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Lampiran  

 

Daftar Pertanyaan Umum  

1. Sejak kapan usaha batik Arjuna berdiri?  

2. Apakah pernah mengikuti pelatihan-pelatihan membatik?  

3. Jenis Batik seperti apa yang diproduksi oleh Batik Arjuna?  

4. Siapa saja yang turut membantu dalam kegiatan produksi Batik Arjuna?  

5.  Berapa omset penjualan Batik Arjuna?  

 

Daftar Pertanyaan (SM-14)  

1. Hal-hal apa yang anda amati dalam kegiatan usaha anda? Siapa yang 

membantu anda dalam pengamatan tersebut?  

2. Masalah apa yang anda temui dalam pengamatan anda atau dalam kegiatan 

menjalankan usaha anda?  

3.  Pada saat anda menemukan masalah, anda tentu akan mencari jalan keluar 

dan menjadi tujuan anda. Bagaimana anda menentukan tujuan tersebut? 

Dan siapa saja yang berperan atau membantu anda dalam menentukan 

rencana untuk mencapai tujuan?  

4.  Ketika mengumpulkan data-data untuk menentukan rencana, cara apa saja 

yang digunakan?  

5.  Alternatif solusi seperti apa saja yang anda akan buat?  

6.  Bagaimana cara anda untuk melihat kembali atau mengevaluasi data-data 

yang telah anda kumpulkan untuk disesuaikan dengan tujuan anda?  

7. Hipotesis seperti apa yang akan anda buat?  

8. Tindakan apa yang anda lakukan untuk membuktikan hipotesis anda dapat 

terbukti?  

9. Apakah hipotesis yang anda buat selalu benar? Jika tidak, maka apa yang 

anda lakukan?  

10. Apakah anda orang yang berpikiran terbuka untuk menerima data-data 

baru yang dapat mempengaruhi keputusan anda?  



b 

 

11. Bagaimana anda mrealisasikan hipotesis anda? dan apakah anda tetap 

mengkontrol semuanya atau dipercayakan kepada orang lain yang 

membantu anda?  

12.  Metode apa yang anda gunakan untuk memecahkan masalah? Apakah 

metode kreatif, logika, non logika dan teknis?  

13. Tindakan yang anda lakukan untuk mencari jalan keluar untuk masalah 

anda, apakah sudah sesuai dengan prinsip dari metode penelitian yakni, 

tidak ragu-ragu , hasil dari perencanaan, pengumpulan data dan mengikuti 

langkah 1 hingga 11? 

14.  Hal-hal atau atribut pribadi apa yang mempengaruhi anda dalam 

memecahkan permasalahan yang anda temui tersebut?  

 

Jawaban Pertanyaan Umum : 

1. Usaha Batik Arjuna mulai berdiri sejak pertengahan tahun 2007. 

2. Ya, pernah mengikuti pelatihan membatik di Batik Khinanti Semarang 

pada tahun 2006. Pelatihan yang diikuti meliputi 10x pertemuan. 

Kemudian Ibu Monica belajar di pengrajin-pengrajin di Pekalongan dan 

Lasem. 

3. UKM Batik Arjuna juga menjual kain batik tulis, batik cap dan batik 

printing. Batik Arjuna juga menerima pesanan batik dengan design 

khusus. Selain itu Ibu Monica juga mau menerima pesanan apapun 

sehubungan dengan batik, misalkan dompet batik, sprei batik dan lain-lain. 

4. Karyawan, anak dan suami  dari ibu monica. Anak dan suami membantu 

dalam melakukan proses canting . 

5. Omset rata-rata adalah 5 juta per bulan. Namun ketika Lebaran atau Tahun 

Baru bisa mencapai 15 juta per bulan. 
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Jawaban Pertanyaan (SM-14)  

1. Mengamati masalah tingginya biaya produksi. Biaya yang tinggi ini adalah 

ongkos untuk menjahit baju batik. Dari awal hingga sekarang memang 

UKM Batik Arjuna tidak mempunyai tenaga khusus yang menjahit baju 

batik. Sehingga Ibu Monica menyerahkan hasil kain untuk dijahit ke 

penjahit kenalan Ibu Monica.  Pengamatan di bantu oleh suami dari Ibu 

Monica.  

2. Dimana ongkos menjahit rata-rata mencapai 35% dari harga jual. 

Contohnya : baju batik seharga Rp 130.000 dengan 1 motif mempunyai 

ongkos jahit sebesar Rp 45.000-Rp 60.000. Belum lagi harga bahan atau 

kain batik yang digunakan, peralatan dan bahan untuk membuat batik. 

Sehingga keuntungan yang didapat bisa dikatakan minim karena tingginya 

ongkos jahit tersebut.  

3. Yang ikut berperan atau membantu dalam membuat rencana yaitu suami 

dan rekan-rekan pengrajin. Dan tujuan yang ingin dicapai yaitu mengatasi 

permasalahan tingginya biaya produksi supaya ongkos menjahit bisa 

diminimalkan. Untuk meminimalkan ongkos menjahit, ada dua pilihan 

yang di usulkan yaitu Ibu Monica mengikuti kursus menjahit atau 

merekrut tenaga kerja terampil untuk menjahit produk-produk Batik 

Arjuna  

4. Dengan mencari informasi berkaitan rencana. Yaitu, selain dari 

pengalaman pribadinya, Bu Monica bertanya pada rekan sesama pengrajin 

batik yang dikenalnya,  bahwa perhitungan biaya gaji untuk 1 orang tenaga 

kerja adalah sebesar 2.000.000 setiap bulannya. Dengan gaji sebesar Rp 

2.000.000, tenaga kerja tersebut ditargetkan untuk menjahit sebanyak 14 

potong setiap minggunya, sehingga dalam sebulan menghasilkan jahitan 

kurang lebih 60 potong bsaju. Jika jumlah jahitan lebih dari 14 potong 

dalam seminggu, maka Ibu Monica harus memberikan uang tambahan atau 

uang lembur jika melebihi target. Sebagai contoh jika tenaga kerja tersebut 

menyelesaikan menjahit 15 potong baju dalam 1 minggu maka pekerja 

diberikan tambahan upah sebesar Rp 15.000 dalam minggu tersebut. 
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Semakin banyak ia menyelesaikan jahitan maka akan semakin banyak juga 

hasil yang mereka terima. Jika sebelumnya menggunakan jasa tukang jahit 

langganan dari Ibu Monica, setiap bulan Batik Arjuna hanya menghasilkan 

jahitan 30-40 potong baju, yang berpengaruh pada penjualannya.  

Untuk kursus menjahit, ibu monica mencari informasi dengan bertanya 

kepada lembaga kursus jahit bahwa untuk solusi mengikuti kursus 

menjahit ada 7 tahap yang harus dilakukan. Antara lain pelatihan Dasar 

selama 6 bulan, pelatihan Terampil selama 6 bulan, pelatihan Mahir 

selama 6 bulan, pelatihan Mahir Lisensi selama 6 bulan. Kemudian 

dilanjutkan dengan pelatihan Bordir selama 3 bulan. Pelatihan Garment 

selama 1 bulan dan pelatihan Sulam Pita selama 1 minggu. Biaya yang 

jelas untuk setiap pelatihan adalah Uang Muka masing-asing sebesar Rp 

1.000.000 serta angsuran tiap bulan sebesar Rp 250.000 – 350.000 tiap 

bulan dalam jangka waktu kurang lebih 3 tahun.   

5. Alternatif solusi yang ada yaitu Ibu Monica belajar menjahit dengan 

mengikuti kursus menjahit jika memang dirasakan perlu atau penting 

untuk jangka waktu yang lama dan untuk meminimalkan biaya. Namun 

dengan resiko membuang waktu dan tenaga . Dan alternatif solusi yang 

lain yaitu merekrut tenaga kerja terampil dengan bekerjasama dengan 

lembaga kursus menjahit. Hal ini tidak membuang waktu dan tenaga.  

6. konsultasi dengan suami, dengan menghitung perkiraan jumlah biaya yang 

dikeluarkan. Untuk solusi mengikuti kursus menjahit biaya  untuk setiap 

tahap pelatihan adalah Uang Muka masing-masing sebesar Rp 1.000.000 

serta angsuran tiap bulan sebesar Rp 250.000 – 350.000 tiap bulan. 

Sehingga total biaya yang di keluarkan sekitar Rp 15.000.000 dalam 

jangka waktu kurang lebih 3 tahun, dengan resiko waktu Ibu Monica untuk 

pengerjaan atau melakukan proses produksi Batik Arjuna menjadi 

berkurang karena harus mengikuti kursus menjahit secara berkelanjutan. 

Sedangkan jika bekerja sama dengan lembaga kursus, Ibu Monica harus 

mengeluarkan biaya gaji untuk tenaga kerja setiap bulan sebesar Rp 

2.000.000 dan uang lembur sebesar Rp 15.000 untuk setiap potongan baju. 
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Dari situ Ibu Monica terpikirkan bahwa melalui rencana ini akan menekan 

biaya ongkos jahit, karena lebih efisien, yaitu tidak membuang biaya, 

waktu ataupun tenaga. Selain itu , juga akan meningkatkan omset 

penjualan dari Batik Arjuna. 

7. Dugaan yang dibuat yaitu merekrut tenaga kerja menjahit dapat 

menghemat biaya dan waktu Ibu Monica serta mempermudah dalam 

mengatasi masalah tingginya biaya produksi. 

8. Mencoba membandingkan dan Mempertimbangkan hasil perhitungan 

biaya yang dikeluarkan jika merekrut tenaga kerja terampil dan jika 

mengikuti kursus jahit, lebih hemat yang mana. Serta menghubungi 

lembaga kursus jahit yaitu LKP ALWINE apakah mau diajak kerjasama 

atau tidak.  Perhitungannya  yaitu, Misal dengan upah per bulan sebesar 

Rp 2.000.000, dan jika melebihi target, maka upah yang diberikan adalah 

Rp 15.000 untuk setiap baju. Diasumsikan (paling banyak) bisa menjahit 

sampai dengan 5 baju per minggu di luar target. Sehingga upah yang 

diberikan adalah Rp 300.000 (5 pcs x @ Rp 15.000 x 4 minggu). Maka 

biaya yang harus dikeluarkan Bu Monica adalah Rp 2.300.000 (Rp 

2.000.000 + Rp 300.000). Tetapi hasilnya akan lebih hemat dari segi biaya 

yaitu dapat menekan tingginya ongkos jahit, serta hemat dari segi waktu 

dan tenaga Bu Monica. Dibandingkan dengan mengikuti kursus, yang 

harus mengeluarkan biaya sekitar Rp 15.000.000 dengan konsekuensi Ibu 

Monica harus meluangkan waktu untuk mengikuti kursus selama 3 hari 

dalam 1 minggu dimana setiap pertemuan selama 2 jam. Dan hal ini akan 

berlangsung lama selama kurang lebih 3 tahun. Kemudian dikhawatirkan 

saat masa ramai Ibu Monica tidak bisa menghandle pekerjaan dari proses 

produksi awal hingga menjahit dan kemudian beliau menyerahkannya 

kepada tukang jahit lagi. Selain itu, Lkp Alwine juga menerima tawaran 

kerjasama tersebut.  

9. Dengan perbandingan dan pertimbangan yang ada, maka merekrut tenaga 

kerja menjahit merupakan cara yang baik untuk mengatasi tingginya biaya 
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produksi . Karena selain hemat biaya dan tenaga, cara ini juga tidak 

merepotkan.  

10. Bu Monica cukup terbuka dengan saran yang ada. Namun untuk saran 

yang lebih baik, Bu Monica merasa untuk sementara ini, merekrut  tenaga  

kerja terampil kusus jahit merupakan cara terbaik dan termudah yang ada. 

11. Melaksanakan kerjasama di lembaga kursus Lkp Alwine untuk merekrut 

tenaga kerja terampil dan mengamati siswa yang akan di rekrut untuk 

mengetahui mana jahitan yang rapi dan yang tidak. Untuk kedepanya 

setelah ibu monica mendapatkan tenaga kerja, Bu Monica mempercayakan 

kepada tenaga kerja menjahit tersebut,  Karena Bu Monica cukup 

memberikan daftar bahan atau produk Batik yang dibutuhkan untuk 

dijahit. Seterusnya bahan atau produk tersebut akan dilakukan oleh Ibu 

monica dan hasil akhir dari pekerjaan menjahit merupakan tanggung 

jawab dari tenaga kerja menjahit. 

12. Memakai metode perhitungan, untuk memperkirakan biaya yang 

dikeluarkan. Hal tersebut dilakukannya guna mengevaluasi informasi yang 

ada dan termasuk dalam metode teknis. Metode kreatif karena pikiran 

pribadi untuk berusaha makin hemat dan efektif. 

13. Mengumpulkan informasi-informasi yang berkaitan dengan rencana yang 

dibuat, baik dari teman, pengajar ataupun suami. Tidak memiliki keraguan 

terhadap kesimpulannya, dan Menjalani tahap-tahap 1 hingga 11 dari 

metode SM-14.  

14. Atribut yang melandasi seperti kemampuan berkomunikasi dengan baik, 

terorganisasi, dan ada motivasi untuk berkembang. 
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Lampiran Tabel Analisa Proses Pengambilan Keputusan 

No. Tahap SM-14 Analisa 

1. Pengamatan Mendalam  1) Menyadari bahwa Ibu Monica tidak mempunyai keahlian dalam menjahit, oleh sebab 

itu jahitan dari produk Batik Arjuna diserahkan oleh tukang jahit kenalan dari Ibu 

Monica. 

2) Produk Batik seperti baju, kemeja, celana harus dijahit menyesuaikan ukuran 

customer. 

3) Pengamatan dibantu oleh suami yang juga membantu dalam kegiatan produksi batik 

Arjuna. 

4) Jika pekerjaan jahitan selalu diserahkan ke tukang jahit, maka menyebabkan biaya 

produksi tinggi. Sehingga keuntungan yang didapat menjadi minim. 

2. Apakah Ada Masalah  1) Jika produk Batik Arjuna tidak dijahit, maka kegiatan produksi akan terhambat. 

2) Masalah tersebut cukup mendasar karena menjahit merupakan kunci dan sumber 

untuk melakukan proses produksi sehingga solusinya harus dicari sesegera mungkin. 

 

3. Tujuan dan Perencanaan  Mengatasi permasalahan tingginya biaya produksi supaya ongkos menjahit bisa 
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diminimalkan. 

Memastikan agar keuntungan yang didapat bisa maksimal dengan 2 cara yaitu ibu 

Monica mengikuti kursus menjahit dan merekrut tenaga kerja terampil  untuk khusus 

menjahit produk-produk Batik Arjuna. 

4. Mencari dan Mengumpulkan 

Informasi 

1) Informasi dari teman yang memiliki lembaga kursus jahit berupa informasi mengenai 

kursus pelatihan. 

2) Informasi dari rekan pengrajin batik yang berupa informasi mengenai tenaga kerja 

menjahit. 

5. Membuat Alternatif Solusi, 

Logikal dan Kreatif  

1) Solusi Logika 

Menjahit sendiri hasil produk Batik Arjuna dengan cara mengikuti kursus menjahit, 

namun dengan resiko membuang tenaga, waktu dan biaya.  

2) Solusi Kreatif 

Merekrut tenaga kerja terampil untuk khusus menjahit produk-produk Batik Arjuna. 

Hal ini bisa dilakukan dengan kerjasama dengan lembaga atau kursus menjahit. 

6. Mengevaluasi Bukti  1) Menghitung perkiraan jumlah biaya yang dikeluarkan pada saat kursus pelatihan 

menjahit dan pada saat merekrut tenaga kerja menjahit berdasarkan informasi yang 

ada. 

2) Menempatkan ide dalam membuat keputusan supaya lebih mudah dan berhemat.  
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7. Membuat dugaan mengenai jalan 

keluar atas permasalahannya 

(hipotesa)  

Merekrut tenaga kerja menjahit dengan sistem gaji bulanan dan uang lembur dapat 

mengatasi permasalahan tingginya biaya produksi. 

8. Menantang Hipotesis  Mencoba membandingkan dan mempertimbangkan dari perhitungan biaya yang 

dikeluarkan jika merekrut tenaga terampil dan jika mengikuti kursus jahit. Dan 

mencoba menghubungi lembaga kursus jahit Lkp Alwine  apakah mau diajak 

kerjasama atau tidak.  

Hasilnya merekrut tenaga terampil dapat menekan biaya ongkos jahit dan lebih 

efisien, yaitu dapat menghemat waktu dan tenaga Bu Monica. Lkp Alwine juga 

sudah menerima tawaran kerjasama dengan Batik Arjuna. 

9. Mencapai Kesimpulan  Menekan biaya produksi tinggi yang berasal dari ongkos jahit dapat diatasi dengan 

merekrut tenaga kerja terampil  khusus di bidang menjahit.. 

10 Menahan Rasa Subyektifitas 

Hingga Mencapai Hasil Yang 

Objektif  

 

1) Saat ini, Bu Monica tetap terbuka jika ada saran atau masukan dari teman 

pengrajin untuk meminimalkan biaya produksi dari ongkos tukang jahit. 

2) Bu Monica berpendapat bahwa cara ini merupakan cara terbaik untuk menekan 

biaya produksi. 

11. Implementasi  Melaksanakan kerjasama dengan lembaga kursus jahit Lkp Alwine untuk merekrut 
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tenaga kerja dan mengamati siswa yang akan direkrut.  

12. Metode Kreatif, Non Logika, 

Logika dan Teknikal  

 

Pada permasalahan ini, menggunakan metode teknis yaitu perhitungan untuk 

memperkirakan dan memprediksikan biaya yang dikeluarkan nantinya. Metode 

kreatif digunakan yaitu pikiran reflektif yang mengarah pada rasa untuk berhemat. 

Dan cara yang digunakan dalam merekrut tenaga kerja yaitu melalui kerjasama 

dengan lembaga jahit   

13. Teori dan Prinsip Prosedural  

 

Dalam praktik proses pengambilan keputusan, Bu Monica telah melakukan beberapa 

hal :  

1) Mengumpulkan bukti-bukti yang ada  

2) Mengambil keputusan dengan mengikuti langkah 1 hingga 11 meskipun tanpa 

disadar.  

14. Atribut dan Kemampuan Berpikir  

 

Atribut pribadi yang mempengaruhi pengambilan keputusan ini yaitu berpikiran 

terbuka,  kekreatifan, terorganisasi, fleksibel, dan mampu berkomunikasi dengan 

baik, termotivasi untuk berkembang.  
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Daftar Gambar 

 

 

  Gambar 1     Gambar 2  

Bu Monica, Pemilik Batik Arjuna      Peralatan Membatik 

                           

 

 

  

 

 

 

     

  

       Gambar 3               Gambar 4  

            Kain Batik Arjuna       Produk Batik Arjuna 
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                Gambar 5 dan 6 

                            Produk-Produk Batik Arjuna 

 

 

      

 Gambar 7              Gambar 8 

            Penulis dan Ibu Monica           Etos Kerja LKP ALWINE 
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Gambar 9 dan 10 

Ibu Monica dan Ibu Gloria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Gambar 10 dan 11 

      Mengamati siswa Kursus Jahit 
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