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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Batik merupakan hasil kerajinan yang memiliki nilai seni yang tinggi. Batik 

Indonesia diproduksi di berbagai daerah di Indonesia dengan motif yang berbeda-

beda. Saat ini industri batik merupakan salah satu faktor yang ikut menunjang 

perekonomian Indonesia. Oleh karena itu pada tanggal 2 Oktober 2009, UNESCO 

telah mengikrarkan bahwa batik menjadi salah satu warisan budaya dunia dari 

Indonesia yang harus dilindungi dan dilestarikan (Representative List of the 

Intangible Cultural Heritage of Humanity, UNESCO, 2009). 

Pusat industri batik yang perkembangannya cukup pesat di Jawa Tengah ada 

di Surakarta, yaitu Laweyan. Laweyan merupakan kawasan sentra industri batik 

yang penuh sejarah, unik, dan spesifik. Di Laweyan berdiri industri batik, mulai 

industri batik kecil (small), menengah (medium), hingga industri batik besar 

(large). Batik yang dihasilkan menggunakan teknik batik tulis, batik cap, hingga 

batik printing. Kampoeng Batik Laweyan awalnya merupakan usaha-usaha 

individu produsen sekaligus penjual batik yang kemudian mendirikan Forum 

Pengembangan Kampoeng Batik Laweyan (FPKBL). Data dari Forum 

Pengembangan Kampoeng Batik Laweyan (FPKBL) menyatakan bahwa Forum 

Pengembangan Kampoeng Batik Laweyan (FPKBL) menaungi usaha batik dalam 

bentuk industri, konveksi, dan showroom dengan total anggota yang terdaftar 
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berjumlah 73 unit usaha batik yang diantaranya terdapat 23 industri dan 

showroom batik, 32 showroom batik,  11 industri batik, 6 showroom dan konveksi 

batik, dan 1 batik.  

Perkembangan penjualan hasil produksi batik dalam skala nasional dan 

internasional memiliki apresiasi tersendiri. Pesatnya perkembangan ekspor batik 

dibenarkan oleh Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian 

Perdagangan saat itu Gusmardi Bustami 2013. Tercatat dalam kurun waktu empat 

tahun terakhir, Indonesia berhasil meningkatkan ekspor batik dari USD32 juta 

pada tahun 2008 meningkat menjadi USD 278 juta pada tahun 2012. 

(www.kemenperin.go.id, 2013). 

Distribusi dan pemasaran merupakan suatu kesatuan sistem dari keseluruhan 

kegiatan bisnis. Pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen membutuhkan 

konsep pemasaran bauran pemasaran (merketing mix). Menurut Kotler (2005) 

Marketing mix merupakan kombinasi dari empat variabel penting dari konsep 

pemasaran yang dikendalikan oleh perusahaan. Variabel tersebut meliputi 

product, price, place, dan promotion, dan biasa disingkat 4P. Zeithmal dkk. 

(2006) mengemukakan bahwa bauran pemasaran dimodifikasi dengan menambah 

tiga elemen yaitu phsical environment, process, dan people, sehingga tujuh unsur 

bauran pemasaran tersebut menjadi product, place, promotion, price, physical 

environment, process, dan people. Oleh sebab itu, diperlukan penelitian mengenai 

analisis alur distribusi dan pemasaran produk batik Kampoeng Batik Laweyan 

Surakarta dengan pendekatan marketing mix. Selanjutnya hasil penelitian ini dapat 
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dijadikan sebagai pedoman oleh pemerintah ataupun pengusaha dalam 

menentukan strategi dalam mengembangkan industri batik.   

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan penjabaran latar belakang dari permasalahan industri batik 

pada Forum Pengembangan Kampoeng Batik Laweyan (FPKBL), maka 

dibutuhkan perumusan yang terkait dengan industri batik yang ada pada Forum 

Pengembangan Kampoeng Batik Laweyan (FPKBL). Rumusan tersebut yaitu 

update data industri batik dan sebaran wilayah distribusi produk industri batik 

pada Forum Pengembangan Kampoeng Batik Laweyan (FPKBL). Selain itu 

terkait dengan pendekatan yang dilakukan dengan marketing mix, dibutuhkan 

perumusan mengenai variabel marketing mix (product, price, place, promotion, 

people, process, dan physical evidence) yang mendominasi dan industri batik 

yang menerapkan marketing mix dengan baik di Forum Pengembangan 

Kampoeng Batik Laweyan (FKBL). 

 

1.3 Batasan Masalah  

Pada pembahasan masalah agar penilitian ini fokus dan tidak meluas, maka 

perlu adanya batasan masalah terkait dengan topik penelitian yang diantaranya 

yaitu: 
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1. Objek penelitian hanya dilakukan di industri batik yang melakukan produksi 

di Kampoeng Batik Laweyan dan terdaftar pada Forum Pengembangan 

Kampoeng Batik Laweyan (FPKBL).  

2. Penelitian membahas identifikasi profil yang mencakup profil industri batik, 

hasil produksi batik, distribusi dan pemasaran hasil produksi batik. 

3. Responden dalam penelitian ini adalah pemilik industri batik yang terdaftar di 

FPKBL yang melakukan produksi di Kampoeng Batik Laweyan yang sudah 

dilakukan update dan bersedia dijadikan sebagai responden. 

4. Marketing mix yang dibahas dalam penelitian ini adalah 7P yaitu Product, 

Price, Place, Promotion, People, Process, dan Physical evidence.  

 

1.4 Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Memberikan update data industri batik pada Forum Pengembangan 

Kampoeng Batik Laweyan (FPKBL).  

2. Mengetahui sebaran wilayah distribusi produk industri batik pada Forum 

Pengembangan Kampoeng Batik Laweyan (FPKBL). 

3. Mengetahui variabel marketing mix (product, price, place, promotion, people, 

process, dan physical evidence) yang mendominasi pada industri batik di 

Forum Pengembangan Kampoeng Batik Laweyan (FPKBL) dalam 

menjalankan usahanya dibidang industri batik. 

4. Mengetahui industri batik yang ada di Forum Pengembangan Kampoeng Batik 

Laweyan (FPKBL) yang menerapkan marketing mix dengan baik.  
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1.5 Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian ini, diharapkan mampu memberikan beberapa manfaat 

sebagai berikut:  

1. Bagi Forum Pengembangan Kampoeng Batik Laweyan (FPKBL) Surakarta  

dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta 

Dapat digunakan sebagai bahan informasi dan masukan tentang analisis alur 

distribusi dan pemasaran produk batik Kampong Batik Laweyan.   

2. Bagi Pengusaha Industri Batik 

Sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan langkah-langkah selanjutnya 

dalam menghasilkan produk beserta pemasaran dan distribusi produk.  

3. Bagi Pembaca 

Sebagai bahan masukan dan referensi untuk penelitian selanjutnya.  

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan berisikan uraian yang akan dibahas pada tiap bab. 

Sehingga dalam setiap bab akan memiliki pembahasan topik tersendiri. 

Sistematika penulisan penelitian tugas akhir ini yaitu sebagai berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

dan sistematika penulisan. 
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BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab ini berisikan landasan teori yang terkait dengan isi penelitian 

yang dibahas. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini akan menguraikan mengenai objek penelitian, 

roadmap penelitian, prosedur penelitian, dan teknik pengumpulan 

data. 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisikan mengenai uraian analisis data dan 

pembahasannya. Data yang dikumpulkan didapatkan melalui 

proses observasi, wawancara, penyebaran kuesioner yang 

meliputi profil industri batik dan juga tentang hasil produksi dan 

distribusi beserta pemasaran produk batik Laweyan, Surakarta. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini diuraikan mengenai kesimpulan dan saran yang 

didapatkan oleh peneliti. Selain itu berisikan rekomendasi-

rekomendasi yang menyangkut industri batik untuk meningkatkan 

penjualan batik serta mensosialisasikan keberadaan Kampoeng 

Batik Laweyan, Surakarta.  

 

 

 

 


