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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Negara indonesia merupakan bangsa yang kaya akan sumberdaya 

alam,ragam budaya dan suku bangsa. Salah satu budaya yang masih tetap 

dilestarikann sampai saat ini adalah batik. Secara bahasa Batik berasal dari kata 

“amba” (menggambar) dan”tik” (titik) jadi secara bahasa batik berarti 

menggambar titik-titik. Sejak 2 Oktober 2009 batik Indonesia telah ditetapkan 

oleh UNESCO sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan nonbendawi 

(masterpiece of the oral and integible heritage of humanity).  

 Menurut tekhnik pembuatanya jenis batik di Indonesia dibagi menjadi 3 

macam yaitu batik cap, batik tulis dan batik printing. Batik tulis dibuat 

menggunakan canting (alat untuk menggambar motif) yang di isi malam panas 

(lilin cair) kemudian digambar pada kain dan proses pembuatanya relatif lebih 

lama yaitu sekitar 1 bulan, sementara pembuatan batik cap dengan cara memaikai 

cap yang telah direndam malam panas (lilin cair) kemudian dicapkan pada kain. 

Lain lagi dengan batik printing yang proses pengerjaanya dengan menggunakan 

mesin sehingga memakan waktu yang singkat dan harganya relatif lebih murah.  

 Menurut data dinas perindustrian dan perdagangan (disperindag) Industri 

batik pada tahun 2006 berjumlah 48.287 unit usaha yang tersebar di 17 provinsi 

dan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 792.300 orang, sedangkan nilai 

produksi mencapai Rp 2,90 triliun dan nilai ekspor US$ 110 juta. Jawa Tengah 
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memberikan kontribusi ekspor sebesar 30-35 persen dari ekspor nasional. Industri 

batik tanah air memiliki nilai ekonomis cukup tinggi dan kontribusi positif 

terhadap produk domistik bruto nasional (PDB). Pada tahun 2008 Kementerian 

perindustian mencatat, batik nasional mencapai nilai ekspor US$ 38 juta dan 

menyerap tenaga kerja 603 ribu, dengan unit usaha sebanyak 50.315 unit 

(Prasetyo, 2010: 37-38). 

 Salah satu penghasil batik di Indonesia adalah kota Solo tepatnya di 

kampung Laweyan. Kampung yang terletak disisi sebelah selatan kota Solo 

menjadi tempat pembuatan batik yang sudah terkenal di dalam negeri bahkan 

sampai ke mancanegara. Sejarah Laweyan sebagai kampung batik sangatlah 

panjang. Pada tahun 1912 berdiri sebuah asosiasi dagang pertama yang bernama 

syarekat dagang islam (SDI). Asosiasi ini diprakarsai oleh tokoh pejuang yang 

berasal dari Solo yaitu KH. Samanhudi. Selain itu, Laweyan juga menjadi perintis 

pergerakan koperasi batik pertama, yaitu ditandai dengan berdirinya persatoean 

peroesahaan batik boemipoetra soerakarta pada tahun 1935 (suaramerdeka.com 

25/02/2017) 

 Pada tahun 2000 para pengusaha batik, masyarakat dan generasi muda 

Laweyan mempunyai gagasan untuk menjadikan Laweyan seperti pada masa 

kejayaan dulu. Mulailah bangkit kembali para pengusaha di Laweyan dengan 

ditandai tidak hanya memproduksi batik tulis dan batik cap saja, tetapi juga 

memproduksi batik printing. Setelah otonomi daerah diberlakukan, pemerintah 

Kota Surakarta memiliki ruang untuk mengembangkan potensi daerah yang 

dimilikinya. Pada tahun 2004 Pemerintah berupaya membangkitkan kembali 

kejayaan industri batik di Laweyan melalui pencanangan kampung Laweyan 
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sebagai kampung wisata batik. Pembentukan kawasan kampung wisata batik ini 

ditetapkan dengan surat keputusan (SK) Walikota Surakarta No.534.05/136-

B/1/2004 tentang panitia pelaksanaan pembentukan kawasan batik Laweyan 

(Suryanti, 2009:36)  

 Setelah ditetapkan sebagai kampung wisata batik, usaha batik Laweyan 

pernah mengalami kemunduran, bahkan banyak toko gulung tikar. Salah satu 

penyebabnya adalah naiknya kurs dollar Amerika terhadap rupiah yang 

berdampak pada naiknya harga bahan baku yang mayoritas impor karena itu harga 

batik naik. Toko yang memiliki cukup modal tak masalah karena mereka bisa 

bertahan akan tetapi untuk para pengusaha kecil terpaksa menutup usahanya. 

 Dengan semangat untuk mengembalikan kejayaan kampung batik 

Laweyan pada tahun 2014 terdapat kurang lebih 70 usaha batik yang berada di 

kampung Laweyan. Dengan tambahan modal dari bank, para pengusaha berhasil 

meningkatkan produksi dan kualitas batik yang mereka buat sehingga produk 

batik Laweyan diminati oleh para konsumen di dalam maupun di luar kota. 

Pengusaha tidak hanya memproduksi batik mereka juga membuka toko atau 

showroom untuk menjual hasil produksi sendiri. Berdasarkan latar belakang di 

atas penulis tertarik untuk meneliti dengan judul skripsi analisis pengaruh modal 

awal, lama usaha, tingkat pendidikan, dan jumlah karyawan terhadap pendapatan 

pengusaha batik di kampung Laweyan. 
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B. RUMUSAN MASALAH 

 Mengacu pada latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh modal awal terhadap pendapatan pengusaha batik di 

kampung Laweyan? 

2. Bagaimana pengaruh lama usaha terhadap pendapatan pengusaha  batik di 

kampung Laweyan? 

3. Bagaimana pengaruh tingkat pendidikan terhadap pendapatan pengusaha di 

kampung Laweyan? 

4. Bagaimana pengaruh jumlah karyawan terhadap pendapatan pengusaha batik di 

kampung Laweyan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 

1. Untuk menganalisis pengaruh modal awal terhadap pendapatan pengusaha 

batik di kampung Laweyan. 

2. Untuk menganalisis pengaruh lama usaha terhadap pendapatan pengusaha 

batik di kampung Laweyan. 

3. Untuk menganalisis pengaruh tingkat pendidikan terhadap pendapatan 

pengusaha batik di kampung Laweyan. 

4. Untuk menganalisis pengaruh jumlah karyawan terhadap pendapatan 

pengusaha batik di kampung Laweyan. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapt memberi manfaat bagi: 

1. Pengusaha batik Laweyan 

Hasil penelitian ini bisa memberikan masukan bagi pengusaha batik laweyan 

guna meningkatkan produktifitas usaha batik di Kampung Laweyan. 

2. Dinas perindustrian dan perdagangan 

Hasil penelitian ini bisa menjadi pertimbangan bagi dinas perundustrian dan 

perdagangan guna menciptakan iklim usaha yang kondusif  bagi usaha batik di 

kampung Batik Laweyan.  

3. Pemerintah kota Surakarta 

Hasil penelitian ini berguna bagi pemerintah Kota Surakarta guna berperan 

aktif dalam memperkenalkan kampung batik Laweyan sebagai kampung 

wisata. Sehingga dapat menaikan produktifitasnya dengan demikian dapat 

menaikkan pertumbukan ekonomi kota Surakarta dan menaikkan kesempatan 

kerja.  

4. Peneliti lain 

Hasil peneliti  berguna untuk refrensi penelitian selanjutnya. 

 

E. Metode Penelitan 

 Guna menganalisis pengaruh variabel modal, jumlah karyawan, dan 

pendapatan terhadap lama usaha maka Metode analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah model regresi linier berganda dengan metode ordinari 

least square (OLS). Persamaan estimasi yang digunakan adalah (Gujarati, 2015): 
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Yt = β0 + β1X1t + β2X2t + β3X3t + β4X4t 

Keterangan: 

Y    =  Pendapatan 

β0    = Intercept atau konstanta 

β1    = Koefisien regresi modal awal 

β2    = Koefisien regresi lama usaha 

β3    = Koefisien regresi jumlah karyawan  

β4= koefisien regresi pendidikan 

X1t = Modal 

X2t = lama usaha 

X3t = Jumlah karyawan 

X4t = pendidikan  

Guna menguji validitas model rigresi linier berganda metode OLS  maka 

dilakukan: 

1. Uji Normalitas 

Untuk mengetahui apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. 

2. Uji Linearitas Model 

Uji spesifikasi model pada dasarnya digunakan untuk menguji linieritas 

model. Dengan hal ini di ukur dengan uji Ramsey Reset. 

3. Uji Asumsi Klasik, meliputi: 

a. Uji Mutikolonieritas 
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Untuk menguji suatu model apakah terjadi hubungan yang sempurna 

antara variabel independen. Dengan hal ini diukur dengan VIF. 

b. Uji Heteroskedasitas 

Untuk menganalisis regresi yang akan menghasilkan estimator yang bias 

untuk nilai variasi ut. Dengan hal ini diukur dengan uji White. 

c. Uji Autokorelasi 

Autokorelasi terjadi akibat nilai variabel massa lalu memiliki pengaruh 

terhadap nilai variabel massa kini, atau massa mendatang. Dengan hal ini 

diukur dengan uji Breusch Godfrey. 

4. Uji Statistik 

Uji statistik berguna untuk menganalisis hipotesis yang digunakan dalam 

penelitian yaitu dapat diterima atau ditolak berdasarkan analisis data, adapun 

uji statistik sebagai berikut: 

a. Uji t 

Untuk menganalisis pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen secara individu atau terpisah. 

b.  Uji F 

Untuk menganalisisi pengaruh variabel-variabel independen secara 

bersama-sama terhadap variabel dependen.  

c. Analisis koefisien determinasi (R2) 

Untuk menganalisis kebaikan dari persamaan regresi yaitu menunjukan 

prosentasi total variasi variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel 

independen dalam model. 
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G. Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Pendahuluan terdiri dari : Latar Belakang, Rumusan 

Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode 

Penelitian, Sistematika Penelitian. 

 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Terdiri dari : Berisi teori yang mendasari dan mendukung 

penelitian yang berhubungan dengan masalah yang 

dibahas. 

 BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Terdiri dari : Metode Pendekatan Masalah, Spefikasi 

Penelitian, Populasi dan Model Penentuan Sampel, 

Hipotesa, Metode Pengumpulan Data dan Metode Analisis 

Data. Mengenai motode penelitian Kualitatif yang 

dilakukan dengan menjelaskan identitas subyek penelitian 

dan wawancara serta observasi. 

 BAB IV HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN 

 Terdiri dari : Data atau informasi diolah, dianalisis, 

ditafsirkan, dikaitkan  dengan kerangka analisis yang 

dituangkan pada BAB II sehingga jelas bagaimana data 

hasil penelitian dapat menjawab permasalahan. 
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 BAB V PENUTUP 

Berisi kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan atau 

kendala  dalam penelitian, serta saran-saran yang 

perlu untuk disampaikan baik  untuk obyek penelitian 

ataupun penelitian selanjutnya. 

DAFTAR PUSTAKA  

LAMPIRAN 

 

 


