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LAMPIRAN 1. 

KUESIONER PENELITIAN 

Identitas Responden: 

Nama Usaha  : 

Tahun berdiri  : 

Nama   : 

Pendidikan  : 

Usia   : 

Jumlah pelanggan : 

Jenis barang yang dijual: 

Sejak kapan bisnis online shop: 

Pernah mengikuti seminar/training online : Ya / Tidak (*) 

(*) Pilih salah satu 

Pertanyaan Kuesioner: 

Silakan mengisi dengan tanda (V) pada pilihan jawaban Anda masing-masing. 

Keterangan: 

SS = Sangat Setuju 

S = Setuju 

N = Netral 

TS = Tidak Setuju 

STS = Sangat Tidak Setuju 



 

No. Keterangan STS TS N S SS 

 Dukungan Keluarga dan pengetahuan:      

1. Keluarga mendukung saya untuk berkarir di bidang online 

shop 

     

2. Saya memiliki pengetahuan yang luas pada bidang bisnis 

online shop 

     

 Ketrampilan berkomunikasi dan pengetahuan bisnis:      

3. Saya melakukan pendekatan persuasif kepada setiap 

konsumen 

     

4. Saya berkomunikasi dengan baik kepada setiap konsumen      

5. Saya memiliki kepribadian pantang menyerah      

6. Saya memiliki pengetahuan produk yang saya jual      

 Kompetensi produk dan kapabilitas bisnis:      

7. Kualitas produk yang saya jual lebih baik daripada pesaing      

8. Konsumen saya bertambah dari tahun ke tahun 

(meningkat) 

     

9. Saya ulet meskipun menghadapi banyak tantangan      

10. Saya memiliki bantuan professional pada bidang ini      

11. Saya menguasai teknologi internet dalam menjalankan 

bisnis ini 

     

 Ketersediaan sumber daya:      

12. Saya memiliki modal yang cukup memadai untuk 

mengembangkan usaha ini 

     

13. Saya dapat memanfaatkan peluang atau kesempatan yang 

ada untuk maju 

     

14. Saya memiliki keinginan kuat untuk sukses      

15. Saya memiliki banyak relasi bisnis      

 



 

LAMPIRAN 2. PANDUAN WAWANCARA UNTUK PEMILIK ONLINE SHOP: 

1. Menurut apakah keluarga anda seperti saudara, orang tua mendukung bisnis ini? 

Bentuk dukungannya seperti apa? 

2. Apakah anda memiliki pengetahuan luas dalam bidang bisnis online shop? 

Pengetahuan seperti apa? Dengan cara apa menambah pengetahuan? 

3. Menurut anda apakah anda memiliki ketrampilan baik dalam melakukan 

pendekatan persuasif kepada konsumen atau pegawai anda yang mahir 

melakukannya? Pendekatan apa saja yang dilakukan? Bagaimana Anda 

melakukan pendekatan? 

4. Apakah Anda memiliki kepribadian pantang menyerah? Seperti apa contohnya? 

5. Seberapa baik pengetahuan anda tentang produk yang anda jual? 

6. Bagaimana kualitas produk yang anda jual dibandingkan pesaing ? 

7. Apakah konsumen anda dari tahun ke tahun  mengalami peningkatan? Berapa 

jumlahnya? 

8. Dalam menghadapi tantangan, bagaimana sikap anda? 

9. Apakah anda memperoleh bantuan profesional di bidang ini? Seperti apa dan 

darimana? 

10. Apakah anda menguasai teknologi internet dalam menjalankan bisnis ini? 

11. Bagaimanakah modal anda terkait dengan pengembangan usaha ini? 

12. Menurut anda bagaimanakah pemanfaatan peluang untuk maju di bisnis ini? 

13. Apakah anda memiliki keinginan kuat untuk sukses? Bagaimana caranya? 

14. Apakah anda memiliki banyak relasi bisnis? Berapa jumlahnya dan bergabung 

dalam asosiasi atau klub apa? 



 

LAMPIRAN 3. PANDUAN WAWANCARA UNTUK KONSUMEN: 

1.  Menurut Anda bagaimanakah pemilik online shop ini menjaga hubungan dengan 

konsumennya? 

2. Apakah pemilik online shop dapat berkomunikasi dengan baik terhadap konsumen? 

Apa alasannya dan berikan contoh? 

3. Bagaimanakah kualitas produk atau jasa yang ditawarkan oleh penjual? 

4. Bagaimanakah ketepatan pengirimannya? 

5. Bagaimanakah menurut anda tampilan website online shop ini? 

6. Bagaimanakah menurut anda kecepatan menjawab pemilik online shop ini? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LAMPIRAN 4.  

PANDUAN WAWANCARA UNTUK ORANG TUA/SUAMI/SAUDARA: 

1. Apakah Anda sebagai keluarga mendukung pemilik online shop untuk berkarir 

dibidang ini? Seperti apa bentuk dukungan yang anda berikan? 

2. Menurut anda seberapa baik pengetahuan yang dimiliki pemilik online shop dalam 

bidang ini? 

3. Apakah pemilik online shop memiliki kepandaian dalam hal berkomunikasi? 

4. Bagaimanakah jumlah kenaikan konsumen? 

5. Bagaimanakah kualiats produk yang dijual? 

6. Apakah pemilik online shop menguasai teknologi internet dalam menjalankan 

bisnis ini? 

7. Dalam hal modal apakah pemilik online shop memiliki modal memadai untuk 

pengembangan usaha? Dari mana asal modalnya? 

8. Apakah pemilik online shop dapat menggunakan kesempatan untuk maju? 

9. Bagaimanakah sifat pemilik online shop terkait dengan keuletan dan keinginan 

untuk sukses? 

10. Apakah pemilik online shop memiliki banyak relasi bisnis? 

 

 
 

 10.Labella-Clothing Ya,suami sangat mendukung dan 
memberikan bantuan modal yang 
cukup untuk usaha saya. 



 

LAMPIRAN 8. DATA MENTAH JAWABAN WAWANCARA DENGAN 
PEMILIK 
 
2.Apakah anda memiliki 
pengetahuan yang luas 
dalam bisnis ini? Seperti 
apa? Bagaimana 
menambahnya? 

1.Poplin Shoppe ya, cukup luas pengetahuan yang 
saya miliki.pengetahuan seperti cara 
memasarkan barang,melayani 
konsumen denngan baik,dll.. cara 
mengembangkannya memperbaiki 
dari pengalaman yang sudah ada. 

 2.Mochi shop Lumayan luas, berjualan di jejaring 
social banyak persaingan. 

 3.Shomething blue 
favors 

iya,pengetahuan produk yang di 
jual,menambahnya dengan melihat 
website2 di internet. 

 4.Hairribbon shop ya,pengetahuan tentang produk 
yang saya jual,. Dengan cara 
browsing2. 

 5.VOS shop Cukup luas,pengetahuan tentang 
cara bejualan dan keamanan 
onlineshop.menambahnya dengan 
ikut seminar tentang olshop. 

 6.Nonanatalia shop cukup. Tentang produk yang saya 
jual dengan cara selalu up to date 
dan browsing2. 

 7.Atha Shop Ya.pengetahuan tentang produk dan 
tata cara berjualan, menambahnya 
dengan mengikuti forum olshop yang 
ada di facebook. 

 8.Belle and Rose 
Design 

Iya benar. Tentang produk yang saya 
buat dan bagaimana cara 
memasarkannya. Menambahnya 
dengan mengikuti seminar olshop 
dan membaca buku online. 

 9.LaFemme 
accessories 

Ya, pengetahuan tentang produk 
yang saya jual, menambah 
pengalaman dalam bisnildan 
mengikuti jualan di olshop, dan 
mengikuti seminar os. 

 10.Labella-Clothing Sangat luas,karena saya selalu up to 
date dengan account2 di internet 



 

yang ada dan selalu mengikutinya, 
seperti instagram,line,tweet,dll.. cara 
menambah pengetahuan selalu up to 
date dan tidak lepas dari forum2 
internet 

 
3.Apakah anda memiliki 
keterampilan baik 
dalam melakukan 
pendekatan persuasif 
kepada 
konsumen/pegawai 
anda yang melakukan 
nya?pendekatan apa 
dan bagaimana 
melakukannya? 

1.Poplin Shoppe Ya, saya melakukan pendekatan pada 
setiap konsumen dengan ramah terhadap 
konsumen, memberikan potongan2 kusus 
pada pelanggan yang loyal,dan selalu 
menawarkan produk-produk baru 
terhadap semua pelanggan. saya juga 
biasanya chat untuk mereview ulang 
kepada konsumen tentang barang yang di 
beli. 

 2.Mochi shop Iya. Selalu menginfokan barang yang 
sudah habis dan barang baru atau barang 
yang dicari oleh customer. 

 3.Shomething blue 
favors 

Ya. Pendekatan kepada setiap konsumen, 
memberikan pelayanan yang baik dan 
ramah, cepat dalam menjawab 
pertanyaan dari konsumen. (Memberikan 
diskon jika cust beli dalam jumlah 
banyak/melebihi maksimal pembelian) 

 4.Hairribbon shop Ya, melakukkan pendekatan kepada 
setiap konsumen dengan cepat dan baik, 
memberikan pelayanan yang cepat dalam 
menjawab ,ramah. 

 5.VOS shop Baik. Saya dapat melakukan pendekatan 
pada setiap konsumen dengan baik, 
caranya menjawab pertanyaan2 cust 
dengan baik,fast respon. 

 6.Nonanatalia shop Ya,saya melakukan pendekatan pada 
setiap konsumen dengan menanyakan 
kualitas barang sesudah barang bsampai 
pada konsumen. 

 7.Atha Shop Ya. Saya yang mendekatkan diri dengan 
konsumen. dengan cara memberikan 
keramahan dan pelayanan yang baik. 

 8.Belle and Rose 
Design 

Tentu saja, saya yang melakukan 
pendekatan kepada setiap konsumen. 



 

Cara saya bicara pada setiap konsumen 
dengan menjelaskan dengan baik dan 
ramah. 

 9.LaFemme 
accessories 

Saya yang melakukan pendekatan pada 
setiap pelanggan saya dengan ramah 
pada setiap pelanggan, kadang juga follow 
up lewat chat/bbm menanyakan tentang 
produk yang dibeli oleh 
konsumen.(kualitas,kecocokan,ketepatan)

 10.Labella-Clothing Ya saya melakukan pendekatan pada 
konsumen2 saya dan juga pegawai2 saya 
dalam packaging barang,pengiriman. 
Sehingga dapat berkomunikasi dengan 
baik kepada konsumen dan pegawai. 

 
4.Apakah anda memiliki 
keperibadian pantang 
menyerah?contoh? 

1.Poplin Shoppe Ya,pantang menyerah jika menawarkan 
sesuatu pada pelanggan tapi ditolak 
tidak langsung putus asa,tidak menyerah 
begitu saja namun juga tidak memksa. 

 2.Mochi shop Iya. Walaupun sepi tapi tetap berusaha 
dan semangat. 

 3.Shomething blue 
favors 

Ya,jika terkadang sepi saya memberikan 
promosi2 menarik dan membuat 
berbagai desain baru untuk menarik 
pelanggan baru;. 

 4.Hairribbon shop Ya.saya selalu optimis dalam 
menghadapi percobaan yang ada.

 5.VOS shop Iya.apabila gambar jualan kurang 
menarik dan kurang diminati. Saya tidak 
putus asa saya tetap optimis dengan 
membuat gambar lebih menarik dan 
berkualitas cara nya menyusun 
gambar/editing gambar, 
foto ulang produk. 

 6.Nonanatalia shop Ya, memberikan sale dan potongan2 
untuk produk yang sudah lama sehingga 
dapat menarik konsumen. 

 7.Atha Shop Ya,tidak mudah putus asa. Ketika ada 
beberapa pelanggan yang tidak 
tanggung jawab memesan lalu 
membatalkan yang merugikan saya tapi 
saya tidak menyerah tapi melakukan 



 

system baru untuk menghindari 
terjadinya kerugian. 

 8.Belle and Rose 
Design 

Ya,tidak pantang menyerah apabila 
pelanggan complain tentang desain2 
yang hanya monoton saya tidak putus 
asa atau marah saya justru semangat 
untuk membuat desain baru dan unik. 

 9.LaFemme 
accessories 

Ya.apabila tidak ada transaksi atau tidak 
memenuhi target setiap bulannya saya 
tidak pantang menyerah dan tetap 
berusaha dengan cara member info 
pada pada member ada diskon dalam 
pembelian berapa pcs dan promo2 
menarik. 

 10.Labella-Clothing Ya. Saya orang yang tidak mudah putus 
asa apabila sepi/tidak banyak pesanan 
saya berusaha untuk mencari pelanggan 
baru dan menambah barang2 jualan 
dengan produk baru. 

 
5.Seberapa baik 
pengetahuan anda 
tentang produk yang di 
jual? 

1.Poplin Shoppe Cukup baik kualitas produk yang saya 
jual dan banyak sekali peminat nya. 

 2.Mochi shop Sangat baik, karena mengetahui kualitas 
barang. 

 3.Shomething blue 
favors 

Cukup baik dan mengerti tentang 
kualitas produk yang saya jual. 

 4.Hairribbon shop Baik,karena barang yang saya jual ready 
stock.

 5.VOS shop Cukup mengerti produk yang saya jual. 
 6.Nonanatalia shop Cukup mengetahui. 
 7.Atha Shop Sangat mengetahui produk yang dijual. 
 8.Belle and Rose 

Design 
Sangat baik pengetahuan saya tentang 
produk yang dijual,karena saya 
menguasai produk yang saya jual karena 
saya yang membuatnya. 

 9.LaFemme 
accessories 

Baik. Saya mengetahui kualitas yang 
saya jual. 

 10.Labella-Clothing Saya mengetahui dengan baik kualitas 
dan bahan yang saya jual. 



 

 
6.Bagaimana kualitas 
produk yang dijual 
dibanding pesaing? 

1.Poplin Shoppe Standart,rata-rata sama dengan yang 
dijual pesaing PO BKK karena 
sumbernya sama dari Bangkok. 

 2.Mochi shop Produk yang saya jual sudah baik. 
 3.Shomething blue 

favors 
Sangat baik kualitas produk saya karena 
produksi handmade. 

 4.Hairribbon shop Kualitas hairribbon saya lebih baik karena 
handmade. 

 5.VOS shop Standart,kualitas sama. 
 6.Nonanatalia shop Lebih baik dari penjual abal2 karena 

produk yang saya jual 100% humanhair. 
 7.Atha Shop Lebih baik dan lebih murah dari pesaing. 
 8.Belle and Rose 

Design 
Lebih baik yang saya tahu karena 
desain2 saya buat sendiri,karena banyak 
sekali yang meniru desain orang lain. 

 9.LaFemme 
accessories 

Produk saya lebih baik karena acc yang 
saya jual lebih berkualitas. 

 10.Labella-Clothing Kualitas bagus, saya merasa kualitas 
saya lebih bagus dari pesaing karena 
produk yang saya jual langsung saya 
ambil dari Bangkok tanpa melalui 
perantara(first hand) kadang ada 
penjualyang menjual replica BKK. 

 
7.Apakah konsumen 
anda mengalami 
peningkatan dari tahun 
ke tahun? 

1.Poplin Shoppe Ya mengalami peningkatan terus, tahun 
pertama hanya 30 orang dan smakin 
tahun meningkat hingga 100 orang per 
tahun nya. 

 2.Mochi shop Ya . sekitar 85% 
 3.Shomething blue 

favors 
Mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.

 4.Hairribbon shop Ya mengalami kenaikan,jumlahnya 
kurang lebih sekitar 50 orang. 

 5.VOS shop Kadang naik,kadang turun tidak stabil. 
 6.Nonanatalia shop Ya,mengalami kenaikan. Tidak tentu 

jumlahnya. 
 7.Atha Shop Terkadang mengalami kenaikan dan 

penurunan. 
 8.Belle and Rose 

Design
Mengalami peningkatan dari tahum ke 
tahun.



 

 9.LaFemme 
accessories 

Ya. Ada peningkatan sekitar 30 orang 
konsumen baru per tahun. 

 10.Labella-Clothing Tentu saja ada peningkatan, jumlah tidak 
menentu. 

 
8.Bagaimana sikap anda 
Dalam menghadapi 
tantangan ? 

1.Poplin Shoppe Tetap berusaha dan pantang menyerah. 
 

 2.Mochi shop Menjalani dan pantang menyerah 
walaupun kadang sulit. 

 3.Shomething blue 
favors 

Pantang menyerah, semangat. 

 4.Hairribbon shop Tetap teguh pada pendirian untuk 
sukses. 

 5.VOS shop Semangat,mencoba mencari cara lain 
dan pengetahuan tentang trik olshop. 

 6.Nonanatalia shop Tidak mudah putus asa. 
 7.Atha Shop Selalu optimis dan pantang menyerah. 
 8.Belle and Rose 

Design 
Optimis, berusaha,semangat. 

 9.LaFemme 
accessories 

Pantang menyerah dalam menghadapi 
masalah. 

 10.Labella-Clothing Selalu optimis dan berusaha. 
 
9.Apakah anda 
memperoleh bantuan 
professional di bidang 
ini? Seperti apa dan 
darimana? 

1.Poplin Shoppe Ya. Bantuan dari saudara yang 
membantu packaging barang-barang 
yang akan dikirim. 

 2.Mochi shop Tidak memiliki. 
 3.Shomething blue 

favors 
Tidak ada bantuan semua desain dari 
saya. 

 4.Hairribbon shop Ya.bantuan dari supplaier dan jasa 
paket. 

 5.VOS shop Tidak memiliki bantuan professional. 
 6.Nonanatalia shop Ya. Pegawai2 saya membantu 

packaging. 
 7.Atha Shop Tidak. 
 8.Belle and Rose 

Design 
Bantuan dari pegawai2 saya seperti 
packaging dan mengirim barang2, dan 
bantuan dari percetakan dll.. 



 

 9.LaFemme 
accessories 

Bantuan dari supplaier yang membantu 
menjelaskan jenis dan kualitas  setiap 
barang yang akan saya ambil. 

 10.Labella-Clothing Ya. Bantuan pegawai2 saya dalam 
mengemas barang2 yang akan di kirim. 

 
10.Apakah anda 
menguasaI tekhnologi 
internet dalam bidang 
ini? 

1.Poplin Shoppe Iya, sangat menguasai. 

 2.Mochi shop Iya. 
 3.Shomething blue 

favors
Ya. Menguasai. 

 4.Hairribbon shop Iya. Sangat. 
 5.VOS shop Sangat menguasai teknologi internet. 
 6.Nonanatalia shop Menguasai. 
 7.Atha Shop Iya. 
 8.Belle and Rose 

Design 
Menguasai. 

 9.LaFemme 
accessories

Ya, sangat menguasai. 

 10.Labella-Clothing .ya tentu saja menguasai karena saya 
bekerja menggunakan internet.

 
11.Bagaimana modal 
anda terkait dengan 
pengembangan usaha 
ini? 

1.Poplin Shoppe Cukup karena lukan modal yang usaha 
ini tidak memerlukan modal yang terlalu 
besar. 

 2.Mochi shop Cukup,modal awal dari ortu dan 
pengembangan nya 
menggunakankeuntungan saya 
selanjutnya. 

 3.Shomething blue 
favors 

Modal awal sedikit karena dengan 
tabungan sendiri selanjutnya dengan 
keuntungan saya. 

 4.Hairribbon shop Ya.cukup besar modal awal yang 
diberikan ortu jadi tidak ada hambatan 
untuk pengembangan usaha ini.

 5.VOS shop Modal tidak terlalu besar karena kadang 
system dropship dan fasilitas internet 
sudah ada sebelumnya. 



 

 6.Nonanatalia shop Modal cukup untuk pengembangan 
usaha ini. 

 7.Atha Shop Modal dari tabungan sendiri dan 
keuntungan untuk pengembangan. 

 8.Belle and Rose 
Design

Modal saya cukup kuat dalam 
perkembangan usaha ini.

 9.LaFemme 
accessories 

Cukup. Tidak lebih tidak kurang. 

 10.Labella-Clothing Modal cukup sehingga bisa berkembang.
 
12.Bagaima 
memanfaatkan peluang 
untuk maju di bisnis ini? 

1.Poplin Shoppe Selalu berusaha untuk mencari 
konsumen baru dan juga mencari 
supplaier yang lebih baik dan murah 
sehingga dapat menekan harga. 

 2.Mochi shop  
 3.Shomething blue 

favors 
Menambahkan daya tarik untuk 
konsumen2 baru dengan menawarkan 
produk baru dan lebih murah/terjangkau.

 4.Hairribbon shop Selalu menggunakan peluang yang ada 
untuk maju. 

 5.VOS shop Tetap berusaha dan memanfaatkan 
peluang melalui forum2 web yang baru 
untuk meraih banyak pelanggan.

 6.Nonanatalia shop Menekan harga agar lebih terjangkau 
dan bertambah konsumen. 

 7.Atha Shop Memiliki banyak jejaring dan mengikuti 
perkembangan seperti 
insta,line..merupakan peluang untuk 
menambah konsumen. 

 8.Belle and Rose 
Design 

Selalu berinovasi dan berkarya yang 
baru dan memanfaatkan berbagai 
account yang ada merupakan peluang 
untuk mencari customer yang 
membutuhkan produk yang saya jual. 

 9.LaFemme 
accessories 

Memanfaatkan peluang yang ada dan 
terus berusaha. 

 10.Labella-Clothing Terus menahan pelanggan yang loyal 
dan menarik pelanggan2 baruuntuk 
menjadi reseller dengan memberikan 
promosi2 dan tetap menekan harga. 

 



 

13.Apakah anda memiliki 
keinginan kuat untuk 
sukses?bagaimana 
caranya? 

1.Poplin Shoppe Ya. Dengan pantang menyerah dalam 
menghadapi masalah dan tetap 
berusaha. 

 2.Mochi shop Ya.tetap optimis dan semangat. 
 3.Shomething blue 

favors 
Ya. Dengan berusaha lebih keras dan 
mengebangkan ide2 baru. 

 4.Hairribbon shop Iya dengan mencari konsumen lebih 
banyak. 

 5.VOS shop Keinginan sangat kuat. Tekun dan ulet. 
 6.Nonanatalia shop Ya. Selalu up to date dan mengikuti trend 

sehingga tidak ketinggalan. 
 7.Atha Shop Ya.dengan memberikan pelayanan baik 

dan mengikuti perkembangan. 
 8.Belle and Rose 

Design 
Ya.tidak mudah putus asa, pantang 
menyerah. 

 9.LaFemme 
accessories 

Terus berusaha. 

 10.Labella-Clothing iya. Semangat dan terus mengikuti 
perkembangan teknologi yang ada di 
internet. 

 
14.Apakah anda memiliki 
banyak relasi bisnis? 
Bergabung dalam 
asosiasi apa? 

1.Poplin Shoppe Cukup. Club dance, club gym dan event 
organizer 

 2.Mochi shop Ya,lumayan banyak. Club modeling. 
 3.Shomething blue 

favors
Banyak. Club gym,pecinta barang 
unik,club fotografio. 

 4.Hairribbon shop Tidak. 
 5.VOS shop Banyak.club fashion spread. 
 6.Nonanatalia shop Ya,lumayan banyak. tidak mengikuti 

asosiasi apa2. 
 7.Atha Shop Banyak,relasi dari teman 

sekolah,kuliah,kerja,dll.. club fitness, 
badminton,EO. 

 8.Belle and Rose 
Design 

Cukup banyak. Asosiasi 
magazinefotography,clup entertainment. 

 9.LaFemme 
accessories

Ya, banyak. Club dance dan desain 
interior.

 10.Labella-Clothing Banyak. Club gym,senam. 



 

 
LAMPIRAN 9. DATA MENTAH JAWABAN WAWANCARA DENGAN 
KONSUMEN 1 
 
Pertanyaan Nama Jawaban 
1.Menurut anda 
bagaimanakah pemilik 
online shop ini menjaga 
hubungan dengan 
konsumennya? 

1.Poplin Shoppe Selalu bersikap ramah. 

 2.Mochi shop Pemilik online shop orang yang sangat ramah.
 3.Shomething blue 

favors 
Dengan cara mem follow up konsumen yang 
sudah membeli produk. 

 4.Hairribbon shop Menjaga hubungan dengan baik kepada setiap 
konsumen dengan cara tanggung jawab 
apabila ada kerusakan barang. Membantu 
memperbaiki lewat chating/kirim ulang. 

 5.VOS shop Selalu mau bertanggung jawab apabila barang 
yang di kirim tidak sesuai. 

 6.Nonanatalia shop Bersikap ramah dan memberikan pengarahan 
yang sesuai tentang barang yang akan di beli. 

 7.Atha Shop Dapat berkomunikasi dengan baik lewat 
line/bbm. 

 8.Belle and Rose 
Design 

Sangat baik dengan sikap ramah dan bisa 
menerima complain dengan baik. 

 9.LaFemme 
accessories

Baik dan ramah. 

 10.Labella-Clothing tata bicara yang baik dan mudah dimengerti 
dan sikap ramah yang dimiliki pemilik 
onlneshop. 

 
2.Apakah pemilik online 
shop dapat berkomunikasi 
dengan baik terhadap 
konsumen?contoh? 

1.Poplin Shoppe Ya dengan selalu menanyakan barang yang 
sudah di beli dan kapan sampai barang nya. 

 2.Mochi shop Ya, terkadang pemilik chat lewat bbm untuk 
berkomunikasi lebih baik dan menawarkan 
beberapa produk baru. 

 3.Shomething blue 
favors 

Ya,ramah terhadap setiap konsumen. 



 

 4.Hairribbon shop Dapat berkomunikasi dengan baik dan 
memberikan perhatian. 

 5.VOS shop Ya, dapat berkomunikasi dengan baik, bahasa 
yang mudah di mengerti dan selalu ramah. 

 6.Nonanatalia shop Cukup baik. 
 7.Atha Shop Ya. Karena setiap ada pertanyaan2 selalu 

dijawab lengkap. 
 8.Belle and Rose 

Design 
Benar, pemilik selalu antusias seperti selalu 
perhatian dalam bentuk menanyakan detail 
desain yang akan dipesan. 

 9.LaFemme 
accessories 

Ya. Ramah dan memberikan arahan tentang 
produk-produk yang dijual dengan detail. 

 10.Labella-Clothing Ya. Dapat berkomunikasi dengan sangat baik 
dan ramah.jika ada complain menanggapi 
dengan baik. 

 
3.Bagaimanakah kualitas 
produk/jasa yang ditawarkan 
oleh penjual? 

1.Poplin Shoppe Standart. Sama dengan yang lain karena satu 
jenis. 

 2.Mochi shop Baik kualitas nya. 
 3.Shomething blue 

favors 
Good quality. 

 4.Hairribbon shop Bagus dan berkualitas. 
 5.VOS shop Cukup berkualitas. 
 6.Nonanatalia shop Sangat memuaskan dan berkualitas karena 

sesuai yang di katakana. 
 7.Atha Shop Cukup baik. 
 8.Belle and Rose 

Design 
Sangat berkualitas. 

 9.LaFemme 
accessories 

Berkualitas. 

 10.Labella-Clothing Bagus dan sangat berkualitas barang yang 
dijual 

 
4.Bagaimanakah ketepatan 
pengirimannya? 

1.Poplin Shoppe Tepat dalam pengirimannya. 

 2.Mochi shop Kurang tepat karena mungkin system pre 
order , sering terjadi keterlambatan dibea 
cukai. 

 3.Shomething blue 
favors 

Tepat dalam pengirimannya. 



 

 4.Hairribbon shop Tepat pengirimannya. 
 5.VOS shop Cukup tepat. 
 6.Nonanatalia shop Kadang tepat kadang tidak tergantung 

expedisi. 
 7.Atha Shop Tidak tentu. Kadang tepat kadang tidak. 
 8.Belle and Rose 

Design 
Tepat tergantung exp pengirimannya. 

 9.LaFemme 
accessories 

Cukup tepat. 

 10.Labella-Clothing Tepat, sesuai kesepakatan dari awal 
pembelian. 

 
5.Bagaimanakah menurut 
anda tampilan website 
online ini? 

1.Poplin Shoppe Cukup menarik. 

 2.Mochi shop Cukup menarik karena gambar yang di upload 
selalu terlihat bagus. 

 3.Shomething blue 
favors 

Sangat menarik tampilan websitenya karena 
paduan warna yang calm. 

 4.Hairribbon shop Menarik. 
 5.VOS shop Menarik. 
 6.Nonanatalia shop Lumayan menarik. 
 7.Atha Shop Cukup menarik. 
 8.Belle and Rose 

Design 
Tampilan website dan memiliki gambar2 yang 
menarik. 

 9.LaFemme 
accessories 

Sangat menarik,unik,girly tampilan 
websitenya. 

 10.Labella-Clothing Menarik sekali. 

 
 
6.Bagaimanakah menurut 
anda kecepatan menjawab 
pemilik online shop ini?  

1.Poplin Shoppe Cukup cepat dalam menjawab. 

 2.Mochi shop Cepat dalam menjawab. 
 3.Shomething blue 

favors 
Sangat cepat. 

 4.Hairribbon shop Cepat. 
 5.VOS shop Cepat sekali dalam menjawab. 
 6.Nonanatalia shop Lumayan cepat. 
 7.Atha Shop Sangat cepat. 



 

 8.Belle and Rose 
Design 

Fast respon. 

 9.LaFemme 
accessories 

Pelayanan yang baik dan cepat merespion 
pertanyaan. 

 10.Labella-Clothing Merespon dengan cepat sehingga tidak 
menunggu jawaban yang lama. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
LAMPIRAN 9. DATA MENTAH JAWABAN WAWANCARA DENGAN 
KONSUMEN 2 
 
Pertanyaan Nama Jawaban 
1.Menurut anda 
bagaimanakah pemilik 
online shop ini menjaga 
hubungan dengan 
konsumennya? 

1.Poplin Shoppe Selalu bersikap ramah,review ulang setiap beli 
barang. 

 2.Mochi shop Pemilik online shop orang yang sangat ramah, 
baik. 

 3.Shomething blue 
favors 

Review ulang barang yang sudah di beli 
Dengan cara mem follow up konsumen yang 
sudah membeli produk. 

 4.Hairribbon shop tanggung jawab apabila ada kerusakan barang. 
Membantu memperbaiki lewat chating/kirim 
ulang. 

 5.VOS shop Selalu mau bertanggung jawab. 
 6.Nonanatalia shop Bersikap ramah. 
 7.Atha Shop Dapat berkomunikasi dengan baik, bahasa 

mudah di mengerti. 
 8.Belle and Rose 

Design 
Sangat baik dengan sikap ramah dan bisa 
menerima complain dengan baik. 

 9.LaFemme 
accessories 

Baik dan ramah, sopan. 

 10.Labella-Clothing tata bicara yang baik. 

 
2.Apakah pemilik online 
shop dapat berkomunikasi 
dengan baik terhadap 
konsumen?contoh? 

1.Poplin Shoppe Ya dengan selalu menanyakan barang yang 
sudah di beli. 

 2.Mochi shop Ya, terkadang pemilik chat lewat bbm untuk 
berkomunikasi lebih baik . 

 3.Shomething blue 
favors 

Ya,ramah terhadap konsumen. 

 4.Hairribbon shop Dapat berkomunikasi dengan baik, perhatian 
pada konsumen. 

 5.VOS shop Ya, dapat berkomunikasi dengan baik, bahasa 
yang mudah di mengerti dan selalu ramah. 



 

 6.Nonanatalia shop Cukup baik dlam berkomunikasi.. 
 7.Atha Shop Ya. Karena setiap ada pertanyaan2 selalu 

dijawab lengkap. 
 8.Belle and Rose 

Design 
Benar, pemilik selalu antusias seperti selalu 
perhatian dalam bentuk menanyakan detail 
desain yang akan dipesan. 

 9.LaFemme 
accessories 

Ya. Ramah. 

 10.Labella-Clothing Ya. Dapat berkomunikasi dengan sangat baik 
dan ramah. 

 
3.Bagaimanakah kualitas 
produk/jasa yang 
ditawarkan oleh penjual? 

1.Poplin Shoppe Sama dengan yang lain karena satu jenis. 

 2.Mochi shop Ok.Baik kualitas nya. 
 3.Shomething blue 

favors 
Good quality. 

 4.Hairribbon shop Bagus dan berkualitas baik. 
 5.VOS shop Cukup berkualitas,halus bahannya 
 6.Nonanatalia shop Sangat memuaskan dan berkualitas sekali. 
 7.Atha Shop Cukup baik kualitasnya. 
 8.Belle and Rose 

Design
Sangat berkualitas. 

 9.LaFemme 
accessories

Berkualitas baik. 

 10.Labella-Clothing Bagus dan sangat berkualitas barang yang 
dijual 

 
4.Bagaimanakah ketepatan 
pengirimannya? 

1.Poplin Shoppe Tepat dalam pengirimannya. 

 2.Mochi shop Kurang tepat karena mungkin system pre 
order , sering terjadi keterlambatan dibea 
cukai. 

 3.Shomething blue 
favors 

Tepat dalam pengirimannya. 

 4.Hairribbon shop Tepat pengirimannya. 
 5.VOS shop Cukup tepat. 
 6.Nonanatalia shop Kadang tepat kadang tidak tergantung 

expedisi. 
 7.Atha Shop Cukup tepat 
 8.Belle and Rose Tepat  



 

Design 
 9.LaFemme 

accessories 
Cukup tepat. 

 10.Labella-Clothing Tepat 

 
5.Bagaimanakah menurut 
anda tampilan website 
online ini? 

1.Poplin Shoppe menarik. 

 2.Mochi shop Cukup menarik. 
 3.Shomething blue 

favors 
Sangat menarik. 

 4.Hairribbon shop Menarik sekali. 
 5.VOS shop Menarik. 
 6.Nonanatalia shop Lumayan menarik. 
 7.Atha Shop Cukup menarik. 
 8.Belle and Rose 

Design 
Tampilan website dan memiliki gambar2 yang 
menarik. 

 9.LaFemme 
accessories 

Sangat menarik,unik,girly tampilan 
websitenya. 

 10.Labella-Clothing Menarik sekali. 

 
 
6.Bagaimanakah menurut 
anda kecepatan menjawab 
pemilik online shop ini?  

1.Poplin Shoppe Cukup cepat dalam menjawab. 

 2.Mochi shop Cepat dalam menjawab. 
 3.Shomething blue 

favors 
Sangat cepat. 

 4.Hairribbon shop Cepat. 
 5.VOS shop Cepat sekali dalam menjawab. 
 6.Nonanatalia shop Lumayan cepat. 
 7.Atha Shop Sangat cepat. 
 8.Belle and Rose 

Design 
Fast respon. 

 9.LaFemme 
accessories 

Pelayanan yang baik dan cepat merespion 
pertanyaan. 

 10.Labella-Clothing Merespon dengan cepat. 

 

 



 

 
LAMPIRAN 9. DATA MENTAH JAWABAN WAWANCARA DENGAN 
KONSUMEN 3 
 
Pertanyaan Nama Jawaban 
1.Menurut anda 
bagaimanakah pemilik 
online shop ini menjaga 
hubungan dengan 
konsumennya? 

1.Poplin Shoppe Baik dan Selalu bersikap ramah. 

 2.Mochi shop Pemilik online shop orang yang baik,sangat 
ramah. 

 3.Shomething blue 
favors 

Review ulang.Dengan cara mem follow up 
konsumen yang sudah membeli produk. 

 4.Hairribbon shop tanggung jawab apabila ada kerusakan barang. 
Membantu memperbaiki lewat chating/kirim 
ulang. 

 5.VOS shop Selalu mau bertanggung jawab apabila barang 
yang di kirim tidak sesuai. 

 6.Nonanatalia shop Bersikap ramah dan memberikan pengarahan 
yang sesuai tentang barang yang akan di beli. 

 7.Atha Shop Dapat berkomunikasi dengan baik lewat 
line/bbm. 

 8.Belle and Rose 
Design 

Sangat baik dengan sikap ramah dan bisa 
menerima complain dengan baik. 

 9.LaFemme 
accessories 

Baik dan ramah. 

 10.Labella-Clothing bicara yang baik dan mudah dimengerti dan 
sikap ramah yang dimiliki pemilik onlneshop.

 
2.Apakah pemilik online 
shop dapat berkomunikasi 
dengan baik terhadap 
konsumen?contoh? 

1.Poplin Shoppe Ya dengan selalu menanyakan barang yang 
sudah di beli dan kapan sampai barang nya. 

 2.Mochi shop Ya, terkadang pemilik chat lewat bbm untuk 
berkomunikasi lebih baik dan menawarkan 
beberapa produk baru. 

 3.Shomething blue 
favors 

Ya,ramah terhadap setiap konsumen. 

 4.Hairribbon shop Dapat berkomunikasi dengan baik dan 



 

memberikan perhatian. 
 5.VOS shop Ya, dapat berkomunikasi dengan baik, bahasa 

yang mudah di mengerti dan selalu ramah. 
 6.Nonanatalia shop Cukup baik. 
 7.Atha Shop Ya. Karena setiap ada pertanyaan2 selalu 

dijawab lengkap. 
 8.Belle and Rose 

Design 
Benar, perhatian dalam bentuk menanyakan 
detail desain yang akan dipesan. 

 9.LaFemme 
accessories 

Ya. Ramah dan memberikan arahan tentang 
produk-produk yang dijual dengan detail. 

 10.Labella-Clothing berkomunikasi dengan sangat baik dan 
ramah.jika ada complain menanggapi dengan 
baik. 

 
3.Bagaimanakah kualitas 
produk/jasa yang ditawarkan 
oleh penjual? 

1.Poplin Shoppe Standart. Sama dengan yang lain karena satu 
jenis. 

 2.Mochi shop Baik kualitas nya. 
 3.Shomething blue 

favors 
Good quality. 

 4.Hairribbon shop Bagus dan berkualitas. 
 5.VOS shop Cukup berkualitas. 
 6.Nonanatalia shop Sangat memuaskan dan berkualitas karena 

sesuai yang di katakana. 
 7.Atha Shop Cukup baik. 
 8.Belle and Rose 

Design 
Sangat berkualitas. 

 9.LaFemme 
accessories 

Berkualitas. 

 10.Labella-Clothing Bagus dan sangat berkualitas barang yang 
dijual 

 
4.Bagaimanakah ketepatan 
pengirimannya? 

1.Poplin Shoppe Tepat dalam pengirimannya. 

 2.Mochi shop Kurang tepat karena mungkin system pre 
order , sering terjadi keterlambatan dibea 
cukai. 

 3.Shomething blue 
favors 

Tepat dalam pengirimannya. 

 4.Hairribbon shop Tepat pengirimannya. 
 5.VOS shop Cukup tepat. 



 

 6.Nonanatalia shop Kadang tepat kadang tidak tergantung 
expedisi. 

 7.Atha Shop Tidak tentu. Kadang tepat kadang tidak. 
 8.Belle and Rose 

Design 
Tepat tergantung exp pengirimannya. 

 9.LaFemme 
accessories 

Cukup tepat. 

 10.Labella-Clothing Tepat, sesuai kesepakatan dari awal 
pembelian. 

 
5.Bagaimanakah menurut 
anda tampilan website 
online ini? 

1.Poplin Shoppe Cukup menarik. 

 2.Mochi shop Cukup menarik karena gambar yang di upload 
selalu terlihat bagus. 

 3.Shomething blue 
favors 

Sangat menarik tampilan websitenya karena 
paduan warna yang calm. 

 4.Hairribbon shop Menarik. 
 5.VOS shop Menarik. 
 6.Nonanatalia shop Lumayan menarik. 
 7.Atha Shop Cukup menarik. 
 8.Belle and Rose 

Design 
Tampilan website dan memiliki gambar2 yang 
menarik. 

 9.LaFemme 
accessories 

Sangat menarik,unik,girly tampilan 
websitenya. 

 10.Labella-Clothing Menarik sekali. 

 
 
6.Bagaimanakah menurut 
anda kecepatan menjawab 
pemilik online shop ini?  

1.Poplin Shoppe Cukup cepat dalam menjawab. 

 2.Mochi shop Cepat dalam menjawab. 
 3.Shomething blue 

favors 
Sangat cepat. 

 4.Hairribbon shop Cepat. 
 5.VOS shop Cepat sekali dalam menjawab. 
 6.Nonanatalia shop cukup cepat. 
 7.Atha Shop Cepat. 
 8.Belle and Rose 

Design 
Fast respon. 



 

 9.LaFemme 
accessories 

Pelayanan yang baik dan respon cepat. 

 10.Labella-Clothing Fast repon. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

LAMPIRAN 10. DATA MENTAH JAWABAN WAWANCARA DENGAN 
ORANG TUA/SUAMI/SAUDARA 
Pertanyaan  Nama Jawaban 
1.Apakah anda 
mendukung pemilik 
onlineshop untuk berkarir 
di bidang ini?seperti apa 
dukungan yang 
diberikan? 

1.Poplin Shoppe Ya. Adik membantu mengemas barang 
yang dating dan membantu packaging 
barang yang akan dikirim. 

 2.Mochi shop Ya. Dengan memberikan modal awal. 
 3.Shomething blue 

favors 
Keluarga tidak terlalu mendukung dalam 
bisnis ini. 

 4.Hairribbon shop Benar memberikan dukungan seperti 
semangat dan member fasilitas2 dari 
orangtua. 

 5.VOS shop Iya orangtua mendukung. Memberikan 
pengarahan2 yang baik dalam 
menjalankan bisnis dan fasilitas2. 

 6.Nonanatalia shop Ya. Memberikan dukungan seperti 
modal. 

 7.Atha Shop Ya. Memberikan pengarahan,dukungan 
dan semangat. 

 8.Belle and Rose 
Design 

Orang tua dan saudara sangat 
mendukung. Memberkan modal dan 
bantuan2 seperti packaging barang. 

 9.LaFemme 
accessories 

Orang tua dan saudara sangat 
mendukung, memberikan semangat dan 
dorongan untuk maju. 

 10.Labella-Clothing Sangat mendukung dengan memberikan 
semangat dan modal. 

 
2.menurut anda 
seberapa baik 
pengetahuan yang 
dimiliki pemilik 
onlineshop dalam bidang 
ini? 

1.Poplin Shoppe Cukup luas pengetahuan yang dimiliki. 

 2.Mochi shop Sudah baik. 
 3.Shomething blue 

favors 
Cukup. 

 4.Hairribbon shop Memiliki pengetahuan yang baik. 



 

 5.VOS shop Sangat baik. 
 6.Nonanatalia shop Lumayan banyak pengetahuan tentang 

bisnis yang dijalani. 
 7.Atha Shop Sangat baik pengetahuan online shop 

yang dimiliki dari kualitas barang sampai 
cara memasarkannya. 

 8.Belle and Rose 
Design

Sangat baik. 

 9.LaFemme 
accessories 

Sangat baik. 

 10.Labella-Clothing Pengetahuan yang dimiliki sangat luas. 
 
3.Apakah pemilik 
onlineshop memiliki 
kepandaian dalam hal 
berkomunikasi? 

1.Poplin Shoppe Cukup pandai dalam berkomunikasi dan 
sangat ramah terhadap setiap 
customer/pelanggan. 

 2.Mochi shop Ya. Cukup mahir dalam berkomunikasi 
dengan orang lain. 

 3.Shomething blue 
favors 

Iya, cukup baik. 

 4.Hairribbon shop Ya. Pandai dalam hal berkomunikasi. 
 5.VOS shop Pandai dalam bicara dan dapat 

berkomunikasi dengan baik. 
 6.Nonanatalia shop Iya.cukup baik dalam berkomunikasi. 
 7.Atha Shop Ya.cara bicara yang baik dan mudah 

dimengerti. 
 8.Belle and Rose 

Design 
Tentu saja pandai berkomunikasi. 

 9.LaFemme 
accessories 

Pandai bicara dan dapat berkomunikasi 
dengan baik. 

 10.Labella-Clothing Ya, karena sangat ramah dan mudah 
bergaul sehingga dengan mudah dapat 
berkomunikasi dengan baik. 
 
 

 
4.Bagaimanakah jumlah 
kenaikan konsumen? 

1.Poplin Shoppe Mengalami kenaikan. 

 2.Mochi shop Terus mengalami kenaikan. 
 3.Shomething blue 

favors 
Tidak mengetahui. 



 

 4.Hairribbon shop Meningkat. 
 5.VOS shop Terus naik dan mengalami peningkatan. 
 6.Nonanatalia shop Mengalami peningkatan. 
 7.Atha Shop Terus meningkat. 
 8.Belle and Rose 

Design 
Meningkat terus. 

 9.LaFemme 
accessories 

Mengalami peningkatan. 

 10.Labella-Clothing Meningkat dari tahun ke tahun. 
 
5.Bagaimanakah kualitas 
produk yang dijual? 

1.Poplin Shoppe Kualitas yang bagus. 

 2.Mochi shop Kualitas yang sangat baik. 
 3.Shomething blue 

favors 
Tidak terlalu mengetahui. 

 4.Hairribbon shop Kualitas bagus. 
 5.VOS shop Sangat baik. 
 6.Nonanatalia shop Bagus dan berkualitas. 
 7.Atha Shop Kualitas Standart.  
 8.Belle and Rose 

Design 
Berkualitas dan terjamin karena 
handmade. 

 9.LaFemme 
accessories 

Kualitas tinggi. 

 10.Labella-Clothing Sangat berkualitas. 

 
6.Apakah pemilik 
onlineshop menguasai 
teknologi internet dalam 
bidang ini? 

1.Poplin Shoppe Benar menguasai dengan baik. 

 2.Mochi shop Ya. Menguasai tekhnologi. 
 3.Shomething blue 

favors 
Cukup menguasai teknologi. 

 4.Hairribbon shop Sangat menguasai internet atau 
tekhnologi2 lain. 

 5.VOS shop Iya sangat menguasai. 
 6.Nonanatalia shop Ya menguasai dengan baik. 
 7.Atha Shop Sangat baik dan menguasai. 
 8.Belle and Rose 

Design
Iya sangat menguasai. 

 9.LaFemme 
accessories 

Sangat menguasai teknologi. 



 

 10.Labella-Clothing ya. sangat menguasai teknologi internet. 

 
7.apakah pemilik 
onlineshop memiliki 
modal memdai dalam 
pengembangan 
usaha?darimana asal 
modalnya? 

1.Poplin Shoppe Ya. Cukup memadai  
Modal berasal dari tabungan dan hasil 
keuntungan penjualan. 

 2.Mochi shop Modal awal dari ortu dan keuntungan. 
 3.Shomething blue 

favors 
Tabungan/modal sendiri. 

 4.Hairribbon shop Ya.cukup dari orangtua. 
 5.VOS shop Tidak terlalu berpengaruh terhadap 

modal dalam pengembangan usaha ini 
karena terkadang menggunakan system 
dropship barang. 

 6.Nonanatalia shop Memadahi untuk berkembang. Modal 
dari orang tua dan hasil keuntungan. 

 7.Atha Shop Ya menggunakan tabungan sendiri 
selanjutnya dari hasil keuntungan. 

 8.Belle and Rose 
Design 

Ya.cukup. modal awal dari orang tua dan 
tabungan yang saya miliki. 

 9.LaFemme 
accessories 

Sangat cukup dan memadahi untuk lebih 
berkembang.modal awal dari orang tua. 

 10.Labella-Clothing ya. memadai. Modal berasal dari suami. 
 
8.Apakah pemilik 
onlineshop dapat 
menggunakan 
kesempatan untuk maju? 

1.Poplin Shoppe Iya menggunakan kesempatan untuk 
maju biasanya dengan mengikuti forum 
yang ada di internet untuk menambah 
wawasan onlineshop. 

 2.Mochi shop Ya sangat ingin maju. 
 3.Shomething blue 

favors
Iya,dengan selalu berinovasi,selalu ada 
yang baru.

 4.Hairribbon shop Benar sekali. Dengan mengikuti 
seminar2 os. 

 5.VOS shop Iya.sangat ingin maju. menggunakan 
peluang untuk mencari supplaier yang 
lebih baik dan harga yang lebih 
terjangkau. 

 6.Nonanatalia shop Betul sangat menggunakan kesempatan 
dengan memanfaatkan peluang yang 



 

ada. 
 7.Atha Shop Ya. Benar sekali. 
 8.Belle and Rose 

Design 
Ya. Menggunakan kesempatan untuk 
lebih maju. 

 9.LaFemme 
accessories 

Benar sekali. Menggunakan kesempatan 
yang ada seperti membuat banyak 
account di jejaring social untuk meraih 
konsumen sebanyak mungkin.

 10.Labella-Clothing ya. sangat ingin lebih maju dan 
berkembang. 

 
9.Bagaimana sifat 
pemilik onlineshop terkait 
dengan keuletan dan 
keinginan untuk sukses? 

1.Poplin Shoppe Pantang menyerah dan optimis. 

 2.Mochi shop Semangat dalam menjalankan bisnis ini. 
 3.Shomething blue 

favors 
Berusaha,berinovasi,ulet, dan pantang 
menyerah walaupun suami melarang 
usaha ini. 

 4.Hairribbon shop Sifat optimis,pantang menyerah dan ulet.
 5.VOS shop Ulet karena ingin sukses dan lebih 

berkembang dalam bisnis ini. 
 6.Nonanatalia shop Semangat dan optimis. 
 7.Atha Shop Betul sangat ingin maju dan lebih 

menginginkan usaha lebih berkembang. 
 8.Belle and Rose 

Design 
Terus bekerja keras dan semangat. 

 9.LaFemme 
accessories 

Tidak mudah putus asa. 

 10.Labella-Clothing Sangat bekerja keras dan pantang 
menyerah. 

 
10.Apakah pemilik 
onlineshop memiliki 
banyak relasi bisnis? 

1.Poplin Shoppe Ya, memiliki Banyak relasi. 

 2.Mochi shop Ya, cukup banyak. 
 3.Shomething blue 

favors 
Memiliki banyak relasi bisnis dan 
teman2. 

 4.Hairribbon shop Ya. Banyak. 
 5.VOS shop Lumayan banyak relasinya. 
 6.Nonanatalia shop Cukup banyak. 



 

 7.Atha Shop Lumayan banyak dari relasi bisnis dan 
teman2 nya. 

 8.Belle and Rose 
Design 

Cukup banyak relasi bisnisnya. 

 9.LaFemme 
accessories

Sangat banyak. 

 10.Labella-Clothing .Banyak sekali. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LAMPIRAN 11. 

REKAPITULASI JAWABAN WAWANCARA PEMILIK ONLINE SHOP 

No. Pertanyaan Jawaban kesimpulan  

1 Apakah 

keluarga 

mendukung 

bisnis ini dan 

bentuk 

dukungan 

seperti apa? 

70% pemilikonline shop di du

tuadengandiberikanmodal,memberikanfasilitas-fasilitas,memberikandukunganda

Pengusaha wanita online shop20% didukungpenuholehsuamidenganmemb

Pengusaha wanita online shop10% didukungolehsaudaradalammemberikanbantu

yang datangdanakandikirim. 

2 Pengetahuan 

yang dimiliki 

dalam bisnis 

online shop 

Pengetahuan cukup luas dari internet, mengikuti forum-forum tentangonline 

danjugamengikuti seminar tentangonline shop 

3 Ketrampilan 

dalam 

melakukan 

pendekatan 

persuasif 

kepada 

konsumen 

40% menyatakan bahwa pemilik online shop cukup pandai dalam berkomunika

pelanggannya. Sedangkan 60% sisanya menyatakan pandai dalam berbicara d

pintar bergaul. 



 

4 Kepribadian 

pantang 

menyerah 

Tidak mudah putus asa, ketika tidak ada pesanan mencari desain baru dan pelang

5 Pengetahuan 

tentang produk 

yang dijual 

Mengetahui dengan baik kualitas dan bahan produk yang dijual 

6 Kualitas 

produk 

dibandingkan 

pesaing 

40% menyatakan bahwa kualitas produk yang dijual baik dan terjamin karena 

menyatakan kualitas produknya sangat baik, sedangkan 10% menyatakan k

menyatakan tidak mengetahui. 

7 Peningkatan 

konsumen dari 

tahun ke tahun 

Jumlah konsumen yang meningkat dari tahun ke tahun (90%) dan 10% sisany

kenaikan konsumennya 

8 Sikap 

menghadapi 

tantangan 

Pantang  menyerah dan optimis, tidak mudah putus asa, bekerja keras dan penu

dalam menjalankan bisnis ini. 

9 Bantuan 

profesional di 

bidang ini 

Dari supplier dan pegawai-pegawai 

10 Penguasaan 

teknologi 

10% menyatakan  cukup menguasai internet, sedangkan 30% menyatakan meng

sisanya 60% sangat menguasai internet karena digunakan untuk penjualan online



 

internet dalam 

menjalankan 

bisnis ini 

11 Modal terkait 

pengembangan 

usaha 

Modal cukup dari orang tua (40%) dan berasal dari suami (10%), dari tabungan

keuntungan (50%) 

12 Pemanfaatan 

peluang untuk 

maju di bisnis 

ini 

Menggunakan kesempatan untuk maju dengan mengikuti forum maupun seminat

13 Banyak relasi 

bisnis 

Ya cukup banyak relasi bisnis 

14 Klub yang 

diikuti 

Klub senam, gym 

     

 

 

 

 

 

 



 

LAMPIRAN 12.REKAPITULASI JAWABAN WAWANCARA KONSUMEN 

 

No Pertanyaan Jawaban kesimpulan  

1 Cara pemilik online shop 

menjaga hubungan dengan 

konsumennya 

Tata bicara baik, ramah, memberikan 

pengarahan yang sesuai 

2 Komunikasi dengan konsumen Ramah, komplain ditanggapi dengan 

baik 

3 Kualitas produk atau jasa yang 

ditawarkan 

Bagus kualitas produk yang 

ditawarkan kepada konsumen 

4 Ketepatan pengiriman Tepat waktu pengirimannya 

5 Tampilan website Menarik tampilan website nya 

6 Kecepatan menjawab Cepat dalam menjawab pertanyaan 

dan komplain dari konsumen 

 

 

 

 

 

 

 



 

LAMPIRAN 13.  

REKAPITULASI JAWABAN WAWANCARA ORANG 

TUA/SUAMI/SAUDARA 

 

No Pertanyaan Jawaban kesimpulan  

1 Bentuk dukungan yang diberikan Semangat dan modal 

2 Pengetahuan pemilik online shop di 

bidangnya 

Sangat luas 

3 Kepandaian dalam hal berkomunikasi Baik 

4 Jumlah kenaikan konsumen Meningkat  

5 Kualitas produk yang dijual Baik (berkualitas tinggi) 

6 Penguasaan teknologi pemilik online 

shop  

Menguasai teknologi 

7 Asal modal Suami , orang tua, hasil 

keuntungan (tabungan) 

8 Kesempatan untuk maju Iya  

9 Sifat pemilik online shop terkait 

keuletan dan keinginan untuk sukses 

Bekerja keras, pantang 

menyerah 

10 Relasi bisnis yang dimiliki pemilik 

online shop  

Banyak relasi dalam bisnis ini 

 



 

 




