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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Surat Izin Pelaksanaan Penelitian  
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Surat Keterangan Pelaksanaan Penelitian 
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Tabel Desa Gebangan Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal 

TABEL I 

Jumlah Penduduk Desa Gebangan 

NO JENIS KELAMIN JUMLAH 

1 Laki – Laki 1.273 

2 Perempuan 1.266 

 Total 2.539 

                            Sumber : Daftar isian potensi Gebangan Tahun 2018 

TABEL II 

Mata Pencaharian Masyarakat Gebangan Kecamatan Pageruyung 

Kabupaten Kendal 

No Mata Pencaharian Jumlah 

1 Buruh / Swasta 514 Orang 

2 Wiraswasta / Pedagang 114 Orang 

3 Tani 413 Orang 

4 Pertukangan 11 Orang 

5 Buruh Tani 764 Orang 

6 Pegawai Negri 6  Orang 

7 Guru 10 Orang 

8 Montir 1 Orang 
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9 Belum Bekerja 686 Orang 

                     Sumber : Daftar isian potensi Gebangan Tahun 2010  

TABEL III 

Tingkat Pendidikan Penduduk Gebangan 

No Lulusan Jumlah 

1 Tamatan akademi 24 Orang 

2 Tamatan SLTA 141 Orang 

3 Tamatan SLTP 375 Orang 

4 Tamatan SD 1.172 Orang 

5 Belum tamat SD 182 Orang 

6 Belum Sekolah 645 Orang 

       Sumber : Daftar isian potensi Gebangan Tahun 2018  
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Wawancara Masyarakat Desa Gebangan Kecamatan Pageruyung Kabupaten 

Kendal 

Nama  : Siru 

Selaku Pembeli 

Wawancara dengan Ibu Siru selaku pembeli kapok di Desa Gebangan Kecamatan 

Pageruyung Kabupaten Kendal 

P  : Bagaimana sistem atau tatacara ibu dalam melaksanakan jual beli  

tebasan pada kapok? 

J  : Sistem atau tatacara dalam melaksanakan jual beli kapok ada tiga macam 

dikarenakan sebagai penjual juga harus bisa mengayomi dan mengikuti kemauan para 

petani dikarena akan memengaruhi juga jumlah barang yang kita dapat dari hasil 

penjualan petani dikarenakan adanya pembeli lainnya jadi para petani bisa memilih 

pembeli dengan kemaunnya para petani itu sendiri, adapun yang biasa dilakukan 

dengan tiga cara yaitu: 

1. Dengan cara pembayaran tunai. 

2. Dengan cara bagi hasil. 

3. Dengan cara meminjam uang terlebih dahulu, biasanya yang meminjam uang 

terlebih dahulu dikarenakan untuk modal ataupun untuk kebutuhan sehari-

hari. 

P  : Apa alasannya Ibu untuk melakukan transaksi jual beli tebasan pada  

kapok? 
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J  : Dalam hal ini dikarenakan dalam panen memiliki hasil yang cukuplumayan 

banyak bahkan ada juga sebagian petani yang memiliki panen yang lebih banyak jadi 

sangat menguntungkan apalagi kapok tidaklah memerlukan perawatan yang khusus 

dan membutukan banyak biaya dalam perawatan itu sendiri dan pada musimnya maka 

tinggal panen saja. 

P  : Bagaimana cara Ibu dalam melakukan perjanjian dalam jual beli tebasan 

kapok ini? 

J  : Dalam pelaksanakan jual beli tebasan kapok tidaklah adanya suatu perjanjian 

yang tertulis hanya menggunakan saling percaya antara pembeli dan penjual. 

P  : Bagaimana cara Ibu untuk menetapkan harga dalam transaksi jual beli 

tebasan kapok? 

J  : Dalam permasalahan penetapan harga dalam transaksi jual beli tebasan 

kapok terdapat dua macam: 

1. Dengan cara bagi hasil  

Yaitu dengan cara mengumpulkan barang atau kapok tersebut di rumah para 

petani yang meminjam uang terlebih dahulu kemudian setelah waktunya 

untuk di jual maka barang tersebut dijual kemudian di potong harga beli 

kemudian labanya dibagi dua. 

2. Ada juga yang meminjam uang terlebih dahulu maka setelah kapok dipetik 

atau di panen maka barang langsung diserahkan kepada pembeli atau pihak 

yang memberikan pinjaman uang tersebut dengan memberikan selisih 

harganya dengan penjual yang menggunakan bagi hasil. Sebagai contoh harga 
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jual Rp. 4000,00 karena penjual telah mminjam uang terlebih dahulu maka 

diberikan selesih sehingga dibeli dengan harga Rp. 4800,00. 

P  : Bagaimana petani untuk menyerahkan kapoknya kepada Ibu? 

J  : Biasanya pada saat musim panen para petani memanen kapok miliknya 

kemudian setelah selesai semua maka hasil panennya tersebut langsung diserahkan 

kepada penjual. 

P  : Bagaiman cara Ibu dalam melakukan pembayaran kapok tersebut? 

J  : karena kita memiliki dua macam penjual dalam melaksanakan transaksi jual 

beli maka kita juga melakukan pembayaran dengan dua cara juga yaitu: 

1. Dengan cara pembayaran tunai yaitu dengan cara kapok ditimbang terlebih 

dahulu kemudian setelah selesai ditimbang maka saat itu juga dibayar 

ditempat. 

2. Apabila petani tersebut menggunakan sistem bagi hasil maka barang ditimbun 

terlebih dahulu paling tidak selama enam sampai delapan bulan sesuai dengan 

harga yang diinginkan kemudian dijual setelah itu labanya dibagi menjadi dua 

atau biasa disebut dengan bagi hasil. 

P  : Dalam transaksi jual beli kapok tebasan apakah ada ganti rugi? 

J   : Dalam transaksi jual beli kapok tebasan tidak ada ganti rugi karena tidak ada 

yang saling dirugikan dikarenakan apabila dalam transaksi jual beli kapok 

menggunakan sistem bagi hasil dan belum lunas maka dapat ditunda untuktahun 

depan begitupun bagi yang meminjam uang terlebih dahulu apabila hutang tersebut 
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belum lunas maka ditunda dan dapat dilunasi di tahun berikutnya pada saat musim 

panen kembali. 

Nama  : Yatinah 

Selaku Penjual 

P  : Bagaimana sistem atau tatacara ibu dalam melaksanakan jual beli  

tebasan pada kapok? 

J  : biasanya meminjam uang terlebih dahulu kepada penjual untuk modal panen 

dan juga untuk kebutuhan sehari-hari. 

P  : Apa alasannya Ibu untuk melakukan transaksi jual beli tebasan pada  

kapok? 

J  : Dikarenakan memiliki hasil yang lumayan banyak jumlahnya dan juga tidak 

terlalu banyak perawatan jadi dapat melakukan kegiatan lainnya dan hanya saja saat 

panen membutuhkan biaya untuk membayar tenaga yang manen karena tidak 

memungkinkan untuk di panen sendiri. 

P  : Bagaimana cara Ibu dalam melakukan perjanjian dalam jual beli tebasan 

kapok kepada pembeli? 

J  : Dalam transaksi jual beli tidak adanya perjanjian dalam jual beli hanya saja 

salin percaya satu sama lannya. 

P  : Bagaimana cara pembeli untuk menetapkan harga dalam transaksi jual beli 

tebasan kapok terhadap Ibu? 
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J  : Menetapkan harganya sesuai dengan harga pasar pada saat itu dikarenakan 

meminjam uang terlebih dahulu biasanya selisih sekitar Rp. 200,00 dari harga 

pasar yang lainnya. 

P  : Bagaimana cara Ibu untuk menyerahkan kapoknya kepada penjual? 

J  : setelah semuanya dipanen dan sudah siap kemudian dimasukkan kedalam 

karung (tempet kapok) maka langsung menghubungi pembeli untuk diserahkan kapok 

tersebut kepada pembeli. 

P  : Bagaiman cara Ibu dalam menerima pembayaran kapok tersebut? 

J  : Setelah menghubungi penjual maka penjual akan datang dan kemudian 

kapok tersebut ditimbang dan kemudian setelah mengetahui jumlah dari hasil kapok 

maka saat itu juga dibayar ditempat sesuai dngan harga pasar saat itu dengan 

potongan Rp. 200,00. 

P  : Dalam transaksi jual beli kapok tebasan apakah ada ganti rugi? 

J  : Dalam transaksi jual beli kapok tebasan tidak ada ganti rugi karena tidak 

dirugikan dikarenakan apabila tidak lunas pinjaman uangnya maka dapat di lunasi 

untuk masa panen berikutnya. 

Nama  : Prawoto 

Sebagai penjual 

P  : Bagaimana sistem atau tatacara ibu dalam melaksanakan jual beli  

tebasan pada kapok? 

J  : Dengan cara bagi hasil. 

P  : Apa alasannya Bapak untuk melakukan transaksi jual beli tebasan pada  
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kapok? 

J  : Dikarenakan memiliki hasil yang lumayan banyak jumlahnya dan juga tidak 

terlalu banyak perawatan jadi dapat melakukan kegiatan lainnya dan hanya saja saat 

panen membutuhkan biaya untuk membayar tenaga yang memanen karena tidak 

memungkinkan untuk di panen sendiri. 

P  : Bagaimana cara Bapak dalam melakukan perjanjian dalam jual beli tebasan 

kapok kepada pembeli? 

J  : Dalam transaksi jual beli tidak adanya perjanjian dalam jual beli hanya saja 

salin percaya satu sama lannya. 

P  : Bagaimana cara Bapak dalam menyerahkan kapoknya kepada penjual? 

J  : Setelah selesai di panen semua kemudian menghubungi pembeli kemudian 

diserahkan kepada pembeli. 

P  : Bagaiman cara Bapak menerima pembayaran kapok tersebut? 

J  : Dengan cara barang di timbun terlebih dahulu selama enam sampai delapan 

bulan kemudian apabila sesuai denan harga yang diharapkan maka kapok tersebut 

dijual kemudian labanya dibagi menjadi dua. 

P  : Dalam transaksi jual beli kapok tebasan apakah ada ganti rugi? 

J  : Dalam transaksi jual beli kapok tebasan tidak adanya ganti rugi dikarenakan 

tidak ada yang dirugikan. 

 

 

 


