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 LAMPIRAN 

Tabel Variabel dan Responden 

indikator Ibu 

Feriya

nti 

Suami 

Ibu 

Feriya

nti 

Karyaw

an 

Penjuala

n  

Karyaw

an 

produks

i 

Konsum

en 

1. Dukungan 

Keluarga dan 

Ilmu 

Pengetahuan 

     

a. Dukungan 

keluarga 
√ √ √ √ - 

b. Pengetahuan 

mengenai 

budaya dan 

bahasa 

√ √ √ √ - 

2. Keterampilan 

Komunikasi dan 

Pengetahuan 

Bisnis 

     

a. Kemampuan 

menjalin 

relasi 

√ √ √ √ - 

b. Keterampila

n 

komunikasi 

√ √ √ √ - 

c. Kualitas 

personal 
√ √ √ √ - 

d. Pengetahuan 

mengenai 

produk dan 

layanan 

√ √ √ √ - 

3. Kompetensi 

produk dan 

kemampuan 

bisnis 

     

a. Kualitas 

produk dan 
√ √ √ √ √ 
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layanan 

b.  

c. Loyalitas 

konsumen 
√ √ √ √ √ 

d. Ketersediaan 

layanan 

profesional 

√ √ √ √ √ 

e. Keunggulan 

teknologi 
√ √ √ √ √ 

4. Ketersediaan 

sumber daya 
     

a. Ketersediaan 

keuangan 
√ √ - - - 

b. Ketersedian 

peluang 
√ √ - - - 

c. Keinginan 

untuk sukses 
√ √ - - - 

d. Hubungan 

personal 

dalam 

industri 

√ √ - - - 
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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 
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Tabel Penilaian Identifikasi Faktor Kesuksesan Womenpreneur Mochi Sakura Yogyakarta 

Faktor kesuksesan Rata-rata skor Keterangan 

1. Dukungan keluarga 

dan ilmu pengetahuan Tinggi 
kesuksesan usaha ini didukung secara penuh oleh dukungan keluarga dan 

dukungan ilmu pengetahuan yang dimiliki 

Tinggi 

kesuksesan usaha ini didukung secara penuh oleh dukungan keluarga dan 

dukungan ilmu pengetahuan yang dimiliki 

2. Keterampilan 

komunikasi dan 

pengetahuan bisnis 

Tinggi 
kesuksesan usaha ini didukung secara penuh oleh Keterampilan Komunikasi dan 

Pengetahuan Bisnis yang dimiliki 

Tinggi 
kesuksesan usaha ini didukung secara penuh oleh Keterampilan Komunikasi dan 

Pengetahuan Bisnis yang dimiliki 

Tinggi 
kesuksesan usaha ini didukung secara penuh oleh Keterampilan Komunikasi dan 

Pengetahuan Bisnis yang dimiliki 

Tinggi 
kesuksesan usaha ini didukung secara penuh oleh Keterampilan Komunikasi dan 

Pengetahuan Bisnis yang dimiliki 

3. Kompetensi produk 

dan kemampuan bisnis 
Tinggi 

kesuksesan usaha ini didukung secara penuh oleh Kompetensi Produk dan 

Kemampuan Bisnis yang dimiliki 

Tinggi 
kesuksesan usaha ini didukung secara penuh oleh Kompetensi Produk dan 

Kemampuan Bisnis yang dimiliki 

Tinggi 
kesuksesan usaha ini didukung secara penuh oleh Kompetensi Produk dan 

Kemampuan Bisnis yang dimiliki 

Tinggi 
kesuksesan usaha ini didukung secara penuh oleh Kompetensi Produk dan 

Kemampuan Bisnis yang dimiliki 

4. Ketersediaan sumber Tinggi kesuksesan usaha ini didukung secara penuh oleh Ketersediaan Sumber daya yang 
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daya dimiliki 

Tinggi 
kesuksesan usaha ini didukung secara penuh oleh Ketersediaan Sumber daya yang 

dimiliki 

Tinggi 
kesuksesan usaha ini didukung secara penuh oleh Ketersediaan Sumber daya yang 

dimiliki 

Tinggi 
kesuksesan usaha ini didukung secara penuh oleh Ketersediaan Sumber daya yang 

dimiliki 
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Tabel Tabulasi Responden Variabel 

Dukungan Keluarga dan Ilmu Pengetahuan 

No Nama Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7  

1.  Feriyanti 5 5 5 5 5 5 5 

2.  
Aditya Eka 

Putra 
5 5 5 5 5 5 5 

3.  Suryatmi 5 5 5 5 5 5 5 

4.  

Riskha 

Anissa 

Thifalny 

5 5 5 5 5 5 5 

 

Tabel Tabulasi Responden Variabel 

Keterampilan Komunikasi dan Pengetahuan 

Bisnis 

No Nama Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 

1.  Feriyanti 4 5 5 5 5 5 5 5 5 

2.  
Aditya Eka 

Putra 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 

3.  Suryatmi 5 4 4 4 4 4 5 5 4 

4.  

Riskha 

Anissa 

Thifalny 

5 5 5 5 4 5 5 5 3 
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Tabel Tabulasi Responden Variabel 

Ketersediaan Sumber Daya 

No Nama  Q

1 

Q

2 

Q

3 

Q

4 

Q

5 

Q

6 

Q

7 

Q

8 

Q

9 

Q 

10 

Q

11 

1.  Feriyanti 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 

2.  
Aditya Eka 

Putra 
5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 

 

Tabel Tabulasi Responden Variabel 

Kompetensi produk dan kemampuan 

bisnis 

No Nama  Q

1 

Q

2 

Q

3 

Q

4 

Q

5 

Q

6 

Q

7 

Q

8 

Q

9 

Q 

10 

1.  Feriyanti 4 5 5 5 5 5 5 5 3 4 

2.  
Aditya Eka 

Putra 
5 5 5 5 5 4 4 4 3 5 

3.  Suryatmi 3 5 4 4 4 5 5 4 3 5 

4.  
Riskha Anissa 

Thifalny 
4 3 4 5 4 3 5 4 2 5 

5.  Adel 4 5 4 5 5 5 5 4 - 4 

6.  
Devi Yuliana 

Suhardi 
4 4 4 5 5 5 4 5 - 5 

7.  Evan Chandra 4 5 4 5 4 4 4 4 - 4 
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Tanggapan dan Jawaban Responden  

Variabel : Dukungan Keluarga dan Ilmu Pengetahuan 

 

No Kuesioner Womenpreneur Suami k.produksi k.penjualan 

1.  Q1 SS  suami ikut 

membantu mengirim 

barang dan packing 

SS membantu packing 

dan kirim ke outlet 

SSpacking SS membantu 

mengirim barang ke 

toko 

2.  Q2 SSmembantu 

menentukan rasa mochi 

SSmemberi saran rasa 

mochi terbaru 

SS memberi nasihat SS memberikan ide 

untuk inovasi rasa baru 

3.  Q3 SS merek sudah 

dipatenkan di HKI 

SS sudah dipatenkan di 

HKI 

SS hanya ada 1 di 

Yogya 

SS merek dagang 

Sakura Mochi hanya 

dimiliki 1 perusahaan 

saja 

4.  Q4 SS bersaing dengan 

keunggulan produk 

SS tidak menjelekan 

merek lain 

SS tidak menjatuhkan 

harga jual 

SS menggunakan 

penampilan kemasan 

yang berbeda dengan 

pesaing lainnya 

5.  Q5 SSselalu 

menggunakan bahan 

yang berkualitas 

SS tidak mengganti 

bahan dengan merek lain 

SS bahan konsisten SS tidak mengganti 

bahan utama 

6.  Q6 SS ada PIRT  SS sudah terdaftar PIRT SS tertera dikemasan SS sudah tertera 

dalam kemasan 

7.  Q7 SS isi kotak sesuai 

jumlah  

SS isi selalu sesuai 

ukuran kemasan 

SS isi sesuai ukuran SSjumlah isi sesuai 

dengan kardusnya 
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Tanggapan dan Jawaban Responden  

Variabel : Keterampilan Komunikasi dan Pengetahuan Bisnis 

 

No Kuesioner Womenpreneur Suami k.produksi k.penjualan 

1.  Q1 S  melakukan pesanan 

bahan sendiri 

SS masih mengorder 

sendiri bahan-bahannya 

SS sering melayani 

langsung konsumen 

SS berkomunikasi 

dengan konsumen 

lewat media sosial 

2.  Q2 SS tidak pernah ada 

masalah 

SStidak ada masalah S konsumen puas 

dengan layanan 

SS bertegur sapa 

dengan konsumen saat 

bertemu ditoko 

3.  Q3 SS mampu 

menjelaskan produk dan 

mengenalkan seluruh 

jenis mochi yang dijual 

SS melalui media online 

ataupun offline 

Skonsumen mengetahui 

rasa mochi 

SS iklan di sosial 

media 

4.  Q4 SS meeting setiap 1 

bulan 1x 

SS 1 bulan sekali selalu 

ada meeting dengan 

seluruh karyawan 

Ssering mengadakan 

rapat dengan karyawan  

SS briefing 1 bulan 

sekali 

5.  Q5 SSmemperbaiki 

langsung masalah 

SS langsung mencari 

jalan keluar jika terjadi 

masalah 

S  langsung 

memperbaiki masalah 

S membayar gaji 

tepat waktu 

6.  Q6 SS tidak menutupi 

kondisi produk yang 

dijual jika memang 

sudah tidak layak 

SS jujur dengan 

ketahanan produknya 

S selalu menyatakan 

kondisi produk sesuai 

fakta 

SS terbuka dengan 

keadaan produknya 
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7.  Q7 SS bisa melakukan 

produksi dari awal 

sampai akhir tiap rasa 

SSbisa produksi sendiri 

dari awal sampai packing 

SS mengetahui semua 

rasa dan jenis 

SSmengetahui 

jumlah dan ukuran 

bahan secara pasti 

8.  Q8 SS bisa melakukan 

produksi tanpa karyawan 

SS awal memulai usaha 

memproduksi sendiri 

SS tahu proses 

pembuatan sampai akhir 

SS ikut membantu 

pembuatan mochi 

9.  Q9 SS target menengah 

keatas dan memasarkan 

produk di mall 

SS target adalah 

menengah keatas dan 

semua umur 

S harga sesuai lokasi 

penjualan 

N  lokasi penjualan 

sesuai dengan harga 

yang ditawarkan 

 

 

Tanggapan dan Jawaban Responden  

Variabel : Kompetensi Produk dan Kemampuan Bisnis 

No Kuesioner Womenpreneur Suami k.produksi k.penjualan K1  K2 K3 

1.  Q1 SS konsumen 

selalu puas 

dengan mochi 

sakura 

SS banyak 

testimonik 

baik dari 

konsumen  

N puas 

hanya 1 atau 2 

konsumen 

komplain 

S banyak 

konsumen yang 

repeat order 

S 

teksturnya 

lembut , 

rasanya 

bervariasi 

S 

pelayanan 

ke 

konsumen 

sangat baik 

S inovatif 

dan rasanya 

enak 

2.  Q2 SS melayani 

dengan senyun 

dan ramah 

SS 

melayani 

konsumen 

dengan ramah 

SS 

konsumen 

merasa 

pelayannnya 

ramah 

N tidak 

terlalu intensif 

SS 

pelayanannya 

ramah 

S 

menjelaskan 

berbagai 

macam jenis 

produk 

SS 

menyapa tiap 

konsumen  
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3.  Q3 SSvarian rasa 

yang banyak dan 

kemasan 

SS rasa 

yang banyak 

dan packing 

yang elegant  

S memiliki 

16 rasa 

S berbeda 

dari rasa , 

kemasan dan 

jenis produk 

S 

teksturnya 

lebih lembut 

dari yang lain 

S 

tersedianya 

mochi 

dengan isian 

ice cream 

S adanya 

mochi ice 

cream 

4.  

Q4 SS banyak 

konsumen yang 

repeat order 

SS 

konsumen 

membeli 

ulang karena 

banyak 

macam rasa 

S banyak 

konsumen yag 

membeli ulang 

SS membeli 

lagi dilain 

waktu dengan 

jumlah yang 

lebih banyak 

SS iya , 

karena 

rasanya enak 

SS dalam 

sebulan 

pernah 

membeli 3x 

SS tiap ke 

mall selalu 

mampir 

5.  

Q5 SS banyak 

konsumen 

merasa produk 

ini unik  

SS 

memiliki 

keunggulan 

pada varian 

rasa 

S  karena 

memiliki rasa 

yang unik 

S karena 

memiliki 

banyak inovasi 

rasa 

SS karena 

harganya 

terjagkau 

SS mochi 

sakura 

memiliki 

varian yang 

banyak 

S karena 

lokasi 

strategis dan 

mudah dicari 

6.  

Q6 SS tidak ada 

komplain dari 

konsumen 

SS 

konsumen 

sealu 

memberikan 

kesan yang 

baik setelah 

membeli 

SS puas 

karena rasa 

yang enak 

N ada 

beberapa 

konsumen yang 

merasa produk 

kurang besar 

SS sangat 

puas karena 

beda dari 

yang lain 

S mochi 

sakura 

terasa 

sangat enak 

S karena 

memiliki 

banyak 

inovasi 

7.  

Q7 SS selalu 

memenuhi 

pesanan 

S- pesanan 

jumlah 

banyak dapat 

dipenuhi 

SS dapat 

memenuhi 

sesuai waktu 

SS dapat 

menyelesaikan 

permintaan 

sesuai pesanan 

SS waktu 

memesan 

lewat 

instagram 

sampai tepat 

Spesanan 

jadi tepat 

waktu 

S tidak 

memerlukan 

waktu lama 

bila memesan 
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waktu 

8.  

Q8 SS konsumen 

merasa 

pelayanan sangat 

baik dan cepat 

S 

pelayanan 

karyawan 

selalu ramah 

pada 

konsumen 

S seluruh 

karywan 

melayani 

dengan ramah 

S selalu 

ramah saat 

melayani 

konsumen 

S puas 

karena 

pelayanannya 

ramah 

SS 

pegawai 

sangat 

ramah 

S pegawai 

ramah , harga 

terjangkau 

9.  

Q9 N produksi 

tidak dengan 

mesin 

N mesin 

hanya untuk 

las kemasan 

N hanya 

menggunakan 

alat las 

kemasan 

TS tidak 

menggunakan 

mesin untuk 

produksi 

- - - 

10.  

Q10 S 

menggunakan 

WA, instagram 

dan gojek 

SS media 

online 

SS 

menggunakan 

instagram dan 

WA 

SS 

menggunakan 

sosial media 

instagram , WA 

, facebook 

S pakai go 

food , 

instagram 

dan blog 

kuliner 

SS mochi 

sakura 

memiliki 

sosial media 

untuk 

memasarkan 

produk 

S 

menggunakan 

WA , gofood 

dan , IG 
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Tanggapan dan Jawaban Responden  

Variabel : Ketersediaan Sumber Daya 

No Kuesioner Womenpreneur Suami 

1 Q1 SS menggunakan modal sendiri SS modal sendiri 

2 Q2 S modal awal hanya 500.000 S modal awal hanya sedikit saja 

3 Q3 S tidak ada kendala dalam perputaran uang S selalu tepat dalam membayar kewajiban 

4 Q4 SS banyak konsumen baru saat bazar dan 

promosi 

SS konsumen baru mengetahui dari TV dan sosial 

media 

5 Q5 SS keadaan pasar saat ini memiliki pesaing 

yang sedikit 

SS sedikit pesaing yang menjual produk serupa 

6 Q6 SS saat ini sudah membuka franchise SS mulai mengembangkan dengan menjual franchise 

7 Q7 SS beberapa bulan sekali mengeluarkan 

rasa baru 

SS inovasi rasa baru sesuai dengan minat konsumen 

8 Q8 SS selalu mengikuti tren yang ada SS membuat rasa mochi dari makanan yang sedang 

booming 

9 Q9 SS melakukan riset rasa apa yang diminati 

konsumen 

SS mencari tahu keinginan konsumen dengan giveaway 

mochi gratis bagi usulan rasa yang terpilih 

10 Q10 SS ya , selalu menjaga hubungan baik pada 

karyawan maupun konsumen 

SS tidak pernah ada masalah pada konsumen dan 

karywan 

11 Q11 SS dengan pengusaha lain tidak 

menjatuhkan merek 

SS bersaing dengan sehat 
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Foto produk dan lokasi penelitian 

Gambar 1.1 Lokasi Penelitian 

 

Gambar 1.2 Produk Mochi Sakura 
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Gambar 1.3 Produk Mochi Ice Cream 

 

Gambar 1.4 Kemasan Mochi Ice Cream 
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KUESIONER PENELITIAN WOMENPRENEUR 

1. IDENTITAS RESPONDEN 

Nama     : 

Usia     : 

Tingkat pendidikan akhir  : 

Alamat    : 

Lama usaha    : 

2. PERTANYAAN KUESIONER 

PETUNJUK PENGISIAN  

Beri tanda ( √ ) pada pilihan yang sesuai dengan pilihan anda 

Keterangan : 

SS : Sangat Setuju 

S : Setuju 

N : Netral 

TS : Tidak Setuju 

STS : Sangat Tidak Setuju 
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Dukungan Keluarga dan Ilmu Pengetahuan 

No Keterangan Jawaban 

 SS S N TS STS 

1 Keluarga terdekat ( 

suami ) bersedia 

membantu dalam 

operasional sehari-hari 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

2 Keluarga mau memberi 

masukan untuk inovasi 

produk  

     

Jelaskan dan beri contoh : 

3 Anda mematenkan 

merek dagang yang 

digunakan. 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

4 Anda bersaing secara 

sehat dengan 

pesaingnya. 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

5 Anda selalu menjaga 

standart produk. 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

6 Anda mencantumkan 

nomor P-IRT serta 

bahan yang terkandung 

dalam produk.. 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

7 Anda memberikan 

produk sesuai dengan 

apa yang tercantum 

dalam kemasan. 

     

Jelaskan dan beri contoh : 
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Keterampilan Komunikasi dan Pengetahuan Bisnis  

No Keterangan Jawaban 

 SS S N TS STS 

1 Anda aktif dalam berhubungan 

dengan konsumen dan pemasok 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

2 Anda memiliki hubungan baik 

antara pengusaha dengan pemasok 

dan konsumen 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

3 Anda mampu mengenalkan dan 

menawarkan produknya kepada 

konsumen dengan baik 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

4 Anda sering melakukan pertemuan 

dengan karyawan dan ikut 

berperan aktif didalamnya. 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

5 Adanya sikap bertanggung jawab 

dalam diri anda 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

6 Memiliki sifat jujur dan 

berintregitas 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

7 Anda menguasai seluruh produk 

yang di produksi 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

8 Anda memahami seluruh proses 

produksi 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

9 Anda mengetahui target pasar 

yang dituju 

     

Jelaskan dan beri contoh : 
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Kompetensi Produk dan Kemampuan Bisnis 

No Keterangan Jawaban 

 SS S N TS STS 

1 Kesan konsumen baik tentang 

produk yang ditawarkan Mochi 

Sakura 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

2 Anda memberika pelayanan yang 

baik kepada konsumen 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

3 Produk anda memiliki nilai tambah 

yang membedakan dengan produk 

sejenis 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

4 Konsumen melakukan 

pengulangan pembelian Mochi 

Sakura 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

5 Konsumen lebih memilih Mochi 

Sakura dibandingkan merek lain 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

6 Konsumen puas dengan produk 

Mochi Sakura 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

7 Anda dapat memenuhi pesanan 

konsumen secara tepat waktu 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

8 Konsumen puas mengenai 

pelayanan yang diberikan oleh 

Mochi Sakura 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

9 Anda menggunakan teknologi 

mesin yang baik dalam produksi 

mochi 

     

 Jelaskan dan beri contoh : 

10 Anda menggunakan teknologi 

untuk berkomunikasi dengan 

konsumen dan promosi 

     

Jelaskan dan beri contoh : 
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Ketersediaan Sumber Daya 

No Keterangan Jawaban 

 SS S N TS STS 

1 Anda menggunakan modal sendiri 

sebagai modal awal 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

2 Anda memiliki jumlah uang yang 

memadahi untuk modal awal 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

3 Siklus peputaran uang dalam usaha 

anda lancar 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

4 Anda berpeluang mendapat 

konsumen baru 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

5 Anda berpeluang menguasai target 

pasar 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

6 Anda berpeluang dalam 

menggembangkan usaha 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

7 Anda berinovasi dengan produk 

anda 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

8 Anda dapat mengikuti 

perkembangan jaman untuk 

produk yang ditawarkan 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

9 Anda tidak menyerah apabila ada 

kegagalan produk tidak diminati 

pasar 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

10 Anda memiliki hubungan baik 

dengan karyawan dan konsumen 

     

 Jelaskan dan beri contoh : 

11 Anda memiliki hubungan baik 

dengan sesama pengusaha 

seprofesi maupun tidak seprofesi 

     

Jelaskan dan beri contoh : 
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KUESIONER PENELITIAN SUAMI WOMENPRENEUR 

1. IDENTITAS RESPONDEN 

Nama      : 

Usia      : 

Tingkat pendidikan akhir   : 

Alamat     : 

Lama keterlibatan dalam usaha  : 

2. PERTANYAAN KUESIONER 

PETUNJUK PENGISIAN  

Beri tanda ( √ ) pada pilihan yang sesuai dengan pilihan anda 

Keterangan : 

SS : Sangat Setuju 

S : Setuju 

N : Netral 

TS : Tidak Setuju 

STS : Sangat Tidak Setuju 
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Dukungan Keluarga dan Ilmu Pengetahuan 

No Keterangan Jawaban 

 SS S N TS STS 

1 Anda bersedia 

membantu dalam 

operasional sehari-hari 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

2 Anda mau memberi 

masukan untuk inovasi 

produk  

     

Jelaskan dan beri contoh : 

3 Womenpreneur 

mematenkan merek 

dagang yang digunakan. 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

4 Womenpreneur bersaing 

secara sehat dengan 

pesaingnya. 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

5 Womenpreneur selalu 

menjaga standart 

produknya. 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

6 Womenpreneur 

mencantumkan nomor 

P-IRT serta bahan yang 

terkandung dalam 

produk.. 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

7 Womenpreneur 

memberikan produk 

sesuai dengan apa yang 

tercantum dalam 

kemasan. 

     

Jelaskan dan beri contoh : 
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Keterampilan Komunikasi dan Pengetahuan Bisnis  

No Keterangan Jawaban 

 SS S N TS STS 

1 Ibu Feriyanti aktif dalam 

berhubungan dengan konsumen 

dan pemasok 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

2 Ibu Feriyanti memiliki hubungan 

baik antara pengusaha dengan 

pemasok dan konsumen 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

3 Ibu Feriyanti mampu mengenalkan 

dan menawarkan produknya 

kepada konsumen dengan baik 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

4 Ibu Feriyanti sering melakukan 

pertemuan dengan karyawan dan 

ikut berperan aktif didalamnya. 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

5 Ibu Feriyanti memiliki sikap 

bertanggung jawab dalam diri anda 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

6 Ibu Feriyanti memiliki sifat jujur 

dan berintregitas 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

7 Ibu Feriyanti menguasai seluruh 

produk yang di produksi 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

8 Ibu Feriyanti memahami seluruh 

proses produksi 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

9 Ibu Feriyanti mengetahui target 

pasar yang dituju 

     

 Jelaskan dan beri contoh : 
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Kompetensi Produk dan Kemampuan Bisnis 

No Keterangan Jawaban 

 SS S N TS STS 

1 Kesan konsumen baik tentang 

produk yang ditawarkan Mochi 

Sakura 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

2 Ibu Feriyanti memberikan 

pelayanan yang baik kepada 

konsumen 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

3 Produk Mochi Sakura memiliki 

nilai tambah yang membedakan 

dengan produk sejenis 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

4 Konsumen melakukan 

pengulangan pembelian Mochi 

Sakura 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

5 Konsumen lebih memilih Mochi 

Sakura dibandingkan merek lain 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

6 Konsumen puas dengan produk 

Mochi Sakura 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

7 Ibu Feriyanti dapat memenuhi 

pesanan konsumen secara tepat 

waktu 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

8 Konsumen puas mengenai 

pelayanan yang diberikan oleh 

Mochi Sakura 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

9 Ibu Feriyanti menggunakan 

teknologi mesin yang baik dalam 

produksi mochi 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

10 Ibu feriyanti menggunakan 

teknologi untuk berkomunikasi 

dengan konsumen dan promosi 

     

Jelaskan dan beri contoh : 
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Ketersediaan Sumber Daya 

No Keterangan Jawaban 

 SS S N TS STS 

1 Ibu Feriyanti menggunakan modal 

sendiri sebagai modal awal 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

2 Ibu Feriyanti memiliki jumlah 

uang yang memadahi untuk modal 

awal 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

3 Ibu Feriyanti memiliki siklus 

peputaran uang dalam usaha yang 

lancar 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

4 Ibu Feriyanti berpeluang mendapat 

konsumen baru 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

5 Ibu Feriyanti berpeluang 

menguasai target pasar 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

6 Ibu Feriyanti berpeluang dalam 

menggembangkan usaha  

     

Jelaskan dan beri contoh : 

7 Ibu Feriyanti berinovasi dengan 

produk Mochi Sakura 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

8 Ibu Feriyanti dapat mengikuti 

perkembangan jaman untuk 

produk yang ditawarkan 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

9 Ibu Feriyanti tidak menyerah 

apabila ada kegagalan produk 

tidak diminati pasar 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

10 Ibu Feriyanti memiliki hubungan 

baik dengan karyawan dan 

konsumen 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

11 Ibu Feriyanti memiliki hubungan 

baik dengan sesama pengusaha 

seprofesi maupun tidak seprofesi 

     

Jelaskan dan beri contoh : 
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KUESIONER PENELITIAN KARYAWAN PRODUKSI 

1. IDENTITAS RESPONDEN 

Nama      : 

Usia      : 

Tingkat pendidikan akhir   : 

Alamat     :  

Lama keterlibatan dalam usaha  : 

2. PERTANYAAN KUESIONER 

PETUNJUK PENGISIAN  

Beri tanda ( √ ) pada pilihan yang sesuai dengan pilihan anda 

Keterangan : 

SS : Sangat Setuju 

S : Setuju 

N : Netral 

TS : Tidak Setuju 

STS : Sangat Tidak Setuju 
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Dukungan Keluarga dan Ilmu Pengetahuan 

No Keterangan Jawaban 

 SS S N TS STS 

1 Suami Ibu Feriyanti 

bersedia membantu 

dalam operasional 

sehari-hari 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

2 Suami Ibu Feriyanti 

mau memberi masukan 

untuk inovasi produk  

     

Jelaskan dan beri contoh : 

3 Womenpreneur 

mematenkan merek 

dagang yang digunakan. 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

4 Womenpreneur bersaing 

secara sehat dengan 

pesaingnya. 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

5 Womenpreneur selalu 

menjaga standart 

produknya. 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

6 Womenpreneur 

mencantumkan nomor 

P-IRT serta bahan yang 

terkandung dalam 

produk.. 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

7 Womenpreneur 

memberikan produk 

sesuai dengan apa yang 

tercantum dalam 

kemasan. 

     

Jelaskan dan beri contoh : 
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Keterampilan Komunikasi dan Pengetahuan Bisnis  

No Keterangan Jawaban 

 SS S N TS STS 

1 Ibu Feriyanti aktif dalam 

berhubungan dengan konsumen  

     

Jelaskan dan beri contoh : 

2 Ibu Feriyanti memiliki hubungan 

baik antara pengusaha dengan 

konsumen 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

3 Ibu Feriyanti mampu mengenalkan 

dan menawarkan produknya 

kepada konsumen dengan baik 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

4 Ibu Feriyanti sering melakukan 

pertemuan dengan karyawan dan 

ikut berperan aktif didalamnya. 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

5 Ibu Feriyanti memiliki sikap yang 

bertanggung jawab 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

6 Ibu Feriyanti memiliki sifat jujur 

dan berintregitas 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

7 Ibu Feriyanti menguasai seluruh 

produk yang di produksi 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

8 Ibu Feriyanti memahami seluruh 

proses produksi 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

9 Ibu Feriyanti mengetahui target 

pasar yang dituju 

     

 Jelaskan dan beri contoh : 
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Kompetensi Produk dan Kemampuan Bisnis 

No Keterangan Jawaban 

 SS S N TS STS 

1 Kesan konsumen baik tentang 

produk yang ditawarkan Mochi 

Sakura 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

2 Ibu Feriyanti memberikan 

pelayanan yang baik kepada 

konsumen 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

3 Produk Mochi Sakura memiliki 

nilai tambah yang membedakan 

dengan produk sejenis 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

4 Konsumen melakukan 

pengulangan pembelian Mochi 

Sakura 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

5 Konsumen lebih memilih Mochi 

Sakura dibandingkan merek lain 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

6 Konsumen puas dengan produk 

Mochi Sakura 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

7 Ibu Feriyanti dapat memenuhi 

pesanan konsumen secara tepat 

waktu 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

8 Konsumen puas mengenai 

pelayanan yang diberikan oleh 

Mochi Sakura 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

9 Ibu Feriyanti menggunakan 

teknologi mesin yang baik dalam 

produksi mochi 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

10 Ibu Feriyanti menggunakan 

teknologi untuk berkomunikasi 

dengan konsumen dan promosi 

     

Jelaskan dan beri contoh : 
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KUESIONER PENELITIAN KARYAWAN PENJUALAN 

1. IDENTITAS RESPONDEN 

Nama      : 

Usia      : 

Tingkat pendidikan akhir   : 

Alamat     : 

Lama keterlibatan dalam usaha  : 

2. PERTANYAAN KUESIONER 

PETUNJUK PENGISIAN  

Beri tanda ( √ ) pada pilihan yang sesuai dengan pilihan anda 

Keterangan : 

SS : Sangat Setuju 

S : Setuju 

N : Netral 

TS : Tidak Setuju 

STS : Sangat Tidak Setuju 
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Dukungan Keluarga dan Ilmu Pengetahuan 

No Keterangan Jawaban 

 SS S N TS STS 

1 Suami Ibu Feriyanti 

bersedia membantu 

dalam operasional 

sehari-hari 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

2 Suami Ibu Feriyanti 

mau memberi masukan 

untuk inovasi produk  

     

Jelaskan dan beri contoh : 

3 Womenpreneur 

mematenkan merek 

dagang yang digunakan. 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

4 Womenpreneur bersaing 

secara sehat dengan 

pesaingnya. 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

5 Womenpreneur selalu 

menjaga standart 

produknya. 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

6 Womenpreneur 

mencantumkan nomor 

P-IRT serta bahan yang 

terkandung dalam 

produk.. 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

7 Womenpreneur 

memberikan produk 

sesuai dengan apa yang 

tercantum dalam 

kemasan. 

     

Jelaskan dan beri contoh : 
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Keterampilan Komunikasi dan Pengetahuan Bisnis  

No Keterangan Jawaban 

 SS S N TS STS 

1 Ibu Feriyanti aktif dalam 

berhubungan dengan konsumen 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

2 Ibu Feriyanti memiliki hubungan 

baik antara pengusaha dengan 

konsumen 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

3 Ibu Feriyanti mampu mengenalkan 

dan menawarkan produknya 

kepada konsumen dengan baik 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

4 Ibu Feriyanti sering melakukan 

pertemuan dengan karyawan dan 

ikut berperan aktif didalamnya. 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

5 Ibu Feriyanti memiliki sikap 

bertanggung jawab 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

6 Ibu Feriyanti memiliki sifat jujur 

dan berintregitas 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

7 Ibu Feriyanti menguasai seluruh 

produk yang di produksi 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

8 Ibu Feriyanti memahami seluruh 

proses produksi 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

9 Ibu Feriyanti mengetahui target 

pasar yang dituju 

     

 Jelaskan dan beri contoh : 
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Kompetensi Produk dan Kemampuan Bisnis 

No Keterangan Jawaban 

 SS S N TS STS 

1 Kesan konsumen baik tentang 

produk yang ditawarkan Mochi 

Sakura 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

2 Ibu Feriyanti memberikan 

pelayanan yang baik kepada 

konsumen 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

3 Produk Mochi Sakura memiliki 

nilai tambah yang membedakan 

dengan produk sejenis 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

4 Konsumen melakukan 

pengulangan pembelian Mochi 

Sakura 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

5 Konsumen lebih memilih Mochi 

Sakura dibandingkan merek lain 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

6 Konsumen puas dengan produk 

Mochi Sakura 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

7 Ibu Feriyanti dapat memenuhi 

pesanan konsumen secara tepat 

waktu 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

8 Konsumen puas mengenai 

pelayanan yang diberikan oleh 

Mochi Sakura 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

9 Ibu Feriyanti menggunakan 

teknologi mesin yang baik dalam 

produksi mochi 

     

 Jelaskan dan beri contoh : 

10 Ibu Feriyanti menggunakan 

teknologi untuk berkomunikasi 

dengan konsumen dan promosi 

     

 Jelaskan dan beri contoh : 
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KUESIONER PENELITIAN KONSUMEN MOCHI SAKURA 

1. IDENTITAS RESPONDEN 

Nama      : 

Usia      : 

Tingkat pendidikan akhir   : 

Alamat     : 

Lama mengkonsumsi produk   : 

2. PERTANYAAN KUESIONER 

PETUNJUK PENGISIAN  

Beri tanda ( √ ) pada pilihan yang sesuai dengan pilihan anda 

Keterangan : 

SS : Sangat Setuju 

S : Setuju 

N : Netral 

TS : Tidak Setuju 

STS : Sangat Tidak Setuju 
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Kompetensi Produk dan Kemampuan Bisnis 

No Keterangan Jawaban 

 SS S N TS STS 

1 Kesan konsumen baik tentang 

produk yang ditawarkan Mochi 

Sakura 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

2 Ibu Feriyanti memberikan 

pelayanan yang baik kepada 

konsumen 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

3 Produk Mochi Sakura memiliki 

nilai tambah yang membedakan 

dengan produk sejenis 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

4 Konsumen melakukan 

pengulangan pembelian Mochi 

Sakura 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

5 Konsumen lebih memilih Mochi 

Sakura dibandingkan merek lain 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

6 Konsumen puas dengan produk 

Mochi Sakura 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

7 Ibu Feriyanti dapat memenuhi 

pesanan konsumen secara tepat 

waktu 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

8 Konsumen puas mengenai 

pelayanan yang diberikan oleh 

Mochi Sakura 

     

Jelaskan dan beri contoh : 

9 Ibu feriyanti menggunakan 

teknologi untuk berkomunikasi 

dengan konsumen dan promosi 

     

Jelaskan dan beri contoh : 
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