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Lampiran 1 

Panduan wawancara kepadapemilik Elly Batik Semarang 

Berdasarkan Analisis SWOT 

No. Pertanyaan 
1 Apa saja kekuatan yang dimiliki Elly Batik Semarang? 
2 Apa saja kelemahan yang dimiliki Elly Batik Semarang? 
3 Apa saja peluang yang diperoleh Elly Batik Semarang? 
4 Apa saja ancaman yang diperoleh Elly Batik Semarang? 

 

No. Pertanyaan  
1 Bagaimana dengan kualitas produk yang dimiliki Elly Batik Semarang? 

Mengapa kualitas produk menjadi kekuatan yang dimiliki Elly Batik Semarang? 
2 Bagaimana dengan pelayanan yang diberikan Elly Batik Semarang kepada konsumen? 

Mengapa pelayanan Elly Batik Semarng menjadi kekuatan yang dimiliki Elly Batik 
Semarang? 

3 Bagaimana dengan varian produk yang dihasilkan Elly Batik Semarang? 
Mengapa varian produk menjadi kekuatan yang dimiliki Elly Batik Semarang 

4 Bagaimana dengan potongan harga atau diskon produk yang diberikan Elly Batik Semarang 
kepada konsumen? 
Mengapa pemberian potongan harga atau diskon produk menjadi kekuatan yang dimiliki 
Elly Batik Semarang? 

5 Bagaimana dengan modal usaha yang dimiliki Elly Batik Semarang? 
Mengapa keterbatasan modal menjadi kelemahan yang dimiliki Elly Batik Semaang? 

6 Bagaimana dengan jumlah tenaga kerja yang dimiliki Elly Batik Semarang? 
Mengapa jumlah tenaga kerja menjadi kelemahan Elly Batik Semarang? 

7 Bagaimana dengan kegiatan promosi yang dilakukan Elly Batik Semarang? 
Mengapa kegiatan promosi menjadi kelemahan yang dimiliki Elly Batik Semarang? 

8 Bagaimana dengan saluran distribusi langsung yang digunakan Elly Batik Semarang dalam 
penjualan produk? 
Mengapa penggunaan saluran distribusilangsung menjadi kelemahan yang dimiliki Elly 
Batik Semarang?  

9 Bagaimana dengan permintaan konsumen Elly Batik Semarang? 
Mengapa permintaan konsumen menjadi peluang yang diperoleh Elly Batik Semarang? 

10 Bagaimanatanggapan anda mengenai pangsa pasar potensial bagi Elly Batik Semarang? 
Mengapapangsa pasar yang potensial menjadi peluang yang diperoleh Elly Batik Semarang? 

11 Bagaimanatanggapan anda dengan adanyaprogram pemerintah kota Semarang seperti 
Semarang Great Sale bagi Elly Batik Semarang? 
Mengapa adanya program pemerintah kota Semarang seperti Semarang Great Sale menjadi 
peluang yang diperoleh Elly Batik Semarang? 

12 Bagaimanatanggapan anda dengan adanya fasilitas internet bagi Elly Batik Semarang? 
Mengapa adanya fasilitas internet menjadi peluang yang diperoleh Elly Batik Semarang? 

13 Bagaimanatanggapan anda dengan banyaknya pesaing bagi Elly Batik Semarang? 
Mengapa adanya banyak pesaing menjadi ancaman yang diperoleh Elly Batik Semarang? 

14 Bagaimanatanggapan anda dengan munculnya batik printing bagi Elly Batik Semarang? 
Mengapa adanya batik printing menjadi ancaman yang diperoleh Elly Batik Semarang? 



 

 

Lampiran 2 

Wawancara untuk Karyawan Elly Batik Semarang 

Ibu Tatik (Tenaga Canting Batik) 

No. Pertanyaan  
1 Bagaimana dengan proses pencantinganbatik yang anda lakukan di Elly Batik 

Semarang? 
Bagaimana tanggapan anda mengenai tenaga canting yang ada di Elly Batik 
Semarang? 

Wawancara untuk Karyawan Elly Batik Semarang 

Bapak Tomo (Tenaga Cap Batik) 

No. Pertanyaan  
1 Bagaimana dengan proses pencantinganbatik yang anda lakukan di Elly Batik 

Semarang? 
Bagaimana tanggapan anda mengenai tenaga canting yang ada di Elly Batik 
Semarang? 

 

Wawancara untuk Karyawan Elly Batik Semarang 

Bapak Rosin (Tenaga Pewarnaan Batik) 

No. Pertanyaan  
1 Bagaimana dengan proses pencantinganbatik yang anda lakukan di Elly Batik 

Semarang? 
Bagaimana tanggapan anda mengenai tenaga canting yang ada di Elly Batik 
Semarang? 

 

Lampiran 3 

Wawancara untuk Pesaing Elly Batik Semarang 

Siti Afifaf (Pemilik Figa Collection) 

No. Pertanyaan  
1 Bagaimana pendapat anda mengenai persaingan antar pelaku bisnis batik yang 

berada di Kampung Batik Semarang? 
Bagaimana pendapat anda mengenai adanya batik printing ? 



 

 

Lampiran 4 

Kuesioner untuk Konsumen 

Identifikasi Responden 

‐ Nama Responden : 
‐ Jenis Kelamin  : L / P 
‐ Usia   : 
‐ Pekerjaan  :  

Keterangan : 
S     = Setuju 
N   = Netral 
TS  = Tidak Setuju 
Berikan tanda (V) pada jawaban yang menurut anda benar. 

No Pernyataan S N TS 
1 Kualitas produk batik cap maupun batik tulis yang dihasilkan Elly 

Batik Semarang cukup baik dilihat dari kualitas bahan baku kain 
dan warna pada setiap produk batik.

   

2 Pelayanan yang diberikan Elly Batik Semarang cukup baik dengan 
adanya layanan penjualan produk batik dengan desain dan motif 
sesuai dengan permintaan konsumen

   

3 Varian produk yang dihasilkan Elly Batik Semarang cukup variatif 
dilihat dari keanekaragaman motif baik batik cap maupun batik 
tulis 

   

4 Pemberian diskon atau potongan harga yang diberikan Elly Batik 
Semarang cukup menarik 

   

5 Promosi yang dilakukan Elly Batik Semarang kurang optimal 
karena promosi yang dilakukan hanya melalui mulut ke mulut dan 
pameran – pameran yang diselenggarakan oleh beberapa pihak.

   

6 Elly Batik Semarang mampu memenuhi permintaan konsumen atas 
pemesanan dan pembelian produk 

   

7 Adanya program pemerintah kota Semarang yakni Semarang Great 
Sale mempermudah transaksi penjualan antara Elly Batik Semarang 
dengan konsumen 

   

8 Adanya fasilitas internet yang dapat menunjang pemasaran produk 
Elly Batik Semarang 

   

9 Elly Batik Semarang masih menggunakan saluran distribusi 
langsung dalam menjual produk yakni dari produsen ke konsumen 
tanpa melalui perantara seperti sales atau reseller. 

   

10 Munculnya produk batik printing dengan harga yang lebih murah 
dibanding dengan produk batik cap maupun batik tulis 

   

 



 

 

Lampiran 5 

Kuesioner untuk pemilik Elly Batik Semarang 

Identifikasi Responden 

‐ Nama Responden : 
‐ Jenis Kelamin  : 

Kriteria Bobot 

Masing – masing faktor diberi bobot dengan skala seperti berikut : 

‐ Mulai dari 0,0 = 100 % (tidak penting) 
‐ Sampai dengan 1, 0 = 100 % (sangat penting) 
‐ Dimana total bobot tersebut tidak melebihi skor total 1,00 atau 100 % 
‐ Penentuan bobot didasarkan pada seberapa penting suatu variabel di dalam 

perusahaan berdasarkan tingkat persen (%) 

Kriteria Rating 

Untuk Faktor kekuatan dan peluang diberi rating dengan skala seperti berikut : 

 1 = Lemah 

 2 = Kurang kuat 

 3 = Cukup kuat 

 4 = Sangat kuat 

Untuk faktor kelemahan dan ancaman skala tersebut diaplikasikan sebaliknya, yaitu dari : 

 1 = Sangat Kuat 

 2 = Cukup Kuat 

 3 = Kurang kuat 

 4 = Lemah 

Penentuan Rating didasarkan pada respon strategi perusahaan yang tengah dijebarkan 

terhadap variabel yang ada berdasarkan skala kekuatannya. 

 



 

 

Lampiran 6 

Hasil wawancara kepadapemilik Elly Batik Semarang 

Berdasarkan Analisis SWOT 

No. Pertanyaan 

1 Apa saja kekuatan yang dimiliki Elly Batik Semarang? 

 a. Kualitas produk batik dilihat dari bahan baku kain dan sistem pewarnaan 

b. Pelayanan yang baik kepada konsumen 

c. Varian produk batik yang variatif 

d. Pemberian diskon atau potongan harga produk 

2 Apa saja kelemahan yang dimiliki Elly Batik Semarang? 

 a. Keterbatasan modal 

b. Tenaga kerja yang sedikit dan bukan sebagai karyawan tetap 

c. Promosi yang dilakukan kurang optimal 

d. Masih menggunakan saluran distribusi langsung 

3 Apa saja peluang yang diperoleh Elly Batik Semarang? 

 a. Permintaan konsumen 

b. Pangsa pasar potensial 

c. Program pemerintah Kota Semarang 

d. Fasilitas internet 

4 Apa saja ancaman yang diperoleh Elly Batik Semarang? 

 a. Banyaknya pesaing 

b. Munculnya batik printing 



 

 

 
No. Pertanyaan  
1 Bagaimana dengan kualitas produk yang dimiliki Elly Batik Semarang? 
 Kekuatan yang dimiliki Elly Batik Semarang yaitu kualitas produk yang dihasilkan cukup 

baik dilihat dari bahan baku produk batik yakni kain katun prima sanforis untuk produk batik 
cap dan kain katun primisima sanforis untuk produk batik tulis. Kedua kain tersebut 
merupakan bahan kain katun yang memiliki serat kain yang tipis dan halus atau tidak kasar 
serta tidak mengkerut saat dicuci. Pewarnaan yang dipakai dengan naptol yang dapat 
digunakan untuk teknik celup secara cepat menghasilkan warna yang cerah dan kuat. 
Pewarnaan indigosol juga digunakan karena menghasilkan warna yang lembut (soft), tidak 
mudah luntur, berwarna rata dan cerah. Zat warna ini dapat dipakai secara pecelupan dan 
coletan.Kedua warna tersebut bersifat awet dan tidak luntur saat dicuci. Dengan kain yang 
berserat tipis dan halus maka warna yang terserap menjadi maksimal sesuai dengan warna 
yang telah ditentukan, ketahanan warna yang baik atau awet, warna pada kain tidak mudah 
luntur pada saat dicuci. Kain nyaman dikenakan dan mudah menyerap keringat. 

2 Bagaimana dengan pelayanan yang diberikan Elly Batik Semarang kepada konsumen?  
 Pelayanan terhadap konsumen yang diberikan Elly Batik Semarang yakni melayani 

konsumen baik konsumen yang membeli produk maupun yang hanya berkunjung tanpa 
membeli produk dengan sikap sopan dan ramah serta menjelaskan kepada konsumen 
mengenai produk batik yang dihasilkan dengan harapan dapat menarik minat para kosumen 
yang berkunjung. Elly Batik Semarang juga melayani penjualan produk batik dengan desain 
dan motif sesuai dengan permintaan konsumen. Permintaan konsumen tersebut dapat berupa 
seragam dinas, busana dan kemeja.  

3 Bagaimana dengan varian produk yang dihasilkan Elly Batik Semarang? 
 Varian produk yang dihasilkan Elly Batik Semarang cukup variatif baik batik tulis dan cap 

yang memiliki keanekaragaman motif batik serta desain pakaian batik yang dapat dipesan 
sesuai keinginan konsumen. Motif – motif tersebut berupa motif asem, blekok, Tugu Muda, 
Gereja Blenduk, Lawang Sewu yang menjadi ciri khas Batik Semarang. Untuk variasi 
produk berupa gaun, blouse, busana muslim, kemeja pria dan wanita, tas (hand bag, tas 
souvenir, tas laptop). 

4 Bagaimana dengan potongan harga atau diskon produk yang diberikan Elly Batik Semarang 
kepada konsumen? 

 Harga produk batik tulis di Elly Batik Semarang berkisar antara Rp.200.000 hingga 
Rp.500.000 dan untuk harga produk batik cap berkisar antara Rp.85.000 hingga Rp.150.000. 
Pemberian diskon atau potongan harga produk yang diberikan Elly Batik Semarang untuk 
setiap produk batik yang dijual berkisar antara 10% hingga 20%. 

5 Bagaimana dengan modal usaha yang dimiliki Elly Batik Semarang? 
 Keterbatasan modal karena perputaran modal yang kurang optimal sehingga mengharuskan 

Elly Batik Semarang untuk mencari tambahan modal.Modal awal yang dimiliki Elly Batik 
Semarang sebesar Rp.5.000.000. Elly Batik Semarang mendapatkan modal tambahan 
melalui pinjaman dari pemerintah Kota Semarang sebesar Rp.15.000.000 dengan bunga 
0,6% yang diangsur selama 3 tahun.  

6 Bagaimana dengan tenaga kerja yang dimiliki Elly Batik Semarang? 
 Jumlah tenaga kerja yang sedikit dan bukan sebagai karyawan tetap di Elly Batik 

Semarang.Tenaga kerja tersebut terdiri dari tenaga canting batik, tenaga cap batik, tenaga 
pewarnaan batik dengan sistem kerja borongan. Para tenaga kerja tersebut bekerja pada saat 
Elly Batik Semarang mendapatkan pesanan dengan jumlah yang besar.  

7 Bagaimana dengan kegiatan promosi yang dilakukan Elly Batik Semarang? 
 Promosi yang dilakukan Elly Batik Semarang hanya melalui mulut ke mulut yakni dengan 



 

 

memasarkan produk dan memberikan informasi mengenai produk Elly Batik Semarang 
kepada rekan – rekan terdekat atau pelanggan tetap yang kemudian menyebarluaskan 
informasi tersebut kepada konsumen lain. Elly Batik Semarang juga melakukan promosi 
dengan mengikuti pameran – pameran yang diselenggarakan oleh beberapa pihak pemerintah 
Kota Semarang, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), dan Balai Kampung 
Batik Semarang. 

8 Bagaimana dengan saluran distribusi langsung yang digunakan Elly Batik Semarang dalam 
penjualan produk? 

 Elly Batik Semarang masih menggunakan saluran distribusi langsung dalam menyalurkan 
produk ke konsumen yakni menjual produk dari produsen ke konsumen tanpa perantara 
seperti sales atau reseller. Elly Batik Semarang melakukan penjualan langsung kepada 
konsumen dari rumah ke rumah, terdapat juga konsumen yang membeli langsung di lokasi 
atau tempat usaha Elly Batik Semarang dan pada saat pameran yang diikuti Elly Batik 
Semarang.  

9 Bagaimana dengan permintaan konsumen Elly Batik Semarang? 
 Permintaan konsumen yang berupa pemesanan dan pembelian produk batik seperti kain batik 

cap maupun tulis, seragam dinas, gaun, kemeja, dan tas baik eceran maupun partai dengan 
desain dan motif produk batik yang telah disediakan Elly Batik Semarang maupun desain 
produk yang sesuai dengan keinginan pelanggan. 

10 Bagaimanatanggapan anda mengenai pangsa pasar potensial bagi Elly Batik Semarang? 
 Pangsa pasar potensial menurut Elly Batik Semarang yaitu kalangan menegah ke atas yang 

berada di Semarang maupun di kota – kota besar lainnya.Dengan konsumen kalangan 
menegah ke atas proses transaksi penjualan produk batik Elly Batik Semarang lebih cepat 
karena konsumen tersebut tidak terkendala dengan harga jual produk yang ditawarkan. 

11 Bagaimanatanggapan anda dengan adanya program pemerintah kota Semarang seperti 
Semarang Great Sale bagi Elly Batik Semarang? 

 Adanya program pemerintah kota Semarang yakni Semarang Great Sale bermanfaat sebagai 
kegiatan promosi dalam memperkenalkan dan memasarkan produk batik Elly Batik 
Semarang  kepada masyarakat. Pameran pada Semarang Great Sale memberikan kemudahan 
bagi Elly Batik Semarang dan konsumen dalam bertransaksi secara langsung. 

12 Bagaimanatanggapan anda dengan adanya fasilitas internet bagi Elly Batik Semarang? 
 Adanya fasilitas internet dapat dimanfaatkan sebagai media promosi untuk memasarkan dan 

melakukan transaksi penjualan produk batik Elly Batik Semarang secara online. Elly Batik 
Semarang menggunakan situs jual beli online untuk bertransaksi langsung kepada konsumen 
secara online. 

13 Bagaimanatanggapan anda dengan banyaknya pesaing bagi Elly Batik Semarang? 
 Banyaknya pesaingyang berada di Kampung Batik Semarang berpengaruh terhadap bisnis 

yang dijalankan Elly Batik Semarang. Dalam menghadapi persaingan Elly Batik Semarang 
terfokus pada produksi batik dengan menghasilkan produk batik dengan berbagai macam 
varian dan motif  dan kegiatan pemasaran produk dengan mengikuti pameran – pameran 
yang diselenggarakan oleh berbagai pihak.Hal tersebut dilakukan untuk bisa bersaing dengan 
para pesaing yang ada. 

14 Bagaimanatanggapan anda dengan munculnya batik printing bagi Elly Batik Semarang? 
 Produk batikprinting yang djual dengan harga yang lebih murah dibanding dengan produk 

batik cap maupun batik tulisdinilai tidak menguntungkan bagi Elly Batik Semarang. 
Mayoritas masyarakat lebih memilih membeli produk batik printing karena harga yang 
terjangkau walaupun kualitas berbeda dengan batik tulis dan cap namun mereka beranggapan 
bahwa batik printing memiliki nilai yang sama dengan batik tulis dan cap. 

 



 

 

Lampiran 7 

Hasil Kuesioner Kepada Konsumen 
 

No                 Pertanyaan 
 
Responden 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Shinta Theresia (P) S S S N S S N N S S 

2 Wahyudi (L) S S N S TS S S S N TS 
3 Tatik Nugraini (P) S S S S N S S N S N 
4 Junaedi (L) S S S N S S N S S S 
5 Rudianti Trisih (P) S S N S N S S S N S 
6 Intan Maharani (P) S N S S TS S S S S TS 
7 Suwartono (L) S S N TS S S TS S S S 
8 Lintang Sari (P) S S S S N S N S S N 
9 Indah Arvinta (P) S S N S S S TS S S TS 

10 Surya Wijaya (L) N S S N TS N S S N TS 
11 Dita Roswita (P) S S S S S S N N S S 
12 Nanang Prasojo (L) S S N TS N S TS S S TS 
13 Teguh Riyadi (L) S N S S TS S S S N N 
14 Dian Novita (P) S S S N N S N S S S 
15 Wulan Wijayanti (P) S S N S TS S S S S TS 
16 Ridwan Sutanto(L) S S S S N S S N S S 
17 Sita Putri (P) N S S S N S TS S S TS 
18 Yoga Saputra (L) S S N S S N S S N S 
19 Edi Kurniawan (L) S N N S S S N S S N 
20 Dila Rahmawati (P) S S S S N S S N S S 
21 Devi Fitriani (P) S S N TS S N S S N TS 
22 Vera Nilawati (P) S S S S N S N S S S 
23 Adi Kusuma (L) S S S N TS S S N S N 
24 Lissa Septiani (P) S S N S S S TS S S S 
25 Rika Anjarwati (P) S N S S S S N S N TS 
26 Fransiska Dewi (P) N S S S N S S N S S 
27 Joni Kusnanto (L) S S N S S S N S S N 
28 Vina Olivia (P) S S S N TS S S S N S 
29 Putri Anggraini (P) S N S TS S N S S N TS 
30 Dani Setiawan (L) S S N S TS S TS S S TS 



 

 

Lampiran 8 

Hasil kuesioner kepada pemilik Elly Batik Semarang 

Matriks EFAS 

KETERANGAN BOBOT NILAI SKOR 

Peluang     

e. Permintaan konsumen 0,20 4 0,80 
f. Pangsa pasar potensial 0,15 3 0,45 
g. Program pemerintah kota 

Semarang 0,20 3 0,60 

h. Fasilitas internet 0,10 2 0,20 
Ancaman    

c. Banyaknya pesaing 0,20 1 0,20 
d. Munculnya produk batik 

printing 0,15 2 0,30 

Total 1,00  2,55 
 
 

Matriks IFAS 
 

 

 

 

 

 

 

KETERANGAN BOBOT NILAI SKOR 

Kekuatan    

a. Kualitas produk yang dihasilkan 0,20 4 0,80 
b. Pelayanan terhadap konsumen 0,15 4 0,60 
c. Varian produk yang dihasilkan 0,15 3 0,45 
d. Pemberian diskon atau potongan 

harga produk 0,10 2 0,20 

Kelemahan     
a. Keterbatasan modal 0,15 1 0,15 
b. Keterbatasan tenaga kerja 0,05 2 0,10 
c. Promosi yang kurang optimal 0,10 2 0,20 
d. Menggunakan saluran distribusi 

langsung 0,10 2 0,20 

Total 1,00  2,70 



 

 

Lampiran 9 
 

Hasil wawancara Karyawan Elly Batik Semarang 
Ibu Tatik (Tenaga Canting Batik) 

No. Pertanyaan  

1 Bagaimana dengan proses pencantingan batik yang anda lakukan di Elly Batik 

Semarang? 

2 Bagaimana tanggapan anda mengenai tenaga canting yang ada di Elly Batik 

Semarang? 

 Untuk proses pencantingan batik sama dengan menyanting batik pada umumnya. 

Pembuatan pola dilakukan terlebih dahulu sebelum menyanting, setelah pola dibuat 

pindah pola ke kain yang akan dibatik. Tutup garis pola dengan lilin atau malam 

menggunakan canting pada bagian yang akan tetap bewarna putih atau tidak 

berwarna. Canting untuk bagian halus atau kuas untuk bagian besar (blok) yang 

bertujuan untuk bagian yang diberi lapisan lilin tidak terkena warna pada saat 

pencelupan bahan ke dalam larutan pewarna. Celupkan kain yang sudah dimalam ke 

dalam pewarna pertama lalu kain tersebut dikeringkan. Setelah kering, kembali 

melakukan proses pembatikan kedua yakni melukis dengan lilin atau malam dengan 

menggunakan canting untuk menutup bagian yang akan dipertahankan pada 

pewarnaan yang pertama. Kemudian dilanjutkan dengan proses pencelupan warna 

yang kedua, proses membuka dan menutup malam dapat dilakukan berulang kali 

sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya menghilangkan lilin atau malam pada kain 

tersebut dengan air panas di atas tungku. 

Elly Batik Semarang perlu menambah tenaga canting untuk mempercepat proses 

produksi dan menambah jumlah produksi batik tulis. 



 

 

Hasil wawancara Karyawan Elly Batik Semarang 
Bapak Tomo (Tenaga Cap Batik) 

No. Pertanyaan  

1 Bagaimana dengan proses cap padabatik yang anda lakukan di Elly Batik 

Semarang? 

2 Bagaimana tanggapan anda mengenai tenaga cap yang ada di Elly Batik Semarang? 

 Proses cap pada produksi batik cap dilakukan dengan cara yaitu menyiapkan kain 

yang akan dibatik diletakkan di atas meja dengan alas yang empuk. Malam yang 

akan digunakan direbus dahulu dengan suhu 60 – 70 derajat Celcius. Cap (stempel) 

dicelupkan ke malam yang telah mencair kemudian kain yang akan dibatik di cap 

dengan tekanan yang cukup agar rapi. Selanjutnya proses pewarnaan dengan cara 

mencelupkan kain yang sudah di cap tersebut ke dalam tangki yang berisi cairan 

pewarna. Kain tersebut direbus agar cairan malam yang menempel hilang. Proses 

pengecapan, pewarnaan, perebusan diulangi kembali jika ingin diberikan kombinasi 

beberapa warna. Setelah itu proses pembersihan dan pencerahan warna dengan 

menggunakan soda lalu dikeringkan. 

Untuk tenaga cap di Elly Batik Semarang perlu ditambah karena mengingat 

penjualan batik cap lebih tinggi daripada batik tulis sehingga persediaan produk 

batik cap harus memadai. 

 

 

 



 

 

Hasil wawancara Karyawan Elly Batik Semarang 
Bapak Rosin (Tenaga Pewarnaan Batik) 

No. Pertanyaan  

1 Bagaimana dengan proses pewarnaan batik yang anda lakukan di Elly Batik Semarang? 

2 Bagaimana tanggapan anda mengenai tenaga pewarna batik yang ada di Elly Batik 

Semarang? 

 Teknik pewarnaan dilakukan dengan pewarna sintetis yang jenisnya ada 2 macam yaitu 

Indigosol dan Napthol. Proses pewarnaan batik dengan bahan Indigosol terlebih dahulu 

siapkan 2 (dua) buah ember / wadah air. Larutkan pewarna (sesuai warna yang diinginkan) 

dan nitrit dengan 1 lt air mendidih dalam satu ember. Setelah pewarna larut, tambahkan 1 lt 

air biasa (larutan pertama). Larutkan HCL dengan air biasa dalam ember yang lain (latutan 

kedua). Masukkan kain dalam larutan pertama, kemudian jemur kain sampai muncul warna 

pada kain, lakukan juga di kain sebaliknya, ulangi sampai 3 (tiga) kali untuk mendapat 

warna yang maksimal.Setelah pencelupan selesai pada larutan pertama, kemudian masukkan 

kain dalam larutan kedua, untuk mengikat warna pada larutan pertama, kemudian bilas 

dengan air biasa.Teknik pewarnaan batik dengan bahan Napthol terlebih dalu siapkan 2 (dua) 

buah ember.Larutkan pewarna (sesuai warna yang diinginkan, TRO, dan Costik dengan ½ lt 

air mendidih dalam satu ember. Setelah pewarna larut, tambahkan 2 lt air biasa (larutan 

pertama)Larutkan garam ½ lt air mendidih dan tambahkan 2 lt air biasa dalam ember yang 

lain (larutan kedua)Masukkan kain dalam larutan pertama, lalu diperas kemudian masukkan 

kedalam larutan kedua, peras kembali, ulangi sampai 3 kali.Setelah selesai, bilas dengan air 

biasa. 

Elly Batik Semarang perlu menambah tenaga untuk pewarnaan batik karena apabila tenaga 

untuk pewarnaan sedikit maka hasil produksi Elly Batik Semarang juga sedikit dan waktu 

yang diperlukan untuk produksi akan lama. 

 



 

 

Lampiran 10 
 

Wawancara untuk Pesaing Elly Batik Semarang 

Siti Afifaf (Pemilik Figa Collection 

No. Pertanyaan  
1 Bagaimana pendapat anda mengenai persaingan antar pelaku bisnis batik yang 

berada di Kampung Batik Semarang? 

Bagaimana pendapat anda mengenai adanya batik printing ? 

 Persaingan dengan beberapa UKM Batik Semarang di Kampung Batik Semarang 

tidak berpengaruh besar terhadap kelancaran bisnis yang dijalankan Figa Collection. 

Dengan adanya persaingan upaya yang dilakukan  untuk mempertahankan usaha 

atau mengembangkan usaha menjadi lebih banyak dan tidak terfokus pada satu 

tujuan saja, namun ada kalanya Figa Collection memperhatikan resiko dari upaya – 

upaya yang dilakukan tersebut. 

Batik printing menyebabkan tingkat penjualan batik tulis dan cap menurun, oleh 

sebab itu Figa Collection berupaya untuk menghasilkan produk batik tulis dan cap 

yang desain dan motifnya sulit ditiru. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 11 
 

Wawancara untuk Pesaing Elly Batik Semarang 

Nur Ayumi (Pemilik Nur Ayumi) 

No. Pertanyaan  
1 Bagaimana pendapat anda mengenai persaingan antar pelaku bisnis batik yang 

berada di Kampung Batik Semarang? 

Bagaimana pendapat anda mengenai adanya batik printing ? 

 Adanya persaingan di Kampung Batik Semarang membuat persaing menjadi 

kompetitif. Setiap UKM Batik menjalankan upaya – upaya untuk menarik minat 

konsumen baik dari produk yang dihasilkan, pelayanan yang diberikan dan 

pemasaran yang dilakukan. Upaya – upaya tersebut dilakukan sebagai bentuk 

strategi dalam menghadapi persaingan. 

Beredarnya batik printing di pasaran dapat berdampak kerugian bagi UKM Batik. 

Hal tersebut dikarenakan batik printing yang harga jualnya lebih murah sehingga 

para konsumen memilih membeli batik printing daripada membeli batik tulis atau  

batik cap. Dalam mengatasi permasalahan tersebut, setiap UKM Batik berupaya 

untuk memproduksi batik yang tidak mudah ditiru dan mengajukan hak paten dari 

produk yang dihasilkan. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Lampiran 12 
 

Tabel Variabel SWOT 
 
 
No. SWOT Klasifikasi Pemilik Karyawan Konsumen 
1 Kekuatan a. Kualitas 

produk yang 
dihasilkan 
b. Pelayanan 
terhadap 
konsumen 
c. Varian produk 
yang dihasilkan 
d. Pemberian 
diskon atau 
potonganharga 
produk 

a. Baik 
 
b. Baik 
 
c. Sedang 
 
d. Kurang 

 a. 90%setuju 
 
b. 83% setuju 
 
c. 60% setuju 
 
d. 67% setuju 

2 Kelemahan a. Keterbatasan 
modal 
b. Jumlah tenaga 
kerja 
c. Promosi yang 
dilakukan 
d. Menggunakan 
saluran distribusi 
langsung 

a. Sedang 
 
b. Kurang 
 
c. Sedang 
 
d, Sedang 

 
 
b. Kurang 

 
 
 
 
c. 40% setuju 
 
d. 70% setuju 

3 Peluang a. Permintaan 
konsumen 
b. Pangsa pasar 
potensial 
c. Program 
pemerintah kota 
Semarang 
d. Fasilitas 
internet 

a. Baik 
 
b. Sedang 
 
c. Sedang 
 
d. Kurang 

 a. 87% setuju 
 
 
 
c. 50% setuju 
 
d. 77% setuju 

4 Ancaman a. Banyaknya 
pesaing 
b. Munculnya 
produk batik 
printing 

a. Baik 
 
b. Sedang 

  
 
b. 43% setuju 

 




