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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Obyek/Subyek Penelitian 

1. Obyek penelitian 

a. Definisi Batik  

Batik adalah seni gambar di atas kain untuk pakaian yang 

dibuat dengan teknik resist menggunakan material lilin. Kata batik 

berasal dari bahasa Jawa yang berarti menulis. Teknik membatik 

telah dikenal sejak ribuan tahun silam.  

Jenis-jenis batik saat ini dapat ditemukan bermacam-

macam. Jenis-jenis batik tersebut antara lain: 

1) Batik tulis: Batik tulis merupakan jenis batik spesial dan mahal 

dibanding batik yang lain, karena didalam pembuatan batik ini 

sangat diperlukan keahlian serta pengalaman, ketelitian, 

kesabaran, dan juga waktu yang lama untuk menyelesaikan 

sebuah batik tulis. Untuk sebuah batik tulis paling cepat dapat 

diselesaikan selama dua minggu oleh seorang pembatik, itupun 

dikarenakan cuaca yang cerah dan desain motif yang biasa dan 

juga tidak terlalu rumit. 

2) Batik cetak: Batik cetak atau disebut juga dengan batik cap, 

merupakan proses pembatikan yang menggunakan cap atau alat 

http://www.pengertianahli.com/2014/01/pengertian-batik-dan-jenis-batik.html
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cetak atau stempel yang terbuat dari tembaga dan pada cap 

tersebut telah terpola batik. Sehingga proses pembatikan cetak 

(cap) ini dapat jauh lebih cepat dan mudah. Untuk pengerjaan 

jenis batik ini dapat diproduksi secara banyak dan juga hanya 

diperlukan waktu satu minggu untuk menyelesaikan proses 

pembatikan ini. 

1) Batik printing: Batik printing disebut juga dengan batik sablon, 

karena proses pembatikan jenis batik ini sangant mirip dengan 

proses penyablonan. Motif batik telah dibuat dan desain diprint 

di atas alat offset/sablon, sehingga dapat sangat memudahkan 

pengerjaan batik khususnya pewarnaan dapat langsung 

dilakukan dengan alat ini. 

b. Industri Batik di Sleman 

Seperti halnya batik dari berbagai daerah lainnya di 

Indonesia yang memiliki karakteristik tersendiri, batik khas Sleman 

juga memiliki karakteristik yang dapat dilihat dari motif desainnya, 

yang terinspirasi dari keberagaman flora, fauna dan kondisi 

geografis di Kabupaten Sleman. Terdapat 7 motif batik khas 

Sleman yang telah didaftarkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) 

pada Kementerian Hukum dan HAM, yakni motif Batik Sinom 

Parijotho, motif Batik Salak Pondoh, motif Batik Belut  Salak, 
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motif Batik Gajah Kombinasi Parang Rusak Baron, motif Batik 

Salak, motif Batik Salakan, dan motif Batik Sinom Parijotho Salak.  

Batik Sinom Parijhoto merupakan batik motif yang menjadi 

ciri khas dari  Sleman yang dapat dijadikan buah tangan wisatawan. 

Motif Sinom Parijotho Salak berawal dari warga Sleman yang 

memenangkan Lomba Desain Batik Sleman Tahun 2012 dan 

ditetapkan menjadi motif khas batik Kabupaten Sleman. 

Dalam ciri khas batik Sleman tidak hanya terletak pada 

motifnya saja, namun dalam pewarna yang digunakannya. 

Pewarnaan alami kini telah dikembangkan oleh para pengusaha 

batik yang berada di Sleman guna menjaga kelestarian lingkungan 

serta aman untuk konsumennya.  

c. Deskripsi profil responden 

1) Karakteristik Responden berdasarkan Umur usaha 

Hasil Umur Usaha dapat ditunjukkan pada Tabel 4.1. Berdasarkan 

tabel tersebut,  menunjukkan bahwa mayoritas umur usaha adalah 

antara 4 – 5,9 tahun sebesar 34,21% atau 13 responden sedangkan 

umur usaha paling sedikit yaitu antara 0 – 1,9 tahun sebesar 2,63% 

atau 1 responden.   

 

 

 

http://www.jogjamediapromo.com/


36 
 

Tabel 4.1 

Hasil Umur Usaha 

 

Umur Usaha Jumlah Persentase (%) 

0 - 1,9 tahun 1 2,63 % 

2 – 3,9 tahun 10 26,31 % 

4 – 5,9 tahun 13 34,21 % 

6 – 7,9 tahun 7 18,42 % 

>10 tahun 7 18,42 % 

Jumlah  38 100 % 

Sumber: Data diolah, 2017, Lampiran 3 

 

 

2) Karakteristik Responden berdasarkan Omset Usaha/Bulan 

 

Hasil analisis data ini, diperoleh nilai distribusi frekuensi 

terhadap tingkat omset usaha batik seperti ditunjukkan pada Tabel 

4.2. Berdasarkan tabel tersebut, menunjukkan bahwa mayoritas 

omset usaha per bulan yaitu antara Rp.6.000.000 - Rp.10.000.000 

sebesar 34,21% atau 13 responden sedangkan omset usaha per 

bulan paling rendah yaitu antara Rp. Rp.11.000.000 - 

Rp.15.000.000 sebesar 7,89% atau 3 responden dan omset usaha 

antara Rp.16.000.000 - Rp.20.000.000 sebesar 7,89% atau 3 

responden. 
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Tabel 4.2 

Omset Usaha per Bulan 

 

Omset Jumlah Persentase (%) 

Rp.0 - Rp.5.000.000 11 28,95 % 

Rp.6.000.000 - Rp.10.000.000  13 34,21 % 

Rp.11.000.000 - Rp.15.000.000 3 7,89 % 

Rp.16.000.000 - Rp.20.000.000 3 7,89 % 

≥Rp.21.000.000 8 21,05 % 

Jumlah 38 100 % 

  Sumber: Data diolah, 2017, Lampiran 3 

 

3) Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin 

Berdasarkan jenis kelamin responden, terdiri atas 2 

kelompok yaitu pria dan wanita. Hasil analisis data ini diperoleh 

persentase responden berdasarkan jenis kelamin seperti ditunjukkan 

pada Tabel 4.3 berikut: 

 

Tabel 4.3 

Jenis Kelamin 

 

Janis kelamin Jumlah Persentase 

Pria 24 63,16 % 

Wanita 14 36,84 % 

Jumlah  38 100 % 

Sumber: Data diolah, 2017, Lampiran 3 
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   Dari data di atas menunjukkan bahwa responden yang 

memiliki usaha batik adalah berjenis kelamin pria yaitu sebanyak 

24 orang atau sebesar 63,16% dan responden wanita sebanyak 14 

orang atau 36,84%. Hal ini menunjukkan bahwa responden yang 

memiliki usaha batik adalah mayoritas berjenis kelamin pria, 

sehingga menunjukkan bahwa pria lebih berminat dengan usaha 

batik. 

  

4) Karakteristik Responden berdasarkan Usia Pemilik 

Hasil usia responden dapat ditunjukkan pada Tabel 4.4 berikut: 

 

Tabel 4.4 

Usia Pemilik 

 

Usia Responden Persentase (%) 

25 – 32 tahun 5 13,158 % 

33 – 40 tahun 6 15,789 % 

41 – 48 tahun 17 44,737 % 

49 – 56 tahun 6 15,789 % 

57 – 64 tahun 4 10,526 % 

Jumlah 38 100 % 

           Sumber: Data diolah, 2017, Lampiran 3 
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   Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden adalah 

pebisnis produktif yang berusia antara 41 – 48 tahun sebesar 

44,737% atau 17 orang, sedangkan usia responden paling sedikit 

yaitu pada usia antara 57 – 64 tahun sebesar 10,526% atau 4 orang.  

 

B. Uji Kualitas Instrumen dan Data 

1. Uji Validitas 

Menurut Rahmawati dkk, (2012) Uji Validitas  merupakan 

pengujian yang menunjukkan sejauh mana alat ukur yang kita 

gunakan mampu mengukur apa yang ingin kita ukur. Dalam penelitian 

ini uji validitas digunakan untuk mengetahui tingkat validitas dari 

item pertanyaan. Valid atau tidaknya suatu instrumen dapat diketahui 

dengan membandingkan indeks korelasi Product Momen Pearson 

dengan menggunakan software SPSS for Windows dengan taraf 

signifikansi 5%. 

Dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa seluruh item 

pertanyaan pada faktor akses, visitabilitas, tempat parkir, lingkungan, 

persaingan, lalu lintas, dan ekspansi dapat disimpulkan bahwa seluruh 

butir pertanyaan dinyatakan valid dan data pada penelitian dapat 

dinyatakan layak untuk dilakukan analisis karena nilai signifikansi p < 

0,05.   
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Tabel 4.5 

Hasil Uji Validitas 
 

Variabel Subvariabel Item Sig Keterangan 

Lokasi Akses AKS1 0,001 Valid 

AKS2 0,034 Valid 

Visitabilitas VIS1 0,000 Valid 

VIS2 0,000 Valid 

Tempat Parkir TP1 0,000 Valid 

TP2 0,000 Valid 

Lingkungan LING 0,000 Valid 

Persaingan PERS1 0,039 Valid 

PERS2 0,000 Valid 

Lalu Lintas LL1 0,026 Valid 

LL2 0,010 Valid 

Ekspansi EKS1 0,000 Valid 

EKS2 0,000 Valid 

Sumber: Data diolah, 2017, Lampiran 4 

 

2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabiltas bertujuan untuk mengukur suatu kestabilan dan 

konsistensi responden dalam menjawab hal yang berkaitan dengan 

konstruk-konstruk pertanyaan yang merupakan dimensi suatu variabel 

dan disusun dalam suatu bentuk kuisioner. Uji reliabilitas ini 

menggunakan software SPSS for Windows dan diukur dengan 

menggunakan koefisien Cronbach Alpha. Hasil perhitungan angka 

dapat ditunjukkan pada Tabel 4.6: 
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Tabel 4.6 

Hasil Pengujian Reliabilitas 

 

Variabel Koefisien Alpha 

Cronbach’s 

Nilai Batas Keterangan 

Lokasi 0,785 0,6 Reliabel 

Sumber: Data diolah, 2017, Lampiran 4 

Berdasarkan angka hasil perhitungan reliabilitas seperti yang 

ada  dalam tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai koefisien 

Cronbach Alpha pada variabel lebih besar dari 0,6, sehingga butir-butir 

pertanyaan dalam variabel penelitian dapat digunakan untuk analisis 

lanjutan. 

   

C. Hasil Penelitian  

 

1. Uji Kelayakan variabel  

Alat uji KMO and Bartlett’s test of sphericity dan Anti-image Matrices 

digunakan untuk uji awal kelayakan data untuk dapat diuji lebih lanjut.  
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Tabel 4.7 

KMO and Bartlett’s Test 

 

KMO Measure of Sampling 

Adequacy:        

Sig:                         

                .699 

 

                .000 

    Sumber: Data diolah, 2017, Lampiran 5 

Angka KMO and Bartlett’s Test adalah 0,699 yang angka 

tersebut diatas 0,5,  serta signifikansi 0,000 yang angka tersebut di 

bawah 0,05, maka variabel dan sampel yang ada sudah dapat dianalisis 

lebih lanjut. Hasil MSA pada uji kelayakan yaitu semua angka pada 

MSA sudah di atas 0,5 sehingga dapat dianalisis lebih lanjut (Sumber: 

Lampiran 5).  

2. Analisis faktor konfirmatori/Confirmatory Factor Analysis 

Hasil analisis faktor konfirmatori dalam penelitian ini yaitu:  

a. Tahap pertama  

Pada analisis faktor konfirmatori yaitu dengan menentukan 

jumlah faktor yang akan dibentuk terlebih dahulu. Analisis ini 

dimulai dengan anggapan adanya teori yang sudah kuat untuk 

suatu konstruk atau model penelitian tertentu (Santoso, 2015). Pada 

penelitian ini, suatu konstruk sudah terbentuk dengan kuat yaitu 

akses, visitabilitas, tempat parkir, lingkungan, dan persaingan yang 

diperoleh dari hasil penelitian Zuliarni dan Hidayat (2013) serta 
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lalu lintas dan ekspansi yang diperoleh dari hasil penelitian 

Sastrawan (2015).  

Faktor yang sudah terbentuk kemudian dapat dilakukan 

proses analisis faktor yang digunakan untuk 

menguji/mengkonfirmasi apakah faktor yang terbentuk sudah  

sesuai dengan yang dikehendaki. Langkah awal penelitian ini yaitu 

menentukan jumlah faktor yang akan dibentuk menjadi 4. Hasil 

analisis faktor tersebut yaitu: 

Tabel 4.8 

Total Variance Explained 

 

   

 

 

 

 

 

  Sumber: Data diolah, 2017, Lampiran 6 

 

Angka 73,170 % (kolom Rotation Sums of Squared 

Loadings pada bagian Cumulative %) dari hasil di atas sudah 

cukup bagus yang angka tersebut sudah lebih dari 50 %, namun 

angka tersebut masih kurang dari 80%. Artinya dari ke tujuh faktor 

terbentuk angka 73,170 % varian yang dapat dijelaskan pada data 

tersebut, sedangkan sisanya (100%-73,1705%=26,83%) dijelaskan 
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oleh variabel atau faktor diluar tujuh faktor tersebut.  Hasil tersebut 

diperoleh dari analisis faktor konfirmatori dengan proses metode 

rotasi ORTHOGONAL ROTATION yaitu metode varimax. Hasil 

rotasi dapat dilihat pada Tabel 4.9 berikut: 

 

Tabel 4.9 

Hasil Rotasi Analisis Faktor 

 

Faktor Item 

1 AKS1, AKS2 

2 VIS2, TP1, TP2, LING 

3 PER1, PER2, EKS1, EKS2 

4 VIS1, LL1, LL2 

Sumber: Data diolah, 2017, Lampiran 6 

 

Pada tabel rotasi di atas, terlihat ada 4 faktor yang 

terbentuk. Fakor tersebut terbentuk menjadi 4 yang pada tahap awal 

sudah ditentukan. Pada hasil tersebut, ditemukan ketidak sesuaian 

yaitu tergabungnya item VIS1 dengan item LL1 & LL2, maka 

dilakukan langkah selanjutnya yaitu mencoba mengeksplorasi hasil 

sebelumnya. Proses eksplorasi dilakukan dengan menambahkan 

jumlah faktor menjadi 5. Hasil analisis faktor menggunakan 

metode varimax dengan jumlah faktor 5 yaitu:  
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Tabel 4.10 

Hasil Analisis Faktor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data diolah, 2017, Lampiran 6 

 

 Pada tabel di atas menunjukkan angka pada total 

cumulative yaitu sebesar 79,650%. Angka tersebut sudah 

mendekati angka 80% yang termasuk cukup untuk dapat digunakan 

dan dapat dilihat pengaruhnya pada analisis sebaran variabel. Hasil 

dari analisis rotasi dapat dilihat pada Tabel 4.11 berikut:  

 

Tabel 4.11 

Hasil Rotasi Analisis Faktor 

 

Faktor Item 

1 AKS1, AKS2, VIS1 

2 VIS2, TP1, TP2, LING 

3 PER1, PER2, EKS1, EKS2 

4 LL2 

5 LL1 

Sumber: Data diolah, 2017, Lampiran 6 
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Hasil  proses rotasi di atas, menunjukkan bahwa item  

AKS1 & AKS2 bergabung dengan item VIS1, tergabungnya item 

VIS2, TP1, TP2, dan LING, item PER1 & PER2 bergabung 

dengan EKS1 & EKS2, serta item LL1 & LL2 yang terpecah 

menjadi 2 faktor. Dari hasil tersebut, sudah layak dan sudah dapat 

dihentikan proses eksplorasi. Proses yang terakhir pada tahap ini 

yaitu pemberikan nama baru namun masih dapat mewakili faktor 

awal.  

Pada Tabel 4.11 diatas, terdapat hasil dari analisis faktor 

konfirmatori yang dikombinasi dengan analisis faktor eksploratori 

yaitu aksesibilitas, lingkungan, strategi bersaing, tingkat keramaian 

dan lalu lintas.    
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Tabel 4.12 

Analisis Faktor Konfirmatori 
 

 
Sumber: Data diolah, 2017, Lampiran 6 

 

3. Faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi pemilihan lokasi 

usaha pada usaha batik di Kabupaten Sleman 

        Berdasarkan data yang diperoleh dari kuisioner yang telah 

diberikan kepada responden yang berjumlah 38 orang, maka dapat 

diketahui tanggapan responden terhadap faktor-faktor yang menjadi 

pertimbangan pemilihan lokasi usaha serta faktor paling dominan 

ITEM FAKTOR
NAMA FAKTOR 

BARU

Tempat usaha terletak di 

lokasi yang mudah dilalui 

konsumen. 

Akses 

(AKS1)

Lokasi usaha mudah 

dijangkau sarana transportasi 
Akses 

(AKS2)

Lokasi usaha terlihat dengan 

jelas 

 


Visitabilitas 

(VIS1)

Tempat usaha berada pada 

tempat terbuka
Visitabilitas 

(VIS2)

Tempat usaha tersedia tempat 

parkir yang luas 
Tempat Parkir 

(TP1)

Tempat usaha tersedia tempat 

parkir yang aman 
Tempat Parkir

(TP2)

Lokasi berdekatan dengan 

perkantoran/keramaian Lingkungan 

(LING)

Lokasi usaha berdekatan 

dengan pesaing

Persaingan 

(PER1)

Diferensiasi produk dengan 

pesain di tempat lain

Persaingan 

(PER2)

Tersedia lahan untuk 

perluasan tempat usaha
Ekspansi 

(EKS1)

Terdapat persetujuan 

masyarakat untuk ekspansi
Ekspansi 

(EKS2)

Lokasi usaha terdapat lalu 

lintas 2 arah

Lalu Lintas 

(LL2)
Tingkat Keramaian

Lalu lintas tanpa hambatan Lalu Lintas 

(LL1)
Lalu Lintas

Aksesibilitas

Lingkungan

Strategi Bersaing
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dalam mempengaruhi pemilihan lokasi usaha. Faktor-faktor yang 

paling dominan dapat dilihat dalam Tabel 4.13 berikut:  

Tabel 4.13 

Faktor Dominan Penentuan Lokasi Usaha 

 

Faktor Mean 

Aksebilitas 4,280 

Lingkungan 3,763 

Strategi bersaing 3,703 

Tingkat keramaian 4,368 

Lalu lintas 4,342 

Sumber data: Lampiran 7 

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa faktor 

yang paling dominan dalam pemilihan lokasi usaha yaitu faktor tingkat 

keramaian dengan jumlah rata-rata yaitu 4,368. 

  

D. Faktor-faktor lain yang menjadi pemilihan lokasi usaha 

Berdasarkan hasil dari kuisioner faktor-faktor pertimbangan 

pebisnis dalam pemilihan lokasi usaha, terdapat faktor-faktor lain yang 

terbentuk. Faktor-faktor tersebut diperoleh dari jawaban responden 

terhadap kuisioner terbuka yang sifatnya tidak wajib untuk diisikan. 

Berikut tabel faktor-faktor lain: 
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Tabel 4.14 

Faktor-Faktor Lain Penentu Lokasi Usaha 

 

No. Faktor Lain Penentu Lokasi Frekuensi 

1.  Ketersediaan SDM 6 

2.  Ketersediaan ruang usaha 4 

3.  Dekat dengan pelanggan 1 

Total 11 

  Sumber data: Lampiran 8 

Pada tabel di atas, jumlah keseluruhan responden yang 

menjawab kuisioner terbuka ada 11 orang. Dari 11 responden, 6 

responden diantaranya menjawab ketersediaan SDM, 4 responden 

menjawab ketersediaan ruang usaha, dan 1 responden menjawab 

dekat dengan pelanggan.  

Ketersediaan sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor 

penting pemilihan lokasi usaha batik karena sedikitnya sumber daya 

manusia yang memiliki kemampuan untuk membatik sehingga 

pengusaha batik penting memilih lokasi yang mempunyai banyak 

sumberdaya manusia yang mampu melakukan proses pembuatan 

batik. Selain itu, ketersediaan ruang usaha membuat pebisnis dapat 

lebih leluasa untuk melakukan proses pembuatan/ produksi serta 

dalam hal penjualan, pebisnis akan lebih banyak memiliki waktu. 

Pebisnis dapat melakukan aktifitas usahanya, dapat pula 
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menjalankan aktifitas pribadi karena ruang usaha yang tersedia akan 

memberikan kenyamanan. Kedekatan lokasi usaha dengan pelanggan 

juga perlu dipertimbangkan karena dalam usaha batik, pelanggan 

memperhitungkan jarak. Pada usaha batik, kedekatan usaha dengan 

konsumen akan lebih memberikan banyak hasil.  

 

E. Pembahasan 

1. Faktor-faktor apa saja yang dapat dipertimbangkan dalam 

pemilihan lokasi usaha toko/usaha batik di Kabupaten Sleman.  

Berdasarkan hasil analisis faktor konfirmatori yang 

dikombinasikan dengan analisis faktor eksploratori, terdapat faktor-

faktor yang menjadi pertimbangan pebisnis dalam pemilihan lokasi 

usaha batik di Kabupaten Sleman.  Faktor-faktor tersebut terbentuk 

setelah melalui beberapa tahapan yaitu menentukan jumlah faktor 

menjadi 4 dan hasil tersebut terdapat ketidak sesuaian yang kemudian 

ditambahkan jumlah faktornya hingga terbentuk menjadi 5 faktor. 

 Menurut Santoso (2015) jika analisis faktor konfirmatori 

terdapat ketidak sesuaian dapat mengeksplorasi hasil faktor. 

Eksplorasi dapat dilakukan dengan penambahan jumlah faktor, 

dengan total varian explained mencapai 80 %.  

a. Faktor aksesibilitas 

Faktor aksesibilitas terdiri dari item pertanyaan tempat usaha 

berada di lokasi yang mudah dilalui konsumen, tempat usaha 
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mudah dijangkau sarana transportasi, dan lokasi usaha terlihat 

dengan jelas. Semua item pembentuk faktor tersebut 

membuktikan bahwa lokasi usaha dapat ditentukan oleh pebisnis 

dengan mempertimbangkan aksesibilitas sehingga konsumen 

merasa mudah untuk mengunjungi lokasi usaha batik.  

Tersedianya aksesibilitas merupakan hal penting karena 

kemudahan untuk mengakses lokasi maka dapat meningkatkan 

jumlah konsumen yang datang. Melihat secara fisik, batik dapat 

dipertimbangkan dengan cara konsumen langsung datang untuk 

melihat dan menilai desain batik dan bahan dari batik itu sendiri 

sehingga aksesibilitas sangat dipertimbangkan.   

b. Faktor lingkungan 

Faktor lingkungan terdiri dari item tempat usaha berada pada 

tempat terbuka, tempat usaha tersedia tempat parkir yang luas, 

tempat usaha tersedia tempat parkir yang aman, dan lokasi 

berdekatan dengan perkantoran/keramaian. Faktor lingkungan, 

pebisnis mempertimbangkan keadaan di sekitar lokasi usaha yang 

akan mempengaruhi keberlangsungan usaha. Pada usaha batik, 

berdekatan dengan perkantoran/keramaian sangat menguntungkan 

karena selain dapat dijadikan buah tangan, batik juga digunakan 

sebagai pakaian resmi. Selain itu, memiliki tempat usaha yang 

terbuka, tempat parkir luas dan aman akan memberikan 

kenyamanan konsumen saat mengunjungi usaha batik.   



52 
 

c. Faktor Strategi bersaing 

Faktor strategi bersaing terdiri dari item lokasi usaha berdekatan 

dengan pesaing, diferensiasi produk dengan pesain di tempat lain, 

tersedia lahan untuk perluasan tempat usaha, dan terdapat 

persetujuan masyarakat untuk ekspansi. Faktor tersebut dapat 

dipertimbangkan pebisnis karena dengan adanya strategi bersaing, 

pebisnis menjadi lebih mudah untuk dapat berkompetisi. Usaha 

batik merupakan usaha yang memiliki banyak kreatifitas dan 

inovasi sehingga pebisnis memiliki produk yang berbeda yang 

akan dijadikan produk unggulan bersaing. Sehingga pada saat 

harus berdekatan dengan pesaingnya, usaha batik akan unggul 

dan bertahan kemudian dapat melakukan perluasan lahan untuk 

dapat menyediakan produk lebih banyak serta bervariasi.  

d. Faktor tingkat keramaian 

Faktor tingkat keramaian terdiri dari item pertanyaan lokasi usaha 

terdapat lalu lintas 2 arah. Pada faktor tingkat keraian, 

memberikan peluang bagi pebisnis karena lalu lalang pejalan kaki 

dan kendaraan akan membuat usaha batik dapat dilirik. 

Konsuman akan tertarik saat menjumpai tempat-tempat yang 

sering dilalui, sehingga pebisnis tidak hanya mengandalkan 

promosi untuk mengenalkan produknya namun konsumen dapat 
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secara langsung mendapatkan informasi produk dan menilai 

produk tersebut.  

e. Faktor Lalu lintas 

Faktor lalu lintas terdiri dari item pertanyaan terdapat lalu lintas 

tanpa hambatan. Faktor ini dapat dipertimbangkan pebisnis 

dengan melihat lokasi usaha. Lokasi usaha yang baik yaitu lokasi 

usaha yang memiliki sedikit hambatan untuk dapat mencapainnya 

sehingga konsumen dapat lancar mencapai lokasi usaha batik.  

 

2. Faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi pemilihan 

lokasi usaha batik di Kabupaten Sleman.  

           Berdasarkan perhitungan tanggapan responden terhadap 

subvariabel sebelumnya, maka dapat diketahui tanggapan responden 

terhadap faktor-faktor yang menjadi pertimbangan pebisnis dalam 

pemilihan lokasi usaha. Setelah mengetahui rata-rata skor faktor paling 

dominan dalam pemilihan lokasi usaha, maka di peroleh hasil yang 

dapat dipertimbangkan oleh pebisnis batik di Kabupaten Sleman.   

           Skor tertinggai dari rata-rata faktor yang paling dominan yaitu 

pada faktor tingkat keramaian. Faktor ini menjadi faktor yang 

utama/dominan para pebisnis untuk dipertimbangkan dalam pemilihan 

lokasi karena dengan tempat usaha berada di lokasi yang sering di 

lalui, maka memungkinkan pengunjung untuk datang. Faktor ini akan 
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sangat menguntungkan pebisnis karena dapat mengurangi biaya 

promosi yang dikeluarkan. Pengunjung akan datang langsung untuk 

dapat memilih produk yang disukai tanpa harus ragu dengan desain 

dan bahan yang ditawarkan.   

 


