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LAMPIRAN 1 

 

KUESIONER PENELITIAN WANITA PENGUSAHA BANDENG PRESTO 

“CITRA RASA” 

 

1. IDENTITAS RESPONDEN  

Nama    :  

Usia    :  

Jenis Kelamin   :     Laki-Laki         Perempuan 

Tingkat Pendidikan Akhir :  

Alamat    :  

Lama Usaha   :  

 

2. PERTANYAAN KEUSIONER  

PETUNJUK PENGISIAN:  

Isilah pertanyaan di bawah ini dan kemudian beri tanda (V) pada kolom di bawah 

ini yang sesuai dengan pilihan anda. 

Keterangan:  

SS : Sangat Setuju  

S : Setuju  

N : Netral  

TS : Tidak Setuju  

STS : Sangat Tidak Setuju 
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Keterlibatan Keluarga 

 

Lingkungan Sosial 

No. Pernyataan 
Jawaban 

SS S N TS STS 

1. Keluarga/suami memberi kesempatan pemilik 

untuk memulai dan menjadi wirausaha yang 

sukses 

     

Jelaskan dan beri contoh 

2. Anggota keluarga/suami memberikan ide-ide 

yang berkaitan dengan pengembangan usaha 

     

Jelaskan dan beri contoh 

3. Anggota keluarga/suami ikut berperan 

penyediaan perlengkapan usaha/modal usaha 

     

Jelaskan dan beri contoh 

4. Anggota keluarga/suami ikut membantu 

mempromosikan usaha. 

     

Jelaskan dan beri contoh 

No. Pernyataan 
Jawaban 

SS S N TS STS 

1. Saya aktif dalam mengikuti organisasi 

kemasyarakatan 

     

Jelaskan dan beri contoh 

2. Saya menjalin hubungan yang baik dengan 

para karyawan 

     

Jelaskan dan beri contoh 
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Sikap Pribadi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Jalinan kerja sama yang baik antara saya  

dengan peternak bandeng 

     

Jelaskan dan beri contoh 

4. Saya menjalin hubungan yang baik dengan 

para konsumen 

     

Jelaskan dan beri contoh 

No. Pernyataan 
Jawaban 

SS S N TS STS 

1. Saya melakukan inovasi pada produk      

Jelaskan dan beri contoh 

2. Saya mampu memimpin karyawan dengan 

baik 

     

Jelaskan dan beri contoh 

3. Saya bersikap pantang menyerah dalam 

menghadapi kesulitan 

     

Jelaskan dan beri contoh 

4. Saya dapat menerima kegagalan dan 

berusaha untuk memperbaikinya 

     

Jelaskan dan beri contoh 
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LAMPIRAN 2 

 

KUESIONER PENELITIAN ANGGOTA KELUARGA/SUAMI 

 

1. IDENTITAS RESPONDEN  

Nama    :  

Usia    :  

Jenis Kelamin   :     Laki-Laki         Perempuan 

Tingkat Pendidikan Akhir :  

Alamat    :  

Lama Usaha   : 

 

2. PERTANYAAN KEUSIONER  

PETUNJUK PENGISIAN:  

Isilah pertanyaan di bawah ini dan kemudian beri tanda (V) pada kolom di bawah 

ini yang sesuai dengan pilihan anda. 

Keterangan:  

SS : Sangat Setuju  

S : Setuju  

N : Netral  

TS : Tidak Setuju  

STS : Sangat Tidak Setuju 
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Keterlibatan Keluarga 

 

 

Lingkungan Sosial 

No. Pernyataan 
Jawaban 

SS S N TS STS 

1. Saya memberi kesempatan pemilik untuk 

memulai dan menjadi wirausaha yang sukses 

     

Jelaskan dan beri contoh 

2. Saya memberikan ide-ide yang berkaitan 

dengan pengembangan usaha 

     

Jelaskan dan beri contoh 

3. Saya ikut berperan penyediaan perlengkapan 

usaha/modal usaha 

     

Jelaskan dan beri contoh 

4. Saya ikut membantu mempromosikan usaha      

Jelaskan dan beri contoh 

No. Pernyataan 
Jawaban 

SS S N TS STS 

1. Pemilik aktif dalam mengikuti organisasi 

kemasyarakatan 

     

Jelaskan dan beri contoh 

2. Pemilik menjalin hubungan yang baik 

dengan para karyawan 

     

Jelaskan dan beri contoh 
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Sikap Pribadi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Jalinan kerja sama yang baik antara pemilik 

dengan peternak bandeng 

     

Jelaskan dan beri contoh 

4. Pemilik menjalin hubungan yang baik 

dengan para konsumen 

     

Jelaskan dan beri contoh 

No. Pernyataan 
Jawaban 

SS S N TS STS 

1. Pemilik melakukan inovasi produknya      

Jelaskan dan beri contoh 

2. Pemilik mampu memimpin karyawannya 

dengan baik 

     

Jelaskan dan beri contoh 

3. Pemilik bersikap pantang menyerah dalam 

menghadapi kesulitan 

     

Jelaskan dan beri contoh 

4. Pemilik dapat menerima kegagalan dan 

berusaha untuk memperbaikinya 

     

Jelaskan dan beri contoh 
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LAMPIRAN 3 

 

KUESIONER PENELITIAN KARYAWAN BADENG PRESTO  

“CITRA RASA” 

 

 

1. IDENTITAS RESPONDEN  

Nama    :  

Usia    :  

Jenis Kelamin   :     Laki-Laki         Perempuan 

Tingkat Pendidikan Akhir :  

Alamat    :  

Lama Bekerja   :  

 

2. PERTANYAAN KEUSIONER  

PETUNJUK PENGISIAN:  

Isilah pertanyaan di bawah ini dan kemudian beri tanda (V) pada kolom di bawah 

ini yang sesuai dengan pilihan anda. 

Keterangan:  

SS : Sangat Setuju  

S : Setuju  

N : Netral  

TS : Tidak Setuju  

STS : Sangat Tidak Setuju 
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Keterlibatan Keluarga 

 

 

Lingkungan Sosial 

No. Pernyataan 
Jawaban 

SS S N TS STS 

1. Keluarga memberi kesempatan pemilik untuk 

memulai dan menjadi wirausaha yang sukses 

     

Jelaskan dan beri contoh 

2. Anggota keluarga memberikan ide-ide yang 

berkaitan dengan pengembangan usaha 

     

Jelaskan dan beri contoh 

3. Anggota keluarga ikut berperan penyediaan 

perlengkapan usaha/modal usaha 

     

Jelaskan dan beri contoh 

4. Anggota keluarga ikut membantu 

mempromosikan usaha 

     

Jelaskan dan beri contoh 

No. Pernyataan 
Jawaban 

SS S N TS STS 

1. Pemilik aktif dalam mengikuti organisasi 

kemasyarakatan 

     

Jelaskan dan beri contoh 

2. Pemilik menjalin hubungan yang baik 

dengan para karyawan 

     

Jelaskan dan beri contoh 
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Sikap Pribadi 

 

 

 

 

 

 

 

3. Jalinan kerja sama yang baik antara pemilik 

dengan peternak bandeng 

     

Jelaskan dan beri contoh 

4. Pemilik menjalin hubungan yang baik 

dengan para konsumen 

     

Jelaskan dan beri contoh 

No. Pernyataan 
Jawaban 

SS S N TS STS 

1. Pemilik melakukan inovasi produknya      

Jelaskan dan beri contoh 

2. Pemilik mampu memimpin karyawannya 

dengan baik 

     

Jelaskan dan beri contoh 

3. Pemilik bersikap pantang menyerah dalam 

menghadapi kesulitan 

     

Jelaskan dan beri contoh 

4. Pemilik dapat menerima kegagalan dan 

berusaha untuk memperbaikinya 

     

Jelaskan dan beri contoh 
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LAMPIRAN 4 

HASIL TANGGAPAN RESPONDEN PEMILIK 

Keterlibatan Keluarga 

No Indikator Penjelasan 

1. 

Keluarga/suami memberi 

kesempatan pemilik untuk 

memulai dan menjadi 

wirausaha yang sukses 

Sangat setuju, karena suami saya memberikan ijin 

untuk menjadi wanita karir untuk menunjang 

kebutuhan keluarga. 

2. 

Anggota keluarga/suami 

memberikan ide-ide yang 

berkaitan dengan 

pengembangan usaha 

Sangat setuju, suami memberikan ide kepada usaha 

bandeng Citra Rasa. Misalkan mengusulkan rasa yang 

berbeda dari bandeng rasa original. 

3. 

Anggota keluarga/suami 

ikut berperan penyediaan 

perlengkapan usaha/modal 

usaha 

Setuju, suami ikut menyediakan perlengkapan pada 

awal usaha yaitu memberikan modal usaha pada saat 

membuka usaha pertama kali. Modal tersebut saya 

gunakan untuk membeli peralatan dapur dan mesin.  

4. 

Anggota keluarga/suami 

ikut membantu 

mempromosikan usaha 

Sangat setuju, dengan mengenalkan kepada teman-

teman seprofesi, yaitu teman-teman dokter dan kepada 

pasien-pasiennya. 

 

Lingkungan Sosial 

No Indikator Penjelasan 

1. 

Saya aktif dalam 

mengikuti organisasi 

kemasyarakatan 

Sangat setuju, karena saya mengikuti perkumpulan ibu-

ibu di lingkungan sekitar dan mengikuti acara-acara 

seperti arisan, rapat dan senam dengan warga sekitar. 

2. 

Saya menjalin 

hubungan yang baik 

dengan para karyawan 

Sangat setuju, karena saya memberikan perhatian dan 

bersikap ramah selayaknya keluarga sendiri seperti 

memberikan tunjangan hari raya dan berkomunikasi baik 

dengan karyawan. 

3. 

Jalinan kerja sama yang 

baik antara saya dengan 

peternak bandeng 

Sangat setuju, karena saya membeli dengan konsisten 

pada pemasok tunggal. Saya setia kepada 1 pemasok saja. 

4. 

Saya menjalin 

hubungan yang baik 

dengan para konsumen 

Sangat setuju, karena saya menjalin hubungan yang baik 

dengan para konsumen agar konsumen menjadi 

pelanggan setia Bandeng Presto Citra Rasa. Saya 

memberikan bingkisan atau parcel pada pelanggan setia 

saya pada saat hari raya Lebaran. 
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Sikap Pribadi 

No Indikator Penjelasan 

1. 

Saya melakukan 

inovasi produknya 

Sangat setuju, seperti pepes bandeng dalam daun 

singkong, bandeng presto daun kemangi, tahu bakso ikan 

dan otak-otak tenggiri. 

2. 

Saya mampu 

memimpin 

karyawannya dengan 

baik 

Sangat setuju, dengan memberikan contoh apa yang harus 

dilakukan oleh karyawan yang berhubungan dengan 

pekerjaan yang dilakukan, menegur karyawan apabila 

melakukan kesalahan. 

3. 

Saya bersikap pantang 

menyerah dalam 

menghadapi kesulitan 

Setuju, karena saya tidak tinggal diam namun akan 

mencari jalan keluar untuk mengembangkan usaha 

Bandeng Presto “Citra Rasa”. 

4. 

Saya dapat menerima 

kegagalan dan berusaha 

untuk memperbaikinya 

Sangat setuju, karena apabila tidak memenuhi target 

penjualan saya melakukan evaluasi. 
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LAMPIRAN 5 

HASIL TANGGAPAN RESPONDEN ANGGOTA KELUARGA/SUAMI 

Keterlibatan Keluarga 

No Indikator Penjelasan 

1. 

Saya memberi 

kesempatan pemilik 

untuk memulai dan 

menjadi wirausaha 

yang sukses 

Sangat setuju, saya memberikan ijin kepada istri untuk 

bekerja menjadi wirausaha Bandeng Presto Citra Rasa 

yang sukses.  

2. 

Saya memberikan ide-

ide yang berkaitan 

dengan pengembangan 

usaha 

Sangat setuju, karena memberikan ide-ide yang berkaitan 

dengan pengembangan usaha. Misalnya saya 

mengusulkan rasa bandeng yang berbeda dari rasa 

original, agar orang tidak mudah bosan dan tetap laku di 

mata konsumen. 

3. 

Saya ikut berperan 

penyediaan 

perlengkapan 

usaha/modal usaha 

Setuju, karena saya memberikan modal usaha sebesar Rp 

50.000.00 pada awal usaha. Agar digunakan untuk 

membuka usaha Bandeng Presto Citra Rasa. 

4. 
Saya ikut membantu 

mempromosikan usaha 

Setuju, saya membantu mempromosikan usaha ke relasi 

saya dan ke pasien-pasien saya. Misalnya saat selesai 

memeriksa pasien, kemudian saya mempromosikan 

Bandeng Presto Citra Rasa beserta rasa-rasanya. 

 

Lingkungan Sosial 

No Indikator Penjelasan 

1. 

Pemilik aktif dalam 

mengikuti organisasi 

kemasyarakatan 

Setuju, karena Pemilik mengikuti kegiatan di lingkungan 

sekitar daerah Peterongan seperti menjadi panitia dalam 

acara donor darah di daerah Peterongan. 

2. 

Pemilik menjalin 

hubungan yang baik 

dengan para karyawan 

Sangat setuju, karena pemilik menyadari betapa 

pentingnya seorang karyawan menjadi aset perusahaan 

dengan memberikan tunjangan hari raya. 

3. 

Jalinan kerja sama 

yang baik antara 

pemilik dengan 

peternak bandeng 

Sangat setuju, karena tidak berpindah-pindah supplier. 

4. 

Pemilik menjalin 

hubungan yang baik 

dengan para konsumen 

Sangat setuju, karena dilakukan dengan memberikan 

diskon apabila ada yang memborong banyak. 
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Sikap Pribadi 

No Indikator Penjelasan 

1. 

Pemilik melakukan 

inovasi produknya 

Sangat setuju, karena sering melakukan percobaan 

bandeng dengan rasa lain seperti pepes bandeng dalam 

daun singkong, bandeng presto daun kemangi, tahu bakso 

ikan dan otak-otak tenggiri yang disukai oleh konsumen. 

2. 

Pemilik mampu 

memimpin 

karyawannya dengan 

baik 

Sangat setuju, karena mampu membimbing karyawan saat 

melakukan pekerjaan. 

3. 

Pemilik bersikap 

pantang menyerah 

dalam menghadapi 

kesulitan 

Setuju, karena pemilik memiliki giat dalam menjalankan 

usaha Bandeng Presto “Citra Rasa” dan bersikap pantang 

menyerah dalam menghadapi kesulitan yang berhubungan 

dengan usaha yang dilakukannya. 

4. 

Pemilik dapat 

menerima kegagalan 

dan berusaha untuk 

memperbaikinya 

Setuju, karena pemilik bersikap mawas diri dan 

melakukan beberapa perbaikan dalam usahanya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 

 

 

LAMPIRAN 6  

HASIL TANGGAPAN RESPONDEN KARYAWAN 

Keterlibatan Keluarga 

No Indikator Karyawan 1 Karyawan 2 Karyawan 3 

1. 

Keluarga/suami 

memberi 

kesempatan 

pemilik untuk 

memulai dan 

menjadi 

wirausaha yang 

sukses 

Sangat setuju, Bapak 

Paul melihat 

keterampilan yang 

ada dalam diri ibu 

Dju Hwa sehingga 

Bapak yakin Ibu Dju 

Hwa akan sukses. 

Sangat setuju, karena 

suami mengijinkan 

Ibu Dju Hwa. Anggota 

keluaga melihat hobi 

Ibu dju Hwa dalam 

meracik bahan 

makanan dan 

masakan. 

Sangat setuju, 

karena suami 

memberikan 

dukungan kepada 

Ibu Dju Hwa. 

Dukungan tersebut 

diberikan dalam 

bentuk doa, 

semangat, dan 

perhatian kepada 

Ibu Dju Hwa dalam 

menjalankan 

usahanya. 

2. 

Anggota 

keluarga/suami 

memberikan ide-

ide yang berkaitan 

dengan 

pengembangan 

usaha 

Setuju, karena 

anggota keluarga 

memberikan ide 

untuk 

pengembangan 

usaha ke luar kota 

dengan menerapkan 

sistem belanja online 

seperti tokopedia 

atau shopee. 

Sangat setuju, karena 

Bp. Paul sering 

memberikan ide-ide 

terhadap 

pengembangan usaha. 

Misalnya membuat 

blog atau website agar 

orang lebih mudah 

mengenal Bandeng 

Presto Citra Rasa. 

Setuju, karena Bp. 

Paul sering 

memberikan 

usulan. Misalnya 

dengan sistem 

delivery, 

memberikan diskon 

untuk pembelian 

dalam jumlah yang 

banyak. 

3. 

Anggota 

keluarga/suami 

ikut berperan 

penyediaan 

perlengkapan 

usaha/modal 

usaha 

Sangat setuju, karena 

anggota keluarga 

membantu 

menyediakan 

perlengkapan usaha 

seperti mesin-mesin. 

Setuju, karena Bp. 

Paul menyediakan 

peralatan dapur.  

Sangat setuju, 

karena suami ikut 

mendukung 

penyediaan 

perlengkapan usaha 

misalnya kompor, 

wadah, panci, 

pisau,  meja, kursi, 

peralatan dapur 

lain. 

4. 

Anggota 

keluarga/suami 

ikut membantu 

mempromosikan 

usaha 

Sangat setuju, karena 

dengan 

mempromosikan 

usaha Ibu Dju Hwa 

ke relasinya 

misalnya ke pasien. 

Sangat setuju, karena 

bandeng sering 

dipromosikan ke 

pasien. 

Setuju, karena 

Bandeng Citra 

Rasa dipromosikan 

ke teman-teman 

maupun relasi atau 

pasien Bp. Paul. 
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Lingkungan Sosial 

No Indikator Karyawan 1 Karyawan 2 Karyawan 3 

1. 

Pemilik aktif dalam 

mengikuti 

organisasi 

kemasyarakatan 

Setuju, karena 

pemilik aktif 

mengikuti acara-

acara di sekitar 

rumah.  

Sangat setuju, karena 

Ibu Dju Hwa aktif 

mengikuti 

kegiatan/acara di luar 

rumah. 

Sangat setuju, aktif 

mengikuti kegiatan 

atau perkumpulan 

di lingkungan 

rumah. 

2. 

Pemilik menjalin 

hubungan yang 

baik dengan para 

karyawan 

Sangat setuju, 

karena pemilik 

mempunyai 

hubungan yang 

baik dengan kami 

seperti memberikan 

perhatian dan 

bersikap ramah 

kepada kami 

selayaknya 

keluarganya 

sendiri. 

Sangat setuju, karena 

Ibu Dju Hwa baik 

sekali dengan 

mengadakan acara 

buka puasa bersama. 

Sangat setuju, 

karena Ibu Dju 

Hwa 

berkomunikasi baik 

dengan kami. 

3. 

Jalinan kerja sama 

yang baik antara 

pemilik dengan 

peternak bandeng 

 

Sangat setuju, 

karena Ibu Dju 

Hwa hanya 

berlangganan 

dengan 1 peternak 

bandeng. 

Sangat setuju, karena 

tidak pernah 

berpindah langganan. 

Sangat setuju, 

karena sudah 

berlangganan 

beberapa tahun. 

4. 

Pemilik menjalin 

hubungan yang 

baik dengan para 

konsumen 

Setuju, karena Ibu 

Dju Hwa menjalin 

hubungan baik 

dengan para 

konsumen. 

Misalnya 

mengundang 

konsumen apabila 

mengadakan 

syukuran. 

Setuju, membagikan 

parcel kepada 

konsumen pada hari 

raya Lebaran. 

Setuju, karena 

sering menjalin 

komunikasi/bersila

hturami yang baik 

dengan konsumen. 

 

 

 

 

 



80 

 

 

Sikap Pribadi 

No Indikator Karyawan 1 Karyawan 2 Karyawan 3 

1. 

Pemilik 

melakukan 

inovasi 

produknya 

Sangat setuju, karena Ibu 

Dju Hwa melakukan 

percobaan rasa bandeng 

dari bandeng original ke 

rasa bandeng yang lain 

seperti pepes bandeng 

dalam daun singkong, 

otak-otak tenggiri. 

Sangat setuju, 

karena melakukan 

inovasi pada 

kemasan bandeng 

seperti bandeng 

presto vakum dan 

non vakum. 

Setuju, 

mengahasilkan 

olahan rasa bandeng 

seperti pepes 

bandeng dalam daun 

singkong, bandeng 

presto daun 

kemangi, tahu bakso 

ikan dan otak-otak 

tenggiri. 

2. 

Pemilik 

mampu 

memimpin 

karyawannya 

dengan baik 

Sangat setuju, karena Ibu 

Dju Hwa memberikan 

pengarahan/contoh kepada 

kami saat kami tidak 

mengerti apa yang harus 

dilakukan 

Sangat setuju, 

dengan menegur 

karyawan apabila 

kami melakukan 

kesalahan dalam  

melakukan 

pekerjaan. 

Sangat setuju, Ibu 

Dju Hwa mampu 

membimbing 

karyawan saat 

melakukan 

pekerjaan. 

3. 

Pemilik 

bersikap 

pantang 

menyerah 

dalam 

menghadapi 

kesulitan 

Setuju, Ibu Dju Hwa 

mencari jalan keluar 

terhadap suatu masalah. 

Setuju, apabila 

terjadi masalah 

mencari solusi atas 

masalah yang 

dihadapi. 

Setuju, Ibu Dju Hwa 

selalu berpikir 

positif terhadap 

kelanjutan usaha 

bandeng presto 

“Citra Rasa”. 

4. 

Pemilik dapat 

menerima 

kegagalan dan 

berusaha 

untuk 

memperbaiki

nya 

Setuju, pemilik melakukan 

peningkatan kapasitas 

produksi.  

Setuju, Ibu Dju 

Hwa rajin 

melakukan 

pembenahan dalam 

usahanya. 

Setuju, karena Ibu 

Dju Hwa sering  

melakukan 

percobaan rasa 

dengan menciptakan 

rasa varian baru 

yang belum dimiliki 

oleh pesaing. 
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LAMPIRAN 7  

TABEL TABULASI DATA ATAS TANGGAPAN RESPONDEN 

No Nama Status Usia/Th 
Jenis 

Kelamin 

Tingkat 

Pendidikan 

Lama 

Usaha/Bekerja 

Keterlibatan 

Keluarga 

Lingkungan 

Sosial 

Sikap 

Pribadi 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. 
Dju 

Hwa 
Pemilik 67 Perempuan 

Perguruan 

Tinggi 
38 tahun SS SS S SS SS SS SS SS SS SS S SS 

2. Paul 
Anggota 

keluarga/suami 
68 Laki-laki 

Perguruan 

Tinggi 
38 tahun SS SS S S S SS SS SS SS SS S S 

3. Ratih Karyawan 1 37 Perempuan SMA 17 tahun SS S SS SS S SS SS S SS SS S S 

4. Lani Karyawan 2 35 Perempuan SMA 14 tahun SS SS S SS SS SS SS S SS SS S S 

5. Sinta Karyawan 3 36 Perempuan SMA 16 tahun SS S SS S SS SS SS S S SS S S 

 

 


