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BAB V 

PENUTUP  

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan , 

maka kesimpulan pada penelitian yang berjudul Identifikasi Faktor 

Kesuksesaan Womenpreneur Mochi Sakura Yogyakarta adalah sebagi 

berikut : 

a. Variabel dukungan keluarga dan ilmu pengetahuan hasil dari rata-rata 

skor masuk dalam kategori tinggi , artinya keluarga memberikan 

dukungan secara penuh kepada Ibu Feriyanti dengan dukungan tenaga 

dan ide dalam menjalan usaha Mochi Sakura ini hinga kesuksesan yang 

dicapai saat ini . Ilmu pengetahuan mengenai etika bisnis yang dimiliki 

oleh Ibu Feriynti juga merupakan faktor pendukung dalam kesuksesan 

usahanya karena hal-hal penting seperti nomor P-IRT , hak paten merek 

dagang , serta produk sudah sesuai dengan keterangan. 

b. Variabel keterampilan komunikasi dan pengetahuan bisnis hasil rata-rata 

skor masuk dalam kategori tinggi , artinya keterampilan yang dimiliki 

oleh womenpreneur mendukung kesuksesan serta pengetahuan bisnis 

juga mendukung kesuksesan womenpreneur karena kedua hal ini 

penting terutama komunikasi . Komunikasi ini dilakukan baik secara 

langsung maupun tidak langsung , contohnya melayani konsumen di 

outlet serta menanggapi konsumen di media sosial . Pengetahuan bisnis 

yang dimiliki Ibu Feriyanti memproduksi Mochi dengan target pasar 

menengah keatas , dilihat dari jenis produk , harga dan lokasi penjualan. 

c. Variabel kompetensi produk dan kemampuan bisnis memiliki rata-rata 

skor yang masuk dalam kategori tinggi namun dari keempat variabel 

merupakan skor terendah , namun itu tetap menunjukan bahwa variabel 

ketiga ini juga penting dalam kesuksesan womenpreneur. Kompetensi 

produk ini dilihat dari kepuasan konsumen selama ini , banyak 
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konsumen yang repeat order dan sangat sedikit konsumen yang 

komplain . Variasi produk yang ditawarkan juga merupakan suatu 

keuggulan dari Mochi Sakura . Kemampuan bisnis dalam melayani 

konsumen sangat ramah serta mampu menyelesaikan pesanan dari 

konsumen secara tepat waktu. 

d. Variabel ketersediaan sumber daya memiliki rata-rata skor yang juga 

masuk dalam kategori tinggi hal ini dilihat dari modal awal Ibu Feriyanti 

mengunakan modal sendiri , selalu membayarkan gaji karyawan tepat 

waktu , serta Ibu Feriyanti mampu melihat peluang pasar dengan 

mengikuti tren yang ada. 

5.2 Saran 

 Berdasarkan kesimpulan yang diatas , saran yang dapat disampaikan 

peneliti kepada womenpreneur Mochi Sakura Yogyakarta adalah sebagi berikut : 

a. Womenpreneur diharapkan menggunakan teknologi lain selain sealler , 

seperti alat pengaduk adonan mochi agar proses produksi dapat lebih 

cepat dan dapat menghasilkan lebih banyak mochi dalam tiap produksi. 

b. Untuk ukuran produk bisa di perbesar karena ada konsumen yang merasa 

produk kurang besar dengan harga yang diberikan . 

c. Tepung untuk mochi dikurangi , karena terlalu banyak akan membuat 

konsumen tersedak saat mengkonsumsi. 

  


