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BAB IV 

HASIL dan PEMBAHASAN 

 

4.1.Gambaran Umum Obyek Penelitian 

 Mochi Sakura Yogyakarta adalah perusahaan yang bergerak dalam bisnis 

kuliner atau makanan . Jenis makanan yang di produksi oleh Mochi Sakura adalah 

mochi dengan 16 macam rasa dan mochi ice cream dengan 9 varian rasa. 

Perusahaan ini terletak di Kota Yogyakarta , pusat dari usaha ini berada di Jalan 

Jambon 3 , Perum PIP No.B3 .  

Mochi Sakura sudah berdiri sejak tahun 2014 , dan didirikan oleh seorang 

womenpreneur bernama Ibu Feriyanti . Menurut penuturan Ibu Feriyanti mengapa 

ia memilih menjalankan usaha makanan karena ia memiliki hobby membuat 

olahan makanan . Melihat peluang pasar karena produk mochi dengan berbagai 

macam rasa pada saat itu masih belum banyak produsen yang memproduksi , ia 

sebagai womenpreneur berani membuat inovasi dengan membuat mochi dengan 

16 varian rasa . Pada awal berdirinya usaha hanya ada 1 outlet dan proses 

produksi hanya dilakukan oleh Ibu Feriyanti sendiri . Dengan berkembangnya 

usaha saat ini jumlah karyawan yang dimiliki ada 10 orang yaitu 5 karyawan 

menjaga outlet dan 5 karyawan produksi. Saat ini Mochi Sakura sudah memiiki 4 

outlet di Yogyakarta yaitu di jalan Jambon 3 Perum PIP 1 No B3 , Ambarukmo 

Plaza LG Floor , Malioboro Mall LG Floor dan di Jalan Bumijo No 37 ( Toko 

Pia-Pia ) . Berkembangnya lokasi penjualan , jumlah karyawan serta pendapatan 

juga dapat dianggap sebagai kesuksesan dari usaha ini . 

4.2.Identitas Responden 

Respoden dalam penelitian ini adalah Ibu Feriyanti sebagai womenpreneur 

, suami Ibu Feriyanti , 1 karyawan produksi , 1 karyawan penjualan yang paling 

dipercayai , 3 orang konsumen yang membeli produk secara berulang minimal 2 

kali dalam 3 bulan terakhir. Data responden sebagai berikut : 
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Tabel 4.1 

Data Identitas Responden 

Nama 
Keterang

an 
Usia 

Tingkat 

pendidik

an akhir 

Alamat 

Lama 

keterli

batan 

usaha 

Lama 

mengko

nsumsi 

produk 

Ibu Feriyanti 
Womenpre

neur 

34 

tahun 
SMA 

Jalan Jambon 3 

Perum PIP 1 No 

B3 

4 tahun - 

Aditya Eka 

Putra 
Suami 

34 

tahun 
SMA 

Jalan Jambon 3 

Perum PIP 1 No 

B3 

3 tahun - 

Riskha 

Anissa 

Thifalny 

Karyawan 

penjualan 

21 

tahun 
SMK 

Sambilegilor 

RT04/54 

Maguwoharjo 

3 tahun - 

Suryatmi 
Karyawan 

produksi 

45 

tahun 
SMP 

Krangilan RT01 

RW08 Sinduadi 

, Mlati , Sleman 

4 tahun - 

Evan 

Chandra S 

Konsumen 

1 

24 

tahun 
S1 

Perum 

Pendowoharjo 

Indah Jl. 

Sadewa 16 

Bantul 

- 8 Bulan 

Adel 
Konsumen 

2 

19 

tahun 
SMK 

Prawirodirjan 

GM II/929 

RT40 RW12 

- 3 bulan 

Devi Yuliana 

Suhardi 

Konsumen 

3 

23 

tahun 
S1 

Glugo RT006 

Panggungharjo , 

Sewon , Bantul 

- 1 tahun 

Sumber : Data Primer yang dolah ,2018 

Dari tabel di atas dapat diketahui data dari responden penelitian bahwa 

womenpreneur Mochi Sakura bernama Ibu Feriyanti berusia 34 

 tahun , berpendidikan akhir SMA , keterlibatan dalam usaha selama 4 

tahun dan memiliki usaha di Jalan Jambon 3 Perum PIP 1 No B3 Yogyakarta , 

serta data responden lainnya.  
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4.3.Analisis dan Pembahasan 

Identifikasi faktor kesuksesan Womenpreneur Mochi Sakura Yogyakarta 

diamati dengan beberapa faktor , yaitu dukungan keluarga dan ilmu pengetahuan , 

keterampilan komunikasi dan pengetahuan bisnis , kompetensi produk dan 

kemampuan bisnis , serta ketersediaan sumber daya . 

4.3.1. Dukungan Keluarga dan Ilmu Pengetahuan  

 Dukungan Keluarga dan Ilmu Pengetahuan merupakan hal yang sangat 

penting bagi kesuksesan womenpreneur , ini merupakan tindakan untuk 

membantu mencapai tujuan yang di inginkan maupun mengatasi masalah . Dalam 

menjalankan usahanya ilmu pengetahuan mengenai etika bisnis apakah diterapkan 

dalam menjalankan usaha akan sangat mempengaruhi kesuksesan usaha . 

Responden yang di ambil untuk sampel pada variabel pertama adalah Ibu 

Feriyanti sebagai womenpreneur , suami Ibu Feriyanti , 1 karyawan produksi dan 

1 karyawan penjualan. Responden ini di pilih karena terlibat dan mengetahui 

operasional sehari-hari Mochi Sakura Yogyakarta.  

 Berikut adalah hasil jawaban responden pada variable pertama tentang 

Dukungan Keluarga dan Ilmu Pengetahuan untuk womenpreneur Mochi Sakura 

Yogyakarta :  
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Tabel 4.3.1 Tanggapan Responden Mengenai Dukungan Keluarga dan Ilmu 

Pengetahuan ( womenpreneur , suami , karyawan)  

No Keterangan SS 

(5) 

S 

(4) 

N 

(3) 

TS  

(2) 

STS 

(1) 

Jumla

h skor  

Rata-

rata 

skor 

Kategori 

F S F S F S F S F S    

1 Keluarga terdekat 

( suami ) bersedia 

membantu dalam 

operasional 

sehari-hari 

4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 20 5,00 Tinggi 

2 Keluarga mau 

memberi 

masukan untuk 

inovasi produk  

4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 20 5,00 Tinggi  

3 Mochi Sakura  

mematenkan 

merek dagang 

yang digunakan 

4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 20 5,00 Timggi  

4 Mochi Sakura 

bersaing secara 

sehat dengan 

pesaingnya 

4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 20 5,00 Tinggi 

5 Mochi Sakura 

selalu menjaga 

standart produk 

4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 20 5,00 Tinggi  

6 Mochi Sakura 

mencantumkan 

nomor P-IRT 

serta bahan yang 

terkandung 

dalam produk 

4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 20 5,00 Tinggi 

7 Mochi Sakura 

memberikan 

produk sesua 

dengan apa yang 

tercantum dalam 

kemasan 

4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 20 5,00 Tinggi  

Rata-rata skor 5,00 Tinggi  

Sumber : Data Primer yang di olah 2018 
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 Dari data pada tabel di atas dapat diketahui bahwa tanggapan keempat 

responden terhadap pernyataan-pernyataan tentang faktor dukungan keluarga dan 

ilmu pengehatahuan . Keempat responden dari 7 indikator semua menjawab 

sangat setuju. Rata-rata yang didapatkan dari variabel pertama ini adalah 5,00 

yang berarti termasuk dalam kategori tinggi . Dari tanggapan Ibu Feriyanti , suami 

serta keryawan mengatakan suami Ibu Feriyanti mendukung usaha ini dengan cara 

membantu dalam operasional sehari-hari seperti membantu packing , mengawasi 

karyawan , membantu memberikan ide untuk inovasi produk dan melakukan 

pengiriman ke outlet-outlet . Selain itu suami juga membantu memberikan saran 

untuk inovasi rasa baru dari Mochi Sakura. 

 Dalam faktor ilmu pengetahuan , womenpreneur menjalankan usaha 

memperhatikan etika bisnis . Hal ini terlihat dari Mochi Sakura sudah terdapat  

nomor P-IRT di kemasan . Dalam bersaing dengan produsen lain , Mochi Sakura 

bersaing secara sehat dengan memberikan nilai lebih pada produk yang 

ditawarkan .  

 Mochi Sakura merupakan merek dagang sudah dipatenkan di HKI dengan 

nomor DID2017027683 dan tidak ada merek dagang Mochi Sakura Japanese 

Luxury Mochi lain di Yogyakarta. Mochi Sakura juga tidak membuka cabang di 

kota lain yang artinya merek dagang ini paten milik Mochi Sakura dan apabila ada 

produsen lain yang menggunakan merek dagang yang sama maka dapat terkena 

sanksi hukum karena meniru merek dan produk tanpa ijin dari Ibu Feriyanti. 

Standart produk selalu terjaga menurut penuturan dari pemilik serta karyawan 

bahan yang digunakan selalu yang berkualitas dan konsisten , hal ini untuk 

menjaga agar rasa tidak berubah dan standart produk terjaga. Setiap kemasan juga 

Mochi Sakura selalu memberikan sesuai seharusnya sesuai ukuran kotak yaitu 18, 

12 ,6 dan 15. 

  Indikator-indikator tersebut dibernarkan oleh keempat responden serta 

dapat dilihat langsung dari produk yang ada. Dari data diatas diketauhi rata-rata 

skor 5,00 berarti variabel ini termasuk dalam kategori tinggi yang artinya 
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kesuksesan keluarga ini didukung secara penuh oleh dukungan keluarga dan 

dukungan ilmu pengetahuan yang dimiliki. 

4.3.2. Keterampilan Komunikasi dan Pengetahuan Bisnis 

 Dalam keterampilan komunikasi dan pengetahuan bisnis didalamnya ada 4 

faktr yaitu kemampuan menjalin relasi , keterampilan komunikasi , kualitas 

personal dan pengetahuan produk dan layanan . Dari keempat faktor tersebut 

dijabarkan kedalam 9 pernyataan kuesioner kepada 4 orang responden .  

Berikut adalah jawaban keempat responden terkait variabel keterampilan 

komunikasi dan pengetahuan bisnis : 

Tabel 4.3.2 Tanggapan Responden Mengenai Keterampilan Komunikasi 

dan Pengetahuan Bisnis ( womenpreneur , suami , karyawan)  

No Keterangan SS 

(5) 

S 

(4) 

N 

(3) 

TS  

(2) 

STS 

(1) 

Jumla

h skor  

Rata-

rata 

skor 

Kategori 

F S F S F S F S F S    

1 Ibu Feriyanti 

aktif dalam 

berhubungan 

dengan 

konsumen  

3 5 1 4 0 0 0 0 0 0 19 4,75 Tinggi 

2 Ibu Feriyanti 

memiliki 

hubungan baik 

antara pengusaha 

dengan 

konsumen 

3 5 1 4 0 0 0 0 0 0 19 4,75 Tinggi  

3 Ibu Feriyanti 

mampu 

mengenalkan dan 

menawarkan 

produknya 

kepada 

konsumen 

dengan baik 

3 5 1 4 0 0 0 0 0 0 19 4,75 Timggi  
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4 Ibu Feriyanti 

sering melakukan 

pertemuan 

dengan karyawan 

dan ikut berperan 

aktif didalamnya. 

3 5 1 4 0 0 0 0 0 0 19 4,75 Tinggi 

5 Ibu Feriyanti 

memiliki sikap 

yang 

bertanggung 

jawab 

2 5 2 4 0 0 0 0 0 0 18 4,50 Tinggi  

6 Ibu Feriyanti 

memiliki sifat 

jujur dan 

berintregitas 

3 5 1 4 0 0 0 0 0 0 19 4,75 Tinggi 

7 Ibu Feriyanti 

menguasai 

seluruh produk 

yang di produksi 

4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 20 5,00 Tinggi  

8 Ibu Feriyanti 

memahami 

seluruh proses 

produksi 

4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 20 5,00 Tinggi  

9 Ibu Feriyanti 

mengetahui 

target pasar yang 

dituju 

2 5 1 4 1 3 0 0 0 0 17 4,25 Tinggi 

Rata-rata skor 4,72 Tinggi  

Sumber : Data Primer yang diolah , 2018 

 Dari data tanggapan responden di atas diketahui dari pernyataan 1 sampai 

4 , 3 orang responden sangat setuju dan 1 responden setuju . Pernyataan ke 5 ada 2 

responden yang sangat setuju serta 2 responden yang setuju . Pernyataan ke 6 ada 

3 orang responden menjawab sangat setuju dan 1 orang responden menjawab 

setuju . Pada pernyataan ke 7 dan 8 semua responden sangat setuju dengan 

pernyataan yang ada . Dan pada pernyataan ke 9 ada 2 orang responden menjawab 

sangat setuju , 1 orang menjawab setuju dan 1 orang menjawab netral . Rata-rata 

dari variabel kedua ini adalah 4,72 yang artinya masuk dalam kategori tinggi .  
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 Pada indikator pertama sampai empat dari pernyataan responden 

menyatakan keaktifan womenpreneur berhubungan dengan pemasok , hal ini 

terlihat dari Ibu Feriyanti selalu melakukan pesanan bahan sendiri ke pemasok . 

Kepada konsumen menurut responden womenpreneur sering melayani sendiri 

konsumen yang datang ke uotlet maupun saat mengadakan bazzar, serta 

berkomunikasi dengan konsumen melalui media sosial seperti menanyakan 

testimoni dari Mochi Sakura , mengadakan giveaway yang melibatkan kosnumen 

serta mengadakan workshop yang di lakukan oleh Ibu Feriyanti sendiri . 

  Hubungan dengan karyawan juga sangat baik yaitu womenpreneur aktif 

dalam berhubungan dengan karyawan , ini terlihat dari selalu diadakannya 

meeting dengan seluruh karyawan dalam waktu 1 bulan sekali . Pada indikator 

kelima sifat tanggung jawab womenpreneur ditunjukan dengan ia selalu tepat 

waktu saat memberikan gaji kepada karyawan , langsung memperbaiki masalah 

yang terjadi bila ada komplain maka akan langsung di perbaiki , dan selalu 

bertanggung jawab dengan menjaga standart produk , bahan serta layanan kepada 

konsumen.  

 Di indikator ke enam memiliki sifat jujur dan berintegritas menurut 

penuturan Ibu Feriyanti terbuka dengan keadaan produknya , apabila produk yang 

ada sudah 2 hari dan tidak terjual maka produk tersebut akan ditarik dan tidak 

dipasarkan. Indikator ke tujuh dan delapan Womenpreneur juga mengetahui 

seluruh proses produksi dan mengetahui seluruh produk yang ia miliki dengan 

baik ini merupakan indikator dari pengetahuan produk dan layanan. Ibu Feriyanti 

menguasai proses produksi karena pada awal membuka usaha ini ia membuat 

sendiri mochi yang dijualnya. 

 Lalu pada indikator terakhir target pasar yang dituju menurut penuturan 

target pasar sesuai karena womenpreneur menyesuaikan harga jual dengan lokasi 

penjualan di mall dan target konsumennya menegah keatas dengan harga dan jenis 

produk yang ditawarkan. Rata-rata skor untuk variabel ini adalah 4,72 yang 

masuk dalam kategori tinggi artinya kesuksesan usaha ini didukung secara penuh 

oleh keterampilan komunikasi dan pengetahuan bisnis.   
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4.3.3. Kompetensi Produk dan Kemampuan Bisnis 

 Pada variabel ketiga ini kompetensi produk dan kemampan bisnis 

memiliki 10 indikator dan kuesioner ini akan diberikan kepada womenpreneur , 

suami womenpreneur , 1 orang karyawan produksi dan 1 orang karyawan 

penjualan serta 3 orang konsumen .  

 Berikut adalah tanggapan dari seluruh responden terkait variabel 

kometensi produk dan kemampuan bisnis : 

Tabel 4.3.3 Tanggapan Responden Mengenai Kompetensi Produk dan 

Kemampuan Bisnis ( womenpreneur , suami , karyawan, konsumen )  

No Keterangan SS 

(5) 

S 

(4) 

N 

(3) 

TS  

(2) 

STS 

(1) 

Jumla

h skor  

Rata-

rata 

skor 

Kategori 

F S F S F S F S F S    

1 Kesan konsumen 

baik tentang 

produk yang 

ditawarkan 

Mochi Sakura 

2 5 4 4 1 3 0 0 0 0 29 4,14 Tinggi 

2 Ibu Feriyanti 

memberikan 

pelayanan yang 

baik kepada 

konsumen 

5 5 1 4 1 3 0 0 0 0 32 4,57 Tinggi  

3 Produk Mochi 

Sakura memiliki 

nilai tambah 

yang 

membedakan 

dengan produk 

sejenis 

2 5 5 4 0 0 0 0 0 0 30 4,28 Timggi  

4 Konsumen 

melakukan 

pengulangan 

pembelian Mochi 

Sakura 

6 5 1 4 0 0 0 0 0 0 34 4,85 Tinggi 
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5 Konsumen lebih 

memilih Mochi 

Sakura 

dibandingkan 

merek lain 

4 5 3 4 0 0 0 0 0 0 32 4,57 Tinggi  

6 Konsumen puas 

dengan produk 

Mochi Sakura 

4 5 2 4 1 3 0 0 0 0 31 4,42 Tinggi 

7 Ibu Feriyanti 

dapat memenuhi 

pesanan 

konsumen secara 

tepat waktu 

4 5 3 4 0 0 0 0 0 0 32 4,57 Tinggi  

8 Konsumen puas 

mengenai 

pelayanan yang 

diberikan oleh 

Mochi Sakura 

2 5 5 4 0 0 0 0 0 0 30 4,28 Tinggi  

9 Ibu Feriyanti 

menggunakan 

teknologi mesin 

yang baik dalam 

produksi mochi 

0 0 1 4 3 3 0 0 0 0 13 3,25 Tinggi 

10 Ibu Feriyanti 

menggunakan 

teknologi untuk 

berkomunikasi 

dengan 

konsumen dan 

promosi 

4 5 3 4 0 0 0 0 0 0 32 4,57 Tinggi  

Rata-rata skor 3,91 Tinggi  

Sumber : Data Primer yang Diolah,2018 

Tabel diatas adalah jawaban dari seluruh responden skor rata-rata yang 

didapatkan adalah 3,91 termasuk dalam kategori tinggi . Pada indikator pertama 

mengenai kesan baik konsumen tentang produk yang di tawarkan dari 

womenpreneur dan suami womenpreneur itu sendiri menjawab sangat setuju 

karena selama ini komplain dari pelanggan sangatlah jarang , konsumen selalu 

puas dengan produk yang ditawarkan serta terbukti dari testimoni yang diberikan 

oleh konsumen . Tanggapan dari karyawan ,  karyawan penjualan menjawab 
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setuju karena banyak konsumen yang melakukan repeat order , dan karyawan 

produksi menjawab netral karena menurut penuturannya konsumen puas hanya 

ada 1 atau 2 konsumen saja yang melakukan komplain . 3 orang konsumen 

menjawab setuju , 1 orang konsumen menerima kesan baik dari cara Ibu Feriyanti 

melayani konsumen dan 2 konsumen lainya memiliki kesan baik mengenai 

inovasi dan rasa dari mochi sakura.  

Lalu pada indikator kedua yaitu Ibu Feriyanti memberikan pelayanan yang 

baik kepada konsumen Ibu Feriyanti dan suami menjawab sangat setuju karena 

dalam melayani konsumen selalu ramah serta menjelaskan dengan baik mengenai 

produk yang ditawarkan . Tanggapan dari karyawan penjualan ia menjawab netral 

kaena Ibu Feriyanti melayani konsumen yang membeli di Jalan Jambon , karena 

konsumen yang membeli di sana tidak sebanyak di mall maka menurutnya 

pelayanan kepada konsumen kurang intensif , namun karyawan produksi 

menjawab sangat setuju karena menurutnya saat melayani konsumen ia melayani 

dengan ramah . Lalu tanggapan dari 3 orang konsumen 2 orang menjawab sangat 

setuju dan 1 orang menjawab setuju menurut mereka Ibu Feriyanti memperikan 

pelayanan dengan ramah lembut dan menyapa kosumen dengan baik .  

Indikator ketiga nilai tambah yang membedakan mochi sakura dengan 

merek lain dari Ibu Feriyanti dan suami menjawab sangat setuju karena mochi 

sakura berbeda dari segi varian rasa serta kemasan yang elegant. Karyawan 

penjualan dan produksi menjawab setuju karena mochi sakura berbeda mulai dari 

rasa kemasan serta jenis produknya . Ketiga konsumen menjawab setuju karena 

dari tekstur serta produknya berbeda dari pesaing yaitu mochi ice cream .  

Selanjutnya pada indikator keempat konsumen melakukan pengulangan 

pembelian mochi sakura , konsumen melakukan pengulangan pembelian karena 

rasa yang enak , mereka juga membeli bila mengunjungi mall dan produk yang 

mereka beli berubah-ubah karena adanya 2 jenis mochi yang ditawarkan itu 

menurut ketiga kosumen . Menurut Ibu Feriyanti dan suami mereka menjawab 

sangat setuju alasannya karena banyaknya varian rasa yang ditawarkan banyak 

konsumen yang kembali melakukan pembelian untuk mencoba rasa-rasa lain yang 
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ada. Lalu dari karyawan penjualan ia menjawab sangat setuju dan karyawan 

produksi menjawab setuju menurut mereka konsumn yang membeli ulang di 

pembelian berikutnya akan membeli produk dengan jumlah yang lebih banyak.   

Indikator kelima konsumen lebih mimilih mochi sakura dibanding merek 

lain , Ibu Feriyanti dan suami menjawab sangat setuju karena menurut mereka 

mochi yang mereka tawarkan berbeda dari yang lainya dan itu menjadi daya tarik 

konsumen . 2 orang karyawan menjawab setuju alasannya karena ada inovasi rasa 

dan rasa yang unik . Bagi konsumen mereka menjawab 2 orang sangat setuju dan 

1 orang setuju karena lokasi mudah dijangkau , variannya banyak serta harganya 

terjangkau . Indikator keenam yaitu konsumen puas dengan produk mochi sakura 

dari Ibu Feriyanti sangat setuju dan suami menjawab setuju alasanya konsumen 

dari luar maupun dalam kota selalu mencari produk mochi sakura . Lalu jawaban 

dari karyawan , 1 karyawan penjualan menjawab netral karena ada konsumen 

yang merasa ukuran produk dinilai kurang besar , dan karyawan produksi 

menjawab sangat setuju karena menurutnya konsumen puas karena rasa mochi 

sakura enak . Ada 2 orang konsumen yang menjawab sangat setuju dan 1 

konsumen menjawab setuju alasan mereka adalah karena berbeda , rasanya enak 

serta inovasi rasa yang banyak .  

Indikator ketujuh Ibu Feriyanti dapat memenuhi pelayanan konsumen 

secara cepat waktu Ibu Feriyanti menjawab sangat setuju dan suami menjawab 

setuju karena saat ada pesanan dalam jumlah banyak mochi sakura dapat 

memenihi serta tepat waktu . Menurut karyawan mereka sangat setuju karena 

selalu memenuhi pesanan tepat pada waktunya . Bagi konsumen mereka 

menjawab sangat setuju 1 orang dan setuju 2 orang , alasannya saat memesan via 

online mochi dikirim sangat cepat , tidak memerlukan waktu lama dalam 

pengiriman serta dapat mememuhi pesanan konsumen dengan sangat baik.  

Indikator kedelapan konsumen puas dengan pelayanan yang diberikan 5 

responden menjawab setuju yaitu 2 orang konsumen  , 2 orang karyawan dan 

suami Ibu Feriyanti alasannya seluruh pegawai melayani konsumen dengan ramah 

. Lalu 2 orang menjawab sangat setuju yaitu Ibu Feriyanti dan 1 orang konsumen 
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karena seluruh pegawai diharuskan melayani konsumen dengan ramah dan 

senyum .  

Indikator kesemblian yaitu Ibu Feriyanti menggunakan teknologi mesin 

yang baik dalam produksi , untuk pertanyaan ini hanya di ajukan kepada 4 

responden saja yaitu womenpreneur , suami dan 2 karyawan , ada 3 jawaban 

netral dan 1 jawaban setuju karena teknologi produksi hanya menggunakan mesin 

las plastik saja untuk packing .  

Di indikator ke sepuluh teknologi untuk berkomunikasi dengan konsumen 

dan promosi 4 responden menjawab sangat setuju dan 3 responden menjawab 

setuju , alasannya adanya sosial media seperti WA , Instagram untuk memesan 

dan sudah ada di Go-Food ini lebih mempermudah konsumen untuk mendapatkan 

produk.  

4.3.4. Ketersediaan Sumber Daya  

 Pada variabel keempat ini mengenai ketersediaan sumber daya ada 11 

indikator dan 2 orang responden yaitu Ibu Feriyanti dan suami . Berikut adalah 

data dari tanggapan responden : 

Tabel 4.3.4 Tanggapan Responden Mengenai Ketersediaan Sumber Daya ( 

womenpreneur , suami ) 

No Keterangan SS 

(5) 

S 

(4) 

N 

(3) 

TS  

(2) 

STS 

(1) 

Jumla

h skor  

Rata-

rata 

skor 

Kategori 

F S F S F S F S F S    

1 Ibu Feriyanti 

menggunakan 

modal sendiri 

sebagai modal 

awal 

2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 10 5,00 Tinggi 

2 Ibu Feriyanti 

memiliki jumlah 

uang yang 

memadahi untuk 

0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 8 4,00 Tinggi  
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modal awal 

3 Ibu Feriyanti 

memiliki siklus 

peputaran uang 

dalam usaha 

yang lancar 

0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 8 4,00 Timggi  

4 Ibu Feriyanti 

berpeluang 

mendapat 

konsumen baru 

1 5 1 4 0 0 0 0 0 0 9 4,50 Tinggi 

5 Ibu Feriyanti 

berpeluang 

menguasai target 

pasar 

2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 10 5,00 Tinggi  

6 Ibu Feriyanti 

berpeluang dalam 

menggembangka

n usaha  

2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 10 5,00 Tinggi 

7 Ibu Feriyanti 

berinovasi 

dengan produk 

Mochi Sakura 

2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 10 5,00 Tinggi  

8 Ibu Feriyanti 

dapat mengikuti 

perkembangan 

jaman untuk 

produk yang 

ditawarkan 

2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 10 5,00 Tinggi  

9 Ibu Feriyanti 

tidak menyerah 

apabila ada 

kegagalan produk 

tidak diminati 

pasar 

2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 10 5,00 Tinggi 

10 Ibu Feriyanti 

memiliki 

hubungan baik 

dengan karyawan 

dan konsumen 

2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 10 5,00 Tinggi  

11 Ibu Feriyanti 

memiliki 

hubungan baik 

2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 10 5,00 Tinggi  
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dengan sesama 

pengusaha 

seprofesi maupun 

tidak seprofesi 

Rata-rata skor 4,77 Tinggi  

 

Dari data diatas skor rata-rata yang didapat adalah 4,77 ini masuk dalam 

kategori tinggi yang artinya kesuksesan usaha ini didukung secara penuh oleh 

ketersediaan sumber daya. Di indikator pertama ,kedua responden menjawab 

sangat setuju bahwa Ibu Feriyanti memang menggunakan modal sendiri sebagai 

modal awal karena modal awal yang dibutuhkan tidak terlalu banyak . 

 Indikator kedua , modal awal memadahi dijawab setuju oleh kedua 

responden karena seperti pada indikator pertama modal awal tidaklah banyak 

hanya Rp.500.000 saja . Indikator ketiga siklus perputaran uang yang lancar kedua 

responden menjawab setuju karena ia mampu membayarkan gaji karyawan tepat 

waktu , membayar sewa lokasi dengan tepat waktu .  

Indikator keempat berpeluang mendapat konsumen baru suami menjawab 

setuju dan Ibu Feriyanti menjawab sangat setuju karena ia beberapa kali 

mengikuti bazzar baik di kota Yogyakrta maupun di kota lain. Dan indikator 

kelima berpeluang menguasai target pasar , kedua responden menjawab sangat 

setuju karena dari jenis dan varian mochi serta lokasi pemasaran mochi sakura 

yakin dapat menguasai target pasar menengah keatas.  

Indikator keenam yaitu berpeluang dalam mengembangkan usaha keduanya 

sangat setuju karena saat ini mochi sakura sudah membuka frenchise bagi 

konsumen yang ingin membuka usaha . Indikator ketujuh keduanya menjawab 

sangat setuju mengenai inovasi dengan produk , karena beberapa bulan lalu mochi 

sakura menambah varian rasa dan selalu akan menambah varian rasa .  

Indikator kedelapan adalah dapat mengikuti perkembangan jaman untuk 

produk yang ditawarkan kedua responden sangat setuju karena isi dari mochi akan 

selalu mengikuti rasa tren makanan yang sedang booming. Indikator kesembilan 
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apakah tidak menyerah bila ada kegagalan produk yang tidak diminati jawaban 

keduanya adalah sangat setuju , karena bila produk tidak diminati pasar Ibu 

Feriyanti akan melakukan riset dengan bertanya kepada konsumen rasa apa yang 

paling diminati dan rasa unik baru untuk prouduk mochi .  

Indikator kesepuluh memiliki hubungan baik dengan karyawan dan 

konsumen keduanya menjawab sangat setuju karena selama ini tidak pernah ada 

masalah baik kepada karyawan maupun konsumen . Dan indikator terakhir 

memiliki hubungan baik dengan sesama pengusaha seprofesi maupun tidak 

seprofesi , keduanya menjawab sangat setuju karena persaingan yang digunakan 

adalah bersaing dengan sehat tidak menjatuhkan merek lain.  

Tabel 4.3.5 tabel rekapitulasi seluruh variabel 

Variabel Rata-rata Skor Kategori Keterangan  

Dukungan keluarga 

dan Ilmu 

Pengetahuan 

5,00 Tinggi Dukungan yang dilakukan 

dari keluarga meripakan 

dukungan dari inovasi dan 

tenaga , untuk ilmu 

pengetahuan Ibu Feriyanti 

memperhatikan etika 

bisnis. 

Keterampilan 

Komunikasi dan 

Pengetahuan Bisnis 

4,72 Tinggi Komunikasi kepada 

konsumen , karyawan 

berjalan dengan baik serta 

Ibu Feriyanti mampu 

memproduksi mochi 

sendiri. 

Kompetensi Produk 

dan Kemampuan 

Bisnis 

3,91 Tinggi Konsumen selalu puas 

dengan produk karena rasa 

dan keunikan produk , 

pelayanan sangat cepat dan 

selalu tepat waktu. 

Ketersediaan 

Sumber Daya 

4,77 Tinggi  Modal awal mengunakan 

modal sendiri , perputaran 

uang lancar , target pasar 

yang dituju menengah 

keatas. 

Dari data diatas maka terlihat yang paling besar mempengaruhi adalah 

dukungan keluarga dengan skor 5,00 , hal ini berarti dukungan keluarga dan 
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pengetahuan bisnis sangat mempengaruhi kesuksesan womenpreneur . Pada 

variabel 2 dan 4 memiliki skor yang tidak jauh berbeda yaitu 4,72 dan 4,77 

menunjukan bahwa faktor penting kedua adalah ketersediaan sumber daya dan 

keterampilan komunikasi dan pengetahuan bisnis . Dan yang terakhir adalah 

varibel kompetensi produk dan kemampuan bisnis dengan skor 3,91 pada skor ini 

masuk dalam kategori tinggi namun jika dilihat dari keempat variabel ini 

merupakan skor terendah namun tetap mempengaruhi kesuksesan womenpreneur . 

Karena seluruh skor dari keempat variabel ada dalam kategori tinggi maka 4 

faktor tersebut merupakan faktor kesuksesan womenpreneur Mochi Sakura 

Yogyakarta. 

  


