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MOTTO 

 

                              

                           

           ………….  

282. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk 

waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di 

antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya 

sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang 

berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada 

Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

 

PERSEMBAHAN 

Penulis persembahkan skripsi ini untuk Orang-orang yang penulis cintai yang selalu hadir mengiringi 

hari-hari penulis dalam menghadapi perjuangan hidup yang penuh cucurankeringat dan air mata. 

Penulis persembahkan bagi mereka yang tetap setia mendukung & mendoakan penulis  Di setiap 

ruang & waktu dalam kehidupan penulis khususnya buat: 

1. Untuk ibuku Sumiati seorang wanita inspiratif dalam hidupku ,seorang wonderwomen 

yang selalu menjadi teladanku. 

2. Ayahku  Bapak Tohiron yang telah mengajariku makna hidup . 

3. Kepada Adik-Adikku Nafiatul Ulum dan khoirina Muqtafia, hidupku tak akan indah 

tanpa kalian wahai bidadari-bidadari cantik. 

4. Untuk suamiku tercinta M.Sodikin, S.Pd yang selalu mendampingiku dalam suka 

maupun duka,serta permata hatiku kakak Huda dan adik Hadi ,kalian adalah 

penyemangat umi yang selalu umi sayangi. 

5. Kepada keluarga besarku di Demak khususnya bapak dan ibu mertua,terimakasih atas 

doa dan dukungannya,dan  keluarga besarku di Pekalongan,khususnya untuk 

seseorang yang sangat berarti dalam hidupku,yang sangat aku sayangi ,terimakasih 

atas kasih sayang dan perhatiannya kakeku almarhum H.Rasmidi dan Neneku Hj. 

Maemutri. 

6. Kepada keluarga besar PP.Al-Anwar dan yayasan Futuhiyyah,khususnya kepada para 

guru dan Asatidz,romo KH. Abdul Basyir Hamzah dan umi Hj. Khafidlotul 

Ulya,berkat beliau saya bisa seperti sekarang ini. 

7. Teman-teman seperjuangan EIA 2010 dan teman-teman bidikmisi yang telah 

mewarnai hidupku,terimaksih atas segala bantuan dan motifasinya. 



vi 
 

8. Untuk sahabat –sahabat karibku,miftah,usnul,ifa,terimakasih telah menjadi sahabat 

yang selalu ada untuku,mensuport dan menguatkanku,semoga kalian dalam lindungan 

Allah SWT. 

9. Kepada keluarga besar PP.Al-ma’rufiyyah,abah dan ibuk terimakasih atas doa dan 

restunya. 

10. Untuk alumni PP.Al-Anwar,semoga Allah meridloi setiap langkah kita dalam 

menjalani hidup ini. 

11. Untuk para mitra kerja dan pelanggan yang telah mempercayai produk saya, 

terimakasih atas dukungannya.semoga  Allah memperlancar usaha kita dan menjadi 

lebih berkah. 

Akhir kata, semoga skripsi ini membawa kemanfaatan. Jika hidup bisa kuceritakan di atas 

kertas, entah berapa banyak yang dibutuhkan hanya untuk kuucapkan terima kasih... :) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

DEKLARASI 
 

 

Dengan sepenuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak 

berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian skripsi ini tidak 

berisi satupun pikiran orang lain kecuali formasi yang terdapat referensi yang dijadikan bahan 

rujukan 

 

 

Semarang,10 Desember 2014 

Deklator 

 

 

 

 

AINUL KHAFIDHOH 

           NIM :102411019 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

ABSTRAK 

 

Batik merupakan salah satu budaya ciri khas bangsa Indonesia yang telah 

mendapat pengakuan dari UNESCO serta ditetapkan sebagai Warisan Kemanusiaan untuk 

Budaya Lisan dan Non-bendawi (Masterpieces of the Oral and Intangible Hertage of 

Humanity) sejak 2 Oktober 2009. Di kota Pekalongan batik tumbuh menjadi sebuah 

industri yang makin lama makin berorientasi komersial bukan lagi sekedar seni atau kriya. 

Disamping kemajuan batiknya, kota pekalongan juga terkenal dengan kota santri yang 

melekat dengan suasana religiusnya. Pusat pengusaha batik di Pekalongan terletak di 

kampung batik yang terletak di Kelurahan Buaran pekalongan. Berdasarkan obsevasi 

penulis secara random, ketika bertanya ke beberapa pengusaha batik di Kampung Batik 

menunjukkan bahwa ada 7 dari 10 pengusaha batik yang bersal dari pondok pesantren dan 

tidak pernah mengenyam pendidikan di tingkat universitas, namun usaha mereka tetap 

berjalan dengan baik. 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimanakah praktik dan prinsip 

manajemen bisnis yang digunakan oleh para pengusaha batik kaum santri di Kampung 

Batik Kelurahan Buaran Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan?. Maka tujuan 

penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimanakah praktik dan prinsip manajemen bisnis 

yang digunakan oleh para pengusaha batik kaum santri di Kampung Batik Kelurahan 

Buaran Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan. Penulis menggunakan metode 

deskriptif kualitatif yang berupa studi kasus di  Kampung Batik Kelurahan Buaran. 

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa implementasi manajemen para 

pengusaha dan pembisnis Batik di Kampung Batik Kelurahan Buaran Kecamatan 

Pekalongan Selatan Kota Pekalongan secara garis besar sudah sesuai dengan teori 

manajemen yang ada, hanya saja mereka kurang memahami mana yang perencanaan atau 

planning, organizing atau pengorganisasian, pengawasan atau controlling dan pelaksanaan 

atau actuating, kurangnya pemahaman pada manajemen ini terkadang manajemen mereka 

kurang masimal. Tujuh sampel yang peneliti ambil hanya ada 1 pengusaha atau pembisnis 

yang dapat memahami, menjawab dan menjalankan binisnya atau usahanya sesuai dengan 

teori. Prinsip-prinsip para pengusaha dan pembisnis Batik di Kampung Batik Kelurahan 

Buaran Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan sudah sesuai dengan prinsip-

prinsp bisnis, yaitu prinsip kejujuran ekonomi, moral dan sama-sama menguntungkan atau 

kesejahteraan bersama. 
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