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INTERKASI WILAYAH DALAM PERDAGANGAN AIR MINUM ISI 

ULANG DI KAWASAN KAMPUS UMS 

 

Abstrak 

 

Setiap wilayah mempunyai kapasitas yang berbeda dalam perkembangannya. Hal 

ini dikarenakan adanya perbedaan potensi sumber daya yang dimiliki oleh 

masing-masing wilayah. Salah satu potensi sumber daya wilayah yang dimaksud 

adalah menyangkut sumber daya alam. Perbedaan sumber daya tersebut adalah di 

Kawasan Kampus UMS tidak memiliki mata air sedangkan di Kabupaten 

Karanganyar memiliki mata air. Populasi dalam penelitian ini adalah pengusaha 

air minum isi ulang di Kawasan Kampus UMS. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) 

mengetahui persebaran pedagang air minum isi ulang di Kawasan Kampus UMS, 

(2) Mengetahui karakteristik usaha air minum isi ulang di Kawasan Kampus 

UMS, (3) Mengetahui interaksi wilayah dalam perdagangan air minum isi ulang 

di Kawasan Kampus UMS. Metode yang dipakai menggunakan metode sensus 

dan wawancara. Untuk hasil dalam penelitian ini adalah (1) persebaran pedagang 

air minum isi ulang memusat di sekitar Kampus 1 dan Kampus 2 serta berada 

dekat dengan rumah kos atau tersebar dikegiatan aktivitas ekonomi, (2) 

karakteristik pengusaha air minum isi ulang di Kawasan Kampus UMS 

pendidikan yang ditamatkan tergolong tinggi yaitu sampai SMA/SMK dan 

Sarjana, (3) interaksi antar wilayah ditunjukkkan dengan adanya aliran barang 

(air) dari Kemuning, Cokro, dan Tlatar ke Kawasan Kampus UMS sebanyak 

950.000 liter/bulan dan aliran dana (uang) dari Kawasan Kampus UMS ke 

Kemuning, Cokro, dan Tlatar sejumlah Rp.36.060.000/bulan. 

 

Kata Kunci : interaksi wilayah, depot air minum. 

 

Abstract 

 

Every region has a different capacity in its development. This is due to the 

differences of the resources potential. One of the potential regional resources is 

related to natural resources. The difference of the resources in UMS Campus Area 

does not have any springs, while Karanganyar District does. The population in 

this study are the entrepreneurs of refill drinking water in UMS Campus Area. 

This study aims to: (1) determine the distribution of refill drinking water traders in 

UMS Campus Area, (2) know the characteristics of the refill drinking water 

business in UMS Campus Area, (3) know the regional interactions in refill 

drinking water trade in UMS Campus Area. The method used are questionnaire 

and interview methods. The results in this study are (1) the distribution of refill 

drinking water traders centered around Campus 1 and Campus 2 and also closed 

area nearby the boarding houses or scattered in economic activity, (2) the 

characteristics of refill drinking water entrepreneurs in UMS Campus Area is 

highly educated from Senior High School and bachelor graduates, (3) interaction 

between regions is indicated by the flow of product (water) from Kemuning, 

Cokro, and Tlatar to UMS Campus Area as much as 950,000 liters / month and 
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the flow of funds (money) from UMS Campus Area to Kemuning, Cokro and 

Tlatar as many as IDR 36,060,000 / month. 

 

Keywords: regional interaction in refill drinking water trade. 

 

1. PENDAHULUAN 

Sumber daya air merupakan salah satu sumber daya alam yang vital baik untuk 

kehidupan flora, fauna, dan, manusia di muka bumi maupun untuk kebutuhan 

manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari di berbagai sektor kehidupan. 

Sebagai sumber daya alam maka kegiatan pengelolaan sumber daya air menjadi 

penting agar yang membutuhkan air dapat mendapatkan akses yang sama baik 

baik dalam memenuhi kebutuhan pokoknya untuk air minum maupun untuk 

memenuhi kebutuhan penghidupannya. Oleh karena banyak yang membutuhkan 

air maka bukan tidak mungkin air di muka bumi ini akan tidak mencukupi karena 

keberadaannya terbatas (M. Yanuar, 2014).  

Setiap wilayah mempunyai kapasitas yang berbeda dalam 

perkembangannya. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan potensi sumberdaya 

yang dimiliki oleh masingmasing wilayah. Salah satu potensi sumberdaya wilayah 

yang dimaksud adalah menyangkut sumberdaya alam. Sumberdaya alam (natural 

resources) adalah semua unsur tata lingkungan biofisik yang dengan nyata atau 

potensial dapat memenuhi kebutuhan manusia atau dengan perkataan lain 

sumberdaya alam merupakan semua bahan yang ditemukan manusia dengan alam, 

yang dapat dipakai untuk memenuhi segala kepentingan hidupnya (Katili, 1983). 

Potensi sumberdaya alam di suatu wilayah yang dimanfaatkan melalui berbagai 

macam kegiatan sektoral dapat memberikan kontribusi yang nyata pada 

perekonomian wilayah. Sumbangan pendapatan sektor kegiatan yang berbasis 

pada sumberdaya alam pada berbagai daerah mampu meningkatkan pendapatan 

daerah dan sekaligus mampu memicu perkembangan ekonomi wilayah. Perbedaan 

sumber daya tersebut adalah di Kabupaten Karanganyar memiliki mata air 

sedangkan di Kawasan Kampus UMS tidak mempunyai mata air. 

Kawasan kampus UMS yang terletak di Kecamatan Kartasura. Di wilayah 

tersebut tidak terdapat sumber air, sementara jumlah penduduk dan mahasiswa 

dari tahun ke tahun semakin betambah. Dengan bertambahnya penduduk maka 
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kebutuhan air minum semakin besar. Di wilayah tersebut tidak cukup untuk 

memenuhi kebutuhan air minum sehingga terjadi suplai air minum isi ulang yang 

airnya mendatangkan dari wilayah lain salah satunya dari mata air di 

Karanganyar. 

Air minum isi ulang yang di suplai dari mata air di wilayah  Karanganyar 

yang nantinya digunakan untuk memenuhi kebutuhan air minum di sekitar 

kawasan kampus UMS. Melihat latar belakang di atas , perlu adanya penelitian 

guna mengetahui interaksi wilayah dan persebaran perdagangan air minum isi 

ulang maka saya mengambil judul penelitian “INTERAKSI WILAYAH DALAM 

PERDAGANGAN AIR MINUM ISI ULANG DI KAWASAN KAMPUS UMS” 

 

2. METODE 

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode sensus. Metode sensus 

pengusaha air minum isi ulang di Kawasan Kampus UMS mengumpulkan 

langsung dari responden, dari seluruh populasi pengusaha air minum isi ulang 

dengan menggunakan daftar pertanyaan. 

Populasi objek penelitian yaitu semua pengusaha air minum isi ulang di 

Kawasan Kampus UMS. Populasi penelitian ini pengusaha air minum isi ulang 

berjumlah 11 pengusaha. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan keruangan. Metode analisis 

geografi yang digunakan dalam penelitian ini dengan metode analisis spasial 

(keruangan). Metode ini dilakukan untuk mengetahui intekasi wilayah wilayah 

dalam perdagangan air minum isi ulang di Kawasan Kampus UMS. Interaksi 

ditunjukkan oleh adanya aliran barang (air) dan aliran dana (uang). 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Persebaran Pedagang Air Minum Isi Ulang Di Kawasan Kampus UMS 

 

 Gambar 1. Persebaran Pedagang Air Minum Isi Ulang di Kawasan Kampus UMS 

Gambar persebaran pedagang air minum isi ulang di kawasan Kampus 

UMS di atas terlihat bahwa pedagang air minum isi ulang di Kawasan Kampus 

UMS yang tersebar di Desa Pabelan dan Desa Gonilan yaitu berjumlah 11 depot 

air minum isi ulang, dimana di Desa Pabelan terdapat 5 depot air minum isi ulang 

sedangkan di Desa Gonilan terdapat 6 depot air minum isi ulang. Depot air minum 

isi ulang paling banyak memusat di dekat Kampus 1 dan kampus 2 , dekat rumah 

kos-kosan dan di pusat kegiatan ekonomi. 

 

3.2 Karakteristik Usaha Air Minum Isi Ulang  

3.2.1 Karakteristik Pengusaha 

3.2.1.1 Umur Pengusaha 

Umur merupakan salah satu faktor demografi yang dikaji untuk kemampuan fisik 

seseorang.  
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Tabel 1 Pedagang Air Minum Isi Ulang Berdasarkan Kelompok Umur 

Kelompok Umur Umur 

Tertua 56 Tahun 

Termuda 24 Tahun 

Usia rata-rata 40 Tahun 

Sumber : Penulis, 2019. 

Tabel 1 Menunjukkan bahwa kelompok umur pengusaha air minum isi 

ulang di Kawasan Kampus UMS pengusaha tertua berumur 56 tahun sedangkan 

pengusaha termuda berumur 24 tahun dan usia rata-rata pengusaha air minum isi 

ulang di Kawasan Kampus UMS berumur 40 tahun. Dengan data tersebut bisa di 

katakana bahwa pengusaha air minum isi ulang di Kawasan Kampus UMS 

termasuk usia produktif. Usia produktif sendiri yaitu pada usia 15-60 tahun, 

sedangkan usia tidak produktif lebih dari 60 tahun. 

3.2.1.2 Lama Usaha 

Lama usaha adalah mengenai selang waktu berusaha di mulai saat pertama kali 

berusaha air minum isi ulang di Kawasan Kampus UMS sampai saat ini dilakukan 

penelitian. 

Tabel 2 Lama Usaha 

Lama Usaha Usia Usaha 

Terlama 17 Tahun 

Terbaru 1 Tahun 

Rata-rata Lama Usaha 9 Tahun 

Sumber : Penulis, 2019 

Data di atas menunjukkan bahwa usaha air minum isi ulang di Kawasan 

Kampus UMS terlama adalah berdiri sejak 17 tahun yang lalu dan terbaru adalah 

berdisi 1 tahun yang lalu, sedangkan rata-rata lama usaha air minum isi ulang di 

Kawasan Kampus UMS adalah berdiri sejak 9 tahun yang lalu.  

3.2.1.3 Tingkat Pendidikan 

Pendidikan yaitu pendidikan formal terakhir yang ditamatkan oleh pengusaha air 

minum isi ulang di Kawasan Kampus UMS.  
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Tabel 3 Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan 

 

Pendidikan  Frekuensi Presentase % 

SMA / SMK 4 36.4 

S1  7 63.6 

Jumlah 11 100 

Sumber : Penulis, 2019. 

 Tabel 3 Tingkat pendidikan di atas menunjukkan bahwa pendidikan 

terakhir pengusaha air minum isi ulang yang paling banyak lulusan sarjana S1 

yaitu sebanyak 7 orang dengan presentase 63.6 % sedangkan tamatan SMA/SMK 

berjumlah 4 orang. Tingkat pendidikan berpengaruh pada kegiatan seseorang 

terhadap faktor sosial dan ekonomi seseorang. Dengan lulusan SMA/SMA dan 

sarjana pedagang tersebut lebih memiliki keterampilan di dalam memasarkan, 

memanajemen, mengelola dalam proses usahanya.  

3.2.1.4 Daerah asal pengusaha air minum isi ulang  

 

   Gambar 2. Daerah Asal Pengusaha. 

Dari gambar diatas menunjukkan bahwa daerah asal pengusaha air minum 

isi ulang di Kawasan Kampus UMS ada yang berasal dari dalam daerah maupun 

luar daerah, dimana yang di dalam daerah ada 5 pengusaha sedangkan yang di 

luar daerah tersebut ada 6 orang. Yang dari daerah lain adalah dari daerah Kendal 

ada 1 orang pengusaha, selanjutnya dari Pati ada 1 orang pengusaha, dari Daerah 
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Blora ada 1 orang pengusaha, dari Daerah Sukoharjo ada 1 orang pengusaha, dan 

dari Daerah Karanganyar ada 1 orang pengusaha.  

3.2.2 Karakteristik Usaha 

3.2.2.1 Status Tempat Usaha 

Status tempat usaha adalah status tempat kios yang di gunakan di dalam usahanya.  

Tabel 4 Status Tempat Usaha 

Status Tempat Usaha Frekuensi Presentase % 

Sewa Kios 8 72.7 

Kepemilikan Pribadi 3 27.3 

Jumlah 11 100 

Sumber : Penulis, 2019. 

 Dari tabel di atas menunjukkan bahwa status tempat usaha air minum isi 

ulang di kawasan Kampus UMS rata-rata sewa kios dengan jumlah responden 8 

orang sedangkan kios kepemilikan pribadi hanya 3 orang dari jumlah keseluruhan 

responden adalah 11 0rang. Karena kepadatan penduduk yang ada di Kawasan 

Kampus UMS para pengusaha belum bisa mendirikan atau memiliki kios sendiri 

sehingga para pengusaha menyewa tempat untuk usahanya tersebut.  

3.2.2.2 Rata-rata Pendapatan Awal Usaha 

Pendapatan awal usaha yang di maksud di dalam penelitian ini adalah pendapatan  

yang dihasilkan pada awal mendirkan usahanya tersebut.  

Tabel 5 Pendapatan Rata-Rata Awal Usaha 

Pendapatan Awal Usaha Pendapatan Rata-Rata  

Pendapatan Awal Tertinggi Rp. 6.000.000 

Pendapatan Awal Terendah Rp. 1.000.000 

Rata-Rata Pendapatan Awal Rp. 2.600.000 

Sumber : Penulis, 2019.   

Tabel di atas menunjukkan bahwa pendapatan awal tertinggi usaha air 

minum isi ulang di Kawasan Kampus UMS adalah Rp. 6.000.000 perbulan dan 

pendapatan awal terendah adalah Rp.1.000.000, sedangkan rata-rata pendapatan 

awal usaha air minum isi ulang di Kawasan kampus UMS adalah 2.600.000 per 

bulannya. Hal ini dapat dikatakan bahwa pengahasilan dari penjualan air minum 

isi ulang sudah memenuhi atau lebih besar dari gaji UMR di daerah solo pada saat 

ini.  
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3.2.2.3 Jumlah Karyawan 

Karyawan merupakan aset terpenting yang dimiliki pengaruh sangat besar 

terhadap kesuksesan sebuah perusahaan. 

Tabel 6 Jumlah Karyawan 

Jumlah Karyawan Frekuensi  

Jumlah Karyawan Terbanyak 9 Orang 

Jumlah Karyawan Tersedikit 0 Orang 

Rata-Rata Jumlah Karyawan 3 Orang 

Sumber : Penulis, 2019. 

Data di atas meunjukkan bahwa jumlah karyawan terbanyak pengusaha air 

minum isi ulang di Kawasan Kampus UMS adalah memiliki jumlah karyawan 9 

orang, sedangkan rata rata jumlah karyawan pengusaha air minum isi ulang di 

Kawasan Kampus UMS berjumlah 3 orang. Hal ini dapat dikatakan bahwa 

pengusaha air minum isi ulang di Kawasan Kampus UMS rata-rata memiliki 

karyawan untuk memperlancar dan kesuksesan usahanya yang setiap hari banyak 

pelanggan.  

3.2.2.4 Modal Awal Usaha 

Modal awal usaha adalah banyaknya uang yang dikeluarkan untuk membeli 

peralatan atau perlengkapan yang digunakan untuk medukung usahanya tersebut. 

Tabel 7 Modal Awal Usaha 

Modal Awal Usaha Jumlah Modal Awal Usaha 

Modal Awal Tertinggi Rp.50.000.000 

Modal Awal Terendah Rp.15.000.000 

Rata-Rata Modal Awal Rp.31.000.000 

Sumber : Penulis, 2019. 

 Data di atas menunjukkan bahwa rata-rata modal usaha air minum usaha 

air minum isi ulang di Kawasan Kampus UMS adalah berkisar Rp.31.000.000, 

sedangkan modal awal usaha tertinggi adalah Rp.50.000.000 dan modal awal 

terendah adalah Rp.15.000.000. Modal awal usaha air minum isi ulang cukup 

tinggi karena alat usaha atau perlengkapan didalam usaha air minum isi ulang 

mahal.  
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3.2.2.5 Frekuensi Penjualan Perhari 

Frekuensi penjualan terjual perhari adalah banyaknya air/galon terjual perhari.  

Tabel 8 Penjualan Perhari 

Penjualan Per Hari Jumlah Air Terjual 

Penjualan Terbanyak 400 Galon 

Penjualan Tersedikit 10 Galon 

Rata-Rata Air Terjual Perhari 104 Galon 

    Sumber : Penulis, 2019 

 Tabel  di atas menunjukkan bawa penjualan rata-rata air minum isi ulang 

terjual perhari di Kawasan Kampus UMS adalah berkisar 104 galon perhari, 

sedangkan penjulan air isi ulang terjual terbanyak adalah sebanyak 400 galon 

perhari dan penjualan  air isi ulang terjual tersedikit adalah terjual 10 galon 

perhari. Perbedaan jumlah air terjual perharinya dipengaruhi oleh stategi 

penjualan dan lamanya berusaha.  

3.2.2.6 Pembeli/Pelanggan 

Pembeli/pelanggan adalah pembeli yang rutin membeli air minum isi ulang di 

depot air minum.  

Tabel 9. Pembeli/Pelanggan 

Pembeli/Pelanggan Frekuensi Presentase (%) 

Mahasiswa 10 90.9 

Warung 7 63.6 

Penduduk / Rumah Tangga 7 63.6 

Lainnya 1 9.1 

Sumber : Penulis, 2019. 

 Tabel  di atas menunjukkan bawa air minum isi ulang di kawasan kampus 

ums pembeli/pelanggannya adalah yang paling banyak adalah mahasiswa dengan 

jumlah responden 10 orang, selain mahasiswa pembeli/pelanggan air minum isi 

ulang adalah warung-warung dan penduduk di sekitar kampus UMS. Karena 

kebanyakan dari kita malas memasak air sehingga lebih memilih yang praktis dan 

harganya lebih murah yaitu air minum isi ulang.  

3.2.2.7 Harga Air Per Galon  

Harga adalah nilai uang yang harus dibayarkan oleh konsumen kepada penjual 

atas barang atau jasa yang dibelinya. 
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Tabel 10. Harga Air Per Galon 

Harga Penjualan Per Galon 

(Rp) Frekuensi Presentase (%) 

Bayar Di Tempat Diantar 

5000 5000 2 18.2 

5000 6000 5 45.5 

6000 6000 4 36.4 

Jumlah 11 100.0 

Sumber : Penulis, 2019. 

Tabel  di atas menunjukkan bahwa rata-rata harga air minum isi ulang 

pergalon di kawasan kampus UMS adalah dengan harga Rp.5000 jika membeli 

langsung di tempat sedangkan jika di antar berharga Rp.6000 pergalon. Perbedaan 

harga beli di tempat dan di antar dipengaruhi oleh ongkos jalan untuk mengantar 

air sampai tempat pembeli/pelanggan.  

3.2.2.8 Strategi Penjualan  

Startegi penjualan adalah atifitas terncana yang bertujuan untuk meningkatkan 

volume penjualan produk dan untuk mencari konsumen baru ataupun 

mengembangkan konsumen yang ada.  

Tabel 11. Starategi Penjualan 

Strategi Penjualan Frekuensi Presentase (%) 

Pesan Antar 8 72,7 

Beli Ditempat 11 100 

Pemberian Bonus 1 9.1 

             Sumber : Penulis, 2019. 

Data di atas menunjukkan bawa strategi penjualan yang dilakukakan oleh 

pengusaha air minum isi ulang adalah dengan pesan antar atau beli di tempat yaitu 

dengan jumlah responden 11 pengusaha dengan presentase 100% dari jumlah total 

respondon. Selain pesan antar dan beli di tempat salah satu pengusaha juga 

mempunyai strategi lain yaitu dengan cara pemberian bonus dimana jika membeli 

10x pengisian air minum isi ulang gratis 1x pengisian air minum isi ulang ( satu 

galon ). Statrgi penjualan yang dilakukan oleh pengusaha air minum untuk 

memperlancar dan memikat pelanggan untuk membeli air isi ulang di depotnya 

tersebut.  
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3.3 Interaksi Wilayah Di Lihat Dari Arus Komoditas 

3.3.1 Aliran Barang 

Interaksi wilayah ditunjukkan oleh aliran barang dalam hal ini berupa air. Berikut 

adalah peta aliran barang(air). 

 

   Gambar 3. Aliran Barang (Air). 

Gambar arah interaksi diatas menginformasikan bahwa pengusaha air 

minum isi ulang di kawasan Kampus UMS bahan baku air minum isi ulang rata-

rata dari mata air di Kemuning, Ngargosoyo, Karanganyar dengan jumlah 

responden 8 orang pengusaha dari total keseluruhan responden 11 orang 

pengusaha, selain Kemuning air minum isi ulang di kawasan kampus UMS bahan 

baku air juga ada dari mata air Cokro,Klaten dan Tlatar,Boyolali. Air isi ulang 

yang masuk di wilayah UMS kurang lebih sebanyak 950.000 liter perbulannya. 

Karena di wilayah kartasura tidak memiliki sumber mata air sehingga mengambil 

di wilayah lain yaitu yang paling banyak dari mata air Kemuning, Cokro,dan 

Tlatar. Sehingga terjadi interaksi wilayah antara kawasan Kampus UMS dengan 

wilayah Karanganyar, kawasan Kampus UMS dengan Klaten, dan kawasan 

Kampus UMS dengan Boyolali. 
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3.3.2 Aliran Dana (Uang) 

Interkasi antar wilayah ditunjukkan pula oleh adanya aliran dana/uang.hal ini 

berupa dari transaksi penjualan air. Berikut adalah peta aliran dana/uang  

 

   Gambar 4. Aliran Dana (Uang). 

Gambar arah interaksi yang di lihat dari aliran dana/uang di atas 

menginformasikan bahwa aliran uang dari Kawasan Kampus UMS ke Kemuning 

paling banyak yaitu sejumlah Rp. 20.160.000 perbulan, kemudian disusul aliran 

uang dari Kawasan Kampus UMS ke Cokro yaitu sejumlah Rp. 12.400.000 

perbulan, dan aliran uang dari Kawasan Kampus UMS ke Tlatar sejumlah 

3.500.000 perbulan dengan total pengeluaran uang untuk pembelian dari Kawasan 

Kampus UMS ke Kemuning, Cokro, dan Tlatar sejumlah Rp. 36.060.000 

perbulan. Perbedaan jumlah aliran uang ke Wilayah Kemuning, Cokro, dan Tlatar 

dipengaruhi oleh banyaknya air yang diambil di wilayah tersebut. 

 

4. PENUTUP  

Berdasarkan tujuan penelitian, maka penulis dalam penelitian ini dapat 

menyimpulkan  sebagai berikut : 
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4.1 Kesimpulan 

1) Persebaran pedagang air minum isi ulang di Kawasan Kampus UMS memusat 

di sekitar Kampus 1 dan Kampus 2 UMS serta berada dekat dengan rumah kos 

atau berada pada pusat kegiatan aktivitas ekonomi. 

2) Pengusaha air minum isi ulang di Kawasan Kampus UMS rata-rata pendidikan 

yang ditamatkan adalah sampai SMA/SMK dan sarjana  dan mempunyai usia 

yang beragam dari usia paling muda 23 tahun sampai dengan usia paling tua 

usia 60 tahun. 

3) Interaksi wilayah antara Kemuning, Cokro, Tlatar, dan Kawasan Kampus 

UMS ditunjukkan dengan adanya aliran barang (air) dari Kemuning ke 

Kawasan Kampus UMS sebanyak 478.000 liter/bulan , dari Cokro ke 

Kawasan Kampus UMS sebanyak 430.000 liter/bulan, dari Tlatar ke Kawasan 

Kampus UMS sebanyak 42.000 liter/bulan.dan aliran dana (uang) dari 

Kawasan Kampus UMS ke Kemuning sejumlah Rp.20.160.000/bulan, dari 

Kawasan Kampus UMS ke Cokro sejumlah Rp.12.400.000, dan dari Kawasan 

Kampus UMS ke Tlatar sejumlah Rp.3.500.000/bulan. 

 

4.2 Saran 

1) Peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun 

referensi yang terkait dengan interaksi wilayah dalam perdagangan air minum 

isi ulang agar hasil penelitiannya dapat lebih baik dan lebih lengkap lagi 

2) Peneliti selanjutnya diharapkan lebih mempersiapkan diri dalam proses 

pengambilan, pengumpulan dan segala sesuatunya sehingga peneliti dapat 

dilaksanakan dengan lebih baik. Peneliti selanjunya diharapkan ditunjung pula 

dengan wawancara dengan sumber yang kompeten. 

3) Peneliti selanjutnya diharapkan agar membuat janji terlebih dahulu dengan 

pengusahanya. 

 

. 
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