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Tabel Variabel & Responden 

Indikator Ibu Emilia Anak pertama 

& anak 

keempat 

Karyawan  distributor 

1. Dukungan 

keluarga dan 

Ilmu pengetahuan 

    

a. Dukungan 

keluarga 
  - - 

b. Pengetahuan 

mengenai 

budaya dan 

bahasa 

  - - 

2. Ketrampilan 

komunikasi dan 

pengetahuan 

bisnis 

    

a. Kemampuan 

menjalin relasi 
   - 

b. Ketrampilan 

komunikasi 
   - 

c. Kualitas 

personal 
   - 

d. Pengetahuan 

mengenai 

produk dan 

layanan 

   - 

3. Kompetensi 

produk dan 

kemampuan 

bisnis 

    

a. Kualitas 

produk dan 

layanan 

    

b. Loyalitas 

konsumen 
    

c. Ketersediaan 

layanan 

profesional 

    

d. Keunggulan 

teknologi 
   - 

4. Ketersediaan 

sumber daya 

    

a. Ketersediaan 

keuangan 
  - - 



 

b. Ketersediaan 

peluang 
  - - 

c. Keinginan 

untuk sukses 
  - - 

d. Hubungan 

personal 

dalam industri 

  - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Penilaian Identifikasi Faktor-Faktor yang Mendukung Kesuksesan Wanita Pengusaha Pemilik “UKM Larisa Snack” di 

Semarang 

Faktor 

Kesuksesan 

Rata-rata 

skor pemilik 

Rata-rata 

skor keluarga 

Rata-rata skor 

karyawan 

Rata-rata skor 

distributor 

Keterangan 

1. Dukungan 

Keluarga dan 

Ilmu 

Pengetahuan 

Tinggi Tinggi - - Wanita pengusaha memiliki faktor kesuksesan 

dukungan keluarga dan ilmu pengetahuan dalam 

mendukung kesuksesan usahanya 

Tinggi Tinggi - - Wanita pengusaha memiliki faktor kesuksesan 

dukungan keluarga dan ilmu pengetahuan dalam 

mendukung kesuksesan usahanya 

2. Ketrampilan 

Komunikasi 

dan 

Pengetahuan 

Bisnis 

Tinggi Tinggi Tinggi - Wanita pengusaha memiliki faktor kesuksesan 

ketrampilan komunikasi dan pengetahuan bisnis 

dalam mendukung kesuksesan usahanya 

Tinggi Tinggi Tinggi - Wanita pengusaha memiliki faktor kesuksesan 

ketrampilan komunikasi dan pengetahuan bisnis 

dalam mendukung kesuksesan usahanya 

Tinggi Tinggi Tinggi - Wanita pengusaha memiliki faktor kesuksesan 

ketrampilan komunikasi dan pengetahuan bisnis 

dalam mendukung kesuksesan usahanya 

Tinggi Tinggi Tinggi - Wanita pengusaha memiliki faktor kesuksesan 

ketrampilan komunikasi dan pengetahuan bisnis 

dalam mendukung kesuksesan usahanya 

3. Kompetensi 

Produk dan 

Kemampuan 

Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Wanita pengusaha memiliki faktor kesuksesan 

kompetensi produk dan kemampuan bisnis dalam 

mendukung kesuksesan usahanya 



 

Bisnis Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Wanita pengusaha memiliki faktor kesuksesan 

kompetensi produk dan kemampuan bisnis dalam 

mendukung kesuksesan usahanya 

Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Wanita pengusaha memiliki faktor kesuksesan 

kompetensi produk dan kemampuan bisnis dalam 

mendukung kesuksesan usahanya 

Tinggi Tinggi Tinggi - Wanita pengusaha memiliki faktor kesuksesan 

kompetensi produk dan kemampuan bisnis dalam 

mendukung kesuksesan usahanya 

4. Ketersediaan 

Sumber 

Daya 

Tinggi Tinggi - - Wanita pengusaha memiliki faktor kesuksesan 

ketersediaan sumber daya dalam mendukung 

kesuksesan usahanya 

Tinggi Tinggi - - Wanita pengusaha memiliki faktor kesuksesan 

ketersediaan sumber daya dalam mendukung 

kesuksesan usahanya 

Tinggi Tinggi - - Wanita pengusaha memiliki faktor kesuksesan 

ketersediaan sumber daya dalam mendukung 

kesuksesan usahanya 

Tinggi Tinggi - - Wanita pengusaha memiliki faktor kesuksesan 

ketersediaan sumber daya dalam mendukung 

kesuksesan usahanya 

 

 

 

 



 

 

Tabel Data Tabulasi Responden 

Identitas Responden Dukungan 

Keluarga dan Ilmu 

Pengetahuan 

Ketrampilan Komunikasi dan 

Pengetahuan Bisnis 

No Nama Usia Jenis 

Kelamin 

Pendidikan Lama 

usaha 

Lama 

Terlibat  

 

Lama 

bekerja 

 

Lama 

berelasi 

 

Q

1 

Q

2 

Q

3 

Q

4 

Q

5 

Q

1 

Q

2 

Q

3 

Q

4 

Q

5 

Q

6 

Q

7 

Q

8 

Q

9 

1. Emiliawati 59 P SMA 16 - - - 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 

2. Yovita I 37 P S1 - 6 - - 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 

3. Shinta K 30 P SMA - 5 - - 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 

4. Nia 35 P S1 - - 10 - - - - - - 5 4 5 5 5 5 5 5 5 

5. Dian 30 P SMP - - 13 - - - - - - 4 4 5 5 4 4 5 5 5 

6. Iik 29 P SMA - - 10 - - - - - - 4 5 5 5 4 4 5 5 5 

7. Bertha 65 P SMA - - - 12 - - - - - - - - - - - - - - 

8. Budi 43 L S1 - - - 7 - - - - - - - - - - - - - - 

 

 



 

 

Tabel Data Tabulasi Responden 

Identitas Responden Kompetensi Produk dan Kemampuan Bisnis 

No Nama Usia Jenis 

Kelamin 

Pendidikan Lama 

usaha 

Lama 

Terlibat  

 

Lama 

bekerja 

 

Lama 

berelasi 

 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 

1. Emiliawati 59 P SMA 16 - - - 5 5 4 5 4 5 5 4 4 3 

2. Yovita I 37 P S1 - 6 - - 5 5 4 5 4 4 5 5 4 3 

3. Shinta K 30 P SMA - 5 - - 4 5 4 5 4 5 5 4 4 3 

4. Nia 35 P S1 - - 10 - 5 5 4 5 5 4 5 5 4 3 

5. Dian 30 P SMP - - 13 - 5 5 4 5 4 4 5 5 4 3 

6. Iik 29 P SMA - - 10 - 4 5 4 5 4 5 5 4 4 3 

7. Bertha 65 P SMA - - - 12 5 5 4 5 4 5 4 4 - - 

8. Budi 43 L S1 - - - 7 4 5 4 5 4 4 5 4 - - 

 

 

 



 

 

Tabel Data Tabulasi Responden 

Identitas Responden Ketersediaan Sumber Daya 

No Nama Usia Jenis 

Kelamin 

Pendidikan Lama 

usaha 

Lama 

Terlibat  

 

Lama 

bekerja 

 

Lama 

berelasi 

 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 

1. Emiliawati 59 P SMA 16 - - - 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 

2. Yovita I 37 P S1 - 6 - - 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 

3. Shinta K 30 P SMA - 5 - - 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 

4. Nia 35 P S1 - - 10 - - - - - - - - - - - - 

5. Dian 30 P SMP - - 13 - - - - - - - - - - - - 

6. Iik 29 P SMA - - 10 - - - - - - - - - - - - 

7. Bertha 65 P SMA - - - 12 - - - - - - - - - - - 

8. Budi 43 L S1 - - - 7 - - - - - - - - - - - 

 

 

 



 

 

Tanggapan dan Jawaban Responden 

Variabel : Dukungan Keluarga dan Ilmu Pengetahuan 

No. Kuesioner P A 1 A 2 

1. Q1 SS  anak pertama dan 

keempat terlibat dalam 

operasional usaha sehari-hari. 

Contoh : menyiapkan bumbu 

inti,dll 

SS  membantu operasional 

kerja, seperti mengawasi 

karyawan dan quality control 

produk Larisa Snack. 

S  membantu dalam operasional sehari-

hari , menggantikan Ibu Emilia ketika 

beliau sedang keluar kota . 

2. Q2 SS Ide untuk inovasi produk 

baru, ide alat-alat produksi 

baru,dll 

SS  memberi ide dalam 

pemasaran dan juga SDM 

karyawan. 

S  membantu dalam memberikan saran 

serta membantu dalam hal teknologi. 

3. Q3 SS  jika produk lama 

mengalami penurunan penjualan 

harus segera mencari ide lain, 

sehingga usaha bisa lebih maju. 

S  tetap menjaga kualitas 

produk walau harga barang/bahan 

dasar melonjak. 

S  saat pasar sedang lesu,tetap 

mempertahankan produksi dengan inovasi 

dan perbaikan produk. 

4.  Q4 SS  karyawan harus dianggap SS  selalu memberikan briefing S  karyawan dan konsumen selalu dapat 



 

sebagai salah satu pemilik usaha 

juga sehingga mereke merasa 

dihargai. Harus mau menerima 

kritik dan ide dari karyawan. 

Harus menjalin hubungan 

kekeluargaan dengan konsumen. 

setiap pagi kepada para 

karyawan, rutin melakukan 

kunjungan untuk mengecek 

kondisi pasar. 

menghubungi Ibu Emilia secara langsung / 

dengan mengadakan janji terlebih dahulu. 

5. Q5 SS  untuk karyawan jam kerja 

harus tepat waktu, memberi gaji 

karyawan juga harus tepat 

waktu, selain itu juga harus 

memenuhi pensanan secara tepat 

waktu,dll 

SS  tidak pernah terlambat 

memberikan gaji kepada 

karyawan, memulai produksi 

selalu tepat waktu. 

SS  memberi sanksi kepada karyawan 

yang terlambat,memberi target 

penyelesaian jumlah produksi. 

 

Tanggapan dan Jawaban Responden 

Variabel : Ketrampilan Komunikasi dan Bisnis 

No. Kuesioner P A1 A2 K1 K2 K3 

1. Q1 S  selalu S  mengikuti S  mengikuti seminar SS  mengikuti S  Ibu Emilia S  mengikuti 



 

mengikuti 

seminar dan 

pameran 

seminar dan 

menghadiri setiap 

exhibition yang 

diadakan. 

dan pameran yang 

diadakan secara rutin 

tiap tahunnya 

seminar dan 

menghadiri 

pameran 

sering mengikuti 

seminar dan 

pameran 

seminar 

2. Q2 SS  dengan 

pemasok bahan 

baku melakukan 

pembelian secara 

rutin , dengan 

distributor 

berkunjung 

secara berkala 

untuk membina 

hubungan yang 

baik. 

SS  selalu tepat 

dalam pembayaran 

dan tidak pernah 

mengalami kendala 

dalam order bahan 

baku 

S  mengenal baik 

pemasok bahan baku, 

berlangganan/melakukan 

pembelian bahan secara 

rutin. 

S  Ibu Emilia 

membina 

hubungan 

baikdengan 

siapapun 

S Ibu Emilia 

memiliki 

hubungan relasi 

yang baik 

dengan pemasok 

ataupun 

konsumen 

SS  Ibu Emilia 

menjalin 

hubungan baik 

dengan siapa saja, 

memberikan 

parcel/memberika

n bonus produk 

ketika ada event 

tertentu seperti 

natal/lebaran 

3. Q3 SS  selalu 

memberi contoh-

contoh produk 

kepada 

S  memberikan 

informasi dan 

sample produk, 

yang dapat 

SS  menemui 

langsung para konsumen 

baru yang ingin/tertarik 

memasarkan produk 

SS  

menawarkan dan 

memperkenalkan 

produk dengan 

SS  setiap ada 

produk baru 

beliau 

menawarkan 

SS  Ibu Emilia 

memiliki 

kemampuan 

untuk 



 

konsumen baru, 

menjelaskan 

detail produk 

kepada 

konsumen. 

dipertimbangkan 

dgn baik oleh pihak 

konsumen 

Larisa dan memberi info 

lengkap tentang produk 

baik,karena Ibu 

Emilia 

mengetahui detail 

produk dengan 

baik 

produk secara 

detail kepada 

konsumen 

menawarkan dan 

memperkenalkan 

produk 

kekonsumen 

dengan baik 

4.  Q4 SS  setiap pagi 

diadakan 

briefing , setelah 

selesai kerja 

menerima 

laporan kerja 

dan juga selalu 

melakukan 

pengecekan 

produksi. 

SS  setiap pagi 

sebelum kegiatan 

produksi dimulai 

selalu diadakan 

briefing  

SS  pertemuan setiap 

pagi selalu dilakukan 

sebelum memulai 

produksi. melakukan 

pengecekan setiap hari 

dan melakukan 

pemantauan pada proses 

dan hasil produk 

SS  setiap pagi 

diadakan 

pertemuan untuk 

mengatur 

kegiatan usaha 

apa saja yang 

akan dilakukan 

pada hari tersebut 

SS  setiap pagi 

kami di briefing 

pembagian tugas 

dalam 

menjalankan 

kegiatan 

produksi hari 

tersebut 

SS  

mengadakan 

pertemuan setiap 

pagi dan 

menerima laporan 

setelah selesai 

kerja 

5. Q5 SS  percaya 

diri bahwa setiap 

produk yang 

dibuat dan 

S  tidak 

teralihkan oleh 

pesaing meskipun 

ada kompetisi harga 

S  percaya diri dalam 

memimpin usaha dengan 

bekerja secara jujur dan 

bersih usaha dapat 

SS  percaya 

diri produk yang 

dijual selalu laku 

dipasaran,percaya 

S  percaya diri 

dalam hal 

menawarkan 

produk,percaya 

S  percaya diri 

ketika mengalami 

kegagalan produk 

dapat 



 

dipasarkan 

diminati oleh 

konsumen. 

dengan pesaing  berkembang. diri dalam 

memimpin usaha 

Larisa Snack. 

diri bahwa setiap 

produk yang 

dihasilakn 

memiliki 

kualitas yang 

baik dan yakin 

produknya selalu 

diminati 

memperbaikinya 

dan tidak putus 

adsa begitu saja 

6. Q6 SS  mau 

menerima kritik 

dan saran, 

melayani 

konsumen tanpa 

membeda-

bedakan. 

S  selalu 

mempunyai 

hubungan baik 

dengan karyawan 

dan agen distributor 

(konsumen), 

karyawan yang 

bekerja semua 

adalah pegawai 

lama. 

SS  tidak membeda-

bedakan karyawan, 

peduli terhadap masalah 

karyawan diluar 

pekerjaan. 

SS ramah 

kepada 

konsumen dan 

karyawan, mau 

membantu 

karyawan diluar 

masalah 

pekerjaan 

S mau 

membantu 

karyawan jika 

terjadi 

kesulitan,mau 

berbagi 

pengalaman 

dengan 

karyawan 

S  Ibu Emilia 

memiliki sikap 

ramah terhadap 

siapapun dan juga 

memiliki sikap 

rendah hati 

kepada karyawan 

baru atau lama 

dan tidak 

membeda-

bedakan antara 



 

karyawan 1 

dengan yang 

lainnya 

7. Q7 SS  semua 

resep produk 

dibuat oleh saya 

sendiri. 

SS  sebelum 

diserahkan ke 

karyawan , Ibu 

Emilia selalu 

menguasai setiap 

teknik 

produksi,waktu,bah

kan faktor 

kesalahan yang 

mungkin 

dilakukan/terjadi. 

SS  mengerti setiap 

komposisi masing-

masing variasi produk 

SS  setiap jenis 

varian produk 

dibuat oleh Ibu 

Emilia 

SS  Ibu Emilia 

yang 

menciptakan 

resep-resep 

produk Larisa 

SS  Ibu Emilia 

menguasai semua 

variasi produk 

karena semua 

diciptakan oleh 

beliau 

8. Q8 SS  cara 

pembuatan 

produk diajarkan 

sendiri oleh saya 

kepada 

SS  setiap cara 

pembuatan produk 

diajarkan oleh Ibu 

Emilia 

SS  dapat memberikan 

solusi yang tepat ketika 

terjadi kesalahan di 

tengah proses 

produksi,Ibu Emilia juga 

SS  Ibu Emilia 

mengetahui cara 

pembuatan 

semua 

produk,beliau 

SS  sebelum 

produk dijual 

semua resep 

diuji coba oleh 

Ibu Emilia 

SS  mengetahui 

dengan baik , 

beliau yang 

mengajarkan 

kepara kami 



 

karyawan. menguasai cara 

pembuatan setiap produk 

mengajarkan 

kepada karyawan 

tentang cara 

pembuatannya 

dengan begitu 

cara 

pembuatannya 

pun diajaran 

sendiri oleh 

beliau. 

karyawan tentang 

cara pembuatan 

setiap produk 

9. Q9 SS  harga 

disesuaikan 

pasaran 

konsumen. 

SS  mengetahui 

dengan baik kondisi 

pasar. 

S  menyesuaikan tiap 

produk dengan harga 

yang sesuai dengan 

target pasar. 

SS  Ibu Emilia 

mengetahui 

secara detail 

target pasar yang 

dituju karena 

beliau yang 

menentukan 

target pasar dari 

setiap produk 

SS  Ibu Emilia 

mengetahui 

target pasar 

produknya 

karena beliau 

yang 

menciptakan 

produk dan juga 

yang 

menentukan 

target pasarnya 

SS  Ibu Emilia 

yang menentukan 

target pasarnya. 

 



 

 

 

Tanggapan dan Jawaban Responden (Pemilik dan Keluarga) 

Variabel : Kompetensi Produk dan Kemampuan Bisnis  

No. Kuesioner P A 1 A 2 

1. Q1 SS  setiap pelanggan rutin 

dalam pengambilan produk dan 

tidak ada retur 

SS  walau terkadang harga 

lebih mahal daripada 

pesaing,produk Larisa tetap dicari 

karena kualitas dan rasanya 

S  pelanggan membeli produk Larisa 

secara berkelanjutan,jarang dan hampir 

tidak ada komplain dalam kualitas 

2. Q2 SS  setiap ada barang rusak 

dari kita/cacat produksi harus 

diganti dengan barang baru, 

harus memenuhi target pesanan 

konsumen 

SS  Ada bonus pembelian 

setiap event-event tertentu seperti 

hari raya 

SS  selalu memenuhi pesanan dengan 

baik,memberi kelonggaran waktu dalam 

pembayaran 

3. Q3 S  penampilan,rasa dan mutu 

produk Larisa lebih baik dari 

produk merk pesaing,. 

S  dari segi rasa,Larisa lebih 

unggul dari produk sejenis merk 

lain 

S  bentuk fisik,warna,rasa,ketahanan 

produk lebih baik daripada produk sejenis 

merk lain,tentunya dengan harga bersaing 



 

4.  Q4 SS  semua pelanggan Larisa 

Snack sudah menjadi pelanggan 

tetap selama bertahun-tahun 

SS  konsumen Larisa mayoritas 

sudah melakukan transaksi ±10 th 

SS  pelanggan tetap semakin 

bertambah,sejak mengenal produk Larisa 

tidak putus order 

5. Q5 S  pelanggan dari tahun ke 

tahun bertambah 

S  banyak konsumen /agen 

distributor baru  

S  pelanggan tetap bertambah, yang 

artinya produk Larisa laku dipasaran 

6. Q6 SS  setiap pembelian tidak 

ada retur 

S  hampir tidak ada retur, 

kecuali terjadi kecelakaan dalam 

penyimpanan oleh konsumen 

SS  produk banyak dipasaran,konsumen 

menerima produk Larisa dengan baik 

7. Q7 SS menambah jam kerja 

lembur untuk memenuhi 

pesanan supaya tepat waktu 

sampai di konsumen  

SS  adanya sistem kerja dengan 

memprioritaskan pembeli yang 

order sesuai urutan dan 

deadlinenya 

SS  mengadakan lembur produksi untuk 

selalu memenuhi permintaan pesanan tepat 

waktu 

8. Q8 S  tidak ada keluhan dari 

konsumen 

SS  keluhan dan komplain 

jarang didapat 

S  hubungan yang baik dengan 

konsumen,tidak ada keluhan dalam 

pelayanan pada umumnya 

9. Q9 S  harus mengikuti 

perkembangan mesin baru, 

mengganti mesin lama menjadi 

lebih canggih 

S  memperbaharui mesin dan 

teknologi untuk menambah 

kualitas produk 

S  memperbaharui dengan mesin yang 

lebih canggih secara berkelanjutan 



 

10. Q10 N  banyak konsumen 

mengetahui Larisa Snack dari 

mulut ke mulut, ada juga yang 

tau dari internet karena blogger 

memasukan identitas Larisa 

Snack. 

N  mayoritas melalui 

pemasaran dari mulut ke mulut 

N  lebih dikenal dari promosi dari mulut 

ke mulut. Beberapa blogger mungkin 

mengunggah alamat sehingga beberapa 

konsumen mengetahui lewat media internet 

 

Tanggapan dan Jawaban Responden (Karyawan dan Konsumen/Distributor) 

Variabel : Kompetensi Produk dan Kemampuan Bisnis 

No. Kuesioner K1 K2 K3 D1 D2 

1. Q1 SS  kami 

jarang menerima 

keluhan produk 

SS  jarang ada complain 

bahkan hampir tidak 

pernah 

S  jarang ada 

komplain dari 

konsumen 

SS  produk Larisa 

Snack memiliki 

mutu dan kualitas 

yang baik 

S  kualitas 

produk selalu stabil 

dan baik 

2. Q2 SS  

memberkan 

pelayanan yang 

SS  dengan memberikan 

produk dengan kualitas dan 

mutu yang baik adalah 

SS  memenuhi 

pesanan tepat waktu 

SS  tidak pernah 

terlambat dalam 

memenuhi pesanan 

SS  ramah dan 

tepat waktu dalam 

memenuhi pesanan 



 

ramah kepada 

konsumen lama 

atau baru 

contoh pelayanan yang 

baik terhadap konsumen 

3. Q3 S  tampilan 

dan rasa lebih 

baik dari merk 

pesaing 

S  produk kami memiliki 

tampilan,citarasa,katahanan 

produk yang lebih baik 

S   kualitas 

rasa,tampilan 

produk lebih baik 

daripada produk 

pesaing 

S  segi tampilan 

fisik produk dan 

ketahanan produk 

jauh lebih baik 

dibanding dengan 

produk sejenis merk 

lain 

S  perbedaan 

bentuk fisik dan 

produk lebih tahan 

lama 

4.  Q4 SS  tidak 

pernah putus 

order dan selalu 

memesan dengan 

jumlah yang 

meningkat 

SS  konsumen tidak 

pernah putus dalam 

memesan produk kami 

SS  konsumen 

selalu memesan 

produk Larisa Snack 

SS  sepannjang 

tahun melakukan 

pengambilan secara 

rutin 

SS  selalu order 

secara rutin 

5. Q5 SS  kualitas 

produk kami 

lebih baik 

S  Jumlah produksi kami 

setiap harinya terus 

meningkat seiring terus 

S  adanya 

pesanan yang 

masuk setiap 

S  produk Larisa 

Snack lebih banyak 

dicari oleh 

S  produk lebih 

laris dipasaran 



 

sehingga 

konsumen 

memilih dan 

memesan produk 

kami 

menerusnya konsumen 

memesan produk kami 

harinya berarti 

konsumen memilih 

produk kami 

konsumen retail 

6. Q6 S  dapat 

dilihat dari 

jumlah 

konsumen dan 

jumlah produksi 

yang selalu 

meningkat 

S  dengan menjaga mutu 

produk konsumen akan 

puas dengan produk Larisa 

Snack 

SS  jarang ada 

komplain dari 

konsumen artinya 

konsumen puas 

dengan produk kami 

SSProduk Larisa 

memiliki kualitas 

yang baik sehingga 

konsumen selalu 

melakukan repeat 

order 

S kualitas dan 

mutu produk selalu 

terjaga 

7. Q7 SS  jarang ada 

keluhan 

keterlambatan 

pesanan 

SS  jadwal produksi 

selalu teratur dan kadang 

menambah jam lembur 

supaya pesanan jadi tepat 

waktu 

SS  konsumen 

menerima pesanan 

tepat waktu 

S  pesanan selalu 

tepat waktu,jika pun 

ada keterlambatan 

tidak lama hanya 

selisih 1 hari dari 

tanggal yang 

dijanjikan dan 

SS  sangat jarang 

terjadi 

keterlambatan 



 

itupun sangat jarang 

terjadi 

8. Q8 SS  konsumen 

tidak ada 

keluhan tentang 

pelayanan kami 

SS  kami sebagai 

karyawan mencontoh Ibu 

Emilia akan pentingnya 

memberikan pelayanan 

yang baik terhadap 

konsumen 

S  pesanan dibuat 

sesuai urutan 

sehingga pesanan 

dapat jadi tepat 

waktu dan 

konsumen tidak 

kecewa dengan 

pelayanan yang 

diberikan  

S  Ibu Emilia dan 

karyawan Larisa 

memberikan 

pelayanan yang baik 

kepada kami 

konsumen sehingga 

kami selalu puas 

dengan pelayanan 

maupun produk 

Larisa Snack 

S  pelayanan 

yang ramah dan 

kualitas produk 

yang baik 

9. Q9 S  mesin yang 

lama diganti 

mesin yang lebih 

baru dan canggih 

sehingga kualitas 

bertambah baik 

S  mesin-mesin sedikit 

demi sedikit diganti dengan 

yang lebih canggih 

S  mesin produksi 

yang digunakan 

diganti mesin yang 

baru 

- - 

10. Q10 N  sampai saat N  untuk saat ini masih N  belum - - 



 

ini belum 

menggunakan 

teknologi 

canggih dalam 

sistem 

pemasaran, 

masih sebatas 

pemasaran dari 

mulut ke mulut 

belum menggunakan media 

internet untuk 

mempromosikan 

produk,lebih banyak 

promosi dari mulut ke 

mulut 

menggunakan 

teknologi dalam 

pemasaran produk 

Larisa 

 

Tanggapan dan Jawaban Responden 

Variabel : Ketersediaan Sumber Daya 

No. Kuesioner P A 1 A 2 

1. Q1 S  pada permulaan usaha 

hanya membuat produk sedikit 

jadi pakai modal sendiri 

S  memakai modal sendiri 

untuk memulai usaha 

S  dengan tabungan membangun usaha 

sesuai budget yang dimiliki 

2. Q2 S  permulaan produksi S  produksi disesuaikan dengan S  dengan modal awal yang cukup 



 

disesuaikan dengan kemampuan 

uang yang dimiliki sendiri,jadi 

tidak beresiko 

modal yang ada,dan terus 

meningkat seiring bertambahnya 

order 

mampu membuat usaha lancar dan semakin 

berkembang 

3. Q3 SS  semua pembayaran 

bahan-bahan dan pembayaran 

dari konsumen harus tepat 

waktu dan harus dicatat dengan 

tepat dan rinci sehingga dengan 

perhitungan yang tepat usaha 

bisa semakin berkembang. 

SS  tidak pernah ada hutang 

tertahan,maupun pembayaran gaji 

karyawan yang tertunda 

SS  dengan pengelolaan uang yang 

tepat,terpantau,bisnis lancar dan mampu 

menambah modal dalam mesin usaha,dll 

4.  Q4 S  setiap tahun konsumen 

selalu bertambah 

SS  sampai saat ini konsumen 

baru terus berdatangan 

S  selalu ada konsumen baru secara 

berkala 

5. Q5 S   mempertahankan mutu 

produk tetap baik,sehingga 

pelanggan tidak berkurang tapi 

malah bertambah 

S  setiap distributor/konsumen 

yang diberi sample produk selalu 

melakukan order dan repeat 

order 

S  terkadang sangat banyak pesanan 

sehingga menggunakan sistem pre 

order,terutama saat hari raya lebaran . hal 

tersebut membuktian besarnya minat 

masyarakat terhadap produk kami 

6. Q6 SS  menambah produk baru 

,baik rasa ataupun variasi 

SS  Larisa Snack akan terus 

berkembang dan akan menjadi 

SS  membuat variasi produk baru dan 

memasarkan produk baru dengan baik 



 

produk baru usaha keluarga yang kami 

teruskan 

sehingga dapat menjadi produk yang 

berhasil 

7. Q7 S  jika ada produk yang 

menurun penjualannya ,harus 

diperbaharui sehingga dapat 

lebih menarik minat konsumen 

SS  inovasi dalam bahan dan 

variasi rasa mengikuti trend 

S  adanya produk-produk variasi 

baru,mengolah kembali resep sehingga 

tetap mampu menahan gejolak harga bahan 

baku, namun tidak mengurangi kualitas 

produk 

8. Q8 S  mengikuti perkembangan 

pangsa pasar,baik bentuk 

penampilan maupun rasa 

SS  mengikuti trend rasa atau 

variasi produk baru 

S  membuat inovasi kemasan baru atau 

variasi rasa baru sesuai trend 

9. Q9 SS  jika ada kegagalan 

produksi cepat dicari 

penyebabnya dan segera 

mencari solusi penyelesaiannya 

sehingga karyawan tidak 

kebingungan 

SS  kegagalan banyak 

faktornya tapi tidak pernah 

sampai mengganggu produksi dan 

penjualan yang artinya Ibu Emilia 

tidak mudah menyerah jika terjadi 

kegagalan 

SS  membuat inovasi baru,sehingga 

mampu menggantikan produk yang sedang 

turun dipasaran 

10. Q10 SS  membantu setiap 

penyelesaian kesulitan 

karyawan, memberi bonus 

SS  semua relasi seperti 

saudara karena sudah lama 

menjalin relasi dan saling percaya 

S  menerima masukan,bersikap adil 

,memberikan perbedaan harga pada 

distributor yang mengambil produk lebih 



 

kepada karyawan,menjalin 

hubungan kekeluargaan dengan 

konsumen ,memberi bonus pada 

konsumen 

banyak 

11. Q11 SS  saling bertukar pandangan 

dan tidak saling berebut 

konsumen,sering bertemu dalam 

seminar-seminar atau pameran 

S  sering bertemu dan 

melakukan tukar pendapat, juga 

menghargai dan menjaga etika 

masing-masing pasar. 

S  saling memberi masukan atau berbagi 

pengalaman dari bertemu di pertemuan-

peretemuan. 



 

KUESIONER PENELITIAN WANITA PENGUSAHA 

 

1. IDENTITAS RESPONDEN 

Nama     : 

Usia     : 

Tingkat Pendidikan Akhir   : 

Alamat     : 

Lama usaha    : 

2. PERTANYAAN KUESIONER 

PETUNJUK PENGISIAN : 

Beri tanda () pada pilihan yang sesuai dengan pilihan anda 

Keterangan : 

SS    : Sangat Setuju 

S   : Setuju 

N   : Netral 

TS   : Tidak Setuju 

STS  : Sangat Tidak Setuju 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dukungan keluarga dan Ilmu Pengetahuan 

No Keterangan Jawaban 

SS S N TS STS 

1.  Keluarga terdekat (anak)  bersedia 

terlibat dalam operasional usaha 

Larisa Snack sehari-hari. 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

2. Keluarga terdekat (anak)  ikut 

memberikan ide / saran berkaitan 

dengan pengembangan usaha 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

3. Anda memiliki kebiasaan untuk 

selalu berpikir positif dalam 

pengembangan usaha  

     

Jelaskan dan beri contoh : 

4. Anda berkomunikasi dengan baik 

kepada  karyawan dan konsumen 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

5. Anda memiliki kebiasaan disiplin 

waktu dalam menjalankan usaha 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

 

 

 

 



 

Ketrampilan Komunikasi dan Pengetahuan Bisnis 

No Keterangan Jawaban 

SS S N TS STS 

1.  Anda aktif dalam organisasi 

pengusaha 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

2. Anda memiliki hubungan baik 

dengan pemasok bahan baku dan 

pihak distributor 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

3. Anda mampu menawarkan dan 

memperkenalkan produk Larisa 

Snack dengan baik 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

4. Anda sering melakukan pertemuan 

dgn staff  

     

Jelaskan dan beri contoh : 

5. Anda memiliki rasa percaya diri      

Jelaskan dan beri contoh : 

6. Anda memiliki sifat rendah hati dan 

ramah 

     

Jelaskan dan beri contoh : 



 

7. Anda menguasai semua variasi 

produk yang diproduksi 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

8. Anda mengetahui cara pembuatan 

produk Larisa Snack 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

9. Anda mengetahui target pasar 

produk Larisa Snack 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

 

Kompetensi Produk dan Kemampuan Bisnis 

No Keterangan Jawaban 

SS S N TS STS 

1.  Konsumen memiliki kesan bahwa 

kualitas produk Larisa Snack baik 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

2. Anda memberikan pelayanan yang 

baik terhadap konsumen 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

3. Produk anda memiliki perbedaan 

khusus dengan produk sejenis merk 

lain 

     

Jelaskan dan beri contoh : 



 

4. Konsumen membeli produk Larisa 

Snack secara berkelanjutan 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

5. Konsumen lebih memilih produk 

Larisa Snack dibandingkan produk 

sejenis merk lain 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

6. Konsumen puas dengan produk 

Larisa Snack 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

7. Anda dapat memenuhi pesanan 

konsumen dengan tepat waktu 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

8. Konsumen puas dengan pelayanan  

produk yang dilakukan oleh 

karyawan/Pemilik Larisa Snack 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

9. Anda menggunakan teknologi mesin 

yang baik untuk memproduksi 

produk anda 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

10. Anda menggunakan teknologi untuk  

melakukan promosi produk 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

 

 

 



 

Ketersediaan Sumber daya 

No Keterangan Jawaban 

SS S N TS STS 

1.  Anda menggunakan modal sendiri 

sebagai modal awal usaha anda 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

2. Anda memiliki jumlah uang yang 

memadai untuk modal awal anda 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

3. Siklus perputaran keuangan bisnis 

Anda lancar tanpa kendala 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

4. Anda berpeluang untuk mendapatkan 

konsumen-konsumen baru 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

5. Anda berpeluang untuk menguasai 

target pasar produk yang anda 

produksi 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

6. Anda berpeluang unutk terus 

mengembangkan usaha anda 

     

Jelaskan dan beri contoh : 



 

7. Anda melakukan inovasi dalam 

perbaikan produk anda 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

8. Anda mengikuti tren dan 

mengkaitkan dengan inovasi produk 

anda 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

9. Anda tidak mudah menyerah ketika 

terjadi kegagalan dalam usaha 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

10. Anda memiliki hubungan yang baik 

khususnya dengan karyawan dan 

konsumen (distributor) 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

11. Anda memiliki hubungan yang baik 

dengan sesama rekan pengusaha 

seprofesi maupun tidak seprofesi 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KUESIONER PENELITIAN ANAK PERTAMA WANITA PENGUSAHA 

 

1. IDENTITAS RESPONDEN 

Nama       : 

Usia       : 

Tingkat Pendidikan Akhir     : 

Alamat       : 

Lama keterlibatan dalam usaha : 

2. PERTANYAAN KUESIONER 

PETUNJUK PENGISIAN : 

Beri tanda () pada pilihan yang sesuai dengan pilihan anda 

Keterangan : 

SS    : Sangat Setuju 

S   : Setuju 

N   : Netral 

TS   : Tidak Setuju 

STS  : Sangat Tidak Setuju 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dukungan keluarga dan Ilmu Pengetahuan 

No Keterangan Jawaban 

SS S N TS STS 

1.  Anda bersedia terlibat dalam  

operasional usaha Larisa Snack 

sehari-hari 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

2. Anda ikut memberikan ide / saran 

berkaitan dengan pengembangan 

usaha 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

3. Ibu Emilia memiliki kebiasaan untuk 

selalu berpikir positif dalam 

pengembangan usaha  

     

Jelaskan dan beri contoh : 

4. Ibu Emilia berkomunikasi dengan 

baik kepada  karyawan dan 

konsumen 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

5. Ibu Emilia memiliki kebiasaan 

disiplin waktu dalam menjalankan 

usaha 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

 

 



 

Ketrampilan Komunikasi dan Pengetahuan Bisnis 

No Keterangan Jawaban 

SS S N TS STS 

1.  Ibu Emilia aktif dalam organisasi 

pengusaha 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

2. Ibu Emilia memiliki hubungan baik 

dengan pemasok bahan baku dan 

pihak distributor 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

3. Ibu Emilia mampu menawarkan dan 

memperkenalkan produk Larisa 

Snack dengan baik 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

4. Ibu Emilia sering melakukan 

pertemuan dgn staff 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

5. Ibu Emilia memiliki rasa percaya diri      

Jelaskan dan beri contoh : 

6. Ibu Emilia memiliki sifat rendah hati 

dan ramah 

     

Jelaskan dan beri contoh : 



 

7. Ibu Emilia menguasai semua variasi 

produk yang diproduksi 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

8. Ibu Emilia mengetahui cara 

pembuatan produk Larisa Snack 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

9. Ibu Emilia mengetahui target pasar 

produk Larisa Snack 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

 

Kompetensi Produk dan Kemampuan Bisnis 

No Keterangan Jawaban 

SS S N TS STS 

1.  Konsumen memiliki kesan bahwa 

kualitas produk Larisa Snack baik 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

2. Ibu Emilia memberikan pelayanan 

yang baik terhadap konsumen 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

3. Produk Larisa Snack memiliki 

perbedaan khusus dengan produk 

sejenis merk lain 

     



 

Jelaskan dan beri contoh : 

4. Konsumen membeli produk Larisa 

Snack secara berkelanjutan 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

5. Konsumen lebih memilih produk 

Larisa Snack dibandingkan produk 

sejenis merk lain 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

6. Konsumen puas dengan produk 

Larisa Snack 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

7. Ibu Emilia dapat memenuhi pesanan 

konsumen dengan tepat waktu 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

8. Konsumen puas dengan pelayanan  

produk yang dilakukan oleh 

karyawan/Pemilik Larisa Snack 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

9. Ibu Emilia menggunakan teknologi 

mesin yang baik untuk memproduksi 

produk anda 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

10. Ibu Emilia menggunakan teknologi 

untuk  melakukan promosi produk 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

 



 

Ketersediaan Sumber daya 

No Keterangan Jawaban 

SS S N TS STS 

1.  Ibu Emilia menggunakan modal 

sendiri sebagai modal awal usaha 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

2. Ibu Emilia memiliki jumlah uang 

yang memadai untuk modal awal 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

3. Ibu Emilia  memiliki siklus 

perputaran keuangan bisnis yang 

lancar tanpa kendala 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

4. Ibu Emilia berpeluang untuk 

mendapatkan konsumen-konsumen 

baru 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

5. Ibu Emilia berpeluang untuk 

menguasai target pasar produk yang 

produksi 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

6. Ibu Emilia berpeluang unutk terus 

mengembangkan usaha anda 

     

Jelaskan dan beri contoh : 



 

7. Ibu Emilia  melakukan inovasi dalam 

perbaikan produk anda 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

8. Ibu Emilia mengikuti tren dan 

mengkaitkan dengan inovasi produk 

anda 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

9. Ibu Emilia tidak mudah menyerah 

ketika terjadi kegagalan dalam usaha 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

10. Ibu Emilia memiliki hubungan yang 

baik khususnya dengan karyawan 

dan konsumen (distributor) 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

11. Ibu Emilia memiliki hubungan yang 

baik dengan sesama rekan pengusaha 

seprofesi maupun tidak seprofesi 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KUESIONER PENELITIAN ANAK KEDUA WANITA PENGUSAHA 

 

1. IDENTITAS RESPONDEN 

Nama       : 

Usia       : 

Tingkat Pendidikan Akhir     : 

Alamat       : 

Lama keterlibatan dalam usaha : 

2. PERTANYAAN KUESIONER 

PETUNJUK PENGISIAN : 

Beri tanda () pada pilihan yang sesuai dengan pilihan anda 

Keterangan : 

SS    : Sangat Setuju 

S   : Setuju 

N   : Netral 

TS   : Tidak Setuju 

STS  : Sangat Tidak Setuju 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dukungan keluarga dan Ilmu Pengetahuan 

No Keterangan Jawaban 

SS S N TS STS 

1.  Anda bersedia terlibat dalam  

operasional usaha Larisa Snack 

sehari-hari 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

2. Anda ikut memberikan ide / saran 

berkaitan dengan pengembangan 

usaha 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

3. Ibu Emilia memiliki kebiasaan untuk 

selalu berpikir positif dalam 

pengembangan usaha  

     

Jelaskan dan beri contoh : 

4. Ibu Emilia berkomunikasi dengan 

baik kepada  karyawan dan 

konsumen 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

5. Ibu Emilia memiliki kebiasaan 

disiplin waktu dalam menjalankan 

usaha 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

 

 



 

Ketrampilan Komunikasi dan Pengetahuan Bisnis 

No Keterangan Jawaban 

SS S N TS STS 

1.  Ibu Emilia aktif dalam organisasi 

pengusaha 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

2. Ibu Emilia memiliki hubungan baik 

dengan pemasok bahan baku dan 

pihak distributor 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

3. Ibu Emilia mampu menawarkan dan 

memperkenalkan produk Larisa 

Snack  dengan baik 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

4. Ibu Emilia sering melakukan 

pertemuan dgn staff 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

5. Ibu Emilia memiliki rasa percaya diri      

Jelaskan dan beri contoh : 

6. Ibu Emilia memiliki sifat rendah hati 

dan ramah 

     

Jelaskan dan beri contoh : 



 

7. Ibu Emilia menguasai semua variasi 

produk yang diproduksi 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

8. Ibu Emilia mengetahui cara 

pembuatan produk Larisa Snack 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

9. Ibu Emilia mengetahui target pasar 

produk Larisa Snack 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

 

Kompetensi Produk dan Kemampuan Bisnis 

No Keterangan Jawaban 

SS S N TS STS 

1.  Konsumen memiliki kesan bahwa 

kualitas produk Larisa Snack baik 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

2. Ibu Emilia memberikan pelayanan 

yang baik terhadap konsumen 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

3. Produk Larisa Snack memiliki 

perbedaan khusus dengan produk 

sejenis merk lain 

     



 

Jelaskan dan beri contoh : 

4. Konsumen membeli produk Larisa 

Snack secara berkelanjutan 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

5. Konsumen lebih memilih produk 

Larisa Snack dibandingkan produk 

sejenis merk lain 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

6. Konsumen puas dengan produk 

Larisa Snack 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

7. Ibu Emilia dapat memenuhi pesanan 

konsumen dengan tepat waktu 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

8. Konsumen puas dengan pelayanan  

produk yang dilakukan oleh 

karyawan/Pemilik Larisa Snack 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

9. Ibu Emilia menggunakan teknologi 

mesin yang baik untuk memproduksi 

produk anda 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

10. Ibu Emilia menggunakan teknologi 

untuk  melakukan promosi produk 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

 



 

Ketersediaan Sumber daya 

No Keterangan Jawaban 

SS S N TS STS 

1.  Ibu Emilia menggunakan modal 

sendiri sebagai modal awal usaha 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

2. Ibu Emilia memiliki jumlah uang 

yang memadai untuk modal awal 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

3. Ibu Emilia  memiliki siklus 

perputaran keuangan bisnis yang 

lancar tanpa kendala 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

4. Ibu Emilia berpeluang untuk 

mendapatkan konsumen-konsumen 

baru 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

5. Ibu Emilia berpeluang untuk 

menguasai target pasar produk yang 

produksi 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

6. Ibu Emilia berpeluang unutk terus 

mengembangkan usaha anda 

     

Jelaskan dan beri contoh : 



 

7. Ibu Emilia  melakukan inovasi dalam 

perbaikan produk anda 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

8. Ibu Emilia mengikuti tren dan 

mengkaitkan dengan inovasi produk 

anda 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

9. Ibu Emilia tidak mudah menyerah 

ketika terjadi kegagalan dalam usaha 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

10. Ibu Emilia memiliki hubungan yang 

baik khususnya dengan karyawan 

dan konsumen (distributor) 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

11. Ibu Emilia memiliki hubungan yang 

baik dengan sesama rekan pengusaha 

seprofesi maupun tidak seprofesi 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KUESIONER PENELITIAN KARYAWAN WANITA PENGUSAHA 

 

1. IDENTITAS RESPONDEN 

Nama     : 

Usia     : 

Tingkat Pendidikan Akhir   : 

Alamat     : 

Lama bekerja   : 

2. PERTANYAAN KUESIONER 

PETUNJUK PENGISIAN : 

Beri tanda () pada pilihan yang sesuai dengan pilihan anda 

Keterangan : 

SS    : Sangat Setuju 

S   : Setuju 

N   : Netral 

TS   : Tidak Setuju 

STS  : Sangat Tidak Setuju 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ketrampilan Komunikasi dan Pengetahuan Bisnis 

No Keterangan Jawaban 

SS S N TS STS 

1.  Ibu Emilia aktif dalam organisasi 

pengusaha 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

2. Ibu Emilia memiliki hubungan baik 

dengan pemasok bahan baku dan 

pihak distributor 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

3. Ibu Emilia mampu menawarkan dan 

memperkenalkan produk Larisa 

Snack dengan baik 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

4. Ibu Emilia sering melakukan 

pertemuan dgn staff  

     

Jelaskan dan beri contoh : 

5. Ibu Emilia memiliki rasa percaya diri      

Jelaskan dan beri contoh : 

6. Ibu Emilia memiliki sifat rendah hati 

dan ramah 

     

Jelaskan dan beri contoh : 



 

7. Ibu Emilia menguasai semua variasi 

produk yang diproduksi 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

8. Ibu Emilia mengetahui cara 

pembuatan produk Larisa Snack 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

9. Ibu Emilia mengetahui target pasar 

produk Larisa Snack 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

 

Kompetensi Produk dan Kemampuan Bisnis 

No Keterangan Jawaban 

SS S N TS STS 

1.  Konsumen memiliki kesan yang baik 

terkadap kualitas produk 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

2. Ibu Emilia memberikan pelayanan 

yang baik terhadap konsumen 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

3. Produk Larisa Snack memiliki 

perbedaan khusus dengan produk 

sejenis merk lain 

     



 

Jelaskan dan beri contoh : 

4. Konsumen membeli produk Larisa 

Snack secara berkelanjutan 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

5. Konsumen lebih memilih produk 

Larisa Snack dibandingkan produk 

sejenis merk lain 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

6. Konsumen puas dengan produk 

Larisa Snack 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

7. Ibu Emilia dapat memenuhi pesanan 

konsumen dengan tepat waktu 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

8. Konsumen puas dengan pelayanan  

produk yang dilakukan oleh 

karyawan/Pemilik Larisa Snack 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

9. Ibu Emilia menggunakan teknologi 

mesin yang baik untuk memproduksi 

produk anda 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

10. Ibu Emilia menggunakan teknologi 

untuk  melakukan promosi produk 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

 



 

KUESIONER PENELITIAN DISTRIBUTOR LARISA SNACK 

 

1. IDENTITAS RESPONDEN 

Nama     : 

Usia     : 

Tingkat Pendidikan Akhir   : 

Alamat     : 

Lama berelasi   : 

2. PERTANYAAN KUESIONER 

PETUNJUK PENGISIAN : 

Beri tanda () pada pilihan yang sesuai dengan pilihan anda 

Keterangan : 

SS    : Sangat Setuju 

S   : Setuju 

N   : Netral 

TS   : Tidak Setuju 

STS  : Sangat Tidak Setuju 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kompetensi Produk dan Kemampuan Bisnis 

No Keterangan Jawaban 

SS S N TS STS 

1.  Konsumen memiliki kesan yang baik 

terkadap kualitas produk 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

2. Ibu Emilia memberikan pelayanan 

yang baik terhadap konsumen 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

3. Produk Larisa Snack memiliki 

perbedaan khusus dengan produk 

sejenis merk lain 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

4. Konsumen membeli produk Larisa 

Snack secara berkelanjutan 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

5. Konsumen lebih memilih produk 

Larisa Snack dibandingkan produk 

sejenis merk lain 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

6. Konsumen puas dengan produk 

Larisa Snack 

     



 

Jelaskan dan beri contoh : 

7. Ibu Emilia dapat memenuhi pesanan 

konsumen dengan tepat waktu 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

8. Konsumen puas dengan pelayanan  

produk yang dilakukan oleh 

karyawan/Pemilik Larisa Snack 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


