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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Usaha pembangunan pedesaan dapat dipandang sebagai proses 

pendayagunaan sumber-sumber dan lingkungan yang ada di desa dan merupakan  

panduan proses politik,ekonomi, sosial budaya pembangunan pedesaan dapat pula 

diarahkan untuk mencukupi kebutuhan pokok warga dan masyarakat pedesaan 

,yaitu pangan, sadang. Papan serta peningkatan mutu pelayanan pendidikan dan 

kesehatan. Di samping itu sebaiknya pembangunan masyarakat pedesaan 

diarahkan untuk meningkatkan industrialisasi pedesaan,dengan maksud untuk 

dapat lebih meratakan kesempatan berusaha, bekerja dan meningkatkan 

pendapatan warga desa. Keadaan yang demikian akan lebih mendorong pemeratan 

kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan dan menyebarkan pembangunan 

keseluruh tanah air. 

Untuk meningkatkan industrialisasi di pedesaan, industri kecil dan industri 

rumah tangga merupakan suatu usaha yang produktif disektor non pertanian baik 

sebagai mata pencaharian utama maupun sebagai usaha sampingan yang dilirik 

masyarakat pedesaan untuk menambah penghasilan. 

Menurut sensus industri tahun 1974/1975 industri diklasifikasikan 

berdasarkan jumlah tenaga kerja : 

• Home industri jumlah tenaga kerja antara 1-4orang. 

• Industri kecil jumlah tenaga kerja antara 5-19 orang. 

• Industri sedang jumlah tenaga kerja antara 20-94. 

• Industri besar jumlah tenaga kerja lebih dari 94. 

Soeri Soeroto ( 1983 ) berpendapat bahwa “ industri kecil dan kerajinan 

rakyat sebenarnya timbul atas dorongan naluri manusia untuk memiliki alat serta 

barang-barang yang diperlukan dalam melangsungkan dan memperjuangkan 

hidup dan kehidupannya” dengan naluri seperti itu menjadikan masyarakat 

pedesaan berusaha untuk menaikan taraf hidupnya, sehingga dapat mencukupi 

kebutuhan hidup dan kebutuhan keluarga dengan bekerja sebagai pengusaha 
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maupun sebagai pekerja industri kerajinan  rakyat. ( Bintarto, 1977 ) Dalam usaha 

pembinaan dan pengembangan industri faktor-faktor yang menjamin 

berlangsungnya aktifitas dibidang industri yaitu meliputi tersedianya bahan baku, 

bahan bakar, tenaga kerja, modal dan lalulintas yang baik dan lancar 

Kegiatan industri tidak muncul dengan sendirinya melainkan manusia 

yang mengembangkannya,melalui suatu proses untuk mengatasi masalah tenaga 

kerja dan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari,menurut ( M Dawam Raharjo, 

1976).Industri kecil di desa diutamakan untuk menambah pendapatan keluarga. 

Pilihan terhadap dikembangkannya industri kecil dan kerajinan rakyat adalah 

didasarkan pada kenyataan bahwa usaha industri kecil dan kerajinan rakyat itu 

sangat tepat untuk di kombinasikan dengan usaha pertanian rakyat yang tidak 

memerlukan modal besar. Di samping itu kombinasi keluarga mencari nafkah di 

bidang pertanian dan non pertanian pada masyarakat desa didukung oleh faktor 

yang mendasar yaitu adanya ketidakpastian dalam tani, misalnya gagal panen, 

kekeringan, sehingga diperlukan suatu sumber cadangan, walaupun kecil tapi 

terjamin.  

Sifat sambilan serta kadar peran dari industri kecil dan kerajianan yang 

cukup berarti, telah memberikan gambaran tentang adanya pola hubungan yang 

erat antara sektor pertanian dan sektor industri kecil khususnya di daerah 

pedesaan. Fenomena yang lebih jauh lagi menunjukan bahwa karena usaha 

pertanian inilah maka sektor industri kecil dan kerajinan rakyat pedesaan dapat 

tumbuh dan berkembang. Namun pada saat ini dapat dikatakan, kenyataan yang 

justru menampakkan prospek tumbuh dan perkembangnya industri kecil di tingkat 

lokal yang pada mulanya hanyalah kegiatan sampingan, namun dalam proses 

selanjutnya semakin mampu berkembang dan mampu menciptakan kekuatan 

bertahan secara permanen. 

Penelitian ini menitik beratkan pada masalah tenaga kerja yang terdapat 

pada industri batik tulis , mempunyai peranan dan fungsi yang cukup penting 

pengembangan industri terutama di pedesaan. Industri di pedesaan sebagai salah 

satu bentuk aktifitas ekonomi diluar pertanian.penduduk pedesaan merupakan 
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wujud dari hubungan yang dinamis manusia dengan lingkungan tempat ia 

tinggal.( Bintarto, 1984 ) 

Kabupaten Sragen terletak di daerah sebelah Utara berbatasan dengan 

kabupaten Grobogan, sebelah Selatan dengan kabupaten Karanganyar, sebelah 

Barat dengan kabupaten Karanganyar dan sebelah Timur dengan kabupaten 

Ngawi ( Propinsi Jawa Timur ).  

Asal usul usaha industri batik di daerah penelitian adalah merupakan 

peninggalan dari nenek moyang atau sudah merupakan warisan yang sudah ada 

sejak zaman dahulu atau turun temurun.pada umumnya usaha industri batik di 

daerah penelitian ini pemiliknya bersifat perorangan dengan tenaga kerja anggota 

keluarga sendiri dan didaerah sekitarnya.  . 

Mengikuti sejarah perkembangan industri kecil di pedesaan mulai sejak 

lahir, pertumbuhan dan perkembangannya, ternyata akan mengundang masalah 

yang sangat kompleks. Bertitik tolak dari latar belakang yang dikemukakan diatas, 

dalam penelitian ini penulis mengambil judul : ”ANALISIS TENAGA KERJA 

INDUSTRI BATIK TULIS SERTA SUMBANGANNYA TERHADAP 

EKONOMI KELUARGA DI KECAMATAN MASARAN KABUPATEN 

SRAGEN”. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Usaha batik yang dilakukan oleh rumah tangga petani di kecamatan 

Masaran,kabupaten Sragen merupakan upaya rumah tanggga dalam upaya 

meningkatkan pendapatan dan meningkatkan taraf hidupnya, karena sebagian 

besar rumah tangga petani memiliki lahan kurang dari 0,5 ha sehingga pendapatan 

petani dari hasil pertanian tidak mencukupi kebutuhan rumah tangganya. 

Disamping itu aktifitas usaha pertanian pada saat saat tertentu terdapat waktu 

luang sehabis nengerjakan lahannya, sehingga petani dapat mencari pekerjaan-

pekerjaan sampingan. pekerjaan yang dilakukan petani diluar usaha tani tersebut 

antara lain adalah membatik. 

Dalam empat tahun terakhir perkembangan industri batik tulis mengalami 

pertumbuhan yang pesat. Industri batik tulis menjadi pilihan lain selain bidang 
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pertanian,sehingga mampu menarik minat masyarat untuk bekerja sebagai buruh, 

pengrajin batik tulis dengan tujuan untuk menambah pendapatan keluarga dan 

mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat didaerah penelitian. 

Tabel 1.1. Jumlah Industri Batik Tulis dan tenaga kerja di Kecamatan 

Masaran Kabupaten Sragen tahun 

Tahun 
No 

Unit 

pekerjaan 2004 2005 2006 2007 

1 UKM 51 66 72 85 

2 Tenaga Kerja 1539 2237 2329 2739 

Jumlah  1590 2303 2401 2824 
Sumber: Kecamatan Masaran  Dalam Angka 2004 dan 2007 

 

Berpijak dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, 

maka dapat dirumuskan beberapa masalah pokok yang akan dibahas dalam 

penelitian ini. Adapun masalah tersebut dapat di rumuskan sebagai berikut : 

1. Faktor-faktor apa yang menarik masyarakat untuk berusaha di bidang 

industri batik tulis ?. 

2. Bagaimana karakteristik dari tenaga kerja  didalam industri  batik tulis ? 

3. Seberapa besar sumbangan pendapatan tenaga kerja industri batik tulis 

terhadap pendapatan total keluarga ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Dengan perumusan masalah seperti tersebut diatas, maka akan tujuan yang 

akan dicapai dari penelitian ini yaitu :  

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menarik masyarakat untuk bekerja 

dibidang industri batik tulis . 

2. Untuk mengetahui karakteristik tenaga kerja didalam industri batik tulis. 

3. Untuk mengetahui besarnya sumbangan pendapatan tenaga kerja industri 

batik tulis terhadap pendapatan total keluarga. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Secara teoritis, penelitian ini bermanfat untuk :  

1. Mengetahui perkembangan Batik tulis serta dari awal mula berdirinya di 

wilayah tersebut serta sumbangannya terhadap perekonomian bagi 

penduduk di daerah sekitar. 

2. Menambah ilmu tentang kebudayaan dan khususnya pada batik dan 

perkembangannya, serta peranannya dalam perekonomian. 

3. Sebagai salah satu syarat mencapai gelar Sarjana S1 pada Fakultas 

Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta 

 

1.5. Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Telaah Pustaka 

  Suatu industri kebanyakan tidak merupakan gabungan atau tidak meliputi 

perusahaan yang memproduksi barang-barang yang serupa, tetapi meliputi 

perusahaan yang memakai bahan baku atau bahan mentah yang serupa ( sejenis ), 

industri menurut undang-undang perindustrian adalah kegiatan ekonomi mengolah 

bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi menjadi barang yang 

nilai gunanya lebih tinggi, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan 

industri. 

  Istilah industri dapat diartikan secara sempit dan luas, dalam arti sempit 

menurut Whater OB (1962) adalah  “industri merupakan gabungan atau kumpulan 

perusahaan yang memiliki kesejenisan dalam produksi yang dihasilkan atau bahan 

baku yang digunakan dan proses produksi yang dilaksanakan”. 

  Sedangkan pengertian industri yang luas adalah “ industri sering diartikan 

sebagai kumpulan atau gabungan perusahaan yang memprodusir dengan aktifitas 

permintaan silang yang positif dan tinggi. 

  Perkembangan industri setelah Rencana pembangunan Lima Tahun 

(Repelita) I dan II mengalami peningkatan yang cukup pesat, baik industri besar, 

sedang maupun kecil. Industri kecil dan kerajinan rumah tangga, walaupun tidak 

tumbuh secepat industri besar dan sedang, namun meningkat cukup tinggi dan 

dapat menciptakan kesempatan kerja yang lebih banyak. Hal ini sesuai dengan 
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pendapat Donald Snodgrass yang dikutip oleh M Dawam Rahardjo (1979) bahwa 

“ kemampuan industri rumah tangga dan industri kecil untuk menyerap tenaga 

kerja lebih besar daripada industri besar dan sedang “. 

  Batasan mengenai industri kecil, yaitu “ Usaha yang produktif diluar 

sektor pertanian, industri kecil adalah industri yang diusahakan terutama untuk 

menambah pendapatan keluarga “. Sedangkan menurut kamus istilah ekonomi, 

pengertian industri kecil adalah pekerjaan yang dilaksanakan di rumah-rumah, 

pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja dirumahnya sendiri dalam hal mana 

biasanya digunakan alat-alat sederhana. 

  Devinisi lain dari industri kecil yaitu menggunakan jumlah pekerja per 

usaha industri, untuk industri kcil jumlah pekerjanya yaitu 5 -10 orang. 

Sedangkan departemen perindustrian dan badan koordinasi penanaman modal  

(BKPM) menggunakan besarnya modal yang ditanam di sebuah usaha, bahwa 

industri kecil adalah badan usaha yang penanam modalnya berupa mesin dan 

peralatan gedung (kecuali lahan yang menopangnya) tidak melebihi 200 juta. 

Pemilik industri kecil harus warga negara Indonesia (Thee Kian wie, 198 ). 

  Industri kecil berperan besar dalam pembangunan ekonomi, menurut Hadi 

Prayitno (1987) industri kecil di pedesaan menpunyai peranan yang sangat 

penting antra lain:  

• Karena letaknya dipedesaan maka tidak akan menambah migrasi ke kota 

atau dengan kata lain mengurangi atau menghambat laju urbanisasi. 

• Sifatnya yang padat tenaga kerja akan memberikan kemampuan serap 

yang lebih besar per unit yang di inventasikan. 

• Masih dimungkinkan bagi tenaga kerja yang terserap, dengan letak yang 

berdekatan, untuk kembali berburuh tani dalam usaha tani khususnya 

menjelang dan saat-saat sibuk 

• Penggunaan teknologi yang sederhana mudah dipelajari dan di 

laksanakan. 
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Disamping itu manfaat industri kecil menurut Irsan Azhary Saleh (1986) adalah : 

• Dapat menciptakan peluang usaha yang luas dengan pembiayaan yang 

relatif murah. Hal ini sejalan dengan kenyatan bahwa tingkat keahlian 

dan daya dukung permodalan dari pengusaha-pengusaha di Indonesia 

pada umumnya masih sangat rendah. 

• Industri kecil turut mengambil peran dalam peningkatan dan mobilisasi 

tabungan domestik, dimugkinkan bahwa industri kecil memperoleh 

modal dari tabungan si pengusaha sendiri, atau dari keluarga dan 

kerabat. 

• Industri kecil mempunyai dukungan komplementer terhadap industri 

besar dan sedang karena industri kecil menghasilkan barang yang relatif 

murah dam sederhana. Lokasi yang menyebar menyebabkan biaya 

transportasinya lebih minim, sehingga barang-barang produksi dapat 

sampai ke tangan konsumen secara cepat, mudah dan murah.   

Dengan demikian sifat industri kecil mampu menyerap tenaga kerja, 

memilik peranan strategis dalam peningkatan pendapatan, perluasan lapangan 

kerja dan kesempatan berusaha, serta mengatasi kemiskinan maka tidak disangkal 

lagi bahwa industri kecil mendapat prioritas dari pemerintah untuk dibina dan 

dikembangkan untuk menjadi salah satu pendukung sektor ekonomi. 

Dari berbagai pendapat diatas, dapat diambil satu kesimpulan bahwa 

industri kecil adalah usaha yang produktif di luar sektor pertanian yang dilakukan 

di rumah-rumah terutama untuk menambah pendapatan keluarga, dimana 

pekerjanya tidak lebih dari 20 orang dan penanaman modalnya dari pribadi 

masing-masing pengusaha dan pinjaman modal dari Bank atau pun Koperasi. 

Batik tulis merupakan suatu karya seni tradisional yang pada awalnya 

hanya dimonopoli oleh kerabat kraton, baik dalam pembuatan maupun 

pemakaiannya, namun dalam perkembangan selanjutnya meluas sampai keluar 

kraton, walaupun masih dalam kalangan tertentu saja, terutama dalam kalangan 

menengah keatas, batik merupakan salah atu budaya keraton sehingga sangat 

dipengaruhi oleh latar belakang budaya dan agama yang berkembang di keraton. 

Batik tulis di keraton surakarta sangat dipengaruhi oleh berbagai latar belakang 
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budaya hindhu jawa. Hal ini tercermin pada daerah ini baik ragam hias maupun 

warna serta aturan (tata cara) pemakai batik. 

Istilah batik tulis lebih dikenal sebagai batik atau seratan adalah suatu 

pemalaman diatas kain dengan tulis tangan yang merupakan suatu bagian dari 

kebudayaan yang subur di keraton-keraton jawa. Dalam kesusastraan jawa kuno 

dan jawa pertengahan  kain batik dengan proses tulis tangan ini, semula 

dibahaskan sebagai “serat nitik”, baru kemudian setelah pindahnya keraton 

kartasura ke keraton surakarta muncul istilah “mbatik”. Yaitu gabungan dari dua 

kata jawa ngoko (jawa kasar), “mbat” yang artinya memainkan dan “tik” (dari 

kata nitik) yang artinya memberi titik (D Sufwandi Mangkudilaga,1980). 

Pada saat sekarang batik lebih di tekankan pada aspek prosesnya, seperti 

pada ensiklopedi Indonesia kata batik dijelaskan sebagai berikut : batik adalah 

suatu cara melukis diatas kain (mori, katun, teteron, adakalanya kain sutra dan 

lain-lainnya) dengan cara melapisi bagian yang tidak bewarna dengan lilin yang 

disebu juga malam (bahasa jawa :lilin) yang sering dicampur dengan parafin, 

damar atau colophonium. 

Sejarah perkembangan batik berbeda dengan peninggalan-peninggalan 

yang lain, batik memiliki sifat atau penggambaran atau pemberian motif pada 

bahan mori atau teknik pencelupan, dengan demikian batik tidak tahan disimpan 

sampai berabad-abad lamanya. Dengan demikian maka untuk mengetahui 

serentetan kejadian tentang kerajinan seni di Indonesia, hingga kini banyak 

mengalami hambatan. Disamping hal tu pada zaman penjajahan banyak benda-

benda peninggalan sejarah yang dibawa oleh penjajah sebagai koleksi. Yang 

banyak peninggalan dan serta buku sejarah khususnya batik di Indonesia, ialah 

museum dan istana kerajaan negeri belanda (Murtihadi Mukminatum, 1979). 

Batik di Indonesia berkembang bersamaan dengan berkembangnya Agama 

Hindu di Indonesia. Para seniman di Indonesia banyak yang belajar membuat 

benda-benda atau barang-barang keperluan agama, serta mendapat ketrampilan 

tentang membuat batik di India. 
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Perkembangan batik di Indonesia mencapai kesempurnaan pada abad 14-

15. Pada zaman kerajaan Daha – Kediri (1100-1222 AD) pengaruh luar terhadap 

batik sangatlah tampak hal ini di sebabkan karena kerajaan Kediri memiliki 

hubungan dagang yang luas dengan kerajaan Sriwijaya, India, juga Thiongkok. 

Pada zaman ini seni sastra dan seni rupa mengalami perkembangan pesat. Banyak 

seniman yang membuat alat-alat keperluan agama Hindu di India, setelah pulang 

di Indonesia menjadi tenaga penyuluh atau instruktur yang cakap dalam bidang 

pembatikan. 

1.5.2 Penelitian Sebelumnya 

Tabel 1.2. Perbandingan Antar Penelitian  

No Peneliti/tahun Judul Tujuan Metode Hasil 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 

Munawaroh 
(2005) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumardi (1998) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Feri wijayanto  
(2008) 
 

Perkembangan batik tulis 
dan sumbangannya 
terhadap pendapatan total 
keluarga pengusaha di 
Kecamatan Wiradesa 
Kabupaten Pekalongan. 
 
 
 
 
 
 
Korelasi tingkat 
pendidikan pengrajin 
batik dengan ketrampilan 
pembuatan variasi 
produk batik di desa 
Paseban Kecamatan 
bayat kabupaten Klaten 
1998 
 
 
 
 
 
 
 
Analisis tenaga kerja  
industri batik tulis serta 
sumbangannya terhadap 
ekonomi keluarga 
Kecamatan Masaran 
Kabupaten Sragen. 

Untuk mengetahui 
perkembangan serta 
sumbangan terhadap 
pendapatan 
pengusaha dan 
untuk mengetahui 
pola distribusi 
industri batik. 
 
 
 
 
Mengetahui tingkat 
pendidikan dan 
ketrampilan 
pembuatan variasi 
batik, Mengetahui 
korelasi anyara 
tingkat pendidikan 
ketrampilan 
pembuatan variasi 
produk batik yang 
dibuat. 
 
 
 
 
Untuk mengetahui 
karakteristik tenaga 
kerja dan faktor 
yang menarik 
masyarakat untuk 
bekerja di industri 
batik tulis  

Survei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
survei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
survei 

Perkembangan industri 
batik mengalami 
perkembangan dari tahun 
ke tahun,pola penyebaran 
industri batik di daerah 
penelitian cenderung 
mengelompok,sumbanga
n pendapatan dari usaha 
batik tulis terhadap 
ekonomi keluarga lebih 
besar dari non industri. 
 
Adanya korelasi antara 
tingkat pengrajin dengan 
ketrampilan pembuatan 
produk batik . 
Perbedaan tingkat 
pendidikan formal yang 
berpengaruh terhadap 
ketrmpilan pembuatan. 

usaha batik tulis antara 
lain menambah 
penghasilan keluarga. 
Pada tahun 1994-1998 
didaerah penelitian tidak 
terjadi perkembangan 
karena tidak menyerap 
banyak tenaga kerja  
 
 
 

- 
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Gambar 1. Diagram Alir Penelitian 

 
Industri batik tulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor yang menarik 
masyarakat untuk bekerja di 
industri batik tulis: 
1.Jam kerja tidak terbatas. 
2. karena kebutuhan ekonomi 
3.Tidak terikat. 
4. Dekat dengan tempat tinggal 

Karakteristik Tenaga Kerja: 
1.Umur. 
2.jenis kelamin. 
3.Tingkat pendidikan. 
4. Daerah asal tenaga kerja. 

Tenaga Kerja 
batik tulis 

Pendapatan anggota 
keluarga yang lain. 

Pendapatan dari sektor 
non batik tulis. Pendapatan Tenaga Kerja. 

industri batik tulis 

Pendapatan total keluarga 

Peta daerah asal 
tenaga kerja 

Analisis  

 

 

 

 

 

Sumber : Peneliti, 2008 
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1.6. Hipotesis 

  Hipotesis adalah jawaban sementara dari masalah penelitian. Industri batik 

tulis dipengaruhi oleh bahan baku, tenaga kerja, modal, pemasaran dan masalah 

transportasi.  

1. Faktor yang menarik tenaga kerja untuk bekerja di industri batik tulis 

adalah karena kebutuhan ekonomi 

2. Karakteristik tenaga kerja  

a) Tenaga kerja industri batik tulis sebagian besar berasal dari daerah 

penelitian  

b) Tingkat pendidikan tenaga kerja industri batik tulis sebagian besar 

adalah pendidikan dasar enam tahun (SD) 

c) Sebagian besar tenaga kerja industri batik tulis merupakan usia 

produktif  

d) Tenaga kerja industri bati tulis sudah mempunyai status kawin 

e) Tenaga kerja industri batik tulis mempunyai waktu lama bekerja 

diatas lima tahun 

f) Tingkat pendapatan tenaga kerja industri batik tulis sebagian besar 

adalah rendah 

g)  Jumlah rata-rata tanggungan keluarga tenaga kerja industri batik 

tulis adalah 3 orang. 

3.  Rata-rata pendapatan tenaga kerja dari industri batik tulis mempunyai 

sumbangan yang besar terhadap pendapatan total keluarga. 

 

1.7. Metode Penelitian    

1.7.1 Penentuan Daerah Penelitian 

  Penentuan daerah penelitian  dilakukan dengan metode “purposive 

sampling”yaitu pemilihan daerah penelitian berdasarkan pertimbangan tertentu 

(Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, 1981) dalam penelitian ini memilih 

Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen, karena  daerah ini merupakan penghasil 

batik tulis terbesar di kabupaten Sragen dan merupakan sentra kawasan wisata 
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batik tulis. Industri  batik tulis di daerah penelitian memiliki daya serap tenaga 

kerja yang tiap tahun meningkat.  

 

Tabel 1.3.Persebaran Industri Batik Tulis dan Jumlah Tenaga Kerja Di Kabupaten 

Sragen 

No  
Kecamatan 

Jumlah 

perusahaan 

Jumlah tenaga kerja 

(Jiwa) 
Jumlah produksi

1 Gemolong  3 8 8 

2 Kalijambe  4 15 106 

3 Masaran  85 2.739 39.702 

4 Plupuh  28 705 1.416 

Jumlah 120 3.467 41.232 
Sumber : Depperidakop dan UKM Kabupaten Sragen  tahun 2007 

 

Tabel 1.4. Hasil produksi industri batik tulis rata-rata per bulan di Kecamatan 

Masaran 

Jumlah produksi / bulan 
No Tahun 

Kain sutra Kain katun 

Jumlah  

1 2004 1.416 16.228 17.644 

2 2005 15.076 22.613 37.689 

3 2006 14.965 22.447 37.412 

4 2007 15.881 23.821 39702 

Jumlah  47.338 85.109 132.447 
Sumber : Depperidakop dan UKM Kabupaten Sragen  tahun 2007 

 

1.7.2 Pemilihan Responden 

  Responden yang dipilih dalam penelitian ini adalah orang yang pekerja di 

industri batik tulis, dari populasi dengan cara proportional random sampling yaitu 

pengambilan sampel seimbang dari populasi tersebut secara acak, yaitu tenaga 

kerja yang bekerja didalam industri batik tulis tersebut diambil sampel sebesar5 % 
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secara acak.Tujuan dari pembatasan ini untuk menghindari kesalahan dikarenakan 

masalah tenaga, biaya dan waktu yang terbatas.  

 

 

Tabel 1.5.Pengambilan Sampel Responden Pada Industri batik tulis  

No Desa 

Jumlah 

tenaga kerja 

(Jiwa) 

Jumlah responden 

(5 %) 

1 Kliwonan  732 36 

2 Sidodadi  339 17 

3 Pilang  1.587 79 

4 Gebang 25 3 

5 Jati  11 2 

6 Karangmalang  45 3 

Jumlah 2.739 140 

 

1.7.3 Metode Pengumpulan Data   

 Pada penelitian ini menggunakan metode survei yang berarti informasi 

yang dikumpulkan oleh responden dengan menggunakan kuesioner.data yang 

dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. 

1) Data primer, diambil langsung dari  lapangan melalui wawancara 

langsung dengan mengunakan kuesioner meliputi karakteristik umur, 

penduduk, status kawin, pendapatan, jumlah tanggungan keluarga. 

2) Data sekunder data ini diperoleh dari catatan arsip yang ada di intansi 

yang terkait yang berhubungan dengan penelititn ini adapun yang 

diperoleh antara lain; 

• Data daerah penelitian, meliputi letak daerah penelitian, luas daerah 

dan batas-batas daerah penelitian, data fisik meliputi hidrologi,iklim 
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• Data demografi daerah penelitian mencakup jumlah dan pendapatan 

penduduk menurut umur dan jenis kelamin, pendidikan dan mata 

pencaharian.                                                                                                                        

 

1.8. Teknik Analisa Data 

  Dalam penelitian ini untuk menjawab hipotesa dan tujuan serta untuk 

mengetahui karakteristik responden maka teknik analisa data yang digunakan 

adalah : 

1. Kuesioner  adalah kumpulan daftar pertanyaan yang akan berubah 

menjadi tabel-tabel, analisis statistik dan uraian serta kesimpulan hasil 

penelitian.  

2. Tabulasi adalah metode analisa data dengan jalan mengelompokkan data 

yang kemudian dikategorikan kedalam kelas yang sejenis.(Sofyan 

Effendi, 1981).  

  Data yang telah dikumpulkan dan diolah akan diambil kesimpulan atas 

dasar analisa dengan menggunakan tabel frekuensi maupun silang. Tabel 

frekuensi bertujuan menggambarkan karakteristik atau ciri-ciri dari populasi 

penelitian. Sedangkan tabel silang untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan 

variabel yang satu dengan variabel yang lainnya (Masri Singarimbun dan Sofyan 

Effendi,1981) 

  Langkah yang diambil dalam analisa data ini adalah penyusunan tabel 

frekuensi untuk semua variabel penelitian penyusunan tabel frekuensi juga 

berguna untuk mengelompokkan data yang diambil melalui kuesioner (data 

primer), juga menggambarkan karakteristik sampel. Tabel silang adalah metode 

sederhana yang dapat digunakan untuk mengamati variabel satu dengan variabel 

yang lain yang berfungsi untuk mengetahui variabel pengaruh dan terpengaruh 

antara masa kerja dan tingkat pendapatan kemudian seluruh tabel tersebut 

dianalisi secara deskriptif. 
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1.9. Batasan Operasional 

Analisis adalah menguraikan data-data yang diperoleh dalam penelitian dengan 

menggunakan berbagai teknik dan pendekatan, dimana hasilnya selalu dikaitkan 

dengan hubungan antara manusia dengan lingkungannya (Bintarto, 1983). 

Tenaga kerja adalah penduduk yang bekerja pada industri batik tulis. 

Ekonomi keluarga adalah jumlah dapatan rata-rata yang dihasilkan dalam satu 

bulan dari semua anggota keluarga yang bekerja. 

Home industri adalah suatu usaha dimana tenaga kerja yang digunakan dalah 

keluarga sendiri dengan jumlah 1-4 orang. 

Batik tulis adalah kain batik yang cara pembuatannya dilakukan hanya 

mengunakan tangan dengan melalui beberapa tahapan. 

Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah menjadi bahan 

baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang nilai yang lebih 

tinggi untuk penggunaan rancang bangun dan perekayasa industri. (Kantor dinas 

Prindakop dan UKM kabupaten Sragen) 

Pengusaha batik adalah orang yang melakukan kegitan atau mengusahakan 

kerajinan batik, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. 

Pendapatan total keluarga adalah pendapatan yang diperoleh kepala keluarga 

dan anggota keluarga lainnya selama setahun baik dari sektor pertanian maupun 

non pertanian.(Agus Harianto 1997). 

Bahan baku semua bahan yang digunakan untuk proses produksi. 

Pemasaran adalah suatu kegiatan yang mengarahkan aliran barang dan jasa dari 

produsen ke konsumen .(Basu swastha,1985) 

Proses pembuatan batik tulis adalah proses pembuatan kain batik dari awal 

sampai menjadi kain batik siap pakai baik batik tulis maupun batik cap.proses 

pembuatan sangat mempengaruhi harga dan kualitas kain.(Sumardi. 1998) 

Sumbangan pendapatan adalah pendapatan dari industri batik tulis dibagi 

dengan pendapatan total keluarga di kali seratus persen. 

 

 


