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Kuesioner 

Kepada yang terhormat Bapak/Ibu dimohon kesediaanya untuk menjawab 

pertanyaan yang sudah tersedia di dalam kuesioner ini dengan sebaik-baiknya 

sesuai dengan pendapat yang menurut Bapak/Ibu benar. Pertanyaan dalam 

kuesioner ini berkaitan karakteristik entreprenuer pengusaha batik yang ada di 

kampung batik Kauman Pekalongan. Kami mohon untuk menjawab dengan 

sejujur-jujurnya karena hasil jawaban akan saya gunakan sebagai data untuk 

mendukung skripsi saya. Sesuai dengan etika penelitian, saya akan menjaga 

kerahasiaan data dan jawaban Bapak/Ibu. Terima kasih atas kesediaan Bapak/Ibu 

dalam mengisi kuesioner ini. 

 

Identitas Responden 

 Nama   : .....................................................  

 Umur   : ..................................................... 

 Jenis Kelamin  : ..................................................... 

 Status   : ..................................................... 

 Pendidikan terakhir :  ..................................................... 

 

Identitas Usaha 

 Nama Usaha  : ..................................................... 

 Lama Usaha Berdiri : ..................................................... 

 Alamat   : ..................................................... 

 Jenis Batik  :  Cap/Tulis/Cap & Tulis 

 Jumlah karyawan :  ..................................................... 

 

 

Jawablah pertanyaan berikut dengan cara melingkari point jawaban yang Anda 

anggap sesuai, adapun nilai setiap jawaban yang Anda pilih adalah sebagai 

berikut: 

Jawaban Sangat Setuju (SS) diberi nilai  : 5 

Jawaban Setuju (S) diberi nilai   : 4 
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Jawaban Netral (N) diberi nilai   : 3 

Jawaban Tidak Setuju (TS) diberi nilai   : 2 

Jawaban Sangat Tidak Setuju diberi nilai  : 1 

 

 

Percaya Diri 

No Pertanyan Jawaban 

1 Saya yakin atas kemampuan 

saya dalam menjalankan usaha 

SS S N TS STS 

     

 
Jelaskan dan berikan contohnya    ....................................................................................... 

.............................................................................................................................................. 

 2. Saya Optimis bahwa usaha saya 

akan dapat berkembang 

SS S N TS STS 

     

 
Jelaskan dan berikan contohnya    ....................................................................................... 

.............................................................................................................................................. 

3. Dalam mengambil keputusan 

saya tidak tergantung pada 

orang lain 

SS S N TS STS 

     

 
Jelaskan dan berikan contohnya    ....................................................................................... 

.............................................................................................................................................. 

 

Berorientasikan tugas dan hasil 

No Pertanyan Jawaban 

1 Saya memiliki semangat untuk 

terus mengembangkan usaha 

saya 

SS S N TS STS 

     

 
Jelaskan dan berikan contohnya    ....................................................................................... 

.............................................................................................................................................. 

 2. Saya memiliki semangat kerja 

keras dalam menjalankan usaha 

saya 

SS S N TS STS 

     

 
Jelaskan dan berikan contohnya    ....................................................................................... 

.............................................................................................................................................. 

3. Saya tidak mudah menyerah 

jika menghadapi masalah dalam 

SS S N TS STS 
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usaha saya ini 

 
Jelaskan dan berikan contohnya    ....................................................................................... 

.............................................................................................................................................. 

 

 

 

Pengambil Resiko 

No Pertanyan Jawaban 

1 Saya memyukai tantangan 

dalam usaha saya 

SS S N TS STS 

     

 
Jelaskan dan berikan contohnya    ....................................................................................... 

.............................................................................................................................................. 

 2. Saya berani mengambil 

keputusan yang berisiko dalam 

menjalankan usaha saya 

SS S N TS STS 

     

 
Jelaskan dan berikan contohnya    ....................................................................................... 

.............................................................................................................................................. 

 

Kepemimpinan 

No Pertanyan Jawaban 

1 Saya  dapat mengatur tugas 

karyawan sehingga usaha ini 

dapat berjalan baik 

SS S N TS STS 

     

 
Jelaskan dan berikan contohnya    ....................................................................................... 

.............................................................................................................................................. 

 2. Saya dapat menyelesaikan 

konflik diantara anggota saya 

SS S N TS STS 

     

 
Jelaskan dan berikan contohnya    ....................................................................................... 

.............................................................................................................................................. 

3. Saya dapat memberikan 

motivasi bagi karyawan saya 

SS S N TS STS 
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Jelaskan dan berikan contohnya    ....................................................................................... 

.............................................................................................................................................. 

 

 

Keorisionilan 

No Pertanyan Jawaban 

1 Saya memiliki desain tersendiri 

untuk produk batik saya 

SS S N TS STS 

     

 
Jelaskan dan berikan contohnya    ....................................................................................... 

.............................................................................................................................................. 

 2. Saya mengembangkan model 

batik saya sesuai dengan trend 

terbaru 

SS S N TS STS 

     

 
Jelaskan dan berikan contohnya    ....................................................................................... 

.............................................................................................................................................. 

3. Saya mempunyai ide 

pengembangan usaha ini di 

masa datang 

SS S N TS STS 

     

 
Jelaskan dan berikan contohnya    ....................................................................................... 

.............................................................................................................................................. 

 

 

Berorientasikan ke masa depan 

No Pertanyan Jawaban 

1 Saya sudah memiliki pandangan 

ke depan bagaimana usaha saya 

nanti ke depannya 

SS S N TS STS 

     

 
Jelaskan dan berikan contohnya    ....................................................................................... 

.............................................................................................................................................. 

 2. Saya tidak mudah puas dengan 

keberhasilan saat ini 

SS S N TS STS 
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Jelaskan dan berikan contohnya    ....................................................................................... 

.............................................................................................................................................. 

3. Saya memiliki tujuan dalam 

menjalankan usaha batik saya 

agar produk yang saya buat 

dapat dikenal oleh masyarakat 

luas 

SS S N TS STS 

     

 
Jelaskan dan berikan contohnya    ....................................................................................... 

.............................................................................................................................................. 
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PAGUYUBAN KAMPUNG BATIK KAUMAN 

PEKALONGAN 

 

No Nama Pemilik Nama Usaha Tahun 

Berdiri 

Lama 

Usaha 

1 M. Helmy Batik Sha-fa 2010 5 

2 M.Danial Muchrizudin Dini Batik 2007 8 

3 Dina Sabila Rohima Axelia Batik 1987 28 

4 H.M.Nasir Nirmala Batik HM 

Nirmala 

1980 35 

5 Umar Abdurahman 

Shahab 

Batik Putri Nasha 1985 31 

6 Mukhammad Yazir Batik Uncle 2008 7 

7 M,Arqom Adi Pratama Batik Banyu 

Putra 

2004 11 

8 Muhammad Husni 

Mubarok 

Batik Huma 2007 8 

9 H.Mahdi Maksum Batik Falma 1975 40 

10 M.Rikza Setia Bella Bella Batik 1990 25 

11 H.Rizam Kamal Rizka Batik 1971 44 

12 Arief Fifty Batik 2007 8 

13 Fatchur Rachman Noor Batik Nulaba 1961 54 

14 H.M.Teguh Ning Din Batik Ratna Asih 1969 46 

15 Arief Wicaksono Megas Batik 2001 14 

16 Faruk Hasan Batik Mufti 1974 41 

17 Hj.Izza Yusria Faza Batik 1970 45 

18 M.Hisyam Diputra Griya Batik Mas 2000 15 
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TABULASI  

JAWABAN RESPONDEN 

 
R1 
 

 P1        SS , Usaha yang saya jalankan dapat terus maju hingga saat ini 

P2          S , Saat ini batik populer dan banyak masyarakat memakai batik. 

P3         SS , Lebih tahu karena sudah dalam bidangnya. 

P4         SS , Tidak boleh menyerah dan berusaha megerti permintaan konsumen 

P5         SS , supaya usaha dapat terus bertahan dan berkembang 

P6        SS , Harus bijak karena usaha ini juga adi penghidupan karyawan 

P7         N , Kalau bisa dihadapi sendiri dan kerja sama dengan karyawan 

P8         S , Kita harus siap dan tetap berusaha dengan resiko yang paling kecil 

P9         S , Supaya tiap karyawan bisa efektif dan ditugaskan sesuai kemampuan 

P10       S , Dalam lingkungan kerja harus ada rasa kekeluargaan 

P11      SS ,  karyawan kerja lebih rajin karena usaha ini juga kelangsungan penghasilan mereka 

P12       S , Agar batik saya memiliki ciri khas tersendiri 

P13       S , Agar tidak kalah di pasaran dan mengikuti perkembangan zaman 

P14         S , Agar usaha saya dapat terus maju. Cth:  membuka toko di kota lain 

P15       SS , Karena kita usaha bukan untuk jangka waktu yang pendek. Buat produk uptodate 

P16       SS , Sebagai penyemangat dalam usaha dan berusaha meningkatkan omset  

P17       SS , Batik dipakai seluruh SMP internasional,berusaha masy suka mengenakan batik. 

  

 

 
R2 

P1 S , Sampai saat ini usaha saya jalan 

P2 SS , Batik yang saya produksi bisa sampai ke luar pulau 

P3 S , Usaha milik kita sendiri kita yang tahu keputusan yang di ambil 

P4 SS , Karena usaha ini tempat untuk menafkahi keluarga 

P5 S , Untuk motivasi tersendiri bagi saya dalam menjalankan usaha 

P6 S , Sebab setiap pekerjaan pasti ada pasang surutnya 

P7 S , Ada pameran batik selalu ikut agar ada pemasukan model batik terbaru 

P8 S , Sebab setiap menjalankan suatu usaha pasti ada resikonya 

P9 S , Kita bisa mengatur jadwal setiap karyawan agar berjalan lancar 

P10 S , Sebab setiap ada konflik kita selalu menyelesaikan dengan musyawarah 

P11 S, Supaya setiap karyawan bisa disiplin dan giat bekerja 

P12 S , Karena desain sendiri kita bisa memiliki ciri khas batik kita 

P13 S , Supaya batik saya tidak ketinggalan model dan memproduksi tren baru 

P14 S , Dengan menciptakan model batik-batik terbaru 

P15 S , Saya harus berusaha supaya usaha saya maju (buka toko) 
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R4 

S , Usaha batik berjalan lancar. Bertambah pelanggan 

S , Karena pemerintah mendukung perkembangan batik. Diadakan hari batik 

S , Karena kita yang tahu bagaimana kondisi usaha kita (pesanan,dll) 

S , Karena usaha ini adalah penghasilan sehari-hari,bisa untuk keluarga kita 

S , Sebagai ibu rumah tangga yang mengurus anak kita bisa bekerja pantang menyerah 

S , Hadapi masalah dengan pikiran jernih dan tenang berusaha semaks mungkin 

S , Agar selau berinovasi mengikuti perkembangan zaman. Penjualan/Produksi 

TS ,Sebaiknya kita meminimalisasi resiko-resiko dalam usaha kita 

S , Kita atur jadwal karyawan agar pekerjaan dapat berjalan lancar. Jahit/Produksi 

S,Semua konflik dapat diselesaiakn dengan musyawarah dan kekeluargaan 

S , Displin dan rajin serta semangat. Untuk selalu berinovasi mengikuti perkembangan 

S , Dengan desain sendiri ada ciri khas produk kita (merek sendiri) 

S , Kalau tidak mengikuti trend akan kalah di pasaran 

S, Ide harus ada karena kita punya ciri has sendiri dalam produksi kita 

S , Harus berusaha untuk maju , Buka cabang di tempat lain 

S , Kalau puas  saat ini kita tidak ada semangat untuk maju. Buat pemasaran baru 

S , Berjualan tidak dengan lokal saja,menambah ke kota lain ataupun online 

P16 S , Karena kalao merasa puas usaha kita tidak akan lebih maju 

P17 S , Dengan melakukan pameran-pameran dan menciptakan kreasi baru 
 

 

R3 

P1        SS , Yang mengerti kemampuan kita diri sendiri. transaksi    meningkat 

P2         SS , Batik sekarang lagi booming banyak masy. mengenakan batik 

P3         SS , Kalau tergantung orang jadi kacau krn beda orang beda pendapat 

P4         S , Dengan semangat kita akan mengikuti trend agar tidak ketinggalan 

P5         SS , Dlam menjalankan usaha harus ada semangat spy tetap profesional 

P6          SS , Dlm kondisi perdagagn yang lesu tetap semangat,ada jalan keluar 

P7         SS , Menjadikan kita semakin kreatif. Membuat model terbaru. 

P8         N , Semua ada resiko tapi kita harus yakin produk kita dpt diterima psr 

P9         SS , Dapat membagi tugas dengan tepat dan dapat kerja maksimal 

P10       N , Kita hrs menciptakan suasna krja yg nyaman,jadi penengah yg bijak 

P11       SS , Spy karyawan bisa kerja dengan maks,meminta pendapat mereka 

P12      SS , Desain sendiri menjadi ciri khas. Produk tidak pasaran. 

P13      S , Keharusan dlm usaha agar tidak ketingglan model& selalu ikut trend 

P14      SS , Ide harus selalu ada. Produk tidak dalam busana saja 

P15       SS , Dengan rencana yang telah disusun. Membuka cabang dikota lain 

P16       S , Dgn tidak mudah puas akan mendorong kita semangat dalam usaha 

P17      SS , Krn batik sdah dikenal internasional,slalu mengikuti pameran batik 
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R6 

S , Usaha dapat terus berjalan hingga saat ini 

SS , Produksi yang dibuat laku dan konsumen senang 

S , Dalam menentukan stok dan motif batik saya yang menentukan 

S , Menambah variasi produk batik saya 

SS , Ingin terus maju dalam menjalankan usaha 

S , Tetap berusaha walaupun keadaan sepi tetap buat stok 

S , Ingin terus melakukan inovasi dalam usaha saya 

TS , Menghindari resiko (Tidak berani memproduksi lebih) 

S , Dapat mengatur jadwal tugas masing-masing karyawan 

S , Memberikan nasihat pengertian dan cara damai 

S , Dalam bentuk nasihat supaya bisa lebih giat dalam bekerja 

SS ,Saya memproduksi batik dengan nama vanzoylen. Ada nilai sendiri 

S , Mengikuti trend saat ini agar tidak kalah dengan pesaing lain 

S , Ingin membuka toko 

TS , Ingin saya bermacam-macam tetapi tenaga sudah tidak bisa 

N ,Yang dicapai saat ini sudah cukup memuaskan 

S , Promosi dari mulut kemulut,pasang iklan dibuku telepon 

 

 

 

 

R5 

S , Sering melakukan penawaran ke kota-kota lain 

N , Dengan berusaha sebaik mungkin  

TS , Kita masih butuh informasi dari orang lain  

S ,Kalau tidak ada semangat maka usaha tidak akan maju (buka cabang) 

S , Pantang menyerah. Keadaan sepi tetap semangat dan berusaha 

S , Selalu berdoa dan berusaha semampu kita 

S , Apabila ada pesanan motif yang aneh itu tantangan yang menyenangkan 

S , Berani produksi walaupun belum tahu batik laku atau tidak 

S , Masalah produksi dan pengiriman saya sudah membagi tugas masing2 

S , Memberi nasihat dan menyelasikan dengan kekeluargaan 

S , Supaya karyawan rajin dalam bekerja dan disiplin 

N, Batik sudah jarang memiliki desain sendiri (motif batik sudah umum) 

S ,Khususnya batik fashion harus mengikuti trend terbaru 

S , Ingin bisa menguasai pasar untuk batik cap colet 

N , Ingin membuka toko di kota kota lain 

S , Ingin terus produksi 

S, Dengan promosi produk dan lewat online 
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R7 

S , Dari usaha saya didirikan sampai sekarang dapat berjalan 

SS , Pelanggan saya dari 1/2 orag sekarang jadi lebih banyak 

TS , Pendapat orang sangat saya butuhkan untuk membantu saya 

SS , Karena mulai batik saya tidak dikenal skarang menjadi dikenal 

SS, Semangat adalah motivasi utama dalam menjalankan usaha 

SS , Sprti mslh keuangan,sya ttap memproduksi baik. Harus ttp jalan 

SS , Proses pemblajaran untuk kita lebih maju dan berkembang 

N , Saya menghindari resiko yang besar dalm usaha saya 

S , Semua karyawan dapat bekerja dengan baik dan lancar d bwh pngwsan sya 

N , Belum pernah terjadi perselisihan 

S ,Selalu memberi motivasi agar kerja lebih semangat dan hasil maks 

TS , Desain tergantung pada motif yang pelanggan inginkan 

SS , Untuk merambah ke pasaran saya selalu mengikuti trend  

SS , Agar batik semakin berkembang dan dikenal dunia 

SS , Rencana untuk membuka toko 

SS , Saya masih ingin terus mengembangkan usaha saya 

SS , Saya berusaha memasarkannya ke luar kota sampai luar jawa 

 

 

 

R8 

SS , Saya paham betul usaha yang saya jalankan saat ini 

S , Dari awal sampai saat ini mengalami kemajuan  

S , Saya paham bagaimana cara membuat batik hingga jadi 

S , Selalu berpikir agar usaha dapat terus berkembang  

S , Dalam pembuatan kami terjun langsung dalam pewarnaan maupun yg lain 

S, Jatuh bangun pasti ada asalkan berusaha makimal mampu bangkit lagi 

S , Kami sering membuat batik dengan corak yang beda dari corak trend saat ini 

N , Semua butuh ketegasan,dalam mengambil keputusan kami beri yang terbaik 

S , Kita arahkan karyawan kita untuk serius dalam bekerja 

S , Konflik itu hal yang wajar asal ada yang mau mengalah semua beres 

S , Untuk semangat dalam menjalanan pekerjaannya dengan benar 

S ,Banyak produk dari kami yang kami buat sendiri sesuai keinginan kami 

N , Dalam permintaan pasar tidak ada salahnya lihat trend terbaru 

S , Perlu hal-hal baru yang beda dan mempunyai ciri sendiri 

S , Semangat ingin terus maju. Ingin membuka toko lagi di kota lain 

N , Kepuasan dapat di ukur dari sisi mana yang merasakannya 

S ,Menciptakan produk yang baik agar pembeli tidak kecewa dengan kita 
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R9 

SS , Waktu 5 tahun modal pas saya dapat menjalankan usaha dan maju 

S , Pemerintah merencanakan program ekonomi kreatif (suport pengusaha kecil) 

S , Karena tuntutan ekonomi kreatif yang didasari inovasi sdm dan kreativitas 

S , Terus berinovasi dalam pengembangan produk dan kualitas 

S , Tidak terpengaruh oleh keadaan global market 

S , Membangun komunikasi antar pengusaha dengan mencoba menyerap ilmu 

S , Keadaan global market menuntut sdm pengusaha dan pekerja pantang menyerah 

S , Probabing ability menentukan arah usaha dan hasil produksi dlm persaingan global 

S,Memberi arahan terhadap inovasi pekerja dan mengawasi proses quality control 

S , Membawa kemampuasn komunikasi antar pekerja 

SS , Bekerja dengan saya sama dengan belajar menjadi seperti saya. Sukses 

S , Ada motif corak khas 

S , Update pasar dan domain pasar memberikan masukan tentang trend konsumen 

S , Batik menjadi tulang penolong ekonomi kreatif nasional 

S , Ada program pengembangan dan produk selera konsumen 

S , Masih butuh kritikan dari pesaing luar 

S , Memperluas market dan branding produk lewat butik-butik  

 

 

R10 

SS , Sudah dalam bidangnya dan turun temurun 

SS , Pesanan yang terus maju dan banyka 

S , Untuk kain seragam keputusan dalam motif ditentukan saya  

SS , Terus bekerja dan ingin membuka toko 

SS , Agar tidak patah semangat dan terus maju 

S , Sulit menemukan pekerja yang baik,saya tetap membantu mengatur 

S , Membuat batik yang beda dari pasaran 

SS , Kadan saya membuat barang yang belum di pesan 

SS , Selalu menata tugas karyawan. Dalam proses produksi lancat 

S , Perselisihan soal gaji. Saya menyelesaikan degan rasa kekeluargaan  

SS , Disiplin dalam bekerja dan datang tepat waktu 

SS , Membuat desain yang baru dan belum pernah ada 

TS , Karena saya mempunyai ciri khas batik tersendiri 

S , Mengembangkan dalam sisi produksi,kualitas,memperluas pemasaran 

S , Perbatikan bisa lebih maju dan ramai 

S , Masih ingin dapat lebih baik lagi dan maju 

SS , Promosi lewat pameran batik 
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R11 

SS , Sampai saat ini usaha saya dapat berjalan dengan baik 

SS , Usaha saya makin maju dan pelanggan semakin bertambah 

TS , Karena saya masih memerlukan pendapat orang lain 

SS , Melakukan Inovasi lebih terhadap produk batik saya 

SS , Tidak mudah menyerah apapun kondisinya tetap semangat 

SS , Sebab jika mudah menyerah usaha tidak akan maju 

N , Ingin ikut terus mengikuti perkembangan zaman 

N , Karena saya menghindari resIko yang besar 

N , Tugas karyawan suadah saya atur sendiri-sendiri 

N , Jarang terjadi konflik 

N , Supaya tetap rajin dan semangat dalam bekerja 

S , Agar memiliki desain dan ciri khas tersendiri 

SS , Agar batik saya banyak di kenal orang dengan model terbaru 

S , Dapat menciptakan produk batk agar memiliki ciri khas 

S , Bisa lebih maju, bisa membuka cabang 

N , Jika merasa puas maka tidak ada keinginan untuk terus maju 

SS , Menjual dengan online dan mengikuti pameran di mall 

 

R12 

S , Usaha saya dapat  terus maju hingga kini 

S , Karena perbatikan di Indonesia terus berkembang 

S , Dalam hal produksi dan pesanan saya yang memutuskan  

S , Semangat tinggi membuat usaha saya terus maju 

S , Pantang menyerah. Walau sepi terus mencari pesanan2 

S , Berdoa dan berusaha. Keadaan sepi tetap bersyukur 

TS , Saya meminimalisasi resiko dalam usaha.  

TS , Menghindari keputusan yang beresiko 

S , Penjahitan dan produksi saya dapat membagi tugas masing2 

S , Menyelesaikan dengan cara kekeluargaan 

S , Agar dapat disiplin dan bersemangat dalam bekerja 

S , Supaya produk saya memiliki ciri khas sendiri 

SS , Tidak kalah dengan yang lain dengan mengeluarkan model terbaru 

SS , Ingin membuka cabang di luar kota dan menambah produksi batik 

S , Memiliki cabang di luar kota dengan pesanan yang terus meningkat 

S , Kalau puas dengan saat ini tidak ada keinginan terus maju 

S , Mengikuti bazar dan promosi dan menjual lewat online juga 
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R13 

SS , Sudah bidang saya jadi saya mampu menjalankan usaha saya  

S , Pesanan dan produksi trus bertambah 

N , Masih membutuhkan bantuan orang lain 

SS , Tidak ada semangat usaha tidak dapat berkembang.(Menambah jml produksi) 

SS , Dengan tidak mudah menyerah dan tetap berusaha 

S , Semua masalah ada jalan keluar dan saya tidak akan putus asa,selalu berusaha 

SS , Ingin terus mengikuti yang terbaru dan pameran yang memajukan perbatikan 

S , Setiap usaha pasti akan ada resiko tersendiri 

S , Dapat membagi tugas masing-masing karyawan 

S , Menyelesaikan dengan cara kekeluargaan 

S , Supaya lebih rajin bekerja dan dapat disiplin 

SS , Agar batik saya memiliki nilai sendiri dan dikenal masyarakat 

SS , Jika tidak mengikuti trend akan jauh kalah degan yang selalu mengikuti trend 

S , Ingin menambah model batik dan ingin membuka cabang 

S , Ingin terus memajukan usaha batik saya agar selalu diminati semua orang 

S , Masih ingin terus maju dan berkembang 

SS , Ingin selalu mengikuti pameran batik dan bazar-bazar di kota besar 

 

R14 

S , Saya menjalankan usaha sudah lama jadi saya sudah paham 

SS , Batik sudah sampai luar pulau dan pesanan terus bertambah 

N , Saya masih membutuhkan pendapat dari orang lain 

S , Dengan menambah toko di kota lain 

SS , Tanpa semangat usaha tidak akan berjalan. (menciptakan desain baru) 

S , Jika saya mudah menyerah usaha tidak akan dapat berjalan 

S , Tanpa ada tantangan tidak dapat menciptakan ide-ide terbaru 

S , Dalam menjalankan usaha kita harus siap dengan semua resiko 

S , Semua produksi maupun pengiriman dapat terselaikan dengan baik 

S , Saya selesaikan dengan baik-baik dan kekeluargaan 

S , Agar dapat lebih rajin lagi dan disiplin dalam bekerja 

SS , Supaya orang mengenal ciri khas batik kita 

SS , Saya mengikuti trend terbaru karena berpengaruh terhadap penjualan 

S , Terus memiliki desain tersendiri dan terus menambah jumlah produksi 

S , Ingin menambah toko lagi dikota lain agar dapat lebih maju 

S , Saya masih ingin dapat terus maju lagi dan berusaha menjadi lebih baik 

S , Saya mengikuti baza danpameran batik 
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R15 

SS , Saya dapat menjalankan usaha saya dan saya menekuni bidang ini 

SS , Pelanggan terus bertambah dan banyaknya pengiriman setiap hari 

N , Saya membutuhkan istri dan keluarga dalam mengambil keputusan 

S , Ingin terus menambah model baru dan kain batik untuk usaha saya 

SS , Tanpa semangat tidak akan berjalan lancar sesuai harapan kita 

SS , Tetap ingin berusaha dan yakin. Sepi tetap memproduksi batik 

S , Saya lebih  bersemangat dalam bekerja dengan persaingan yang ketat 

TS , Saya tidak dapat memutuskan sendiri tanpa saran dari orang lain 

S , Proses penjahitan dan produksi dapat selesai sesuai jadwal saya 

SS , Menyelesaikan dengan kekeluargaan dan nasihat yang bijak 

S , Lebih giat dan rajin lagi dala berkerja terutama disiplin kerja 

SS , Lebih menyukai desain saya sendiri dan tidak mudah dicontoh 

SS , Agar tidak kalah di pasaran dan bisa menyesuaikan perubahan zaman 

S , Menambah desain dan model yang selalu baru  

S , Memiliki toko di kota seperti Semarang,Surabaya,Jogja. Makin maju 

SS , Masih ingin dapat berkembang lebih baik lagi 

SS , Menambah model terbaru,berjualan lewat online serta ikut bazar 

 

R16 

SS , Usaha saya merupakan turun temurun jadi sudah bidang saya 

S , Dengan pesanan yang terus meningkat menjadikan saya optimis 

N , Masih membutuhkan saran dari orang lain baik istri maupun anak 

S , Ingin bisa mengirim hingga luar pulau dan membuka toko lagi 

S , Tidak mudah menyerah untuk keberhasilan usaha saya 

S , Tegar dan tetap berusaha sebisa dan semampu saya 

S , Membuat lebih semangat. Selalu mengikuti trend terbaru 

N , Saya lebih meminimalisasi resiko dalam usaha saya 

SS , Masalah pewarnaan,produksi dan pengiriman berjalan lancar 

S , Perselisihan diselesaikan secara damai dan kekeluargaan 

S , Lebih rajin lagi dan disiplin dalam bekerja 

SS , Lebih senang memaki desain saya sendiri. Memiliki nilai sendiri 

SS , Lebih banyak diminati dan tidak ketinggalan model 

S , Memiliki desain lebih lagi agar dapat sampai luar pulau,luar negeri 

S , Dapat terus maju dengan mengikuti trend terbaru dan buka cabang 

S , Bisa lebih maju lagi dan menjadi lebih baik 

S , Selalu memiliki desain tersendiri agar lebih dikenal dan ikut pameran 
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R17 

SS , Usaha saya turun temurun dan saya dapat menjalankanNYA 

SS , Banyak orang mengenakan batik menjadikan usaha batik lebih maju 

S , Saya memutuskannya sendiri 

S, Saya dapat memiliki cabang di kota-kota lain 

SS , Membuat usaha saya dapt bertahan dan berjalan hingga saat ini 

S , Apapun keadaannya yakin bisa melewati dan berusaha 

S , Persaingan yang ketat menjadikan saya lebih bersemangat 

S , Dalam usaha pasti ada resiko.Tetap membuat stok apabila esok dibutuhkan 

S , Semuanya dapat terselesaikan degan baik dalam pekerjannya masing2 

S , Perselisihan tidak membuahkan hasil. Bijaksana dan rasa kekeluargaan 

S , Supaya karyawan lebih rajin lagi dan bekerja lebih baik 

SS , Desain tersendiri memberikan nilai sendiri bagi produk batik saya 

S , Tidak ketinggalan zaman dan sealu memberikan yang terbaik 

S , Ingin membuka toko lagi dikota lain agar usaha saya lebih berkembang 

S , Mengupdate model2 terbaru dan mengikuti perkembangan zaman model 

SS , Saya tidak boleh [uas dengan saat ini karena saya masih ingin dapat berkembang 

SS , Menambah desain tersendiri lebih banyak dan ikut bazar maupun pameran 

 

R18 

SS , Saya meyakini betul karena sudah dalam bidang saya 

S , Dengan adanya pesanan yang terus meningkat 

SS , Saya memutuskannya sendiri seperti pengiriman dan produksi 

S , Menambah produksi dan jumlah pengiriman 

SS , Menjalankan usaha semangat kerja keras sangat diperlukan dengan tetap berusaha 

SS , Keyakinan dan tetap berusaha semaksimal mungkin. Produksi tetap jalan 

S , Selalu ingin mengikuti trend terbaru dan perkembangan zaman 

N , Sebaiknya dapat meminimalisasi keputusan yang beresiko 

SS , Semua pekerjaan karyawan dapat terselesaikan dengan baik 

S , Menyelesaikan dengan kekeluargaan  

SS , Agar dapat lebih baik dalam bekerja dan terutama displin dalam bekerja 

SS , Desain sendiri memiliki ciri khas agar lebih dikenal 

SS , Karena berpengaruh terhadap penjualan jadi saya selalu mengikuti trend 

S , Usaha agar lebih maju dan pesanan meningkat dan saya dapat membuka cabang lagi 

S , Membuka cabang barulagi dan usaha dapat lebih maju 

S ,Jika mudah puas dengan saat ini tidak ada keinginan terus maju  

S , Dengan sering mengikuti bazar dan pameran sehingga dapat lebih dikenal 
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TABULASI DATA ATAS JAWABAN RESPONDEN 

 

1. VARIABEL PERCAYA DIRI 

Q1.  Mampu menjalankan usaha:               Responden 

1. Usaha yang dijalankan dapat berjalan baik 

 

 

 R2, R4, R6, R7, R9, R11 

2. Menjual batik sampai ke luar kota 

 

 

R5,R14,R18 

3. Sudah memahami dalam bidang/turun temurun 

 

 

R3,R8,R10,R13,R16,R17 

4. Usaha yang dijalankan terus maju 

 

R1, R12, R15 

 

Q2. Optimis usaha dapat berkembang 

 

              Responden  

1. Saat ini batik populer dan banyak orang memakai 

batik 

 

R1 , R3, R9 

 

 

2. Batik yang dijual dapat sampai luar pulau 

 

R2,R14 

 

 

3. Pemerintah mendukung perkembangan batik (hari 

batik nasional) 

 

 

R4, R12, R17 
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4. Pelanggan bertambah 

 

 

R6, R7, R11, R15 

 

 

5. Pesanan meningkat R8, R10, R13, R16, R18 

 

Q3. Mengambil keputusan tidak tergantung orang lain:                     Responden 

 

 

1. Sudah paham betul karena bidangnya 

 

R1, R3, R9 

2. Pesanan (motif/model), pengiriman, produksi 

(jumlah stok) ditentukan sendiri 

 

R4, R6, R10, R12, R18 

 

 

3. Usaha milik kita sendiri 

 

R2, R8, R17 

 

2. VARIABEL BERORIENTASIKAN TUGAS DAN HASIL 

Q4. Semangat mengembangkan usaha: 

 

               Responden 

1. Usaha merupakan penghasilan sehari-hari 

 

R2, R4,R12, R17 

2. Dapat membuka atau menambah toko ataupun cabang 

 

 

R5, R10, R13, R14, R16 

 

3. Dari batik tidak dikenal sekarang dikenal (dapat 

menambah macam dan model batik) 

 

R1, R3, R6,R7,R8,R9,R11, R15, 

R18 
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Q6. Tidak mudah menyerah dalam menjalankan usaha: 

 

            Responden 

1. Setiap usaha ada pasang surutnya (sepi pesanan) 

produksi harus tetap jalan 

R2,R6,R10,R15,R16,R18 

 

2. Berdoa,berusaha semaksimal mungkin, dan tetap 

semangat 

 

R1,R3,R4,R5,R7,R8,R9,R11, 

R12,R13,R14,R17 

 

 

 

 

 

Q5. Semangat kerja keras dalam menjalankan usaha: 

           Responden. 

 

 

               Rexponden 

 

 

 

1. Motivasi tersendiri dalam menjalankan usaha 

 

 

R2,R7,R14,R16,R17 

 

 

2. Tidak mudah menyerah dalam keadaan apapun 

( selalu bersyukur dan berusaha maksimal) 

 

R4,R5,R9,R11,R12,R13,R18 

 

 

3. Agar usaha dapat terus maju dan berkembang 

 

R1,R3,R6, R8,R10,R15 
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3. VARIABEL PENGAMBIL RESIKO 

Q7.Menyukai tantangan dalam usaha: 

 

              Responden 

 

1. Menjadikan lebih kreatif 

 

R3,R8,R9,R10,R14 

2. Dapat berinovasi mengikuti perkembangan zaman 

 

R2,R4,R6,R13,R16,R18 

 

3. Proses pembelajaran agar dapat lebih maju 

 

R5,R7,R15,R17 

Q8. Berani mengambil keputusan beresiko: 

 

          Responden 

1. Ada tawaran ikut pameran berani membuat stok  

meskipun belum tahu laku atau tidak 

 

R1,R2, R5, R9, R10.R17 

 

 

2. Berani meminjam bank untuk dapat mengembangkan 

usahanya 

 

 R13, R14 

 

4. VARIABEL KEPEMIMPINAN 

Q9 

Indikator dapat mengatur tugas karyawan: 

 

           Responden 

1. Dapat membagi tugas dan mengatur jadwal setiap 

karyawan 

R1,R2,R3,R6,R8,R10,R13,R17, 

R18 
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2. Masalah pengiriman, produksi serta penjahitan dapat 

terselesaikan dengan baik 

 

R4,R5,R7,R9,R12,R14,R15,R16 

 

5. .VARIABEL KEORISIONILAN 

Q12. Memiliki desain tersendiri: 

1. Memiliki ciri khas dan nilai tersendiri 

 

         Responden 

R1,R2,R8,R9,R10,R12,R15,R16 

2. Produk tidak mudah dicontoh  

 

R3,R4,R6,R11,R13,R14,R17,R18 

 

Q10. Dapat menyelesaikan konflik diantara anggota           Responden 

 

 

 

1. Konflik dapat diselesaikan secara damai dan 

kekeluargaan 

 

R1,R2,R4,R10,R12,R13,R14,R15,

R16,R18 

 

 

2. Dengan memberikan nasihat 

 

R5,R6,R8,R9,R17 

Q11. Dapat memberikan motivasi bagi karyawan: 

 

        Responden 

 

1. Agar lebih disiplin dan giat bekerja 

 

R1,R2,R3,R5,R8,R9,R10,R11, 

R12,R13,R16 

2. Berinovasi mengikuti perkembangan zaman 

 

R4,R6,R7,R14,R15,R17,R18 
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Q14. Ide pengembangan usaha di masa datang                     Responden 

1. Dengan membuka cabang/toko usaha akan 

lebih maju 

R1,R5,R6,R9,R12,R16,R18 

 

 

       2. Menambah model dan desain batik lebih  

banyak (tidak dalam busana saja) 

 

 

R2,R3,R4,R7,R8,R10,R11,R13,R14,R15,

R17 

 

6. VARIABEL BERORIENTASI KE MASA DEPAN 

Q15. Pndangan ke depan bagaimana usaha saya: 

 

               Responden 

 

1. Dengan memiliki cabang/toko menjadikan 

usaha lebih maju 

 

R2,R3,R4,R7,R11,R12,R13,R16,R18 

 

 

Q13. Mengembangkan model batik sesuai trend 

terbaru: 

 

               Responden 

 

 

1. Model batik yang dihasilkan tidak ketinggalan 

model 

 

R2,R3,R6,R7,R13, R15,R16 

 

2. Tidak kalah dengan pesaing yang lain  

 

R1,R4,R5,R9,R11,R12,R14,R17,R18 
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2. Perbatikan lebih maju dan dapat selalu 

mengikuti perkembangan zaman 

 

R1,R8,R9,R10,R14,R15,R17 

 

Q17.  Produk ingin dikenal masyarakat:        Responden 

 

1. Mengikuti pameran-pameran batik R2,R3,R9,R10,R12,R13.R14 

2. Berjualan online, promosi R4,R5,R6,R7,R11,R18 

3. Menciptakan kreasi baru (tidak dalam busana 

saja) 

R1,R8,R15,R16.R17 

 

 

Q16. Tidak mudah puas dengan keberhasilan saat 

ini: 

 

               Responden 

 

1. Sebagai penyemangat dalam usaha agar dapat 

terus maju dan berkembang 

 

R1,R2,R3,R4,R12,R16,R17,R18 

 

2. Masih membutuhkan kritikan dari pesaing 

luar 

 

R5,R7,R9,R10,R13,R14,R15 


