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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara yang dinilai menjadi negara yang sukses 

dibidang perekonomian saat ini. Hal ini dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang 

baik dibanding dengan tahun lalu. Kondisi ini tidak lepas dari pembangunan 

yang terus dilaksanakan di berbagai sektor. Salah satu sektor yang saat ini terus 

dilaksanakan dan dikembangkan adalah sektor ekonomi kreatif. Melihat tingkat 

kepentingan sektor ini sehingga dibentuk satu kementrian yaitu Kementrian 

Ekonomi Kreatif.  

Salah satu macam ekonomi kreatif adalah batik. Batik merupakan 

warisan budaya leluhur bangsa Indonesia yang tumbuh dan berkembang di 

Indonesia. Batik merupakan asli hasil budaya bangsa Indonesia yang dewasa ini 

menjadi daya tarik oleh negara lain untuk diklaim menjadi budaya mereka. Batik 

di Indonesia banyak ragam budaya baik dari sisi asal maupun corak batik. Ada 

batik yang mempunyai ciri khas Solo, Yogyakarta, Cirebon, Pekalongan, 

Madura, dan lainnya baik dari Jawa maupun luar Jawa.  

Usaha untuk meningkatkan kinerja industri batik merupakan salah satu 

cara untuk melestarikan budaya batik. Peningkatan bisa dimulai dari industri 

perumahan dan berkembang ke forum (organisasi). Produk batik sangat diminati 

oleh semua kalangan saat ini. Setelah batik mendapat pengakuan dari United 

Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) pada 

tahun 2009, maka industri batik di Indonesia termasuk di daerah Solo 

mempunyai perkembangan yang pesat. Kampoeng Batik Laweyan adalah salah 



2 

 

satu perkumpulan sentral wisata industri kreatif batik yang ada di kota Solo. 

Kampoeng Batik Laweyan tidak hanya menawarkan produk batik saja 

melainkan juga menawarkan industri pariwisata. Perpaduan antara industri batik 

dan pariwisata yang telah ada di Kampoeng Batik Laweyan ternyata dapat 

menarik perhatian pengunjung karena selain masyarakat dapat menikmati 

produk batik, pengunjung dapat pula melihat langsung dalam proses pembuatan 

produk batik itu sendiri. 

Forum Pengembangan Kampoeng Batik Laweyan (FPKBL) merupakan 

organisasi yang menaungi Kampoeng Batik Laweyan. FPKBL menjadi wadah 

bagi industri kreatif batik di Kampoeng Batik Laweyan sehingga mampu 

terorganisir dengan baik. Pengarahan dan penyuluhan dilakukan FPKBL guna 

meningkatkan mutu produk yang dihasilkan dan pelayanan jasa yang berikan. 

Pelaksanaan pengarahan dan penyuluhan dilakukan kepada seluruh industri 

kreatif batik di Kampoeng Batik Laweyan, akan tetapi implementasi disetiap 

industri kreatif tidaklah sama sesuai tingkat pemahaman dan kesadaran masing-

masing stakeholder, sehingga FPKBL harus secara berkelanjutan melakukan 

sosialisasi untuk menyamakan pemahaman tersebut. 

Batik Putra Laweyan merupakan salah satu industri kreatif yang berdiri 

di Kampoeng Batik Laweyan. Batik Putra Laweyan menjadi salah satu industri 

kreatif unggulan di Kampoeng Batik Laweyan. Mutu produk dan kualitas 

pelayanan jasa menjadikan batik Putra Laweyan mampu bersaing dengan 

industri kreatif batik lainnya. Batik tulis serta batik kombinasi cap dan tulis 

merupakan produk unggulan Batik Putra Laweyan. Beberapa industri kreatif 

batik memilih menghentikan produksi dan hanya berfokus pada konveksi 

dikarenakan sulitnya pembuatan batik khususnya batik tulis. Batik tulis dibuat 
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dengan waktu yang lama. Pembatikan satu kain mori penuh membutuhkan 

waktu kurang lebih tiga bulan, semakin sulit motif maka semakin lama pula 

waktu pengerjaannya. Waktu pembatikkan yang lama juga disebabkan karena 

pengambilan alat yang lama, peralatan yang tidak terawat sehingga saat 

digunakan bermasalah dan ketepatan waktu para pekerja saat bekerja. Kondisi 

tempat kerja di Batik Putra Laweyan menjadi salah aspek terpenting dalam 

penunjang kelancaran memproduksi batik. Penjagaan tempat kerja tetap bersih 

dan rapi saat proses pembatikan berlangsung maupun setelah pekerjaan selesai 

akan menimbulkan efek yang nyaman dan aman bagi pekerja saat bekerja, akan 

tetapi kendala yang sering muncul ialah kepekaan pekerja yang masih rendah 

untuk menjaga kebersihan dan kerapian saat bekerja.  

Batik Putra Laweyan selain membuat produk batik akan tetapi juga 

menawarkan pelayanan wisata batik. Wisata batik yang ditawarkan berupa 

pengenalan proses pembatikan dan pelatihan yang dapat dinikmati oleh 

pengunjung secara langsung. Kepuasan pengunjung menjadi prioritas terpenting 

dalam pelayanan wisata tersebut. Para pengunjung dapat melihat bagaimana 

kondisi lingkungan kerja yang digunakan saat pembatikan berlangsung. Kondisi 

lingkungan yang ringkas, resik dan rapi merupakan penilaian bagi suatu 

pelayanan wisata batik. Identifikasi masalah yang timbul pada Batik Putra 

Laweyan dapat dilihat setelah melakukan beberapa tahapan pada ergonomi 

makro. Kurangnya kebersihan dan kerapian yang ada di area produksi Batik 

Putra Laweyan dan pada akhirnya masalah tersebut dapat mempengaruhi tingkat 

kepuasan pengunjung. Permasalahan yang timbul tersebut maka di konsepkan 

dalam konsep Ringkas, Rapi, Resik, Rawat dan Rajin (5R).  
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Ergonomi makro merupakan suatu pendekatan sosioteknik dari tingkat 

atas ke bawah yang diterapkan pada perancangan sistem kerja secara 

keseluruhan dengan tujuan mengoptimalkan desain sistem kerja dan memastikan 

sistem kerja tersebut berjalan dengan harmonis (Alfia Rositaningrum, 2006) 

sehingga dalam menyelesaikan masalah di Batik Putra Laweyan, perlu adanya 

keterlibatan stakeholder yaitu pihak yang menaungi industri kreatif batik yaitu 

Forum Pengembangan Kampoeng Batik Laweyan (FPKBL), pemilik industri 

kreatif yaitu pemilik Batik Putra Laweyan dan pekerja-pekerja yang terlibat di 

dalam industri kreatif batik tersebut. Pengarahan dan penyuluhan masalah 5R 

perlu dilakukan secara berkelanjutan oleh FPKBL sehingga pekerja memiliki 

kesadaran dalam melaksanaan 5R di area kerja. Kepekaan pemilik industri 

kreatif dalam pelaksanaan 5R di area kerja perlu ditingkatkan. Terciptanya 

implementasi ergonomi makro terhadapa permasalahan 5R yang diterapkan pada 

Batik Putra Laweyan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan stakeholder. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka dapat diperoleh rumusan 

masalah yaitu melakukan implementasi ergonomi makro untuk meningkatkan 

kepuasan stakeholder. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Pelaksanaan lebih mengarah pada maksud dan tujuan penulisan penelitian ini: 

1. Penelitian dilakukan di Batik Putra Laweyan. 

2. Pengambilan data dengan menggunakan wawancara dan kuesioner. 
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3. Stakeholder dalam penelitian ini yaitu FPKBL, pemilik Batik Putra Laweyan, 

pekerja Batik Putra Laweyan, pengunjung Batik Putra Laweyan. 

4. Implementasi perbaikan dilaksanakan di Batik Putra Laweyan.  

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah 

1. Melakukan pendekatan sosioteknik dari tingkat atas ke bawah untuk 

mengidentifikasi permasalahan di industri kreatif batik. 

2. Mengimplementasikan ergonomi makro guna peningkatan kepuasan 

stakeholder. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian mengenai implementasi 

ergonomi makro untuk meningkatkan kepuasan wisata di Batik Putra Laweyan 

adalah : 

a. Bagi Peneliti 

Sebagai proses pembelajaran dan pengaplikasian yang telah didapat dibangku 

perkuliahan untuk menyelesaikan permasalahan di dunia nyata terutama 

implementasi ergonomi makro guna peningkatan kepuasan stakeholder. 

b. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi informasi penting bagi Batik Putra 

Laweyan khususnya dalam implementasi ergonomi makro di industri kreatif 

batik sehingga mampu meningkatan kepuasan stakeholder yang terkait. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Sebagai referensi bagi orang yang akan melakukan penelitian selanjutnya. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang 

dilakukan, maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi 

mengenai materi dan hal yang dibahas dalam tiap – tiap bab. Adapun sistematika 

penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN  

Pada bab ini diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan dan kegunaan serta sistematika penulisan  

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini diuraikan landasan teori yang digunakan sebagai dasar 

dari analisis penelitian dan penelitian terdahulu  

 BAB III  METODE PENELITIAN 

Pada bab ini diuraikan tentang obyek penelitian, teknik pengumpulan 

dan kerangka pemecahan masalah dalam penelitian 

 BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN  

Bab ini akan menguraikan mengenai deskripsi objek penelitian, 

analisis data dan pembahasan atas hasil pengolahan data. 

 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN  

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang telah 

dilakukan serta saran–saran yang dapat diberikan kepada Batik Putra 

Laweyan 

 

 

 


