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BAB IV 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

  

4.1 Gambaran Umum Usaha 

Emerald Dancer adalah suatu perusahaan yang bergerak dalam 

bidang pertunjukan atau hiburan di dalam industri kreatif, yaitu perusahaan 

jasa pertunjukan tarian yang digunakan untuk memeriahkan berbagai acara, 

seperti acara pernikahan, ulang tahun, gathering dan sebagainya. Emerald 

Dancer berlokasi di Jalan Jagalan No.94 Semarang. 

Emerald Dancer berdiri sejak tahun 2012 sebagai salah satu agency 

dancer baru di Kota Semarang yang dipimpin oleh Ibu Cindy. Ibu Cindy 

memulai karirnya untuk membangun Emerald Dancer ketika beliau masih 

duduk dibangku kuliah dan menggunakan modalnya sendiri sebagai modal 

awal usaha tersebut. Pada awalnya Emerald Dancer hanya memiliki 5 orang 

penari wanita saja dan pasar Emerald Dancer hanya seputar acara pesta 

ulang tahun dari relasi Ibu Cindy dan beberapa teman dari kelima orang 

penari tersebut. Strategi pemasarannya pun hanya dilakukan dari mulut ke 

mulut saja karena Ibu Cindy masih belum berani untuk mengikuti organisasi 

terkait seperti IKAPESTA yang sudah cukup memiliki nama sebagai ikatan 

organisasi penyedia jasa dalam acara pesta di kota Semarang. 

Ketika mendapatkan job, Emerald Dancer hanya menggunakan 

ruang kosong di rumah Ibu Cindy untuk berlatih mempersiapkan tarian yang 

akan ditampilkan. Harga yang ditawarkan Ibu Cindy kepada clientnya pun 
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juga masih sangat terjangkau, hal tersebut berkaitan dengan strategi 

yang dimiliki Ibu Cindy dalam awal karirnya demi mencari nama dan 

mendapatkan banyak tawaran job. Ibu Cindy juga memberikan honor 

kepada para penari yang bekerja di Emerald Dancer, tetapi para penari 

tersebut hanya akan mendapatkan honor pada saat mendapatkan pekerjaan 

atau job saja. 

Seiring berjalannya waktu, Emerald Dancer mengalami 

perkembangan, hal tersebut dapat dilihat dari bertambahnya jumlah penari 

inti menjadi 12 orang, yaitu 3 penari pria dan 9 penari wanita. Tidak hanya 

dilihat dari bertambahnya jumlah penari, untuk memperluas pangsa 

pasarnya, Ibu Cindy juga mengikuti pameran Wedding Expo dan mengikuti 

organisasiIKAPESTA yaitu ikatan organisasi bagi para pengusaha yang 

bergerak dalam bidang penyedia perlengkapan dan hiburan untuk 

pengadaan pesta di kota Semarang. Hal tersebut bertujuan untuk 

memperluas pangsa pasar Emerald Dancer, dari yang awalnya hanya 

mengisi acara pesta ulang tahun saja, kini sudah banyak jenis acara yang 

menggunakan jasa pertunjukan tari Emerald Dancer seperti pesta 

pernikahan, acara gathering, arisan, acara pertunangan, launching produk 

dan lain sebagainya. Melalui organisasi tersebut, Emerald Dancer juga 

sudah mulai dikenal sebagai salah satu agency dancer di kota Semarang, 

terbukti dari banyaknya client yang menggunakan produk jasa Emerald 

Dancer. Selain itu, Ibu Cindy juga menjalin hubungan yang baik dengan 

vendor-vendor yang tergabung dalam organisasi terkait, sehingga Emerald 
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Dancer cukup sering bekerja sama dengan beberapa vendor tersebut 

dan banyak vendor yang juga merekomendasikan Emerald Dancer kepada 

clientnya. Hal tersebut membuat Emerald Dancer memiliki peluang untuk 

menguasai pasar dan semakin banyak tawaran job yang didapatkan dari para 

konsumen bahkan ada juga client yang melakukan repeat order. Namun Ibu 

Cindy tidak lupa untuk selalu mempertahankan kualitas dari produk 

jasanya, bahkan beliau selalu meningkatkan inovasi dan kualitas dari setiap 

tarian yang ditampilkannya. 

  
Gambar 4.1 Emerald Dancer saat perform 

 

Usaha yang dilakukan Ibu Cindy tersebut menghasilkan keuntungan 

yang maksimal dimana omset dari pendapatan tersebut juga digunakan Ibu 

Cindy untuk mengembangkan usahanya. Sehingga pada tahun 2014, 

Emerald Dancer sudah memiliki ruko sendiri yang digunakan khusus 
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sebagai studio tari dan memiliki ruang penyimpanan sarana dan 

prasarana seperti kostum dan perlengkapan lainnya. Kelancaran siklus 

perputaran uang yang dimiliki Emerald Dancer pun juga cukup lancar, hal 

tersebut ditunjukkan dengan bertambahnya koleksi kostum dan properti tari 

yang dimiliki Emerald Dancer, kemudian Ibu Cindy juga menaikkan honor 

para penarinya lebih tinggi lagi. Hingga sekarang, Emerald Dancer sudah 

memiliki 27 orang penari inti dan juga memiliki pelanggan / client yang 

cukup banyak sampai ke luar kota seperti Yogyakarta, Solo, Pekalongan, 

Pemalang, Tegal, Cirebon, Purwokerto, Kudus, Pati, Rembang dan lain – 

lain. 

Berikut ini adalah beberapa contoh data pelanggan dan vendor-

vendor yang pernah bekerja sama dengan Emerald Dancer Semarang : 

Tabel 4.1 Data Pelanggan dan Vendor – Vendor  

yang pernah bekerjasama dengan Emerald Dancer 

Nama 

Pelanggan 
Jenis Acara Tempat Tanggal 

Vendor yang 

bekerja sama 

Ricko dan Gaby Pesta 

Pernikahan 

Shangri La – 

Sand 

Convention 

Hall , Tegal 

22 Januari 

2017 

Julia Wedding 

and Event 

Organizer, Guest 

Star by Judika, 

Rossa, Inul 

Daratista 

Jessica Sweet 

Seventenn 

Birthday 

Party 

S2 Ballroom 

Semarang 

28 Juli 2017 Colorful Event 

Organizer, Venus 

Videography. 

 

 

Tata Syuting 

Video Klip 

Grand Admiral 

Ballroom – 

12 Agustus 

2017 

Venus 

Videography 
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dan Sweet 

Seventeen 

Birthday 

Party 

Sixteen 8 

Restaurant, 

Semarang 

Thalia Sweet 

Seventeen 

Birthday 

Party 

The Rich Jogja 

Hotel and 

Ballroom, 

Yogyakarta 

18 November 

2017 

Specta Organizer 

Jogja 

Janice Syuting 

Video Klip 

dan Sweet 

Seventeen 

Birthday 

Party 

Grand Admiral 

Ballroom – 

Sixteen 8 

Restaurant, 

Semarang 

10 Februari 

2018 

Venus 

Videography 

Ivan dan Ayu Pesta 

Pernikahan 

Pringgading 

Resto 

Semarang 

18 Agustus 

2018 

Colorful Event 

Organizer 

Yudhi dan Mira Pesta 

Pernikahan  

Bahari Inn 

Hotel, Tegal 

15 September 

2018 

Julia Wedding 

and Event 

Organizer, Venus 

Videography 

Jesslyn Sweet 

Seventeen 

Birthday 

Party 

S2 Ballroom 

Semarang 

27 Oktober 

2018 

Colorful Event 

Organizer 

 Sumber : Data primer, 2018 

4.2  Gambaran Umum Responden 

  Responden dalam penelitian ini terdiri dari 4 orang, yaitu yang 

pertama adalah Ibu Cindy sebagai wanita pengusaha pemilik Emerald 

Dancer. Yang kedua adalah Suami Ibu Cindy yaitu Bapak Andre Khosasih. 
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Gambar 4.2 Ibu Cindy dan Suaminya 

 

 

 Kemudian responden selanjutnya adalah dua pemilik vendor yang pernah 

bekerja sama dengan Emerald Dancer di berbagai event, yaitu Bapak Iwan 

sebagai pemilik Colorful Event Organizer yang sudah berdiri sejak Januari 

2013. 
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Gambar 4.3 Colorful Event Organizer Semarang 

 

Dan vendor yang kedua adalah Bapak Andi sebagai pemilik Venus 

Photo & Videography yang sudah berdiri sejak April 2010.  

 
Gambar 4.4 Bapak Andi, Pemilik Venus Videography 
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Keempat responden tersebut akan diwawancarai mengenai faktor – 

faktor yang mempengaruhi kesuksesan wanita pengusaha pemilik Emerald 

Dancer Semarang berdasarkan teori faktor kesuksesan wanita pengusaha 

menurut Lee and Stearns.  

 
Gambar 4.5 Proses Syuting Video Klip Sweet Seventeen  

antara Venus Videography dengan Emerald Dancer 
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4.3 HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Pada penelitian ini, peneliti ingin memberikan penjelasan dari hasil 

penelitian yang telah dilakukan. Variabel faktor – faktor yang 

mempengaruhi kesuksesan wanita pengusaha pemilik Emerald Dancer 

Semarang terdiri dari empat faktor yaitu dukungan keluarga dan 

pengetahuan, ketrampilan komunikasi dan pengetahuan tentang bisnis, 

kompetensi produk dan kemampuan bisnis, dan ketersediaan sumber daya. 

4.3.1 DUKUNGAN KELUARGA DAN PENGETAHUAN 

Dukungan keluarga dan pengetahuan merupakan salah satu 

faktor yang mendorong seorang wanita pengusaha dalam mencapai 

keberhasilan usahanya. Dalam indikator dukungan keluarga, 

responden yang diwawancarai hanya pemilik Emerald Dancer dan 

suami, karena responden Colourful EO dan Venus Videography 

kurang memahami seberapa besar dukungan keluarga yang 

diberikan kepada pemilik Emerald Dancer. Indikator dalam variabel 

dukungan keluarga dan pengetahuan diantaranya adalah dukungan 

keluarga dan pengetahuan mengenai budaya dan bahasa. Berikut ini 

adalah hasil rekapan jawaban responden wanita pengusaha 

mengenai dukungan keluarga dan pengetahuan Ibu Cindy sebagai 

wanita usaha pemilik Emerald Dancer : 
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Tabel 4.2   Tanggapan Responden ( Wanita Pengusaha ) 

 berdasarkan variabel dukungan keluarga dan pengetahuan 

Indikator Jawaban Responden ( Wanita Pengusaha ) 

Dukungan Keluarga 

Saya menggunakan modal saya sendiri sebagai modal awal, 

tidak ada bantuan berupa modal dari Suami, karena pada saat 

mendirikan Emerald Dancer, Saya masih kuliah dan belum 

menikah. Suami ikut memberikan dukungan dengan cara 

memberikan ide dan motivasi yang berkaitan dengan 

pengembangan usaha Emerald Dancer. 

Pengetahuan 

mengenai budaya dan 

bahasa 

Saya selalu menanamkan kebiasaan untuk selalu berpikir 

positif dan optimis bahwa usaha ini mampu menghasilkan 

keuntungan yang besar. Saya juga selalu mengutamakan 

perilaku yang santun dan selalu menggunakan bahasa indonesia 

yang baik saat berkomunikasi dengan client. 

 Sumber : Data primer, 2018 

Berdasarkan tabel tersebut, maka dapat diketahui jawaban 

Ibu Cindy sebagai responden wanita pengusaha pemilik Emerald 

Dancer terhadap pertanyaan mengenai faktor kesuksesan wanita 

pengusaha pemilik Emerald Dancer dalam variabel dukungan 

keluarga dan pengetahuan. Pada indikator dukungan keluarga, Ibu 

Cindy menjelaskan bahwa beliau menggunakan modalnya sendiri 

sebagai modal awal, tidak ada bantuan berupa modal dari Suami, 

karena pada saat mendirikan Emerald Dancer, Ibu Cindy masih 

duduk di bangku kuliah dan belum menikah. Suami Ibu Cindy juga 

ikut memberikan dukungan dengan cara memberikan ide dan 

motivasi yang berkaitan dengan pengembangan usaha Emerald 
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Dancer. Pada indikator pengetahuan mengenai budaya dan 

bahasa, Ibu Cindy menjelaskan bahwa Ibu Cindy memiliki kebiasaan 

untuk selalu berpikir positif, beliau yakin bahwa usaha yang dibangun 

tersebut mampu menghasilkan keuntungan yang besar. Ibu Cindy juga 

memiliki perilaku yang santun dan selalu menggunakan bahasa 

indonesia yang baik saat berkomunikasi dengan client. 

Selanjutnya adalah hasil jawaban suami wanita pengusaha 

terhadap pertanyaan mengenai faktor kesuksesan wanita pengusaha 

pemilik Emerald Dancer dalam variabel dukungan keluarga dan 

pengetahuan : 

 

Tabel 4.3   Tanggapan Responden ( Suami Wanita Pengusaha ) 

berdasarkan variabel dukungan keluarga dan pengetahuan 

Indikator Jawaban Responden ( Suami Wanita Pengusaha ) 

Dukungan Keluarga 

Saya tidak memberikan bantuan dalam bentuk modal usaha 

Emerald Dancer. Terkadang Saya ikut membantu Ibu Cindy 

mengenai kebutuhan kerja Emerald Dancer, seperti misalnya 

mengedit lagu yang digunakan untuk perform. 

Pengetahuan 

mengenai budaya dan 

bahasa 

Dalam kehidupan sehari-hari, ibu Cindy selalu berperilaku baik 

dan sopan, dan disiplin dalam segala hal baik dalam keadaan di 

luar maupun di dalam rumah. 

 Sumber : Data primer, 2018 

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dilihat tanggapan 

suami wanita pengusaha terhadap pertanyaan mengenai faktor 

kesuksesan wanita pengusaha pemilik Emerald Dancer dalam 
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variabel dukungan keluarga dan pengetahuan. Suami Ibu 

Cindy memiliki jawaban yang sama dengan Ibu Cindy. Pada 

indikator dukungan keluarga, Suami menjelaskan bahwa beliau 

tidak memberikan bantuan dalam bentuk modal usaha Emerald 

Dancer. Terkadang suami ikut membantu Ibu Cindy mengenai 

kebutuhan kerja Emerald Dancer, seperti misalnya mengedit lagu 

yang digunakan untuk perform. Pada indikator pengetahuan 

mengenai budaya dan bahasa, Suami juga menjelaskan bahwa dalam 

kehidupan sehari-hari, ibu Cindy selalu berperilaku baik dan sopan, 

dan disiplin dalam segala hal baik dalam keadaan di luar maupun di 

dalam rumah. 

Berikut adalah jawaban responden Colorful EO terhadap 

pertanyaan mengenai faktor kesuksesan wanita pengusaha pemilik 

Emerald Dancer berdasarkan variabel dukungan keluarga dan 

pengetahuan : 

Tabel 4.4   Tanggapan Responden ( Colorful Event Organizer ) 

berdasarkan variabel dukungan keluarga dan pengetahuan 

Indikator Jawaban Responden ( Colorful Event Organizer ) 

Pengetahuan 

mengenai budaya dan 

bahasa 

Ibu Cindy memiliki perilaku yang sopan, dan juga disiplin. 

Beliau juga selalu berkomunikasi menggunakan bahasa yang 

santun, baik kepada vendor maupun kepada client. 

 Sumber : Data primer, 2018 

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui jawaban responden 

Colorful EO terhadap pertanyaan mengenai faktor kesuksesan 
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wanita pengusaha pemilik Emerald Dancer pada indikator 

pengetahuan mengenai budaya dan bahasa. Bapak Iwan 

menjelaskan bahwa Ibu Cindy memiliki perilaku yang sopan, dan 

juga disiplin. Beliau juga selalu berkomunikasi menggunakan 

bahasa yang santun, baik kepada vendor maupun kepada client. 

Selanjutnya adalah tanggapan responden Venus 

Videography terhadap pertanyaan mengenai faktor kesuksesan 

wanita pengusaha pemilik Emerald Dancer dalam variabel 

dukungan keluarga dan pengetahuan : 

Tabel 4.5    Tanggapan Responden ( Venus Videography )  

berdasarkan dukungan keluarga dan pengetahuan 

Indikator Jawaban Responden ( Venus Videography ) 

Pengetahuan 

mengenai budaya dan 

bahasa 

Ibu Cindy berperilaku baik dan sopan kepada siapapun.  

Beliau juga memiliki disiplin waktu yang baik, terbukti bahwa 

beliau selalu datang on time ketika meeting atau event terkait. 

 Sumber : Data primer, 2018  

 Berdasarkan tabel diatas, maka dapat diketahui jawaban 

responden Venus Videography terhadap pertanyaan mengenai 

faktor kesuksesan wanita pengusaha pemilik Emerald Dancer pada 

indikator pengetahuan mengenai budaya dan bahasa. Bapak Andi 

menjelaskan bahwa Ibu Cindy berperilaku baik dan sopan kepada 

siapapun. Beliau juga memiliki disiplin waktu yang baik, terbukti 

bahwa beliau selalu datang on time ketika meeting atau event terkait. 
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4.3.1.1 Analisis Dukungan Keluarga 

Emerald Dancer didirikan oleh Ibu Cindy dengan 

menggunakan modal yang ia kumpulkan sendiri sejak beliau 

masih kuliah dan belum menikah. Beliau menggunakan 

modalnya sendiri sebagai modal awal mendirikan usaha, 

seperti membeli beberapa kostum tari, properti tari, 

akomodasi, serta perlengkapan-perlengkapan tari lainnya. 

Apabila ada dukungan dan motivasi yang diberikan 

dari keluarga kepada wanita pengusaha, maka wanita 

pengusaha ini akan mampu melakukan pekerjaannya dengan 

lebih baik. Ibu Cindy mendapatkan dukungan dari suami 

dalam bentuk ide , motivasi dan beberapa bantuan lain yang 

berkaitan dengan pengembangan usaha Emerald Dancer, 

seperti mengedit lagu yang digunakan Emerald Dancer 

untuk perform, terkadang juga memberikan informasi 

mengenai perkembangan tren yang ada. Dengan adanya 

dukungan dari suami tersebut, maka Ibu Cindy dapat meraih 

kesuksesannya dalam mengelola Emerald Dancer, serta 

dapat menghadapi kesulitan dan permasalahan yang muncul. 

4.3.1.2 Analisis Pengetahuan mengenai budaya dan bahasa 

Menjadi seorang wanita pengusaha yang memiliki 

pengetahuan mengenai budaya dan bahasa yang baik akan 
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membuat wanita tersebut memiliki pola pikir dan 

kebiasaan perilaku yang baik. Sama halnya dengan Ibu 

Cindy yang selalu berpikir positif dan yakin bahwa usaha 

yang didirikannya tersebut mampu menghasilkan 

keuntungan yang besar. 

Dalam sehari-harinya, Ibu Cindy memiliki perilaku 

yang baik dan sopan kepada siapapun, beliau selalu 

mengutamakan komunikasi yang baik dengan menggunakan 

bahasa Indonesia kepada vendor maupun clientnya. Selain 

itu, Ibu Cindy juga memiliki kedisiplinan yang tinggi dan 

menghargai waktu, terbukti ketika beliau selalu menghadiri 

rapat dan acara pesta dengan tepat waktu. Hal-hal tersebut 

dapat menunjukkan bahwa Ibu Cindy memiliki pengetahuan 

mengenai budaya dan bahasa yang baik sehingga mampu 

mendorong Ibu Cindy dalam mencapai kesuksesannya. 

4.3.2 KETRAMPILAN KOMUNIKASI DAN PENGETAHUAN 

TENTANG BISNIS 

Keterampilan komunikasi dan pengetahuan tentang bisnis 

yang dimiliki seorang pengusaha merupakan salah satu faktor 

pendorong kesuksesan wanita pengusaha. Dalam variabel ini, 

keempat responden akan menjawab wawancara dari semua indikator 

faktor keterampilan komunikasi dan pengetahuan tentang bisnis. 

Berikut ini adalah hasil jawaban wanita pengusaha mengenai 
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keterampilan komunikasi dan pengetahuan tentang bisnis 

wanita pengusaha pemilik Emerald  Dancer : 

Tabel 4.6   Tanggapan Responden ( Wanita Pengusaha ) berdasarkan 

Ketrampilan Komunikasi dan Pengetahuan Tentang Bisnis 

Indikator Jawaban Responden ( Wanita Pengusaha ) 

Kemampuan dalam 

menjalin relasi 

Saya menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan beberapa 

vendor. Saya juga aktif terlibat dalam organisasi terkait seperti 

IKAPESTA yaitu Ikatan Pengusaha Jasa dan Perlengkapan 

Pesta. 

Keterampilan 

Komunikasi 

Dalam proses penyampaian produk jasa kepada client, saya 

biasanya menunjukkan beberapa video pertunjukan tari 

Emerald Dancer yang pernah dilakukan, sehingga client dapat 

mengetahui dengan jelas bagaimana kualitas dan penampilan 

produk jasa Emerald Dancer. 

Kualitas Personal 

Saya selalu mengutamakan kepercayaan diri dan bersikap ramah 

kepada siapapun, sehingga dapat mudah bergaul dan mudah 

mendapatkan relasi. Disisi lain, hal tersebut juga dapat membuat 

orang lain merasa nyaman untuk berinteraksi dengan Saya. 

Pengetahuan 

mengenai produk dan 

layanan 

Saya sudah memiliki pengalaman yang cukup lama dalam 

mempelajari seni tari serta menguasai beberapa jenis tarian. 

Saya juga selalu mengikuti perkembangan tren tarian di dunia, 

sehingga dari situlah saya dapat memperoleh inspirasi tarian 

yang bermanfaat untuk perkembangan usaha Emerald Dancer. 

 Sumber : Data primer, 2018 

Berdasarkan tabel tersebut, maka dapat diketahui jawaban 

Ibu Cindy sebagai responden wanita pengusaha pemilik Emerald 

Dancer terhadap pertanyaan mengenai faktor kesuksesan wanita 

pengusaha pemilik Emerald Dancer dalam variabel ketrampilan 

komunikasi dan pengetahuan tentang bisnis. Pada indikator 

kemampuan dalam menjalin relasi, Ibu Cindy menjelaskan bahwa 

beliau memiliki jalinan kerjasama yang baik dengan beberapa 
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vendor. Ibu Cindy juga aktif terlibat dalam organisasi terkait 

seperti IKAPESTA yaitu Ikatan Pengusaha Jasa dan Perlengkapan 

Pesta yang diadakan dua kali dalam setahun. Pada indikator 

ketrampilan komunikasi, Ibu Cindy menjelaskan bahwa dalam 

menyampaikan produk jasanya kepada client, beliau menunjukkan 

beberapa video pertunjukan tari Emerald Dancer yang pernah 

dilakukan, sehingga client dapat mengetahui dengan jelas 

bagaimana kualitas dan penampilan produk jasa Emerald Dancer. 

Pada indikator kualitas personal, Ibu Cindy mengutamakan 

kepercayaan diri dan bersikap ramah kepada siapapun, sehingga 

beliau mudah bergaul dan mudah mendapatkan relasi. Disisi lain, 

hal tersebut juga dapat membuat orang lain merasa nyaman untuk 

berinteraksi dengan Ibu Cindy. Dan pada indikator pengetahuan 

mengenai produk dan layanan, Ibu Cindy menjelaskan bahwa beliau 

sudah cukup banyak memiliki pengalaman dalam mempelajari seni 

tari serta menguasai beberapa jenis tarian. Ibu Cindy juga selalu 

mengikuti perkembangan tren tarian di dunia dan memiliki wawasan 

yang luas, sehingga Ibu Cindy dapat memperoleh inspirasi tarian 

yang bermanfaat untuk perkembangan usahanya. 

Selanjutnya adalah tanggapan tanggapan suami wanita 

pengusaha terhadap pertanyaan mengenai faktor kesuksesan wanita 

pengusaha pemilik Emerald Dancer dalam variabel ketrampilan 

komunikasi dan pengetahuan tentang bisnis : 
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Tabel 4.7   Tanggapan Responden ( Suami Wanita Pengusaha ) 

berdasarkan ketrampilan komunikasi dan pengetahuan tentang 

bisnis 

Indikator Jawaban Responden ( Suami Wanita Pengusaha ) 

Kemampuan dalam 

menjalin relasi 

Ibu Cindy aktif dalam organisasi terkait, seperti IKAPESTA. Ia 

juga memiliki hubungan yang baik dengan para vendor, 

terbukti dari vendor - vendor yang juga ikut merekomendasikan 

Emerald Dancer kepada clientnya. 

Keterampilan 

Komunikasi 

Ibu Cindy mampu memperkenalkan dan menyampaikan 

produk jasanya dengan baik dan jelas kepada pelanggannya.  

Kualitas Personal 

Ibu Cindy memiliki rasa percaya diri yang tinggi dan sikap 

yang ramah kepada siapapun, dapat dilihat ketika beliau selalu 

menyapa orang yang dikenal dengan tegur sapa dan senyuman. 

Pengetahuan 

mengenai produk dan 

layanan 

Ibu Cindy sudah terjun dalam dunia industri tari sejak tahun 

2008, oleh karena itu beliau sudah mempelajari dan menguasai 

beberapa jenis tarian dengan cukup baik. Beliau juga selalu 

mengikuti perkembangan tren tarian yang ada, baik itu tarian 

tradisional maupun tarian modern 

 Sumber : Data primer, 2018 

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dilihat tanggapan 

suami wanita pengusaha terhadap pertanyaan mengenai faktor 

kesuksesan wanita pengusaha pemilik Emerald Dancer dalam 

variabel ketrampilan komunikasi dan pengetahuan tentang bisnis. 

Pada indikator kemampuan dalam menjalin relasi, Suami 

menjelaskan bahwa Ibu Cindy aktif dalam organisasi terkait, seperti 

IKAPESTA. Ibu Cindy juga memiliki hubungan yang baik dengan 

para vendor, terbukti dari vendor - vendor yang juga ikut 

merekomendasi-kan Emerald Dancer kepada clientnya. Pada 

indikator ketrampilan komunikasi, suami mengakui bahwa Ibu 

Cindy mampu memperkenalkan dan menyampaikan produk jasanya 
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dengan baik dan jelas kepada pelanggannya. Pada indikator 

kualitas personal, Suami menjelaskan bahwa Ibu Cindy memiliki 

rasa percaya diri yang tinggi dan sikap yang ramah kepada siapapun. 

Hal tersebut ditunjukkan ketika Ibu Cindy selalu menyapa orang 

yang dikenal dengan tegur sapa dan senyuman. Dan pada indikator 

pengetahuan mengenai produk dan layanan, Suami juga 

menjelaskan bahwa Ibu Cindy sudah terjun dalam dunia industri tari 

sejak tahun 2008, oleh karena itu beliau sudah mempelajari dan 

menguasai beberapa jenis tarian dengan cukup baik. Ibu Cindy juga 

selalu mengikuti perkembangan tren tarian yang ada, baik itu tarian 

tradisional maupun tarian modern. 

Berikutnya dapat dilihat tanggapan vendor Colorful Event 

Organizer berdasarkan pertanyaan tentang faktor kesuksesan wanita 

pengusaha pemilik Emerald Dancer dalam variabel ketrampilan 

komunikasi dan pengetahuan tentang bisnis : 

 

Tabel 4.8   Tanggapan Responden ( Colorful Event Organizer ) 

berdasarkan Ketrampilan Komunikasi dan Pengetahuan tentang Bisnis 

Indikator Jawaban Responden ( Colorful Event Organizer ) 

Kemampuan dalam 

menjalin relasi 

Emerald Dancer menjalin kerjasama dan hubungan yang baik 

dengan Colorful EO, terbukti sudah cukup sering kami 

bekerjasama dalam satu acara pesta. 
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Keterampilan 

Komunikasi 

Ibu Cindy biasanya memperkenalkan produk jasanya melalui 

sosial media yang digunakan Emerald Dancer, Ibu Cindy juga 

selalu memberikan layanan yang baik dan informasi yang jelas. 

Kualitas Personal 

Ibu Cindy selalu bersikap ramah dan mudah bergaul kepada 

siapapun, sehingga banyak vendor yang memiliki hubungan 

kerjasama yang -baik dengan Emerald Dancer dan banyak 

client yang sering menggunakan produk jasa Emerald Dancer. 

Pengetahuan 

mengenai produk dan 

layanan 

Ibu Cindy cukup menguasai beberapa jenis tarian dan 

mengikuti perkembangan tren yang ada. Saya sudah sering 

melihatbanyak konsumen yang puas terhadap produk jasa 

Emerald Dancer terhadap permintaan yang diharapkan 

pelanggan. 

 Sumber : Data primer, 2018 

Berdasarkan  tabel tersebut, dapat diketahui jawaban 

responden Colorful EO terhadap pertanyaan mengenai faktor 

kesuksesan wanita pengusaha pemilik Emerald Dancer pada 

variabel ketrampilan komunikasi dan pengetahuan tentang bisnis. 

Pada indikator kemampuan dalam menjalin relasi, Bapak Iwan 

menjelaskan bahwa Emerald Dancer menjalin kerjasama dan 

hubungan yang baik dengan Colorful EO, terbukti bahwa keduanya 

sudah cukup sering bekerjasama dalam satu acara pesta. Pada 

indikator ketrampilan komunikasi, Bapak Iwan memiliki jawaban 

yang sama dengan Ibu Cindy bahwa Ibu Cindy memperkenalkan 

produk jasanya melalui sosial media yang digunakan Emerald 

Dancer. Selain itu, Ibu Cindy selalu memberikan layanan yang baik 

dan informasi yang jelas. Pada indikator kualitas personal, Bapak 
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Iwan menjelaskan bahwa Ibu Cindy selalu bersikap ramah 

dan mudah bergaul kepada siapapun, sehingga banyak vendor yang 

memiliki hubungan kerjasama yang -baik dengan Emerald Dancer 

dan banyak client yang sering menggunakan produk jasa Emerald 

Dancer. Pada indikator pengetahuan mengenai produk dan layanan, 

menurut Bapak Iwan, Ibu Cindy cukup menguasai beberapa jenis 

tarian dan mengikuti perkembangan tren yang ada, sehingga Ibu 

Cindy dapat memberikan kepuasan terhadap permintaan tarian 

konsumen. 

Selanjutnya, hasil jawaban responden venus videography 

berdasarkan pertanyaan tentang faktor kesuksesan wanita pengusaha 

pemilik Emerald Dancer dalam variabel ketrampilan komunikasi 

dan pengetahuan tentang bisnis dapat dilihat melalui tabel berikut : 

Tabel 4.9   Tanggapan Responden ( Venus Videograhy ) berdasarkan 

Ketrampilan Komunikasi dan Pengetahuan tentang Bisnis 

Indikator Jawaban Responden ( Venus Videography ) 

Kemampuan dalam 

menjalin relasi 

Ibu Cindy selalu mengikuti dan menghadiri setiap acara 

IKAPESTA yang diadakan. Kami juga cukup sering 

bekerjasama dalam satu event, seperti shooting video presweet 

dan acara pernikahan. 

Keterampilan 

Komunikasi 

Ibu Cindy dapat meyakinkan pelanggan mengenai produk 

jasanya dengan informasi yang jelas. Konsumen juga dapat 

melihat video Emerald Dancer dari akun instagram Emerald 

Dancer dan menggunakan Line, Email dan Whatsapp sebagai 

sarana komunikasi. 



 

53 
 

Kualitas Personal 

Ibu Cindy memiliki sifat yang ramah dan juga menjalin 

hubungan yang baik dengan para vendor, terbukti bahwa acara 

yang dihasilkan berjalan dengan sukses dan lancar. 

Pengetahuan 

mengenai produk dan 

layanan 

Ibu Cindy dapat membina penari-penari di Emerald Dancer 

untuk mampu menguasai semua jenis tarian yang di tampilkan 

sehingga dapat memberikan layanan dan kualitas yang 

maksimal kepada konsumen. 

 Sumber : Data primer, 2018 

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat tanggapan 

Venus Videography terhadap pertanyaan mengenai faktor 

kesuksesan wanita pengusaha pemilik Emerald Dancer dalam 

variabel ketrampilan komunikasi dan pengetahuan tentang bisnis. 

Pada indikator kemampuan dalam menjalin relasi, Bapak Andi 

menjelaskan bahwa Ibu Cindy selalu aktif mengikuti dan 

menghadiri setiap acara IKAPESTA yang diadakan. Emerald 

Dancer dan Venus Videography juga cukup sering bekerjasama 

dalam satu event, seperti shooting video presweet dan acara 

pernikahan. Sedangkan pada indikator ketrampilan komunikasi, 

Bapak Andi juga memberikan tanggapan yang sama dengan 

responden lainnya, yaitu bahwa Konsumen juga dapat melihat video 

Emerald Dancer dari akun instagram Emerald Dancer dan 

menggunakan Line, Email dan Whatsapp sebagai sarana 

komunikasi. Selain itu, Ibu Cindy juga dapat meyakinkan pelanggan 

mengenai produk jasanya dengan informasi yang jelas. Pada 

indikator kualitas personal, Bapak Andi menjelaskan bahwa Ibu 
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Cindy memiliki sifat yang ramah dan juga menjalin 

hubungan yang baik dengan para vendor, terbukti bahwa acara yang 

dihasilkan berjalan dengan sukses dan lancar. Dan pada indikator 

pengetahuan mengenai produk dan layanan, Bapak Andi mengakui 

bahwa Ibu Cindy dapat membina penari-penari di Emerald Dancer 

untuk mampu menguasai semua jenis tarian yang di tampilkan 

sehingga dapat memberikan layanan dan kualitas yang maksimal 

kepada konsumen. 

4.3.2.1 Analisis Kemampuan dalam menjalin relasi 

Relasi atau sebuah hubungan terjalin karena sering 

terjadinya komunikasi di antara pihak-pihak yang 

bersangkutan. Oleh karena itu, seorang pengusaha harus 

memiliki cara komunikasi yang baik untuk dapat menjalin 

sebuah relasi atau hubungan kerja demi kelangsungan 

usahanya. Karena relasi yang luas akan mendorong 

pengusaha dalam mencapai kesuksesan usahanya.  

Dengan mengikuti organisasi terkait seperti 

IKAPESTA atau Ikatan Pengusaha Jasa dan Perlengkapan 

Pesta, Emerald Dancer memiliki relasi dengan para vendor 

yang tergabung di dalamnya. Ibu Cindy selalu mengikuti dan 

menghadiri setiap acara IKAPESTA yang diadakan dan 

cukup sering bekerjasama dengan beberapa vendor. Hal 
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tersebut dibuktikan dengan adanya beberapa Event 

Organizer yang sudah menjalin kerja sama dengan Ibu Cindy 

selama lebih dari 3 tahun. Selain itu, Ibu Cindy juga menjalin 

hubungan yang baik dengan setiap pelanggannya, baik 

sebelum maupun sesudah event dimana mereka 

bekerjasama, Ibu Cindy selalu memberikan perhatian dan 

rasa empatinya kepada setiap pelanggan tersebut sehingga 

tidak heran apabila banyak pelanggan Ibu Cindy yang 

melakukan repeat order atau menggunakan produk jasa 

Emerald Dancer lagi. Oleh karena itu, salah satu faktor 

Emerald Dancer dapat mencapai kesuksesannya adalah 

dengan memiliki relasi yang luas. 

4.3.2.2 Analisis Ketrampilan Komunikasi 

Ketrampilan berkomunikasi sangat diperlukan bagi 

seorang pengusaha untuk dapat menjalin sebuah relasi atau 

hubungan yang baik, diantaranya seperti mampu berbicara 

dengan baik kepada lawan bicaranya untuk dapat 

menyampaikan gagasannya atau memperkenalkan produk 

jasanya, serta mampu mengenali pentingnya teknologi masa 

modern sebagai sarana komunikasi yang dapat digunakan 

untuk kepentingan bisnisnya.  
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Dalam memperkenalkan produk jasanya kepada 

pelanggan, Ibu Cindy memiliki kemampuan berkomunikasi 

yang baik dengan cara menunjukkan beberapa video 

pertunjukan tari Emerald Dancer yang pernah dilakukan, 

sehingga client dapat mengetahui dengan jelas bagaimana 

kualitas dan penampilan produk jasa Emerald Dancer. Beliau 

juga mengenali pentingnya teknologi masa kini sebagai 

sarana komunikasi yang dapat digunakan untuk kepentingan 

bisnisnya, seperti menggunakan media sosial seperi 

Instagram, Email, Line dan Whatsapp untuk menyampaikan 

produk jasanya kepada pelanggan. Disisi lain, Ibu Cindy 

adalah seseorang yang memiliki sifat ramah sehingga mudah 

bergaul dengan orang lain dan mudah mendapatkan relasi 

dari pelanggan dan vendor yang bekerjasama. Beliau juga 

mampu meyakinkan atau berbicara dengan baik kepada 

pelanggannya.  

4.3.2.3 Analisis Kualitas Personal 

Untuk dapat mencapai kesuksesannya, Ibu Cindy 

memiliki kualitas diri yang baik yaitu dengan 

mengutamakan kepercayaan diri namun tetap memiliki 

kerendahan hati dan bersikap ramah kepada siapapun. 

Keramahan Ibu Cindy dapat dilihat ketika beliau selalu 

menyapa orang yang dikenal dengan tegur sapa dan 
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senyuman. Oleh karena hal tersebut, Ibu Cindy juga 

dapat membuat pelanggannya merasa nyaman untuk 

berinteraksi dengannya, selain itu banyak juga vendor yang 

memiliki hubungan kerjasama yang baik dengan Emerald 

Dancer dan banyak client yang sering menggunakan produk 

jasa Emerald Dancer. 

Kualitas diri Ibu Cindy tersebut dapat menghasilkan 

kesuksesan usahanya yang dibuktikan melalui acara-acara 

yang berjalan dengan lancar serta banyaknya pelanggan 

yang menggunakan jasa Emerald Dancer. 

4.3.2.4 Analisis Pengetahuan mengenai produk dan layanan 

Seorang pengusaha harus benar – benar memahami 

produk yang ia tawarkan ke pasar, seperti jenis produk, 

siklus hidup produk, dan mengenai pemberian layanan yang 

baik kepada pelanggannya. Ibu Cindy sudah cukup lama 

mempelajari seni tari dan memiliki banyak pengalaman 

dalam dunia industri tari, oleh karena itu beliau sudah cukup 

menguasai beberapa jenis tarian dengan baik. Tidak hanya 

Ibu Cindy saja, namun beliau juga membina penari-

penarinya dalam menguasai tarian dan memberikan 

pelayanan yang maksimal kepada pelanggan. Emerald 

Dancer juga selalu mengikuti perkembangan tren yang ada 
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dan Ibu Cindy memiliki wawasan yang luas 

mengenai inspirasi tarian yang berkembang saat ini, baik 

tarian tradisional maupun tarian modern. Oleh karena hal 

tersebut, maka Ibu Cindy selalu mampu memenuhi 

permintaan jenis produk yang diinginkan pelanggan. 

Ibu Cindy juga selalu memberikan layanan yang 

profesional kepada setiap pelanggannya, dapat dilihat dari 

kehandalannya dalam memberikan layanan secara 

meyakinkan dan akurat atau sesuai dengan apa yang 

diharapkan para pelanggannya. Ibu Cindy juga mampu 

memberikan perhatian dan rasa empatinya kepada setiap 

pelanggan dan vendor yang bekerja sama, sehingga banyak 

pelanggan dan vendor yang merasa nyaman ketika 

bekerjasama dengan Emerald Dancer. 

 

4.3.3 KOMPETENSI PRODUK DAN KEMAMPUAN BISNIS 

Salah satu faktor pendorong kesuksesan wanita pengusaha 

adalah kompetensi produk dan kemampuan bisnis yang dimiliki oleh 

wanita pengusaha. Dalam variabel ini, Suami tidak ikut memberikan 

jawaban wawancara pada setiap indikator, karena beliau kurang 

memahami seberapa besar kompetensi produk dan kemampuan 

bisnis yang dimiliki oleh Emerald Dancer. Oleh karena itu, 
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responden yang diwawancarai dalam variabel kompetensi 

produk dan kemampuan bisnis adalah wanita pengusaha, vendor 

Colorful Event Organizer, dan vendor Venus Videography. 

Berikut adalah hasil rekapan  jawaban responden wanita 

pengusaha berdasarkan faktor kompetensi produk dan kemampuan 

bisnis yang dimiliki Emerald Dancer : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.10   Tanggapan Responden ( Wanita Pengusaha )  

berdasarkan kompetensi produk dan kemampuan bisnis 

Indikator Jawaban Responden ( Wanita Pengusaha ) 

Kualitas  produk          

dan layanan 

Emerald Dancer memiliki ciri khas sendiri dalam bidang 

jasanya yaitu memiliki variasi koreografi yang inovatif dan 

kreatif. Selain itu, Saya selalu menampilkan konsep tarian yang 

matang. Saya juga selalu berusaha memberikan layanan yang 

meyakinkan dan akurat atau sesuai dengan yang telah 

disepakati oleh client dan vendor yang bekerja sama. 

Loyalitas Konsumen 
Saya sering menerima testimoni yang baik dari beberapa 

vendor yang bekerjasama dan juga para client. Selain itu, juga 
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banyak vendor yang melakukan repeat order mengenai produk 

jasa Emerald Dancer.  

Ketersediaan layanan 

profesional 

Saya selalu berusaha membantu pelanggan dengan memberikan 

layanan yang cepat dan tepat. Selain itu, saya juga selalu 

mengingatkan para penari untuk mampu berinteraksi dengan baik 

dan sopan kepada client,  serta selalu mengutamakan 

profesionalitas dalam menyediakan produk jasanya. 

Keunggulan 

Teknologi 

Saya cenderung menggunakan media sosial seperti 

mengunggah video-video yang pernah ditampilkan Emerald 

Dancer melalui Instagram, selain itu Saya juga menggunakan 

Line dan Whatsapp sebagai sarana untuk berkomunikasi dan 

menyampaikan produk jasanya kepada client dan vendor yang 

bekerja sama. 

 Sumber : Data primer, 2018 

 

Tanggapan Ibu Cindy terhadap pertanyaan mengenai faktor 

kesuksesan wanita pengusaha pemilik Emerald Dancer dalam 

variabel  kompetensi produk dan kemampuan bisnis dapat dilihat 

melalui tabel di atas. Pada indikator kualitas produk dan layanan, 

Ibu Cindy menjelaskan bahwa Emerald Dancer memiliki ciri khas 

sendiri dalam bidang jasanya yaitu memiliki variasi koreografi yang 

inovatif dan kreatif. Selain itu, Ibu Cindy selalu menampilkan 

konsep tarian yang matang. Beliau juga selalu memberikan layanan 

yang meyakinkan dan akurat atau sesuai dengan yang telah 

disepakati oleh kedua belah pihak. Sedangkan pada indikator 

loyalitas konsumen, Ibu Cindy menjawab bahwa beliau sering 
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menerima testimoni yang baik dari beberapa vendor yang 

bekerjasama dan konsumennya. Selain itu, juga banyak vendor yang 

melakukan repeat order mengenai produk jasa Emerald Dancer. 

Maka dapat dilihat bahwa konsumen Ibu Cindy memiliki loyalitas 

yang tinggi. Pada indikator  ketersediaan layanan profesional, Ibu 

Cindy menjelaskan bahwa beliau selalu membantu pelanggan 

dengan memberikan layanan yang cepat dan tepat. Selain itu, para 

penari Emerald Dancer juga mampu berinteraksi dengan baik dan 

sopan kepada konsumen Ibu Cindy serta selalu mengutamakan 

profesionalitas dalam menyediakan produk jasanya. Dan pada 

indikator keunggulan teknologi, Ibu Cindy menggunakan teknologi 

berupa jejaring media sosial dengan cara mengunggah video-video 

yang pernah ditampilkan Emerald Dancer melalui Instagram, selain 

itu Ibu Cindy juga menggunakan Line dan Whatsapp sebagai sarana 

untuk berkomunikasi dan menyampaikan produk jasanya kepada 

pelanggan dan vendor yang bekerja sama. 

Selanjutnya adalah hasil tanggapan responden vendor 

Colorful Event Organizer berdasarkan faktor kompetensi produk 

dan kemampuan bisnis yang dimiliki Emerald Dancer : 

Tabel 4.11  Tanggapan Responden ( Colorful Event Organizer ) 

Berdasarkan Kompetensi Produk dan Kemampuan Bisnis 

Indikator Jawaban Responden ( Colorful Event Organizer ) 
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Kualitas  produk          

dan layanan 

Ibu Cindy selalu mampu memenuhi kebutuhan dan permintaan 

konsumen secara profesional, baik dari permintaan tarian yang 

sederhana hingga konsep yang rumit. 

Loyalitas Konsumen 

Banyak client yang puas terhadap layanan dan produk jasa yang 

dimiliki Emerald  Dancer, terbukti dari banyaknya client yang 

lebih memilih Emerald Dancer dibanding produk sejenis 

lainnya.  

Ketersediaan layanan 

profesional 

Emerald Dancer mampu membantu dan memberikan layanan 

dengan cepat kepada konsumen serta dapat memberikan 

perhatian dan kepercayaan kepada konsumennya. 

Keunggulan 

Teknologi 

Selain mengikuti IKAPESTA, dalam melakukan promosi, 

Emerald Dancer menggunakan media sosial seperti Instagram 

untuk menyampaikan produk jasanya kepada konsumen. 

 Sumber : Data primer, 2018 

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat tanggapan 

Colorful Event Organizer terhadap pertanyaan mengenai faktor 

kesuksesan wanita pengusaha pemilik Emerald Dancer dalam 

variabel kompetensi produk dan kemampuan bisnis. Pada indikator 

kualitas produk dan layanan, Bapak Iwan mengakui bahwa Ibu 

Cindy selalu mampu memenuhi kebutuhan dan permintaan 

konsumen secara profesional, baik dari permintaan tarian yang 

sederhana hingga konsep yang rumit. Pada indikator loyalitas 

konsumen, Bapak Iwan juga mengakui bahwa terdapat banyak client 

yang puas terhadap layanan dan produk jasa yang dimiliki Emerald  

Dancer. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui banyaknya client 

yang lebih memilih Emerald Dancer dibanding produk sejenis 
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lainnya. Sedangkan pada indikator ketersediaan layanan 

profesional, Bapak Iwan menjawab bahwa Emerald Dancer mampu 

membantu dan memberikan layanan dengan cepat kepada konsumen 

serta dapat memberikan perhatian dan kepercayaan kepada 

konsumennya. Dan pada indikator keunggulan teknologi, Bapak 

Iwan menjelaskan bahwa selain mengikuti IKAPESTA, dalam 

melakukan promosi, Emerald Dancer menggunakan media sosial 

seperti Instagram untuk menyampaikan produk jasanya kepada 

konsumen. 

Berikut adalah hasil tanggapan responden vendor Venus 

Videography berdasarkan faktor kompetensi produk dan 

kemampuan bisnis yang dimiliki Emerald Dancer : 

 

 

Tabel 4.11  Tanggapan Responden ( Venus Videography ) 

Berdasarkan Kompetensi Produk dan Kemampuan Bisnis 

Indikator Jawaban Responden ( Venus Videography ) 

Kualitas  produk          

dan layanan 

Produk jasa Emerald Dancer selalu inovatif dan memiliki 

orisinalitas atau perbedaan dengan produk sejenis kompetitor. 

Loyalitas Konsumen 

Banyak konsumen yang merasa puas telah menggunakan 

produk jasa Emerald Dancer, sehingga mayoritias dari mereka 

menggunakan produk jasa Emerald Dancer lebih dari satu kali. 

Ketersediaan layanan 

profesional 

Emerald Dancer cukup handal dalam memberikan layanan 

secara meyakinkan dan akurat atau sesuai dengan apa yang 
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diharapkan konsumennya, terbukti dari kualitas penarinya yang 

juga cukup baik dan profesional. 

Keunggulan 

Teknologi 

Emerald Dancer menggunakan Instagram sebagai media untuk 

melakukan promosi dan menyampaikan produk jasanya. 

Sedangkan untuk berkomunikasi menyampaikan produk 

jasanya, Emerald Dancer menggunakan Line dan Whatsapp. 

 Sumber : Data primer, 2018 

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui jawaban 

responden Venus Videography terhadap pertanyaan mengenai 

faktor kesuksesan wanita pengusaha pemilik Emerald Dancer pada 

variabel kompetensi produk dan kemampuan bisnis. Pada indikator 

kualitas produk dan layanan, Bapak Andi menjelaskan bahwa 

produk jasa Emerald Dancer selalu inovatif dan memiliki orisinalitas 

atau perbedaan dengan produk sejenis kompetitor. Pada indikator 

loyalitas konsumen, tanggapan dari Bapak Andi juga kurang lebih 

sama dengan tangggapan dari Colorful Event Organizer, yaitu 

banyak konsumen yang merasa puas telah menggunakan produk jasa 

Emerald Dancer, sehingga mayoritias dari mereka menggunakan 

produk jasa Emerald Dancer lebih dari satu kali. Sedangkan pada 

indikator ketersediaan layanan profesional, Bapak Andi mengakui 

bahwa Emerald Dancer cukup handal dalam memberikan layanan 

secara meyakinkan dan akurat atau sesuai dengan apa yang 

diharapkan konsumennya, hal tersebut dapat dibuktikan dari kualitas 

penarinya yang juga cukup baik dan profesional. Dan pada indikator 
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keunggulan teknologi, Bapak Andi juga menjelaskan bahwa 

Emerald Dancer menggunakan Instagram sebagai media untuk 

melakukan promosi dan menyampaikan produk jasanya. Sedangkan 

untuk berkomunikasi menyampaikan produk jasanya, Emerald 

Dancer menggunakan Line dan Whatsapp. 

4.3.3.1 Analisis Kualitas produk dan layanan 

Produk yang berkualitas adalah produk yang 

memiliki mutu baik dan produk yang inovatif, serta memiliki 

diferensiasi atau keunggulan dibanding dengan produk 

sejenis lainnya. Emerald Dancer  memiliki produk jasa yang 

inovatif. Ibu Cindy selalu menambahkan beberapa variasi 

dalam setiap jenis tarian yang dikemas dalam satu 

pertunjukkan tari yang menarik. Emerald Dancer juga 

memiliki orisinalitas atau perbedaan dengan produk sejenis 

kompetitor, seperti misalnya salah satu konsep tarian yang 

dimiliki Emerald Dancer yaitu LED Dance atau menari 

menggunakan lampu yang dipasang di setiap jari-jari tangan 

para penarinya dan lebih menonjolkan tarian gerakan jari-

jari tangan tersebut. Hal-hal diatas juga didukung dengan 

banyaknya konsumen yang menggunakan produk jasa 

Emerald Dancer dan memberikan kesan yang baik dan puas 

terhadap pertunjukkan tari yang ditampilkan oleh Emerald 

Dancer. Selain itu, Emerald Dancer juga dapat memberikan 
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layanan yang berkualitas dan handal sehingga 

mampu memenuhi atau melebihi harapan dan kebutuhan 

pelanggan, baik dari permintaan tarian yang sederhana 

hingga konsep yang rumit. Selain itu, Hal tersebut yang 

menjadi salah satu keunggulan Emerald Dancer dibanding 

dengan produk sejenis lainnya. 

4.3.3.2 Analisis Loyalitas Konsumen 

Apabila layanan yang diberikan sesuai atau bahkan 

melebihi yang diharapkan pelanggan, maka hal tersebut akan 

menciptakan sebuah nilai positif dari pelanggan yang dapat 

membuat pelanggan memiliki loyalitas terhadap produk jasa 

perusahaan tersebut. Kesuksesan Emerald Dancer juga dapat 

dilihat dari banyaknya pelanggan yangmerasa puas terhadap 

layanan dan produk jasa yang dimiliki Emerald  Dancer, 

karena mayoritias dari mereka menggunakan produk jasa 

Emerald Dancer lebih dari satu kali atau repeat order. Hal 

tersebut terjadi karena ketekunan Ibu Cindy dalam 

memberikan layanan yang profesional, beliau selalu 

memenuhi permintaan pelanggan sesuai dengan yang telah 

disepakati kedua belah pihak, serta selalu mempertahankan 

kualitas baik dan profesionalitas yang telah di ajarkan 

kepada setiap penarinya. Selain itu, Ibu Cindy juga 

memberikan harga khusus kepada setiap konsumen yang 
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menggunakan jasa Emerald Dancer lebih dari satu 

kali atau berlangganan, karena memang cukup sering Ibu 

Cindy mendapatkan tawaran job dari konsumen yang sama, 

seperti contohnya pesta ulang tahun dan acara gathering 

yang setiap periodenya menggunakan jasa pertunjukkan tari 

Emerald Dancer. Oleh karena itu, banyak client yang lebih 

memilih Emerald Dancer dibanding produk sejenis lainnya.  

4.3.3.3 Analisis Ketersediaan Layanan Profesional 

Kesuksesan sebuah usaha juga didorong oleh adanya 

ketersediaan layanan yang profesional. Terutama dalam 

perusahaan jasa, ketersediaan layanan yng profesional 

sangatlah diperlukan. Layanan profesional yang bermutu 

dapat dilihat dari seberapa mampukah pengusaha dalam 

memberikan layanan secara meyakinkan dan akurat, daya 

tanggap atau mampu membantu pelanggan dan mampu 

memberikan layanan dengan cepat. Emerald Dancer juga 

memiliki layanan yang cukup profesional, dapat dilihat dari 

kehandalannya dalam memberikan layanan secara 

meyakinkan dan akurat atau sesuai dengan apa yang 

diharapkan konsumennya, terbukti dari kualitas penarinya 

yang juga cukup profesional dan dapat memberikan jaminan 

kualitas yang baik. Selain itu, Ibu Cindy juga mampu 

membantu dan memberikan layanan dengan cepat kepada 
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konsumen serta memiliki rasa empati dengan 

memberikan perhatian dan kepercayaan kepada 

konsumennya. Beliau juga selalu mengajarkan kepada para 

penarinya untuk memberikan layanan yang profesional 

sehingga para penari Emerald Dancer juga memiliki 

pengetahuan untuk mampu berinteraksi dengan baik dan 

sopan kepada konsumen Ibu Cindy serta selalu 

mengutamakan profesionalitas dalam menyampaikan 

produk jasanya. 

4.3.3.4 Analisis Keunggulan Teknologi 

Teknologi merupakan hal yang dapat memberikan 

banyak manfaat dalam dunia bisnis. Dengan adanya 

teknologi, pengusaha dapat memproduksi, memasarkan, dan 

melakukan transaksi. Teknologi yang unggul dapat 

mendorong pengusaha untuk mencapai keberhasilan 

usahanya. Ibu Cindy dapat mengikuti perkembangan 

teknologi yang ada dan menggunakan teknologi tersebut 

untuk menjalankan kegiatan bisnisnya. Dalam melakukan 

promosi dan menyampaikan produk jasanya kepada 

pelanggan, Emerald Dancer menggunakan media sosial yang 

cukup berkembang di masa kini, Ibu Cindy menggunakan 

media sosial seperti mengunggah video-video yang pernah 

ditampilkan Emerald Dancer melalui Instagram, selain itu 
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Ibu Cindy juga menggunakan Line dan Whatsapp 

sebagai sarana untuk berkomunikasi kepada pelanggan. Oleh 

karena itu, apabila seorang pengusaha seperti Ibu Cindy 

dapat menggunakan teknologi tersebut untuk menjalankan 

kegiatan bisnisnya, maka hal tersebut dapat menjadi 

pendorong pengusaha untuk mencapai kesuksesan bisnisnya. 

4.3.4 KETERSEDIAAN SUMBER DAYA 

Ketersediaan sumber daya yang dimiliki oleh seorang wanita 

pengusaha juga merupakan salah satu faktor pendorong kesuksesan 

wanita pengusaha. Terdapat empat indikator dalam variabel ini. 

Dalam indikator ketersediaan keuangan dan keinginan untuk sukses, 

responden yang diwawancarai hanya pemilik Emerald Dancer dan 

suami, karena responden Colourful EO dan Venus Videography 

kurang memahami mengenai ketersediaan keuangan yang dimiliki 

Emerald Dancer dan keinginan Ibu Cindy untuk sukses. Sedangkan 

pada indikator ketersediaan peluang dan hubungan personal dengan 

industri, Suami tidak ikut memberikan jawaban wawancara karena 

suami kurang memahami dengan benar mengenai ketersediaan 

peluang dan hubungan personal dengan industri. Berikut ini adalah 

hasil jawaban responden wanita pengusaha mengenai ketersediaan 

sumber daya yang dimiliki oleh Ibu Cindy dalam mengembangkan 

keberhasilan usahanya : 
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Tabel 4.12   Tanggapan Responden ( Wanita Pengusaha )  

Berdasarkan Ketersediaan Sumber Daya 

Indikator Jawaban Responden ( Wanita Pengusaha ) 

Ketersediaan 

Keuangan 

Pada saat awal mendirikan usaha, Saya menggunakan modal 

sendiri sebagai modal awal usaha. Puji Tuhan, sampai saat ini 

Emerald Dancer juga memiliki siklus perputaran uang yang 

lancar. 

Ketersediaan Peluang 

Saya merasa bahwa Emerald Dancer memiliki peluang yang 

besar dalam mendapatkan konsumen, karena adanya hubungan 

kerjasama yang baik dengan beberapa vendor. Selain itu, 

keuntungan yang saya dapatkan juga dapat digunakan untuk 

penambahan aset usahanya seperti penambahan kostum dan 

properti untuk pertunjukkan tarinya. 

Keinginan untuk 

sukses 

Saya selalu  menembahkan inovasi dalam perkembangan usaha 

ini dan selalu mengikuti perkembangan tren mengenai jenis tarian 

yang sedang tren. Saya juga tidak mudah menyerah dalam 

menghadapi permasalahan yang muncul dan selalu mengevaluasi 

kekurangan yang ada dengan menambahkan inovasi dan 

perkembangan yang lebih kreatif lagi. 

Hubungan personal 

dengan industri 

Saya cukup aktif dalam mengikuti organisasi IKAPESTA 

dengan selalu menghadiri dan berpartisipasi dalam setiap acara 

yang diadakan oleh IKAPESTA. Disitu saya juga menjalin 

hubungan yang baik dengan para vendor bahkan dengan 

pengusaha dance group lainnya di Semarang.  

 Sumber : Data primer, 2018 

Tanggapan Ibu Cindy terhadap pertanyaan mengenai faktor 

kesuksesan wanita pengusaha pemilik Emerald Dancer dalam 

variabel  ketersediaan sumber daya dapat dilihat melalui tabel di 

atas. Pada indikator ketersediaan keuangan, Ibu Cindy menjelaskan 
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bahwa saat awal mendirikan usahanya, beliau menggunakan 

modalnya sendiri yang cukup memadai sebagai modal awal 

usahanya. Ibu Cindy juga memiliki siklus perputaran uang yang 

lancar. Sedangkan pada indikator ketersediaan peluang, Ibu Cindy 

memiliki peluang yang besar dalam mendapatkan konsumen, hal 

tersebut ditunjukkan dengan adanya hubungan kerjasama yang baik 

antara Ibu Cindy dengan beberapa vendor. Selain itu, keuntungan 

yang didapatkan Ibu Cindy juga dapat digunakan untuk penambahan 

aset usahanya seperti penambahan kostum dan properti untuk 

pertunjukkan tarinya. Pada indikator keinginan untuk sukses, Ibu 

Cindy menjelaskan bahwa beliau selalu  melakukan inovasi dalam 

perkembangan usahanya dan selalu mengikuti perkembangan tren 

mengenai jenis tarian yang sedang tren saat itu. Ibu Cindy juga 

pantang menyerah dalam menghadapi permasalahan yang muncul 

dan selalu mengevaluasi kekurangannya dengan menambahkan 

inovasi dan perkembangan yang lebih kreatif lagi. Dan pada 

indikator hubungan personal dengan industri, Ibu Cindy menjawab 

bahwa beliau ikut aktif dalam organisasi IKAPESTA, hal tersebut 

dibuktikan bahwa Ibu Cindy selalu menghadiri dan partisipasi dalam 

setiap acara yang diadakan oleh IKAPESTA. Beliau  juga menjalin 

hubungan yang baik dengan para vendor bahkan dengan pengusaha 

dance group lainnya di Semarang. 
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Selanjutnya adalah hasil tanggapan responden suami wanita 

pengusaha berdasarkan faktor ketersediaan sumber daya yang 

dimiliki Emerald Dancer : 

Tabel 4.13   Tanggapan Responden ( Suami Wanita Pengusaha )  

Berdasarkan Ketersediaan Sumber Daya 

Indikator Jawaban Responden ( Suami Wanita Pengusaha ) 

Ketersediaan 

Keuangan 

Saat mendirikan Emerald Dancer, suami tidak membantu 

dalam bentuk modal usaha tersebut, Ibu Cindy mengumpulkan 

modal awalnya sendiri. 

Keinginan untuk 

sukses 

Ibu Cindy selalu mengikuti perkembangan tren tentang produk 

jasa yang ada, dan beliau selalu siap menghadapi permasalahan 

yang ada. Beliau selalu mengevaluasi segala kekurangan yang 

dihadapinya, dan kembali bangkit lagi dengan perkembangan 

inovasi yang lebih baik. 

 Sumber : Data primer, 2018 

Berdasarkan tabel tersebut, maka dapat dilihat jawaban 

responden suami wanita pengusaha terhadap pertanyaan mengenai 

faktor kesuksesan wanita pengusaha pemilik Emerald Dancer pada 

variabel ketersediaan sumber daya. Pada indikator ketersediaan 

keuangan, suami Ibu Cindy memiliki jawaban yang sama dengan 

Ibu Cindy, yaitu bahwa pada saat mendirikan Emerald Dancer, 

suami tidak membantu dalam bentuk modal usaha tersebut, Ibu 

Cindy mengumpulkan modalnya sendiri. Dan pada indikator 

keinginan untuk sukses, Suami Ibu Cindy menjelaskan bahwa Ibu 

Cindy selalu mengikuti perkembangan tren tentang produk jasa yang 
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ada, dan beliau selalu siap menghadapi permasalahan yang 

ada. Beliau selalu mengevaluasi segala kekurangan yang 

dihadapinya, dan kembali bangkit lagi dengan perkembangan 

inovasi yang lebih baik. 

Hasil tanggapan responden vendor Colorful Event Organizer 

berdasarkan faktor ketersediaan sumber daya yang dimiliki Emerald 

Dancer dapat dilihat melalui tabel berikut : 

Tabel 4.14   Tanggapan Responden ( Colorful Event Organizer )  

Berdasarkan Ketersediaan Sumber Daya 

Indikator Jawaban Responden ( Colorful Event Organizer ) 

Ketersediaan Peluang 

Emerald Dancer sudah cukup memiliki peluang dalam 

menguasai pasar produk sejenis, terbukti dari banyaknya client 

yang memang sudah mengenal Emerald Dancer. 

Hubungan personal 

dengan industri 

Emerald Dancer ikut serta dalam IKAPESTA dan menjalin 

relasi yang baik dengan para vendor yang juga tergabung dalam 

IKAPESTA. 

 Sumber : Data primer, 2018 

Berdasarkan tabel tersebut, maka dapat diketahui tanggapan 

Colorful Event Organizer terhadap pertanyaan mengenai faktor 

kesuksesan wanita pengusaha pemilik Emerald Dancer dalam 

variabel ketersediaan sumber daya. Pada indikator ketersediaan 

peluang, Bapak Iwan mengakui bahwa Emerald Dancer sudah cukup 

memiliki peluang dalam menguasai pasar produk sejenis, terbukti 

dari banyaknya client yang memang sudah mengenal Emerald 
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Dancer. Sedangkan pada indikator hubungan personal 

dengan industri, Bapak Iwan menjawab bahwa Emerald Dancer ikut 

serta dalam IKAPESTA dan menjalin relasi yang baik dengan para 

vendor yang juga tergabung dalam IKAPESTA. 

Selanjutnya hasil tanggapan responden Venus Videography 

berdasarkan faktor ketersediaan sumber daya yang dimiliki Emerald 

Dancer dapat dilihat melalui tabel di bawah ini : 

Tabel 4.15   Tanggapan Responden ( Venus Videography )  

Berdasarkan Ketersediaan Sumber Daya 

Indikator Jawaban Responden ( Venus Videography ) 

Ketersediaan Peluang 

Emerald Dancer sudah cukup dikenal di kota Semarang sebagai 

vendor dancer yang memiliki kualitas yang tinggi. Dari 

eksistensinya pun Emerald Dancer juga terus berkembang dari 

tahun ke tahun. 

Hubungan Personal 

dengan industri 

Emerald Dancer tergabung dalam organisasi IKAPESTA dan 

memiliki hubungan yang luas dengan para pengusaha lainnya 

dalam suatu industri. 

 Sumber : Data primer, 2018 

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dilihat jawaban 

responden Venus Videography terhadap pertanyaan mengenai 

faktor kesuksesan wanita pengusaha pemilik Emerald Dancer dalam 

variabel  ketersediaan sumber daya. Pada indikator ketersediaan 

peluang, Bapak Andi menjelaskan bahwa Emerald Dancer sudah 

cukup dikenal di kota Semarang sebagai vendor dancer yang 

memiliki kualitas yang tinggi. Dari eksistensinya pun Emerald 
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Dancer juga terus berkembang dari tahun ke tahun. Dan pada 

indikator hubungan personal dengan industri, Bapak Andi memiliki 

jawaban yang sama dengan Bapak Iwan, yaitu bahwa Emerald 

Dancer tergabung dalam organisasi IKAPESTA dan memiliki 

hubungan yang luas dengan para pengusaha lainnya dalam suatu 

industri. 

4.3.4.1 Analisis Ketersediaan Keuangan 

Dalam mendirikan sebuah usaha, tentu diperlukan 

modal awal. Modal awal tersebut dapat berupa uang dan 

benda material yang berkaitan. Sebuah usaha akan sukses 

apabila memiliki ketersediaan keuangan yang cukup, yaitu 

modal awal yang memadai dan perputaran yang sehat. Sama 

halnya dengan Emerald Dancer dapat mencapai 

kesuksesannya karena memiliki ketersediaan keuangan yang 

cukup dengan modal awal yang memadai. Ibu Cindy 

menggunakan modalnya sendiri sebagai modal awal 

mendirikan usahanya, modal tersebut dapat berupa biaya 

akomodasi dan transportasi, biaya kostum dan properti 

tarian, biaya untuk media promosi, dan lain sebagainya. 

Tersedianya keuangan bagi perusahaan sangatlah penting 

sebagai perputaran aset dalam kegiatan bisnis. Selain 

memiliki modal awal yang cukup, Emerald Dancer juga 

memiliki perputaran uang yang sehat, hal tersebut terbukti 
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dari kemampuan Ibu Cindy untuk membeli kostum 

baru sebagai bentuk variasi dan inovasi yang baru, beliau 

juga mampu membayar penari dengan jumlah yang memadai 

dan tepat waktu. Dengan adanya hal tersebut, maka Emerald 

Dancer dapat mencapai keberhasilan usaha  dan 

mendapatkan keuntungan yang maksimal. 

  4.3.4.2 Analisis Ketersediaan Peluang 

Tersedianya peluang bagi pengusaha juga 

merupakan sumber daya yang dapat mendorong pengusaha 

menuju kesuksesannya. Peluang tersebut dapat berupa 

adanya peluang mendapatkan konsumen, peluang 

mendapatkan keuntungan, peluang untuk mengembangkan 

bisnis, serta peluang untuk dapat menguasai pasar. Dengan 

adanya hubungan kerjasama yang baik antara Ibu Cindy 

dengan para vendor, maka Emerald Dancer memiliki 

peluang dalam mendapatkan konsumen. Ibu Cindy juga 

memiliki peluang yang cukup besar dari banyaknya tawaran 

dan permintaan job dari konsumen, sehingga keuntungan 

dari pendapatannya dapat digunakan untuk mengembangkan 

usahanya. Emerald Dancer sudah cukup memiliki peluang 

dalam menguasai pasar produk sejenis dan cukup dikenal di 

kota Semarang sebagai vendor dancer yang memiliki 

kualitas yang tinggi., terbukti dari banyaknya client yang 
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memang sudah mengenal Emerald Dancer dan dari 

eksistensinya yang juga terus berkembang dari tahun ke 

tahun. 

  4.3.4.3 Analisis Keinginan untuk Sukses 

Seorang pengusaha yang memiliki keinginan untuk 

sukses akan melakukan segala upaya untuk dapat mencapai 

titik kesuksesannya. Seorang wirausaha yang sukses harus 

memiliki ide atau visi yang jelas, kemauan dan keberanian 

dalam menghadapi resiko serta dapat membuat perencanaan 

usaha, mengorganisasikan, dan menjalankannya. Upaya 

tersebut juga dilakukan Ibu Cindy untuk dapat mencapai 

keberhasilan usahanya, beliau selalu melakukan inovasi dan 

mengikuti perkembangan tren yang berkaitan dengan produk 

jasa yang disediakan. Inovasi tersebut dapat berupa 

perkembangan konsep tarian, jenis tarian, kostum, properti 

tarian, dan lagu yang sedang tren pada saat itu. Selain itu, Ibu 

Cindy selalu pantang menyerah dalam mengevaluasi dan 

memperbaiki segala kekurangan dan permasalahan yang 

muncul untuk kembali bangkit lagi dengan perkembangan 

inovasi yang lebih baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan 

cara Ibu Cindy dalam mengevaluasi setiap kesalahan yang 

dilakukannya ataupun penarinya setelah selesai perform 
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sehingga dapat memberikan pertunjukkan yang lebih 

baik lagi pada kesempatan atau job selanjutnya. 

  4.3.4.4 Analisis Hubungan personal dengan industri 

Seorang wirausaha harus mampu mengembangkan 

hubungan baik dengan relasi atau rekan kerja yang terkait 

dengan kepentingan perusahaannya. Sama halnya dengan 

Emerald Dancer tergabung dalam organisasi IKAPESTA 

dan menjalin relasi yang baik dengan para vendor yang juga 

tergabung dalam IKAPESTA. Hal tersebut ditunjukkan 

dengan keaktifan Ibu Cindy dalam menghadiri dan ikut 

berpartisipasi pada setiap pertemuan yang diadakan oleh 

IKAPESTA. Ibu Cindy juga  menjalin hubungan baik 

dengan pengusaha pemilik grup tari lainnya di Semarang, 

bahkan terkadang juga sempat bekerjasama dalam satu 

acara. Semakin luas hubungan yang dimiliki oleh pengusaha 

dalam industri, maka pengusaha akan memiliki banyak 

informasi yang berkaitan dengan usahanya. Dan hal 

tersebutlah yang dapat membantu Emerald Dancer mencapai 

keberhasilan usahanya. 

 

 

 


