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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1  Hasil Tanggapan Responden Wanita Pengusaha Pemilik Emerald Dancer Semarang 

Mengenai Faktor Kesuksesan Wanita Pengusaha Pemilik Emerald Dancer Semarang  

Variabel Indikator Jawaban Responden 

Dukungan keluarga 

dan pengetahuan 

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. 

 

 

 

Keterampilan 

komunikasi dan 

pengetahuan tentang 

bisnis 

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. 
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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. 

Kompetensi produk 

dan kemampuan 

bisnis 

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 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 
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berkomunikasi dan menyampaikan produk jasanya kepada client dan 

vendor yang bekerja sama. 

Ketersediaan sumber 

daya 

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. 

 

 

 

 

Lampiran 2  Hasil Tanggapan Responden Suami Wanita Pengusaha Pemilik Emerald Dancer Semarang 
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Mengenai Faktor Kesuksesan Wanita Pengusaha Pemilik Emerald Dancer Semarang 

Variabel Indikator Jawaban Responden 

Dukungan keluarga 

dan pengetahuan 

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. 

Keterampilan 

komunikasi dan 

pengetahuan tentang 

bisnis 

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. 

Ketersediaan sumber 

daya 
Ketersediaan keuangan 

Saat mendirikan Emerald Dancer, suami tidak membantu dalam bentuk 

modal usaha tersebut, Ibu Cindy mengumpulkan modal awalnya sendiri. 
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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. 
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Lampiran 3  Hasil Tanggapan Responden Vendor Colorful Event Organizer 

Mengenai Faktor Kesuksesan Wanita Pengusaha Pemilik Emerald Dancer Semarang 

Variabel Indikator Jawaban Responden 

Dukungan Keluarga 

dan Pengetahuan 

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. 

Keterampilan 

komunikasi dan 

pengetahuan tentang 

bisnis 

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. 

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 melihat banyak konsumen 

yang puas terhadap produk jasa Emerald Dancer terhadap permintaan yang 

diharapkan pelanggan. 

 

Kompetensi produk 

dan kemampuan 

bisnis 

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. 
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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. 

Ketersediaan sumber 

daya 

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. 
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Lampiran 4  Hasil Tanggapan Responden Vendor Venus Videography 

Mengenai Faktor Kesuksesan Wanita Pengusaha Pemilik Emerald Dancer Semarang 

Variabel Indikator Jawaban Responden 

Dukungan Keluarga 

dan Pengetahuan 

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. 

Keterampilan 

komunikasi dan 

pengetahuan tentang 

bisnis 

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. 

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. 

Kompetensi produk 

dan kemampuan 

bisnis 

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. 



 

94 
 

Ketersediaan layanan 

profesional 

Emerald Dancer cukup handal dalam memberikan layanan secara 

meyakinkan dan akurat atau sesuai dengan apa yang 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. 

Ketersediaan sumber 

daya 

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. 
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