
 

 

LAMPIRAN 1 

 

KUESIONER 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN  

a. Bagaimana latar belakang keluarga Bapak ? Apakah usaha Bapak merupakan 

usaha turun temurun dari keluarga atau Bapak memulai sendiri dari awal ? 

b. Bagaimana sejarah dari usaha yang Bapak miliki ? 

c. Mengapa Bapak memilih untuk mendirikan usaha batik ? 

d. Berapa pendapatan usaha Bapak dalam jangka waktu satu bulan ? 

e. Bagaimana menurut Bapak perkembangan usaha batik saat ini ? 

 

KARAKTERISTIK WIRAUSAHA BERLATAR BELAKANG 

PENDIDIKAN DASAR 

1. PERCAYA DIRI 

 

a. Apakah bapak memiliki keyakinan terhadap motif batik yang dihasilkan ? 

Apa saja yang membuat bapak yakin terhadap motif – motif yang bapak 

ciptakan ? 

b. Apakah bapak memiliki rasa optimisme yang tinggi untuk kemajuan usaha 

batiknya? Bagaimana bentuk optimisme yang tinggi untuk kemajuan usaha 

batiknya? 

c. Apakah bapak tidak tergantung pada siapapun dalam pengambilan 

keputusan? Keputusan seperti apa yang sering bapak ambil dalam 

kehidupan sehari – hari terkait dengan usaha batik bapak ? 

 

2. BERORIENTASI TUGAS DAN HASIL 

a. Apakah bapak mengontrol setiap produk batik yang sudah jadi? Apa saja 

yang bapak perhatikan dalam mengontrol produk batik tersebut ? 

Bagaimana cara mengontrol produk batik tersebut ? 

b. Apakah bapak memiliki tekad yang kuat untuk bekerja keras? Misalnya, 

mau mengorbankan waktu untuk menemui rekan kerja? Mengapa? 

c. Apakah bapak memiliki standar kualitas pada produk batik bapak? 

Bagaimana kriteria standar tersebut? 

d. Jika ada produk yang rusak, bagaimana cara bapak menghadapinya?  

e. Bagaimana motivasi bapak dalam menjalankan usaha batik ? 



 

 

f. Apabila terjadi permasalahan kecil dalam suatu perusahaan, apakah bapak 

bersedia untuk langsung menyelesaikan permasalahan tersebut? Mengapa? 

 

3. PENGAMBIL RESIKO 

a. Apakah bapak selalu memperhatikan cuaca sebelum melakukan produksi? 

Bagaimana jika bapak salah memprediksi cuaca ? Apa yang akan bapak 

lakukan ? 

b. Apakah bapak berani mengambil keputusan yang berakibat pada kerugian? 

Misalnya seperti apa? 

c. Apakah perusahaan bapak mampu menghadapi persaingan usaha batik 

yang semakin ketat? Bagaimana cara menghadapinya? 

 

4. KEPIMPINAN 

a. Apakah bapak ikut terjun langsung dalam pengawasan produksi batik? 

Bagaimana apabila bapak berhalangan hadir? Apakah tetap ada orang lain 

yang terjun langsung dalam pengawasan produksi batik? Siapa yang 

biasanya bapak minta untuk menggantikan bapak ? 

b. Bagaimana cara bapak mengatur dan membagi tugas karyawan dengan 

baik?  

c. Apakah bapak dapat memimpin perusahaan dengan baik ? Bagaimana cara 

bapak memimpin perusahaan bapak selama ini ? 

 

5. KEORISINILAN 

a. Apakah bapak memiliki produk yang tidak dimiliki competitor? Produk 

seperti apa? 

b. Apakah bapak mendaftarkan logo produk atau perusahaan? Jika iya, apa 

manfaat yang bapak dapat? Jika tidak, apabila ada yang menduplikasi 

motif yang bapak miliki? Apa yang bapak lakukan? 

c. Apakah bapak akan memperbarui motif batik sesuai dengan 

perkembangan mode? Untuk mengikuti perkembangan mode informasi 

dari mana saja yang bapak dapatkan? 

 

6. BERORIENTASI KE MASA DEPAN 

a. Apakah bapak memiliki keyakinan bahwa usaha bapak akan bertahan 

jangka panjang? Apa saja yang membuat bapak yakin? 

b. Apakah bapak memiliki cabang toko batik? Dimana saja cabang tersebut? 

c. Apakah bapak memiliki cita – cita usaha untuk kedepannya? Cita – cita 

yang seperti apa? 



 

 

LAMPIRAN 2 

IDENTITAS RESPONDEN 

 

No Nama Pemilik Nama Istri 
Nama 

Saudara 

Nama 

Tenaga 

Kerja 

Nama Usaha Jenis Produk Alamat 

1 H.  Muhammad Abbas Hj.Nurul Hikmah Sobirin Jamil Batik H. Abbas Batik Printing Jl. Simbang Wetan 

Gg 1 No. 90 Buaran 

2 H.Nur Khamid  Hj.Suciati Zaki Winarto Batik H. Khamid Batik Printing Jl. Simbang Wetan 

Gg 1 No. 96 Buaran 

3 H. Slamet Sulistyo Hj. Fatimah Jupri Agus PA Batik H. Slamet Batik Printing Jl. Simbang Wetan 

Gg 2 No. 79 Buaran 

4 H. Mito Hj. Muslihah Supeno Kholik Batik H. Mito Batik Printing Jl. Simbang Wetan 

Gg 4 No. 32 Buaran 

5 H. Ibad Hj. Ulfa Amat Mulyono Batik Corinatex Batik Printing, 

cap dan tulis 

Jl. Simbang wetan 

Gg 1 No. 176 

Buaran 

 

 

 

 



 

 

 

LAMPIRAN 3 

REKAPITULASI WAWANCARA 

DENGAN RESPONDEN H MUHAMMAD ABBAS 

Variabel Indikator Tanggapan Responden Kesimpulan 

Percaya Diri Apakahbapak memiliki 

keyakinan terhadap motif 

batik yang dihasilkan ? apa 

yang membuat bapak yakin 

terhadap motif – motif 

yang bapak ciptakan ? 

Ya, saya yakin karena motif batik saya itu 

selalu yang pertama keluar di pasaran, tidak 

hanya menjiplak karya perusahaan lain sana 

sini. 

Bapak H Abbas memiliki keyakinan terhadap 

motif yang dihasilkan. Bapak H Muhammad 

Abbas yakin karena motif batiknya adalah 

motif yang pertama keluar di pasaran.  

 Apakah bapak memiliki 

rasa optimisme yang tinggi 

untuk kemajuan usaha 

batiknya? Bagaimana 

bentuk optimisme yang 

tinggi untuk kemajuan 

usaha batiknya? 

Insyallah, saya sangat optimis karena saat ini 

semakin banyak konsumen-konsumen yang 

menggunakan batik sebagai seragam kerjanya. 

Tentunya itu tidak lepas dari peran 

pemerintah.  

Bapak H Abbas memiliki rasa optimisme 

yang tinggi untuk kemajuan usahanya. Bapak 

H Abbas optimis karena semakin banyak 

konsumen yang menggunakan batik sebagai 

seragam kerjanya. 

 Apakah bapak tidak 

tergantung pada siapapun 

dalam pengambilan 

keputusan? Keputusan 

seperti apa yang sering 

bapak ambil dalam 

kehidupan sehari – hari 

Kalau keputusan penting ya saya biasanya 

mutusin sendiri, misalkan tentang pembayaran 

pembelian batik dalam jumlah yang besar atau 

banyak. Saya sering menegaskan pada tenaga 

kerja bahwa tidak boleh pembelian batik 

pembayaran dengan cara termin. Itu saya 

tegaskan tidak boleh, karena saya pernah 

Bapak H Abbas tidak tergantung pada 

siapapun dalam pengambilan keputusan. 



 

 

Variabel Indikator Tanggapan Responden Kesimpulan 

terkait dengan usaha batik 

bapak ? 

menjadi korban penipuan tentang masalah ini.  

Berorientasi 

tugas dan 

hasil 

Apakahbapak 

mengontrolsetiap produk 

batik yang sudah jadi? Apa 

saja yang bapak perhatikan 

dalam mengontrol produk 

batik tersebut ? 

Walaupun menurut saya usaha saya sudah 

cukup besar, saya tetap menyempatkan waktu 

mengontrol tenaga produksi setiap hari untuk 

mengawasi produk yang sudah jadi apakah ada 

yang BS atau tidak, apakah banyak yang rusak 

atau tidak. Saya mengontrol dengan cara 

mengamati kain yang sudah di sablon, saya 

melihat apakah hasilnya tersebut halus (baik) 

atau tidak. Jika baik, maka saya akan 

meneruskan produksinya. Jika kerusakan yang 

terjadi terlalu banyak, maka akan dicari 

penyebab dari kerusakan sablonan atau kain 

tersebut.  

Bapak H Abbas mengontrol setiap produk 

batik yang sudah jadi. Bapak H Abbas 

memperhatikan apakah terjadi banyak 

kerusakan atau tidak. Jika terjadi banyak 

kerusakan, maka akan dicari penyebab 

kerusakan tersebut. 

 Apakah bapak memiliki 

tekad yang kuat untuk 

bekerja keras? Misalnya, 

mau mengorbankan waktu 

untuk menemui rekan 

kerja? Mengapa? 

Ya jelas, karena itu penting. Kerjasama dengan 

rekan kerja harus selalu dipertahankan. Kalau 

saya tidak mau meluangkan waktu untuk 

bertemu rekan kerja ya usaha saya tidak akan 

maju. 

Bapak H Abbas memiliki tekad yang kuat 

untuk bekerja keras. Bapak H Abbas mau 

mengorbankan waktunya untuk menemui 

rekan kerja. 

 Apakah bapak memiliki 

standard kualitas pada 

produk batik bapak? Apa 

saja kriteria standar 

tersebut? 

Ya saya punya, saya harus menggunakan 

bahan kain yang bagus, dan tidak mahal 

harganya. Selain itu untuk pewarnaan saya 

juga memiliki stadart tersendiri, yaitu 

mengunakan obat warna batik yang bagus.  

Bapak H Abbas memiliki standart kualitas 

pada produk batiknya. Kriteria standart 

kualitas menurut Bapak H Abbas adalah 

pewarnaan yang bagus.  

 Jika ada produk yang Produk yang rusak akan saya kumpulkan jadi Bapak H Abbas memiliki cara untuk 



 

 

Variabel Indikator Tanggapan Responden Kesimpulan 

rusak, bagaimana cara 

bapak menghadapinya? 

satu, lalu setiap mendekati lebaran, akan saya 

buat baju untuk dijual promo. Menurut saya itu 

waktu yang tepat. Karena waktu mendekati 

lebaran, tidak hanya orang Pekalongan saja 

tetapi orang-orang dari luar kota yang pada 

mudik sering mampir untuk beli baju batik 

untuk lebaran. 

menghadapi produk yang rusak. Caranya 

dengan menjahit kain-kain yang rusak 

menjadi baju dan akan dijual promo pada saat 

mendekati hari lebaran 

 Bagaimana motivasi bapak 

dalam menjalankan usaha 

batik ? 

Motivasinya menjalani dengan sepenuh hati 

dan sungguh-sungguh. Itu saja. Karena saya 

ingat betapa sulitnya orang tua saya 

membangun usaha ini dari nol.  

Bapak H Abbas memiliki motivasi dalam 

menjalankan usahanya. Motivasi Bapak H 

Abbas adalah menjalani dengan sepenih hati 

karena beliau mengingat betapa sulit orang 

tuanya membangun usaha ini dari nol. 

 Apabila terjadi 

permasalahan kecil dalam 

suatu perusahaan, apakah 

bapak bersedia untuk 

langsung menyelesaikan 

permasalahan tersebut? 

Mengapa? 

Kalau saya mengetahui ya saya akan langsung 

menyelesaikan masalah tersebut. Saya tidak 

ingin permasalahan yang ada akan berlarut-

larut. Tapi kendalanya adalah, tenaga kerja 

saya jumlahnya banyak sehingga 

permasalahan-permasalahan kecil yang sering 

terjadi jarang saya ketahui. 

Bapak H Abbas bersedia menyelesaikan 

permasalahan kecil yang terjadi di dalam 

perusahaanya jika beliau mengetahuinya. 

Pengambilan 

resiko 

Apakah bapak selalu 

memperhatikan cuaca 

sebelum melakukan 

produksi? Apa yang bapak 

lakukan ketika salah 

memprediksi cuaca? 

Itu jelas mbak, kalau mendung tetap nekat 

produksi, hasilnya tidak akan maksimal. 

Karena pewarnaan tidak kering sempurna. 

Hanya memperhatikan arah angin saja hehe. 

Kadang cuaca susah ditebak, jadi kalau pagi 

nya panas terus menjelang siang agak sore 

mulai mendung ya pegawai saya langsung 

angkat semuanya, lagipula Pekalongan itu 

Bapak H Abbas selalu memperhatikan cuaca 

sebelum melakukan produksi. Jika cuaca 

mendung, hasil pewarnaan tidak kering 

dengan sempurna.  



 

 

Variabel Indikator Tanggapan Responden Kesimpulan 

panasnya luar biasa, jadi di jemur pagi sampai 

siang saja sudah bisa kering.  

 Apakah bapak berani 

mengambil keputusan yang 

berakibat pada kerugian? 

Misalnya seperti apa? 

Kalau kerugian besar saya tidak berani, 

misalkan ada konsumen yang akan membeli 

batik dalam jumlah besar tetapi tidak mau 

membayar DP dulu hanya menjanjikan saja 

"Satu minggu akan saya bayar" , itu saja tidak 

berani karena dalam dunia usaha batik sering 

terjadi penipuan semacam itu.  

Bapak H Abbas tidak berani mengambil 

keputusan yang berakibat kerugian. 

 Apakah perusahaan bapak 

mampu menghadapi 

persaingan usaha batik 

yang semakin ketat? 

Bagaimana cara 

menghadapinya? 

Insyallah mampu, caranya dengan terus 

mengeluarkan produk atau motif baru dalam 

kurun waktu tertentu. Perputaran mode juga 

sangat cepat jadi kita juga harus 

mengantisipasi hal tersebut dengan selalu 

mempersiapkan produk atau motif-motif baru.  

Bapak H Abbas mampu menghadapi 

persaingan usaha batik yang semakin ketat. 

Caranya dengan terus mengeluarkan motif 

baru dalam kurun waktu tertentu. 

Kepemimpin

an 

Apakah bapak ikut terjun 

langsung dalam 

pengawasan produksi 

batik? Bagaimana apabila 

bapak berhalangan hadir? 

Apakah tetap ada orang 

lain yang terjun langsung 

dalam pengawasan 

produksi batik? 

 

 Iya. Apabila saya berhalangan hadir, ada 

orang yang saya percaya untuk membantu 

mengawasi produksi batik. Orangnya itu 

namanya Jamil. Dia sudah bekerja 20 tahunan 

sama saya. 

Bapak H Abbas ikut terjun langsung dalam 

pengawasan produksi batik dan jika Bapak H 

Abbas berhalangan hadir akan digantikan oleh 

tenaga kerja yang beliau percayai. 

 Apakah bapak mengatur 

dan membagi tugas 

Setiap pagi diadakan briefing mandor, dan 

mandornya itu yang akan membagi tugas pada 

Bapak H Abbas mengatur dan membagi tugas 

dengan baik. 



 

 

Variabel Indikator Tanggapan Responden Kesimpulan 

karyawan dengan baik? 

Bagaimana caranya? 

masing-masing bagian. 

 Apakah bapak dapat 

memimpin perusahaan 

dengan baik ? Bagaimana 

cara bapak memimpin 

perusahaan bapak selama 

ini ? 

 

Saya bisa memimpin perusahaan yang saya 

jalani ini dengan baik. Terbukti dengan sudah 

lamanya usaha saya berdiri. Caranya ya 

menjalani dengan sungguh – sungguh dan 

menjaga hubungan baik antar tenaga kerja 

yang saya miliki. 

Bapak H Abbas dapat memimpin perusahaan 

dengan baik dengan cara sungguh – sungguh 

dalam menjalani usaha dan menjaga 

hubungan baik antar tenaga kerja. 

Keorisinilan Apakah bapak memiliki 

produk yang tidak dimiliki 

kompetitor? Produk seperti 

apa?  

Ada. Biasanya kompetitor jika usaha batik 1 

(satu) jenis aja misalkan batik printing, ya 

printing saja, kalau saya kan tidak cuman 

memproduksi batik printing, tetapi ada 

batikcap dan tulis. 

Bapak H Abbas memiliki produk yang tidak 

dimiliki kompetitor. Produk tersebut adalah 

batik cap dan tulis. Karena banyak kompetitor 

yang hanya memproduksi kain batik printing 

atau sablon. 

 Apakah bapak 

mendaftarkan logo produk 

atau perusahaan? Jika iya, 

apa manfaat yang bapak 

dapat? Jika tidak, apabila 

ada yang menduplikasi 

motif yang bapak miliki? 

Apa yang bapak lakukan? 

Tidak mbak, duplikasi di dunia batik 

Pekalongan itu adalah hal yang lumrah. Jadi 

saya tidak mempermasalahkan hal itu, yang 

terpenting saya selalu mengeluarkan motif 

baru dalam kurun waktu tertentu. 

Bapak H Abbas tidak mendaftarkan logo 

produk atau logo perusahaan karena menurut 

Bapak H Abbas, duplikasi motif batik adalah 

hal yang umum. 

 Apakah bapak akan 

memperbarui motif batik 

sesuai dengan 

perkembangan mode? 

Untuk mengikuti 

Iya jelas, kalau saya biasanya dari TV tetapi 

saya ada desainer sendiri juga yang biasanya 

membantu juga untuk inspirasi desain motif-

motif baru. Motif Batik saya diperbarui 

biasanya tiap satu bulan sekali. Jadi setiap satu 

Bapak H Abbas akan memperbarui motif 

batik sesuai dengan perkembangan mode. 

Bapak H Abbas mendapatkan informasi 

terkait perkembangan mode melalui televisi 

dan juga dari desainer beliau sendiri yang 



 

 

Variabel Indikator Tanggapan Responden Kesimpulan 

perkembangan mode 

informasi dari mana saja 

yang bapak dapatkan? 

bulan sekali saya mengeluarkan motif baru. 

Agar konsumen tidak bosan. 

membantu untuk inspirasi motif-motif baru. 

Bapak H Abbas memperbarui motif tiap satu 

bulan sekali. Hal tersebut dilakukan agar 

konsumen tidak bosan dengan motif yang 

dihasilkan perusahaan. 

Berorientasi 

ke masa 

depan 

Apakah bapak memiliki 

keyakinan bahwa usaha 

bapak akan bertahan 

jangka panjang? Apa yang 

membuat bapak yakin? 

Ya saya yakin, karena usaha ini turun temurun 

dan anak – anak saya semuanya sudah terjun 

langsung di dunia batik ini. Paling tidak untuk 

beberapa puluh tahun kedepan masih 

berkembang dan harapan saya anak saya bisa 

mengajarkan usaha batik kepada cucu saya. 

Bapak H Abbas memiliki keyakinan bahwa 

usahanya akan bertahan jangka panjang. 

Karena usaha bati ini adalah usaha turun 

temurun dan anak-anak Bapak H Abbas sudah 

ikut terjun langsung dalam dunia batik.  

 Apakah bapak memiliki 

cabang toko batik? Dimana 

saja cabang tersebut? 

Tidak, hanya 1 (satu) toko grosir saja didekat 

rumah. Banyak orang-orang yang sudah tahu 

batik saya. 1 toko grosir tersebut untuk semua 

produk batik yang saya produksi. 

Bapak H Abbas tidak memiliki cabang toko 

batik. Bapak H Abbas hanya memiliki 1 

(satu) toko batik. 

 Apakah bapak memiliki 

cita – cita usaha untuk 

kedepannya? Cita – cita 

yang seperti apa? 

Cita-cita usaha batik saya dapat terus bertahan 

dan berkembang. 

Bapak H Abbas memiliki cita-cita usaha 

untuk kedepan usaha batiknya dapat terus 

bertahan dan berkembang. 



 

 

REKAPITULASI WAWANCARA 

DENGAN ISTRI, SAUDARA TERDEKAT, TENAGA KERJA BAPAK H ABBAS 

Variabel Indikator Istri Saudara Tenaga Kerja Kesimpulan 

Percaya diri Apakah bapak Abbas 

memiliki keyakinan 

terhadap motif batik 

yang dihasilkan ? apa 

yang membuat bapak 

yakin terhadap motif – 

motif yang bapak 

ciptakan ? 

Iya beliau memiliki 

keyakinan sama motif 

batik yang beliau 

hasilkan. 

Ya, kalau tidak yakin 

usaha beliau tidak 

bisa bertahan selama 

ini dan banyak 

konsumen yang 

menyukai motifnya. 

Iya jelas, bapak pasti 

yakin dengan 

motifnya karena 

beliau suka 

mengeluatkan motif 

– motif baru. 

Bapak H Abbas memiliki 

keyakinan terhadap motif 

batik yang dihasilkan. 

 Apakah bapak Abbas 

memiliki rasa 

optimisme yang tinggi 

untuk kemajuan usaha 

batiknya? Bagaimana 

bentuk optimisme yang 

tinggi untuk kemajuan 

usaha batiknya? 

Iya beliau pasti 

optimis dengan usaha 

yang dijalaninya. 

Ya, beliau memiliki 

rasa optimisme yang 

tinggi untuk 

kemajuan usahanya. 

Hal tersebut 

dibuktikan sampai 

saat ini usahanya 

masih berjalan lancar 

dengan baik. 

Iya, bapak itu 

orangnya optimis. 

Gak pernah pesimis. 

Bapak H Abbas memiliki 

rasa optimisme yang 

tinggi untuk kemajuan 

usahanya. Beliau tidak 

pernah pesimis. Hal 

tersebut dibuktikan 

dengan usahanya saat ini 

yang masih berjalan 

lancar dengan baik. 

 Apakah bapak Abbas 

tidak tergantung pada 

siapapun dalam 

pengambilan 

keputusan? Keputusan 

seperti apa yang sering 

bapak Abbas ambil 

Beliau suka 

mengambil keputusan 

sendiri kalau dalam 

hal usaha. Kecuali 

urusan rumah tangga. 

Beliau pasti rembukan 

sama saya. 

Ya betul, kalau dalam 

kerjaan beliau suka 

mengambil keputusan 

sendiri. Terutama 

dalam hal motif.  

Bapak kalau ada 

masalah suka 

mengambil 

keputusan sendiri. 

Bapak H Abbas tidak 

tergantung pada siapapun 

dalam pengambilan 

keputusan.   



 

 

Variabel Indikator Istri Saudara Tenaga Kerja Kesimpulan 

dalam kehidupan sehari 

– hari terkait dengan 

usaha batik bapak ? 

Berorientasi 

tugas dan 

hasil 

Apakah bapak Abbas 

mengontrol setiap 

produk batik yang 

sudah jadi? Apa saja 

yang bapak Abbas 

perhatikan dalam 

mengontrol produk 

batik tersebut ? 

Iya, Setiap pagi. Saya kurang tahu, 

sepertinya iya karena 

setiap saya kesana. 

Saya sering melihat 

beliau. 

Iya setiap pagi, 

beliau mengontrol 

terus. Kecuali 

memang ada 

halangan diwakilkan 

saya atau istrinya. 

Bapak H 

Abbasmengontrol setiap 

produk batik yang sudah 

jadi. Jika beliau 

berhalangan hadir maka 

akan digantikan oleh 

istrinya atau tenaga kerja 

yang beliau percayai.  

 Apakah bapak Abbas 

memiliki tekad yang 

kuat untuk bekerja 

keras? Misalnya, mau 

mengorbankan waktu 

untuk menemui rekan 

kerja?  

Iya, menurut beliau 

yang paling penting 

kerjaan beres. Kadang 

saya juga diajak 

menemui rekannya. 

Saya kurang tahu, tapi 

sering sih beliau 

menemui rekan – 

rekan kerjanya. 

Iya, bapak ramah 

sama teman – 

temannya. Sering 

ngobrol – ngobrol 

bareng juga. 

Bapak H Abbas memiliki 

tekad yang kuat untuk 

bekerja keras dan mau 

mengorbankan waktunya 

untuk menemui rekan 

kerja 

 Apakah bapak Abbas 

memiliki standard 

kualitas pada produk 

batik bapak Abbas? 

Apa saja kriteria 

standar tersebut? 

Harusnya iya, coba 

ditanyakan kepada 

bapak langsung atau 

karyawannya yang 

biasa diajak 

mengontrol produksi. 

Pasti dia tahu. 

Iya pasti, nyatanya 

produk beliau bagus – 

bagus. 

Iya punya, bapak 

sangat teliti dengan 

warna-warna 

batiknya.  

Bapak H Abbas memiliki 

standard kualitas pada 

produk batiknya. Beliau 

sangat memperhatikan 

pewarnaan batik tersebut.  

 Jika ada produk yang 

rusak, bagaimana cara 

Biasanya beliau 

kumpulkan lalu dijahit 

Iya, saya biasanya 

yang mengambilin 

Bapak biasanya 

menyuruh 

Bapak H Abbas memiliki 

cara untuk menghadapi 



 

 

Variabel Indikator Istri Saudara Tenaga Kerja Kesimpulan 

bapak Abbas 

menghadapinya? 

macam2 produk 

seperti baju dsb untuk 

lebaran. Dijual pas 

lebaran maksudnya. 

produk beliau yang 

rusak – rusak tapi 

sudah jadi baju lho 

ya. Ya untuk dijual 

saja. 

dikumpulkan yang 

rusaknya tidak parah, 

terus pas lebaran di 

jahit. 

produk yang rusak. 

Caranya dengan menjahit 

kain-kain yang rusak 

tetapi masih layak 

menjadi baju dan akan 

dijual pada saat 

mendekati hari lebaran. 

 Bagaimana motivasi 

bapak Abbas dalam 

menjalankan usaha 

batik ? 

Beliau tekun dalam 

menjalani usaha. 

Ya beliau itu 

orangnya sregep, 

tekun, pekerja keras 

dalam menjalani 

usahanya 

Bapak itu tegas tapi 

kalem, pekerja keras 

juga, 

Bapak H Abbas 

termotivasi untuk selalu 

tekun, tegas dalam 

menjalani usaha. Beliau 

juga seorang pekerja 

keras.  

 Apabila terjadi 

permasalahan kecil 

dalam suatu 

perusahaan, apakah 

bapak Abbas bersedia 

untuk langsung 

menyelesaikan 

permasalahan tersebut?  

Kalau beliau tahu 

masalahnya pasti dia 

bantu. 

Iya, beliau juga 

pernah turun langsung 

ketika saya dan 

tenaga kerjanya ada 

masalah. Istilahe 

nengahi. 

Tergantung bapak tau 

atau tidak, kalau tau 

pasti bantu. 

Bapak H Abbasbersedia 

untuk langsung 

menyelesaikan 

permasalahan kecil yang 

muncul di perusahaan 

jika beliau 

mengetahuinya.  

Pengambilan 

resiko 

Apakah bapak Abbas 

selalu memperhatikan 

cuaca sebelum 

melakukan produksi? 

Apa yang bapak Abbas 

lakukan ketika salah 

Ya setiap pagi beliau 

selalu mengawasi atau 

melihat cuaca mau 

ujan atau enggak, 

soalnya pengaruh sih 

mbak di hasilnya. 

Ya pasti. Iya, biasanya setelah 

bapak mengawasi 

cuaca. Bapak bilang 

sama saya, produksi 

atau tidak untuk hari 

itu. 

Setiap pagi Bapak H 

Abbas selalu 

memperhatikan cuaca 

sebelum melakukan 

produksi. Setelah beliau 

mengamati cuaca, beliau 
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memprediksi cuaca? langsung memberitahu 

karyawannya untuk 

melakukan produksi atau 

tidak.  

 Apakah bapak Abbas 

berani mengambil 

keputusan yang 

berakibat pada 

kerugian? Misalnya 

seperti apa? 

Kalau rugi sepertinya 

beliau tidak berani. 

Beliau sukanya yang 

pasti – pasti aja, 

Harusnya dia berani 

mengambil resiko.  

Tidak, dia selalu 

berhati-hati terhadap 

mengambil 

keputusan. Kalau 

membuat rugi ya 

sepertinya dia tidak 

berani. 

Bapak H Abbas tidak 

berani mengambil 

keputusan yang berakibat  

kerugian. Beliau selalu 

berhati-hatidalam 

mengambil keputusan. 

 Apakah perusahaan 

bapak Abbas mampu 

menghadapi persaingan 

usaha batik yang 

semakin ketat? 

Bagaimana cara 

menghadapinya? 

Mudah – mudahan 

mampu 

Mampu. Menurut saya bapak 

mampu, karena 

produknya pasti 

inovatif. 

Bapak H Abbasmampu 

menghadapi persaingan 

usaha batik yang semakin 

ketat karena produk yang 

dihasilkan inovatif. 

Kepemimpin

an 

Apakah bapak Abbas 

ikut terjun langsung 

dalam pengawasan 

produksi batik? 

Bagaimana apabila 

bapak Abbas 

berhalangan hadir? 

Apakah tetap ada orang 

lain yang terjun 

Iya jelas.biasanya 

saya, kalau enggak ya 

mandornya si jamil. 

Iya mbak.  Iya, biasanya kalau 

tidak bapak ya saya. 

Kalau istrinya bisa ya 

kadang bantu. 

Bapak H Abbasikut 

terjun langsung dalam 

pengawasan produksi 

batik. Jika beliau 

berhalangan hadir akan 

digantikan oleh istri atau 

tenaga kerja yang beliau 

percayai.  
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langsung dalam 

pengawasan produksi 

batik? 

 Apakah bapak Abbas 

mengatur dan membagi 

tugas karyawan dengan 

baik? Bagaimana 

caranya? 

Iya, melalui 

mandornya tadi. Si 

jamil. 

Iya, beliau pasrahkan 

semua ke jamil. Jamil 

yang mengatur 

tugasnya.  

Saya yang mengatur 

dan membagi tugas 

karyawan mbak, 

bapak memasrahkan 

saya masalah ini. 

Bapak H Abbas 

mengatur dan membagi 

tugas karyawan dengan 

baik melalui manajernya 

(mandor). 

 Apakah bapak Abbas 

dapat memimpin 

perusahaan dengan 

baik ? Bagaimana cara 

bapak memimpin 

perusahaan bapak 

selama ini ? 

 

Menurut saya iya, 

beliau bisa memimpin 

perusahaan ini dengan 

baik. Beliau itu dekat 

dengan tenaga 

kerjanya. Jadi tenaga 

kerjanya pun merasa 

nyaman bekerja 

bersama beliau. 

Beliau dapat 

memimpin 

perusahaan dengan 

baik, nyatanya jarang 

sekali ada masalah 

besar yang menimpa 

perusahaan beliau. 

Bapak Abbas dapat 

memimpin 

perusahaan dengan 

baik. Menurut saya 

cara beliau adalah 

pendekatan kepada 

karyawannya dan 

sering komunikasi 

sama karyawannya. 

Bapak H Abbas dapat 

memimpin perusahaan 

dengan baik dengan cara 

dekat dengan tenaga 

kerjanya dan sering 

berkomunikasi dengan 

karyawannya. 

Keorisinilan Apakah bapak Abbas 

memiliki produk yang 

tidak dimiliki 

kompetitor? Produk 

seperti apa?  

Produk beliau 

biasanya baru, 

biasanya malah 

kompetitor yang 

menjiplak produk 

beliau. 

Beliau mengeluarkan 

motif sendiri, jadi 

kompetitor tidak 

punya. Biasanya 

malah dijiplak produk 

beliau. 

Sepertinya 

kompetitor sekarang 

banyak yang punya 

produk bapak karena 

menjiplak produk 

bapak. Kalau bapak 

tidak menjiplak. 

Bapak H Abbas selalu 

mengeluarkan produk 

baru. Kompetitor yang 

biasanya menduplikasi 

produk-produk baru 

milik  Bapak H Abbas. 

 Apakah bapak Abbas 

mendaftarkan logo 

produk atau 

Tidak. Saya kurang tau, tapi 

ada sih logo 

produknya. 

Tidak mbak, bapak 

enggak mendaftarkan 

logo produk. 

Bapak H Abbas tidak 

mendaftarkan logo 

produk atau perusahan. 
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perusahaan? Jika iya, 

apa manfaat yang 

bapak dapat? Jika 

tidak, apabila ada yang 

menduplikasi motif 

yang bapak Abbas 

miliki? Apa yang 

bapak Abbas lakukan? 

 Apakah bapak Abbas 

akan memperbarui 

motif batik sesuai 

dengan perkembangan 

mode? Untuk 

mengikuti 

perkembangan mode 

informasi dari mana 

saja yang bapak Abbas 

dapatkan? 

Terkadang iya, tapi 

tidak mirip 100%. 

Beliau punya desainer 

motif sendiri. 

Iya, biasanya 

motifnya melalui 

desainernya. 

Iya kadang, tapi 

bapak juga punya 

designer batik kok. 

Motif – motif nya 

dari situ. 

Bapak H Abbas 

memperbarui motif batik 

sesuai dengan 

perkembangan mode. 

Beliau mendapatkan 

informasi motif terbaru 

melalui desainernya. 

Berorientasi 

ke masa 

depan 

Apakah bapak Abbas 

memiliki keyakinan 

bahwa usaha bapak 

Abbas akan bertahan 

jangka panjang? Apa 

yang membuat bapak 

Abbas yakin? 

Yakin, karena anak 

kita semuanya sudah 

jalan bisnisnya batik. 

Beliau seharusnya 

yakin, karena semua 

anak – anaknya juga 

sudah menjalani 

usaha batik. 

Bapak yakin 

usahanya dapat 

bertahan jangka 

panjang karena anak 

– anaknya juga udah 

main batik mbak. 

Bapak H Abbas yakin 

usahanya dapat bertahan 

jangka panjang karena 

anak-anak beliau sudah 

bisa menjalankan bisnis 

batiknya. 

 Apakah bapak Abbas 

memiliki cabang toko 

Tidak, grosirnya 

dirumah. 

Tidak, tokonya 

dirumah sendiri. 

Tidak, dirumah 

sendiri njualinnya 

Bapak H Abbas tidak 

memiliki cabang toko 
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batik? Dimana saja 

cabang  tersebut? 

Banyak yang udah tau 

kok mbak. 

udah puluhan tahun, 

tentunya banyak 

orang yang udah tau. 

batik. Bapak H Abbas 

hanya memiliki 1 (satu) 

toko batik. 

 Apakah bapak Abbas 

memiliki cita – cita 

usaha untuk 

kedepannya? Cita – 

cita yang seperti apa? 

Beliau pernah bilang 

sama saya yang 

penting usahanya 

langgeng, maju, 

berkembang. Itu saja 

cita – cita bapak.  

Saya kurang tahu, 

coba tanyakan 

langsung sama beliau. 

Iya, bapak itu yang 

penting usahanya 

maju dan 

berkembang. 

Bapak H Abbas memiliki 

cita-cita usaha untuk 

kedepan usaha batiknya 

dapat terus bertahan, 

maju dan berkembang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

REKAPITULASI WAWANCARA 

DENGAN BAPAK H MITO 

Variabel Indikator Tanggapan Responden Kesimpulan 

Percaya diri Apakah bapak memiliki 

keyakinan terhadap motif batik 

yang dihasilkan ? apa yang 

membuat bapak yakin terhadap 

motif – motif yang bapak 

ciptakan ? 

Saya yakin. Yang membuat saya yakin ya 

selain karena motif batik yang selalu up to 

date juga kualitas bahan kain yang baik. 

Bapak H Mito memiliki keyakinan terhadap 

motif batik yang dihasilkan. Beliau yakin 

karena beliau selalu memperbarui motif 

batiknya dan memberikan kualitas bahan kain 

yang baik.  

 Apakah bapak memiliki rasa 

optimisme yang tinggi untuk 

kemajuan usaha batiknya? 

Bagaimana bentuk optimisme 

yang tinggi untuk kemajuan 

usaha batiknya? 

Iya, karena hal optimisme adalah hal yang 

penting untuk kelangsungan usaha. Bentuk 

optimisme nya, saya selalu bangkit dalam 

setiap permasalahan yang datang di usaha 

batik saya, karna saya yakin setiap usaha 

pasti ada pasang surutnya, dan saya 

optimis usaha batik ini akan terus maju dan 

berkembang seiring dengan adanya 

permasalahan-permasalahan yang ada.  

Bapak H Mito memiliki rasa optimisme yang 

tinggi untuk kemajuan usahanya. Bapak H 

Mito selalu bangkit dalam setiap 

permasalahan yang datang di usaha batiknya. 

Beliau optimis usaha batiknya akan terus 

maju dan berkembang seiring dengan adanya 

permasalahan-permasalahan yang ada. 

 Apakah bapak tidak tergantung 

pada siapapun dalam 

pengambilan keputusan? 

Keputusan seperti apa yang 

sering bapak ambil dalam 

kehidupan sehari – hari terkait 

dengan usaha batik bapak ? 

Tidak, saya biasanya mengambil 

keputusan sendiri. Dalam keseharian sih 

biasanya saya mengambil keputusan 

tentang motif-motif batik saja.  

Bapak H Mito tidak tergantung pada siapapun 

dalam pengambilan keputusan. 

Berorientasi 

tugas dan 

Apakah bapak mengontrol 

setiap produk batik yang sudah 

Iya, saya sering mengontrol produk-produk 

yang sudah jadi. Biasanya yang saya 

Bapak H Mito mengontrol setiap produk batik 

yang sudah jadi. Bapak H Mito 
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hasil jadi? Apa saja yang bapak 

perhatikan dalam mengontrol 

produk batik tersebut ? 

kontrol adalah pewarnaaan dan jumlah 

total produksi. Jadi setiap awal produksi 

saya keliling ke meja produksi.  

memperhatikan pewarnaan dan total produksi. 

 Apakah bapak memiliki tekad 

yang kuat untuk bekerja keras? 

Misalnya, mau mengorbankan 

waktu untuk menemui rekan 

kerja? Mengapa? 

Iya, karena rekan kerja sangatlah penting 

bagi kelangsungan usaha. Saya sering 

menemui rekan kerja. Terkadang di malam 

hari, saat-saat berkumpul dengan keluarga 

saja saya sempatkan untuk bertemu dengan 

rekan kerja.  Karena waktu untuk bertemu 

dengan rekan kerja memang tidak terduga. 

Kadang bisa pagi, siang dan kadang malam 

juga.  

Bapak H Mito memiliki tekad yang kuat 

untuk bekerja keras. Bapak H Mito mau 

mengorbankan waktunya untuk menemui 

rekan kerja. 

 Apakah bapak memiliki 

standard kualitas pada produk 

batik bapak? Apa saja kriteria 

standar tersebut? 

Kalau buat saya, yang terpenting adalah 

warnanya cocok dengan pesanan dan 

jumlahnya juga pas, jangan sampai kurang 

dan jangan sampai terlalu banyak 

kelebihan produksinya.  

Bapak H Mito memiliki standart kualitas pada 

produk yang dihasilkan. Standart kualitas 

yang dimiliki Bapak H Mito yaitu pewarnaan 

yang sesuai. 

 Jika ada produk yang rusak, 

bagaimana cara bapak 

menghadapinya? 

Kalau yang rusak biasana saya kumpulkan 

dan saya buat seperti taplak meja. Tetapi 

itupun juga kalau rusaknya tidak parah-

parah banget. Ya yang masih layaklah.  

Bapak H Mito memiliki cara untuk 

menghadapi produk yang rusak. Beliau 

mengumpulkan kain rusak yang masih layak 

untuk dijadikan taplak meja. 

 Bagaimana motivasi bapak 

dalam menjalankan usaha batik 

? 

Saya selalu fokus dalam menjalani usaha 

dan dengan adanya dukungan dari keluarga 

membuat saya selalu termotivasi dalam 

bekerja. 

Bapak H Mito memilik motivasi dalam 

menjalankan usaha batik. Dengan adanya 

dukungan dari keluarga membuat Bapak H 

Mito selalu termotivasi dalam bekerja. 

 Apabila terjadi permasalahan 

kecil dalam suatu perusahaan, 

Ya pastilah. Kalau saya pas saya ada, ya 

saya langsung selesaikan biar tidak 

Bapak H Mito bersedia untuk langsung 

menyelesaikan permasalahan kecil yang 
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apakah bapak bersedia untuk 

langsung menyelesaikan 

permasalahan tersebut? 

Mengapa? 

merembet kemana-mana. Kalau merembet 

malah kerjaan tidak selesai-selesai nanti. 

Padahal deadline sudah banyak yang 

nunggu. 

muncul di perusahaan. Beliau tidak ingin jika 

masalah kecil tidak segera diselesaikan akan 

menjadi besar dan dapat menghambat 

pekerjaan.  

Pengambilan 

resiko 

Apakah bapak selalu 

memperhatikan cuaca sebelum 

melakukan produksi? Apa 

yang bapak lakukan ketika 

salah memprediksi cuaca? 

Tidak, saya tidak pernah memperhatikan 

cuaca karena panas atau hujan saya tetap 

produksi, karena saya punya mesin oven 

untuk memanaskan kain yang sudah 

disablon, jadi tidak perlu sinar matahari 

untuk mengeringkannya. 

Bapak H Mito tidak pernah memperhatikan 

cuaca sebelum melakukan produksi. Bapak H 

Mitomemiliki mesin oven sehingga beliau 

tidak perlu memperhatikan cuaca sebelum 

melakukan produksi. 

 Apakah bapak berani 

mengambil keputusan yang 

berakibat pada kerugian? 

Misalnya seperti apa? 

Berani. Contohnya saat saya ingin sekali 

beli mesin oven pemanas kain. Itu 

membutuhkan biaya yang cukup besar. 

Tetapi saya tetap membeli, karena saya 

pikir mesin ini juga akan memudahkan 

saya dalam proses produksi dan 

pengerjaanpun juga bisa lebih cepat.  

Bapak H Mito berani mengambilkeputusan 

yang berakibat pada kerugian. 

 Apakah perusahaan bapak 

mampu menghadapi 

persaingan usaha batik yang 

semakin ketat? Bagaimana cara 

menghadapinya? 

Saya rasa sih mampu. Karena dengan 

inovasi produk yang uptodate dapat 

membantu usaha batik ini menghadapi 

persaingan yang semakin ketat juga. 

Apalagi pengusaha batik baru semakin 

banyakbermunculan. 

Bapak H Mito mampu menghadapi 

persaingan usaha batik yang semakin ketat. 

Bapak H Mito yakin dengan terus adanya 

inovasi produk terbaru, dapat membantu 

usaha batik ini menghadapi persaingan yang 

semakin ketat 

Kepemimpin

an 

Apakah bapak ikut terjun 

langsung dalam pengawasan 

produksi batik? Bagaimana 

apabila bapak berhalangan 

Iya pasti jika saya tidak berhalangan untuk 

datang karena ada acara lain, saya selalu 

mengawasi produksi batik, tetapi jika saya 

ada acara atau ada janji bertemu dengan 

Bapak H Mito ikut terjun langsung dalam 

pengawasan produksi batik. Jika Bapak H 

Mito berhalangan hadir, akan ada yang 

menggantikannya yaitu karyawan yang sudah 
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hadir? Apakah tetap ada orang 

lain yang terjun langsung 

dalam pengawasan produksi 

batik? 

 

rekan kerja sehingga saya tidak bisa datang 

ke tempat produksi, saya biasanya titipkan 

pada anak buah saya yang saya percayai.  

Bapak H Mito percayai. 

 Apakah bapak mengatur dan 

membagi tugas karyawan 

dengan baik? Bagaimana 

caranya? 

Semenjak saya menjalani usaha ini, saya 

memang memberi bagian sendiri untuk 

pembagian tugas karyawan 

Bapak H Mito mengatur dan membagi tugas 

karyawan dengan baik. 

 Apakah bapak dapat 

memimpin perusahaan dengan 

baik ? Bagaimana cara bapak 

memimpin perusahaan bapak 

selama ini ? 

 

Saya dapat memimpin perusahaan ini 

dengan baik ya karena tidak lepas dari 

kerjasama semua pihak, dari tenaga kerja 

maupun konsumen. Tanpa mereka, 

perusahaan ini tidak dapat berjalan dengan 

baik 

Bapak H Mito dapat memimpin perusahaan 

dengan baik karena membangun kerjasama 

yang baik dengan tenaga kerja maupun 

konsumen.  

Keorisinilan Apakah bapak memiliki 

produk yang tidak dimiliki 

kompetitor? Produk seperti 

apa?  

Kalau produk yang tidak dimiliki 

kompetitor sih tidak ada. Tetapi kalau 

mesin yang tidak dimiliki competitor ada, 

ya mesin oven pemanas kain batik itu. 

Setau saya kompetitor belum ada yang 

memiliki mesin oven tersebut. 

Bapak H Mito tidak memiliki produk yang 

tidak dimiliki kompetitor. Bapak H Mito 

hanya memiliki mesin yang tidak dimiliki 

oleh kompetitor yaitu mesin oven. 

 Apakah bapak mendaftarkan 

logo produk atau perusahaan? 

Jika iya, apa manfaat yang 

bapak dapat? Jika tidak, 

apabila ada yang menduplikasi 

motif yang bapak miliki? Apa 

Tidak sih, saya tidak mendaftarkan yang 

seperti itu. Ya karena duplikasi-duplikasi 

seperti itu sudah biasa. Jadi ya sudah saya 

biarkan saja. 

Bapak H Mito tidak mendaftarkan logo 

produk atau perusahaan. Karena menurut 

Bapak H Mito, duplikasi di dunia batik adahal 

hal yang sudah biasa. 
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yang bapak lakukan? 

 Apakah bapak akan 

memperbarui motif batik 

sesuai dengan perkembangan 

mode? Untuk mengikuti 

perkembangan mode informasi 

dari mana saja yang bapak 

dapatkan? 

Wah ya jelas. Batik-batik yang saya 

ciptakan selalu uptodate, selalu 

mengeluarkan motif baru jadi ya biar bisa 

mengikuti perkembangan mode. Saya 

sering nonton tv, biasanya banyak sih 

informasi yang saya dapat dari situ, kadang 

juga saya lihat-lihat dari milik kompetitor 

Biasanya saya memperbarui motif batik itu 

dua minggu sekali. 

Bapak H Mito akan memperbarui motif-motif 

batik sesuai perkembangan mode. Untuk 

mengikuti perkembangan mode, Bapak H 

Mito mendapatkan informasi melalui televisi 

dan juga melalui produk-produk milik 

kompetitor.  Bapak H Mito memperbarui 

motif batik dalam dua minggu sekali. 

Berorientasi 

ke masa 

depan 

Apakah bapak memiliki 

keyakinan bahwa usaha bapak 

akan bertahan jangka panjang? 

Apa yang membuat bapak 

yakin? 

Insyallah yakin. Karena saya akan 

berusaha semaksimal mungkn agar usaha 

yang saya miliki dapat berkembang dan 

juga dapat bertahan. 

Bapak H Mito yakin bahwa usahanya akan 

bertahan jangka panjang karena beliau akan 

berusaha semaksimal mungkin agar usahanya 

dapat bertahan dan berkembang.  

 Apakah bapak memiliki 

cabang toko batik? Dimana 

saja cabang tersebut? 

Punya. Di Pasar Grosir Setono. Bapak H Mito memiliki cabang toko batik. 

Cabang toko batik tersebut ada di Pasar 

Grosir Setono.  

 Apakah bapak memiliki cita – 

cita usaha untuk kedepannya? 

Cita – cita yang seperti apa? 

Pasti semua pengusaha selalu ingin yang 

terbaik buat usaha yang mereka miliki. 

Begitu juga dengan saya, yang saya 

inginkan untuk kedepannya adalah usaha 

saya akan terus maju dan berkembang. 

Bapak H Mito memiliki cita-cita usaha untuk 

kedepannya. Beliau ingin usahanya akan terus 

maju dan berkembang.  

 

 

 



 

 

REKAPITULASI WAWANCARA 

DENGAN ISTRI, SAUDARA TERDEKAT, TENAGA KERJA BAPAK H MITO 

 

Variabel Indikator Istri Saudara Tenaga Kerja Kesimpulan 

Percaya diri Apakah bapak 

Mitomemiliki keyakinan 

terhadap motif batik yang 

dihasilkan ? apa yang 

membuat bapak yakin 

terhadap motif – motif 

yang bapak ciptakan ? 

Iya bapak yakin 

dengan motif yang 

dihasilkan. 

Yakin. Bapak yakin sama 

motif batiknya 

harusnya. 

Bapak H Mito memiliki 

keyakinan terhadap motif 

batik yang dihasilkan. 

 Apakah bapakMito 

memiliki rasa optimisme 

yang tinggi untuk 

kemajuan usaha batiknya? 

Bagaimana bentuk 

optimisme yang tinggi 

untuk kemajuan usaha 

batiknya? 

Pasti optimis lah 

mbak. 

Beliau sangat 

optimis dengan 

usaha yang 

dijalani. Apalagi 

untuk maju. 

Iya, bapak itu 

orangnya optimis.  

Bapak H Mito memiliki 

rasa optimisme yang  tinggi 

untuk kemajuan usaha 

batiknya. 

 Apakah bapakMito tidak 

tergantung pada siapapun 

dalam pengambilan 

keputusan? Keputusan 

seperti apa yang sering 

bapak mito ambil dalam 

kehidupan sehari – hari 

terkait dengan usaha batik 

Beliau suka 

mengambil keputusan 

sendiri kalau dalam hal 

usaha 

Ya betul, kalau 

dalam kerjaan 

beliau suka 

mengambil 

keputusan sendiri. 

Terutama dalam 

hal motif.  

Dalam hal motif dia 

mengambil 

keputusan sendiri. 

Bapak H Mito tidak 

tergantung pada siapapun 

dalam pengambilan 

keputusan.  



 

 

Variabel Indikator Istri Saudara Tenaga Kerja Kesimpulan 

bapak ? 

Berorientasi 

tugas dan 

hasil 

Apakah bapakmito 

mengontrol setiap produk 

batik yang sudah jadi? Apa 

saja yang bapak Abbas 

perhatikan dalam 

mengontrol produk batik 

tersebut ? 

Iya. Sering kok. Iya beliau seperti 

itu. Biasanya 

paling warna 

sama kualitas 

produknya yang 

beliau perhatikan. 

Iya setiap pagi. Setiap pagi Bapak H Mito 

mengontrol setiap produk 

batik yang sudah jadi. 

beliau memperhatikan 

pewarnaan serta kualitas 

produk yang dihasilkan. 

 Apakah bapak Mito 

memiliki tekad yang kuat 

untuk bekerja keras? 

Misalnya, mau 

mengorbankan waktu 

untuk menemui rekan 

kerja?  

Kalau untuk kemajuan 

usaha beliau pasti mau. 

Iya, biasanya saya 

juga kadang 

menemani beliau. 

Yang jelas untuk 

kemajuan usaha, 

untuk kebaikan 

usaha beliau pasti 

mau. 

Bapak H Mito memiliki 

tekad yang kuat untuk 

bekerja keras. Beliau mau 

mengorbankan waktunya 

untuk menemui rekan 

kerja.  

 Apakah bapakmito 

memiliki standard kualitas 

pada produk batik 

bapakMito? Apa saja 

kriteria standar tersebut? 

Ya seharusnya ada. 

Yang penting bagus 

kalau bapak. 

Iya pasti, 

nyatanya produk 

bapak disukai 

banyak 

konsumen. 

Iya,yang penting 

menurut bapak 

warna bagus, kain 

bagus, hasil bagus. 

Itu saja. 

Bapak H Mitomemiliki 

standard kualitas pada 

produk batik yang 

dihasilkan. Standart 

kualitas menurut Bapak H 

Mito adalah pewarnaan  

dan hasil yang bagus. 

 Jika ada produk yang 

rusak, bagaimana cara 

bapak Mito 

menghadapinya? 

Biasanya bapak 

kumpulkan untuk 

dijahit macam - 

macam produk pas 

lebaran. 

Dipilih yang 

masih bagus dan 

dijual pas lebaran. 

Bapak biasanya jual 

pas lebaran. 

Bapak H Mito menghadapi 

produk yang rusak dengan 

mengumpulkan kain-kain 

tersebut, kemudian dijahit 

menjadi bermacam-macam 



 

 

Variabel Indikator Istri Saudara Tenaga Kerja Kesimpulan 

produk dan akan dijual 

sewaktu mendekati hari 

lebaran.  

 Bagaimana motivasi bapak 

Mito dalam menjalankan 

usaha batik ? 

Bapak itu orangnya 

semangat, tidak mau 

tenaga kerjanya 

nganggur, dan fokus 

kalau dalam urusan 

kerjaan. 

Motivasi beliau 

adalah tidak ingin 

tenaga kerjanya 

nganggur. Dan 

beliau kalau 

sedang bekerja 

tidak bisa 

diganggu. 

Bapak orangnya 

fokus kalau kerja. 

Motivasi Bapak H Mito 

dalam menjalankan usaha 

adalah tidak ingin melihat 

tenaga kerjanya menjadi 

pengangguran.  

Pengambilan 

resiko 

Apakah bapak Mito selalu 

memperhatikan cuaca 

sebelum melakukan 

produksi? Apa yang bapak 

Abbas lakukan ketika 

salah memprediksi cuaca? 

Tidak, itu biasanya 

yang tidak punya oven 

dalam mengeringkan 

kain. Kalau bapak 

punya, jadi kalau hujan 

gak masalah. Tetep 

produksi. 

Tidak. Tidak 

pernah. 

Tidak pernah, 

karena perusahaan 

bapak punya oven 

untuk mengeringkan 

kain. 

Bapak H Mito tidak 

memperhatikan cuaca 

sebelum melakukan 

produksi karena beliau 

memiliki mesin oven untuk 

mengeringkan kain setelah 

di sablon. Sehingga tidak 

memerlukan panas 

matahari. 

 Apakah bapak Mito berani 

mengambil keputusan 

yang berakibat pada 

kerugian? Misalnya seperti 

apa? 

Wah berani sekali, 

pada waktu beli oven 

aja beliau saya marahi 

tapi tetap ingin beli. 

Soalnya menurut 

beliau, ini bisa 

mempermudah dalam 

Saya tidak tahu, 

harusnya beliau 

berani mengambil 

keputusan. 

Berani. Pada waktu 

beli oven pemanas 

kain banyak yang 

menentang. Tapi 

beliau tetap berani 

karena  dengan 

alasan mudah dalam 

Bapak H Mitoberani 

mengambil keputusan yang 

berakibat pada kerugian. 

Misalnya ketika beliau 

memutuskan untuk 

membeli mesin oven. 

Banyak yang menentang 



 

 

Variabel Indikator Istri Saudara Tenaga Kerja Kesimpulan 

produksi. Yaudah saya 

manut saja. 

produksi dan 

memang ternyata 

mempermudah. 

beliau membeli mesin oven 

arena harga mesin oven 

yang sangat mahal. Tetapi 

Bapak H Mito tetap 

membelinya untuk 

mempermudah dalam 

proses produksi. 

 Apakah perusahaan bapak 

Mito mampu menghadapi 

persaingan usaha batik 

yang semakin ketat? 

Bagaimana cara 

menghadapinya? 

Menurut saya mampu. 

Doakan saja.  

Mampu mudah – 

mudahan. 

Menurut saya bapak 

mampu, karena 

produknya uptodate. 

Bapak H Mitomampu 

menghadapi persaingan 

usaha batik yang semakin 

ketat karena Bapak H Mito 

selalu mengeluarkan  

produk baru.   

Kepemimpin

an 

Apakah bapak mito ikut 

terjun langsung dalam 

pengawasan produksi 

batik? Bagaimana apabila 

bapak mito berhalangan 

hadir? Apakah tetap ada 

orang lain yang terjun 

langsung dalam 

pengawasan produksi 

batik? 

Biasanya ikut kalau 

beliau tidak pergi. 

Kalau pergi ya ada 

orang yang membantu 

bapak dalam 

pengawasan produksi. 

Iya. Seperti itu. Iya. Kadang saya 

sendiri kalau bapak 

ada acara. 

Bapak H Mitoikut terjun 

langsung dalam 

pengawasan produksi batik. 

Jika beliau berhalangan 

hadir akan digantikan oleh 

salah satu karyawan yang 

beliau percayai.  

 Apakah bapak Mito 

mengatur dan membagi 

tugas karyawan dengan 

baik? Bagaimana caranya? 

Yang mengatur ada 

sendiri, jadi tidak 

bapak langsung yang 

mengatur dan 

Ada mandornya, 

beliau gak 

mengatur 

langsung. Beliau 

Yang ngatur tugas 

dan kerja karyawan 

ya saya. Bapak dari 

awal memasrahkan 

Bapak H Mitomengatur 

dan membagi tugas 

karyawan dengan baik 

melalui manajernya 



 

 

Variabel Indikator Istri Saudara Tenaga Kerja Kesimpulan 

membagi tugas. hanya mengontrol 

aja. 

kepada saya untuk 

urusan produksi 

batik. 

(mandor). 

 Apakah bapak dapat 

memimpin perusahaan 

dengan baik ? Bagaimana 

cara bapak memimpin 

perusahaan bapak selama 

ini ? 

 

Menurut saya beliau 

dapat memimpin 

perusahaan dengan 

baik. 

Bapak Mito dapat 

memimpin 

perusahaan beliau 

dengan baik. 

Caranya menurut 

saya dengan 

ikhlas 

menjalaninya dan 

tekun. 

Beliau dapat 

memimpin 

perusahaan dengan 

baik. 

Bapak H Mito dapat 

memimpin perusahaannya 

dengan baik. 

Keorisinilan Apakah bapak Mito 

memiliki produk yang 

tidak dimiliki kompetitor? 

Produk seperti apa?  

Tidak punya. Tp kalau 

alat produksi punya. 

Tidak. Mungkin 

mesin ovennya 

yang kompetitor 

gak punya. 

Tidak. Kompetitor 

banyak yang sama 

produknya dengan 

kita. Tapi mesin 

oven, competitor 

banyak yang gak 

punya. 

Bapak H Mito tidak 

memiliki produk yang tidak 

dimiliki kompetitor. Beliau 

hanya memiliki mesin yang 

tidak dimiliki oleh 

kompetitor. 

 Apakah bapak Mito 

mendaftarkan logo produk 

atau perusahaan? Jika iya, 

apa manfaat yang bapak 

dapat? Jika tidak, apabila 

ada yang menduplikasi 

motif yang bapak Mito 

miliki? Apa yang bapak 

Tidak. Duplikasi hal 

yang umum didunia 

batik pekalongan. Jadi 

tidak dipermasalahkan. 

Rame bareng, sepi 

bareng. 

Tidak. Cuma 

kalau logo ada. 

Tapi kalau 

didaftarkan tidak. 

Enggak.  Bapak H Mito tidak 

mendaftarkan logo produk 

atau perusahaan. Karena 

menurut beliau, duplikasi 

adalah hal yang umum di 

dunia batik Pekalongan. 



 

 

Variabel Indikator Istri Saudara Tenaga Kerja Kesimpulan 

Mito lakukan? 

 Apakah bapak Mito akan 

memperbarui motif batik 

sesuai dengan 

perkembangan mode? 

Untuk mengikuti 

perkembangan mode 

informasi dari mana saja 

yang bapak Abbas 

dapatkan? 

Iya, motif yang 

dihasilkan pasti yang 

baru – baru. Yang ada 

dipasaran tapi belum 

banyak yang produksi. 

Biasanya lihat di 

kompetitor.  

Iya, biasanya 

perusahaan beliau 

batiknya baru 

terus. 

Iya motif batiknya 

bapak mengikuti 

yang sedang rame 

dipasaran. Kadang 

lihat tv, kalau ada 

yang bagus di foto 

dan dikasihkan ke 

saya untuk dibuat. 

Bapak H Mito 

memperbarui motif batik 

sesuai dengan 

perkembangan mode. 

Beliau mendapatkan 

informasi tentang mode 

yang sedang berkembang 

melalui televisi dan juga 

dari produk milik 

kompetitor.  

Berorientasi 

ke masa 

depan 

Apakah bapak Mito 

memiliki keyakinan bahwa 

usaha bapak Mito akan 

bertahan jangka panjang? 

Apa yang membuat bapak 

Mito yakin? 

Harusnya beliau yakin 

karena dukungan 

keluarga dan anak – 

anaknya. 

Yakin menurut 

saya karena 

dilihat dari tren 

nya nama 

perusahaan beliau 

terus menanjak. 

Yakin harusnya 

karena sampai 

sekarang rame terus 

penjualannya..alham

dulillah. 

Bapak H Mito memiliki 

keyakinan bahwa usahanya 

akan bertahan jangka 

panjang. Selain karena 

dukungan dari istri dan 

anak-anaknya, perusahaan 

beliau semakin dikenal 

masyarakat dan penjualan 

batik di perusahaan beliau 

juga selalu ramai 

pengunjung. 

 Apakah bapak Mito 

memiliki cabang toko 

batik? Dimana saja cabang 

tersebut? 

Ada di setono. Ada. Di pasar 

batik setono. 

Ada. Cabangnya di 

setono. 

Bapak H Mito memiliki 

cabang toko batik di Pasar 

Batik Setono 

 Apakah bapak Mito Kalau cita-cita Saya kurang tahu Iya, bapak itu yang Bapak H Mito ingin 



 

 

Variabel Indikator Istri Saudara Tenaga Kerja Kesimpulan 

memiliki cita – cita usaha 

untuk kedepannya? Cita – 

cita yang seperti apa? 

usahanya beliau ingin 

usahanya bisa maju, 

berkembang dan bisa 

turun temurun. 

penting usahanya 

maju. 

usahanya bisa maju, 

berkembang dan bisa turun 

temurun. 

 

 

  



 

 

REKAPITULASI WAWANCARA 

DENGAN RESPONDEN BAPAK H IBAD 

 

Variabel Indikator Tanggapan Responden Kesimpulan 

Percaya diri Apakah bapak memiliki 

keyakinan terhadap motif batik 

yang dihasilkan ? apa yang 

membuat bapak yakin terhadap 

motif – motif yang bapak 

ciptakan ? 

Saya sangat yakin, karena batik yang saya 

produksi memiliki ciri khas tersendiri. Karena 

saya mengeluarkan motif-motif batik klasik, 

lawasan gitu. Jadi motifnya seperti motif  

jaman dulu.  

Bapak H Ibadmemiliki keyakinan terhadap 

motif batik yang dihasilkan karena batik 

yang beliau produksi memiliki ciri khas 

tersendiri yaitu motif batik klasik atau 

lawasan. 

 Apakah bapak memiliki rasa 

optimisme yang tinggi untuk 

kemajuan usaha batiknya? 

Bagaimana bentuk optimisme 

yang tinggi untuk kemajuan 

usaha batiknya? 

Saya selalu optimis, karena ternyata motif 

batik jaman dulu juga disukai orang-orang 

jaman sekarang. Jadi ya saya optimis saja 

kedepannya akan semakin maju usaha saya.  

Bapak H Ibadmemiliki rasa optimisme yang 

tinggi untuk kemajuan usaha batiknya 

karena motif batik jaman dulu juga disukai 

orang-orang jaman sekarang. 

 Apakah bapak tidak tergantung 

pada siapapun dalam 

pengambilan keputusan? 

Keputusan seperti apa yang 

sering bapak ambil dalam 

kehidupan sehari – hari terkait 

dengan usaha batik bapak ? 

Tidak pernah tergantung pada siapapun dalam 

mengambil keputusan. Biasanya ya saya 

sendiri yang mengambil keputusan. 

Contohnya ya dalam pemilihan motif batik. 

Karena pengusaha batik selalu dihadapkan 

dengan bermacam-macam motif yang harus 

dipilih untuk dapat langsung di produksi 

sebagai motif baru yang akan dipasarkan.  

Bapak H Ibadtidak tergantung pada 

siapapun dalam pengambilan keputusan. 

Beliau sering mengambil keputusan 

mengenai motif batik yang akan diproduksi. 

Berorientasi 

tugas dan 

hasil 

Apakah bapak mengontrol 

setiap produk batik yang sudah 

jadi? Apa saja yang bapak 

perhatikan dalam mengontrol 

Iya paling saya kontrol jumlah batik dan 

motifnya, sesuai atau tidak. Karena pada 

tahap pencampuran warna, kelebihan sedikit 

atau kurang sedikit saja warnanya sudah 

Bapak H Ibadmengontrol setiap produk 

batik yang sudah jadi. Beliau 

memperhatikan pewarnaan batik sudah 

sesuai yang di inginkan atau belum. Karena 



 

 

Variabel Indikator Tanggapan Responden Kesimpulan 

produk batik tersebut ? berbeda. Makanya harus nge cek, daripada 

mengecewakan konsumen dan rekan kerja 

karena hasil yang tidak sesuai keinginan.  

beliau tidak ingin mengecewakan 

konsumen.  

 Apakah bapak memiliki tekad 

yang kuat untuk bekerja keras? 

Misalnya, mau mengorbankan 

waktu untuk menemui rekan 

kerja? Mengapa? 

Iya jelas. Karena hal itu juga penting untuk 

kelangsungan usaha.  

Bapak H Ibadmemiliki tekad yang kuat 

untuk bekerja keras. Beliau juga mau 

mengorbankan waktunya untuk menemui 

rekan kerja. Karena bertemu rekan kerja 

penting untuk kelangsungan usaha.  

 Apakah bapak memiliki 

standard kualitas pada produk 

batik bapak? Apa saja kriteria 

standar tersebut? 

Yang penting motif jaman dulu yang susah 

ditemui di jaman sekarang. Karena rata-rata 

pengusaha batik saat ini, selalu mengikuti 

perkembangan jaman, sehingga mereka selalu 

memproduksi motif batik yang terbaru. Kalau 

saya malah kebalikanya, memproduksi motif-

motif jadul (jaman dulu).  

Bapak H Ibad tidak memiliki standard 

kualitas pada produk batiknya. Menurut 

Bapak H Ibad, yang terpenting adalah 

memproduksi batik dengan jenis motif batik 

lawasan atau batik klasik. 

 Jika ada produk yang rusak, 

bagaimana cara bapak 

menghadapinya? 

Biasanya produk-produk yang rusak, saya 

buat jadi saputangan atau taplak. Jadi tetap 

bisa dijual.  

Bapak H Ibad menghadapi produk yang 

rusak dengan cara membuat produk-produk 

yang rusak itu menjadi saputangan atau 

taplak meja.  

 Bagaimana motivasi bapak 

dalam menjalankan usaha batik 

? 

Yang penting adalah tekun dalam menjalani 

usaha dan memberi hasil yang baik (disukai 

konsumen) 

Motivasi Bapak H Ibad dalam menjalani 

usaha adalah memberikan hasil yang 

maksimal. Sehingga beliau selalu tekun 

dalam menjalani usaha.  

 Apabila terjadi permasalahan 

kecil dalam suatu perusahaan, 

apakah bapak bersedia untuk 

langsung menyelesaikan 

Iya jelas. Biar cepat selesai.  Bapak H Ibadbersedia untuk langsung 

menyelesaikan permasalahan kecil yang 

muncul di perusahaan agar permasalahan 

tersebut cepat selesai. 



 

 

Variabel Indikator Tanggapan Responden Kesimpulan 

permasalahan tersebut? 

Mengapa? 

Pengambilan 

resiko 

Apakah bapak selalu 

memperhatikan cuaca sebelum 

melakukan produksi? Apa 

yang bapak lakukan ketika 

salah memprediksi cuaca? 

Perlu, agar setelah disablon bisa langsung 

dipanaskan oleh sinar matahari. Kalau 

ternyata saya salah memprediksi ya sudah, 

produksi batik cap dan tulis saja. Karena batik 

cap dan tulis tidak membutuhkan sinar 

matahari. 

Bapak H Ibadselalu memperhatikan cuaca 

sebelum melakukan produksi. Jika ternyata 

beliau salah memprediksi cuaca, beliau akan 

beralih untuk memproduksi batik cap dan 

tulis karna batik cap dan tulis tidak 

membutuhkan pemanasan oleh sinar 

matahari. 

 Apakah bapak berani 

mengambil keputusan yang 

berakibat pada kerugian? 

Misalnya seperti apa? 

Ya mau tidak mau saya harus berani, karena 

jika takut mengambil keputusan yang 

berakibat kerugian, usaha kita akan tetap 

disitu-situ saja, tidak akan maju-maju. 

Contohnya, dalam memproduksi batik saya 

seringnya memproduksi untuk stock dalam 

jumlah banyak walaupun tidak ada pesanan. 

Hanya bermodalkan keyakinan bahwa produk 

akan laku. Jadi saya berani membuat stock 

banyak, dan ternyata Alhamdulillah laris 

terus. 

Bapak H Ibadberani mengambil keputusan 

yang berakibat pada kerugian. Karena 

menurut Bapak H Ibad, jika beliau takut 

mengambil keputusan yang berakibat 

kerugian, usaha beliau tidak akan maju. 

 Apakah perusahaan bapak 

mampu menghadapi 

persaingan usaha batik yang 

semakin ketat? Bagaimana cara 

menghadapinya? 

Harus mampu. Caranya dengan cara tetap 

memproduksi motif batik lawasan, yang 

sekiranya orang-orang jaman sekarang tetap 

suka. Walaupun batik yang saya produksi 

lawasan, saya juga memberikan sedikit 

inovasi untuk motifnya, tetapi juga tidak 

menghilangkan ciri khas lawasan/klasik 

Bapak H Ibadmampu menghadapi 

persaingan usaha batik yang semakin ketat 

dengan cara tetap memproduksi motif batik 

lawasan, yang sekiranya orang-orang jaman 

sekarang tetap suka. Beliau juga 

memberikan sedikit inovasi terhadap 

motifnya tanpa menghilangkan ciri khas 



 

 

Variabel Indikator Tanggapan Responden Kesimpulan 

tersebut.  lawasan nya. 

Kepemimpin

an 

Apakah bapak ikut terjun 

langsungdalampengawasan 

produksi batik? Bagaimana 

apabila bapak berhalangan 

hadir? Apakah tetap ada orang 

lain yang terjun langsung 

dalam pengawasan produksi 

batik? 

Saya ikut terjun langsung. Tetapi saat saya 

berhalangan, ada istri saya yang membantu 

untuk menggantikan saya. 

Bapak H Ibadikut terjun langsung dalam 

pengawasan produksi batik. Jika beliau 

berhalangan hadir maka istri beliau yang 

membantu untuk menggantikannya. 

 Apakah bapak mengatur dan 

membagi tugas karyawan 

dengan baik? Bagaimana 

caranya? 

Pembagian tugas karyawan sangat perlu 

dilakukan. Jadi setiap harinya sudah terjadwal 

dari manajernya hal-hal apasaja yang harus 

dikerjakan pada hari itu.  

Bapak H Ibadmengatur dan membagi tugas 

karyawan dengan baik melalui manajernya. 

Setiap hari sudah terjadwal dari manajer hal-

hal apa saja yang harus dikerjakan pada hari 

itu. 

 Apakah bapak dapat 

memimpin perusahaan dengan 

baik ? Bagaimana cara bapak 

memimpin perusahaan bapak 

selama ini ? 

 

Saya dapat memimpin perusahaan dengan 

baik dengan cara memberikan jarak antara 

karyawan dengan saya. Jadi, pada saat 

karyawan saya salah. Saya tidak memiliki 

rasa tidak enak kepada karyawan saya. 

Bapak H Ibad dapat memimpin perusahaan 

dengan baik dengan cara menjaga jarak 

antara karyawan dengan beliau.  

Keorisinilan Apakah bapak memiliki 

produk yang tidak dimiliki 

kompetitor? Produk seperti 

apa?  

Ya itu tadi, motif batik lama atau lawasan, 

yang sekarang jarang ditemui di pasaran. 

Bapak H Ibadmemiliki produk yang tidak 

dimiliki kompetitor. Produk tersebut adalah 

produk batik motif lawasan yang sekarang 

ini jarang ditemui di pasaran. 

 Apakah bapak mendaftarkan 

logo produk atau perusahaan? 

Tidak juga mbak, duplikasi motif batik itu 

sudah umum kalau disini, jadi ya saya tidak 

Bapak H Ibad tidak mendaftarkan logo 

produk atau perusahaan karena di Kota 



 

 

Variabel Indikator Tanggapan Responden Kesimpulan 

Jika iya, apa manfaat yang 

bapak dapat? Jika tidak, 

apabila ada yang menduplikasi 

motif yang bapak miliki? Apa 

yang bapak lakukan? 

mempermasalahkan jika ada kompetitor yang 

memproduksi batik mirip punya saya. 

Pekalongan duplikasi motif batik sudah 

umum dilakukan. 

 Apakah bapak akan 

memperbarui motif batik 

sesuai dengan perkembangan 

mode? Untuk mengikuti 

perkembangan mode informasi 

dari mana saja yang bapak 

dapatkan? 

Kalau sesuai dengan perkembangan mode sih 

tidak mbak. Selain dengan melihat motif di 

buku-buku motif batik lama saya biasanya 

menambahkan sedikit saja inovasi terhadap 

motif batik lama/klasik/lawasan tersebut. Tapi 

ya tetap, tanpa menghilangkan kesan 

klasik/lawasannya. Biasanya saya 

memperbarui motif tiap dua bulan sekali. 

Bapak H Ibad tidak memperbarui motif 

batik sesuai dengan perkembangan mode. 

Beliau hanya memberikan sedikit inovasi 

terhadap motif batik lama/klasik/lawasan 

tersebut tanpa menghilangkan kesan 

klasik/lawasannya. Beliau memperbarui 

motif dalam kurun waktu dua bulan. 

 

Berorientasi 

ke masa 

depan 

Apakah bapak memiliki 

keyakinan bahwa usaha bapak 

akan bertahan jangka panjang? 

Apa yang membuat bapak 

yakin? 

Yakin. Karena masih banyak motif batik 

klasik/lawasan yang disukai banyak orang. 

Selalin itu motifnya juga tidak pasaran. 

Bapak H Ibadmemiliki keyakinan bahwa 

usaha bapak akan bertahan jangka panjang, 

karena masih banyak motif batik 

klasik/lawasan yang disukai banyak orang. 

 Apakah bapak memiliki 

cabang toko batik? Dimana 

saja cabang tersebut? 

Saya punya, di IBC (International Batik 

Centre) 

Bapak H Ibad memilki cabang toko batik 

yaitu di International Batik Centre. 

 Apakah bapak memiliki cita – 

cita usaha untuk kedepannya? 

Cita – cita yang seperti apa? 

Cita-citanya ya semoga usaha batik ini terus 

maju. 

Bapak H Ibad berharap semoga usaha 

batiknya terus maju. 

 

 



 

 

REKAPITULASI WAWANCARA 

DENGAN ISTRI, SAUDARA TERDEKAT, TENAGA KERJA BAPAK H IBAD 

 

Variabel Indikator Istri Saudara Tenaga Kerja Kesimpulan 

Percaya diri Apakah bapak Ibad 

memiliki keyakinan 

terhadap motif batik 

yang dihasilkan ? apa 

yang membuat bapak 

yakin terhadap motif 

– motif yang bapak 

ciptakan ? 

Iya sangat yakin 

menurut saya, karena 

motif yang dihasilkan 

berbeda dari yang 

dipunyai competitor.  

Coba Tanya sama 

beliau kalau masalah 

itu. Tapi saya rasa 

beliau yakin karena 

motifnya lawasan. 

Beda sama yang lagi 

tren. 

Bapak yakin sama 

motif batiknya.. 

Bapak H Ibad memiliki 

keyakinan terhadap motif 

batiknya karena motif 

batik yang dihasilkan 

berbeda dari yang 

dipunyai kompetitor. 

 Apakah bapak Ibad 

memiliki rasa 

optimisme yang 

tinggi untuk 

kemajuan usaha 

batiknya? Bagaimana 

bentuk optimisme 

yang tinggi untuk 

kemajuan usaha 

batiknya? 

Optimis karena masih 

banyak orang yang 

suka motif batik 

jaman dulu. Saya rasa 

kedepannya akan 

lebih baik. 

Beliau optimis karena 

motif batiknya beda 

dengan yang lain. 

Iya, bapak memiliki 

rasa optimis.  

Bapak H Ibad memiliki 

rasa optimisme yang 

tinggi untuk kemajuan 

usaha batiknya karena 

masih banyak orang yang 

menyukai motif batik 

jaman dulu/lawasan. 

 Apakah bapak Ibad 

tidak tergantung pada 

siapapun dalam 

pengambilan 

keputusan? 

Keputusan seperti apa 

Bapak tidak 

tergantung pada 

siapapun dalam 

pengambilan 

keputusan terutama 

dalam hal pemilihan 

Ya beliau tidak 

tergantung pada 

siapapun dalam 

pengambilan 

keputusan. 

Kalau dalam hal motif 

dia selalu mengambil 

keputusan sendiri. 

Bapak H Ibad tidak 

tergantung pada siapapun 

dalam pengambilan 

keputusan terutama 

dalam pemilihan motif 

batik. 



 

 

Variabel Indikator Istri Saudara Tenaga Kerja Kesimpulan 

yang sering bapak 

Ibad ambil dalam 

kehidupan sehari – 

hari terkait dengan 

usaha batik bapak ? 

motif batik karena 

menurut saya itu 

tergantung feeling. 

Berorientasi 

tugas dan hasil 

Apakah bapak ibad 

mengontrol setiap 

produk batik yang 

sudah jadi? Apa saja 

yang bapak Abbas 

perhatikan dalam 

mengontrol produk 

batik tersebut ? 

Iya. Bapak 

mengontrol setiap 

produk yang sudah 

jadi. Kalau yang 

dikontrol apa saja 

lebih baik tanyakan 

kepada beliau karena 

saya kurang tahu. 

Bapak sering 

mengontrol setiap 

produk batik yang 

sudah jadi. Biasanya 

warna dan jumlah 

produksi. 

Iya, beliau pasti akan 

mengontrol produk 

yang sudah jadi.  

Bapak H Ibad 

mengontrol setiap produk 

batik yang sudah jadi. 

Beliau memperhatikan 

pada pewarnaan dan 

jumlah produksi. 

 Apakah bapakIbad 

memiliki tekad yang 

kuat untuk bekerja 

keras? Misalnya, mau 

mengorbankan waktu 

untuk menemui rekan 

kerja?  

Menurut saya iya, 

tekad beliau dalam 

menjalani usaha patut 

diacungi jempol. 

Iya. Kalau untuk 

kepentingan usaha 

pasti beliau mau. 

Bapak memiliki tekad 

yang kuat. Beliau juga 

orangnya kerja keras 

untuk usahanya. 

Bapak H Ibad memiliki 

tekad yang kuat untuk 

bekerja keras. Beliau 

mau mengorbankan 

waktunya untuk 

kepentingan usaha.  

 Apakah bapak Ibad 

memiliki standard 

kualitas pada produk 

batik bapak Ibad? 

Apa saja kriteria 

standar tersebut? 

Yang penting menurut 

bapak batiknya motif 

lama biar beda. 

Harusnya bapak 

memiliki standar 

kualitas produk batik. 

Karena itu adalah 

dasar atau acuan 

dalam bekerja. 

Kalau bapak yang 

penting motif batiknya 

lawas. Karena itu 

menjadi 

keunggulannya. 

Bapak H Ibad tidak 

memilii standart kualitas 

pada produk batiknya.  

 Jika ada produk yang Dikumpulkan lalu Dipilih yang masih Beliau pilih yang Bapak H Ibad 



 

 

Variabel Indikator Istri Saudara Tenaga Kerja Kesimpulan 

rusak, bagaimana cara 

bapak Ibad 

menghadapinya? 

dibuat produk 

contohnya taplak 

meja. Jadi tetap 

bernilai walaupun 

produknya rusak.  

bagus lalu di buat 

produk agar tetap bisa 

dijual. Seringnya 

dibuat sapu tangan ya, 

karena ukurannya 

kecil jadi mudah 

membuatnya dan 

harganya pun bisa 

murah. 

masih bagus lalu 

dijahit pas mau 

lebaran atau kalau 

tidak dibuat taplak 

biasanya. 

mengupulkan produk 

rusak yang masih layak 

untuk dibuat menjadi 

taplak meja, sapu tangan. 

Sehingga kain-kain 

tersebut tetap bernilai 

walaupun ada sedikit 

kerusakan.  

 Bagaimana motivasi 

bapak Ibad dalam 

menjalankan usaha 

batik ? 

Bapak itu orangnya 

telaten dalam 

menjalankan usaha. 

Motivasinya adalah 

semangat dan bekerja 

keras kalau menurut 

saya. 

Saya kurang tahu, 

coba tanyakan sama 

bapak ibad langsung 

ya. 

Motivasi Bapak H Ibad 

dalam menjalani usaha 

adalah semangat dan 

bekerja keras. 

 Apabila terjadi 

permasalahan kecil 

dalam suatu 

perusahaan, apakah 

bapak Ibad bersedia 

untuk langsung 

menyelesaikan 

permasalahan 

tersebut?  

Iya, biar permasalahan 

cepat selesai. 

Bapak tidak ingin 

masalah itu berlarut – 

larut jadi kalau ada 

masalah biasanya 

beliau bantu untuk 

menyelesaikan. 

Mungkin takut kalau 

mengganggu 

konsentrasi kerja. 

Iya, langsung 

membantu 

menyelesaikan kalau 

beliau tahu. 

Bapak H Ibad bersedia 

untuk langsung 

menyelesaikan 

permasalahan kecil yang 

muncul di perusahaan 

karena beliau tidak ingin 

masalah tersebut akan 

berlarut – larut. 

Pengambilan 

resiko 

Apakah bapak Ibad 

selalu memperhatikan 

cuaca sebelum 

melakukan produksi? 

Apa yang bapak 

Iya, setiap pagi itu 

beliau lakukan. Kalau 

hujan produksi batik 

printing tidak 

dilakukan. 

Iya, karena cuaca 

berpengaruh dalam 

hasil produksi batik. 

iya selalu 

memperhatikan cuaca. 

Bapak H Ibad selalu 

memperhatikan cuaca 

sebelum melakukan 

produksi. Jika cuaca 

mendung atau hujan, 



 

 

Variabel Indikator Istri Saudara Tenaga Kerja Kesimpulan 

Abbas lakukan ketika 

salah memprediksi 

cuaca? 

produksi batik printing 

tidak dilakukan karena 

cuaca berpengaruh dalam 

hasil produksinya.  

 Apakah bapak Ibad 

berani mengambil 

keputusan yang 

berakibat pada 

kerugian? Misalnya 

seperti apa? 

Iya, kalau gak berani 

beliau gak akan 

produksi batik 

banyak-banyak. Kalau 

pengusaha lainnya 

mungkin untuk ready 

stock hanya produksi 

sedikit. Kalau bapak 

beda, laku gak laku 

tetap banyak 

produksinya. 

Saya kira berani. Berani. Nyatanya 

dalam kondisi industri 

batik yang sepi seperti 

ini beliau berani 

produksi batik banyak. 

Kenyataannya tetap 

laku terus. 

Bapak H Ibad berani 

mengambil keputusan 

yang berakibat pada 

kerugian. Beliau berani 

untuk memproduksi batik 

dengan jumlah besar 

untuk menyediakan 

stock.  

 Apakah perusahaan 

bapak Ibad mampu 

menghadapi 

persaingan usaha 

batik yang semakin 

ketat? Bagaimana 

cara menghadapinya? 

Menurut saya mampu.  Mampu, karena 

produk batik beliau 

beda tapi juga 

dikombinasikan 

dengan motif yang 

sekarang namun tetap 

dominasi yang motif 

lawasan.  

Menurut saya bapak 

mampu karena beda 

dari yang lain. 

Bapak H Ibad mampu 

menghadapi persaingan 

usaha batik yang semakin 

ketat karena produk batik 

beliau merupakan motif 

batik lawasan tapi juga 

dikombinasikan dengan 

motif yang sekarang 

namun tetap dominasi 

yang motif lawasan. 

Kepemimpinan Apakah bapak Ibad 

ikut terjun langsung 

Iya, kalau beliau tidak 

ada acara. Kalau 

Iya bapak terjun 

langsung dalam 

Beliau terjun langsung 

dalam pengawasan 

Bapak H Ibad selalu 

menyempatkan waktu 



 

 

Variabel Indikator Istri Saudara Tenaga Kerja Kesimpulan 

dalam pengawasan 

produksi batik? 

Bagaimana apabila 

bapak ibad 

berhalangan hadir? 

Apakah tetap ada 

orang lain yang terjun 

langsung dalam 

pengawasan produksi 

batik? 

beliau berhalangan 

hadir ya ada orang 

lain yang 

menggantikan beliau 

untuk melakukan 

pengawasan produksi 

batik. 

pengawasan produksi 

batik. 

produksi batik. 

Walaupun hanya 

sebentar. 

untuk terjun langsung 

dalam pengawasan 

produksi batik. Tetapi 

jika beliau memang 

berhalangan hadir akan 

ada yang 

menggantikannya. 

 Apakah bapak Ibad 

mengatur dan 

membagi tugas 

karyawan dengan 

baik? Bagaimana 

caranya? 

Yang mengatur ada 

sendiri. 

Ada manajernya  yang 

mengatur.  

Yang mengatur tugas 

karyawan ya ada 

sendiri. Beliau 

memasrahkan tugas 

tersebut kepada orang 

yang beliau percaya 

saja. 

Bapak H Ibadmengatur 

dan membagi tugas 

karyawan dengan baik 

melalui manajernya. 

 Apakah bapak dapat 

memimpin 

perusahaan dengan 

baik ? Bagaimana 

cara bapak memimpin 

perusahaan bapak 

selama ini ? 

 

Bapak dapat 

memimpin perusahaan 

dengan baik karena 

usaha beliau sampai 

saat ini tetap laku. 

Beliau dapat 

memimpin perusahaan 

dengan baik. 

Menurut saya, Bapak 

Ibad dapat memimpin 

perusahaan dengan 

baik. Cara beliau 

memimpin itu enak, 

dan disukai oleh 

banyak karyawannya. 

Mungkin karena 

keramahan dan 

kewibawaan beliau. 

Bapak H Ibad dapat 

memimpin perusahaan 

dengan baik karena usaha 

beliau saat ini tetap laku 

dan cara memimpin 

beliau disukai banyak 

karyawan. 



 

 

Variabel Indikator Istri Saudara Tenaga Kerja Kesimpulan 

Keorisinilan Apakah bapak Ibad 

memiliki produk yang 

tidak dimiliki 

kompetitor? Produk 

seperti apa?  

Ya batik lawasan. Batik lawasan Punya, sebagian besar 

motifnya adalah motif 

lawasan yang tidak 

dipunyai kompetitor. 

Bapak H Ibad memiliki 

produk yang tidak 

dimiliki kompetitor yaitu 

motif batik lawasan.  

 Apakah bapak Ibad 

mendaftarkan logo 

produk atau 

perusahaan? Jika iya, 

apa manfaat yang 

bapak dapat? Jika 

tidak, apabila ada 

yang menduplikasi 

motif yang bapak 

Ibad miliki? Apa 

yang bapak Ibad 

lakukan? 

Tidak. Jika ada yang 

menduplikasi yang 

paling dibiarkan saja.  

Tidak.  Enggak. Kalau ada 

yang menduplikasi ya 

biasanya bapak 

langsung 

mengeluarkan motif 

baru lagi. 

Bapak H Ibad tidak 

mendaftarkan logo 

produk atau perusahaan. 

Jika ada kompetitor yang 

menduplikasi motif 

batiknya hanya akan di 

biarkan saja dan ketika 

ada yang menduplikasi 

maka beliau langsung 

mengeluarkan motif baru 

lagi. 

 Apakah bapak Ibad 

akan memperbarui 

motif batik sesuai 

dengan 

perkembangan mode? 

Untuk mengikuti 

perkembangan mode 

informasi dari mana 

saja yang bapak Ibad 

dapatkan? 

Iya tetap memperbarui 

motif tapi tidak sesuai 

dengan perkembangan 

mode. Tapi tetap 

dengan motif batik 

lawasan dari buku tapi 

terkadang dikombinasi 

dengan motif batik 

yang sedang rame 

dipasaran. Tapi tidak 

Iya, biasanya beliau 

melihat dari buku – 

buku batik yang isinya 

motif batik lawas. 

Iya tapi tidak 

mengikuti 

tren.Biasanya bapak 

memperbarui motif 

batiknya 2 bulan 

sekali. 

Bapak H Ibad tidak 

memperbarui motif batik 

sesuai dengan 

perkembangan mode. 

Beliau hanya 

memberikan sedikit 

inovasi terhadap motif 

batik 

lama/klasik/lawasan 

tersebut tanpa 



 

 

Variabel Indikator Istri Saudara Tenaga Kerja Kesimpulan 

menghilangkan ciri 

khas batik 

lawasannya.  

menghilangkan kesan 

klasik/lawasannya.Bapak 

H Ibad memperbarui 

motif batiknya dua bulan 

sekali. 

Berorientasi ke 

masa depan 

Apakah bapak Ibad 

memiliki keyakinan 

bahwa usaha bapak 

Ibad akan bertahan 

jangka panjang? Apa 

yang membuat bapak 

Ibad yakin? 

Iya yakin menurut 

saya karena banyak 

kok orang yang suka 

dengan motif batik 

lawasan. Semoga saja 

itu turun temurun di 

masa yang akan 

datang. 

Menurut saya bapak 

ibad yakin usahanya 

akan dapat bertahan 

jangka panjang. 

Yakin. Bapak H Ibad memiliki 

keyakinan bahwa usaha 

bapak Ibad akan bertahan 

jangka panjang karena 

banyak orang yang 

menyukai motif batik 

lawasan.  

 Apakah bapak Ibad 

memiliki cabang toko 

batik? Dimana saja 

cabang tersebut? 

Di Internationan Batik 

Center ( IBC ) 

Wiradesa. 

Tadinya ada di setono 

tapi sekarang hanya 

buka di IBC. 

Ada. Cabangnya di 

wiradesa, IBC. 

Bapak H Ibad memiliki 

cabang toko batik di 

Internationan Batik 

Center. 

 Apakah bapak Ibad 

memiliki cita – cita 

usaha untuk 

kedepannya? Cita – 

cita yang seperti apa? 

Cita – cita bapak 

hanya ingin usahanya 

maju. 

Saya kurang tahu, 

sepertinya cita – cita 

beliau agar usahanya 

berkembang. 

Cita – cita bapak 

menurut yang pernah 

saya dengar dari 

beliau adalah beliau 

ingin motif batik 

lawasan tetap ada 

yang mempertahankan 

agar tidak punah. 

Bapak H Ibad 

menginginkan usahanya 

akan terus maju dan 

beliau juga ingin motif 

batik lawasan tetap ada 

yang melestarikan motif 

batik lawasan. 

 

 



 

 

REKAPITULASI WAWANCARA 

DENGAN RESPONDEN BAPAK H SLAMET SULISTYO 

 

Variabel Indikator Tanggapan Responden Kesimpulan 

Percaya diri Apakah bapak memiliki 

keyakinan terhadap motif batik 

yang dihasilkan ? apa yang 

membuat bapak yakin terhadap 

motif – motif yang bapak 

ciptakan ? 

Iya saya yakin, saya sering 

mengeluarkan motif-motif baru yang 

belum ada di pasaran. Jadi kompetitor 

belum memiliki motif tersebut saya 

sudah memiliki.  

Bapak H Slametmemiliki keyakinan 

terhadap motif batik yang dihasilkan 

karena beliau sering mengeluarkan 

motif-motif baru yang belum ada di 

pasaran. 

 Apakah bapak memiliki rasa 

optimisme yang tinggi untuk 

kemajuan usaha batiknya? 

Bagaimana bentuk optimisme 

yang tinggi untuk kemajuan 

usaha batiknya? 

Ya saya optimis usaha saya semakin 

kedepan akan semakin maju, dan saya 

siap menghadapi apapun tantanganya.  

Bapak H Slametmemiliki rasa 

optimisme yang tinggi untuk 

kemajuan usaha batiknya. 

 Apakah bapak tidak tergantung 

pada siapapun dalam 

pengambilan keputusan? 

Keputusan seperti apa yang 

sering bapak ambil dalam 

kehidupan sehari – hari terkait 

dengan usaha batik bapak ? 

Tidak, saya tidak tergantung pada 

siapapun. Keputusan yang sering 

diambil sehari-hari misalnya dalam 

pemilihan motif batik yang akan dicetak. 

Saya tidak tergantung pada siapapun 

dalam memilih motif tersebut. Murni 

menggunakan pikiran sendiri.  

Bapak H Slamettidak tergantung pada 

siapapun dalam pengambilan 

keputusan. Keputusan yang sering 

beliau ambil dalam sehari – hari 

terkait dengan pemilihan motif batik.  

Berorientasi 

tugas dan hasil 

Apakah bapak mengontrol 

setiap produk batik yang sudah 

jadi? Apa saja yang bapak 

perhatikan dalam mengontrol 

Ya saya kontrol tiap hari. Yang saya 

perhatikan jumlah bahan baku yang 

digunakan untuk mencetak batik sampai 

dengan jumlah produksi setiap harinya, 

Bapak H Slametmengontrol setiap 

produk batik yang sudah jadi. Beliau 

memperhatikan jumlah bahan baku 

yang digunakan untuk mencetak batik 



 

 

Variabel Indikator Tanggapan Responden Kesimpulan 

produk batik tersebut ? apakah sesuai dengan bahan baku yang 

dikeluarkan atau tidak.  

sampai dengan jumlah produksi setiap 

harinya sesuai dengan bahan baku 

yang dikeluarkan atau tidak. 

 Apakah bapak memiliki tekad 

yang kuat untuk bekerja keras? 

Misalnya, mau mengorbankan 

waktu untuk menemui rekan 

kerja? Mengapa? 

Iya jelas. Bertemu rekan kerja sangatlah 

penting. Siapa tahu mau diajak 

kerjasama, atau bisa juga bertemu rekan 

kerja untuk saling bertukar pikiran 

tentang usaha yang dimiliki. 

Bapak H Slametmemiliki tekad yang 

kuat untuk bekerja keras dan mau 

mengorbankan waktu untuk menemui 

rekan kerja. 

 Apakah bapak memiliki 

standard kualitas pada produk 

batik bapak? Apa saja kriteria 

standar tersebut? 

Standartnya yang disukai konsumen. 

Kain bagus, pewarnaan juga bagus, 

sudah itu saja. 

Bapak H Slametmemiliki standard 

kualitas pada produk batiknya yaitu 

kain dan pewarnaan yang kualitasnya 

bagus.  

 Jika ada produk yang rusak, 

bagaimana cara bapak 

menghadapinya? 

Saya kumpulkan lalu saya jahit menjadi 

baju murah. 

Bapak H Slamet menghadapi produk 

yang rusak dengan mengumpulkan 

produk yang rusak tersebut dan di jahit 

menjadi baju murah. 

 Bagaimana motivasi bapak 

dalam menjalankan usaha batik 

? 

Motivasi saya adalah membuat orang 

tua saya bangga karna saya dapat 

menjalankan usahanya dengan baik. 

Motivasi Bapak H Slamet dalam 

menjalani usaha adalah membuat 

orang tua beliau bangga karna beliau 

dapat menjalankan usahanya dengan 

baik. 

 Apabila terjadi permasalahan 

kecil dalam suatu perusahaan, 

apakah bapak bersedia untuk 

langsung menyelesaikan 

permasalahan tersebut? 

Mengapa? 

Kalau kebetulan saya mengetahuinya, 

saya akan langsung bantu 

menyelesaikannya. 

Bapak H Slametbersedia untuk 

langsung menyelesaikan permasalahan 

kecil yang muncul di perusahan jika 

beliau mengetahuinya. 
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Pengambilan 

resiko 

Apakah bapak selalu 

memperhatikan cuaca sebelum 

melakukan produksi? Apa yang 

bapak lakukan ketika salah 

memprediksi cuaca? 

Ya. Kalau tidak diperhatikan dan tidak 

diprediksi maka produksi batik tidak 

akan maksimal. Jadi kalau sekiranya 

mendung ya tidak usah produksi. Jika 

tidak ada produksipun bukan berati 

karyawan pada menganggur, mereka 

akan dialihkan pekerjaan lain, misalnya 

membantu merapikan kain-kain yang 

sudah jadi.  

Bapak H Slamet selalu memperhatikan 

cuaca sebelum melakukan 

produksiagar mendapatkan hasil yang 

maksimal. Jika cuaca mendung maka 

produksi kain batik tidak akan 

dilakukan dan para karyawan akan 

dialihkan ke pekerjaan lain. 

 Apakah bapak berani 

mengambil keputusan yang 

berakibat pada kerugian? 

Misalnya seperti apa? 

Berani, misalnya harus mempercayai 

konsumen yang tidak dikenal. 

Contohnya ada konsumen yang 

memesan dengan jumlah yang besar, 

dan memberi DP 50%. Walaupun sudah 

di DP 50% jika setelah pesanan jadi 

tidak langsung dilunasi juga perusahaan 

akan rugi. Tetapi saya tetap percaya 

kepada mereka dan syukur 

Alhamdulillah sampai saat ini 

konsumen-konsumen saya selalu tepat 

janji.  

Bapak H Slametberani mengambil 

keputusan yang berakibat pada 

kerugian. Beliau selalu memberi 

kepercayaan penuh terhadap para 

konsumennya.  

 Apakah perusahaan bapak 

mampu menghadapi persaingan 

usaha batik yang semakin 

ketat? Bagaimana cara 

menghadapinya? 

Mampu, dengan cara mengeluarkan 

motif-motif baru yang belum ada di 

pasaran. 

Bapak H Slametmampu menghadapi 

persaingan usaha batik yang semakin 

ketat dengan cara mengeluarkan 

motif-motif baru yang belum ada di 

pasaran.. 

Kepemimpinan Apakah bapak ikut terjun Ada mandornya. Tetapi saya Bapak H Slametikut terjun langsung 
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langsung dalam pengawasan 

produksi batik? Bagaimana 

apabila bapak berhalangan 

hadir? Apakah tetap ada orang 

lain yang terjun langsung 

dalam pengawasan produksi 

batik? 

 

mendampingi. Kalau berhalangan hadir 

ya biar mandornya sendiri. 

dalam pengawasan produksi batik 

bersama dengan manajernya. Jika 

beliau berhalangan hadir maka 

manajernya sendiri yang akan terjun 

langsung dalam pengawasan produksi 

batik.  

 Apakah bapak mengatur dan 

membagi tugas karyawan 

dengan baik? Bagaimana 

caranya? 

Mandornya yang membagi tugas. Saya 

serahkan semuanya jadi saya tinggal 

mengawasi saja. 

Bapak H Slametmengatur dan 

membagi tugas karyawan dengan baik 

melalui manajernya dan beliau hanya 

mengawasinya.  

 Apakah bapak dapat 

memimpin perusahaan dengan 

baik ? Bagaimana cara bapak 

memimpin perusahaan bapak 

selama ini ? 

 

Saya dapat memimpin perusahaan 

dengan baik. Caranya adalah walaupun 

saya sebagai pimpinan tapi saya tetap 

membumi. Maksudnya saya tetap sering 

berkomunikasi dengan karyawan. Atau 

menyapa karyawan. Karena dengan 

ucapan “selamat pagi mas” itu saja 

membuat karyawan saya senang.  

Bapak H Slamet dapat memimpin 

perusahaan dengan baik karena beliau 

rendah hati. 

Keorisinilan Apakah bapak memiliki produk 

yang tidak dimiliki kompetitor? 

Produk seperti apa?  

Punya. Motif baru yang tidak dimiliki 

oleh kompetitor, saya punya desainer 

sendiri untuk motif-motif baru.  

Bapak H Slametmemiliki produk yang 

tidak dimiliki kompetitor yaitu motif-

motif baru dari desainernya sendiri.  

 Apakah bapak mendaftarkan 

logo produk atau perusahaan? 

Jika iya, apa manfaat yang 

bapak dapat? Jika tidak, 

Tidak. Ya biarkan saya itu sudah umum 

dan sudah biasa. Jadi saya tidak heran 

kalau ada yang menduplikasi. 

Bapak H Slamet tidak mendaftarkan 

logo produk atau perusahaan. Menurut 

beliau, duplikasi adalah hal yang 

sudah umum dilakukan.  
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apabila ada yang menduplikasi 

motif yang bapak miliki? Apa 

yang bapak lakukan? 

 Apakah bapak akan 

memperbarui motif batik sesuai 

dengan perkembangan mode? 

Untuk mengikuti 

perkembangan mode informasi 

dari mana saja yang bapak 

dapatkan? 

Iya jelas. Biar bisa mengikuti 

perkembangan jaman. Ya dari desainer 

saya itu tadi. Biasanya saya 

mengeluarkan motif baru itu satu bulan 

sekali. 

Bapak H Slametbatik sesuai dengan 

perkembangan mode. Beliau 

mendapatkan informasi tentang 

perkembangan mode malalui 

desainenya sendiri.  

Bapak H Slamet mengeluarkan motif 

baru satu bulan sekali. 

Berorientasi ke 

masa depan 

Apakah bapak memiliki 

keyakinan bahwa usaha bapak 

akan bertahan jangka panjang? 

Apa yang membuat bapak 

yakin? 

Ya saya yakin. Yang membuat saya 

yakin ya karena keadaan usaha batik 

saya sekarang ini. 

Bapak H Slametmemiliki keyakinan 

bahwa usaha bapak akan bertahan 

jangka panjang. 

 Apakah bapak memiliki cabang 

toko batik? Dimana saja 

cabang tersebut? 

Punya, di grosir IBC (International Batik 

Center) 

Bapak H Slametmemiliki cabang toko 

batik yaitu di International Batik 

Centre. 

 Apakah bapak memiliki cita – 

cita usaha untuk kedepannya? 

Cita – cita yang seperti apa? 

Cita-citanya anak dan cucu saya nanti 

bisa meneruskan usaha. 

Bapak H Slamet memilik cita-cita 

usaha untuk kedepannya yaitu usaha 

beliau dapat turun temurun ke anak 

cucunya.  
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Variabel Indikator Istri Saudara Tenaga Kerja Kesimpulan 

Percaya diri Apakah bapak 

Slamet memiliki 

keyakinan 

terhadap motif 

batik yang 

dihasilkan ? apa 

yang membuat 

bapak yakin 

terhadap motif – 

motif yang bapak 

ciptakan ? 

Beliau memiliki 

keyakinan 

terhadap motif 

batik yang 

dihasilkan karena 

motifnya baru.  

Bapak slamet 

menurut saya 

memiliki keyakinan 

terhadap motif batik 

yang dihasilkan, 

karena pasti sudah 

melalui seleksi. 

Bapak jelas 

memiliki keyakinan 

terhadap motif batik 

yang beliau 

hasilkan karena 

pasti beliau yang 

memulai dengan 

motif baru. Lalu 

kompetitor 

mengikutinya. 

Bapak H Slamet memiliki 

keyakinan terhadap motif 

batik yang dihasilkan 

karena beliau selalu 

mengeluarkan motif-motif 

baru.  

 Apakah bapak 

Slamet memiliki 

rasa optimisme 

yang tinggi untuk 

kemajuan usaha 

batiknya? 

Bagaimana bentuk 

optimisme yang 

tinggi untuk 

kemajuan usaha 

batiknya? 

Beliau optimis 

dengan kemajuan 

usahanya karena 

usahanya semakin 

kesini semakin 

maju sehingga 

beliau semakin 

semangat dalam 

menjalaninya. 

Menurut saya bapak 

slamet memiliki rasa 

optimisme yang 

tinggi untuk 

kemajuan usaha 

batiknya. 

Bapak harusnya 

memiliki rasa 

optimis yang tinggi 

untuk kemajuan 

usaha batiknya 

sehingga 

bawahannya yang 

menjalani juga ikut 

semangat. 

Bapak H Slametmemiliki 

rasa optimisme yang tinggi 

untuk kemajuan usaha 

batiknya karena usahana 

semakin maju dan 

membuat beliau semakin 

semangat dalam 

menjalaninya. 

 Apakah bapak Beliau tidak Bapak slamet Bapak slamet Bapak H Slamet tidak 
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Slamet tidak 

tergantung pada 

siapapun dalam 

pengambilan 

keputusan? 

Keputusan seperti 

apa yang sering 

bapak Slamet 

ambil dalam 

kehidupan sehari 

– hari terkait 

dengan usaha 

batik bapak ? 

tergantung pada 

siapapun dalam 

pengambilan 

keputusan apalagi 

dalam pemilihan 

motif. 

menurut saya tidak 

tergantung pada 

siapapun dalam 

pengambilan 

keputusan, namun 

pasti ada beberapa 

hal yang tergantung 

sama orang lain 

dalam pengambilan 

keputusan misalnya 

minta pendapat 

dengan bawahannya. 

Tp kalau untuk motif 

bapak mengambil 

keputusan sendiri. 

kadang meminta 

pendapat sama saya 

dalam pengambilan 

keputusan. 

tergantung pada siapapun 

dalam pengambilan 

keputusan. Tetapi pasti 

ada beberapa hal yang 

beliau meminta pendapat 

dengan karyawannya.  

Berorientasi 

tugas dan hasil 

Apakah bapak 

slamet mengontrol 

setiap produk 

batik yang sudah 

jadi? Apa saja 

yang bapak Abbas 

perhatikan dalam 

mengontrol 

produk batik 

tersebut ? 

Iya beliau setiap 

ada produk yang 

sudah jadi beliau 

pasti mengontrol 

produknya. 

Mengenai apa saja 

yang dikontrol 

kurang tahu, lebih 

baik tanyakan 

kepada beliau agar 

lebih akurat. 

Bapak slamet pasti 

mengontrol setiap 

produk yang sudah 

jadi. Seringnya 

seperti itu. 

Bapak mengontrol 

produk yang sudah 

jadi, paling beliau 

mengontrol 

kualitasnya.  

Bapak H 

Slametmengontrol setiap 

produk batik yang sudah 

jadi. Beliau 

memperhatikan kualitas 

dari produk tersebut.  

 Apakah Beliau memiliki Iya, selama Bapak Slamet mau Bapak H Slametmemiliki 
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bapakslamet 

memiliki tekad 

yang kuat untuk 

bekerja keras? 

Misalnya, mau 

mengorbankan 

waktu untuk 

menemui rekan 

kerja?  

tekad yang kuat 

untuk bekerja 

keras. 

pengamatan saya 

seperti itu. Beliau 

pekerja keras. 

mengorbankan 

waktu untuk 

menemui rekan 

kerja. 

tekad yang kuat untuk 

bekerja keras dan mau 

mengorbankan waktu 

untuk menemui rekan 

kerja.  

 Apakah bapak 

Slamet memiliki 

standard kualitas 

pada produk batik 

bapak slamet? 

Apa saja kriteria 

standar tersebut? 

Beliau memiliki 

standar kualitas 

pastinya. Karena 

itu menjadi dasar 

ya. 

Bapak slamet 

memiliki standar 

kualitas pada produk 

batik. Kalau ditanya 

apa saja kriterianya 

coba tanyakan sama 

beliau. 

Ya beliau memiliki 

standar kualitas 

pada produk batik. 

Bapak H Slametmemiliki 

standard kualitas pada 

produk batik bapak slamet. 

 Jika ada produk 

yang rusak, 

bagaimana cara 

bapak slamet 

menghadapinya? 

Biasanya yang 

rusaknya tidak 

parah dibedakan 

dengan yang 

parah. Yang tidak 

parah biasanya 

dijahit untuk baju 

murah. 

Kalau ada produk 

yang rusak beliau 

simpan dan 

kumpulkan untuk 

dijahit menjadi baju. 

Lalu dijual dengan 

harga miring. 

Jika ada produk 

yang rusak biasanya 

beliau simpan. 

Bapak H Slamet memilih 

produk yang rusaknya 

tidak terlalu parah dan 

akan dijahit menjadi baju 

yang akan dijual dengan 

harga murah.  

 Bagaimana 

motivasi bapak 

Slamet dalam 

Motivasi beliau 

dalam 

menjalankan usaha 

Motivasi bapak 

slamet dalam 

menjalankan usaha 

Bapak slamet 

pernah bilang 

dengan saya, 

Motivasi Bapak H Slamet 

dalam menjalani usaha 

adalah ingin membuat 



 

 

Variabel Indikator Istri Saudara Tenaga Kerja Kesimpulan 

menjalankan 

usaha batik ? 

batik adalah ingin 

membuat orang 

tuanya bangga. 

batik tentunya 

dukungan dari 

banyak pihak 

terutama keluarga. 

motivasinya adalah 

agar usahanya dapat 

berkembang. Jadi 

itu yang menjadi 

dasar beliau dalam 

menjalani usaha. 

orang tuanya bangga, 

mendapat dukungan dari 

keluarga dan ingin 

usahanya dapat terus 

berkembang. 

 Apabila terjadi 

permasalahan 

kecil dalam suatu 

perusahaan, 

apakah bapak 

slamet bersedia 

untuk langsung 

menyelesaikan 

permasalahan 

tersebut?  

Iya, beliau pasti 

bersedia. 

Bapak slamet itu 

orangnya tidak suka 

memperpanjang 

masalah, kalau ada 

masalah inginnya 

langsung 

diselesaikan. 

Iya beliau bersedia 

untuk 

menyelesaikan 

permsalahan yang 

ada walaupun 

masalah kecil 

sekalipun. Kalau 

beliau 

mengetahuinya ya. 

Bapak H Slametbersedia 

untuk langsung 

menyelesaikan 

permasalahan kecil yang 

muncul di perusahaan jika 

beliau mengetahuinya, 

Pengambilan 

resiko 

Apakah bapak 

slamet selalu 

memperhatikan 

cuaca sebelum 

melakukan 

produksi? Apa 

yang bapak slamet 

lakukan ketika 

salah 

memprediksi 

cuaca? 

Beliau selalu 

memperhatikan 

cuaca sebelum 

melakukan 

produksi agar 

produksinya dapat 

maksimal. 

Iya, bapak slamet 

selalu 

memperhatikan 

cuaca setiap pagi ( 

sebelum produksi ) 

kalau panas ya 

produksi kalau 

enggak ya enggak 

produksi. 

iya selalu 

memperhatikan 

cuaca.kalau hujan 

atau mendung 

karyawannya 

dialihkan ke 

pekerjaan lainnya. 

Bapak H Slamet selalu 

memperhatikan cuaca 

sebelum melakukan 

produksi agar produksinya 

dapat maksimal. Jika 

cuaca mendung atau hujan 

maka karyawannya 

dialihkan ke pekerjaan 

lainnya. 
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 Apakah bapak 

slamet berani 

mengambil 

keputusan yang 

berakibat pada 

kerugian? 

Misalnya seperti 

apa? 

Iya, beliau berani 

mengambil 

keputusan yang 

berakibat pada 

kerugian, ya itu 

sudah menjadi 

resiko sebagai 

seorang pengusaha 

ya. Harus berani. 

Bapak slamet berani 

mengambil 

keputusan yang 

berakibat pada 

kerugian. Menurut 

saya itu harus. 

Berani.  Bapak H Slamet berani 

mengambil keputusan 

yang berakibat pada 

kerugian.  

 Apakah 

perusahaan bapak 

slamet mampu 

menghadapi 

persaingan usaha 

batik yang 

semakin ketat? 

Bagaimana cara 

menghadapinya? 

Insyaallah mampu. 

Caranya dengan 

mengeluarkan 

motif baru.  

Mampu karena 

beliau ada designer 

sendiri. Tentunya 

pasti motif – 

motifnya bagus – 

bagus dan sesuai 

dengan keinginan 

bapak slamet sendiri. 

Menurut saya bapak 

mampu. 

Bapak H Slametmampu 

menghadapi persaingan 

usaha batik yang semakin 

ketat. Caranya dengan 

selalu mengeluarkan 

motif-motif baru.  

Kepemimpinan Apakah bapak 

slamet ikut terjun 

langsung dalam 

pengawasan 

produksi batik? 

Bagaimana 

apabila bapak 

slamet 

berhalangan 

Iya, sama 

mandornya. 

Iya beliau terjun 

langsung dalam 

pengawasan 

produksi batik. Yang 

saya tahu seperti itu. 

Iya, tapi jarang. 

Biasanya 

mandornya yang 

sering melakukan 

pengawasan 

produksi batik. 

Kalau bapak tidak 

tentu waktunya. 

Kadang setiap hari, 

Bapak H Slamet selalu 

menyempatkan waktu 

untuk ikut terjun langsung 

dalam pengawasan 

produksi batik. Jika beliau 

berhalangan hadir maka 

manajernya yang akan 

melakukan pengawasan 

produksi batik.  
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hadir? Apakah 

tetap ada orang 

lain yang terjun 

langsung dalam 

pengawasan 

produksi batik? 

kadang jarang. Gak 

tentu. 

 Apakah bapak 

slamet mengatur 

dan membagi 

tugas karyawan 

dengan baik? 

Bagaimana 

caranya? 

Tidak, sudah 

dipasrahkan sama 

mandornya. Paling 

beliau hanya 

mengontrol saja. 

Kalau mengatur dan 

membagi tugas 

sepertinya sudah 

baik, ada mandornya 

juga yang 

pengalaman.  

 Ya, beliau 

memasrahkan 

kepada mandor 

yang pengalaman di 

bidang batik jadi 

pasti mandor 

tersebut sudah tahu 

pekerjaannya harus 

melakukan apa, 

dsb. 

Bapak H Slametmengatur 

dan membagi tugas 

karyawan dengan baik 

melalui manajernya.  

 Apakah bapak 

dapat memimpin 

perusahaan 

dengan baik ? 

Bagaimana cara 

bapak memimpin 

perusahaan bapak 

selama ini ? 

 

Menurut saya iya. 

Caranya adalah 

beliau sering 

menanyakan 

perkembangan 

usaha tiap hari dan 

apabila ada 

masalah langsung 

beliau selesaikan. 

Yang saya tau, 

beliau dapat 

memimpin 

perusahaan dengan 

baik.  

Bapak dapat 

memimpin 

perusahaan dengan 

baik menurut saya. 

Caranya adalah 

dengan sering ada 

di lapangan, sering 

ngobrol - ngobrol 

mengenai 

perkembangan 

usaha. 

Bapak H Slamet dapat 

memimpin perusahaan 

dengan baik dengan cara 

sering ada di tempat usaha 

untuk menanyakan 

perkembangan usaha yang 

beliau jalani. 
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Keorisinilan Apakah bapak 

slamet memiliki 

produk yang tidak 

dimiliki 

kompetitor? 

Produk seperti 

apa?  

Ya, motifnya baru 

dan pasti belum 

dimiliki oleh 

kompetitor. 

Bapak slamet pasti 

mengeluarkan 

produk baru, jadi 

kompetitor belum 

punya. 

Ya punya, motif 

baru biasanya yang 

didesain oleh 

designernya. 

Bapak H Slametmemiliki 

produk yang tidak dimiliki 

kompetitor yaitu motif-

motif baru yang di desain 

oleh desainernya sendiri. 

 Apakah bapak 

slamet 

mendaftarkan 

logo produk atau 

perusahaan? Jika 

iya, apa manfaat 

yang bapak dapat? 

Jika tidak, apabila 

ada yang 

menduplikasi 

motif yang bapak 

Ibad miliki? Apa 

yang bapak Ibad 

lakukan? 

Tidak. Tapi 

merknya ada. 

Enggak, kalau 

masalah duplikasi 

sudah umum. 

Tidak didaftarkan. Bapak H Slamet tidak 

mendaftarkan logo produk 

atau perusahaan karena 

duplikasi adalah masalah 

sudah umum. 

 Apakah bapak 

slamet akan 

memperbarui 

motif batik sesuai 

dengan 

perkembangan 

Iya, memperbarui 

motifnya memang 

sesuai dengan 

perkembangan 

mode, tapi motif 

yang tidak ada 

Iya beliau 

memperbarui motif 

batik sesuai dengan 

perkembangan 

mode. 

Iya, untuk 

mengikuti 

perkembangan 

mode beliau dapat 

informasi dari 

designernya. 

Bapak H 

Slametmemperbarui motif 

batik sesuai dengan 

perkembangan mode.  

Beliau mendapatkan 

informasi mengenai 
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mode? Untuk 

mengikuti 

perkembangan 

mode informasi 

dari mana saja 

yang bapak slamet 

dapatkan? 

dipasaran.  perkembangan mode dari 

desainernya.  

Berorientasi ke 

masa depan 

Apakah bapak 

slamet memiliki 

keyakinan bahwa 

usaha 

bapakslamet akan 

bertahan jangka 

panjang? Apa 

yang membuat 

bapak slamet 

yakin? 

Iya bapak yakin 

usahanya dapat 

bertahan jangka 

panjang. 

Saya kurang tahu, 

seharusnya beliau 

yakin karena eman –

eman kalau tidak 

bertahan lama. 

Beliau harusnya 

mengusahakan akan 

hal itu. 

Yakin menurut 

saya. 

Bapak H Slametmemiliki 

keyakinan bahwa usaha 

bapak slamet akan 

bertahan jangka panjang. 

 Apakah bapak 

slamet memiliki 

cabang toko 

batik? Dimana 

saja cabang 

tersebut? 

Di IBC. Ada di wiradesa. Di 

IBC. 

Ada. Cabangnya 

Cuma satu di 

wiradesa IBC. 

Bapak H Slametmemiliki 

cabang toko batik yaitu di 

International Batik Centre.  

 Apakah bapak 

slamet memiliki 

cita – cita usaha 

untuk 

Cita – cita bapak 

itu kedepan anak 

cucunya mau 

meneruskan usaha 

Saya kurang tahu. Cita – citanya 

bapak ingin 

kedepan usahanya 

semakin maju, dan 

Bapak H Slamet ingin 

usahanya akan terus maju 

dan anak-anak beliau 

dapat meneruskan 
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kedepannya? Cita 

– cita yang seperti 

apa? 

ini. anak – anaknya 

ingin meneruskan. 

usahanya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

REKAPITULASI WAWANCARA 

DENGAN RESPONDEN BAPAK H KHAMID 

 

Variabel Indikator Tanggapan Responden Kesimpulan 

Percaya diri Apakah bapak memiliki 

keyakinan terhadap motif batik 

yang dihasilkan ? apa yang 

membuat bapak yakin terhadap 

motif – motif yang bapak 

ciptakan ? 

Tergantung mbak, batik saya sebagian besar 

motifnya adalah njiplak (menduplikasi) dari 

motif perusahaan lain yang sudah laku di 

pasaran. Jadi saya seperti ikut meramaikan 

saja. Yang penting produk saya laku, namun 

jika saya memproduksi motif batik sendiri, 

saya kurang yakin.   

Bapak H Khamid kurang yakin terhadap 

motif batik yang dihasilkan karena beliau 

hanya menduplikasi motif batik yang sudah 

laku di pasaran. 

 Apakah bapak memiliki rasa 

optimisme yang tinggi untuk 

kemajuan usaha batiknya? 

Bagaimana bentuk optimisme 

yang tinggi untuk kemajuan 

usaha batiknya? 

Iya kalau itu jelas, karena saya optimis 

usaha saya akan maju untuk kedepannya. 

Bapak H Khamid memiliki rasa optimisme 

yang tinggi untuk kemajuan usaha batiknya 

 Apakah bapak tidak tergantung 

pada siapapun dalam 

pengambilan keputusan? 

Keputusan seperti apa yang 

sering bapak ambil dalam 

kehidupan sehari – hari terkait 

dengan usaha batik bapak ? 

Saya tidak tergantung pada siapapun dalam 

pengambilan keputusan. Terutama untuk 

pemilihan motif. Ya saya jalan-jalan saja ke 

usaha batik ke temen-temen saya dan saya 

membeli batik yang menurut saya bakal laku 

dipasaran. Setelah saya beli, saya suruh 

pegawai saya membuat batik seperti yang 

saya beli. Biasanya mereka membuat 

batiknya ya  tidak sama persis tetap ada 

perbedaan walaupun sedikit. 

Bapak H Khamid tidak tergantung pada 

siapapun dalam pengambilan keputusan. 
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Berorientasi 

tugas dan 

hasil 

Apakah bapak mengontrol 

setiap produk batik yang sudah 

jadi? Apa saja yang bapak 

perhatikan dalam mengontrol 

produk batik tersebut ? 

Iya selalu, dan setiap hari biasanya pagi dan 

siang setelah istirahat, saya mengontrol 

kehalusan dan pewarnaan, dan melihat 

produk jadinya pada sore hari. 

Bapak H Khamid mengontrol setiap produk 

batik yang sudah jadi. Beliau 

memperhatikan kehalusan dan pewarnaan 

produk batik tersebut.  

 Apakah bapak memiliki tekad 

yang kuat untuk bekerja keras? 

Misalnya, mau mengorbankan 

waktu untuk menemui rekan 

kerja? Mengapa? 

Iya mbak, untuk kepentingan usaha saya 

mau mengorbankan waktu. Ya supaya usaha 

saya dapat berjalan dengan lancar.  

Bapak H Khamid memiliki tekad yang kuat 

untuk bekerja keras. Beliau mau 

mengorbankan waktu untuk kepentingan 

usaha agar usahanya dapat berjalan dengan 

lancar. 

 Apakah bapak memiliki 

standard kualitas pada produk 

batik bapak? Apa saja kriteria 

standar tersebut? 

Kalau saya yang penting pewarnaanya bagus 

dan kualitas kainnya lebih baik diatas 

produk yang ada di pasaran itu saja sih 

mbak. 

Bapak H Khamid memiliki standard kualitas 

pada produk batiknya yaitu kualitasn 

pewarnaan dan kain yang lebih baik dari 

produk yang ada di pasaran.  

 Jika ada produk yang rusak, 

bagaimana cara bapak 

menghadapinya? 

Saya kumpulkan semua yang rusak tetapi 

masih layak, dan saya bikin kerajinan seperti 

tempat pensil, tas kain, tempat leptop. 

Karena menurut saya jika dijahit menjadi 

baju, sudah banyak dipasaran. Kalau jadi 

tas-tas dan tempat pensil kan malah unik dan 

tidak biasa. 

Bapak H Khamid mengumpulkan semua 

produk batik rusak yang masih layak dan 

beliau buat menjadi kerajinan seperti tempat 

pensil, tas kain, tempat leptop.  

 Bagaimana motivasi bapak 

dalam menjalankan usaha batik 

? 

Motivasi saya dalam menjalankan usaha 

adalah keluarga saya. Karena dengan adanya 

dukungan dari anak istri membuat saya 

semakin semangat untuk menjalankan usaha 

ini.  

Motivasi Bapak H Khamid dalam 

menjalankan usaha adalah dukungan dari 

keluarga.  

 Apabila terjadi permasalahan Sekecil apapun masalah yang timbul harus Bapak H Khamid bersedia untuk langsung 
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kecil dalam suatu perusahaan, 

apakah bapak bersedia untuk 

langsung menyelesaikan 

permasalahan tersebut? 

Mengapa? 

segera diselesaikan. Dan jika saya 

mengetahuinya pun saya juga akan langsung 

ikut menyelesaikan. 

menyelesaikan permasalahan kecil yang 

muncul di perusahaan jika beliayu 

mengetahuinya.  

Pengambilan 

resiko 

Apakah bapak selalu 

memperhatikan cuaca sebelum 

melakukan produksi? Apa 

yang bapak lakukan ketika 

salah memprediksi cuaca? 

Pasti, karna itu penting. Jika cuaca mendung 

maka panas yang dibutuhkan untuk 

mengeringkan hasil sablon akan kurang. 

Karena setelah batik di sablon, dibutuhkan 

sinar matahari yang menyengat agar 

sablonannya itu kering. Ketika saya salah 

memprediksi cuaca ya maka akan banyak 

kain yang gagal produksi, dan untuk 

meminimalisir terjadinya kerugian, maka 

kain-kain tersebutlah yang akan dijahit 

menjadi tas atau tempat pensil agar tetap 

bisa dijual.  

Bapak H Khamid selalu memperhatikan 

cuaca sebelum melakukan produksi. Ketika 

beliau salah memprediksi cuaca maka akan 

banyak kain yang gagal produksi, sehingga 

untuk meminimalisir terjadinya kerugian, 

maka kain-kain tersebut akan dijahit 

menjadi kerajinan supaya tetap bisa dijual. 

 Apakah bapak berani 

mengambil keputusan yang 

berakibat pada kerugian? 

Misalnya seperti apa? 

Ya, biasanya itu tentang pembelian produk 

mbak. Kita tidak kenal dengan konsumen 

baru. Tetapi beliau membeli produk dengan 

jumlah yang banyak. Karena di tempat saya 

untuk memesan produk batik dalam jumlah 

besar hanya dibutuhkan DP 20%, maka saya 

juga meminta fotokopi KTP. Sehingga jika 

terjadi hal-hal yang tidak di inginkan, 

tinggal datangi saja rumahnya. 

Bapak H Khamid berani mengambil 

keputusan yang berakibat pada kerugian.  

 Apakah perusahaan bapak Mampu. Dengan terus memproduksi batik Bapak H Khamid mampu menghadapi 
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mampu menghadapi 

persaingan usaha batik yang 

semakin ketat? Bagaimana cara 

menghadapinya? 

dan memperluas area pemasarannya. persaingan usaha batik yang semakin ketat 

dengan terus memproduksi batik dan 

memperluas area pemasarannya. 

Kepemimpin

an 

Apakah bapak ikut terjun 

langsung dalam pengawasan 

produksi batik? Bagaimana 

apabila bapak berhalangan 

hadir? Apakah tetap ada orang 

lain yang terjun langsung 

dalam pengawasan produksi 

batik? 

 

Iya saya terjun langsung. Tetapi apabila saya 

berhalangan hadir, saya mempercayakannya 

kepada istri saya. Nanti istri saya yang akan 

menggantikan saya. Yang terpenting setiap 

hari harus ada yang terjun langsung untuk 

mengawasi proses produksi.  

Bapak H Khamid ikut terjun langsung dalam 

pengawasan produksi batik jika beliau 

berhalangan hadir maka akan digantikan 

oleh istrinya.  

 Apakah bapak mengatur dan 

membagi tugas karyawan 

dengan baik? Bagaimana 

caranya? 

Selama ini semuanya sudah berjalan dengan 

baik, pada awalnya saya hanya 

memperkerjakan orang pada bidangnya 

masing-masing. Jadi pembagian tugasnya 

juga lebih mudah. 

Bapak H Khamid mengatur dan membagi 

tugas karyawan dengan baik karena pada 

awalnya beliau memperkerjakan orang pada 

bidangnya masing-masing.  

 Apakah bapak dapat 

memimpin perusahaan dengan 

baik ? Bagaimana cara bapak 

memimpin perusahaan bapak 

selama ini ? 

 

Saya dapat memimpin perusahaan dengan 

baik. Caranya dengan berusaha keras agar 

perusahaan itu tetap jalan dan tenaga kerja 

tidak berhenti produksi. Saya kasihan 

dengan mereka kalau perusahaan berhenti 

produksi itu artinya mereka tidak kerja. 

Padahal mereka juga butuh makan, keluarga 

mereka juga memiliki banyak kebutuhan.  

Bapak H Khamid dapat memimpin 

perusahaan dengan baik. Caranya dengan 

berusaha keras agar perusahan tetap jalan 

dan tenaga kerja tidak berhenti produksi. 

Keorisinilan Apakah bapak memiliki Tidak, saya hanya memproduksi batik yang Bapak H Khamid tidak memiliki produk 
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produk yang tidak dimiliki 

kompetitor? Produk seperti 

apa?  

laku atau sedang ramai di pasaran dan 

produk tersebut adalah produk yang dimiliki 

banyak kompetitor.  

yang tidak dimiliki oleh competitor. 

 Apakah bapak mendaftarkan 

logo produk atau perusahaan? 

Jika iya, apa manfaat yang 

bapak dapat? Jika tidak, 

apabila ada yang menduplikasi 

motif yang bapak miliki? Apa 

yang bapak lakukan? 

Tidak, saya biarkan karena rejeki sudah ada 

yag mengatur. Dan biar saja orang yang 

menduplikasi ikut meramaikan motif yang 

sedang ramai di pasaran. 

Bapak H Khamid tidak mendaftarkan logo 

produk atau perusahaan.  

 Apakah bapak akan 

memperbarui motif batik 

sesuai dengan perkembangan 

mode? Untuk mengikuti 

perkembangan mode informasi 

dari mana saja yang bapak 

dapatkan? 

Iya, setiap ada motif yang sedang ramai dan 

saya belum punya, akan saya cetak. 

Biasanya saya suka main-main ke tempat 

temen yang juga usaha batik, untuk melihat 

motif batik yang sedang ngetrend (ramai). 

Saya memperbarui motif itu tiga bulan 

sekali. Karena setiap motif baru biasanya 

dalam 2-3 bulan masih ramai. Dan bulan 

keempat mengalami penurunan. Makanya 

pada bulan ke empat harus sudah diperbarui. 

Bapak H Khamid selalumemperbarui motif 

batik sesuai dengan perkembangan mode. 

Untuk mendapatkan informasi tentang batik 

yang sedang ramai, biasanya beliau 

berkunjung ke rekan kerja beliau yang sama-

sama memiliki usaha batik. 

Bapak H Khamid memperbarui motif batik 

tiga bulan sekali. 

Berorientasi 

ke masa 

depan 

Apakah bapak memiliki 

keyakinan bahwa usaha bapak 

akan bertahan jangka panjang? 

Apa yang membuat bapak 

yakin? 

Yakin, yang membuat saya yakin adalah 

banyaknya permintaan batik saat ini. 

Bapak H Khamid memiliki keyakinan 

bahwa usaha bapak akan bertahan jangka 

panjang karena banyaknya permintaan batik 

pada saat ini.  

 Apakah bapak memiliki 

cabang toko batik? Dimana 

Ada, di Pasar Grosir Setono. Bapak H Khamid memiliki cabang toko 

batik yaitu di Pasar Grosir Setono. 
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saja cabang tersebut? 

 Apakah bapak memiliki cita – 

cita usaha untuk kedepannya? 

Cita – cita yang seperti apa? 

Cita-cita saya anak saya tidak hanya bisa 

meneruskan usaha ini tetapi juga dapat 

mengembangkan usaha yang sudah saya 

rintis sejak awal. 

Bapak H Khamid ingin anak-anaknya dapat 

meneruskan dan mengembangkan usaha 

yang sudah beliau rintis dari awal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

REKAPITULASI WAWANCARA 

DENGAN ISTRI, SAUDARA TERDEKAT, TENAGA KERJA BAPAK H KHAMID 

 

Variabel Indikator Istri Saudara Tenaga Kerja Kesimpulan 

Percaya diri Apakah bapak 

khamid memiliki 

keyakinan 

terhadap motif 

batik yang 

dihasilkan ? apa 

yang membuat 

bapak yakin 

terhadap motif – 

motif yang bapak 

ciptakan ? 

Bapak khamid 

memiliki keyakinan 

terhadap motif yang 

dihasilkan karena 

memang beliau 

hanya membuat 

motif yang sedang 

ramai di pasaran.  

Beliau memiliki 

keyakinan terhadap 

motif batik yang 

dihasilkan. 

Bapak khamid menurut 

saya yakin dengan motif 

batiknya karena beliau 

membuat motif yang 

menurutnya laku di 

pasar. 

Bapak H Khamid memiliki 

keyakinan terhadap motif 

yang dihasilkan karena 

beliau hanya membuat 

motif yang sedang ramai 

dan laku di pasaran.  

 Apakah bapak 

khamid memiliki 

rasa optimisme 

yang tinggi untuk 

kemajuan usaha 

batiknya? 

Bagaimana bentuk 

optimisme yang 

tinggi untuk 

kemajuan usaha 

batiknya? 

Bapak khamid 

memiliki optimis 

yang tinggi untuk 

kemajuan usaha 

kalau sistem usaha 

beliau seperti ini. 

Menurut saya bapak 

khamid optimisnya 

tinggi. Karena mudah 

menurut saya dalam 

menjalani usaha batik. 

Iya beliau optimis untuk 

kemajuan usahanya. 

Bapak H Khamid memiliki 

rasa optimisme yang tinggi 

untuk kemajuan usaha 

batiknya. 
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 Apakah bapak 

khamid tidak 

tergantung pada 

siapapun dalam 

pengambilan 

keputusan? 

Keputusan seperti 

apa yang sering 

bapak khamid 

ambil dalam 

kehidupan sehari – 

hari terkait dengan 

usaha batik bapak 

? 

Beliau tidak 

tergantung pada 

siapapun dalam 

pengambilan 

keputusan. 

Bapak khamid menurut 

saya tidak tergantung 

pada siapapun dalam 

pengambilan 

keputusan,  

Beliau tidak tergantung 

pada siapapun dalam 

pengambilan keputusan. 

Seringnya sih pemilihan 

motif batik.  

Bapak H Khamid tidak 

tergantung pada siapapun 

dalam pengambilan 

keputusan. 

Berorientasi 

tugas dan hasil 

Apakah bapak 

khamid 

mengontrol setiap 

produk batik yang 

sudah jadi? Apa 

saja yang bapak 

khamid perhatikan 

dalam mengontrol 

produk batik 

tersebut ? 

Iya beliau 

mengontrol setiap 

produk batik yang 

sudah jadi. Proses 

produksi juga beliau 

awasi dan kontrol. 

Iya, yang diperhatikan 

beliau biasanya 

kualitasnya. Kain, 

warna, mungkin sampai 

jumlah produksi. 

Bapak khamid terus 

mengontrol produk batik 

yang sudah jadi.  

Bapak H Khamid 

mengontrol setiap produk 

batik yang sudah jadi. 

Beliau memperhatikan 

kualitas produk tersebut.  

 Apakah 

bapakkhamid 

memiliki tekad 

Iya untuk kemajuan 

usaha tentunya ya. 

Iya, bapak khamid 

pekerja keras. 

Iya itu pasti mbak, untuk 

kemajuan usahanya. 

Bapak H Khamid memiliki 

tekad yang kuat untuk 

bekerja keras. 
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yang kuat untuk 

bekerja keras? 

Misalnya, mau 

mengorbankan 

waktu untuk 

menemui rekan 

kerja?  

 Apakah bapak 

khamid memiliki 

standard kualitas 

pada produk batik 

bapak khamid? 

Apa saja kriteria 

standar tersebut? 

Ya, bapak itu tidak 

neko – neko yang 

penting konsumen 

suka sama motifnya. 

Ya beliau sepertinya 

punya ya. Dan itu 

memang harus ada 

standar kualitas seperti 

itu. 

Ya bapak punya standar 

kualitas. Standart 

kualitasnya ya dengan 

pewarnaan dan kain 

yang bagus. 

Bapak H Khamid memiliki 

standard kualitas pada 

produk batiknya yaitu 

dengan kualitas pewarnaan 

dan kain yang bagus.   

 Jika ada produk 

yang rusak, 

bagaimana cara 

bapak khamid 

menghadapinya? 

Dikumpulkan dibuat 

kerajinan tangan. 

Yang masih bagus di 

kumpulkan dan dibuat 

seperti tempat bolpoin, 

tempat tisu, dsb. Yang 

unik – unik. 

Yang rusaknya tidak 

parah beliau simpan. 

Bapak H Khamid 

mengumpulkan produk 

yang rusak dan beliau buat 

menjadi kerajinan tangan.  

 Bagaimana 

motivasi bapak 

khamid dalam 

menjalankan usaha 

batik ? 

Motivasi nya dari 

saya dan anak – 

anak.  

Motivasinya dari 

keluarga beliau. 

Motivasi beliau ya dari 

keluarganya. 

Motivasi Bapak H Khamid 

dalam menjalani usaha 

adalah keluarganya.  

 Apabila terjadi 

permasalahan 

kecil dalam suatu 

Iya, bapak khamid 

bersedia untuk 

langsung 

Beliau akan 

menyelesaikannya. 

Iya, kalau tidak 

masalahnya bisa berlarut 

– larut efeknya tidak 

Bapak H Khamid bersedia 

untuk langsung 

menyelesaikan 
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perusahaan, 

apakah bapak 

khamid bersedia 

untuk langsung 

menyelesaikan 

permasalahan 

tersebut?  

menyelesaikan 

masalah. 

baik untuk perusahaan. permasalahan kecil yang 

muncul di perusahaan. 

Pengambilan 

resiko 

Apakah bapak 

khamid selalu 

memperhatikan 

cuaca sebelum 

melakukan 

produksi? Apa 

yang bapak slamet 

lakukan ketika 

salah memprediksi 

cuaca? 

Iya setiap pagi 

sebelum produksi 

biasanya. 

Bapak khamid selalu 

memperhatikan cuaca 

sebelum melakukan 

produksi. 

Iya, itu untuk 

memastikan akan 

produksi atau tidak. 

Kalau hujan tidak 

produksi. 

Bapak H Khamid selalu 

memperhatikan cuaca 

sebelum melakukan 

produksi. Jika cuaca 

mendung atau hujan maka 

produksi tidak dilakukan.  

 Apakah bapak 

khamid berani 

mengambil 

keputusan yang 

berakibat pada 

kerugian? 

Misalnya seperti 

apa? 

Sebagai seorang 

pengusaha batik 

tentunya dia berani 

mengambil 

keputusan ya, 

walaupun itu 

berakibat kerugian 

sekalipun. 

Beliau berani 

mengambil keputusan 

yang berakibat pada 

kerugian. 

Berani harusnya. Bapak H Khamid berani 

mengambil keputusan 

yang berakibat pada 

kerugian. 

 Apakah 

perusahaan bapak 

Mampu, caranya 

dengan menurut saya 

Di tengah – tengah 

persaingan batik yang 

Mampu, caranya dengan 

mempertahankan kinerja 

Bapak H Khamid mampu 

menghadapi persaingan 
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khamid mampu 

menghadapi 

persaingan usaha 

batik yang 

semakin ketat? 

Bagaimana cara 

menghadapinya? 

adalah konsisten 

dalam kualitas 

produksi.  

semakin ketat, mau 

tidak mau jika harus 

bertahan harus kuat 

dalam pemasarannya. 

yang baik dan 

memperbaiki yang 

kurang baik. 

usaha batik yang semakin 

ketat dengan terus 

memperkuat pemasaran 

dan tetap konsisten dalam 

kualitas produk yang 

dihasilkan.  

Kepemimpinan Apakah bapak 

khamid ikut terjun 

langsung dalam 

pengawasan 

produksi batik? 

Bagaimana apabila 

bapak khamid 

berhalangan hadir? 

Apakah tetap ada 

orang lain yang 

terjun langsung 

dalam pengawasan 

produksi batik? 

Iya, kalau bapak pas 

pergi biasanya saya 

yang menggantikan. 

Saya tidak tahu 

masalah itu, tapi 

seharusnya iya. 

Iya, sering. Kadang 

istrinya ikut ngawasin. 

Bapak H Khamidikut 

terjun langsung dalam 

pengawasan produksi batik 

jika beliau berhalangan 

hadir maka akan 

digantikan oleh istrinya.  

 Apakah 

bapakkhamid 

mengatur dan 

membagi tugas 

karyawan dengan 

baik? Bagaimana 

caranya? 

Menurut saya 

pembagian tugas 

karyawan dan kerja 

karyawan sudah 

baik. Awalnya beliau 

hanya menempatkan 

orang – orang di job 

Bapak khamid sudah 

baik dalam hal 

mengatur dan membagi 

tugas karyawan. 

 Ya menurut saya sudah 

baik. 

Bapak H Khamid 

mengatur dan membagi 

tugas karyawan dengan 

baik karena pada awalnya 

beliau memperkerjakan 

orang pada bidangnya 

masing-masing. 
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masing – masing saja 

terus di brifing setiap 

pagi, kalau sekarang 

mereka sudah tahu 

harus mengerjakan 

apa. 

 Apakah bapak 

dapat memimpin 

perusahaan dengan 

baik ? Bagaimana 

cara bapak 

memimpin 

perusahaan bapak 

selama ini ? 

 

Bapak menurut saya 

memimpin 

perusahaan ini 

dengan baik karena 

beliau mau bekerja 

keras demi 

perusahaannya. 

Beliau dapat 

memimpin perusahaan 

dengan baik. Beliau itu 

orangnya trenyuhan, 

tidak tegaan. Jadi 

beliau tidak ingin 

usahanya berhenti atau 

karyawannya tidak 

bekerja. 

Bapak Khamid menurut 

saya orang yang baik. 

Beliau dapat memimpin 

perusahaan dengan baik.  

Bapak H Khamid dapat 

memimpin perusahaan 

dengan baik karena beliau 

mau bekerja keras demi 

perusahaannya. 

Keorisinilan Apakah bapak 

khamid memiliki 

produk yang tidak 

dimiliki 

kompetitor? 

Produk seperti 

apa?  

Tidak punya karena 

kita hanya 

menduplikasi saja. 

Tidak kayaknya, karena 

dia memproduksi motif 

batik yang sedang rame 

atau ngetrend. 

Tidak punya. Bapak H Khamid tidak 

memiliki produk yang 

tidak dimiliki kompetitor. 

 Apakah Bapak H 

Khamid 

mendaftarkan logo 

produk atau 

perusahaan? Jika 

Tidak. Tidak, apabila ada yang 

menduplikasi ya 

harusnya didiamkan 

saja karena beliau juga 

menduplikasi kan. 

Enggak mbak. Bapak H Khamid 

mendaftarkan logtidak o 

produk atau perusahaan 

karena beliau juga 

melakukan duplikasi motif 



 

 

Variabel Indikator Istri Saudara Tenaga Kerja Kesimpulan 

iya, apa manfaat 

yang bapak dapat? 

Jika tidak, apabila 

ada yang 

menduplikasi 

motif yang bapak 

Ibad miliki? Apa 

yang bapak Ibad 

lakukan? 

batik. 

 Apakah bapak 

khamid akan 

memperbarui 

motif batik sesuai 

dengan 

perkembangan 

mode? Untuk 

mengikuti 

perkembangan 

mode informasi 

dari mana saja 

yang bapak slamet 

dapatkan? 

Iya selalu, kadang 

beliau beli di pasar 

batik yang batiknya 

ramai di pasaran. 

Lalu dicontoh.  

Iya beliau selalu 

mengikuti 

perkembangan mode 

dalam pemilihan motif. 

Iya, untuk mengikuti 

perkembangan mode 

bapak suka membeli 

batik jadi yang ada 

dipasaran dan kadang 

membeli batiknya 

teman. 

Bapak H Khamid selalu 

memperbarui motif batik 

sesuai dengan 

perkembangan mode 

dalam pemilihan motif. 



 

 

Variabel Indikator Istri Saudara Tenaga Kerja Kesimpulan 

Berorientasi ke 

masa depan 

Apakah bapak 

khamid memiliki 

keyakinan bahwa 

usaha bapak 

khamid akan 

bertahan jangka 

panjang? Apa 

yang membuat 

bapak slamet 

yakin? 

Iya mudah – 

mudahan usahanya 

dpat bertahan jangka 

panjang. 

Menurut saya, kalau 

beliau hanya 

menduplikasi saja ya 

tidak yakin saya. 

Karena seorang 

pengusaha harus 

mempunyai ciri khas 

sendiri. 

Wah saya kurang tahu, 

coba tanyakan sama 

beliau. 

Bapak H Khamid yakin 

bahwa usahanya dapat 

bertahan jangka panjang. 

 

 

 

 
 

 Apakah bapak 

khamid memiliki 

cabang toko batik? 

Dimana saja 

cabang tersebut? 

Ada kok di setono. Ada di setono Di setono. Tapi dirumah 

juga jual. 

Bapak H Khamid memiliki 

cabang toko batik di Pasar 

Grosir Setono.  

 Apakah bapak 

khamid memiliki 

cita – cita usaha 

untuk 

kedepannya? Cita 

– cita yang seperti 

apa? 

Cita – citanya 

kedepan semakin 

maju dan semakin 

baik. Dan semoga 

anak – anak kita mau 

menjalani dan 

mengembangkan. 

Saya tidak tahu kalau 

tentang cita – cita 

beliau. Tapi pasti 

beliau mempunyai cita 

– cita kedepannya 

usahanya ingin 

dibagaimanakan. 

Cita – cita beliau adalah 

ingin usahanya 

berkembang, yang saya 

tahu seperti itu. 

Bapak H Khamid 

menginginkan usahanya 

akan terus maju dan beliau 

juga berharap anak-

analnya mau meneruskan 

serta mengembangkan 

usahannya.  

 

 



 

 

LAMPIRAN 3 

Contoh Motif Kain Batik 

Pada Setiap Responden 

 

N

o 

Motif Pemilik 

1  

 

 

 
 

 

 

Bapak H 

Muhamma

d Abbas 

2  

 

 

 
 

 

 

Bapak H 

Mito 

 



 

 

 

 

 

No Motif Pemilik 

3  

 
 

Bapak H 

Slamet 

Sulistyo 

4  

 
 

 

Bapak H 

Ibad 



 

 

5  

 
 

Bapak H 

Nur 

Khamid 

 


