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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Perusahaan  

Usaha bandeng presto ini merupakan usaha yang terletak di Jalan 

Peterongan Timur No. 34 Semarang dan Toko Bandeng Presto “Citra Rasa” sudah 

didirikan sejak tahun 1980an cukup dikenal oleh banyak orang dan pemilik Toko 

Bandeng Presto “Citra Rasa” bernama Ibu Dju Hwa. Toko ini menjual bandeng 

presto rumahan khas Semarang namun berkat semangat dan hasil kerja keras dari 

Ibu Dju Hwa ini, Toko Bandeng Presto Citra Rasa ini menjadi semakin 

berkembang serta barang dagangan bertambah banyak seperti pepes bandeng, 

otak-otak bandeng dan tahu bandeng kemasan. Dalam perkembangannya, saat ini 

Toko Citra Rasa dibantu oleh 18 orang karyawan yang dipekerjakan untuk 

membantu pekerjaan Ibu Dju Hwa. 

Berikut terdapat struktur organisasi Bandeng Presto “Citra Rasa”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1. Struktur Organisasi Bandeng Presto “Citra Rasa” 
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4.2. Identitas Responden  

Responden dalam penelitian ini adalah 1 orang pemilik Bandeng Presto 

Citra Rasa, 1 anggota keluarga yaitu suami dan 3 orang karyawan. Identitas 

responden dalam penelitian ini diamati dengan melihat usia, jenis kelamin, tingkat 

pendidikan dan lama bekerja dari setiap responden. 

4.2.1. Responden Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin  

Berikut ini merupakan persentase responden berdasarkan usia dan 

jenis kelamin yang diolah dalam tabel hasil penelitian : 

Tabel 4.1.  

Responden Berdasarkan Usia Dan Jenis Kelamin 

No Nama Status Usia/Th Jenis Kelamin 

1. Dju Hwa Pemilik 67 Perempuan 

2. Paul 
Anggota 

keluarga/suami 
68 Laki-laki 

3. Ratih Karyawan 1 37 Perempuan 

4. Lani Karyawan 2 35 Perempuan 

5. Sinta Karyawan 3 36 Perempuan 

Sumber: Data Primer yang diolah, 2018 

 

Melalui tabel tersebut, dapat diketahui bahwa pada responden 

perempuan bernama Ibu Dju Hwa sebagai pemilik berusia 67 tahun dan responden 

laki-laki bernama Pak Paul sebagai anggota keluarga/suami berusia 68 tahun. 

Untuk beberapa karyawan terdapat tiga responden perempuan yaitu karyawan 1 

bernama Ibu Ratih berusia 37 tahun, karyawan 2 bernama Ibu Lani berusia 35 

tahun dan karyawan 3 bernama Ibu Sinta berusia 36 tahun. 
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4.2.2. Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Lama 

Bekerja 

Berikut ini merupakan persentase responden berdasarkan tingkat 

pendidikan dan lama bekerja yang diolah dalam tabel hasil penelitian. 

Tabel 4.2. 

 Responden berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Lama Bekerja 

No Nama Status 
Usia

/Th 

Jenis 

Kelamin 

Tingkat 

Pendidikan 

Lama 

Usaha/Bekerja 

1. 
Dju 

Hwa 
Pemilik 67 Perempuan 

Perguruan 

Tinggi 
38 tahun 

2. Paul 

Anggota 

keluarga/s

uami 

68 Laki-laki 
Perguruan 

Tinggi 
38 tahun 

3. Ratih 
Karyawan 

1 
37 Perempuan SMA 17 tahun 

4. Lani 
Karyawan 

2 
35 Perempuan SMA 14 tahun 

5. Sinta 
Karyawan 

3 
36 Perempuan SMA 16 tahun 

Sumber: Data Primer yang diolah, 2018 

Melalui tabel di atas diketahui, responden perempuan bernama Ibu Dju 

Hwa sebagai pemilik berusia 67 tahun memiliki tingkat pendidikan perguruan 

tinggi serta telah membuka usaha selama 38 tahun begitu halnya dengan 

responden laki-laki bernama Pak Paul sebagai anggota keluarga/suami berusia 68 

tahun juga memiliki tingkat pendidikan perguruan tinggi serta menjalankan usaha 

selama 38 tahun. Beberapa karyawan terdapat tiga responden perempuan yang 

memiliki perbedaan antara satu dengan yang lain dalam hal lama bekerja yaitu 

karyawan 1 bernama Ibu Ratih berusia 37 tahun berpendidikan SMA telah bekerja 

paling lama 17 tahun, karyawan 2 bernama Ibu Lani berusia 35 tahun 
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berpendidikan SMA telah bekerja 14 tahun dan karyawan 3 bernama Ibu Sinta 

berusia 36 tahun juga berpendidikan SMA telah bekerja selama 16 tahun. 

 

4.3.   Hasil Analisis dan Pembahasan 

Pada penelitian ini, peneliti ingin memberikan penjelasan dari hasil 

penelitian yang telah dilakukan. Variabel faktor-faktor yang mendukung 

kesuksesan wanita pengusaha pemilik bandeng presto citra rasa yaitu keterlibatan 

keluarga, lingkungan sosial dan sikap pribadi. 

4.3.1.    Keterlibatan Keluarga 

Keterlibatan keluarga wanita merupakan salah satu faktor yang 

mendorong seorang wanita pengusaha mencapai kesuksesan usahanya. Dalam 

variabel ini, responden yang di teliti hanya wanita pengusaha dan suami wanita 

pengusaha, karena yang mengetahui seberapa besar keterlibatan keluaga dalam 

memberikan dukungan yang dimiliki pemilik adalah keluarga terdekat pemilik 

yaitu suami dan wanita pengusaha itu sendiri. Indikator dari variabel keterlibatan 

keluarga adalah sebagai berikut :  

1) Keluarga memberi kesempatan pemilik untuk memulai dan menjadi 

wirausaha yang sukses 

2) Anggota keluarga memberikan ide-ide yang berkaitan dengan 

pengembangan usaha  

3) Anggota keluarga ikut berperan penyediaan perlengkapan 

usaha/modal usaha 

4) Anggota keluarga ikut membantu mempromosikan usaha 
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Dengan melakukan wawancara yang berpedoman pada kuesioner 

yang dilakukan pemilik dan anggota keluarga dengan hasil berikut 

Tabel 4.3. 

Tanggapan Pemilik Berdasarkan Keterlibatan Keluarga Terhadap  

Kesuksesan Usaha 

No Pernyataan 

SS 

5 

S 

4 

N 

3 

TS 

2 

STS 

1 
Total 

Skor 

Rata-rata 

Skor 
Kategori 

F S F S F S F S F S 

1. Keluarga/suami 

memberi kesempatan 

pemilik untuk memulai 

dan menjadi wirausaha 

yang sukses 

1 5         5 5 Tinggi 

2. Anggota 

keluarga/suami 

memberikan ide-ide 

yang berkaitan dengan 

pengembangan usaha 

1 5         5 5 Tinggi 

3. Anggota 

keluarga/suami ikut 

berperan penyediaan 

perlengkapan 

usaha/modal usaha 

  1 4       4 4 Tinggi 

4. Anggota 

keluarga/suami ikut 

membantu 

mempromosikan usaha 

1 5         5 5 Tinggi 

Rata-rata skor 4.75 Tinggi 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

Berdasarkan tabel, dapat diketahui tanggapan pemilik sebagai responden 

terhadap pertanyaan kuesioner mengenai faktor kesuksesan wanita pengusaha 

pada pemilik Toko Bandeng Presto “Citra Rasa” Semarang dalam variabel 

keterlibatan keluarga. Dari keempat indikator tersebut, pemilik menjawab sangat 

setuju pada indikator nomor 1, 2 dan 4. Sedangkan indikator nomor 3, yaitu 

anggota keluarga/suami ikut berperan penyediaan perlengkapan usaha/modal 

usaha responden menjawab setuju. 
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Rata- rata skor variabel keterlibatan keluarga (pemilik) sebesar 4,75 yang 

menunjukkan pada variabel keterlibatan keluarga termasuk kategori tinggi akan 

kesuksesan usaha. Menurut pemilik, anggota keluarga/suami memberikan ijin 

kepada pemilik tidak hanya untuk menjadi ibu rumah tangga, melainkan juga 

untuk menjadi wanita karir untuk menunjang kebutuhan keluarga. Anggota 

keluarga/suami memberikan ide terhadap  usaha bandeng Citra Rasa misalkan 

dengan mengusulkan rasa yang berbeda dari bandeng rasa original yang berkaitan 

dengan pengembangan usaha, penyediaan perlengkapan usaha/modal usaha.  

Selain itu, anggota keluarga/suami ikut berperan dalam menyediakan 

perlengkapan usaha atau modal usaha yaitu memberikan modal usaha pada saat 

pertama kali membuka usaha bandeng presto “Citra Rasa”, untuk membeli 

beberapa mesin atau peralatan dapur untuk mengolah bandeng presto. Dalam hal, 

mempromosikan usaha anggota keluarga/suami ikut membantu mempromosikan 

atau mengenalkan usaha Bandeng Presto “Citra Rasa” kepada teman-teman 

seprofesi, yaitu teman-teman dokter dan kepada pasien-pasiennya.  
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Tabel 4.4. 

Tanggapan Anggota Keluarga/Suami Berdasarkan Keterlibatan Keluarga 

Terhadap Kesuksesan Usaha 

No Pernyataan 

SS 

5 

S 

4 

N 

3 

TS 

2 

STS 

1 
Total 

Skor 

Rata-rata 

Skor 
Kategori 

F S F S F S F S F S 

1. Saya/suami memberi 

kesempatan pemilik 

untuk memulai dan 

menjadi wirausaha yang 

sukses 

1 5         5 5 Tinggi 

2. Saya/suami 

memberikan ide-ide 

yang berkaitan dengan 

pengembangan usaha 

1 5         5 5 Tinggi 

3. Saya/suami ikut 

berperan penyediaan 

perlengkapan 

usaha/modal usaha 

  1 4       4 4 Tinggi 

4. Saya/suami ikut 

membantu 

mempromosikan usaha 

  1 4       4 4 Tinggi 

Rata-rata skor 4.50 Tinggi 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

Melalui tabel, dapat diketahui tanggapan anggota keluarga/suami sebagai 

responden terhadap pertanyaan kuesioner mengenai faktor kesuksesan wanita 

pengusaha pemilik Toko Bandeng Presto “Citra Rasa” Semarang pada variabel 

keterlibatan keluarga. Anggota keluarga/suami memiliki jawaban yang sama 

dengan pemilik, yaitu indikator nomor 1 sampai nomor 2 yang menjawab sangat 

setuju, namun pada indikator nomor 3 dan 4, anggota keluarga/suami menjawab 

setuju. 

Rata- rata skor variabel keterlibatan keluarga (anggota keluarga/suami) 

sebesar 4,5 yang menunjukkan pada variabel keterlibatan keluarga termasuk 

kategori tinggi akan kesuksesan usaha. Menurut saya/suami memberikan ijin 
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kepada istri untuk bekerja menjadi wirausaha bandeng presto Citra Rasa yang 

sukses. Dalam hal pemberian ide yang berkaitan dengan pengembangan usaha, 

penyediaan perlengkapan usaha/modal usaha saya/suami memberikan ide kepada 

usaha bandeng Citra Rasa misalkan dengan mengusulkan rasa yang berbeda dari 

bandeng rasa original agar orang tidak mudah bosen dan tetap laku di mata 

konsumen. Dalam pernyataan penyediaan perlengkapan usaha/modal usaha, 

saya/suami ikut berperan dalam menyediakan perlengkapan usaha atau modal 

usaha yaitu memberikan modal usaha pada saat membuka usaha pertama kali 

sebesar Rp 50.000.000, dimana modal ini kemudian dibelikan oleh pemilik 

beberapa mesin atau peralatan dapur untuk mengolah bandeng presto. Dalam hal, 

mempromosikan usaha saya/suami ikut membantu mempromosikan atau 

mengenalkan usaha Bandeng Presto “Citra Rasa” kepada teman-teman seprofesi, 

yaitu teman-teman dokter dan kepada pasien-pasiennya. Misalnya saat selesai 

memeriksa pasien, kemudian saya/suami mempromosikan Bandeng Presto “Citra 

Rasa” beserta rasa-rasanya. 
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Tabel 4.5. 

Tanggapan Karyawan Berdasarkan Keterlibatan Keluarga Terhadap  

Kesuksesan Usaha 

No Pernyataan 

SS 

5 

S 

4 

N 

3 

TS 

2 

STS 

1 
Total 

Skor 

Rata-

rata 

Skor 

Kategori 

F S F S F S F S F S 

1. Keluarga/suami 

memberi kesempatan 

pemilik untuk memulai 

dan menjadi wirausaha 

yang sukses 

3 15         15 5 Tinggi 

2. Anggota 

keluarga/suami 

memberikan ide-ide 

yang berkaitan dengan 

pengembangan usaha 

1 5 2 8       13 4,33 Tinggi 

3. Anggota 

keluarga/suami ikut 

berperan penyediaan 

perlengkapan 

usaha/modal usaha 

3 10 1 4       14 4,67 Tinggi 

4. Anggota 

keluarga/suami ikut 

membantu 

mempromosikan usaha 

2 10 1 4       14 4,67 Tinggi 

Rata-rata skor 4.67 Tinggi 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

Melalui tabel di atas, dapat diketahui tanggapan karyawan sebagai 

responden terhadap pertanyaan kuesioner mengenai faktor kesuksesan wanita 

pengusaha pemilik Toko Bandeng Presto “Citra Rasa” Semarang pada variabel 

keterlibatan keluarga. Beberapa karyawan memiliki jawaban yang berbeda ada 

karyawan yang memiliki jawaban yang sama baik dengan pemilik maupun 

anggota keluarga/suami. Namun ada salah satu indikator yang memiliki jawaban 

yang sama dengan wanita pengusaha maupun anggota keluarga/suami yaitu 

indikator nomor 1 menjawab sangat setuju.  
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Rata- rata skor variabel keterlibatan keluarga (karyawan) sebesar 4,67 

yang menunjukkan pada variabel keterlibatan keluarga termasuk kategori tinggi 

akan kesuksesan usaha. Menurut karyawan, anggota keluarga/suami memberikan 

ijin kepada pemilik untuk membuka usaha bandeng presto “Citra Rasa” karena 

anggota keluarga/suami melihat keterampilan, hobi di dalam meracik bahan 

makanan dan masakan yang dimiliki oleh Ibu Dju Hwa serta anggota 

keluarga/suami memberi dukungan dalam bentuk doa, semangat dan perhatian 

kepada Ibu Dju Hwa dalam menjalankan usahanya. Mengenai pemberian ide yang 

berkaitan dengan pengembangan usaha, penyediaan perlengkapan usaha/modal 

usaha anggota keluarga/suami memberikan ide pengembangan usaha ke luar kota 

dengan menerapkan sistem belanja online seperti tokopedia atau shopee. Selain itu 

anggota keluarga/suami juga berinisiatif untuk membuat blog atau website agar 

orang lebih mudah mengenal bandeng Presto Citra Rasa dan dengan 

menggunakan sistem delivery serta memberikan diskon untuk pembelian dalam 

jumlah yang banyak.  

Menurut karyawan, anggota keluarga/suami ikut berperan dalam 

menyediakan perlengkapan usaha seperti mesin-mesin, peralatan dapur dan 

perlengkapan usaha seperti kompor, pisau, panci, meja, kursi dan peralatan dapur 

yang lain. Dalam hal, mempromosikan usaha anggota keluarga/suami 

mempromosikan atau mengenalkan usaha Bandeng Presto “Citra Rasa” kepada 

relasinya seperti pasien-pasiennya.  
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Tabel 4.6. 

Hasil Perhitungan Tanggapan Responden Atas Variabel Keterlibatan Keluarga 

No Keterangan 

Rata-rata 

Skor 

Pemilik 

Rata-rata 

Skor 

Anggota 

keluarga/

suami 

Rata-rata 

Skor 

Karywan 

1. 

Keluarga/suami memberi 

kesempatan pemilik untuk 

memulai dan menjadi 

wirausaha yang sukses 

5 

(Tinggi) 

5 

(Tinggi) 

5 

(Tinggi) 

2. 

Anggota keluarga/suami 

memberikan ide-ide yang 

berkaitan dengan 

pengembangan usaha 

5 

(Tinggi) 

5 

(Tinggi) 

4,33 

(Tinggi) 

3. 

Anggota keluarga/suami 

ikut berperan penyediaan 

perlengkapan usaha/modal 

usaha 

4 

(Tinggi) 

4 

(Tinggi) 

4,67 

(Tinggi) 

4. 

Anggota keluarga/suami 

ikut membantu 

mempromosikan usaha 

5 

(Tinggi) 

4 

(Tinggi) 

4,67 

(Tinggi) 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

Dalam variabel keterlibatan keluarga terdapat empat indikator. Dalam 

variabel keterlibatan keluarga terdapat empat indikator. Indikator pertama 

keluarga/suami memberi kesempatan pemilik untuk memulai dan menjadi 

wirausaha yang sukses. Berdasarkan hasil wawancara yang diberikan kepada 

pemilik, anggota keluarga/suami dan karyawan di dapatkan rata-rata skor dengan 

kategori tinggi karena menurut tanggapan responden, anggota keluarga/suami 

memberikan kesempatan/ijin kepada pemilik untuk menjadi wanita 

karir/berwirausaha untuk menunjang kebutuhan keluarga. Selain itu anggota 

keluarga/suami melihat keterampilan, hobi di dalam meracik bahan makanan dan 

masakan yang dimiliki oleh Ibu Dju Hwa serta anggota keluarga/suami memberi 
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dukungan dalam bentuk doa, semangat dan perhatian kepada Ibu Dju Hwa dalam 

menjalankan usahanya.  

Indikator kedua  anggota keluarga/suami memberikan ide-ide yang 

berkaitan dengan pengembangan usaha. Berdasarkan hasil wawancara yang 

diberikan kepada pemilik dan anggota keluarga/suami mendapatkan rata-rata skor 

tinggi yaitu 5, dimana anggota keluarga/suami memberikan ide kepada usaha 

bandeng presto “Citra Rasa” dengan mengusulkan rasa yang berbeda dari bandeng 

rasa original, agar orang tidak mudah bosan tetap laku di mata konsumen. 

Sedangkan untuk hasil wawancara yang diberikan kepada karyawan mendapatkan 

rata-rata skor lebih rendah yaitu 4,33 namun masih dalam kategori tinggi dimana 

anggota keluarga/suami memberikan ide pengembangan usaha ke luar kota 

dengan menerapkan sistem belanja online seperti tokopedia atau shopee. Selain itu 

anggota keluarga/suami juga berinisiatif untuk membuat blog atau website agar 

orang lebih mudah mengenal bandeng Presto Citra Rasa dan dengan 

menggunakan sistem delivery serta memberikan diskon untuk pembelian dalam 

jumlah yang banyak.  

Indikator ketiga anggota keluarga/suami ikut berperan penyediaan 

perlengkapan usaha/modal usaha. Berdasarkan hasil wawancara yang diberikan 

kepada pemilik dan anggota keluarga/suami mendapatkan rata-rata skor tinggi 

yaitu 4, dimana anggota keluarga/suami memberikan modal usaha pada saat 

membuka usaha pertama kali. Modal ini sebesar Rp 50.000.000, dimana modal ini 

kemudian dibelikan oleh pemilik beberapa mesin atau peralatan dapur yang 

digunakan untuk mengolah bandeng presto, sedangkan untuk hasil wawancara 
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yang diberikan kepada karyawan mendapatkan rata-rata skor tinggi yaitu 4,67 

karena karyawan hanya mengetahui sebatas anggota keluarga/suami membantu 

menyediakan perlengkapan usaha berupa mesin-mesin dan peralatan dapur. 

Penyediaan perlengkapan usaha misalnya kompor, wadah, panci, pisau,  meja, 

kursi, peralatan dapur lain. 

Indikator keempat anggota keluarga/suami ikut membantu 

mempromosikan usaha. Berdasarkan hasil wawancara yang diberikan kepada 

pemilik mendapatkan rata-rata skor tinggi yaitu 5, karena anggota keluarga/suami 

mempromosikan usaha Bandeng Presto “Citra Rasa” kepada teman-teman 

seprofesi, yaitu teman-teman dokter dan pasien-pasiennya. Untuk hasil 

wawancara yang diberikan kepada anggota keluarga/suami dan karyawan 

mendapatkan rata-rata skor yaitu 4 dan 4,67 dimana  bagi anggota keluarga/suami 

dan karyawan masih kurang memuaskan bila mempromosikan hanya kepada 

teman-teman seprofesi dan pasien-pasiennya namun masih termasuk di dalam 

kategori tinggi.  Bandeng Citra Rasa dipromosikan ke teman-teman maupun relasi 

atau pasien Bp. Paul. 

 

4.3.2.    Lingkungan Sosial 

Lingkungan sosial yang dimiliki oleh wanita pengusaha merupakan 

salah satu faktor pendorong kesuksesan wanita pengusaha. Dalam variabel ini, 

dapat diiukur dengan beberapa indikator, dan terdapat 5 responden yang akan 

menjawab kuesioner, yaitu wanita pengusaha, suami wanita pengusaha, serta 3 
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orang  karyawan yang telah lama bekerja sama dengan wanita pengusaha tersebut. 

Indikator dari variabel keterlibatan keluarga adalah sebagai berikut : 

1) Pemilik aktif dalam mengikuti organisasi kemasyarakatan 

2) Pemilik menjalin hubungan yang baik dengan para karyawan 

3) Jalinan kerja sama yang baik antara pemilik dengan peternak bandeng 

4) Pemilik menjalin hubungan yang baik dengan para konsumen 

 

Dengan melakukan wawancara yang berpedoman pada kuesioner 

yang dilakukan pemilik, anggota keluarga dan karyawan dengan hasil berikut : 

Tabel 4.7. 

Tanggapan Pemilik Berdasarkan Lingkungan Sosial Terhadap Kesuksesan Usaha 

No Pernyataan 

SS 

5 

S 

4 

N 

3 

TS 

2 

STS 

1 
Total 

Skor 

Rata-

rata 

Skor 

Kategori 

F S F S F S F S F S 

1. Saya aktif dalam 

mengikuti organisasi 

kemasyarakatan 

1 5         5 5 Tinggi 

2. Saya menjalin 

hubungan yang baik 

dengan para karyawan 

1 5         5 5 Tinggi 

3. Jalinan kerja sama yang 

baik antara saya dengan 

peternak bandeng 

1 5         5 5 Tinggi 

4. Saya menjalin 

hubungan yang baik 

dengan para konsumen 

1 5         5 5 Tinggi 

Rata-rata skor 5,00 Tinggi 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 
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Tanggapan saya/pemilik sebagai responden terhadap pertanyaan kuesioner 

mengenai kesuksesan wanita pengusaha pemilik bandeng presto “Citra Rasa” 

berdasarkan variabel lingkungan sosial dapat diketahui melalui tabel diatas. Dari 

keempat indikator wanita pengusaha menjawab sangat setuju.  

Rata- rata skor dari variabel lingkungan sosial (pemilik) sebesar 5 yang 

menunjukan variabel lingkungan sosial termasuk dalam kategori tinggi akan 

kesuksesan usaha. Menurut saya/pemilik mengikuti perkumpulan ibu-ibu di 

lingkungan sekitar dan mengikuti acara yang diadakan baik arisan, rapat atau 

senam dengan warga sekitar. Bagi saya/pemilik menjalin hubungan baik dengan 

para karyawan dengan memberikan perhatian dan bersikap ramah selayaknya 

keluarga sendiri, tunjangan hari raya dan berkomunikasi baik dengan karyawan. 

Dalam hal jalinan kerja sama yang baik antara saya/pemilik selalu konsisten pada 

pemasok tunggal dengan satu peternak bandeng. Menurut saya/pemilik menjalin 

hubungan yang baik dengan para konsumen yang dimaksudkan agar konsumen 

menjadi pelanggan setia bandeng presto “Citra Rasa” dengan memberikan 

bingkisan atau parcel saat hari raya Lebaran. 
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Tabel 4.8. 

Tanggapan Anggota Keluarga/Suami Berdasarkan Lingkungan Sosial Terhadap 

Kesuksesan Usaha 

No Pernyataan 

SS 

5 

S 

4 

N 

3 

TS 

2 

STS 

1 
Total 

Skor 

Rata-

rata 

Skor 

Kategori 

F S F S F S F S F S 

1. Pemilik aktif dalam 

mengikuti organisasi 

kemasyarakatan 

  1 4       4 4 Tinggi 

2. Pemilik menjalin 

hubungan yang baik 

dengan para karyawan 

1 5         5 5 Tinggi 

3. Jalinan kerja sama yang 

baik antara pemilik 

dengan peternak 

bandeng 

1 5         5 5 Tinggi 

4. Pemilik menjalin 

hubungan yang baik 

dengan para konsumen 

1 5         5 5 Tinggi 

Rata-rata skor 4,75 Tinggi 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

Tanggapan anggota keluarga/suami sebagai responden terhadap pernyataan 

kuesioner mengenai kesuksesan wanita pengusaha pemilik bandeng presto “Citra 

Rasa” berdasarkan variabel lingkungan sosial dapat diketahui melalui tabel diatas. 

Terdapat kesamaan pada tanggapan pemilik dengan anggota keluarga/suami, yaitu 

ada tiga indikator diantaranya dijawab dengan jawaban sangat setuju. Tetapi ada 

satu indikator, yang dijawab anggota keluarga/suami dengan jawaban setuju.  

Rata- rata skor dari variabel lingkungan sosial (anggota keluarga/suami) 

sebesar 4,75 yang menunjukan variabel lingkungan sosial termasuk dalam 
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kategori tinggi akan kesuksesan usaha. Menurut anggota keluarga/suami, pemilik 

mengikuti kegiatan di lingkungan sekitar daerah Peterongan seperti menjadi 

panitia dalam acara donor darah di daerah Peterongan. Tidak hanya itu menurut 

anggota keluarga/suami, pemilik juga menjalin hubungan baik dengan para 

karyawan karena pemilik menganggap betapa pentingnya seorang karyawan 

menjadi aset perusahaan dengan memberikan tunjangan hari raya. Dalam hal 

jalinan kerja sama yang dengan peternak bandeng, pemilik tidak berpindah-pindah 

atau berganti supplier melainkan konsisten terhadap pemasok tunggal peternak 

bandeng. Selain berhubungan baik dengan karyawan, pemilik juga menjalin 

hubungan yang baik dengan para konsumen dengan memberikan diskon apabila 

ada konsumen yang membeli dalam jumlah besar. 
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Tabel 4.9. 

Tanggapan Karyawan Berdasarkan Lingkungan Sosial Terhadap  

Kesuksesan Usaha 

No Pernyataan 

SS 

5 

S 

4 

N 

3 

TS 

2 
STS 

1 Total 

Skor 

Rata-

rata 

Skor 

Kategori 

F S F S F S F S F S 

1. Pemilik aktif dalam 

mengikuti organisasi 

kemasyarakatan 

2 10 1 4       14 4,67 Tinggi 

2. Pemilik menjalin 

hubungan yang baik 

dengan para karyawan 

3 15         15 5 Tinggi 

3. Jalinan kerja sama yang 

baik antara pemilik 

dengan peternak 

bandeng 

3 15         15 5 Tinggi 

4. Pemilik menjalin 

hubungan yang baik 

dengan para konsumen 

  3 12       12 4 Tinggi 

Rata-rata skor 4,67 Tinggi 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

Tanggapan karyawan sebagai responden terhadap pernyataan kuesioner 

mengenai kesuksesan wanita pengusaha pemilik bandeng presto “Citra Rasa” 

berdasarkan variabel lingkungan sosial dapat diketahui melalui tabel diatas. 

Indikator pertama pemilik aktif dalam mengikuti organisasi kemasyarakatan 2 

karyawan menjawab sangat setuju tetapi 1 karyawan menjawab setuju. Pada 

indikator kedua, pemilik menjalin hubungan yang baik dengan para karyawan, 

ketiga karyawan menjawab sangat setuju. Dalam jalinan kerja sama yang baik 

antara pemilik dengan peternak bandeng ketiga karyawan juga menjawab sangat 
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setuju. Indikator keempat pemilik menjalin hubungan yang baik dengan para 

konsumen ketiga karyawan menjawab setuju. 

Rata- rata skor dari variabel lingkungan sosial (karyawan) sebesar 4,67 

yang menunjukan variabel lingkungan sosial termasuk dalam kategori tinggi akan 

kesuksesan usaha. Menurut karyawan, pemilik aktif mengikuti kegiatan organisasi 

kemasyarakatan di sekitar tempat tinggal, tidak hanya itu saja pemilik juga 

menjalin hubungan baik dengan para karyawan seperti memberikan perhatian dan 

bersikap ramah, mengadakan acara buka puasa bersama serta berkomunikasi baik 

dengan karyawan. Menurut karyawan, pemilik hanya menjalin kerja sama yang 

baik dengan 1 peternak bandeng. Tidak hanya itu saja, pemilik juga menjalin 

hubungan yang baik dengan konsumen seperti mengundang konsumen apabila ada 

syukuran, membagikan parcel ke konsumen pada hari raya Lebaran, dan menjalin 

komunikasi/bersilahturami yang baik dengan konsumen. 
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Tabel 4.10. 

Hasil Perhitungan Tanggapan Responden Atas Variabel Lingkungan Sosial 

No Keterangan 

Rata-rata 

Skor 

Pemilik 

Rata-rata 

Skor 

Anggota 

keluarga/s

uami 

Rata-rata 

Skor 

Karywan 

1. 

Pemilik aktif dalam 

mengikuti organisasi 

kemasyarakatan 

5 

(Tinggi) 

4 

(Tinggi) 

4,67 

(Tinggi) 

2. 

Pemilik menjalin hubungan 

yang baik dengan para 

karyawan 

5 

(Tinggi) 

5 

(Tinggi) 

5 

(Tinggi) 

3. 

Jalinan kerja sama yang baik 

antara pemilik dengan 

peternak bandeng 

5 

(Tinggi) 

5 

(Tinggi) 

5 

(Tinggi) 

4. 

Pemilik menjalin hubungan 

yang baik dengan para 

konsumen 

5 

(Tinggi) 

5 

(Tinggi) 

4 

(Tinggi) 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

Dalam variabel lingkungan sosial terdapat empat indikator. Berdasarkan 

hasil wawancara yang diberikan kepada pemilik, anggota keluarga/suami dan 

karyawan terdapat beberapa perbedaan pendapat namun masih dalam kategori 

tinggi.  

Indikator pertama pemilik aktif dalam mengikuti organisasi 

kemasyarakatan yaitu pemilik mendapatkan rata-rata skor tinggi sebesar 5. Tetapi 

berbeda dengan pendapat anggota keluarga/suami dan karyawan dengan rata-rata 

skor sebesar 4 dan 4,67 masih termasuk kategori tinggi. Pemilik mengikuti 

organisasi kemasyarakatan di lingkungan sekitar seperti mengikuti perkumpulan 

ibu-ibu di lingkungan sekitar dan mengikuti acara yang diadakan baik arisan, 



48 

 

 

rapat atau senam dengan warga sekitar. Selain itu pemilik juga mengikuti kegiatan 

di lingkungan sekitar daerah Peterongan seperti menjadi panitia dalam acara 

donor darah di daerah Peterongan.  

Indikator kedua pemilik menjalin hubungan yang baik dengan para 

karyawan. Berdasarkan hasil wawancara yang diberikan kepada pemilik, anggota 

keluarga/suami dan karyawan mendapatkan persamaan dengan rata-rata skor 

kategori tinggi sebesar 5, dimana pemilik menyadari betapa pentingnya karyawan 

menjadi aset perusahaan dengan memberikan perhatian dan bersikap ramah 

selayaknya keluarga sendiri seperti memberikan tunjangan hari raya dan 

mengadakan acara buka puasa bersama serta berkomunikasi baik dengan 

karyawan. 

Indikator ketiga jalinan kerja sama yang baik antara pemilik dengan 

peternak bandeng. Berdasarkan hasil wawancara yang diberikan kepada pemilik, 

anggota keluarga/suami dan karyawan mendapatkan persamaan dengan rata-rata 

skor kategori tinggi sebesar 5, dibuktikan dari kesetiaan pemilik hanya 

berlangganan kepada satu peternak bandeng dan tidak berpindah-pindah. Satu 

peternak bandeng tersebut menjadi pemasok tunggal di Bandeng Presto “Citra 

Rasa” dan sudah berlangganan beberapa tahun. 

Indikator keempat pemilik menjalin hubungan yang baik dengan para 

konsumen. Berdasarkan hasil wawancara yang diberikan pemilik, anggota 

keluarga/suami dan karyawan terdapat persamaan antara pemilik dengan anggota 

keluarga/suami mendapatkan rata-rata skor kategori tinggi sebesar 5, berbeda 

halnya dengan karyawan mendapatkan rata-rata skor sebesar 4 yang masih masuk 
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dalam kategori tinggi. Hal ini dibuktikan dari hasil jawaban kuesioner dimana 

pemilik menjalin hubungan baik dengan para konsumen agar konsumen menjadi 

pelanggan setia Bandeng Presto “Citra Rasa” dengan memberikan bingkisan atau 

parcel saat hari raya Lebaran. Pemilik juga sering memberikan diskon apabila ada 

yang memborong banyak. Selain itu pemilik juga mengundang konsumen apabila 

mengadakan syukuran, membagikan parcel kepada konsumen pada hari raya 

Lebaran dan sering menjalin komunikasi/silahturami yang baik dengan konsumen.  

 

4.3.3.    Sikap Pribadi 

Sikap pribadi yang dimiliki oleh wanita pengusaha merupakan 

salah satu faktor pendorong kesuksesan wanita pengusaha. Dalam variabel ini, 

dapat diiukur dengan 4 indikator, dan terdapat 5 responden yang akan menjawab 

kuesioner, yaitu wanita pengusaha, suami wanita pengusaha, serta 3 orang yang 

bekerja dengan wanita pengusaha tersebut. Indikator dari variabel sikap pribadi 

sebagai berikut : 

1)   Pemilik melakukan inovasi pada produknya  

2)   Pemilik mampu memimpin karyawannya dengan baik 

3)   Pemilik bersikap pantang menyerah dalam menghadapi kesulitan  

4)   Pemilik dapat menerima kegagalan dan berusaha untuk  

      memperbaikinya 
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Dengan melakukan wawancara yang berpedoman pada kuesioner 

yang dilakukan pemilik, anggota keluarga dan karyawan dengan hasil berikut : 

Tabel 4.11. 

Tanggapan Pemilik Berdasarkan Sikap Pribadi Terhadap Kesuksesan Usaha 

No Pernyataan 

SS 

5 

S 

4 

N 

3 

TS 

2 

STS 

1 
Total 

Skor 

Rata-

rata 

Skor 

Kategori 

F S F S F S F S F S 

1. Saya melakukan 

inovasi produknya 

1 5         5 5 Tinggi 

2. Saya mampu 

memimpin 

karyawannya dengan 

baik 

1 5         5 5 Tinggi 

3. Saya bersikap pantang 

menyerah dalam 

menghadapi kesulitan 

  1 4       4 4 Tinggi 

4. Saya dapat menerima 

kegagalan dan berusaha 

untuk memperbaikinya 

1 5         5 5 Tinggi 

Rata-rata skor 4,75 Tinggi 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

Tanggapan saya/pemilik sebagai responden terhadap pertanyaan kuesioner 

mengenai kesuksesan wanita pengusaha pemilik bandeng presto “Citra Rasa” 

berdasarkan variabel sikap pribadi dapat diketahui melalui tabel diatas. 

Rata- rata skor dari variabel sikap pribadi (pemilik) sebesar 4,75 yang 

menunjukan variabel sikap pribadi termasuk dalam kategori tinggi akan 

kesuksesan usaha. Menurut saya/pemilik telah melakukan inovasi yang 

menghasilkan pepes bandeng dalam daun singkong, bandeng presto daun 

kemangi, tahu bakso ikan, otak-otak tenggiri dan saya/pemilik mampu memimpin 
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karyawan dengan baik dengan memberikan contoh apa yang harus dilakukan oleh 

karyawan yang berhubungan dengan pekerjaan yang dilakukan, menegur 

karyawan apabila melakukan kesalahan. Saya/pemilik bersikap pantang menyerah 

dalam menghadapi kesulitan dimana pemilik tidak tinggal diam namun mencari 

jalan untuk mengembangkan usaha Bandeng Presto “Citra Rasa”. Selain itu 

saya/pemilik dapat menerima kegagalan dan berusaha memperbaikinya apabila 

tidak memenuhi target penjualan maka saya/pemilik akan melakukan beberapa 

evaluasi untuk menaikkan kembali penjualan.  
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Tabel 4.12. 

Tanggapan Anggota Keluarga/Suami Berdasarkan Sikap Pribadi Terhadap 

Kesuksesan Usaha 

No Pernyataan 

SS 

5 

S 

4 

N 

3 

TS 

2 

STS 

1 
Total 

Skor 

Rata-

rata 

Skor 

Kategori 

F S F S F S F S F S 

1. Pemilik melakukan 

inovasi produknya 

1 5         5 5 Tinggi 

2. Pemilik mampu 

memimpin 

karyawannya dengan 

baik 

1 5         5 5 Tinggi 

3. Pemilik bersikap 

pantang menyerah 

dalam menghadapi 

kesulitan 

  1 4       4 4 Tinggi 

4. Pemilik dapat 

menerima kegagalan 

dan berusaha untuk 

memperbaikinya 

  1 4       4 4 Tinggi 

Rata-rata skor 4,50 Tinggi 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

Tanggapan anggota keluarga/suami sebagai responden terhadap pertanyaan 

kuesioner mengenai kesuksesan wanita pengusaha pemilik bandeng presto “Citra 

Rasa” berdasarkan variabel sikap pribadi dapat diketahui melalui tabel diatas. 

Rata- rata skor dari variabel sikap pribadi (anggota keluarga/suami) sebesar 

4,5 yang menunjukan variabel sikap pribadi termasuk dalam kategori tinggi akan 

kesuksesan usaha. Menurut anggota keluarga/suami, pemilik melakukan inovasi 

produknya dengan sering melakukan percobaan bandeng dengan rasa lain  seperti 

pepes bandeng dalam daun singkong, bandeng presto daun kemangi, tahu bakso 
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ikan yang disukai oleh konsumen sedangkan indikator pemilik mampu memimpin 

karyawannya dengan baik dimana pemilik mampu membimbing karyawan saat 

melakukan pekerjaan.  

Menurut anggota keluarga/suami, pemilik giat dalam menjalankan usaha 

Bandeng Presto “Citra Rasa” dan bersikap pantang menyerah dalam menghadapi 

kesulitan yang berhubungan dengan usaha yang dilakukannya dan pemilik dapat 

menerima kegagalan dan berusaha untuk memperbaikinya dengan bersikap 

mawas diri dan melakukan beberapa perbaikan dalam usahanya.  
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Tabel 4.13. 

Tanggapan Karyawan Berdasarkan Sikap Pribadi Terhadap Kesuksesan Usaha 

No Pernyataan 

SS 

5 

S 

4 

N 

3 

TS 

2 
STS 

1 Total 

Skor 

Rata-

rata 

Skor 

Kategori 

F S F S F S F S F S 

1. Pemilik melakukan 

inovasi produknya 

2 10 1 4       14 4,67 Tinggi 

2. Pemilik mampu 

memimpin 

karyawannya dengan 

baik 

3 15         15 5 Tinggi 

3. Pemilik bersikap 

pantang menyerah 

dalam menghadapi 

kesulitan 

  3 12       12 4 Tinggi 

4. Pemilik dapat 

menerima kegagalan 

dan berusaha untuk 

memperbaikinya 

  3 12       12 4 Tinggi 

Rata-rata skor 4,42 Tinggi 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

Tanggapan karyawan sebagai responden terhadap pertanyaan kuesioner 

mengenai kesuksesan wanita pengusaha pemilik bandeng presto “Citra Rasa” 

berdasarkan variabel sikap pribadi dapat diketahui melalui tabel diatas. 

Rata- rata skor dari variabel sikap pribadi (karyawan) sebesar 4,42 yang 

menunjukan variabel sikap pribadi termasuk dalam kategori tinggi akan 

kesuksesan usaha. Menurut karyawan, pemilik telah melakukan inovasi pada 

produknya dengan melakukan percobaan rasa bandeng dari bandeng original ke 

rasa bandeng yang lain seperti pepes bandeng dalam daun singkong, bandeng 
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presto daun kemangi, tahu bakso ikan dan otak-otak tenggiri. Pemilik juga 

melakukan inovasi pada kemasan bandeng seperti bandeng presto vakum dan non 

vakum. Pemilik mampu memimpin karyawan dengan baik dengan memberikan 

pengarahan/contoh kepada kami saat kami tidak mengerti apa yang harus 

dilakukan, menegur karyawan apabila kami melakukan kesalahan dalam  

melakukan pekerjaan serta  mampu membimbing karyawan saat melakukan 

pekerjaan.  

Menurut karyawan, pemilik bersikap pantang menyerah dengan mencari 

jalan keluar terhadap suatu masalah, mencari solusi terhadap masalah yang 

dihadapi dan berpikir secara positif terhadap kelanjutan usaha Bandeng Presto 

“Citra Rasa”. Dalam indikator pemilik dapat menerima kegagalan dan berusaha 

memperbaikinya dengan cara melakukan peningkatan kapasitas produksi, 

melakukan pembenahan dalam usahanya serta melakukan percobaan rasa dengan 

menciptakan rasa varian baru.  
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Tabel 4.14. 

Hasil Perhitungan Tanggapan Responden Atas Variabel Sikap Pribadi 

No Keterangan 

Rata-rata 

Skor 

Pemilik 

Rata-rata 

Skor 

Anggota 

keluarga/

suami 

Rata-rata 

Skor 

Karywan 

1. 

Pemilik melakukan 

inovasi produknya 

5 

(Tinggi) 

5 

(Tinggi) 

4,67 

(Tinggi) 

2. 

Pemilik mampu 

memimpin karyawannya 

dengan baik 

5 

(Tinggi) 

5 

(Tinggi) 

5 

(Tinggi) 

3. 

Pemilik bersikap pantang 

menyerah dalam 

menghadapi kesulitan 

4 

(Tinggi) 

4 

(Tinggi) 

4 

(Tinggi) 

4. 

Pemilik dapat menerima 

kegagalan dan berusaha 

untuk memperbaikinya 

5 

(Tinggi) 

4 

(Tinggi) 

4 

(Tinggi) 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

Dalam variabel sikap pribadi terdapat empat indikator. Berdasarkan hasil 

wawancara yang diberikan kepada pemilik, anggota keluarga/suami dan karyawan 

terdapat beberapa perbedaan pendapat namun masih dalam kategori tinggi.  

Indikator pertama pemilik melakukan inovasi pada produknya. 

Berdasarkan hasil wawancara yang diberikan pemilik, anggota keluarga/suami 

dan karyawan terdapat persamaan antara pemilik dengan anggota keluarga/suami 

mendapatkan rata-rata skor kategori tinggi sebesar 5, berbeda halnya dengan 

karyawan mendapatkan rata-rata skor sebesar 4,67 yang masih masuk dalam 

kategori tinggi. Pemilik sering melakukan percobaan rasa bandeng dari rasa 

badeng original ke rasa bandeng yang lain seperti pepes bandeng dalam daun 
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singkong, bandeng presto daun kemangi, tahu bakso ikan dan otak-otak tenggiri 

yang disukai oleh konsumen serta melakukan inovasi pada kemasan bandeng 

seperti bandeng presto vakum dan non vakum. 

 Indikator kedua pemilik mampu memimpin karyawannya dengan baik. 

Berdasarkan hasil wawancara yang diberikan kepada pemilik, anggota 

keluarga/suami dan karyawan mendapatkan persamaan dengan rata-rata skor 

kategori tinggi sebesar 5, dimana pemilik mampu memberikan contoh apa yang 

harus dilakukan karyawan dalam hal pekerjaan dan pemilik mampu membimbing 

karyawan saat melakukan pekerjaan serta menegur karyawan apabila kami 

melakukan kesalahan dalam  melakukan pekerjaan.  

Indikator ketiga pemilik bersikap pantang menyerah dalam menghadapi 

kesulitan. Berdasarkan hasil wawancara yang diberikan kepada pemilik, anggota 

keluarga/suami dan karyawan mendapatkan persamaan dengan rata-rata skor 

kategori tinggi sebesar 4, pemilik tidak tinggal diam namun mencari jalan keluar 

untuk mengembangkan usaha Bandeng Presto “Citra Rasa”, giat di dalam 

menjalankan usahanya dan mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi serta 

selalu berpikir positif terhadap kelanjutan usaha bandeng presto “Citra Rasa”. 

Indikator keempat pemilik dapat menerima kegagalan dan berusaha untuk 

memperbaikinya. Berdasarkan hasil wawancara yang diberikan pemilik, anggota 

keluarga/suami dan karyawan terdapat perbedaan antara pemilik dengan anggota 

keluarga/suami dan karyawan. Pemilik mendapatkan rata-rata skor kategori tinggi 

sebesar 5, berbeda halnya dengan anggota keluarga/suami dan karyawan 

mendapatkan rata-rata skor sebesar 4 yang masih masuk dalam kategori tinggi. 
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Pemilik memiliki target penjualan yang berbeda tiap bulan, apabila tidak bisa 

memenuhi target maka pemilik akan melakukan evaluasi, pemilik juga bersikap 

mawas diri dan melakukan beberapa perbaikan dalam usahanya. Selain itu, 

pemilik juga melakukan peningkatan kapasitas produksi, rajin melakukan 

pembenahan dalam usahanya serta sering melakukan percobaan rasa dengan 

menciptakan rasa varian baru yang belum dimiliki oleh pesaing. 

Berikut hasil inovasi yang dilakukan oleh pemilik di dalam pengolahan 

bandeng: 

   

Gambar 4.2. Bandeng Presto Daun Kemangi 

   

Gambar 4.3. Pepes Bandeng Dalam Daun Singkong 
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Gambar 4.4. Otak-Otak Tenggiri 

 

   

Gambar 4.5. Tahu Bakso Ikan 

4.4    Rekapitulasi Hasil Keseluruhan Variabel Keterlibatan Keluarga, 

Lingkungan Sosial dan Sikap Pribadi 

Berikut ini adalah hasil rekapitulasi keseluruhan jawaban wawancara yang 

berpedoman pada kuesioner yang dilakukan pada responden. 

Tabel 4.15. 

Hasil Rekapitulasi Variabel Keterlibatan Keluarga, Lingkungan Sosial dan  

Sikap Pribadi 

No. Variabel Pemilik 
Anggota 

Keluarga/Suami 
Karyawan 

1. 
Keterlibatan 

Keluarga 

4,75 

(Tinggi) 

4,50 

(Tinggi) 

4,67 

(Tinggi) 

2. 
Lingkungan 

Sosial 

5,00 

(Tinggi) 

4,75 

(Tinggi) 

4,67 

(Tinggi) 

3. 
Sikap 

Pribadi 

4,75 

(Tinggi) 

4,50 

(Tinggi) 

4,42 

(Tinggi) 

Rata-Rata Skor 
4.83 

(Tinggi) 

4.58 

(Tinggi) 

4.59 

(Tinggi) 

   Sumber: Data primer yang diolah, 2018 
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Dari hasil rekapitulasi keseluruhan dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan 

skor antara responden pemilik, anggota keluarga/suami dan karyawan. Perbedaan 

skor tersebut masih di dalam rentang skala yang sama dan dari data tersebut di 

dapat bahwa variabel faktor-faktor kesuksesan yaitu keterlibatan keluarga, 

lingkungan sosial dan sikap pribadi.  

Hasil rekapitulasi untuk variabel keterlibatan keluarga terdapat sedikit 

perbedaan antara rata-rata dari pemilik, anggota keluarga/suami dan karyawan. 

Pemilik mendapat rata-rata 4,75,  anggota keluarga/suami mendapat rata-rata 4,50 

dan karyawan mendapatkan rata-rata 4,67. 

Tanggapan responden untuk variabel lingkungan sosial pemilik 

mendapatkan rata-rata sebesar 5,00, anggota keluarga/suami mendapatkan rata-

rata 4,75 serta karyawan mendapatkan rata-rata 4,67. Walaupun terdapat sedikit 

perbedaan, antara ketiga pihak secara keseluruhan masih tergolong dalam kategori 

tinggi. 

Dalam variabel sikap pribadi juga terdapat sedikit perbedaan antara rata-rata 

dari pemilik, anggota keluarga/suami dan karyawan namun secara keseluruhan 

masih tergolong dalam kategori tinggi. Pemilik mendapatkan rata-rata sebesar 

4,75, anggota keluarga/suami mendapatkan rata-rata sebesar 4,50. Kemudian 

karyawan mendapatkan rata-rata sebesar 4,42.  

Dengan demikian, semua faktor-faktor yang mendukung kesuksesan wanita 

pengusaha pemilik bandeng presto “Citra Rasa” memiliki total skor yang 

termasuk dalam kategori tinggi/mendukung. Faktor-faktor tersebut terdiri dari 

keterlibatan keluarga, lingkungan sosial dan sikap pribadi.   


