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Instrumen Penelitian 

 

A. Identitas Responden 

1. Tujuan memilih bidang keahlian Tata Busana konsentrasi managemen butik 

(pilih salah satu jawaban) 

a. Memiliki keahlian atau keterampilan di bidang busana  

b. Memiliki keahlian untuk berwirausaha di bidang busana  

c. Membuka usaha di bidang busana  

d. Menambah pengetahuan di bidang busana  

e. Menyalurkan bakat yang dimiliki dalam bidang busana 

2. Pengalaman praktek industri di bidang usaha sebelum mengambil mata 

kuliah praktek industri (pilih salah satu jawaban) 

a. Usaha butik 

b. Usaha garmen 

c. Usaha tekstil 

d. Usaha kriya 

e. Belum pernah mengikuti praktek industri 

 

B. Manfaat Praktek Industri di Bidang Managemen Usaha Butik Sebagai 

Kesiapan Membuka Usaha Butik. 

1. Setelah melaksanakan praktek industri dalam bidang administrasi usaha 

butik, manfaat apa yang anda peroleh sebagai kesiapan membuka usaha 

butik? (dapat memilih lebih dari satu jawaban) 

a. Mampu menyusun data base konsumen butik sebagai kesiapan 

membuka usaha butik 

b. Mampu menyusun data base karyawan butik sebagai kesiapan membuka 

usaha butik 

c. Mampu menyusun data base desain mode yang pernah dan akan 

diproduksi sebagai kesiapan membuka usaha butik 

d. Mampu menyusun data base produk, karyawan, dan jaringan modal 

dalam upaya pengembangan usaha butik sebagai kesiapan membuka 

usaha butik 

e. Mampu menyusun profil usaha butik sebagai kesiapan membuka usaha 

butik 
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2. Setelah melaksanakan praktek industri dalam bidang penyusunan data profil 

usaha butik, manfaat apa yang anda peroleh sebagai kesiapan membuka 

usaha butik? (dapat memilih lebih dari satu jawaban) 

a. Mampu membuat perencanaan usaha butik sebagai kesiapan membuka 

usaha butik  

b. Mampu membuat outcome bisnis butik sebagai kesiapan membuka 

usaha butik 

c. Mampu membuat brand usaha butik sebagai kesiapan membuka usaha 

butik 

d. Mampu membuat perencanaan jenis produk usaha yang akan dijual 

sebagai kesiapan membuka usaha butik 

e. Mampu membuat perencanaan modal sebagai kesiapan membuka usaha 

butik 

3. Setelah melaksanakan praktek industri dalam bidang struktur organisasi 

usaha butik, manfaat apa yang anda peroleh dari pengalaman tersebut 

sebagai kesiapan membuka usaha butik? (dapat memilih lebih dari satu 

jawaban) 

a. Mampu merancang struktur organisasi sesuai kebutuhan usaha butik 

sebagai kesiapan membuka usaha butik 

b. Mampu  merancang struktur organisasi sesuai SDM usaha butik sebagai 

kesiapan membuka usaha butik 

c. Mampu merancang struktur organisasi sesuai jobdesk karyawan usaha 

butik sebagai kesiapan membuka usaha butik 

d. Mampu merancang struktur organisasi sesuai jenis usaha butik yang 

dipilih sebagai kesiapan membuka usaha butik 

e. Mampu merancang struktur organisasi sesuai dengan sistem produksi 

usaha butik sebagai kesiapan membuka usaha butik 

4. Setelah melaksanakan praktek industri dalam bidang penempatan karyawan 

sesuai keahlian usaha butik, manfaat apa yang anda peroleh sebagai 

kesiapan membuka usaha butik? (dapat memilih lebih dari satu jawaban) 

a. Mampu membagi tugas sesuai dengan keahlian usaha butik sebagai 

kesiapan membuka usaha butik 
b. Mampu menempatkan karyawan sesuai dengan kebutuhan usaha butik 

sebagai kesiapan membuka usaha butik 
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c. Mampu menempatkan karyawan sesuai dengan jenis dan kualitas 

produk yang akan dibuat usaha butik sebagai kesiapan membuka usaha 
butik 

d. Mampu menempatkan posisi karyawan sesuai dengan keahlian 

karyawan usaha butik sebagai kesiapan membuka usaha butik 
e. Mampu membuat SOP pada setiap bagian unit kerja pada usaha sebagai 

kesiapan membuka usaha butik butik. 
5. Setelah melaksanakan praktek industri di bidang rekrutmen karyawan butik, 

manfaat apa yang anda peroleh sebagai kesiapan membuka usaha butik? 

(dapat memilih lebih dari satu jawaban) 

a. Mampu menentukan kriterian SDM yang sesuai dengan kebutuhan 

usaha butik sebagai kesiapan membuka usaha butik 

b. Mampu menyusun sistem rekrutmen karyawan yang sesuai dengan 

kebutuhan usaha butik sebagai kesiapan membuka usaha butik 

c. Mampu memberdayakan lingkungan sekitar dalam rekrutmen karyawan 

yang sesuai dengan kebutuhan usaha butik sebagai kesiapan membuka 

usaha butik 

d. Mampu merekrut karyawan yang sesuai dengan tuntutan pengembangan 

usaha butik sebagai kesiapan membuka usaha butik 

e. Mampu membuat sistem pelatihan bagi karyawan baru yang sesuai 

dengan kebutuhan usaha butik sebagai kesiapan membuka usaha butik 

6. Setelah melaksanakan praktek industri di bidang managemen sumber daya 

manusia, manfaat apa yang anda peroleh sebagai kesiapan membuka usaha 

butik? (dapat memilih lebih dari satu jawaban) 

a. Mampu merancang kebutuhan SDM sesuai dengan kebutuhan secara 

sistematik usaha butik sebagai kesiapan membuka usaha butik 

b. Mampu menyusun rekrutman SDM sesuai dengan kebutuhan secara 

sistematik usaha butik sebagai kesiapan membuka usaha butik 

c. Mampu memberikan orientasi SDM sesuai dengan kebutuhan secara 

sistematik usaha butik sebagai kesiapan membuka usaha butik 

d. Mampu memberikan pelatihan dan pengembangan SDM sesuai dengan 

kebutuhan secara sistematik usaha butik sebagai kesiapan membuka 

usaha butik 

e. Mampu memberikan kesejahteraan pada SDM sesuai dengan 

kemampuan usaha butik sebagai kesiapan membuka usaha butik 
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7. Setelah melaksanakan praktek industri di bidang pengelolaan SDM, manfaat 

apa yang anda peroleh sebagai kesiapan membuka usaha butik? (dapat 

memilih lebih dari satu jawaban) 

a. Mampu menyelaraskan tujuan perusahaan dengan tujuan individu agar 

tidak terjadi konflik dalam organisasi usaha butik sebagai kesiapan 

membuka usaha butik 

b. Mampu berkomunikasi dengan karyawan agar tidak terjadi konflik 

dalam organisasi usaha butik sebagai kesiapan membuka usaha butik 

c. Mampu memberikan petunjuk jobdesk kepada karyawan agar tidak 

terjadi konflik dalam organisasi usaha butik sebagai kesiapan membuka 

usaha butik 

d. Mampu meningkatkan kualitas SDM agar tidak terjadi konflik dalam 

organisasi usaha butik sebagai kesiapan membuka usaha butik 

e. Mampu memberikan stimulasi SDM agar tidak terjadi konflik dalam 

organisasi usaha butik sebagai kesiapan membuka usaha butik 

8. Setelah melaksanakan praktek industri melalui komunikasi dengan 

pimpinan pada praktek industri butik, manfaat apa yang anda peroleh 

sebagai kesiapan membuka usaha butik? (dapat memilih lebih dari satu 

jawaban) 

a. Saya akan berusaha menjalin komunikasi dengan karyawan secara 

profesional ketika membuka usaha butik  

b. Saya akan berusaha menjalin komunikasi dengan karyawan secara 

terbuka ketika membuka usaha butik 

c. Saya akan berusaha menjalin komunikasi dengan karyawan secara 

komunikatif ketika membuka usaha butik 

d. Saya akan berusaha menjalin komunikasi dengan karyawan secara tegas 

dan lugas ketika membuka usaha butik 

e. Saya akan berusaha menjalin komunikasi secara humanis jika terjadi 

konflik ketika membuka usaha butik 
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C. Manfaat Praktek Industri di Bidang Proses Produksi Usaha Butik Sebagai 

Kesiapan Membuka Usaha Butik. 

9. Setelah melaksanakan praktek industri di bidang proses pembuatan desain, 

manfaat apa yang anda peroleh sebagai kesiapan membuka usaha butik? 

(dapat memilih lebih dari satu jawaban) 

a. Mampu membuat desain yang lebih kreatif dan eksklusif sesuai dengan 
perkembangan mode sebagai kesiapan membuka usaha butik 

b. Mampu membuat desain busana sesuai dengan pangsa pasar yang 
dibidik sebagai kesiapan membuka usaha butik 

c. Mampu membuat desain unik dan menarik sebagai ciri khas usaha butik 

sebagai kesiapan membuka usaha butik 
d. Mampu menuangkan ide-ide baru dalam membuat desain untuk 

konsumen usaha butik sebagai kesiapan membuka usaha butik 
e. Mampu menjadi konsultan mode untuk pelanggan usaha butik sebagai 

kesiapan membuka usaha butik 

10. Setelah melaksanakan praktek industri di bidang proses pengambilan 

ukuran, manfaat apa yang anda peroleh sebagai kesiapan membuka usaha 

butik? (dapat memilih lebih dari satu jawaban) 

a. Sebagai acuan dalam pengambilan ukuran sesuai SOP usaha butik 

sebagai kesiapan membuka usaha butik 
b. Sebagai acuan dalam pengambilan ukuran sesuai dengan sistem pola 

yang dipilih oleh usaha butik sebagai kesiapan membuka usaha butik 

c. Sebagai acuan dalam pengambilan ukuran secara langsung yang sesuai 
dengan model busana yang akan dibuat sebagai kesiapan membuka 

usaha butik 
d. Sebagai acuan dalam pengambilan ukuran yang sesuai dengan kondisi 

tubuh konsumen sebagai kesiapan membuka usaha butik 

e. Sebagai acuan dalam pengambilan ukuran sesuai tahapan ukuran-ukuran 
yang dibutuhkan sebagai kesiapan membuka usaha butik 

11. Setelah melaksanakan praktek industri di bidang proses pembuatan pola, 

manfaat apa yang anda peroleh sebagai kesiapan membuka usaha butik? 

(dapat memilih lebih dari satu jawaban) 
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a. Mampu menentukan sistem pola sesuai desain sebagai kesiapan 

membuka usaha butik 

b. Mampu menentukan sistem pola yang sesuai dengan kondisi tubuh 

sebagai kesiapan membuka usaha butik 

c. Mampu menentukan sistem pola yang nyaman dan pas di badan sebagai 

kesiapan membuka usaha butik 

d. Mampu menentukan sistem pola dengan berbagai macam sistem pola 

sebagai kesiapan membuka usaha butik 

e. Mampu menentukan sistem pola sesuai dengan model dan desain sebagai 

kesiapan membuka usaha butik 

12. Setelah melaksanakan praktek industri di bidang proses sewing, manfaat 

apa yang anda peroleh sebagai kesiapan membuka usaha butik? (dapat 

memilih lebih dari satu jawaban) 

a. Mampu menentukan teknik jahit yang sesuai dengan standar kualitas 

butik sebagai kesiapan membuka usaha butik 

b. Mampu menentukan teknik jahit yang sesuai dengan jenis produk yang 

akan dibuat sebagai kesiapan membuka usaha butik 

c. Mampu menentukan teknik jahit sesuai desain sebagai kesiapan 

membuka usaha butik 

d. Mampu menentukan teknik jahit dengan berbagai macam teknik sebagai 

kesiapan membuka usaha butik 

e. Mampu menentukan teknik jahit dengan cepat dan tepat sesuai SOP 

usaha butik sebagai kesiapan membuka usaha butik 

13. Setelah melaksanakan praktek industri di bidang proses finishing , manfaat 

apa yang anda peroleh sebagai kesiapan membuka usaha butik? (dapat 

memilih lebih dari satu jawaban) 

a. Mampu menciptakan desain hiasan busana yang bervariatif sebagai 

kesiapan membuka usaha butik 

b. Mampu menciptakan ide baru dalam membuat hiasan penunjang busana 

sebagai kesiapan membuka usaha butik 

c. Mampu menciptakan hiasan dengan berbagai teknik sebagai kesiapan 

membuka usaha butik 

d. Mampu memanfaatkan material yang sudah tidak terpakai menjadi 

hiasan busana yang menarik sebagai kesiapan membuka usaha butik 

e. Mampu memanfaatkan segala sesuatu untuk menjadi hiasan yang 

menarik dan mahal sebagai kesiapan membuka usaha butik 
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D. Manfaat Praktek Industri di Bidang Pemberian Layanan Jasa Usaha 

Butik Sebagai Kesiapan Membuka Usaha Butik. 

14. Setelah melaksanakan praktek industri dalam memberikan pelayanan, 

manfaat apa yang anda peroleh sebagai kesiapan membuka usaha butik?  

a. Mampu menerima pesanan konsumen secara langsung sebagai kesiapan 
membuka usaha butik 

b. Mampu menerima pesanan konsumen via telepon sebagai kesiapan 
membuka usaha butik 

c. Mampu menerima pesanan konsumen via media online sebagai kesiapan 

membuka usaha butik 
d. Mampu menerima dan menampung keluhanan dan memberikan solusi 

kepada konsumen sebagai kesiapan membuka usaha butik 
e. Mampu menerima konsultasi mode untuk tampil fashionable sebagai 

kesiapan membuka usaha butik 

15. Setelah melaksanakan praktek industri dalam menghadapi konsumen 

usaha butik, manfaat apa yang anda peroleh sebagai kesiapan membuka 

usaha butik? (dapat memilih lebih dari satu jawaban) 

a. Mampu menghadapi konsumen dengan ramah sebagai kesiapan 

membuka usaha butik 

b. Mampu menjaga etika di hadapan konsumen sebagai kesiapan membuka 

usaha butik 

c. Mampu berusaha memberikan layanan yang memuaskan konsumen 

sebagai kesiapan membuka usaha butik 

d. Mampu menjaga emosi dalam menghadapi keluhan konsumen sebagai 

kesiapan membuka usaha butik 

e. Mampu berusaha memecahkan masalah dalam permasalahan keluhan 

konsumen sebagai kesiapan membuka usaha butik 

16. Setelah mendapat pengalaman etika profesional dalam berkomunikasi 

dengan konsumen usaha butik, manfaat apa yang anda peroleh sebagai 

kesiapan membuka usaha butik? (dapat memilih lebih dari satu jawaban) 

a. Saya akan berusaha berkomunikasi yang profesional dengan konsumen 

usaha butik sebagai kesiapan membuka usaha butik 

b. Saya akan berusaha berkomunikasi yang komunikatif dengan konsumen 

usaha butik sebagai kesiapan membuka usaha butik 

c. Saya akan berusaha menjadi pendengar dan memahami keinginan yang 

diungkapkan konsumen usaha butik sebagai kesiapan membuka usaha 

butik 
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d. Saya akan berusaha berbicara dan menyampaikan pendapat atau 

masukan secara santun kepada konsumen usaha butik sebagai kesiapan 

membuka usaha butik 

e. Saya akan berusaha memecahkan permasalahan yang ada secara objektif 

dan mencari solusi yang tepat untuk konsumen usaha butik sebagai 

kesiapan membuka usaha butik 

 

 

 

 

 

 

17. Setelah melaksanakan praktek industri dalam menerima pesanan melalui 

telepon dengan konsumen usaha butik, manfaat apa yang anda peroleh 

sebagai kesiapan membuka usaha butik? (dapat memilih lebih dari satu 

jawaban) 

a. Panggilan telepon dijawab dengan segera sesuai prosedur usaha butik 
sebagai kesiapan membuka usaha butik 

b. Mengkonfirmasi dan mengidentifikasi kebutuhan konsumen seseuai 
prosedur usaha butik sebagai kesiapan membuka usaha butik 

c. Menanggapi dengan sigap dalam menghadapi keluhan konsumen 
seseuai prosedur usaha butik sebagai kesiapan membuka usaha butik 

d. Menginformasikan koleksi-koleksi terbaru kepada konsumen seseuai 

prosedur usaha butik sebagai kesiapan membuka usaha butik 
e. Mencatat pesanan atau keluhan konsumen seseuai prosedur usaha butik 

sebagai kesiapan membuka usaha butik 
 

E. Manfaat Praktek Industri di Bidang Pemasaran Usaha Butik Sebagai 

Kesiapan Membuka Usaha Butik. 

18. Setelah melaksanakan praktek industri dalam pemasaran usaha butik, 

manfaat apa yang anda peroleh sebagai kesiapan membuka usaha butik? 

(dapat memilih lebih dari satu jawaban) 

a. Menetapkan konsumen yang akan dibidik usaha butik sebagai kesiapan 

membuka usaha butik 
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b. Menetapkan jenis produk yang akan dijual usaha butik sebagai kesiapan 

membuka usaha butik 
c. Menentukan strategi pemasaran usaha butik sebagai kesiapan membuka 

usaha butik 

d. Menetapkan jenis pemasaran yang akan dipilih usaha butik sebagai 
kesiapan membuka usaha butik 

e. Menetapkan perencanaan promosi usaha butik sebagai kesiapan 
membuka usaha butik 

19. Setelah melaksanakan praktek industri dalam penetapan produk yang 

dipilih usaha butik, manfaat apa yang anda peroleh sebagai kesiapan 

membuka usaha butik? (dapat memilih lebih dari satu jawaban) 

a. Mampu menciptakan produk busana butik dengan ciri khas yang menarik 

sebagai kesiapan membuka usaha butik 

b. Mampu menciptakan produk busana butik dengan pilihan desain yang 

beragam sebagai kesiapan membuka usaha butik 

c. Mampu menciptakan produk busana butik dengan kualitas material yang 

eksklusif sebagai kesiapan membuka usaha butik 

d. Mampu menciptakan produk busana butik dengan garniture yang 

menarik dan mewah sebagai kesiapan membuka usaha butik 

e. Mampu menciptakan produk busana butik dengan varian warna sesuai 

trend warna sebagai kesiapan membuka usaha butik 

20. Setelah melaksanakan praktek industri dalam penetapan lokasi usaha 

butik, manfaat apa yang anda peroleh sebagai kesiapan membuka usaha 
butik? (dapat memilih lebih dari satu jawaban) 

a. Mampu memilih lokasi yang tepat dan strategis untuk membuka usaha 
butik 

b. Mampu memilih lokasi yang dekat dengan penyedia bahan untuk 

membuka usaha butik 
c. Mampu memilih lokasi di pusat keramaian untuk membuka usaha butik 

d. Mampu memilih lokasi yang mudah dijangkau konsumen untuk 
membuka usaha butik 

e. Mampu memilih lokasi yang nyaman untuk dikunjungi konsumen 

sebagai kesiapan membuka usaha butik 
21. Setelah melaksanakan praktek industri di bidang promosi produk di lokasi 

praktek industri, manfaat apa yang anda peroleh sebagai kesiapan membuka 

usaha butik? (dapat memilih lebih dari satu jawaban) 

a. Mampu merancang kegiatan promosi yang menarik konsumen untuk 

membeli produk yang ditawarkan sebagai kesiapan membuka usaha butik 

b. Mampu merancang strategi promosi produk secara variatif sebagai 

kesiapan membuka usaha butik 
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c. Mampu merancang kegiatan promosi produk secara langsung (personal 

selling) sebagai kesiapan membuka usaha butik 

d. Mampu merancang kegiatan promosi produk melalui pemanfaatan media 

dan teknologi sebagai kesiapan membuka usaha butik 

e. Mampu merancang desain kemasan yang menarik konsumen untuk 

membeli produk yang ditawarkan sebagai kesiapan membuka usaha butik 

22. Setelah mengamati proses periklanan di lokasi praktek industri butik, 

manfaat apa yang anda peroleh sebagai kesiapan membuka usaha butik? 

(dapat memilih lebih dari satu jawaban) 

a. Mampu memilih jenis pengiklanan yang efektif dalam memperkenalkan 

produk pada konsumen sebagai kesiapan membuka usaha butik 

b. Mampu memilih pengiklanan yang dilakukan dalam usaha butik sebagai 

kesiapan membuka usaha butik 

c. Mampu memilih bermacam media yang dapat digunakan untuk 

melakukan pengiklanan produk busana butik sebagai kesiapan membuka 

usaha butik 

d. Mampu memilih media yang efektif dalam pengiklanan produk usaha 

butik sebagai kesiapan membuka usaha butik 

e. Mampu memilih perkembangan teknologi yang dapat dimanfaatkan 

sebagai pengiklanan produk usaha butik sebagai kesiapan membuka 

usaha butik 

23. Setelah mengamati proses publisitas produk di lokasi praktek industri, 

manfaat apa yang anda peroleh sebagai kesiapan membuka usaha butik? 

(dapat memilih lebih dari satu jawaban) 

a. Mampu menentukan cara mempublisitaskan usaha butik agar terus 

berkembang dengan baik sebagai kesiapan membuka usaha butik 

b. Mampu menentukan cara menggelar acara-acara fashion untuk 

mempublisitaskan produk yang ditawarkan sebagai kesiapan membuka 

usaha butik 

c. Mampu menentukan cara mengikuti acara-acara fashion untuk 

mempublisitaskan produk yang ditawarkan sebagai kesiapan membuka 

usaha butik 

d. Mampu menentukan cara mengikuti kegiatan perkumpulan desainer yang 

sudah sukses untuk mempublisitaskan produk yang ditawarkan sebagai 

kesiapan membuka usaha butik 
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e. Mampu menentukan jenis kegiatan fashion yang dapat dimanfaatkan 

sebagai pengenalan produk pada masyarakat sebagai kesiapan membuka 

usaha butik 

24. Setelah mengamati proses penggunaan kemasan di lokasi praktek industri, 

manfaat apa yang anda peroleh sebagai kesiapan membuka usaha butik? 

(dapat memilih lebih dari satu jawaban) 

a. Mampu memilih desain kemasan yang sesuai dengan brand usaha butik 

sebagai kesiapan membuka usaha butik 

b. Mampu memilih desain kemasan yang menarik konsumen usaha butik 

sebagai kesiapan membuka usaha butik 

c. Mampu memilih material kemasan yang menarik usaha butik sebagai 

kesiapan membuka usaha butik 

d. Mampu memilih desain kemasan yang dapat menyampaikan identitas 

usaha butik sebagai kesiapan membuka usaha butik 

e. Mampu memilih desain kemasan yang dapat menyampaikan pangsa 

pasar yang dibidik usaha butik sebagai kesiapan membuka usaha butik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Manfaat Praktek Industri di Bidang Pengembangan Usaha Butik Sebagai 

Kesiapan Membuka Usaha Butik. 

25. Setelah mengamati proses pengembangan usaha butik di lokasi praktek 

industri, manfaat apa yang anda peroleh dari pengamatan tersebut sebagai 

kesiapan membuka usaha butik? (dapat memilih lebih dari satu jawaban) 

a. Mampu menentukan langkah/strategi yang dapat dilakukan dalam 

mengembangkan usaha butik sebagai kesiapan membuka usaha butik 

b. Mampu menentukan langkah/strategi dalam meningkatkan kualitas 

produksi dan layanan jasa dalam usaha butik sebagai kesiapan membuka 

usaha butik 
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c. Mampu menentukan langkah/strategi dalam mempertahankan image 

produk yang konsisten kepada konsumen sebagai kesiapan membuka 

usaha butik 

d. Mampu menentukan langkah/strategi dalam mempertahankan konsumen 

untuk terus menjadi pelanggan tetap sebagai kesiapan membuka usaha 

butik 

e. Mampu menentukan langkah/strategi yang harus dilakukan dalam 

memperhatikan persaingan usaha butik sebagai kesiapan membuka usaha 

butik 

26. Setelah mengamati proses pengembangan SDM usaha butik di lokasi 

praktek industri, manfaat apa yang anda peroleh dari pengamatan tersebut 

sebagai kesiapan membuka usaha butik? (dapat memilih lebih dari satu 

jawaban) 

a. Mampu meningkatkan kriteria perekrutan SDM usaha butik sebagai 

kesiapan membuka usaha butik 

b. Mampu meningkatkan kualitas SDM usaha butik sebagai kesiapan 

membuka usaha butik 

c. Mampu meningkatkan pemeliharaan SDM usaha butik sebagai kesiapan 

membuka usaha butik 

d. Mampu meningkatkan pengelolaan SDM usaha butik sebagai kesiapan 

membuka usaha butik 

e. Mampu meningkatkan kreatifitas SDM usaha butik sebagai kesiapan 

membuka usaha butik 

 

 

 

 

27. Setelah mengamati proses pengembangan produksi usaha butik di lokasi 

praktek industri, manfaat apa yang anda peroleh dari pengamatan tersebut 

sebagai kesiapan membuka usaha butik? (dapat memilih lebih dari satu 

jawaban) 

a. Mampu meningkatkan kreatifitas desain usaha butik sebagai kesiapan 

membuka usaha butik 
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b. Mampu meningkatkan kualitas pola usaha butik sebagai kesiapan 

membuka usaha butik 

c. Mampu meningkatkan kualitas jahitan usaha butik sebagai kesiapan 

membuka usaha butik 

d. Mampu meningkatkan kualitas hiasan busana usaha butik sebagai 

kesiapan membuka usaha butik 

e. Mampu meningkatkan kualitas material busana usaha butik sebagai 

kesiapan membuka usaha butik 

28. Setelah mengamati proses pengembangan pemasaran usaha butik di lokasi 

praktek industri, manfaat apa yang anda peroleh dari pengamatan tersebut 

sebagai kesiapan membuka usaha butik? (dapat memilih lebih dari satu 

jawaban) 

a. Mampu meningkatkan promosi usaha butik sebagai kesiapan membuka 
usaha butik 

b. Mampu meningkatkan pengiklanan usaha butik sebagai kesiapan 
membuka usaha butik 

c. Mampu meningkatkan publikasi desain usaha butik sebagai kesiapan 
membuka usaha butik 

d. Mampu meningkatkan pemanfaatan media usaha butik sebagai kesiapan 

membuka usaha butik 
e. Mampu meningkatkan pemanfaatan teknologi usaha butik sebagai 

kesiapan membuka usaha butik 
29. Setelah mengamati proses pengembangan jaringan kerjasama usaha butik 

di lokasi praktek industri, manfaat apa yang anda peroleh dari pengamatan 

tersebut sebagai kesiapan membuka usaha butik? (dapat memilih lebih dari 

satu jawaban) 

a. Mampu memperluas jaringan modal usaha butik sebagai kesiapan 
membuka usaha butik 

b. Mampu memperluas jaringan pengadaan bahan usaha butik sebagai 
kesiapan membuka usaha butik 

c. Mampu memperluas jaringan teknologi usaha butik sebagai kesiapan 

membuka usaha butik 
d. Mampu memperluas jaringan sosial usaha butik sebagai kesiapan 

membuka usaha butik 
e. Mampu memperluas jaringan distributor usaha butik sebagai kesiapan 

membuka usaha butik 

30. Setelah melaksanakan praktek industri melalui sharing/wawancara dengan 

pihak industri dalam pengembangan usaha butik, manfaat apa yang anda 

peroleh sebagai kesiapan membuka usaha butik? (dapat memilih lebih dari 

satu jawaban) 
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a. Memotivasi untuk menjadi wirausahawan yang sukses di bidang usaha 

butik sebagai kesiapan membuka usaha butik 

b. Memotivasi untuk berani memulai dan mencoba membuka usaha butik 

sebagai kesiapan membuka usaha butik 

c. Memotivasi untuk disiplin dan komitmen dalam membesarkan usaha 

butik sebagai kesiapan membuka usaha butik 

d. Memotivasi untuk mempunyai sikap yang tidak mudah putus asa dalam 

berwirausaha di usaha butik sebagai kesiapan membuka usaha butik 

e. Memotivasi untuk kerja keras dan tekun dalam menjalankan wirausaha di 

usaha butik sebagai kesiapan membuka usaha butik 

 


