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Lampiran 4 : Manuskrip wawancara dengan rumah makan padang Arau Minang 

 

Peneliti : nama saya Muhammad Aufa, dari Universitas Brawijaya, mau neliti 

tentang rumah makan Padang di Malang 

Informan : kenapa ga ke padangmurah? 

Peneliti : udah bu, tapi buat menambah data, jadi jumlah rumah makan Padangnya 

ditambah. 

Peneliti : sudah berapa lama bu? 

Informan : sebenarnya udah lama, dulu kan mertuanya kelola sendiri, dan yang 

ngelola karyawannya. Warung makan padangnya rame, tapi banyak yang loss. 

Dulu kan saya bagian administrasi pas datang kesini dan melihat arau kok begini, 

amburadul. Tapi saya ga berani campur tangan, karena milik mertua, keluarga 

mertua. Kasirnya banyak, semuanya jadi pengen ngasir. Tidak berkembangnya sih 

masuk logika, meskipun rame banget, lossnya juga banyak. 

Peneliti : kalo yang ini udah berapa tahun bu? 

Informan : udah tiga tahun. Sejak 2011 

Peneliti : ini dapurnya jadi satu? 

Informan : iya itu dibelakang (sambil menunjuk ke arah belakang rumah makan) 

Peneliti : ini makanan padang semua? Ada sate padangnya juga? 

Informan :  ini mas, kalo sate ga ada. Sebenarnya masih belum lengkap mas 

masakannya, kaya dendeng batokok masih ga ada, ayam pop. Yang jelas yang 

banyak dicari sama orang aja, kaya ayam bakar, rendang, ayam goreng, kikil, 

yang lain ngikutin aja. 

Peneliti : kalo boleh tau omzetnya berapa ya bu? 

Informan :  omzet kotornya rata-rata 4 juta. 

Peneliti: belanjanya setiap hari atau berapa hari sekali? 

Informan : ya tiap hari, ada yang nganterin. Buat belanjanya sekitar 2 juta setiap 

harinya. 

Peneliti : tinggal mesen ya bu mesennya? Langsung bayar? 

Informan : iya tinggal sms. Aku sih maunya bayarnya seminggu sekali. Tapi sama 

bapaknya (suami) dibayar setiap hari. Tapi saya ga seide dengan suami saya, jd 

saya ngikutin suami aja. 

Peneliti : kalo nentuin harga jualnya gimana bu? 

Informan : harga jual itu udah saya tentuin, meskipun harga naik saya ga bisa 

langsung naikkan harga. Misalnya 1kg rendang 80rb kita harus potong berapa, 

kita potong 12, trus biaya produksinya, bumbunya dan lain-lainnya. 
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Peneliti : untuk belanja bumbunya banyak ga sih bu? 

Informan : ya banyak mas, santannya sehari abis 30butir kelapa. Padahal harganya 

7ribu. Saya pun juga ga pernah ngurangin jatah bumbu, soalnya kalo ngurangin 

jatah bumbu nanti rasanya jadi beda, trus langsung protes. Contohnya beras, 

biasanya saya pakai Piala Dunia (merk beras), pas Piala Dunia abis dan saya pake 

yang lain, pelanggannya langsung ngomong kok beda rasanya. Tapi saya bilang 

ke pelanggan kalau berasnya lagi abis. 

Peneliti : pengeluarannya apa aja sih bu? 

Informan : LPG, bumbu dapur, listrik, telpon, karyawan. 

Peneliti : Jumlah karyawannya berapa bu? 

Informan : 8, 9 sama saya.  

Peneliti : bumbunya sehari berapa pengeluarannya? 

Informan : untuk bawang merah, bawang putih, serai, dll tanpa kelapa udah abis 

400-500rb 

Peneliti : ada deliverynya juga ya bu? 

Informan : biasanya ke brawijaya. Pas lagi ngirim ke ekonomi, dan jam sibuk, 

pake ojek biasanya. Biasanya sampe 5x sehari pesenan ke brawijaya 

Peneliti : untuk saat ini banyakan dari delivery atau makan disini sih? 

Informan : ya itu mas, namanya juga rezeki. Kalo kotakan lagi banyak, yang 

makan sedikit, pas kotakan sedikit yang makan banyak. 

Peneliti : untuk resiko rumah makan padang apa aja sih bu? 

Informan : ya kalo ga abis itu mas. Dan kalo nanti basi gimana. Trus saya juga 

saya ngestock kaya daun singkong. Langganan saya sudah sampai BI, BCA, RSA 

loh mas. 

Peneliti : kan ada jualan minumannya juga ya bu kaya es the atau es jeruk, untuk 

pendapatan minumannya gede ga sih bu? 

Informan : justru yang gede minumannya mas. 

Peneliti : kok bisa bu? 

Informan : ya bisa. Kan minumannya Cuma air, modalnya kecil. Coba kamu 

survey rumah makan, untung nasi sama minum, pasti gede untungnya dari minum. 

Kaya di Mitra Dua, minumannya kan sendiri, udah jelas orang makan itu minum. 

Peneliti : kan makin tambah banyak nih rumah makan, kaya padangmurah,  

ngaruh ga sih ke sini? 

Informan : ga ngaruh mas, padangmurah kan emang buat mahasiswa. Kalo 

mahasiswa makan disini bangkrut paling bapaknya. Hehe. Mahasiswa yang 

makan disini paling mahasiswa kedokteran. Misalnya ayam, di sini pakai ayam 



96 
 

 

kampung, kalo ditempat lain pake ayam potong, trus telur, saya pakai telur bebek. 

Orang-orang udah ngertilah, udah beda pasarnya. 

Peneliti : kalau bulan ramadhan bukanya jam berapa bu? 

Informan : jam 1 sampe jam 12 malem. Kalo ga ramadhan jam 9 pagi sampai jam 

9 malem. 

Peneliti : kan karyawannya ada 8, sistem gajinya gimana bu? 

Informan : saya ngegaji bisa beda-beda. Kalo pertama-tama saya samain, nanti 3 

bulan bisa ada yang naik, ada juga yang engga. Saya udah biasa jadi personalia, 

saya ngegaji kerjanya, bukan orangnya.  

Peneliti : berapa ratenya untuk gajinya? 

Informan : pertama 500ribu, dan udah dapet makan. Emang kelihatannya kecil 

dibawah UMR, tapi makan itu sebenernya juga termasuk gaji. Kalo saya ga ngasih 

makan bisa saya ngasih 1juta lebih dan diatas UMR. 

Peneliti : ibu pernah denger sistem mato, ya sistem bagi hasil, dihitung setelah 

100hari.  

Informan : iya ini dulu gitu, per 3bulan (100hari) dihitung, diambil listrik, air 

sampe ketemu bersihnya. Baru nanti berapa persen berapa persennya dibagi ke 

pemilik modal, karyawan. 

Peneliti : pernah sih bu denger, kalo makan dirumah makan padang kalau 

dibungkus lebih banyak dibanding makan ditempat? 

Informan : ga pernah. Kita kan ukuran sendok nasinya sama. Kan kalo makan 

disini diteken, jadi padat keliatannya sedikit., sedangkan kalo dibungkus kan 

langsung kebuka langsung. 


