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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian 

Penelitian ini mengambil objek peneltian yaitu wirausaha batik yang 

berlatarbelakang pendidikan dasar, antara lain Bapak H Muhammad Abbas, 

Bapak H Nur Khamid, Bapak H Mito, Bapak H Slamet Sulistyo dan Bapak H 

Ibad. Mereka adalah wirausaha batik yang sudah menjalani usahanya selama 

lebih dari 10 tahun dan sukses.Lokasi dalam penelitian ini adalah Jl. Simbang 

Wetan, Kelurahan Buaran, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan. 

Daerah tersebut adalah salah satu daerah di kota Pekalongan yang berisi 

ratusan pengusaha batik. Dari banyaknya wirausaha batik yang ada di daerah 

tersebut, alasan dipilihnya Bapak H Muhammad Abbas, Bapak H Nur 

Khamid, Bapak H Mito, Bapak H Slamet Sulistyo dan Bapak H Ibad dalam 

penelitian ini karena mereka mampu mempertahankan serta mengembangkan 

usahanya selama lebih dari sepuluh tahun, walaupun hanya berbekal 

pendidikan dasar. 

Sebagian besar usaha batik yang sudah ada selama lebih dari sepuluh 

tahun ini, merupakan usaha batik turunan.Seperti yang sudah dijalani oleh 

Bapak H Muhammad Abbas, Bapak H Mito dan Bapak H Slamet 

Sulistyo.Tetapitidak semua usaha yang sudah dijalani ini adalah usaha 

turunan, Ada juga yang merintis usaha batik ini dari awal.Seperti Bapak H 

Ibad dan Bapak H Nur Khamid.Dahulu Bapak H Ibad adalah seorang 
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polisi.Beliau membuka usaha batik hanya untuk pekerjaan sampingan.Beliau 

tertarik 
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mendirikan usaha batik karena sewaktu beliau muda, beliau sering membantu 

tetangganya yang memiliki usaha batik. Karena sering membantu 

tetangganya, beliau jadi tertarik untuk memiliki usaha batik.Hingga 

padaakhirnya beliau memiliki usaha batik sendiri dan beliau benar-benar 

merintis usaha ini dari awal. Begitu pula dengan Bapak H Nur Khamid. 

Beliau juga merintis usahanya dari awal. Beliau memilih untuk membuka 

usaha batik karena pengaruh sertadorongandari keluarga besar beliau yang 

juga membuka usaha batik. Sebelumnya, Bapak H Nur Khamid hanya 

membantu dalam penjualan produk batik milik keluarga besarnya.Setelah 

menjalaninya, Bapak Nur H Khamid merasa prospek penjualan batik bagus 

untuk kedepannya. Hal tersebut membuat Bapak HNurKhamid 

memberanikan diri untuk membuka usaha batik.  

Penghasilan yang di dapat Bapak H Muhammad Abbas, Bapak H 

Mito, Bapak H Slamet Sulistyo, Bapak H Ibad dan Bapak H Nur Khamid 

dalam kurun waktu satu bulan sangatlah besar. Bapak H Khamid 

mendapatkan Rp. 75.000.000,00 sedangkan Bapak H Ibad mendapatkan Rp. 

150.000.000,00 setiap bulannya. Bapak H Slamet dan Bapak H Mito sebesar 

Rp. 300.000.000,00 dan Rp.400.000.00,00 per bulan sedangkan yang 

tertinggi adalah Bapak H Abbas, yaitu sebesar Rp. 1.200.000.000,00 setiap 

bulannya. 
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4.2. Gambaran Umum Responden 

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan gambaran umum 

responden penelitian:  

Tabel 4.1 Gambaran Umum Responden 

No Keterangan Pemilik Istri Saudara 
Tenaga 

Kerja 
Jumlah 

1. Usia : 

a. 20 – 30 th. 

b. 31 – 40 th. 

c. >40 th. 

 

- 

- 

5 

 

- 

- 

5 

 

- 

3 

2 

 

1 

3 

 

1 

 

1 

6 

13 

 TOTAL 5 5 5 5 20 

2. Status : 

a. Menikah 

b. Belum 

menikah 

 

5 

- 

 

5 

 

 

4 

1 

 

3 

2 

 

17 

3 

 TOTAL 5 5 5 5 20 

3. Jenis Kelamin : 

a. Laki – Laki 

b. Perempuan 

 

5 

- 

 

- 

5 

 

5 

 

5 

 

15 

5 

 TOTAL 5 5 5 5 20 

4. Pendidikan : 

a. SD 

b. SMP 

c. SMA 

 

1 

4 

- 

 

- 

3 

2 

 

- 

2 

3 

 

- 

- 

5 

 

1 

9 

10 

 TOTAL 5 5 5 5 20 

Sumber : Data Primer yang diolah (2016) 
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4.3. Hasil Analisis dan Pembahasan 

Pada bagian ini akan dibahas mengenai, karakteristik wirausaha 

berlatarbelakang pendidikan dasar berdasarkan teori karakteristik wirausaha 

menurut Meredith (2000) yaitu : 

1. Percaya Diri 

Percaya diri adalah kemampuan wirausaha untuk memiliki 

keyakinan penuh serta optimisme pada jalannya usaha yang dimilikinya, 

selain itu wirausaha yang memiliki rasa percaya diri cenderung 

individualitas dan tidak memiliki ketergantungan terhadap siapapun. 

Percaya diri dapat diukur dengan memiliki keyakinan terhadap 

motif batik yang dihasilkan, memiliki rasa optimisme yang tinggi untuk 

kemajuan usaha batiknya, dan tidak tergantung pada siapapun dalam 

pengambilan keputusan. 

Tabel 4.2 

Rekapitulasi Hasil 

Variabel Percaya Diri 

Variabel Hasil Pembahasan 

Percaya 

Diri 

80 % wirausaha berlatarbelakang pendidikan dasar 

memiliki keyakinan terhadap motif batik yang 

dihasilkan. Walaupun ada yang masih ragu dengan 

motif yang diproduksi sendiri, beliau mempunyai cara 

lain dalam memiliki keyakinan terhadap motif batik 

yang dihasilkan dengan cara menduplikasi motif batik 

yang sudah laku di pasaran.  
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Variabel Hasil Pembahasan 

Semua wirausaha berlatarbelakang pendidikan dasar 

memiliki rasa optimisme yang tinggi untuk kemajuan 

usahanya. 

Semua wirausaha berlatarbelakang pendidikan dasar 

tidak tergantung pada siapapun dalam hal pengembilan 

keputusan. 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H Muhammad 

Abbas, Bapak H Nur Khamid, Bapak H Mito, Bapak H Slamet Sulistyo 

dan Bapak HIbad dan istri, saudara terdekat, serta tenaga kerjanya. Hasil 

analisisnya adalah80% wirausaha berlatarbelakang pendidikan dasar 

memiliki keyakinan terhadap motif batik yang dihasilkan. Bapak H 

Muhammad Abbas yakin terhadap motif yang dihasilkan karena beliau 

tidak hanya menduplikasi karya milik perusahaan lain sehingga motif 

yang produksi selalu menjadi model pertama yang keluar di pasaran. 

Bapak H Mito dan Bapak H Slamet Sulistyo juga memiliki keyakinan 

terhadap motif yang mereka hasilkan karena mereka selalu mengeluarkan 

motif-motif terbaru dan Bapak H Mito yakin juga karena beliau memiliki 

kualitas kain yang baik.Sedangkan Bapak H Ibad memiliki keyakinan 

kuat terhadap motif yang di produksinya karena beliau memiliki ciri khas 

tersendiri dalam batik yang dihasilkannya.Bapak H Ibad memproduksi 

batik jenis lawasan atau batik klasik yang tidak mudah ditemui di 

pasaran. Berbeda dengan Bapak HNur Khamid, beliau mengaku kurang 
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yakin terhadap motif yang di produksi sendiri, sehingga beliau memilih 

untuk memproduksi motif dengan cara menduplikasi motif-motif batik 

yang sudah terbukti laku di pasaran. Hal tersebut dibenarkan oleh istri, 

saudara terdekat dan tenaga kerja mereka. 

Selain memiliki keyakinan terhadap motif yang diproduksi, 

semua wirausaha berlatarbelakang pendidikan dasar juga memiliki rasa 

optimisme yang tinggi untuk kemajuan usahanya.Bapak H Muhammad 

Abbas sangat optimis dengan kemajuan usaha batiknya.Hal itu 

dikarenakan adanya peraturan dari pemerintah bagi para pegawai negeri 

menggunakan seragam batik pada hari tertentu.Sehingga semakin banyak 

konsumen yang menggunakan batik sebagai seragam kerjanya.Bapak H 

Nur Khamid juga optimis usahanya kan terus maju.Begitu pula dengan 

Bapak H Mito.Beliau juga memiliki rasa optimis yang tinggi.Hal itu 

dikarenakan menurut Bapak H Mito, optimisme adalah hal yang penting 

untuk kelangsungan usahanya.Bapak H Mito selalu bangkit dalam setiap 

permasalahan yang datang di usaha batiknya, karena Bapak H Mito yakin 

setiap usaha ada pasang surutnya, dan beliau optimis usaha batik nya 

akan terus maju dan berkembang seiring dengan adanya permasalahan-

permasalahan yang ada. Bapak H Slamet Sulistyo juga optimis bahwa 

usahanya semakin kedepan akan semakin maju, dan Bapak H Slamet 

Sulistyo siap menghadapi apapun tantangannya. Bapak H Ibad juga 

selalu optimis untuk kemajuan usahanya karena ternyata motif-motif 

batik jaman dulu juga disukai oleh orang-orang jaman sekarang. 
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Selain memiliki keyakinan motif batik yang dihasilkan dan 

optimisme yang tinggi dalam kemajuan usaha batiknya, semua wirausaha 

berlatarbelakang pendidikan dasar tidak tergantung pada siapapun dalam 

pengambilan keputusan. Dalam sehari-hari wirausaha batik akan selalu 

dihadapkan oleh macam-macam pilihan motif yang akan di cetak. Hal 

tersebut membutuhkan peran Bapak H Muhammad Abbas,Bapak H Nur 

Khamid, Bapak H Mito, Bapak H Slamet Sulistyo dan Bapak H Ibad. 

Setiap hari, mereka selalu mengambil keputusan terkait motif-motif 

batik.Tak hanya itu, Bapak H Muhammad Abbas juga sering mengambil 

keputusan terkait dengan pembayaran pembelian batik dalam jumlah 

besar. Dalam hal pengambilan keputusan, Bapak H Muhammad Abbas, 

Bapak H Nur Khamid, Bapak H Mito, Bapak H Slamet Sulistyo dan 

Bapak H Ibad tidak tergantung dengan siapapun. Hal tersebut dibenarkan 

oleh istri, saudara dan tenaga kerjanya. 

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

wirausaha berlatarbelakang pendidikan dasar memiliki karakteristik 

wirausaha yaitu percaya diri menurut Meredith (2000) karena 

80%wirausaha berlatarbelakang pendidikan dasar memiliki keyakinan 

terhadap motif yang dihasilkan, selain itu semua wirausaha 

berlatarbelakang pendidikan dasar juga memiliki rasa optimisme yang 

tinggi untuk kemajuan usahanya dan semua wirausaha berlatarbelakang 

pendidikan dasar tidak tergantung pada siapapun dalam hal pengambilan 

keputusan. 
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2. Berorientasi Tugas dan Hasil 

Berorientasi tugas dan hasil adalah Seorang wirausaha yang 

menjalankan usahanya dengan memiliki ketekunan dan ketabahan, 

memiliki tekad yang kuat untuk bekerja keras, ingin selalu berprestasi, 

energitic, mempunyai dorongan atau motivasi yang kuat, dan berpikiran 

inisiatif dalam menghadapi suatu hal. 

Berorientasi tugas dan hasil dapat diukur dengan ketekunan 

dalam memeriksa setiap produk batik yang dihasilkan, memiliki tekad 

yang kuat untuk bekerja keras, memiliki standart kualitas pada produk 

yang dihasilkan, memiliki cara untuk menghadapi produk yang 

mengalami kerusakan, memiliki motivasi dalam menjalankan usaha, dan 

bersedia menyelesaikan permasalahan kecil yang muncul dalam 

usahanya. 

Tabel 4.3 

Rekapitulasi Hasil 

Variabel Berorientasi Tugas dan Hasil 

Variabel Hasil Pembahasan 

Berorientasi 

tugas dan 

hasil 

Semua wirausaha berlatarbelakang pendidikan dasar 

mengontrol setiap produk batik yang sudah jadi. 

Sehingga ketika terjadi kesalahan saat proses produksi, 

dapat langsung diperbaiki. 

Semua wirausaha berlatarbelakang pendidikan dasar 

memiliki tekad yang kuat untuk bekerja keras dan mau 

mengorbankan waktunya untuk bertemu dengan rekan 
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Variabel Hasil Pembahasan 

kerja. Karena rekan kerja juga dapat mempengaruhi 

kemajuan dan kelangsungan sebuah usaha. 

80% wirausaha berlatarbelakang pendidikan dasar 

memiliki standart kualitas pada produk mereka masing-

masing. Pewarnaan dan kehalusan kain merupakan 

standart kualitas dari produk yang dihasilkan.  

Semua wirausaha berlatarbelakang pendidikan dasar 

memiliki cara untuk menghadapi produk yang 

mengalami kerusakan. Untuk meminimalisir kerugian, 

maka produk-produk yang rusak akan diolah kembali 

menjadi suatu barang yang memiliki nilai jual. 

Semua wirausaha berlatarbelakang pendidikan dasar 

memiliki motivasi dalam menjalankan usahanya. 

Sebagian besar motivasi tersebut ialah dari keluarga. 

Semua wirausaha berlatarbelakang pendidikan dasar, 

bersedia untuk langsung menyelesaikan permasalahan 

kecil yang muncul dalam perusahaannya. Tetapi karena 

karyawan yang jumlahnya banyak, tidak semua masalah 

kecil yang muncul dapat mereka ketahui.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H Muhammad 

Abbas, Bapak H Nur Khamid, Bapak H Mito, Bapak H Slamet Sulistyo 

dan Bapak H Ibad dan istri, saudara terdekat, serta tenaga kerjanya, maka 
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hasil analisisnya semua wirausaha berlatarbelakang pendidikan dasar 

mengontrol setiap produk batik yang sudah jadi. Setiap hari, Bapak H 

Muhammad Abbas selalu menyempatkan waktu untuk mengontrol tenaga 

produksi dan mengawasi produk yang sudah jadi.Bapak H Muhammad 

Abbas melihat apakah banyak produk yang rusak atau tidak.Beliau 

mengontrol dengan mengamati kain yang sudah di sablon dan melihat 

apakah hasilnya halus atau tidak. Jika hasilnya baik, maka beliau akan 

meneruskan produksinya. Tetapi jika terjadi terlalu banyak kerusakan, 

maka akan dicari penyebabnya dari kerusakan kain tersebut. Ketika 

beliau tidak dapat hadir mengontrol karena ada acara penting, biasanya 

diwakilkan oleh istri atau salah satu tenaga kerja yang beliau 

percayai.Bapak H Mito juga selalu mengontrol setiap produk batik yang 

sudah jadi.Hanya saja Bapak H Mito lebih memperhatikan pada 

pewarnaan dan jumlah total produksi.Bapak H Slamet Sulistyo juga 

selalu mengontrol produk batik yang sudah jadi setiap hari. Beliau 

memperhatikan jumlah bahan baku yang dikeluarkan untuk mencetak 

batik sampai dengan jumlah produksi setiap harinya. Bapak H Slamet 

Sulistyo melihat apakah sesuai dengan bahan baku yang dikeluarkan atau 

tidak. Bapak H Slamet Sulistyo lebih memperhatikan bahan baku pada 

setiap mengontrol produk batik yang sudah jadi. Berbeda dengan Bapak 

H Ibad dan Bapak H Mito.Setiap mengontrol produk batik yang sudah 

jadi Bapak H Ibad memperhatikan jumlah batik dan motifnya.Motif 

tersebut sesuai pada pesanan atau tidak.Karena menurut Bapak H Ibad, 
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dalam tahap pencampuran warna, kelebihan atau kurang sedikit saja 

warnanya sudah berbeda.Maka dari itu Bapak H Ibad sangat 

memperhatikan pewarnaan pada produk batik yang sudah jadi.Beliau 

tidak ingin mengecewakan konsumen karena warna yang tidak 

sesuai.Bapak H Nur Khamid juga memperhatikan pewarnaan pada 

produk batik yang sudah jadi.Beliau juga memperhatikan kehalusan 

produk batik tersebut dan mengontrol lagi pada sore harinya. 

Selain mengontrol semua produk batik yang sudah jadi, semua 

wirausaha berlatarbelakang pendidikan dasar juga memiliki tekad yang 

kuat untuk bekerja keras dan mau mengorbankan waktunya untuk 

bertemu dengan rekan kerja.Berdasarkan hasil wawancara, memiliki 

tekad yang kuat untuk bekerja keras dan bertemu dengan rekan kerja 

sangat penting bagi kelangsungan dan kemajuan usaha. Menurut Bapak 

H Muhammad Abbas, memiliki tekad yang kuat untuk bekerja keras 

dalam sebuah usaha itu penting. Kerjasama dengan rekan kerja juga 

harus selalu dipertahankan. Karena jika tidak mau meluangkan waktu 

untuk bertemu dengan rekan kerja, usaha Bapak H Muhammad Abbas 

tidak akan maju. Bapak H Mito juga sering menemui rekan kerja.Jika 

harus bertemu dengan rekan kerja pada saat Bapak H Mito sedang 

bersama keluarga pun beliau juga selalu menyempatkan 

waktunya.Karena waktu untuk bertemu dengan rekan kerja memang 

tidak terduga. Bapak H Slamet Sulistyo, Bapak H Ibad dan Bapak H Nur 

Khamid juga memiliki tekad yang kuat untuk bekerja keras dalam 
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menjalani usahanya. Menurut Bapak H Slamet Sulistyo,bertemudengan 

rekan kerja sangat penting karena beliau dapat saling bertukar pikiran 

tentang usaha yang dimiliki. Sedangkan menurut Bapak H Ibad dan 

Bapak H Nur Khamid, bertekad kuat untuk bekerja keras dan mau 

mengorbankan waktu untuk bertemu rekan kerja sangatlah penting bagi 

kelangsungan usaha.Hal tersebut dibenarkan oleh istri, saudara dan 

tenaga kerjanya. 

Selain itu, dalam menjalani usahanya, 80% wirausaha 

berlatarbelakang pendidikan dasar memiliki standart kualitas pada 

produk mereka masing-masing.Bapak H Muhammad Abbas memiliki 

standart kualitas untuk pewarnaan pada produksi kain batik.Beliau 

memilih untuk menggunakan obat pewarnaan batik yang kualitasnya 

bagus.Selain pewarnaan, Bapak H Muhammad Abbas juga memiliki 

standart kualitas pada kainnya.Bapak H Muhammad Abbas memilih 

menggunakan kain yang bagus dengan harga yang tidak mahal.Bapak H 

Mito juga memiliki standart kualitas pada bagian pewarnaan.Bapak H 

Mito melihat apakah pewarnaannya sudah cocok seperti pesanan atau 

tidak, selain itu Bapak H Mito juga memperhatikan jumlah 

produksinya.Karena beliau tidak ingin terjadi kekurangan produksi 

ataupun kelebihan produksi yang terlalu banyak.Bapak H Slamet Sulistyo 

juga memiliki standart kualitas pada perusahaan batiknya.Bapak H 

Slamet Sulistyo memilih untukmenggunakan pewarnaan yang sesuai, dan 

kain yang berkualitas bagus. Berbeda dengan yang lain, Bapak H Ibad 
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tidak memiliki standart kualitas pada produk batiknya. Menurut beliau, 

yang terpenting adalah memproduksi batik dengan jenis motif batik 

lawasan. Bapak H Ibadmemang berbeda dari yang lain. Rata-rata 

pengusaha batik saat ini selalu mengikuti perkembangan jaman.Sehingga 

mereka selalu memproduksi motif-motif batik terbaru sesuai dengan 

perkembangan jaman.Tetapi Bapak H Ibad lebih memilih untuk 

memproduksi batik dengan motif lawasan.Maka standart kualitas batik 

yang beliau produksi adalah harus dengan motif batik lawasan.Bapak 

Nur Khamid memiliki standart kualitas pada produk batik yang 

dihasilkan.Selain pada pewarnaan pada kain batik tersebut, beliau 

memilih kain yang lebih bagus dari yang sudah beredar di pasaran. 

Untuk menghadapi produk yang rusak, semua wirausaha 

berlatarbelakang pendidikan dasar memiliki cara untuk menghadapinya. 

Bapak H Muhammad Abbas selalu mengumpulkan produk yang rusak, 

dan dijahit menjadi baju-baju promo pada saat mendekati hari lebaran. 

Menurut Bapak H Muhammad Abbas, waktu mendekati lebaran adalah 

waktu yang tepat karena pada saat itu tidak hanya orang Pekalongan saja 

yang mencari baju batik untuk lebaran, tetapi orang-orang dari luar kota 

yang mudik pun juga sering mampir untuk mencari baju batik. Berbeda 

dengan Bapak H Muhammad Abbas, Bapak H Mito lebih memilih 

menjadikan kain-kain batik rusak yang masih layak untuk dibuat taplak 

meja dan ada juga kain yang dijual sewaktu mendekati lebaran.Bapak H 

Slamet Sulistyo juga selalu mengumpulkan kain-kain batik rusak dan 
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dibuatmenjadi baju dengan harga murah.Bapak H Ibad juga selalu 

memanfaatkan kain-kain yang rusak untuk dijadikan saputangan dan 

taplak.Sehingga produk-produk yang rusak tersebut masih bisa dijual 

lagi.Sama seperti lainnya, Bapak H Nur Khamid juga mengumpulkan 

semua kain batik rusak yang masih layak. Hanya saja beliau buat menjadi 

kerajinan seperti tempat pensil, tas kain, tempat tisu dan tempat leptop. 

Karena menurut beliau, untuk dijahit dan dijadikan baju, sudah banyak di 

pasaran. Dan jika dijadikan kerajinan seperti tempat pensil, tempat tisu 

dantas justru menjadi unik dan tidak biasa.  

Dalam hal motivasi, semua wirausaha berlatarbelakang 

pendidikan dasar memiliki motivasi dalam menjalankan usahanya. 

Motivasi Bapak H Muhammad Abbas dalam menjalankan usaha adalah 

mengingat betapa sulitnya orang tua beliau saat membangun usaha 

batiknya dari nol. Hal tersebut membuat Bapak H Muhammad Abbas 

menjalani usaha batiknya dengan tekun, sepenuh hati dan bersungguh-

sungguh. Bapak H Mito juga memiliki motivasi dalam menjalankan 

usahanya.Beliau sangat termotivasi dalam menjalankan usaha dengan 

adanya dukungan dari keluarga.Selain dari keluarga, Bapak H Mito juga 

tidak ingin melihat tenaga kerjanya menjadi pengangguran.Hal-hal 

tersebut, membuat Bapak H Mitoselalu fokus dalam menjalankan 

usahanya. Bapak H Slamet Sulistyo juga memiliki motivasi dalam 

menjalankan usaha. Motivasi yang Bapak H Slamet Sulistyo adalah ingin 

membuat orang tua beliau bangga karena beliau dapat menjalankan 
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usahanya dengan baik serta dukungan dari keluarganya.. Selain itu Bapak 

H Slamet Sulistyo juga termotivasi agar usahanya akan terus 

berkembang. Motivasi yang dimiliki oleh Bapak H Ibad dalam 

menjalankan usaha adalah memberikan hasil yang maksimal. Menurut 

Bapak H Ibad, yang terpenting adalah tekun dalam menjalani usaha 

sehingga dapat memberi hasil yang terbaik. Selain tekun, Bapak H Ibad 

juga penuh semangat dan bekerja keras dalam menjalani usahanya.Bapak 

H Nur Khamid memiliki motivasi dalam menjalankan usahanya, yaitu 

dengan adanya dukungan dari istri dan anak-anaknya.Dengan adanya 

dukungan tersebut, membuat Bapak H Nur Khamid semakin semangat 

dalam menjalankan usahanya. 

Pada setiap perusahaan pasti banyak permasalahan yang 

muncul.Tidak hanya permasalahan yang besar, permasalahan kecil juga 

sering muncul di dalam perusahaan.Dalam hal ini, apabila terjadi 

permasalahan kecil dalam suatu perusahaan, semua wirausaha 

berlatarbelakang pendidikan dasar, bersedia untuk langsung 

menyelesaikan permasalahan tersebut.Mereka memiliki alasan-alasan 

mengapa mereka mau melakukan hal tersebut. Bapak H Muhammad 

Abbas, akan langsung menyelesaikan permasalahan yang muncul jika 

beliau mengetahuinya. Karena beliau tidak ingin permasalahan yang ada 

akan berlarut-larut. Tetapi kendalanya, H Muhammad Abbas memiliki 

banyak tenaga kerja.Sehingga tidak semua permasalahan kecil yang 

muncul dapat beliau ketahui. Begitu pula dengan Bapak H Mito, jika 
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beliau mengetahui permasalahan tersebut beliau juga akan langsung 

selesaikan agar permasalahan tersebut tidak merambat kemana-mana. 

Karena yang di khawatirkan, jika permasalahan itu merambat 

akanembuat pekerjaan tidak capat selesai padahal deadline sudah banyak 

yang menunggu. Sama seperti yang lainnya, Bapak H Ibad dan Bapak H 

Slamet Sulistyo juga bersedia menyelesaikan permasalahan tersebut jika 

mereka mengetahuinya. Bapak H Ibad tidak ingin masalah yang ada akan 

berlarut-larut dan dapat menganggu konsentrasi kerja, sedangkan Bapak 

H Slamet Sulistyo tidak suka memperpanjang masalah, sehingga jika 

mereka mengetahui adanya suatu permasalahan, mereka ingin segera 

menyelesaikan. Bapak H Nur Khamid juga bersedia untuk langsung 

menyelesaikan sekecil apapun masalah yang timbul.Hal tersebut 

dibenarkan oleh istri, saudara dan tenaga kerjanya. 

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

wirausaha berlatarbelakang pendidikan dasar memiliki karakteristik 

wirausaha yaitu berorientasi tugas dan hasil menurut Meredith (2000), 

karena semua wirausaha berlatarbelakang pendidikan dasar tekun dalam 

memeriksa produk batik yang dihasilkan, semua wirausaha 

berlatarbelakang pendidikan dasar memiliki tekad yang kuat untuk 

bekerja keras dan mau mengorbankan waktunya untuk bertemu dengan 

rekan kerja, 80% wirausaha berlatarbelakang pendidikan dasar memiliki 

standart kualitas pada produk, semua wirausaha berlatarbelakang 

pendidikan dasar memiliki cara untuk menghadapi produk yang 
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mengalami kerusakan, semua wirausaha berlatarbelakang pendidikan 

dasar memiliki motivasi dalam menjalankan usahanya, dan semua 

wirausaha berlatarbelakang pendidikan dasar, bersedia untuk langsung 

menyelesaikan permasalahan kecil yang muncul dalam perusahaannya. 

 

3. Pengambilan Resiko  

Untuk membantu keberhasilan usaha, seorang wirausaha juga 

menyukai tantangan serta berani mengambil resiko.Situasi pengambilan 

resiko tidak dapat dihindari dalam jalannya kegiatan 

kewirausahaan.Dalam lingkungan yang tidak pasti, kewirausahaan juga 

meliputi resiko-resiko yang berkaitan dengan peluang karir, hubungan 

dengan keluarga, kondisi emosional dan psikis yang sehat hingga 

kemapanan finansial. 

Pengambilan resiko dapat diukur dengan memperhatikan cuaca 

sebelum melakukan produksi, berani mengambil keputusan yang 

berakibat kerugian dan mampu menghadapi persaingan usaha batik yang 

semakin ketat. 

Tabel 4.4 

Rekapitulasi Hasil 

Variabel Pengambilan Resiko 

Variabel Hasil Pembahasan 

Pengambilan 

Resiko 

80% wirausaha berlatarbelakang pendidikan dasar 

selalu memperhatikan cuaca sebelum melakukan 

produksi. Walaupun ada yang tidak memperhatikan 
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Variabel Hasil Pembahasan 

cuaca sebelum melakukan produksi, beliau memiliki 

cara lain untuk menggantikannya. 

80% wirausaha berlatarbelakang pendidikan dasar 

berani mengambil keputusan yang berakibat pada 

kerugian, seperti memberi kepercayaan penuh terhadap 

konsumen. Walaupun masih ada juga yang tidak berani 

mengambil keputusan yang berakibat kerugian. 

Semua wirausaha berlatarbelakang pendidikan dasar 

mampu menghadapai persaingan usaha batik yang 

semakin ketat dengan cara selalu mengeluarkan motif 

batik terbaru dalam kurun waktu tertentu dan ada juga 

yang mampu menghadapi ersaingan usaha karena 

produk yang beliau produksi adalah jenis produk yang 

tidak mudah di jumpai di pasaran. 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H Muhammad 

Abbas, Bapak H Nur Khamid, Bapak H Mito, Bapak H Slamet Sulistyo 

dan Bapak H Ibad dan istri, saudara terdekat, serta tenaga kerjanya, maka 

hasil analisisnya 80% wirausaha berlatarbelakang pendidikan dasar selalu 

memperhatikan cuaca sebelum melakukan produksi. Karena dalam 

proses produksi kain batik khususnya sablon, dibutuhkan tahap 

pemanasan untuk mengeringkan sablon setelah dicetak. Bapak H 

Muhammad Abbas selalu memperhatikan cuaca sebelum melakukan 
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proses produksi. Jika cuaca mendung dan tetap melakukan produksi 

maka hasilnya tidak akan maksimal karena pewarnaan yang tidak 

sempurna. Beliau hanya memperhatikan arah angin saja. Terkadang 

cuaca juga susah di tebak. Sehingga ketika pada saat pagi cuacanya panas 

dan ketika menjelang siang mulai mendung, Bapak H Muhammad Abbas 

langsung meminta para karyawannya untuk mengangkat semua kain 

yang sedang di panaskan.Lagipula menurut Bapak H Muhammad Abbas, 

Kota Pekalongan sangatlah panas, sehingga hanya di panaskan sebentar 

saja sudah bisa kering.Bapak H Slamet Sulistyo juga memperhatikan 

cuaca sebelum melakukan produksi batik.Jika ternyata cuaca mendung 

maka produksi tidak dilakukan. Ketika produksi tidak dilakukan, bukan 

berarti karyawan menganggur, tetapi mereka akan dialihkan untuk 

melakukan pekerjaan lain, seperti membantu merapikan kain-kain yang 

sudah jadi.Begitupun dengan Bapak H Ibad, beliau juga selalu 

memperhatikan cuaca sebelum melakukan kegiatan produksi kain 

batik.Agar setelah di sablon, kain-kain tersebut dapat langsung 

dipanaskan oleh sinar matahari.Tetapi, perusahaan batik Bapak H Ibad 

tidak hanya menjual kain batik printing (sablon), tetapi juga menjual kain 

cap dan tulis. Sehingga ketika cuaca mendung Bapak H Ibad tidak 

memproduksi kain batik printing (sablon) tetapi para karyawan dialihkan 

untuk memproduksi kain batik cap dan tulis. Karena kain batik cap dan 

tulis, tidak memerlukan tahap pengeringan oleh panas matahari. 

Demikian pula dengan Bapak H Nur Khamid, beliau juga selalu 
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memperhatikan cuaca sebelum melakukan proses produksi. Disaat hujan 

ataupun mendung beliau juga tidak melakukan produksi. Tetapi, disaat 

beliau salah memprediksi cuaca, maka akan banyak kain yang gagal 

produksi, dan untuk meminimalisir terjadinya kerugian, maka kain-kain 

itulah yang akan di jahit menjadi tempat pensil, tempat tisu, dan aneka 

tas. Berbeda dengan yang lainnya, Bapak H Mito, tidak pernah 

memperhatikan cuaca sebelum melakukan proses produksi. Karena, 

beliau memiliki mesin oven yang berfungsi untuk memanaskan kain-kain 

yang sudah disablon.Sehingga tidak memerlukan sinar matahari untuk 

mengeringkannya. 

Selain dihadapkan oleh resiko-resiko dalam proses produksi, 

seorang wirausaha juga selalu dihadapkan oleh berbagai macam 

keputusan. Keputusan-keputusan tersebut, akan menimbulkan berbagai 

macam dampak bagi perusahaan. Dalam hal ini, 80% wirausaha 

berlatarbelakang pendidikan dasar berani mengambil keputusan yang 

berakibat pada kerugian.Bapak H Mito berani mengambil keputusan 

yang berakibat kerugian.Hal itu dapat dibuktikan ketika Bapak H Mito 

membeli mesin oven karena beliau membutuhkan biaya yang cukup 

besar.Banyak yang menentang Bapak H Mito untuk membeli mesin oven 

karena harganya yang cukup mahal.Tetapi, Bapak H Mito tetap berani 

membeli mesin tersebut karena dapat memudahkan serta mempercepat 

dalam proses produksi. Bapak H Slamet Sulistyo juga berani mengambil 

keputusan yang berakibat kerugian, misalnya ketika beliau mendapat 
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pesanan dengan jumlah yang besar dari konsumen baru yang belum 

beliau kenal.Setiap ada pesanan, konsumen selalu dimintai DP sebesar 

50% dari total jumlah pesanan. Jika setelah pesanan jadi dan tidak segera 

di lunasi maka perusahaan akan rugi. Tetapi hanya bermodalkan 

kepercayaan penuh terhadap konsumen lama maupun konsumen baru, 

Bapak H Slamet Sulistyo bersyukur hingga saat ini konsumen-konsumen 

tersebut selalu menepati janji.Bapak H Nur Khamid juga berani 

mengambil resiko yang berdampak pada kerugian.Di perusahaannya, 

beliau hanya meminta DP sebesar 20% dari total harga pesanan dari para 

konsumennya.Tetapi selain itu beliau juga meminta fotokopi KTP 

sebagai persyaratannya.Sehingga jika hal-hal yang tidak di inginkan 

terjadi, Bapak H Nur Khamid dapat langsung mendatangi rumah 

konsumen tersebut.Bapak H Ibad juga berani mengambil resiko yang 

berakibat pada kerugian. Karena menurut Bapak H Ibad, jika beliau tidak 

berani mengambil keputusan yang berakibat kerugian, perusahaannya 

tidak akan maju. Contohnya ketika Bapak H Ibad memproduksi batik, 

beliau seringnya memproduksi dalam jumlah yang cukup besar walaupun 

tidak ada pesanan.Beliau hanya bermodalkan keyakinan bahwa produk 

batik tersebut akan laku terjual. Ternyata batik yang telah diproduksi 

dengan jumlah besar pun selalu laris di pasaran.Berbeda dengan yang 

lainnya, Bapak H Muhammad Abbas justru tidak mau mengambil resiko 

yang berakibat dengan kerugian, apalagi dengan jumlah kerugian yang 

besar. Menurut Bapak H Muhammad Abbas, jika ada seorang konsumen 
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yang membeli batik dengan jumlah yang banyak tetapi tidak mau 

memberikan DP dan hanya memberikan janji bahwa akan membayar 

lunas dalam jangka waktu satu minggu, beliau tidak akan menyetujuinya. 

Karena menurut Bapak H Muhammad Abbas dalam usaha batik sering 

kali terjadi penipuan semacam itu. 

Selain itu, setiap perusahaan harus mampu menghadapi 

persaingan yang semakin ketat.Dalam hal ini semua wirausaha 

berlatarbelakang pendidikan dasar mampu menghadapai persaingan 

usaha batik yang semakin ketat. Mereka juga memiliki berbagai macam 

cara untuk menghadapinya. CaraBapak H Muhammad Abbas untuk 

menghadapi persaingan usaha batik yang semakin ketat yaitu dengan 

terus mengeluarkan produk atau motif baru dalam kurun waktu tertentu. 

Menurut Bapak H Muhammad Abbas, perputaran mode sangatlah cepat. 

Sehingga perusahaan juga harus mengantisipasi hal tersebut dengan 

selalu mempersiapkan produk atau motif-motif baru.Bapak H Mito juga 

selalu memberikan inovasi produk batik yang up to date.Karena saat 

ini,wirausaha batik baru semakin banyak bermunculan. Hal tersebut juga 

mempengaruhi persaingan produk batik yang semakin ketat.Bapak H 

Slamet Sulistyo pun juga mampu menghadapi persaingan yang ketat 

dengan cara selalu mengeluarkan motif-motif baru yang belum ada di 

pasaran. Bapak H Nur Khamid juga mampu menghadapi persaingan 

usaha batik yang semakin ketat.Selain dengan terus memproduksi batik, 

beliau juga memperluas area pemasaran batik tersebut serta dengan 
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mempertahankan kinerja-kinerja karyawan yang baik dan memperbaiki 

yang kurang baik. Sama seperti yang lain, Bapak H Ibad juga merasa 

bahwa dirinya harus mampu menghadapi persaingan yang semakin ketat. 

Selain dengan terus memproduksi motif batik jenis lawasan, beliau juga 

memberikan sedikit inovasi untuk motifnya, tetapi tanpa menghilangkan 

ciri khas lawasan tersebut.Hal-hal tersebut juga dibenarkan oleh istri, 

saudara dan tenaga kerja yang dimilikinya. 

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

wirausaha berlatarbelakang pendidikan dasar memiliki karakteristik 

wirausaha yaitu pengambilan resiko menurut Meredith (2000), karena 

80% wirausaha berlatarbelakang pendidikan dasar selalu memperhatikan 

cuaca sebelum melakukan produksi. 80%wirausaha berlatarbelakang 

pendidikan dasar berani mengambil keputusan yang berakibat pada 

kerugian, dan semua wirausaha berlatarbelakang pendidikan dasar 

mampu menghadapai persaingan usaha batik yang semakin ketat. 

 

4. Kepemimpinan  

Seorang wirausaha dalam menjalankan usahanya harus 

bertingkah laku sebagai pemimpin, namun tetap dapat bergaul dengan 

orang lain. Seorang wirausaha harus menjadi pemimpin yang mau 

menanggapi saran – saran dan menerima kritik. 
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Kepemimpinan dapat diukur dengan ikut terjn langsung dalam 

pengawasan produksi batik, mengatur tugas karyawan dengan baik dan 

menanggapi kritik dan saran dari konsumen dengan baik. 

 

 

Tabel 4.5 

Rekapitulasi Hasil 

Variabel Kepemimpinan 

 

Variabel Hasil Pembahasan 

Kepemimpinan Semua wirausaha berlatarbelakang pendidikan dasar 

selaluikut terjun langsung dalam pengawasan produksi 

batik, dan ketika mereka berhalangan hadir, akan tetap ada 

seseorang yang menggantikannya. Karena banyaknya 

kesibukan yang mereka miliki, maka ada seseorang yang 

menggantikan untuk mengawasi proses produksi batik 

tersebut.  

 Semua wirausaha berlatarbelakang pendidikan dasar 

mampu mengatur dan membagi tugas karyawan dengan 

baik. Pembagian tugas tersebut juga dibantu oleh manajer 

di perusahaannya. Walaupun ada juga yang tidak dibantu 

oleh manajer perusahaan, beliau memiliki cara lain dalam 

hal pembagian tugas.  

 Semua wirausaha berlatarbelakang pendidikan dasar 

mampu memimpin perusahaan dengan baik. Mereka 
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Variabel Hasil Pembahasan 

memiliki macam-macam cara untuk memimpin perusahaan 

yaitu dengan menjaga hubungan baik dengan tenaga kerja, 

membangun kerjasama yang baik dengan konsumen 

maupun tenaga kerja, menjaga jarak dengan tenaga kerja 

dan tidak ingin tenaga kerjanya menganggur. 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H Muhammad 

Abbas, Bapak H Nur Khamid, Bapak H Mito, Bapak H Slamet Sulistyo 

dan Bapak H Ibad dan istri, saudara terdekat, serta tenaga kerjanya, maka 

hasil analisisnya semua wirausaha berlatarbelakang pendidikan dasar 

selaluikut terjun langsung dalam pengawasan produksi batik, dan ketika 

mereka berhalangan hadir, akan tetap ada seseorang yang 

menggantikannya. Bapak H Muhammad Abbas selalu terjun langsung 

dalam pengawasan produksi batik. Tetapi ketika beliau berhalangan 

hadir, akan digantikan oleh salah satu karyawannya yang telah bekerja 

dengan beliau selama lebih dari sepuluh tahun, dan beliau sangat 

mempercayai orang tersebut untuk menggantikan beliau. Terkadang istri 

Bapak H Muhammad Abbas pun juga menggantikannya. Bapak H Mito 

juga selalu terjun langsung dalam pengawasan produksi batik.Ketika 

Bapak H Mito berhalangan untuk datang karena ada acara lain, beliau 

juga meminta bantuan terhadap karyawan yang beliau percayai untuk 

menggantikan beliau dalam mengawasi produksi batik.Bapak H Ibad dan 

Bapak H Nur Khamid juga selalu terjun dalam mengawasi proses 
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produksi. Ketika mereka berhalangan hadir, mereka meminta bantuan 

kepada sang istri untuk menggantikan mereka dalam mengawasi 

produksi batik. Walaupun Bapak H Ibad tidak sering terjun langsung 

untuk mengawasi proses produksi dikarenakan ada banyak acara lain, 

beliau tetap menyempatkan waktunya untuk datang mengawasi meskipun 

hanya sebentar. Begitu pula dengan Bapak H Slamet Sulistyo, beliau 

selalu mendampingi karyawan yang dipercayainya untuk terjun langsung 

mengawasi proses produksi. Tetapi beliau juga memiliki banyak acara 

lain, sehingga ketika Bapak H Slamet Sulistyo berhalangan hadir, beliau 

mempercayakan kepada karyawannya tersebut untuk membantu 

mengawasi proses produksi.  

Di dalam sebuah perusahaan juga dibutuhkan seseorang untuk 

mengatur dan membagi tugas para karyawan, agar semua pekerjaan dapat 

terselesaikan dengan baik.Dalam hal ini, semua wirausaha 

berlatarbelakang pendidikan dasar mampu mengatur dan membagi tugas 

karyawan dengan baik.Bapak H Muhammad Abbas selalu mengadakan 

briefing setiap pagi untuk manajer (mandor), dan manajer itu yang akan 

membagi tugas pada masing-masing bagian. Bapak H SlametSulistyodan 

Bapak H Ibad juga di bantu oleh manajer mereka masing-masing untuk 

pembagian tugas karyawan. Bapak H Slamet Sulistyo menyerahkan 

semua tugas-tugas yang harus dikerjakan dan pembagian tugas tersebut 

kepada manajernya sehingga beliau hanya mengawasi saja. Manajer dari 

Bapak H Ibad juga sudah menjadwalkan hal-hal apa saja yang harus 
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dikerjakan setiap harinya. Semenjak menjalani usaha batik, Bapak H 

Mito sudah memberi bagian sendiri untuk pembagian tugas 

karyawan.Sehingga Bapak H Mito hanya tingal mengontrol saja.Bapak H 

Nur Khamid memiliki cara pembagian tugas yang tidak biasa. Karena 

Bapak H Nur Khamid tidak memasrahkan pembagian tugas kepada 

manajer tetapi beliau memperkerjakan orang pada bidangnya masing-

masing, sehingga pembagian tugas pun lebih mudah.  

Selain membagi tugas karyawan, seorang wirausaha juga harus 

menjadi pemimpin yang baik di dalam perusahaannya.Dalam hal ini 

semua wirausaha berlatar belakang pendidikan dasar menjadi pemimpin 

yang baik di dalam perusahannya. Bapak H Muhammad Abbas 

memimpin perusahaan dengan cara bersungguh – sungguh dan menjaga 

hubungan baik dengan tenaga kerja.Bapak H Mito juga merasa dapat 

memimpin perusahaan dengan baik.Beliau memimpin perusahaan dengan 

membangun kerjasama yang baik dengan tenaga kerja dan 

konsumen.Bapak H Slamet Sulistyo juga memimpin perusahaan dengan 

baik.Bapak H Slamet Sulistyo memimpin perusahaan dengan 

mengutamakan rendah hati. Menurut beliau, denganbersikap rendah hati 

dapat membuat tenaga kerjanya senang. Misalnya dengan menyapa 

apabila bertemu tenaga kerja di tempat produksi.Bapak H Nur Khamid 

memimpin perusahaan dengan baik.Beliau memimpin perusahaan dengan 

carabekerja keras agar usahanya tetap berjalan lancar dan beliau tidak 

ingin perusahaan berhenti melakukan produksi. Menurut beliau, jika 
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perusahaan berhenti melakukan produksi maka secara otomatis tenaga 

kerjanya akan menganggur, padahal beliau yakin masih banyak 

kebutuhan yang harus mereka penuhi. Hal tersebut yang membuat beliau 

merasa iba apabila melihat tenaga kerjanya menganggur. Bapak H Ibad 

juga dapat memimpin perusahaan dengan baik.Beliau selalumenjaga 

jarak antara tenaga kerja dengan pimpinan. Menurut beliau dengan 

adanya jarak antara tenaga kerja dan pimpinan, apabila ada karyawan 

yang melakukan kesalahan, pimpinan tidak merasa canggung untuk 

memarahinya. Menurut tenaga kerjanya, Bapak H Ibad seperti ituagar 

kewibawaan sebagai pimpinan tetap ada walaupun Bapak H Ibad ramah 

terhadap tenaga kerjanya. 

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

wirausaha berlatarbelakang pendidikan dasar memiliki karakteristik 

wirausaha yaitu Kepemimpinan menurut Meredith (2000), karena semua 

wirausaha berlatarbelakang pendidikan dasar selaluikut terjun langsung 

dalam pengawasan produksi batik, semua wirausaha berlatarbelakang 

pendidikan dasar mampu mengatur dan membagi tugas karyawan dengan 

baik, semua wirausaha berlatar belakang pendidikan dasar memimpin 

perusahaan dengan baik walaupun dengan cara yang berbeda – beda. 

 

5. Keorisinilan 

Seorang wirausaha dalam menjalankan usahanya harus mampu 

menjaga keorisinilan produk atau jasanya, dengan mampu melakukan 
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inovasi produk atau jasa menggunakan kreatifitas yang dimiliki.Selain 

itu, wirausahawan harus fleksibel, punya banyak sumber yang kuat, dan 

serba bisa untuk membantu menjaga keorisinilan produk atau jasanya. 

Keorisinilan dapat diukur dengan memiliki produk batik yang 

tidak dimiliki oleh kompetitor, mendaftarkan logo produk atau 

perusahaan ke Hak Kekayaan Intelektual), dan mampu mengembangkan 

dan memperbarui motif batik. 

Tabel 4.6 

Rekapitulasi Hasil 

Variabel Keorisinilan 

Variabel Hasil Pembahasan 

Keorisinilan 80% wirausaha berlatarbelakang pendidikan dasar 

memiliki produk yang tidak dimiliki oleh kompetitor. 

Semua wirausaha berlatarbelakang pendidikan dasar 

tidak mendaftarkan logo produk atau perusahaan kepada 

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektualkarena 

bagi mereka duplikasi motif-motif batik adalah hal yang 

biasa. 

80% wirausaha berlatarbelakang pendidikan dasar akan 

memperbarui motif batik sesuai perkembangan mode. 

Walaupun ada yang memperbarui motif tanpa pengaruh 

dari perkembangan mode, beliau memiliki ciri khas lain 

terhadap produk yang di produksinya. 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H Muhammad 

Abbas, Bapak H Nur Khamid, Bapak H Mito, Bapak H Slamet Sulistyo 

dan Bapak H Ibad dan istri, saudara terdekat, serta tenaga kerjanya, maka 

hasil analisisnya wirausaha berlatarbelakang pendidikan dasar cenderung 

memiliki produk yang tidak dimiliki oleh kompetitor. Bapak H Slamet 

Sulistyo memiliki produk yang tidak dimiliki kompetitor yaitu motif-

motif terbaru yang diciptakan oleh desainer beliau sendiri. Bapak H Ibad 

juga memiliki produk yang tidak dimiliki oleh kompetitor yaitu motif-

motif batik lawasan. Karena saat ini, memang batik lawasan jarang di 

jumpai di pasaran, berbeda dengan motif-motif batik yang sekarang ini 

sedang ngetrend. Bapak H Muhammad Abbas juga memiliki produk 

yang tidak dimiliki oleh kompetitor. Tetapi kompetitor yang beliau 

maksud adalah wirausaha batik yang hanya memproduksi batik printing 

(sablon). Karena Bapak H Muhammad Abbas tidak hanya memproduksi 

batik printing, tetapi juga ada batik cap dan tulis. Batik cap dan tulis ini 

adalah produk-produk yang tidak dimiliki oleh kompetitor semacam itu. 

Bapak H Nur Khamid dan Bapak H Mito, tidak memiliki produk yang 

tidak dimiliki oleh kompetitor. Menurut Bapak H Mito, beliau tidak 

memiliki produk tersebut tetapi beliau memiliki mesin oven yang tidak 

dimiliki oleh kompetitornya. Karena sepengetahuan Bapak H Mito, 

belum ada kompetitor yang memiliki mesin tersebut. Walaupun beliau 

beranggapan seperti itu, menurut peneliti Bapak H Mito tetap memiliki 

produk yang tidak dimiliki oleh kompetitor karena beliau memproduksi 
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kain batik berdasarkan motif yang beliau ciptakan sendiri dan produk 

itulah yang tidak dimiliki kompetitor.Sedangkan Bapak H Nur Khamid 

juga mengaku tidak memiliki produk yang tidak dimiliki oleh 

kompetitor. Karena selama iniBapak H Nur Khamid hanya memproduksi 

produk-produk batik yang sedang ramai di pasaran dan produk tersebut 

adalah produk milik kompetitor. Sehingga beliau hanya menduplikasi 

produk milik kompetitor saja. 

Dalam perusahaan batik, tentunya banyak wirausaha yang 

mendesain motif-motif ciptaan mereka sendiri untuk di pasarkan. Untuk 

menghindari adanya penduplikasian motif-motif tersebut, wirausaha 

batik seharusnya mendaftarkan langsung nama perusahaan atau logo 

perusahaan atau motif batik ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan 

Intelektual melalui Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

RI. 

Namun dalam hal ini, semua wirausaha berlatarbelakang 

pendidikan dasar, tidak mendaftarkan nama perusahaan atau logo 

perusahaan atau motif batik kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan 

Intelektual.Karena menurut mereka, duplikasi-duplikasi di dunia batik 

Pekalongan sudah menjadi hal yang umum. Sehingga mereka hanya 

membiarkan jika ada seseorang yang memproduksi batik dengan motif 

yang sama persis dengan yang mereka ciptakan. Yang terpenting untuk 

mereka adalah selalu mengeluarkan motif-motif terbaru. 
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Untuk dapat mengeluarkan motif-motif batik terbaru, tentunya 

dibutuhkan pandangan tentang perkembangan mode yang saat ini sedang 

ramai dicari konsumen. Dalam hal ini, 80% wirausaha berlatarbelakang 

pendidikan dasar akan memperbarui motif batik sesuai perkembangan 

mode. Bapak H Muhammad Abbas dan Bapak H Mito selalu 

memperbarui motif batik mereka sesuai dengan perkembangan 

jaman.Untuk mengetahui mode yang sedang berkembang atau sedang 

ramai di pasaran, mereka mendapatkan informasi melalui televisi.Mereka 

juga mendapatkan informasi tentang mode yang sedang berkembang 

tidak hanya dari televisi.Bapak H Mito mendapatkan informasi dari 

produk-produk yang dimiliki oleh kompetitor, sedangkan Bapak H 

Muhammad Abbas memiliki desainer untuk membantu menginspirasi 

desain motif-motif terbaru.Bapak H Muhammad Abbas memperbarui 

motif batiknya setiap satu bulan sekali, sedangkan Bapak H Mito 

memperbarui motif batiknya setiap dua minggu sekali.Bapak H Slamet 

Sulistyo dibantu oleh desainernya untuk menciptakan produk atau motif 

baru sesuai dengan perkembangan jaman.Beliau mengeluarkan motif 

baru setiap satu bulan sekali.Bapak H Nur Khamid juga selalu 

memproduksi motif-motif batik terbaru yang sedang ramai di 

pasaran.Bapak H Nur Khamid mendapat informasi tentang motif batik 

yang sedang ramai di pasaran dari rekan-rekan kerja beliau yang juga 

memiliki usaha batik.Bapak H Nur Khamid mengeluarkan motif baru 

setiap 3 bulan sekali. Karena setiap motif baru biasanya dalam jangka 
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waktu 2 sampai 3 bulan masih banyak permintaan dan akan mengalami 

penurunan pada bulan keempat. Maka pada bulan ke empat, motif batik 

harus sudah diperbarui.Sedangkan Bapak H Ibad, tidak memperbarui 

motif-motif batik sesuai perkembangan jaman. Karena, beliau justru 

memproduksi batik lawasan (jaman dulu) sehingga hal tersebut membuat 

beliau tidak mengikuti perkembangan mode yang sedang ramai di 

pasaran.Bapak H Ibad hanya menambahkan sedikit inovasi pada motif 

batik lawasannya tanpa menghilangkan khas lawasan tersebut.Beliau 

memperbarui motif batik lawasannya setiap 2 bulan sekali.Hal-hal 

tersebut dibenarkan oleh istri, saudara terdekat dan tenaga kerjanya. 

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

wirausaha berlatarbelakang pendidikan dasarmemiliki karakteristik 

wirausaha yaitu keorisinilan menurut Meredith (2000) walaupun semua 

wirausaha berlatarbelakang pendidikan dasar tidak mendaftarkan logo 

produk atau perusahaan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan 

Intelektual, mereka tetap memiliki karakter keorisinilan karena 

80%wirausaha berlatarbelakang pendidikan dasar memiliki produk yang 

tidak dimiliki oleh kompetitor, 80% wirausaha berlatarbelakang 

pendidikan dasar akan mengembangkan dan memperbarui motif batik. 

 

6. Berorientasi ke Masa Depan 

Seorang wirausaha dalam menjalankan usahanya harus memiliki 

pandangan kedepan, sehingga dalam setiap langkah yang akan 
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dijalaninya memiliki tujuan yang sesuai dengan keinginan dan cepat 

memahami suatu masalah yang dihadapi agar dalam pemecahan 

masalahnya dapat ditemukan solusi dengan cepat. 

Berorientasi ke masa depan dapat diukur dengan memiliki 

keyakinan bahwa usahanya akan bertahan jangka panjang, memiliki 

banyak cabang usaha dan memiliki cita-cita usaha yang jelas. 

Tabel 4.7 

Rekapitulasi Hasil 

Variabel Berorientasi ke Masa Depan 

Variabel Hasil Pembahasan 

Pembahasan 

Berorientasi 

ke Masa 

Depan 

Semua wirausaha berlatarbelakang pendidikan dasar 

memiliki keyakinan bahwa usaha yang mereka jalani 

akan bertahan dalam jangka panjang. 

 80% wirausaha berlatar belakang pendidikan dasar 

memiliki cabang toko-toko batik. Walaupun ada yang 

tidak memiliki cabang dikarenakan toko batiknya 

merupakan toko grosir yang sudah dikenal banyak 

orang.  

 Semua wirausaha berlatarbelakang pendidikan dasar 

juga memiliki cita-cita usaha untuk kedepannya. Mereka 

berharap usaha yang mereka jalani dapat selalu 

bertahan, langgeng dan dapat terus maju dan 

berkembang. 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H Muhammad 

Abbas, Bapak H Nur Khamid, Bapak H Mito, Bapak H Slamet Sulistyo 

dan Bapak H Ibad dan istri, saudara terdekat, serta tenaga kerjanya, maka 

hasil analisisnya semua wirausaha berlatarbelakang pendidikan dasar 

memiliki keyakinan bahwa usaha yang mereka jalani akan bertahan 

dalam jangka panjang. Bapak H Muhammad Abbas yakin usaha yang 

dijalaninya akan bertahan dalam jangka panjang karena usaha tersebut 

sudah turun temurun dan anak-anak beliau juga sudah terjun langsung di 

dunia batik. Menurut Bapak H Muhammad Abbas, paling tidak untuk 

beberapa puluh tahun kedepan, usahanya masih bisa berkembang.Beliau 

juga berharap anak-anaknya dapat mengajarkan tentang bagaimana 

menjalani usaha batik kepada cucu-cucunya.Bapak H Mito juga yakin 

bahwa usaha yang beliau miliki dapat bertahan dalam jangka panjang 

karena Bapak H Mitoakan berusaha semaksimal mungkin agar usaha 

yang beliau miliki dapat terus berkembang serta dapat selalu bertahan. 

Apalagi selain selalu mendapat dukungan dari keluarga, toko batik Bapak 

H Mito selalu ramai oleh pengunjung. Bapak H Slamet Sulistyo juga 

yakin bahwa usahanya akan bertahan dalam jangka panjang,karena 

keadaan usaha batik beliau saat ini terus maju dan berkembang. Bapak H 

Ibad juga yakin usahanya dapat bertahan jangka panjang, karena masih 

banyak motif batik lawasan (jaman dulu) yang disukai banyak orang. 

Selain itu,motif batik lawasan jarang di temui di pasaran. Bapak H Nur 

Khamid juga yakin bahwa usahanya akan bertahan dalam jangka 
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panjang. Walaupun menurut saudara terdekatnya, usaha beliau tidak akan 

bertahan dalam jangka waktu yang panjang dikarenakan beliau hanya 

menduplikasi dan tidak memiliki ciri khas terhadap batiknya, beliau 

yakin karena banyaknya permintaan batik saat ini.  

Untuk memperluas pemasarannya, 80% wirausaha berlatar 

belakang pendidikan dasar memiliki cabang toko-toko batik. Selain toko-

toko batik yang mereka miliki di daerah Jl. Simbang Wetan, Bapak H 

Mito dan Bapak H Nur Khamid memiliki cabang toko batik di Pasar 

Grosir Setonodan juga Bapak H Slamet Sulistyo dan Bapak Ibad 

memiliki cabang toko batik di International Batik Centre atau biasa di 

sebut IBC. Berbeda dengan yang lain, Bapak H Muhammad Abbas justru 

tidak memiliki cabang toko batik. Toko batik yang beliau miliki hanya 

satu yaitu di Jl. Simbang Wetang Gg. 1 nomor 90.Menurut beliau, 

banyak orang-orang yang sudah mengetahui toko batiknya.Satu toko 

grosir tersebut juga untuk semua produk yang beliau produksi. 

Selain itu, setiap wirausaha biasanya memiliki cita-cita usaha 

untuk kedepannya.Dalam hal ini, semua wirausaha berlatarbelakang 

pendidikan dasar juga memiliki cita-cita usaha untuk kedepannya.Bapak 

H Muhammad Abbas ingin usaha batiknya dapat bertahan, langgeng, 

terus maju dan berkembang.Bapak H Mito juga ingin usaha batiknya trus 

maju dan berkembang, selain itu beliau juga berharap usahanya bisa 

turun temurun.Bapak H Slamet Sulistyo juga berharap anak dan cucu 

beliau dapat meneruskan usaha beliau.Begitu pula dengan Bapak H Nur 
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Khamid.Beliau berharap anaknya tidak hanya dapat meneruskan 

usahanya tetapi juga dapat mengembangkan usaha yang sudah beliau 

rintis sejak awal.Bapak H Ibad juga memiliki cita-cita usaha untuk 

kedepannya. Selain menginginkan usahanya terus maju dan berkembang 

.Bapak H Ibad juga ingin motif batik lawasan tetap dilestarikan dan 

jangan sampai punah.Hal-hal tersebut dibenarkan oleh istri, saudara 

terdekat dan tenaga kerja yang dimiliki. 

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

wirausaha berlatarbelakang pendidikan dasar memiliki karakteristik 

wirausaha yaitu berorientasi ke masa depan menurut Meredith (2000) 

karena semua wirausaha berlatarbelakang pendidikan dasar memiliki 

keyakinan bahwa usaha yang mereka jalani akan bertahan dalam jangka 

panjang, 80% wirausaha berlatar belakang pendidikan dasar memiliki 

cabang usaha, dan semua wirausaha berlatarbelakang pendidikan dasar 

juga memiliki cita-cita usaha yang jelas.


