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Lampiran 1 

 

Kuesioener untuk Pemilik “Top Sticker” 

 

Saya Viliana Hanandy Putri mahasiswa Universitas Katolik 

Soegijapranata dari Falkutas Ekonomi dan Bisnis ingin melakukan penelitian 

dengan  memberikan pertanyaan untuk Pengusaha “Top Sticker”. Saya 

mengucapkan terimakasih atas waktu dan ketersediannya untuk mengisi dan 

menjawab pertanyaan yang diberikan. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung keberhasilan Pengusaha “Top 

Sticker” , Semarang. Dimohon untuk mengisi pertanyaan dibawah ini dengan 

benar.Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih. 

 

A. Identitas responden  

Nama   :…………………… 

Alamat   :……………………. 

Usia    :……………………. 

Jenis kelamin  :  a. Laki- laki     b. Perempuan  

Pendidikan terakhir  :…………………… 

Lama usaha  :…………………… 

Jumlah karyawan  :…………………… 

B. Pertanyaan 

Dimohon untuk mengisi pertanyaan di bawah ini dengan 

memberikan tanda (√) pada salah satu kolom sesuai dengan pilihan anda dan 
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memberikan penjelasan atas jawaban anda.Atas perhatiannya saya ucapkan 

terimakasih. 

1. Dukungan Keluarga 

Pertanyaan SS S N TS STS 

Anggota keluarga  memberikan 

informasi-informasi terbaru 

mengenai perkembangan produk/ 

model-model sticker. 

     

Jelaskan dan berikan contoh: 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………….................................................... 

Anggota keluarga memberikan 

saran untuk kebrhasilan usaha. 

     

Jelaskan dan berikan 

contoh:……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………........................................... 

Anggota keluarga ikut berperan 

dalam penyediaan barang.  

     

Jelaskan dan berikan 

contoh:……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

Anggota keluarga ikut 

menjalankan operasional usaha 

(melayani transaksi dengan 

konsumen). 

     

Jelaskan dan berikan 
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contoh:……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

Anggota keluarga ikut serta 

membuat dan memberikan desain-

desain sticker mobil untuk contoh 

pemasangan sticker. 

     

Jelaskan dan berikan 

contoh:……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 
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2. Jaringan Sosial  

Pertanyaan SS S N TS STS 

Saya  ikut di dalam organisasi 

pengusaha professional. 

     

Jelaskan dan berikan 

contoh:……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

Saya  memiliki hubungan yang 

baik dengan sesama pengusaha 

sticker. 

     

Jelaskan dan berikan 

contoh:……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

Saya menjalin hubungan yang 

baik dengan karyawan dan 

konsumen.  

     

Jelaskan dan berikan 

contoh:……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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3. Motivasi Internal 

Pertanyaan SS S N TS STS 

Saya  memiliki sifat tidak kenal 

lelah, selalu melayani konsumen 

setiap jam buka toko dan hari 

libur. 

     

Jelaskan dan berikan 

contoh:…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………. 

Saya tidak pernah menyerah di 

dalam menghadapi masalah, 

meskipun mengalami hambatan 

untuk mencapai kesuksesan. 

     

Jelaskan dan berikan 

contoh:…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

Saya bekerja dengan penuh 

semangat/ sigap. 

     

Jelaskan dan berikan 

contoh:…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 

Saya berkomitmen di dalam 

mengembangkan usaha (sebagian 

besar waktu difokuskan hanya 

untuk menjalankan usaha). 

     

Jelaskan dan berikan 

contoh:…………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

Saya memiliki rasa bangga atau 

kepuasan tersendiri karena 

mempunyai usaha sendiri. 

 

     

Jelaskan dan berikan 

contoh:…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

Saya memiliki keinginan untuk 

mengembangkan usaha 

(menjadikan toko terkenal di 

Semarang dan sekitarnya). 

 

     

Jelaskan dan berikan 

contoh:…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

Saya memiliki keinginan dapat 

membuka cabang di tempat lain.  

 

     

Jelaskan dan berikan 

contoh:…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

Saya bertanggung jawab atas 

keberhasilan (maju atau tidaknya 

usaha). 

     

Jelaskan dan berikan contoh: 
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…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

 

4. Teknologi Informasi dan Komunikasi 

Pertanyaan SS S N TS STS 

Dalam menkalankan usaha saya 

menggunakan teknologi 

(menerima transaksi    pesanan 

model sticker melalui internet). 

     

Jelaskan dan berikan contoh: 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………. 

Dalam Proses jual beli dapat 

membeli secara langsung atau 

secara online. 

     

Jelaskan dan berikan contoh: 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

Promosi juga telah saya lakukan 

lewat media internet. 

     

Jelaskan dan berikan contoh: 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….. 
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Kuesioner untuk anggota keluarga 

Saya Viliana Hanandy Putri mahasiswa Universitas Katolik 

Soegijapranata dari Falkutas Ekonomi dan Bisnis ingin melakukan penelitian 

dengan  memberikan pertanyaan untuk anggota keluarga. Saya mengucapkan 

terimakasih atas waktu dan ketersediannya untuk mengisi dan menjawab 

pertanyaan yang diberikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-

faktor yang mendukung keberhasilan Pengusaha “Top Sticker” , Semarang. 

Dimohon untuk mengisi pertanyaan dibawah ini dengan benar.Atas perhatiannya 

saya ucapkan terimakasih. 

 

A. Identitas responden (untuk anggota keluarga)  

Jawablah pertanyaan di bawah ini yang berhubungan dengan identitas 

responden. 

Nama   :…………………… 

Alamat   :……………………. 

Usia    :……………………. 

Jenis kelamin  :  a. Laki- laki     b. Perempuan  

Pendidikan terakhir  :…………………… 

B. Pertanyaan 

Dimohon untuk mengisi pertanyaan di bawah ini dengan memberikan 

tanda (√) pada salah satu kolom sesuai dengan pilihan anda dan 

memberikan penjelasan atas jawaban anda.Atas perhatiannya saya 

ucapkan terimakasih. 
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1. Dukungan Keluarga 

Pertanyaan SS S N TS STS 

Anggota keluarga  memberikan 

informasi-informasi terbaru 

mengenai perkembangan produk/ 

model-model sticker. 

     

Jelaskan dan berikan contoh: 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………. 

Anggota keluarga memberikan saran 

untuk keberhasilan usaha. 

     

Jelaskan dan berikan contoh: 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

Anggota keluarga ikut berperan 

dalam penyediaan barang.  

     

Jelaskan dan berikan contoh: 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….. 

Anggota keluarga ikut menjalankan 

operasional usaha (melayani 

transaksi dengan konsumen). 

     

Jelaskan dan berikan contoh: 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

Anggota keluarga ikut serta       
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membuat dan memberikan desain-

desain sticker mobil untuk contoh 

pemasangan sticker. 

Jelaskan dan berikan contoh: 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 
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2. Jaringan Sosial  

Pertanyaan SS S N TS STS 

Pemilik   ikut di dalam organisasi 

pengusaha professional. 

     

Jelaskan dan berikan 

contoh:……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………. 

Pemilik   memiliki hubungan yang 

baik dengan sesama pengusaha 

sticker. 

     

Jelaskan dan berikan 

contoh:……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

Pemilik menjalin hubungan yang 

baik dengan karyawan dan 

konsumen.  

     

Jelaskan dan berikan 

contoh:……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….. 
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3. Motivasi Internal 

Pertanyaan SS S N TS STS 

Pemilik   memiliki sifat tidak kenal 

lelah, selalu melayani konsumen 

setiap jam buka toko dan hari libur. 

     

Jelaskan dan berikan contoh: 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………. 

Pemilik  tidak pernah menyerah di 

dalam menghadapi masalah, 

meskipun mengalami hambatan 

untuk mencapai kesuksesan. 

     

Jelaskan dan berikan contoh: 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

Pemilik  bekerja dengan penuh 

semangat/ sigap. 

     

Jelaskan dan berikan contoh: 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….. 

Pemilik  berkomitmen di dalam 

mengembangkan usahanya 

(sebagian besar waktu difokuskan 

hanya untuk menjalankan usaha). 

     

Jelaskan dan berikan contoh: 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………… 

Pemilik memiliki rasa bangga atau 

kepuasan tersendiri karena 

mempunyai usaha sendiri. 

     

Jelaskan dan berikan contoh: 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

Pemilik memiliki keinginan untuk 

mengembangkan usaha (menjadikan 

toko terkenal di Semarang dan 

sekitarnya). 

     

Jelaskan dan berikan contoh: 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

Pemilik memiliki keinginan dapat 

membuka cabang di tempat lain.  

     

Jelaskan dan berikan contoh: 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

Pemilik bertanggung jawab atas 

keberhasilan (maju atau tidaknya 

usaha). 

 

     

Jelaskan dan berikan contoh: 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 
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4. Teknologi Informasi dan Komunikasi 

Pertanyaan SS S N TS STS 

Dalam menjalankan usaha  pemilik 

menggunakan teknologi (menerima 

transaksi    pesanan model sticker 

melalui internet). 

     

Jelaskan dan berikan contoh: 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………. 

Dalam Proses jual beli dapat 

membeli secara langsung atau secara 

online. 

     

Jelaskan dan berikan contoh: 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

Promosi juga telah dilakukan lewat 

media internet. 

     

Jelaskan dan berikan contoh: 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….. 
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Kuesioner untuk pegawai “Top Sticker” 

Saya Viliana Hanandy Putri mahasiswa Universitas Katolik 

Soegijapranata dari Falkutas Ekonomi dan Bisnis ingin melakukan 

penelitian dengan  memberikan pertanyaan untuk pegawai “Top Sticker”. 

Saya mengucapkan terimakasih atas waktu dan ketersediannya untuk 

mengisi dan menjawab pertanyaan yang diberikan. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung keberhasilan 

Pengusaha “Top Sticker” , Semarang. Dimohon untuk mengisi pertanyaan 

dibawah ini dengan benar.Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih. 

 

A. Identitas responden (untuk pegawai)  

Jawablah pertanyaan di bawah ini yang berhubungan dengan identitas 

responden. 

Nama   :…………………… 

Alamat   :……………………. 

Usia    :……………………. 

Jenis kelamin  :  a. Laki- laki     b. Perempuan  

Pendidikan terakhir  :…………………… 

Lama bekerja  :…………………… 

 

B. Pertanyaan 

Dimohon untuk mengisi pertanyaan di bawah ini dengan memberikan 

tanda (√) pada salah satu kolom sesuai dengan pilihan anda dan 
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memberikan penjelasan atas jawaban anda.Atas perhatiannya saya 

ucapkan terimakasih. 

 

1. Dukungan Keluarga 

Pertanyaan SS S N TS STS 

Anggota keluarga  memberikan 

informasi-informasi terbaru 

mengenai perkembangan produk/ 

model-model sticker. 

     

Jelaskan dan berikan contoh: 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………. 

Anggota keluarga memberikan saran 

untuk kebrhasilan usaha. 

     

Jelaskan dan berikan contoh: 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

Anggota keluarga ikut berperan 

dalam penyediaan barang.  

     

Jelaskan dan berikan contoh: 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….. 

Anggota keluarga ikut menjalankan 

operasional usaha (melayani 

transaksi dengan konsumen).. 

     

Jelaskan dan berikan contoh: 
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……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

Anggota keluarga ikut serta 

membuat dan memberikan desain-

desain sticker mobil untuk contoh 

pemasangan sticker. 

     

Jelaskan dan berikan contoh: 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 
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2. Jaringan Sosial  

Pertanyaan SS S N TS STS 

Pemilik   ikut di dalam organisasi 

pengusaha professional. 

     

Jelaskan dan berikan contoh: 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………. 

Pemilik   memiliki hubungan yang 

baik dengan sesama pengusaha 

sticker. 

     

Jelaskan dan berikan contoh: 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

Pemilik menjalin hubungan yang 

baik dengan karyawan dan 

konsumen.  

     

Jelaskan dan berikan contoh: 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….. 
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3. Motivasi Internal 

Pertanyaan SS S N TS STS 

Pemilik   memiliki sifat tidak kenal 

lelah. 

     

Jelaskan dan berikan contoh: 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………. 

Pemilik  tidak pernah menyerah di 

dalam menghadapi masalah, meskipun 

mengalami hambatan untuk mencapai 

kesuksesan. 

     

Jelaskan dan berikan contoh: 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

Pemilik  bekerja dengan penuh 

semangat/ sigap. 

     

Jelaskan dan berikan contoh: 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….. 

Pemilik  berkomitmen di dalam 

mengembangkan usahanya (sebagian 

besar waktu difokuskan hanya untuk 

menjalankan usaha). 

     

Jelaskan dan berikan contoh: 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 
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Pemilik memiliki rasa bangga atau 

kepuasan tersendiri karena 

mempunyai usaha sendiri. 

     

Jelaskan dan berikan contoh: 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….. 

Pemilik memiliki keinginan untuk 

mengembangkan usaha (menjadikan 

toko terkenal di Semarang dan 

sekitarnya). 

     

Jelaskan dan berikan contoh: 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….. 

Pemilik memiliki keinginan dapat 

membuka cabang di tempat lain. 

     

Jelaskan dan berikan contoh: 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….. 

Pemilik bertanggung jawab atas 

keberhasilan (maju atau tidaknya 

usaha). 

     

Jelaskan dan berikan contoh: 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….. 
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4. Teknologi Informasi dan Komunikasi 

Pertanyaan SS S N TS STS 

Dalam menjalankan usaha pemilik 

menggunakan teknologi (menerima 

transaksi    pesanan model sticker 

melalui internet). 

     

Jelaskan dan berikan contoh: 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………. 

Dalam Proses jual beli dapat membeli 

secara langsung atau secara online. 

     

Jelaskan dan berikan contoh: 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

Promosi juga telah dilakukan lewat 

media internet. 

     

Jelaskan dan berikan contoh: 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….. 
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Lampiran 2  

Identitas dan tanggapan responden  

Identitas Responden Dukungan Keluarga 
Jaringan 

Sosial 
Motivasi Internal 

Teknologi 

Informasi 

dan 

Komunikasi 

No Nama Usia 
Jenis 

Kelamin 
Pendidikan 

Lama 

Kerja 

Jumlah 

Karyawan 

Lama 

Usaha 
1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 

1 
Sri Moeliati 

(P) 
50 P S1  6 21 th Ss Ss Ss Ss Ss Ts Ss Ss Ss Ss Ss Ss Ss Ss Ss Ss Ss Ss Ss 

2 

Ganda 

Setiawan 

(K1) 

30 L STM 5 th   S Ss S S S Ts S Ss S S S S S S Ss S Ss Ss Ss 

3 Vahroy (K2) 32 L SLTA 6 th   Ss Ss Ss N S Ts S Ss S S S S Ss S Ss Ss Ss Ss Ss 

4 

Vicko 

Hanandy  

(A1) 

23 L S1    Ss Ss Ss Ss Ss Sts Ss Ss Ss Ss Ss S S S Ss S N Ss Ss 

5 

Viliana  

Hanandy 

(A2) 

21 P SMA    Ss Ss S Ss Ss Ts Ss Ss Ss Ss Ss Ss Ss Ss Ss Ss Ss Ss Ss 
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Lampiran 3 

Tanggapan dan Jawaban Responden 

Variabel : Dukungan Keluarga  

No Kues P A1 A2 K1 K2 

1 DK 1 Ss  anggota keluarga 

sangat mendukung jika 

ada model-model baru, 

contohnya model sticker 

yang sekarang sedang 

ngetrend. 

Ss  memberikan 

model-model terbaru  

yang sedang ngetrend 

dan melihat model-

model baru yang sedang 

laku dipasaran lewat 

media sosial. 

Ss  memberikan informasi 

model-model sticker yang 

sedang ngetrend/ digemari 

oleh konsumen agar toko 

dapat terus berkembang. 

S agar bisa mengikuti 

perkembangan jaman & 

dapat bersaing dengan toko 

sticker yang lain. 

Ss  karena agar tidak 

ketinggalan dan dapat terus 

bersaing. 

2 DK 2 Ss  mendukung 

dengan promosi lewat 

online seperti facebook 

dan instagram, selain itu 

membantu memberikan 

saran model-model 

sticker mobil dan motor. 

Ss  memberikan tips 

untuk mengembangkan 

usaha melalui media 

sosial. 

Ss  memberikan saran 

dalam hal promosi lewat 

medial sosial. 

SS  agar toko tetap 

terkenal  dan jaya, 

contohnya seperti 

mempromosikan sticker 

lewat media social yaitu 

facebook dan instagram. 

Ss  mempromosikan 

model sticker lewat media 

sosial, seperti faceboook 

dan instagram. 
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3 DK 3 Ss  anak-anak sering 

membantu mengambil 

barang saat ada pembeli 

yang membutuhkan 

barang yang tidak 

tersedia di toko. 

Ss  membantu 

mengambil/ 

menyediakan bahan yang 

habis. 

S  saat ada bahan sticker 

yang tidak tersedia di toko, 

tetapi ada pembeli yang ingin 

memasang menggunakan 

warna sticker tersebut, saya 

mengambilkan/ mencarikan 

sticker tersebut ke tempat 

lain. 

S  meyediakan bahan 

sticker yang tidak ada di 

toko saat pemasangan atau 

pemesanan, anak pemilik 

ikut andil dalam penyediaan 

barang. 

Ss  jika penyediaan 

barang yang ada di toko 

komplit, maka konsumen 

akan puas dan sering kali 

anak dari pemilik ikut 

mencari sticker yang tidak 

tersedia di toko. 

4 DK 4 Ss membantu 

melayani konsumen di 

toko dan membantu 

dalam hal pemasaran. 

Ss membantu 

melayani konsumen dan 

memberikan saran 

kepada konsumen. 

Ss  ikut membantu 

melayani konsumen di toko 

dan menjaga toko saat 

pemilik ada keperluan lain. 

S ikut membantu 

pengambilan barang dan 

ikut membantu melayani 

konsumen di toko. 

N membantu dalam 

memasarkan lewat online 

atau lewat teman dekatnya. 

5 DK 5  Ss  ikut membuatkan 

buku yang berisi model-

model desain sticker 

mobil dan motor. 

Ss  membuat desain 

album portofolio yang 

isinya berupa desain-

desain sticker cutting 

mobil. 

Ss  membuat buku yang 

didalamnya terdapat desain-

desain sticker mobil dan 

motor, sehingga dapat 

memepermudah konsumen 

dalam melakukan 

pemasangan sticker. 

S  karena anak laki-laki 

pemilik merupakan lulusan 

desain, jadi ia ikut berperan 

dalam pembuatan desain-

desain sticker. 

S  anak laki-laki pemilik 

merupakan lulusan dari 

desain sehingga banyak 

membantu memberikan 

desain-desain sticker mobil 

untuk pembuatan cutting 

sticker. 
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Tanggapan dan Jawaban Responden 

Variabel : Jaringan Sosial  

No Kues P A1 A2 K1 K2 

1 Js 1 Ts  saya tidak pernah 

mengikuti jaringan 

pengusaha professional, 

karena tidak ada waktu  

untuk mengikuti jaringan 

kelompok professional 

tersebut. 

Sts pemilik tidak 

pernah mengikuti 

kelompok jaringan 

pengusaha professional, 

karena pemilik sudah 

terlalu sibuk dengan 

usahanya sekarang 

sehingga tidak ada 

waktu untuk mengikuti 

kelompok jaringan 

professional pengusaha. 

Ts  pemilik tidak pernah 

mengikuti jaringan 

professional pengusaha 

karena pemilik tidak 

mempunyai waktu. 

Ts pemilik tidak pernah 

mengikuti jaringan kelompok 

pengusaha professional, 

karena pemilik selalu berada 

di toko tidak pernah pergi 

meninggalkan toko. 

Ts  pemilik tidak 

pernah mengikuti 

kelompok jaringan 

professional pengusaha, 

karena pemliki tidak 

pernah meninggalkan 

toko. 

2 Js 2 Ss dalam hal 

pengambilan barang saling 

tukar menukar dan saling 

memberi informasi jika ada 

model baru agar terjalin 

S  memberikan 

informasi harga sesama 

pengusaha. 

Ss  pemilik saling bertukar 

informasi mengenai sticker-

sticker terbaru dengan 

sesama pengusaha sticker 

dan menggunakan 

S  dalam hal pengambilan 

barang sticker yang terbaru 

saling bertukar iformasi. 

S  dalam hal 

pertukaran informasi 

sticker yang terbaru. 
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hubungan yang baik, selain 

itu dalam masalah harga 

dapat  saling menjalin 

kerjasama dan saling 

bertukar informasi 

mengenai harga yang 

sesuai dengan pasaran, 

contohnya seperti dalam 

pengambilan sticker dapat 

saling tawar menawar 

harga sticker. 

persaingan yang sehat. 

3 Js 3  Ss  komunikasi yang 

jelas dengan karyawan 

untuk memberikan service 

yang memuaskan buat 

konsumen, sedangkan bagi 

konsumen diberikan 

garansi pemasangan dan 

discount. 

Ss  saling bertukar 

pikiran. 

Ss  memiliki komunikasi 

yang baik dengan karyawan 

dan melayani konsumen 

dengan baik dan ramah 

sehingga konsumen puas. 

Ss  memiliki komunikasi 

yang baik dan mampu 

bekerjasama dalam melayani 

konsumen. 

Ss  memiliki 

komunikasi yang baik 

dengan karyawan dan 

memiliki hubungan 

yang baik dengan 

karyawan, sehingga 

suasana kerja nyaman. 
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Tanggapan dan Jawaban Responden 

Variabel : Motivasi Internal 

No Kues P A1 A2 K1 K2 

1 MI 1 Ss  toko buka selalu 

tepat waktu dan tutup tepat 

waktu, sehingga tidak 

mengecewakan konsumen. 

Hari besar juga siap 

melayani konsumen. 

Ss  selalu buka toko 

tepat waktu. 

Ss  saat hari libur, jika ada 

pembeli yang ingin membeli 

sticker pemilik tetap 

melayani. 

S  mau melayani berbagai 

ragam konsumen tanpa 

pernah mengeluh. 

S  pemilik bersedia 

memberikan penjelasan 

mengenai sticker pada 

motor/mobil kepada 

setiap konsumen tanpa 

pernah mengenal lelah. 

2 MI 2 Ss  pernah menghadapi 

masalah sepi pembeli, 

tetapi saya tidak menyerah 

dan mencari solusi yaitu 

dengan menurunkan harga 

untuk sementara. 

Ss  selalu mencari 

celah dan cara dalm 

menghadapi masalah. 

Ss dengan banyaknya 

pesaing saat ini, pemilik 

tetap berusaha untuk 

memajukan toko sticker 

dengan menambah model-

model sticker terbaru. 

S  biar pun toko sepi 

pemilik selalu berusaha untuk 

tetap bangkit. 

S  sekalipun kondisi 

toko sangat sepi, tetapi 

pemilik terus tetap 

mencari solusi untuk 

toko terus tetap jaya. 

3 MI 3 Ss  saya tidak pernah 

meninggalkan toko, bahkan 

saya sendiri turun tangan 

untuk 

Ss  jika ada pekerjaan 

yang melebihi jam tutup 

toko selalu lembur. 

Ss  pemilik membuka toko 

tepat waktu dan saat tanggal 

merah toko tetap buka. 

S  toko tetap buka seperti 

biasa, walaupun cuaca hujan/ 

panas. 

S  dalam kondisi 

apapun baik hujan 

deras toko tetap buka 

untuk melayani 
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melayani.pertanyaan-

pertanyaan konsumen. 

konsumen yang.datang 

4 MI 4 Ss  berusaha 

memberikan waktu untuk 

memikirkan apa yang 

kurang/ koreksi pada toko/ 

karyawan apa yang tidak 

benar. 

S pemilik selalu di 

toko dan jarang sekali 

meninggalkan toko. 

Ss  sebagian besar waktu 

dihabiskan pemilik di toko. 

S  pemilik toko selalu 

standby di meja kasir/ jarang 

sekali meninggalkan toko. 

S  pemilik selalu ada 

di toko dan tidak 

pernah meninggalkan 

toko. 

5 MI 5 Ss  merasa puas apabila 

usaha saya yang jalankan 

tidak sia-sia dan apa yang 

sudah saya rintis selama 20 

tahun dapat berkembang. 

S  berusaha sendiri 

dari nol. 

Ss  dapat menghasilkan 

uang sendiri dan tanpa 

diperintah oleh orang lain 

membuat pemilik bangga 

terhadap kerja kerasnya. 

S  dapat memberikan 

pelayanan yang sangat baik 

terhadap konsumen. 

Ss  usaha sticker ini 

dirintis sendiri oleh 

pemilik dari nol, maka 

membuat pemilik 

merasa puas dan 

bangga dengan kerja 

kerasnya. 

6 MI 6 Ss saya  sangat 

menginginkan mempunyai 

cabang agar toko terkenal 

di Semarang. 

S  pemilik 

mengembangkan 

usahanya dengan 

melakukan promosi 

Ss  ingin mengembangkan 

usaha dengan membuka 

cabang dan memperkenalkan 

toko lewat media sosial. 

S  pemilik memiliki cita-

cita ingin membuka cabang, 

selain itu juga 

memperkenalkan toko lewat 

S  mengembangkan 

usaha lewat media 

sosial. 
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lewat media sosial . media sosial. 

7 MI 7 Ss  ingin mempunyai 

cabang di tempat lain agar 

toko semakin terkenal. 

Ss pemilik ingin 

membuka cabang di 

tempat lain agar usaha 

dapat semakin 

berkembang. 

Ss  ingin memperluas 

usaha dengan membuka 

cabang di tempat lain yang 

daerahnya belum pernah ada 

orang berjualan sticker. 

Ss  pemilik ingin membuka 

cabang untuk memajukan 

usahanya. 

Ss  pemilik ingin 

membuka cabang di 

tempat lain dan secara 

langsung dengan begitu 

dapat membantu 

mengurangi 

pengangguran. 

8 MI 8  Ss  saya sangat 

bertanggung jawab, karena 

saya tidak ingin karyawan-

karyawan saya yang setia 

tidak mendapatkan 

penghasilan. 

S  pemilik selaku 

pengendali toko. 

Ss  karena pemilik selaku 

penanggung jawab toko. 

S  karena pemilik selaku 

pengendali toko. 

Ss  karena pemilik 

sekalu pengendali toko. 
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Tanggapan dan Jawaban Responden 

Variabel : Teknologi Informasi dan Komunikasi 

No Kues P A1 A2 K1 K2 

1 Tik 1 Ss  pesanan sticker 

melalui internet seperti e-

mail. 

N  belum sepenuhmya 

menggunakan teknologi, 

tetapi dalam pemesanan 

sctiker sudah 

menggunakan media 

online seperti 

pemesanan sticker lewat  

e-mail. 

Ss  pemesanan sticker 

dilakukan melalui internet, 

seperti model-model sticker 

dikirim melalui e-mail. 

Ss  dalam pemasangan atau 

pemesanan sticker model-

model sticker dapat dikirim 

melalui e-mail . 

Ss  pemesanan sticker 

melalui internet yaitu e-

mail. 

2 Tik 2 Ss  bisa secara langsung 

atau online. 

Ss pembelian melalui 

online seperti melalui 

facebook. 

Ss secara online dnegan 

mengunakan instagram dan 

facebook. 

Ss  dapat secara langsung 

membeli di toko maupun 

dapat membeli secara online. 

Ss dapat secara 

langsung membeli di 

toko maupun secara 

online. 

3 Tik 3  Ss  lewat media sosial 

seperti facebook dan 

instagram. 

Ss  lewat facebook 

dan instagram . 

Ss  lewat media sosial 

yaitu instagram dan 

facebook. 

Ss  lewat media sosial 

facebook dan instagram. 

Ss  lewat media sosial 

facebook dan instagram. 

 


