2 orang aja cuma memang 

porsinya sedikit karena tanaman ini sendiri kan udah di plot-plot 

ini jadi sudah ada bagiannya masing-masing gitu gak bisa 

sembarangan di ambil, bahkan ada yang dating beli langsung kami 

tolak gitu karena ini sudah ada bagiannya untuk memasok 

kebutuhan swalayan gitu   

K2-B-

FD-89 

K2 Sepertinya iya ya karena untuk komplain itu kami jarang ada 

customer yang komplain tentang sayurnya bale ya ini dari orang 

yang beli ya kalau dari swalayannya memang ada komplen karena 

dia kan pengennya sayur yang prima maksudnya kalau dari 

K2-B-

FD-90 
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customer sendiri jarang sih kalau ada yang komplain langsung gitu 

misal sayurnya kurang ini itu. Sayur kami di swalayan pun jarang 

banaget di rijek . Kalau di tanya pernah di rijek apa ngak itu 

pernah yah tapi kami di rijek itu bukan karena sayurnya jelek atau 

busuk ya tapi karena ukuran/size nay. Misal gini ya pakcoy 1 pack 

nya itu harusnya isi 2 tapi kami isi satu tapi ukurannya gede 

ternyata tetap gak bisa karena di swalayan itu punya aturan sendiri 

kalau dalam 1 pack itu sayur pakcoy nya harus isi 2 gitu. Karena 

itu tadi kalau sayur nya dari kami kami bisa mengkondisikan kalau 

dai mitra kan agak susah yah padahal kami sudah bilang gitu 

segini-segini tapi ntar ada aja gitu yang kelebihan ukuran sayur 

nya gitu 

I1 Kita berjualannya online semua ya mulai dari instagram, youtube 

juga dan gitu-gitu lah tiktok juga dan itu di tiktok 

perkembangannya bagus sih dan di FB juga sih da nada juga 

promosi langsung gitu missal kak Adit diundang jadi narasumber 

gitu nh disitu biasanya kami promosi juga gitu dan ada juga ikut 

event atau kegiatan gitu nah itu jadi media promosi kami gitu 

I1-C-FD-

91 

P1 Mengelolanya mungkin menjalin hubungan baik dengan pelanggan 

dengan mitra ya dan sering-sering juga promosi di media sosial 

dan promosi langsung juga gitu 

I1-C-FD-

92 

P1 Strateginya mungkin promo dalam hal harga gitu sih, jadi terutama 

pas ini sih masa covid tahun lalu itu peluang banget sih itu 

maksudnya orang-orang kan mulai lockdown gitu kan terus nggak 

kemana mana nah itu sebenarnya jadi suatu peluang kita untuk 

delivery sayur jadi sebelum nya itu kita nggak ada istilah delivery 

sayur gitu lo nah semenjak lockdown tahun lalu kita mulai bener-

bener ada projek buat delivery sayur gitu nah pas delivery sayur itu 

lumayan juga sih income nya karena orang pada takut kemana 

mana kan jadi kek gitu. Trus promosi-promosi free ongkir minimal 

beli berapa gitu trus promo beli sayur apa-apa gitu sih paling   

I1-C-FD-

93 

P1 Nah ini nih pertanyaan yang menarik menurut ku gini ya mereka 

itu punya konsep bukan saingan tapi bermitra jadi banyak juga kok 

kita kerjasama sama penjual sayur yang masih muda juga tapi 

bukan petani ya yaa sama gitu kaya kita jadi itu kita malah jadi 

temen gitu, malahan mereka ada juga ambil sayur di kita atau bikin 

konten bareng sama kita jadi bareng gitu lo join jadi 

berdampingan gitu jadi konsepnya bukan bersaing. Kita gak 

pusingin sama pesaing sih atau ada brand baru gitu yahh kita 

I1-C-FD-

94 
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ngalir aja gitu karena kan bale punya ciri sendiri mereka punya 

ciri sendiri gitu 

I1 Nah itu kita juga pusing sih heheh menurut kami kami udah nyoba 

beberapa cara misalnya bikin promo gitu-gitu baik itu promo 

harga atau promo free ongkir gitu atau sebagainya belum 

signifikan lah perubahannya gitu. Karena yang tau kami belum 

terlalu banyak gitu kan palingan selingkungan sini gitu sama mitra 

kami juga dan followers aja gitu. Mungkin terobosan barunya itu 

lebih memperkenalkan Bale hidroponik ke khalayak umum sih biar 

orang tau ohh ada Bale Hidroponik di sini gitu dan ini kami mulai 

konsen di sosial media seperti youtube dan sosial media lainnya 

gitu 

I1-C-FD-

95 

I1 Kemarin sih ada yah tapi kalau sekarang nggak meskipun mau beli 

gitu yahh PO dulu karena kan sayur disini itu sudah di planing 

buat suplay ke swalayan gitu jadi pembelian langsung harus PO 

dulu gitu, bisa sih tapi dikit aja gitu 

I1-C-FD-

96 

I1 Kalau itu aku rasa sudah yah karena mereka juga sudah berikan 

yang terbaik karena namanya usaha juga yah bagaimanapun harus 

diperjuangkan gitu jadi sejauh ini kau lihat mereka sudah 

memberikan pelayanan terbaik mereka sih terhadap konsumen gitu 

I1-C-FD-

97 

Faktor Pemerintah 

K1 Kalo izin yang berlisensi gitu belum yahh kami cuma izin dari 

RT/RW gitu sampe di emmm mentok di kecamatan saja yang 

selebihnya itu belum. Untuk ini sih kami lagi ngurus legalisasi gitu 

hak paten bale gitu karena masuk ke jualan yang kaya shopee mall 

gitu harus pake lisensi atau sudah ada hak paten gitu. 

K1-A-

FP-98 

K1 Pajak usaha pasti ada yah dan kami bayar tiap bulan dan itu 

pajaknya masing pajak perorangan karena kami kan belum 

memiliki brand sendiri gitu jadi masih pake nama aku, Adit karena 

ini kan di rumhku letak greenhouse nya. 

 

K1-A-

FP-99 

K1 Masyarakat sekitar gitu mereka menerima baik gitu malahan ada 

yang singgah main gitu buat lihat-lihat dan naya malahan ada juga 

yang langsung beli gitu, missal ada yang lagi jalan sore gitu atau 

jogging langsung mampir buat lihat-lihat gitu dan beli juga kadang 

sih tapi 

K1-A-

FP-100 

K1 kalau itu pastinya yahh karena kan kita saling bertetangga dan 

bermasyarakat gitu sudah pastinya saling menghargai, sejauh dini 

K1-A-

FP-101 



 

120 
 

aku sudah ikut aturan yang ada disini kalau ada kesalahan gitu kan 

jadi hal lumrah lah kalau terjadi kesalahan. Kalau ada kegiatan 

sekitar ini gitu kami ikut berpartisipasi kok gitu jadi saling 

menghormati antar sesama gitu. 

K2 Kalau izin usaha belum yahkami cuma ada izin sama RT/RW gitu 

sama itu sampe izin di kecamatan aja bahwa ada usaha Bale 

Hidroponik gitu kami datang kesana bawa surat gitu 

K2-B-

FP-102 

K2 Karena usahanya masih atas nama perorangan masih pake nama 

Adit jadi pajaknya perorangan, Jadi Bale ini ikut pajaknya mas 

adit jadi pajaknya masih perorangan tapi tetap yang bayarnya Bale 

gitu. Dan kami bayarnya tiap bulan gitu 

K2-B-

FP-103 

K2 Kalau dulu itu orang-orang bingung itu mau nanam apa mas kok 

ada paralon dan mau diapain tapi lambat laun orang tau ohh ini 

untuk hidroponik menanamnya di paralon dan kadang-kadang ada 

yang tanya itu kapan panen nya gitu kok kecil terus kok gak 

kelihatan panennya padahal kan kai panen terus ada jadwal 

panennya tapi mereka melihatnya tidak pernah dipanen gitu. Kami 

itu kalau panen senin yah senin nya langsung pindah tanam jadi 

enggak kosong plot-plotnya gitu jadi begitu diambil tanamannya 

langsung di ganti dengan yang baru  

K2-B-

FP-104 

K2 Itu pasti yahh saya rasa sudah ya heheh K2-B-

FP-105 

I1 Setau aku belum yah tapi kemarin sudah lagi proses urus sih, nah 

kita itu kan mau masuk ke shopee mall gitu kan nah itu ada 

beberapa proses yang harus dilalui gitu, kita sudah masukin sih 

tapi prosesnya hampir setahunan sih jadi agak lama gitu tapi kalau 

lingkungan rumah ini harusnya udah ada sih. Sebenarnya kak Adit 

pernah ngomong kalau usaha gini tu gak ada izin gitu nggak apa-

apa yang harus ada izin gitu yang makanan gitu lo   

I1-C-FP-

106 

I1 Nah itu pajak nya masih perorangan yang pegang kak Adit tapi 

bayarnya atas nama Bale gitu cuma namanya tertera ya pake nama 

kak Adit gitu 

I1-C-FP-

107 

I1 Setau aku tanggapannya baik-baik aja yah palingan ada yang 

mampir gitu nanya atau beli gitu ada pernah sih gitu 

I1-C-FP-

108 

I1 Sejauh ini sudah yah sudah cukup lah gitu karena kami kan disini 

anggapnya sudah seperti keluarga sendiri jadi aman lah kalau itu 

dengan lingkungan sekitar juga gitu baik dan ramah pada semua 

orang dan kalau ada kegiatan kalau kami diundang ya kami datang 

I1-C-FP-

109 
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gitu 

Dampak Positif 

K1 Emmm dampaknya yahh it itu dampaknya masyarakat jadi pengen 

ikut buat juga pengen nanam juga gitu, sudah ada beberapa yang 

konsultasi gitu dan beneran dibikin tapi ada juga yang nanya lewat 

DM instagram gitu atau komen di sosial media kami buat nanya-

nanya gitu dan kami jawab kok itu karena kita kan sama-sama 

belajar juga 

K1-A-

DP-110 

K1 Oh iya karena mereka termotivasi buat bikin juga sekalian belajar 

dan bisa beli sayur dekat rumah juga 

K1-A-

DP-111 

K2 Mungkin beberapa kegiatan yang ada di masyarakat kami ada 

nayumbang sayur gitu, missal acara agustusan kami nyumbang 

buat konsumsi warga gitu dan kalau mau beli langsung juga kan 

bisa palagai deket gitu kan meskipun beli dikit gitu 

K2-B-

DP-112 

K2 Pastinya yah karena masyarakat bisa merasakan langsung dan 

mereka juga dapat melihat langsung proses nya juga jadi aman lah 

gitu dan mereka juga kan merasa terbantu gitu meskipun kami 

nyumbang seadanya gitu. Yang penting kan solidaritasnya antar 

kami sama warga gitu terjalin baik terus hehe 

K2-B-

DP-113 

I1 Kalau untuk masyarakat sekitar sini paling kalau untuk manfaatnya 

gini deh dengan kamu sering ngumpul disini dan ada penjual 

nyamperin gitu dan kami selalu beli jadi itu sudah dampak positif 

nya gitu sih kan itu bantu usaha orang juga kan dan untuk bersihin 

kebun disini kami juga menyuruh orang di sekitar sini sih lagi apa 

kan ada juga petani hidroponik dekat sini dan mereka jual nya 

kesini gitu jadi gak perlu jauh-jauh dan ngabisin biaya gitu jadi dia 

jual kekami yang dekat di sini gitu sih mungkin yah. 

I1-C-DP-

114 

I1 Kalau itu pasti ya karena kan mereka juga bisa lihat juga dan beli 

juga meskipun ada sistem PO nya gitu tapi bagi mereka nggak apa-

apa  

I1-C-DP-

115 

I2 Kalau dari segi dampak positifnya itu mempermudah  ataupun 

mempersingkat waktu untuk masyarakat sini karenakan masyarakat 

sini juga enggak selalu ada waktu ataupun gak ada banyak waktu 

untuk belanja ke warung ke pasar mungkin kalo ada Bale 

Hidroponik mungkin kebutuhan seperti sayuran itu terjangkau dan 

menghemat waktu karena lebih dekat, gitu dampak positifnya. 

I2-D-DP-

116 

I2 langsung ya, karena dilihat dari sayurnya saja lebih sehat, karena 

apa kalau hidroponik itu sayurnya itu tidak terlalu atau bukannya 

kena obat atau semprotan gitu seperti sayur pada umumnya kalau 

I2-D-DP-

117 



 

122 
 

hidroponik kan tidak begitu yah jadi sayurnya lebih sehat dan lebih 

berkualitas. Begitulah menurut saya. 

Dampak Negatif 

K1 emmm negatif nya yahh ohh ia kalo negatif itu mungkin dari kami 

terlalu ribut dan berisik juga yah dan agak mengganggu tetangga 

sekitar gitu, dan juga air rembesan dari paralon ini itu mengalir ke 

jalan raya depan situ dan mengganggu orang lewat atau 

kendaraan lewat jadi nyiprat gitu jadinya basah kan, itu mungkin 

yah 

K1-A-

DN-118 

K1 Kami menegur dan saling ngingetin aja sih untuk untuk tidak selalu 

berisik gitu dan untuk pengairan yang sampai ke jalan itu kami 

harus diperbaiki dan ini sudah bagus kok dan nggak ngalir lagi dia 

K1-A-

DN-119 

K2 Dampak negatifnya belum yah mungkin ada sedikit misal ada 

pengerjaan greenhouse gitu ada potong-potong pakai gergaji besi 

jadi berisik gitu mungkin itu sih ya 

K2-B-

DN-120 

K2 Yahh kami coba meinimalkan kan lah kegiatan kami itu agar tidak 

mengganggu warga yang lain  

K2-B-

DN-121 

I1 Puji Tuhan sejauh ini pas aku disini gitu gak ada komplain yah 

masih aman kali yah gitu mungkin ini yahh pas covid lagi naik-naik 

nya itu kami membatasi sih orang yang datang kesini gitu meskipun 

ada banyak packingan yah kami selalu waspada gitu pakai masker 

dan lainnya gitu sejauh ini yang aku tau itu sih gak ada komplain  

I1-C-DN-

122 

I1 Karena gak ada yang gimana-gimana juga yah jadi aman lah yah 

gitu, kalau ada pun paling kami menjalin komunikasi yang baik 

antar warga sini antar sesama gitu saling toleransi aja  

I1-C-DN-

123 

I2 Kalau dampak negatifnya saya kira tidak ada, kalaupun ada itu 

mungkin sebagai limbah ataupun kotoran itu mungkin karena 

sudah ada langganan sampah jadi sudah diambil petugas 

kebersihan. Jadi kalau dampak negatif enggak ada. Sementara ini 

dampak negatif enggak ada dan selama ini juga belum ada. 

I2-D-DN-

124 

I2 Karena nggak ada juga yah dampak negatifnya jadi apa yang mau 

diatasi gitu. Bale Hidroponik baik adanya. 
I2-D-DN-

125 
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Wawancara dengan pemilik 
 

Sayur Selada dan Pakcoy 

 

Sayur Pakcoy 

 

Sayur Kailan 

 

Akun Toktok Bale Hidroponik 

 

Akun Youtube nya Bale Hidroponik 
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Akun Instagram Bale Hidroponik 

 

Kunjungan ke Bale Hidroponik 

 

Wawancara dengan Masyarakat Sekitar 

 

Perizinan Usaha Bale Hidroponik 

Salatiga Berbasis Risiko 

 

Sosialisasi Program Pemberdayaan 

 

Facebook Bale Hidroponik Salatiga 
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Lampiran 9. Jumlah kiriman sayur 

 

Jumlah kiriman sayur (pack/bulan) Tahun 2021 

Juli 3.078 

Agustus 3.143 

September 3/608 

Oktober 1.771 

November 2.491 

Desember 3.735 

 

Lampiran 10. Jumlah Penerimaan 

Jumlah Penerimaan (RP/Bulan) Tahun 2021 

Juli 20.932.955 

Agustus 17.308.155 

September 16.662.270 

Oktober 15.908.545 

November 15.266.290 

Desember 16.556.270 

 

Lampiran 11. Struktur Organisasi 

Struktur Organisasi Tim Bale Hidroponik Salatiga 

Owner dan Founder Aditya Yoga Sustika 

Administrasi dan Keuangan Maria Pangestika 

Konten Kreator Pilipus Kurniawan 

Operasional Harsyha 

 

Lampiran 12. Mitra Beli Bale Hidroponik Salatiga 

Petani Mitra Beli Bale Hidroponik Salatiga 

Petani mitra organik 4 orang 



 

126 
 

Petani mitra hidroponik 8 orang 

Petani mitra hidroponik yang sudah tidak 

aktif 

5 orang 

 

Lampiran 13. Mitra Jual Bale Hidroponik 

Mitra Jual Bale Hidroponik Salatiga 

Ada Baru Salatiga 

Niki Baru Salatiga 

Zam-Zam Salatiga 

Gelael Candi Semarang 

Gelael Citraland Semarang 

Hypermart Semarang 

Kantin Ratna Salatiga 

Pelangi Resto Semarang 

Burgerax Salatiga 

Keva Semarang 

Bowery Semarang 

Spiegel Smarang 

 

Lampiran 14. Karyawan Bale Hidroponik Salatiga 

Karyawan Bale Hidroponik Salatiga 

NO Nama Bidang Pekerjaan 

1 Aditya Yoga Sustika Owner/Founder 

2 Maria Pangestika Administrasi dan 

keuangan 

3 Pilipus Kurniawan Konten Kreator 

4 Harsyha, Arif, Atina, Kilaue, Kotten, dewi Tim operasional 

 

Lampiran 15. Pricelist Sayuran End user Salatiga 
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Pricelist Sayuran End user Salatiga 
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