
 

 

 



 

 

Daftar Perbaikan Ujian Skripsi 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

Lampiran 2 :  

 

Jadwal Kegiatan Penelitian 

 

 

 

No 

 

Tahap dan Kegiatan Penelitian  

 

Waktu (Bulan) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Persiapan Penyusunan Proposal xx       

2. Bimbingan Penyusunan Proposal 

Penelitian 

 xx xx     

3. Seminar Proposal Penelitian   xx     

4. Pengumpulan data Primer dan 

Sekunder 

  xx xx    

5. Pengolahan dan Analisis Data    xx xx   

6. Penyusunan Laporan Hasil 

Penelitian 

    xx xx  

7. Ujian Skripsi       xx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 3 : Surat Pernyataan Bersedia Menjadi Informan Penelitian 

 



 

 

Lampiran 4 : Pedoman Wawancara 

 

ANALISIS STRATEGI CO-WORKING DALAM  

PENINGKATAN PENJUALAN 

(Studi Kasus Pada UKM Felda Collection) 

 

 

1. Identitas Informan 

Nama Informan 1  : Ibu Felda 

Umur    : 45 Tahun 

Nama UKM   : UKM Felda Colllection 

Posisi    : Pemilik UKM Felda Collection 

Alamat UKM   : Jl. Kh Abdul Karim no. 21, Gresik 

 

Nama Informan 2  : Ibu Ana 

Umur    : 40 Tahun 

Nama UKM   : UKM Felda Collection 

Posisi    : Marketing 

Alamat UKM   : Jl. Kh Abdul Karim no. 21, Gresik 

 

Nama Informan 3  : Ibu Nuraini 

Umur    : 53 Tahun 

Nama UKM   : UKM Felda Collection 

Posisi    : Tim Produksi 

Alamat    : Jl. Kh Abdul Karim no. 21, Gresik 

 

2. Jadwal Wawancara 

a. Hari/Tanggal  : 

b. Waktu Mulai dan Selesai : 

 

3. Perkenalan 

a. Perkenalan dari pewawancara 

b. Menjelaskan maksud wawancara kepada informan 

c. Meminta kesediaan informan untuk di wawancara 



 

 

Lampiran 5 : Daftar Pwertanyaan Wawancara 

 

Daftar Pertanyaan Wawancara Dengan Ibu Felda (Pemilik UKM)  

  

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah 

peneliti yang berjudul: Analisis Strategi Co-working Dalam Peningkatan 

Penjualan (Studi Kasus Pada UKM Felda Collection). Berikut daftar pertanyaan 

wawancara untuk menjawab rumusan masalah:  

1. Pada tahun berapa UKM Felda Collection berdiri ? 

2. Produk apa saja yang dijual oleh UKM Felda Collection ? 

3. Berapa harga yang diberikan pada setiap produknya ? 

4. Apakah produk yang dihasilkan selalu sama ? 

5. Darimanakah anda mengambil bahan untuk produksi ? 

6. Bagaimana proses produksi pembuatan produk UKM Felda Collection ? 

7. Strategi apa yang digunakan oleh UKM Felda Collection dalam memasarkan 

produknya ? 

8. Selama observasi saya mendapatkan informasi dari orang sekitar, bahwa 

UKM Felda Collection ikut bergabung dengan komunitas IWP (Ikatan 

Wanita Pengusaha). Apakah benar informasi tersebut?, dan Apakah itu juga 

salah satu strategi lain yang digunakan oleh UKM Felda Collection?  

9. Kegiatan Apa Saja yang dilakukan oleh UKM Felda Felda Collection 

bersama IWP? 

10. Apakah keuntungan yang Ibu Felda dapatkan ketika bergabung dengan 

komunitas IWP ?  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Daftar Pertanyaan Wawancara Dengan Ibu Ana (Marketing UKM)  

 

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah 

peneliti yang berjudul: Analisis Strategi Co-working Dalam Peningkatan 

Penjualan (Studi Kasus Pada UKM Felda Collection). Berikut daftar pertanyaan 

wawancara untuk menjawab rumusan masalah:  

1. Pada tahun berapa UKM Felda Collection berdiri ? 

2. Produk apa saja yang dijual oleh UKM Felda Collection ? 

3. Berapa harga yang diberikan pada setiap produknya ? 

4. Apakah produk yang dihasilkan selalu sama ? 

5. Darimana Ibu Felda mengambil bahan-bahan untuk produknya ? 

6. Strategi apa yang digunakan oleh UKM Felda Collection dalam memasarkan 

produknya ? 

7. Selama observasi saya mendapatkan informasi dari orang sekitar, bahwa 

UKM Felda Collection ikut bergabung dengan komunitas IWP (Ikatan 

Wanita Pengusaha). Apakah benar informasi tersebut?, dan apakah ibu Ana 

mengetahui jika bergabung dengan IWP adalah salah satu bentuk strategi Co-

working ? 

8. Kegiatan Apa Saja yang dilakukan oleh UKM Felda Collection bersama 

IWP? 

9. Apakah keuntungan yang didapatkan oleh UKM Felda Collection ketika 

bergabung dengan komunitas IWP ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Daftar Pertanyaan Wawancara Dengan Ibu Ani (Tim Produksi UKM)  

 

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah 

peneliti yang berjudul: Analisis Strategi Co-working Dalam Peningkatan 

Penjualan (Studi Kasus Pada UKM Felda Collection). Berikut daftar pertanyaan 

wawancara untuk menjawab rumusan masalah:  

1. Pada tahun berapa UKM Felda Collection berdiri ? 

2. Produk apa saja yang diproduksi oleh UKM Felda Collection ? 

3. Berapa harga yang diberikan pada setiap produknya ? 

4. Apakah produk yang diproduksi selalu sama ? 

5. Darimanakah anda mengambil bahan untuk produksi ? 

6. Bagaimana proses produksi pembuatan produk UKM Felda Collection ? 

7. Selama observasi saya mendapatkan informasi dari orang sekitar, bahwa 

UKM Felda Collection ikut bergabung dengan komunitas IWP (Ikatan 

Wanita Pengusaha). Apakah benar informasi tersebut?, dan apakah ibu 

mengetahui jika bergabung dengan IWP adalah salah satu bentuk strategi Co-

working ? 

8. Kegiatan Apa Saja yang dilakukan oleh UKM Felda Collection bersama 

IWP? 

9. Apakah keuntungan yang Ibu Felda dapatkan ketika bergabung dengan 

komunitas IWP ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 6 : Transkip Wawancara 

 

Transkip Wawancara dengan Informan 

 

Untuk menjawab rumusan masalah yang telah di buat oleh peneliti, maka peneliti 

melakukan wawancara dengan informan yang telah di tentukan. Peneliti 

melakukan wawancara di UKM Felda Collection Gresik. Berikut transkip 

wawancara yang di lakukan oleh peneliti:  

Nama informan: Ibu Felda 

Bagian : Pemilik UKM Felda Collection 

Peneliti : selamat siang ibu Felda, mohon maaf mengganggu waktunya. Saya 

ingin sedikit bertanya pada ibu, apa ibu bisa meluangkan waktu sebentar. 

Ibu Felda : iya mbak silahkan duduk 

Kemudian Peneliti berbincang-bincang santai dengan informan sebelum 

memberi pertanyaan terkait dengan rumusan masalah 

Peneliti : Pada tahun berapa UKM Felda Collection berdiri ? 

Ibu Felda : Saya sudah terjun dibisnis selama 15 tahun, namun saya bergabung 

dengan Diskoperindag dan mendirikan UKM Felda Collection 

Peneliti : Produk apa saja yang dijual oleh UKM Felda Collection ? 

Ibu Felda : produk yang saya jual disini meliputi mukenah dan kerudung, mulai 

dari anak-anak hingga dewasa. Produk yang saya jual ini juga banyak mbk 

modelnya seperti model-model saat ini, kayak model bruklat, corak batik, 

kelelawar, dan masih banyak lainnya. Untuk bahan-bahan produksinya diambil 

dari Jakarta dan Bandung dengan kualitas yang baik dan nyaman digunakan oleh 

konsumen 

Peneliti : Berapa harga yang diberikan pada setiap produknya ? 

Ibu Felda : harga produk yang saya jual disini macam-macam, dilihat dari bahan, 

model, dan motifnya. seperti mukenah itu mulai dari harga 80.000 sampai 

1.000.000. selain itu saya juga memberi diskon harga dihari-hari tentu untuk 

menarik minat konsumen. 

Peneliti : Apakah produk yang dihasilkan selalu sama ? 

Ibu Felda : Tidak mbak, kadang sesuai tren sekarang, model-model produknya 

saya sesuaikan dengan kesukaan customer saya. 



 

 

Peneliti : Darimanakah anda mengambil bahan untuk produksi ? 

Ibu Felda : Bahannya saya ambil dari Jakarta dan Bandung 

Peneliti : Bagaimana proses produksi pembuatan produk UKM Felda Collection ? 

Ibu Felda : Proses pembuatan produknya dimulai dari pola potong, kemudian 

proses obras, setelah itu proses neci, kemudian proses menjahit dan kemudian 

proses finishing 

Peneliti : Strategi apa yang digunakan oleh UKM Felda Collection dalam 

memasarkan produknya ? 

Ibu Felda : strategi yang saya gunakan yaitu memasarkan produk saya melalui 

toko, Sosial media seperti facebook, Instagram, dan lain-lain. Saya juga menerima 

reseller dan dropship. 

Peneliti : Selama observasi saya mendapatkan informasi dari orang sekitar, 

bahwa UKM Felda Collection ikut bergabung dengan komunitas IWP (Ikatan 

Wanita Pengusaha). Apakah benar informasi tersebut?, dan Apakah itu juga salah 

satu strategi lain yang digunakan oleh UKM Felda Collection?  

Ibu Felda : Ya benar, saya bergabung dengan komunitas IWP (Ikatan Wanita 

Pengusaha) melalui teman saya, selain itu teman saya juga menjelaskan bahwa 

strategi Co-working adalah salah satu strategi yang banyak digunakan oleh 

pengusaha kecil menengah seperti saya dan kebanyakan berhasil, oleh karena itu 

saya memutuskan untuk bergabung. 

Ya benar, hal ini juga termasuk Strategi lain yang saya gunakan seperti yang saya 

bahas sebelumnya, disini saya menggunakan strategi Co-working yakni 

bergabung dengan komunitas Ikatan Wanita Pengusaha (IWP). Dengan mengikuti 

kegiatan-kegiatan komunitas Ikatan Wanita Pengusaha. Dalam satu setengah 

tahun terakhir.  

Peneliti : Kegiatan Apa Saja yang dilakukan oleh UKM Felda Felda Collection 

bersama IWP? 

Ibu Felda : Kegiatan yang diadakan oleh IWP sangat beragam misalnya : 

mengadakan seminar, mengikuti bazar, pelatihan tiap minggu, penggalangan 

dana, perkenalan produk ke masyarakat luas, membuat pelatihan kuality control 

ISO, IWP juga mempunyai kerjasama dengan pihak asing untuk pengusaha yang 

lagi memasarkan produk keluar negeri serta memfasilitasi pemasarannya. 



 

 

Peneliti : Apakah keuntungan yang Ibu Felda dapatkan ketika bergabung dengan 

komunitas IWP ?  

Ibu Felda : yang pasti sangat berpengaruh dan berdampak besar pada 

peningkatan penjualan produk saya, yakni pada awal tahun 2016-2017 berdirinya 

UKM Felda hasil penjualannya kurang stabil dan tidak pernah mencapai target 

yang saya harapkan. Namun setelah saya melakukan strategi Co-working dengan 

bergabung di komunitas IWP hasil penjualan produk saya sedikit demi sedikit 

mengalami peningkatan penjualan yang signifikan dan sesuai dengan harapan 

saya. Selain itu produk saya lebih dikenal banyak orang, dan saya juga 

mendapatkan pelatihan untuk pengembangan diri dan mendapatkan banyak relasi.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Transkip Wawancara dengan Informan 

 

Untuk menjawab rumusan masalah yang telah di buat oleh peneliti, maka peneliti 

melakukan wawancara dengan informan yang telah di tentukan. Peneliti 

melakukan wawancara di UKM Felda Collection Gresik. Berikut transkip 

wawancara yang di lakukan oleh peneliti:  

Nama informan: Ibu Ana 

Bagian : Marketing UKM Felda Collection 

Peneliti : Selamat Pagi Ibu. Mohon maaf mengganggu waktunya. Perkenalkan 

nama saya Zakiyatul rochma, saya Mahasiswi dariniversitas Muhammadiyah 

Gresik. Maksud kedatangan saya kesini ingin meminta waktu ibu sebentar untuk 

saya wawancarai mengenai UKM  Felda Collection ini. Apakah Ibu bersedia? 

Ibu Ana : Ya, boleh silahkan mbak, apa yang mau ditanyakan? 

Peneliti : terimakasih ya bu untuk waktunya, akan saya mulai untuk 

wawancaranya, kalau boleh saya tahu pada tahun berapa UKM Felda Collection 

berdiri ? 

Ibu Ana : setau saya Ibu Felda membuka bisnis ini sudah 15 tahun ditahun 2016 

– 2017 beliau mendirikan UKM Felda Collection 

Peneliti : Produk apa saja yang dijual oleh UKM Felda Collection ? 

Ibu Ana : Produk yang dijual disini adalah Mukena dan Kerudung mulai dari 

anak-anak hingga dewasa. Produk yang dijual disni juga banyak model dan 

motifnya seperti motif corak batik degan model polos, seperti motif bruklat 

dengan model kelelawar dan masih banyak lagi. 

Peneliti : Berapa harga yang diberikan pada setiap produknya ? 

Ibu Ana : harga produk yang dijual disini macam-macam mulai dari 80.000 

sampai 1.000.000. harga produk disini dilihat dari bahan, motif dan modelnya. 

disini Kualitas menentukan harga  jika kualitasnya bagus harga mahal dan juga 

sebaliknya. Selain itu dihari-hari tertentu disini mengadakan potongan harga 

mulai dari 10% hingga 20%. 

Peneliti : Apakah produk yang dihasilkan selalu sama ? 



 

 

Ibu Ana : Tidak selalu sama kok mbak, kadang sesuai tren anak-anak zaman 

sekarang. Mulai dari model-modelnya dan bahan-bahan yang lagi dicari-cari anak 

zaman sekarang 

Peneliti : Darimana Ibu Felda mengambil bahan-bahan untuk produknya ? 

Ibu Ana : untuk bahan produknya biasanya beliau mengambil bahannya dari 

Jakarta dan Bandung 

Peneliti : Strategi apa yang digunakan oleh UKM Felda Collection dalam 

memasarkan produknya ? 

Ibu Ana : untuk pemasarannya selain di toko juga melalui social media seperti 

facebook, Instagram, dan lain-lain, kami juga menerima reseller dan dropship 

Peneliti : Selama observasi saya mendapatkan informasi dari orang sekitar, 

bahwa UKM Felda Collection ikut bergabung dengan komunitas IWP (Ikatan 

Wanita Pengusaha). Apakah benar informasi tersebut?, dan apakah ibu Ana 

mengetahui jika bergabung dengan IWP adalah salah satu bentuk strategi Co-

working ? 

Peneliti : iya, benar setahu saya Ibu Felda memang bergabung dengan komunitas 

IWP, untuk masalah strategi Co-workingnya beliau pernah cerita bahwa salah satu 

bentuk strategi Co-working adalah bergabungnya UKM Felda Collection dengan 

komunitas IWP. 

Peneliti : Apakah anda tahu kegiatan Apa Saja yang dilakukan oleh UKM Felda 

Collection bersamakomunitas IWP? 

Ibu Ana : untuk masalah kegiatan-kegiatan IWP saya kurang tahu. Disini saya 

sebagai marketing hanya diberi tugas untuk menjaga stand jika kami melakukan 

penjualan diluar toko. 

Peneliti : Apakah keuntungan yang didapatkan oleh UKM Felda Collection ketika 

bergabung dengan komunitas IWP ?  

Ibu Ana : sebenarnya kalau masalah itu saya kurang mengerti ya mbak, tetapi 

pada awal tahun saya bekerja disini tahun 2016 - 2017 penjualannya tidak sesuai 

target yang diinginkan. Namun pada tahun 2018 sampai 2019 penjualan produk 

yang saya rasakan mulai mengalami peningkatan yang awal tahun di tahun 2016 

mendapatkan omset kurang lebih 24.000.000 sampai pada tahun 2018 - 2019 

omset yang didapatkan mencapai kurang lebih 100.000.000 pertahunnya. 



 

 

Transkip Wawancara dengan Informan 

 

Untuk menjawab rumusan masalah yang telah di buat oleh peneliti, maka peneliti 

melakukan wawancara dengan informan yang telah di tentukan. Peneliti 

melakukan wawancara di UKM Felda Collection Gresik. Berikut transkip 

wawancara yang di lakukan oleh peneliti:  

Nama informan: Ibu Ani 

Bagian : Tim Produksi UKM Felda Collection 

Peneliti : Selamat Siang Ibu, mohon maaf mengganggu waktunya. Perkenalkan 

nama saya Zakiyatul rochma, saya Mahasiswi dariniversitas Muhammadiyah 

Gresik. Boleh saya meminta waktu ibu sebentar untuk saya wawancarai mengenai 

UKM  Felda Collection ini. Apakah Ibu bersedia? 

Ibu Ani : ya, boleh silahkan mbak, apa yang mau ditanyakan? 

Peneliti : baik bu, akan saya mulai ya bu wawancaranya, sejak kapan UKM Felda 

Collection didirikan? 

Ibu Ani : setahu saya sebelum UKM Felda Collection didirikan Ibu Felda sudah 

membuka bisnis ini selama 15 tahun 

Peneliti : Produk apa saja yang diproduksi oleh UKM Felda Collection ? 

Ibu Ani : Produk yang selalu diproduksi disini adalah mukenah dan kerudung 

dengan macam-macam model seperti model bruklat, corak batik, kelelawar, 

bisban dan masih banyak model lainnya 

Peneliti : Berapa harga yang diberikan pada setiap produknya ? 

Ibu Ani : Untuk masalah harga jualnya saya tidak tahu mbk, karena saya disini 

tugas saya hanya untuk memproduksi produknya 

Peneliti : Apakah produk yang diproduksi selalu sama ? 

Ibu Ani : Tidak mbak, produk yang diproduksi tidak selalu sama, beliau 

memberikan ke tim produksi dengan desain yang berbeda-beda dan berbagai 

macam produk baru 

Peneliti : Darimanakah anda mengambil bahan untuk produksi ? 

Ibu Ani : Untuk bahan produksinya beliau mengambil dari Jakarta dan Bandung. 

Peneliti : Bagaimana proses produksi pembuatan produk UKM Felda Collection ? 



 

 

Ibu Ani : untuk proses produksi sendiri dimulai dari pemotongan dan pola, 

kemudian proses obras, setelah itu proses neci, kemudian proses menjahit dan 

diakhiri finishing. 

Peneliti : Selama observasi saya mendapatkan informasi dari orang sekitar, 

bahwa UKM Felda Collection ikut bergabung dengan komunitas IWP (Ikatan 

Wanita Pengusaha). Apakah benar informasi tersebut?, dan apakah ibu 

mengetahui jika bergabung dengan IWP adalah salah satu bentuk strategi Co-

working ? 

Ibu Ani : ya informasi tersebut benar, namun untuk masalah strategi Co-working 

yang dilakukan oleh UKM Felda saya tidak tahu, akan tetapi yang saya ketahui 

disini Ibu Felda pemilik UKM ini mengikuti sebuah komunitas IWP. Komunitas 

IWP ini yang saya ketahui komunitas yang didalamnya terdapat para wanita-

wanita yang memiliki usaha yang beda-beda 

Peneliti : Kegiatan Apa Saja yang dilakukan oleh UKM Felda Collection bersama 

IWP? 

Ibu Ani : untuk kegiatan-kegiatannya UKM Felda Collection dengan komunitas 

IWP saya tidak tau, yang saya tau hanya kegiatan-kegiatan pertemuan saja tiap 

anggota, itu pun saya di kasih tau sama ibu felda sendiri, selebihnya saya kurang 

tau 

Peneliti : Apakah keuntungan yang Ibu Felda dapatkan ketika bergabung dengan 

komunitas IWP ?  

Ibu Ani : kalau itu saya kurang faham mbak, namun untuk produksinya pada 

tahun 2016 sampai 2017 permintaan produksi naik turun dan tidak stabil. Namun 

pada tahun 2018 sampai 2019 permintaan produksi semakin meningkat. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 7 : Membercheck 

Membercheck Triangulasi Sumber 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

Lampiran 8 : Dokumentasi 

Dokumentasi 

 

   

   

Dokumenntasi Lokasi Wawancara dilakukan 

      

Dokumentasi Wawancara dengan para informan 



 

 

   

  

Dokumentasi Produk Mukenah UKM Felda Collection 



 

 

     

     

   

Dokumentasi Produk Kerudung UKM Felda Collection 

 


