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7. LAMPIRAN 

7.1. Kuesioner 

Kuesioner yang digunakan pada penelitian ini dapat dilihat pada Lampiran 1. 

 

Lampiran 1. Kuesioner 

Pengaruh Pelatihan di Bogasari Baking Center (BBC) Terhadap Terbentuknya Usaha 

Baru di Bidang Pangan yang Berbasis Tepung Terigu 

 

1. Nama Lengkap 

_____________________ 

2. Usia 

o kurang dari 25 tahun 

o 26 tahun -35 tahun 

o 36 tahun - 45 tahun 

o 46 tahun - 55 tahun 

o lebih dari 56 tahun 

3. Jenis Kelamin 

o Pria 

o Wanita 

4. Pelatihan yang diikuti (dapat dipilih lebih dari satu) 

 Bread Making 

 Cake Making 

 Pastry Making 

 Noodles Making 

5. Tujuan mengikuti pelatihan 

o Memperdalam informasi dan pengetahuan mengenai pengolahan suatu produk 

o Melatih skill dalam membuat produk 

o Mencari peluang usaha dibidang pangan 

o Mengisi waktu luang 

o Lainnya:____________ 

6. Apakan anda sudah memiliki usaha dibidang pangan SEBELUM mengikuti 

pelatihan di BBC 

o Iya 

o Tidak 
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7. Jika iya, mohon sebutkan nama usaha dan daerah usaha anda (contoh: my bread 

di kelapa gading) 

________________ 

8. Apakan anda sudah memiliki usaha dibidang pangan SESUDAH mengikuti 

pelatihan di BBC 

o Iya 

o Tidak 

9. Jika iya, mohon sebutkan nama usaha dan daerah usaha anda (contoh: my bread 

di kelapa gading) 

________________ 

10. Produk apa saja yang sudah anda jual atau produksi (dapat dipilih lebih dari satu) 

 Roti 

 Cake 

 Pastry (croissant, danish, puff pastry) 

 Mie 

 Lainya:__________ 

11. Apakah ada kendala selama anda membuka usaha 

o Iya 

o Tidak 

12. Jika ada, kendala apa saja yang anda alami selama membuka usaha (dapat dipilih 

lebih dari satu) 

 Dana 

 Tidak adanya waktu 

 Persaingan dengan competitor sejenis  

 Sistem promosi 

 Kurangnya pemahaman terhadap teknik dasar 

 SDM (Sumber Daya Manusia) 

 Perijinan 

 Lainnya:___________ 

13. Pelatihan apa yang anda harapkan dari BBC untuk menunjang atau memulai usaha 

anda (berdasarkan kendala anda diatas) [contoh: digital marketing] 

__________________ 

14. Pelatihan apa yang anda inginkan untuk menambah variasi (pelatihan produk) 

usaha anda kedepannya 

__________________ 
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7.2. Uji Wilcoxon  

Hasil uji Wilcoxon dapat dilihat pada Lampiran 2. 

Lampiran 2. Uji Wilcoxon 

 

7.3. Hasil Plagscan 

Hasil plagscan dapat dilihat pada Lampiran 3. 
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Lampiran 3. Hasil Plagscan 

 

 


