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Jawaban Kuesioner Motivasi Wanita Berwirausaha 

 
NO X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 

X1_1 X1_2 X1_3 X2_1 X2_2 X2_3 X3_1 X3_2 X4_1 X4_2 X5_1 X5_2 X6_1 X6_2 X7_1 X7_2 

1 4 3 3 5 4 5 4 3 5 4 3 4 4 4 3 2 

2 5 4 3 5 5 5 4 3 5 5 4 5 3 3 5 3 

3 4 4 3 4 3 3 4 4 5 4 4 4 4 3 4 3 

4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 2 

5 4 4 3 4 4 4 5 4 5 5 4 4 3 3 4 3 

6 4 4 3 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 

7 5 5 3 5 3 3 4 3 5 5 5 5 3 4 2 2 

8 4 4 3 4 5 5 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 

9 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 

10 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 3 4 5 5 

11 4 3 3 4 4 4 4 4 5 4 3 4 5 5 4 4 

12 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 3 

13 5 4 3 4 5 4 4 3 5 4 4 5 4 4 4 3 

14 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 5 3 

15 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 4 4 3 3 4 4 

16 4 3 3 4 4 4 4 3 5 4 3 4 5 5 5 4 

17 5 4 3 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 

18 5 4 3 5 5 5 4 4 5 4 4 5 2 3 5 4 

19 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 3 

20 5 4 4 4 5 4 3 4 5 5 4 5 5 3 4 5 

21 5 4 4 5 5 5 5 3 5 5 4 5 4 3 2 2 

22 5 4 4 5 5 5 5 3 5 4 4 5 5 5 4 4 

23 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 5 5 

24 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 4 3 4 

25 3 3 2 3 5 5 5 5 5 5 3 3 4 5 5 3 

26 4 4 2 4 4 4 5 5 5 4 4 4 2 4 3 3 

27 5 3 3 5 4 4 5 4 5 5 3 5 3 4 5 4 

28 3 3 2 3 3 3 4 3 5 4 3 3 3 3 4 3 

29 4 2 3 4 4 4 5 3 5 5 2 4 5 4 3 4 

30 4 3 4 4 4 4 4 3 5 5 3 4 5 5 5 4 
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Jawaban Kuesioner Keberhasilan Usaha 

 
NO Y1 Y2 Y3 Y4 

Y1_1 Y1_2 Y2_1 Y2_2 Y3_1 Y3_2 Y4_1 Y4_2 

1 4 4 4 4 4 4 4 4 

2 4 4 4 4 4 4 4 4 

3 4 4 4 4 4 4 4 4 

4 4 4 4 4 5 4 4 4 

5 5 4 4 4 4 4 4 4 

6 4 4 5 4 4 4 4 5 

7 4 4 4 4 4 4 4 4 

8 4 4 5 4 4 4 4 5 

9 4 4 4 4 4 4 4 4 

10 4 4 5 4 4 4 4 5 

11 4 4 4 4 4 4 4 4 

12 4 4 4 4 4 4 4 4 

13 4 4 4 4 4 4 4 4 

14 4 4 4 4 4 4 4 4 

15 4 4 4 4 4 4 4 4 

16 4 4 4 4 4 4 4 4 

17 5 5 5 5 5 5 5 5 

18 4 4 4 4 4 4 4 4 

19 4 4 4 4 4 4 4 4 

20 4 4 4 4 4 4 4 4 

21 4 4 4 4 4 4 4 4 

22 4 4 4 4 4 4 4 4 

23 4 4 4 4 4 4 4 4 

24 4 4 4 4 5 4 4 4 

25 5 5 5 5 5 5 5 5 

26 4 5 5 5 5 5 5 5 

27 4 4 4 4 4 4 4 4 

28 4 4 4 4 4 4 4 4 

29 4 4 4 4 4 4 4 4 

30 4 4 4 4 4 4 4 4 
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UJI VALIDITAS – MOTIVASI WANITA BERWIRAUSAHA (X) 

 

Faktor Keluarga (X1) 

Correlations 

 X1_1 X1_2 X1_3 TOTAL_X1 

X1_1 Pearson Correlation 1 .524
**
 .679

**
 .907

**
 

Sig. (2-tailed)  .003 .000 .000 

N 30 30 30 30 

X1_2 Pearson Correlation .524
**
 1 .256 .734

**
 

Sig. (2-tailed) .003  .172 .000 

N 30 30 30 30 

X1_3 Pearson Correlation .679
**
 .256 1 .792

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .172  .000 

N 30 30 30 30 

TOTAL_X1 Pearson Correlation .907
**
 .734

**
 .792

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  

N 30 30 30 30 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Faktor Pengalam dan Fasilitas (X2) 

Correlations 

 X2_1 X2_2 X2_3 TOTAL_X2 

X2_1 Pearson Correlation 1 .235 .326 .632
**
 

Sig. (2-tailed)  .211 .079 .000 

N 30 30 30 30 

X2_2 Pearson Correlation .235 1 .831
**
 .868

**
 

Sig. (2-tailed) .211  .000 .000 

N 30 30 30 30 

X2_3 Pearson Correlation .326 .831
**
 1 .904

**
 

Sig. (2-tailed) .079 .000  .000 

N 30 30 30 30 

TOTAL_X2 Pearson Correlation .632
**
 .868

**
 .904

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  

N 30 30 30 30 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Faktor Penghargaan dan Peluang (X3) 

 

Correlations 

 X3_1 X3_2 TOTAL_X3 

X3_1 Pearson Correlation 1 .535
**
 .818

**
 

Sig. (2-tailed)  .002 .000 

N 30 30 30 

X3_2 Pearson Correlation .535
**
 1 .924

**
 

Sig. (2-tailed) .002  .000 

N 30 30 30 

TOTAL_X3 Pearson Correlation .818
**
 .924

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000  

N 30 30 30 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

  

Faktor Keinginan Pribadi (X4) 

Correlations 

 X4_1 X4_2 TOTAL_X4 

X4_1 Pearson Correlation 1 .468
**
 .821

**
 

Sig. (2-tailed)  .009 .000 

N 30 30 30 

X4_2 Pearson Correlation .468
**
 1 .889

**
 

Sig. (2-tailed) .009  .000 

N 30 30 30 

TOTAL_X4 Pearson Correlation .821
**
 .889

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000  

N 30 30 30 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Faktor Aktualisasi Diri (X5) 

 

Correlations 

 X5_1 X5_2 TOTAL_X5 

X5_1 Pearson Correlation 1 .524
**
 .871

**
 

Sig. (2-tailed)  .003 .000 

N 30 30 30 

X5_2 Pearson Correlation .524
**
 1 .875

**
 

Sig. (2-tailed) .003  .000 

N 30 30 30 

TOTAL_X5 Pearson Correlation .871
**
 .875

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000  

N 30 30 30 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

Faktor Potensi Diri (X6) 

 

Correlations 

 X6_1 X6_2 TOTAL_X6 

X6_1 Pearson Correlation 1 .496
**
 .901

**
 

Sig. (2-tailed)  .005 .000 

N 30 30 30 

X6_2 Pearson Correlation .496
**
 1 .824

**
 

Sig. (2-tailed) .005  .000 

N 30 30 30 

TOTAL_X6 Pearson Correlation .901
**
 .824

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000  

N 30 30 30 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

 

 

 

 



 
 

122 
 

Faktor Pengangguran (X7) 

 

Correlations 

 X7_1 X7_2 TOTAL_X7 

X7_1 Pearson Correlation 1 .468
**
 .857

**
 

Sig. (2-tailed)  .009 .000 

N 30 30 30 

X7_2 Pearson Correlation .468
**
 1 .857

**
 

Sig. (2-tailed) .009  .000 

N 30 30 30 

TOTAL_X7 Pearson Correlation .857
**
 .857

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000  

N 30 30 30 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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UJI VALIDITAS – KEBERHASILAN USAHA (Y) 

Efisiensi Usaha (Y1) 

 

Correlations 

 Y1_1 Y1_2 TOTAL_Y1 

Y1_1 Pearson Correlation 1 .630
**
 .903

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 

N 30 30 30 

Y1_2 Pearson Correlation .630
**
 1 .903

**
 

Sig. (2-tailed) .000  .000 

N 30 30 30 

TOTAL_Y1 Pearson Correlation .903
**
 .903

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000  

N 30 30 30 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

 

Perluasan Produk yang Dijual (Y2) 

 

Correlations 

 Y2_1 Y2_2 TOTAL_Y2 

Y2_1 Pearson Correlation 1 .496
**
 .774

**
 

Sig. (2-tailed)  .005 .000 

N 30 30 30 

Y2_2 Pearson Correlation .496
**
 1 .934

**
 

Sig. (2-tailed) .005  .000 

N 30 30 30 

TOTAL_Y2 Pearson Correlation .774
**
 .934

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000  

N 30 30 30 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Profitabilitas (Y3) 

Correlations 

 Y3_1 Y3_2 TOTAL_Y3 

Y3_1 Pearson Correlation 1 .745
**
 .948

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 

N 30 30 30 

Y3_2 Pearson Correlation .745
**
 1 .919

**
 

Sig. (2-tailed) .000  .000 

N 30 30 30 

TOTAL_Y3 Pearson Correlation .948
**
 .919

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000  

N 30 30 30 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

 

Kepercayaan Publik (Y4) 

 

Correlations 

 Y4_1 Y4_2 TOTAL_Y4 

Y4_1 Pearson Correlation 1 .351 .803
**
 

Sig. (2-tailed)  .057 .000 

N 30 30 30 

Y4_2 Pearson Correlation .351 1 .840
**
 

Sig. (2-tailed) .057  .000 

N 30 30 30 

TOTAL_Y4 Pearson Correlation .803
**
 .840

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000  

N 30 30 30 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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UJI RELIABILITAS – MOTIVASI (X) 

 

Faktor Keluarga (X1) 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.740 3 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

X1_1 6.83 .902 .758 .408 

X1_2 7.53 1.223 .428 .808 

X1_3 8.03 1.137 .537 .688 

 

 

Faktor Pengalam dan Fasilitas (X2)  

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.728 3 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

X2_1 8.5333 1.499 .293 .908 

X2_2 8.5667 1.013 .668 .490 

X2_3 8.5667 .944 .747 .380 
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Faktor Penghargaan dan Peluang (X3) 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.661 2 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

X3_1 3.8000 .717 .535 . 

X3_2 4.4000 .317 .535 . 

 

 

Faktor Keinginan Pribadi (X4) 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.627 2 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

X4_1 4.47 .257 .468 . 

X4_2 4.80 .166 .468 . 
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Faktor Aktualisasi Diri (X5) 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.688 2 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

X5_1 4.3667 .378 .524 . 

X5_2 3.6667 .368 .524 . 

 

 

Faktor Potensi Diri (X6) 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.648 2 

 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

X6_1 3.9333 .547 .496 . 

X6_2 3.6333 .930 .496 . 
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Faktor Pengangguran (X7) 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.638 2 

 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

X7_1 3.5000 .810 .468 . 

X7_2 4.1333 .809 .468 . 
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UJI RELIABILITAS – KEBERHASILAN USAHA(Y) 

 

Efisiensi Usaha (Y1) 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.773 2 

 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Y1_1 4.1000 .093 .630 . 

Y1_2 4.1000 .093 .630 . 

 

 

 

Perluasan Produk yang Dijual (Y2) 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.780 2 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Y2_1 4.10 .093 .667 . 

Y2_2 4.20 .166 .667 . 
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Profitabilitas (Y3) 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.843 2 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Y3_1 4.10 .093 .745 . 

Y3_2 4.17 .144 .745 . 

 

 

 

 

 

Kepercayaan Publik (Y4) 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.780 2 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Y4_1 4.20 .166 .667 . 

Y4_2 4.10 .093 .667 . 

 

 

 

 

 



 
 

131 
 

UJI REGRESI BERGANDA – UJI t – UJI F 

 

Variables Entered/Removeda 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 Faktor 

Pengangguran 

(X7), Faktor 

Keluarga (X1), 

Faktor 

Keinginan 

Pribadi (X4), 

Faktor Potensi 

Diri (X6), Faktor 

Penghargaan 

dan Peluang 

(X3), Faktor 

Pengalaman 

dan Fasilitas 

(X2), Faktor 

Aktualisasi Diri 

(X5)
b
 

. Enter 

a. Dependent Variable: Keberhasilan Usaha (Y) 

b. All requested variables entered. 

 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .793
a
 .628 .510 1.63298 

a. Predictors: (Constant), Faktor Pengangguran (X7), Faktor Keluarga 

(X1), Faktor Keinginan Pribadi (X4), Faktor Potensi Diri (X6), Faktor 

Penghargaan dan Peluang (X3), Faktor Pengalaman dan Fasilitas (X2), 

Faktor Aktualisasi Diri (X5) 
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ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 99.201 7 14.172 5.314 .001
b
 

Residual 58.665 22 2.667   

Total 157.867 29    

a. Dependent Variable: Keberhasilan Usaha (Y) 

b. Predictors: (Constant), Faktor Pengangguran (X7), Faktor Keluarga (X1), Faktor Keinginan 

Pribadi (X4), Faktor Potensi Diri (X6), Faktor Penghargaan dan Peluang (X3), Faktor Pengalaman 

dan Fasilitas (X2), Faktor Aktualisasi Diri (X5) 

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 27.176 4.771  5.696 .000 

Faktor Keluarga (X1) -2.632 .756 -1.660 -3.481 .002 

Faktor Pengalaman dan 

Fasilitas (X2) 

.270 .253 .175 1.068 .297 

Faktor Penghargaan dan 

Peluang (X3) 

1.105 .279 .588 3.956 .001 

Faktor Keinginan Pribadi 

(X4) 

-.137 .427 -.046 -.322 .751 

Faktor Aktualisasi Diri (X5) 2.843 1.030 1.299 2.759 .011 

Faktor Potensi Diri (X6) .287 .256 .182 1.119 .275 

Faktor Pengangguran (X7) -.118 .214 -.078 -.553 .586 

a. Dependent Variable: Keberhasilan Usaha (Y) 
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PERTANYAAN WAWANCARA 

 

Nama :  

 

1. Apakah Faktor Keluarga berpengaruh terhadap keberhasilan usaha online 

shop di Semarang? 

2. Apakah Faktor Pengalaman dan Fasilitas berpengaruh terhadap keberhasilan 

usaha online shop di Semarang? 

3. Apakah Faktor Penghargaan dan Peluang berpengaruh terhadap keberhasilan 

usaha online shop di Semarang? 

4. Apakah Faktor Keinginan Pribadi berpengaruh terhadap keberhasilan usaha 

online shop di Semarang? 

5. Apakah Faktor Aktualisasi Diri berpengaruh terhadap keberhasilan usaha 

online shop di Semarang? 

6. Apakah Faktor Potensi Diri berpengaruh terhadap keberhasilan usaha online 

shop di Semarang? 

7. Apakah Faktor Pengangguran berpengaruh terhadap keberhasilan usaha 

online shop di Semarang? 
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Jawaban Wawancara 

No 

Apakah Faktor 

Keluarga 

berpengaruh 

terhadap 

keberhasilan 

usaha online 

shop di 

Semarang? 

Apakah Faktor 

Pengalaman 

dan Fasilitas 

berpengaruh 

terhadap 

keberhasilan 

usaha online 

shop di 

Semarang? 

Menurut Anda, 

mengapa 

Faktor 

Penghragaan 

dan Peluang 

berpengaruh 

terhadap 

keberhasilan 

usaha online 

shop di 

Semarang? 

Apakah Faktor 

Keinginan 

Pribadi 

berpengaruh 

terhadap 

keberhasilan 

usaha online 

shop di 

Semarang? 

Apakah Faktor 

Aktualisasi 

Diri 

berpengaruh 

terhadap 

keberhasilan 

usaha online 

shop di 

Semarang? 

Apakah Potensi 

Diri 

berpengaruh 

terhadap 

keberhasilan 

usaha online 

shop di 

Semarang? 

Apakah Faktor 

Pengangguran 

berpengaruh 

terhadap 

keberhasilan 

usaha online 

shop di 

Semarang? 

1 

Ya, karena 

keluarga 

merupakan 

motivasi utama 

Tidak, karena 

pengalaman 

yang dimiliki 

hanya sebagai 

modal awal 

dalam 

membangun 

sebuah usaha 

Ya, karena 

saya 

membutuhkan 

sebuah 

pengakuan dari 

orang lain dan 

agar lebih 

dipandang, 

dianggap dan 

dihargai oleh 

orang lain 

Tidak, karena 

tidak semua 

wirausaha hanya 

berorientasi pada 

profit saja 

Ya, karena 

adanya 

ketidakpuasan 

ditempat kerja 

seperti adanya 

hambatan, 

tidak ada 

kesempatan 

untuk 

meningkatkan 

karir, dan 

konflik di 

tempat kerja 

Tidak, karena 

faktor potensi 

diri hanya 

merupakan 

motivasi awal 

dalam 

membangun 

usaha 

Tidak, karena 

saya memiliki 

pekerjaan tetap 
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2 

Ya, karena 

keluarga 

merupakan 

orang terdekat 

yang 

memberikan 

dukungan 

terbesar dari 

awal 

membangun 

usaha hingga 

saat ini dan 

adanyakeinginan 

untuk 

memberikan 

lapangan 

pekerjaan untuk 

keluarga 

Tidak, karena 

semua 

pangalaman 

dapat 

digunakan  

dalam 

menjalani dan 

mempraktekkan 

usaha 

Ya, karena 

meningkatkan 

status sosial 

merupakan hal 

yang penting 

Tidak, karena 

tujuan yang 

lebih penting 

adalah 

mengembangkan 

dan 

mempertahankan 

usaha tersebut 

Ya, karena 

adanya 

ketidakpuasan 

ditempat kerja 

seperti adanya 

hambatan, 

tidak ada 

kesempatan 

untuk 

meningkatkan 

karir, dan 

konflik di 

tempat kerja 

dan menjadi 

seorang 

karyawan itu 

melelahkan 

Tidak, karena 

faktor potensi 

diri hanya 

merupakan 

motivasi awal 

dalam 

membangun 

usaha 

Tidak, karena 

saya memiliki 

pekerjaan tetap 

3 

Ya, karena 

dukungan penuh 

dari keluarga 

merupakan hal 

terpenting 

Tidak, karena 

pengalaman 

yang dimiliki 

hanya sebagai 

modal awal 

dalam 

membangun 

sebuah usaha 

Ya, karena 

meningkatkan 

status sosial 

merupakan hal 

yang penting 

Ya, karena saya 

membuka online 

shop untuk 

meningkatkan 

pendapatan saya 

Ya, karena 

adanya 

keinginan 

untuk 

menunjukkan 

kemampuan 

dirinya kepada 

orang lain 

bahwa seorang 

wanita dapat 

Tidak, karena 

faktor potensi 

diri hanya 

merupakan 

motivasi awal 

dalam 

membangun 

usaha 

Ya, karena 

saya termasuk 

orang yang 

takut menjadi 

seorang 

pengangguran 
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berhasil 

4 

Ya, karena 

keluarga 

merupakan 

motivasi utama 

Tidak, karena 

dalam 

mencapai 

keberhasilan 

tidak 

dibutuhkan 

pengalaman 

tertentu namun 

hanya 

membutuhkan 

ketekunan 

Ya, agar lebih 

dipandang, 

dianggap dan 

dihargai oleh 

orang lain 

Tidak, karena 

berorientasi pada 

masa depan jauh 

lebih penting 

dibanding hanya 

berorientasi pada 

profit saja 

Ya, karena 

adanya 

keinginan 

untuk 

menunjukkan 

kemampuan 

dirinya kepada 

orang lain 

bahwa seorang 

wanita dapat 

berhasil 

Ya, karena 

faktor potensi 

diri merupakan 

faktor motivasi 

yang timbul 

dari dalam diri 

wanita 

pengusaha 

sendiri 

Tidak, karena 

faktor 

pengangguran 

hanya 

merupakan 

faktor 

pendorong 

untuk 

membangun 

usaha 

5 

Ya, karena 

keluarga 

merupakan 

orang terdekat 

yang 

memberikan 

dukungan 

terbesar dari 

awal 

membangun 

usaha hingga 

saat ini 

Tidak, karena 

semua 

pangalaman 

dapat 

digunakan  

dalam 

menjalani dan 

mempraktekkan 

usaha 

Tidak, karena 

wanita 

pengusaha 

bersusah payah 

mencapai 

keberhasilan 

usaha bukan 

untuk 

mendapatkan 

sebuah 

pengakuan 

Ya, karena saya 

membuka online 

shop untuk 

meningkatkan 

pendapatan saya 

Ya, karena 

adanya 

keinginan 

untuk 

menunjukkan 

kemampuan 

dirinya kepada 

orang lain 

bahwa seorang 

wanita dapat 

berhasil 

Tidak, karena 

faktor potensi 

diri hanya 

merupakan 

motivasi awal 

dalam 

membangun 

usaha 

Tidak, karena 

saya tidak 

merasa takut 

menjadi 

seorang 

pengangguran 

dan karena 

faktor 

pengangguran 

hanya 

merupakan 

faktor 

pendorong 

untuk 

membangun 

usaha 
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6 

Ya, karena 

dukungan penuh 

dari keluarga 

merupakan hal 

terpenting 

Tidak, karena 

semua 

pangalaman 

dapat 

digunakan  

dalam 

menjalani dan 

mempraktekkan 

usaha 

Ya, karena 

saya 

membutuhkan 

sebuah 

pengakuan dari 

orang lain dan 

meningkatkan 

status sosial 

merupakan hal 

yang penting 

Ya, karena saya 

membuka online 

shop  agar dapat 

mandiri secara 

ekonomi dan 

tidak 

berpengaruh 

terhadap suami 

saya 

Ya, karena 

adanya 

ketidakpuasan 

dengan 

pekerjaan yang 

dimiliki 

sekarang 

seperti menjadi 

ibu rumah 

tagga 

Tidak, karena 

pembuktian 

diri sudah di 

ketika usaha 

tersebut sudah 

berdiri 

Tidak, karena 

faktor 

pengangguran 

hanya 

merupakan 

faktor 

pendorong 

untuk 

membangun 

usaha 

7 

Ya, karena 

keluarga 

merupakan 

orang terdekat 

yang 

memberikan 

dukungan 

terbesar dari 

awal 

membangun 

usaha hingga 

saat ini 

Tidak, karena 

dalam 

mencapai 

keberhasilan 

tidak 

dibutuhkan 

pengalaman 

tertentu namun 

hanya 

membutuhkan 

ketekunan 

Ya, karena 

meningkatkan 

status sosial 

merupakan hal 

yang penting 

Tidak, karena 

berorientasi pada 

masa depan jauh 

lebih penting 

dibanding hanya 

berorientasi pada 

profit saja 

Ya, karena 

adanya 

keinginan 

untuk 

menunjukkan 

kemampuan 

dirinya kepada 

orang lain 

bahwa seorang 

wanita dapat 

berhasil 

Tidak, karena 

faktor potensi 

diri hanya 

merupakan 

motivasi awal 

dalam 

membangun 

usaha 

Ya, karena 

saya termasuk 

orang yang 

takut menjadi 

seorang 

pengangguran 

8 

Ya, karena 

keluarga 

merupakan 

motivasi utama 

Tidak, karena 

pengalaman 

yang dimiliki 

hanya sebagai 

modal awal 

dalam 

Ya, agar lebih 

dipandang, 

dianggap dan 

dihargai oleh 

orang lain 

Tidak, karena 

tidak semua 

wirausaha hanya 

berorientasi pada 

profit saja 

Ya, karena 

adanya 

keinginan 

untuk 

menunjukkan 

kemampuan 

Tidak, karena 

faktor potensi 

diri hanya 

merupakan 

motivasi awal 

dalam 

Tidak, karena 

faktor 

pengangguran 

hanya 

merupakan 

faktor 
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membangun 

sebuah usaha 

dirinya kepada 

orang lain 

bahwa seorang 

wanita dapat 

berhasil 

membangun 

usaha 

pendorong 

untuk 

membangun 

usaha 

9 

Ya, karena 

keluarga 

merupakan 

orang terdekat 

yang 

memberikan 

dukungan 

terbesar dari 

awal 

membangun 

usaha hingga 

saat ini 

Tidak, karena 

pengalaman 

yang dimiliki 

hanya sebagai 

modal awal 

dalam 

membangun 

sebuah usaha 

dan karena 

semua 

pangalaman 

dapat 

digunakan  

dalam 

menjalani dan 

mempraktekkan 

usaha 

Ya, karena 

saya 

membutuhkan 

sebuah 

pengakuan dari 

orang lain 

Tidak, karena 

tujuan yang 

lebih penting 

adalah 

mengembangkan 

dan 

mempertahankan 

usaha tersebut 

Ya, karena 

adanya 

keinginan 

untuk 

menunjukkan 

kemampuan 

dirinya kepada 

orang lain 

bahwa seorang 

wanita dapat 

berhasil 

Tidak, karena 

pembuktian 

diri sudah di 

ketika usaha 

tersebut sudah 

berdiri 

Tidak, karena 

faktor 

pengangguran 

hanya 

merupakan 

faktor 

pendorong 

untuk 

membangun 

usaha 

10 

Ya, karena 

keluarga 

merupakan 

orang terdekat 

yang 

memberikan 

Tidak, karena 

semua 

pangalaman 

dapat 

digunakan  

dalam 

Ya, karena 

saya 

membutuhkan 

sebuah 

pengakuan dari 

orang lain dan 

Ya, karena saya 

membuka online 

shop untuk 

meningkatkan 

pendapatan saya 

Ya, karena 

adanya 

keinginan 

untuk 

menunjukkan 

kemampuan 

Tidak, karena 

faktor potensi 

diri hanya 

merupakan 

motivasi awal 

dalam 

Tidak, karena 

faktor 

pengangguran 

hanya 

merupakan 

faktor 
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dukungan 

terbesar dari 

awal 

membangun 

usaha hingga 

saat ini 

menjalani dan 

mempraktekkan 

usaha 

meningkatkan 

status sosial 

merupakan hal 

yang penting 

dirinya kepada 

orang lain 

bahwa seorang 

wanita dapat 

berhasil 

membangun 

usaha 

pendorong 

untuk 

membangun 

usaha 

11 

Ya, karena 

dukungan penuh 

dari keluarga 

merupakan hal 

terpenting 

Tidak, karena 

pengalaman 

yang dimiliki 

hanya sebagai 

modal awal 

dalam 

membangun 

sebuah usaha 

Ya, karena 

meningkatkan 

status sosial 

merupakan hal 

yang penting 

Tidak, karena 

tidak semua 

wirausaha hanya 

berorientasi pada 

profit saja dan 

tujuan yang 

lebih penting 

adalah 

mengembangkan 

dan 

mempertahankan 

usaha tersebut 

Tidak, karena 

mereka belum 

memiliki 

pekerjaan 

Tidak, karena 

faktor potensi 

diri hanya 

merupakan 

motivasi awal 

dalam 

membangun 

usaha 

Tidak, karena 

saya tidak 

merasa takut 

menjadi 

seorang 

pengangguran 

12 

Ya, karena 

keluarga 

merupakan 

orang terdekat 

yang 

memberikan 

dukungan 

terbesar dari 

awal 

membangun 

Tidak, karena 

semua 

pangalaman 

dapat 

digunakan  

dalam 

menjalani dan 

mempraktekkan 

usaha 

Ya, agar lebih 

dipandang, 

dianggap dan 

dihargai oleh 

orang lain 

Tidak, karena 

berorientasi pada 

masa depan jauh 

lebih penting 

dibanding hanya 

berorientasi pada 

profit saja 

Ya, karena 

menjadi 

seorang 

pemilik usaha 

jauh lebih 

bangga 

dibanding 

menjadi 

seorang 

karyawan 

Tidak, karena 

faktor potensi 

diri hanya 

merupakan 

motivasi awal 

dalam 

membangun 

usaha 

Tidak, karena 

faktor 

pengangguran 

hanya 

merupakan 

faktor 

pendorong 

untuk 

membangun 

usaha 
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usaha hingga 

saat ini 

13 

Ya, karena 

keluarga 

merupakan 

motivasi utama 

Tidak, karena 

dalam 

mencapai 

keberhasilan 

tidak 

dibutuhkan 

pengalaman 

tertentu namun 

hanya 

membutuhkan 

ketekunan 

Ya, karena 

saya 

membutuhkan 

sebuah 

pengakuan dari 

orang lain dan 

agar lebih 

dipandang, 

dianggap dan 

dihargai oleh 

orang lain 

Tidak, karena 

berorientasi pada 

masa depan jauh 

lebih penting 

dibanding hanya 

berorientasi pada 

profit saja dan 

tujuan yang 

lebih penting 

adalah 

mengembangkan 

dan 

mempertahankan 

usaha tersebut 

Ya, karena 

adanya 

keinginan 

untuk 

menunjukkan 

kemampuan 

dirinya kepada 

orang lain 

bahwa seorang 

wanita dapat 

berhasil 

Ya, karena 

faktor potensi 

diri merupakan 

faktor motivasi 

yang timbul 

dari dalam diri 

wanita 

pengusaha 

sendiri dan 

faktor Potensi 

Diri 

memberikan 

dorongan yang 

kuat bagi 

wanita 

pengusaha 

untuk 

mencapai 

keberhasilan 

usaha 

Ya, karena 

faktor ini 

mendorong 

saya dalam 

mencapai 

keberhasilan 

usaha 

14 

Ya, karena 

keluarga 

merupakan 

orang terdekat 

yang 

memberikan 

Tidak, karena 

pengalaman 

yang dimiliki 

hanya sebagai 

modal awal 

dalam 

Ya, karena 

meningkatkan 

status sosial 

merupakan hal 

yang penting 

Ya, karena saya 

membuka online 

shop untuk 

meningkatkan 

pendapatan saya 

Ya, karena 

adanya 

keinginan 

untuk 

menunjukkan 

kemampuan 

Tidak, karena 

pembuktian 

diri sudah di 

ketika usaha 

tersebut sudah 

berdiri 

Tidak, karena 

faktor 

pengangguran 

hanya 

merupakan 

faktor 
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dukungan 

terbesar dari 

awal 

membangun 

usaha hingga 

saat ini 

membangun 

sebuah usaha 

dan karena 

semua 

pangalaman 

dapat 

digunakan  

dalam 

menjalani dan 

mempraktekkan 

usaha 

dirinya kepada 

orang lain 

bahwa seorang 

wanita dapat 

berhasil 

pendorong 

untuk 

membangun 

usaha 

15 

Ya, karena 

keluarga 

merupakan 

motivasi utama 

Tidak, karena 

pengalaman 

yang dimiliki 

hanya sebagai 

modal awal 

dalam 

membangun 

sebuah usaha 

dan karena 

semua 

pangalaman 

dapat 

digunakan  

dalam 

menjalani dan 

mempraktekkan 

usaha 

Ya, karena 

meningkatkan 

status sosial 

merupakan hal 

yang penting 

Tidak, karena 

tidak semua 

wirausaha hanya 

berorientasi pada 

profit saja 

Ya, karena 

adanya 

keinginan 

untuk 

menunjukkan 

kemampuan 

dirinya kepada 

orang lain 

bahwa seorang 

wanita dapat 

berhasil dan 

menjadi 

seorang 

pemilik usaha 

jauh lebih 

bangga 

dibanding 

Tidak, karena 

faktor potensi 

diri hanya 

merupakan 

motivasi awal 

dalam 

membangun 

usaha 

Tidak, karena 

faktor 

pengangguran 

hanya 

merupakan 

faktor 

pendorong 

untuk 

membangun 

usaha 
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menjadi 

seorang 

karyawan 

16 

Ya, karena 

keluarga 

merupakan 

orang terdekat 

yang 

memberikan 

dukungan 

terbesar dari 

awal 

membangun 

usaha hingga 

saat ini 

Ya, karena 

modal dan 

fasilitas 

penunjang 

keberhasilan 

Ya, karena 

meningkatkan 

status sosial 

merupakan hal 

yang penting 

Tidak, karena 

tujuan yang 

lebih penting 

adalah 

mengembangkan 

dan 

mempertahankan 

usaha tersebut 

Ya, karena 

menjadi 

seorang 

karyawan itu 

melelahkan 

Tidak, karena 

faktor potensi 

diri hanya 

merupakan 

motivasi awal 

dalam 

membangun 

usaha 

Tidak, karena 

saya memiliki 

pekerjaan tetap 

17 

Ya, karena 

keluarga 

merupakan 

motivasi utama 

Ya, karena 

pengalaman 

dan modal 

merupakan 

penunjang 

keberhasilan 

usaha 

Ya, karena 

saya 

membutuhkan 

sebuah 

pengakuan dari 

orang lain dan 

agar lebih 

dipandang, 

dianggap dan 

dihargai oleh 

orang lain 

Tidak, karena 

berorientasi pada 

masa depan jauh 

lebih penting 

dibanding hanya 

berorientasi pada 

profit saja 

Ya, karena 

adanya 

keinginan 

untuk 

menunjukkan 

kemampuan 

dirinya kepada 

orang lain 

bahwa seorang 

wanita dapat 

berhasil 

Tidak, karena 

faktor potensi 

diri hanya 

merupakan 

motivasi awal 

dalam 

membangun 

usaha dan 

karena 

pembuktian 

diri sudah di 

ketika usaha 

tersebut sudah 

Tidak, karena 

faktor 

pengangguran 

hanya 

merupakan 

faktor 

pendorong 

untuk 

membangun 

usaha 
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berdiri 

18 

Ya, karena 

keluarga 

merupakan 

orang terdekat 

yang 

memberikan 

dukungan 

terbesar dari 

awal 

membangun 

usaha hingga 

saat ini 

Tidak, karena 

dalam 

mencapai 

keberhasilan 

tidak 

dibutuhkan 

pengalaman 

tertentu namun 

hanya 

membutuhkan 

ketekunan 

Ya, karena 

meningkatkan 

status sosial 

merupakan hal 

yang penting 

Tidak, karena 

berorientasi pada 

masa depan jauh 

lebih penting 

dibanding hanya 

berorientasi pada 

profit saja 

Ya, karena 

adanya 

keinginan 

untuk 

menunjukkan 

kemampuan 

dirinya kepada 

orang lain 

bahwa seorang 

wanita dapat 

berhasil 

Tidak, karena 

faktor potensi 

diri hanya 

merupakan 

motivasi awal 

dalam 

membangun 

usaha 

Ya, karena 

saya termasuk 

orang yang 

takut menjadi 

seorang 

pengangguran 

19 

Ya, karena 

keluarga 

merupakan 

orang terdekat 

yang 

memberikan 

dukungan 

terbesar dari 

awal 

membangun 

usaha hingga 

saat ini 

Tidak, karena 

pengalaman 

yang dimiliki 

hanya sebagai 

modal awal 

dalam 

membangun 

sebuah usaha 

dan karena 

semua 

pangalaman 

dapat 

digunakan  

dalam 

menjalani dan 

Ya, agar lebih 

dipandang, 

dianggap dan 

dihargai oleh 

orang lain 

Tidak, karena 

tidak semua 

wirausaha hanya 

berorientasi pada 

profit saja 

Ya, karena 

adanya 

keinginan 

untuk 

menunjukkan 

kemampuan 

dirinya kepada 

orang lain 

bahwa seorang 

wanita dapat 

berhasil 

Tidak, karena 

faktor potensi 

diri hanya 

merupakan 

motivasi awal 

dalam 

membangun 

usaha 

Tidak, karena 

faktor 

pengangguran 

hanya 

merupakan 

faktor 

pendorong 

untuk 

membangun 

usaha 
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mempraktekkan 

usaha 

20 

Ya, karena 

dukungan penuh 

dari keluarga 

merupakan hal 

terpenting 

Tidak, karena 

pengalaman 

yang dimiliki 

hanya sebagai 

modal awal 

dalam 

membangun 

sebuah usaha 

dan karena 

semua 

pangalaman 

dapat 

digunakan  

dalam 

menjalani dan 

mempraktekkan 

usaha 

Ya, karena 

meningkatkan 

status sosial 

merupakan hal 

yang penting 

Ya, karena saya 

membuka online 

shop untuk 

meningkatkan 

pendapatan saya 

Ya, karena 

adanya 

keinginan 

untuk 

menunjukkan 

kemampuan 

dirinya kepada 

orang lain 

bahwa seorang 

wanita dapat 

berhasil dan 

menjadi 

seorang 

pemilik usaha 

jauh lebih 

bangga 

dibanding 

menjadi 

seorang 

karyawan 

Ya, karena 

faktor Potensi 

Diri 

memberikan 

dorongan yang 

kuat bagi 

wanita 

pengusaha 

untuk 

mencapai 

keberhasilan 

usaha 

Ya, karena 

saya termasuk 

orang yang 

takut menjadi 

seorang 

pengangguran 

21 

Ya, karena 

keluarga 

merupakan 

motivasi utama 

Ya, karena 

pengalaman 

dan modal 

merupakan 

penunjang 

keberhasilan 

Ya, karena 

saya 

membutuhkan 

sebuah 

pengakuan dari 

orang lain dan 

Tidak, karena 

berorientasi pada 

masa depan jauh 

lebih penting 

dibanding hanya 

berorientasi pada 

Tidak, karena 

faktor ini tidak 

berpengaruh 

bagi wanita 

pengusaha 

dalam 

Ya, karena 

faktor potensi 

diri merupakan 

faktor motivasi 

yang timbul 

dari dalam diri 

Tidak, karena 

faktor 

pengangguran 

hanya 

merupakan 

faktor 
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usaha dan 

karena dalam 

menjalankan 

usaha wanita 

pengusaha 

membutuhkan 

pengalaman 

tertentu seperi 

membuat kue 

meningkatkan 

status sosial 

merupakan hal 

yang penting 

profit saja dan 

tujuan yang 

lebih penting 

adalah 

mengembangkan 

dan 

mempertahankan 

usaha tersebut 

mencapai 

keberhasilan 

usaha 

wanita 

pengusaha 

sendiri 

pendorong 

untuk 

membangun 

usaha 

22 

Ya, karena 

keluarga 

merupakan 

orang terdekat 

yang 

memberikan 

dukungan 

terbesar dari 

awal 

membangun 

usaha hingga 

saat ini 

Tidak, karena 

dalam 

mencapai 

keberhasilan 

tidak 

dibutuhkan 

pengalaman 

tertentu namun 

hanya 

membutuhkan 

ketekunan 

Ya, agar lebih 

dipandang, 

dianggap dan 

dihargai oleh 

orang lain 

Tidak, karena 

tidak semua 

wirausaha hanya 

berorientasi pada 

profit saja 

Tidak, karena 

faktor ini tidak 

berpengaruh 

bagi wanita 

pengusaha 

dalam 

mencapai 

keberhasilan 

usaha 

Tidak, karena 

faktor potensi 

diri hanya 

merupakan 

motivasi awal 

dalam 

membangun 

usaha 

Tidak, karena 

faktor 

pengangguran 

hanya 

merupakan 

faktor 

pendorong 

untuk 

membangun 

usaha 

23 

Ya, karena 

dukungan penuh 

dari keluarga 

merupakan hal 

terpenting 

Ya, karena 

pengalaman 

dan modal 

merupakan 

penunjang 

keberhasilan 

usaha dan 

Ya, karena 

meningkatkan 

status sosial 

merupakan hal 

yang penting 

Tidak, karena 

tujuan yang 

lebih penting 

adalah 

mengembangkan 

dan 

mempertahankan 

Ya, karena 

adanya 

keinginan 

untuk 

menunjukkan 

kemampuan 

dirinya kepada 

Tidak, karena 

pembuktian 

diri sudah di 

ketika usaha 

tersebut sudah 

berdiri 

Tidak, karena 

faktor 

pengangguran 

hanya 

merupakan 

faktor 

pendorong 
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karena dalam 

menjalankan 

usaha wanita 

pengusaha 

membutuhkan 

pengalaman 

tertentu seperi 

membuat kue 

usaha tersebut orang lain 

bahwa seorang 

wanita dapat 

berhasil dan 

menjadi 

seorang 

pemilik usaha 

jauh lebih 

bangga 

dibanding 

menjadi 

seorang 

karyawan 

untuk 

membangun 

usaha 

24 

Ya, karena 

keluarga 

merupakan 

motivasi utama 

Tidak, karena 

dalam 

mencapai 

keberhasilan 

tidak 

dibutuhkan 

pengalaman 

tertentu namun 

hanya 

membutuhkan 

ketekunan 

 

Tidak, karena 

wanita 

pengusaha 

bersusah payah 

mencapai 

keberhasilan 

usaha bukan 

untuk 

mendapatkan 

sebuah 

pengakuan 

Tidak, karena 

berorientasi pada 

masa depan jauh 

lebih penting 

dibanding hanya 

berorientasi pada 

profit saja 

Ya, karena 

menjadi 

seorang 

pemilik usaha 

jauh lebih 

bangga 

dibanding 

menjadi 

seorang 

karyawan 

Ya, karena 

faktor potensi 

diri merupakan 

faktor motivasi 

yang timbul 

dari dalam diri 

wanita 

pengusaha 

sendiri 

Tidak, karena 

faktor 

pengangguran 

hanya 

merupakan 

faktor 

pendorong 

untuk 

membangun 

usaha 

25 

Ya, karena 

keluarga 

merupakan 

Tidak, karena 

pengalaman 

yang dimiliki 

Ya, karena 

meningkatkan 

status sosial 

Ya, karena saya 

membuka online 

shop untuk 

Ya, karena 

adanya 

ketidakpuasan 

Tidak, karena 

faktor potensi 

diri hanya 

Tidak, karena 

saya memiliki 

pekerjaan tetap 
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orang terdekat 

yang 

memberikan 

dukungan 

terbesar dari 

awal 

membangun 

usaha hingga 

saat ini 

hanya sebagai 

modal awal 

dalam 

membangun 

sebuah usaha 

dan karena 

semua 

pangalaman 

dapat 

digunakan  

dalam 

menjalani dan 

mempraktekkan 

usaha 

merupakan hal 

yang penting 

dan agar lebih 

dipandang, 

dianggap dan 

dihargai oleh 

orang lain 

meningkatkan 

pendapatan saya 

ditempat kerja 

seperti adanya 

hambatan, 

tidak ada 

kesempatan 

untuk 

meningkatkan 

karir, dan 

konflik di 

tempat kerja 

merupakan 

motivasi awal 

dalam 

membangun 

usaha 

26 

Ya, karena 

keluarga 

merupakan 

orang terdekat 

yang 

memberikan 

dukungan 

terbesar dari 

awal 

membangun 

usaha hingga 

saat ini 

Tidak, karena 

pengalaman 

yang dimiliki 

hanya sebagai 

modal awal 

dalam 

membangun 

sebuah usaha 

Ya, karena 

saya 

membutuhkan 

sebuah 

pengakuan dari 

orang lain dan 

meningkatkan 

status sosial 

merupakan hal 

yang penting 

Ya, karena saya 

membuka online 

shop  agar dapat 

mandiri secara 

ekonomi dan 

tidak 

berpengaruh 

terhadap suami 

saya 

Ya, karena 

adanya 

keinginan 

untuk 

menunjukkan 

kemampuan 

dirinya kepada 

orang lain 

bahwa seorang 

wanita dapat 

berhasil dan 

adanya 

ketidakpuasan 

dengan 

Ya, karena 

faktor Potensi 

Diri 

memberikan 

dorongan yang 

kuat bagi 

wanita 

pengusaha 

untuk 

mencapai 

keberhasilan 

usaha 

Tidak, karena 

faktor 

pengangguran 

hanya 

merupakan 

faktor 

pendorong 

untuk 

membangun 

usaha 
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pekerjaan yang 

dimiliki 

sekarang 

seperti menjadi 

ibu rumah 

tagga 

27 

Ya, karena 

keluarga 

merupakan 

motivasi utama 

Tidak, karena 

semua 

pangalaman 

dapat 

digunakan  

dalam 

menjalani dan 

mempraktekkan 

usaha dan 

karena dalam 

mencapai 

keberhasilan 

tidak 

dibutuhkan 

pengalaman 

tertentu namun 

hanya 

membutuhkan 

ketekunan 

Tidak, karena 

wanita 

pengusaha 

bersusah payah 

mencapai 

keberhasilan 

usaha bukan 

untuk 

mendapatkan 

sebuah 

pengakuan 

Tidak, karena 

tujuan yang 

lebih penting 

adalah 

mengembangkan 

dan 

mempertahankan 

usaha tersebut 

Ya, karena 

menjadi 

seorang 

pemilik usaha 

jauh lebih 

bangga 

dibanding 

menjadi 

seorang 

karyawan 

Tidak, karena 

faktor potensi 

diri hanya 

merupakan 

motivasi awal 

dalam 

membangun 

usaha 

Tidak, karena 

saya memiliki 

pekerjaan tetap 

28 

Ya, karena 

dukungan penuh 

dari keluarga 

Ya, karena 

pengalaman 

dan modal 

Ya, agar lebih 

dipandang, 

dianggap dan 

Tidak, karena 

tujuan yang 

lebih penting 

Tidak, karena 

mereka belum 

memiliki 

Ya, karena 

faktor Potensi 

Diri 

Tidak, karena 

saya tidak 

merasa takut 
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merupakan hal 

terpenting 

merupakan 

penunjang 

keberhasilan 

usaha 

dihargai oleh 

orang lain 

adalah 

mengembangkan 

dan 

mempertahankan 

usaha tersebut 

pekerjaan memberikan 

dorongan yang 

kuat bagi 

wanita 

pengusaha 

untuk 

mencapai 

keberhasilan 

usaha 

menjadi 

seorang 

pengangguran 

dan karena 

faktor 

pengangguran 

hanya 

merupakan 

faktor 

pendorong 

untuk 

membangun 

usaha 

29 

Ya, karena 

keluarga 

merupakan 

orang terdekat 

yang 

memberikan 

dukungan 

terbesar dari 

awal 

membangun 

usaha hingga 

saat ini 

Ya, karena 

pengalaman 

dan modal 

merupakan 

penunjang 

keberhasilan 

usaha 

Ya, karena 

saya 

membutuhkan 

sebuah 

pengakuan dari 

orang lain dan 

meningkatkan 

status sosial 

merupakan hal 

yang penting 

Ya, karena saya 

membuka online 

shop untuk 

meningkatkan 

pendapatan saya 

Tidak, karena 

faktor ini tidak 

berpengaruh 

bagi wanita 

pengusaha 

dalam 

mencapai 

keberhasilan 

usaha 

Tidak, karena 

faktor potensi 

diri hanya 

merupakan 

motivasi awal 

dalam 

membangun 

usaha 

Tidak, karena 

saya tidak 

merasa takut 

menjadi 

seorang 

pengangguran 

30 

Ya, karena 

dukungan penuh 

dari keluarga 

Ya, karena 

pengalaman 

dan modal 

Tidak, karena 

wanita 

pengusaha 

Tidak, karena 

berorientasi pada 

masa depan jauh 

Tidak, karena 

faktor ini tidak 

berpengaruh 

Tidak, karena 

pembuktian 

diri sudah di 

Tidak, karena 

saya tidak 

merasa takut 
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merupakan hal 

terpenting 

merupakan 

penunjang 

keberhasilan 

usaha 

bersusah payah 

mencapai 

keberhasilan 

usaha bukan 

untuk 

mendapatkan 

sebuah 

pengakuan 

lebih penting 

dibanding hanya 

berorientasi pada 

profit saja 

bagi wanita 

pengusaha 

dalam 

mencapai 

keberhasilan 

usaha 

ketika usaha 

tersebut sudah 

berdiri 

menjadi 

seorang 

pengangguran 

dan karena 

faktor 

pengangguran 

hanya 

merupakan 

faktor 

pendorong 

untuk 

membangun 

usaha 

 

 

 

 

 

 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 


