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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Indonesia saat ini menjadi negara ketiga terbesar yang memiliki kontribusi 

ekonomi kreatif kepada Produk Dosmetik Bruto (PDB) di dunia, dengan total 

kontribusi lebih dari 7% terhadap PDB (Simorangkir, 2018). Jika dilihat dalam 

bentuk uang pada tahun 2015, sektor industri kreatif menyumbang pada Produk 

Dosmetik Bruto (PDB) sebesar Rp 852,56 triliun, sedangkan tahun 2016 dan 2017 

masing-masing menyumbang PDB sebesar Rp 922,59 triliun dan Rp 1.009 triliun. 

Sedangkan data per November 2018 sumbangan yang diterima dari industri kreatif 

adalah sebesar Rp. 1.105 triliun (Prima & Laoli, 2019)  

Batik merupakan bagian dari industri kreatif. Batik Indonesia merupakan seni 

menghias kain menggunakan canting juga cairan lilin malam, serta teknik dan 

metode khusus sehingga dapat menghasilkan corak khas bernilai seni tinggi. Batik 

Indonesia telah dapat pengakuan dari UNESCO sebagai warisan dunia sejak 2009 

(Nurhayati, 2014), sebagai bagian dari industri kreatif desain batik dan produk batik 

dimungkinkan terus berkembang untuk dapat bersaing lebih kompetitif dan 

mendapat nilai tambah. 

Surakarta merupakan kota yang menjadi salah satu contoh kota yang sukses 

untuk merangsang ekonomi lokal menciptakan produk kompetitif di tingkat 

nasional maupun internasional dan memiliki banyak IKM, di mana IKM di 

Surakarta adalah sebagai penggerak utama ekonomi masyarakat. Data IKM 

Surakarta pada tahun 2007 mencapai 80 persen jumlah usaha dengan kontribusi 

penyerapan tenaga kerja mencapai lebih dari 95 persen.  Nilai produksi batik dan 

produk batik per tahun pada IKM Surakarta memiliki jumlah yang terbesar 

dibanding produk lainnya sebesar Rp. 48.008.448.000 per tahun (Soebagiyo & 

Wahyudi, 2015), hal ini menyatakan kota Surakarta pada masa mendatang akan 

dititik beratkan pada industri kerajinan rakyat. 

Dalam mempertahankan prestasi tersebut pemerintah daerah maupun para 

pengusahaan harus dapat mempertimbangkan untuk dapat berkembang lebih maju 
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dan mendapatkan nilai tambah. Salah satu yang dapat dilakukan adalah 

mempromosikan dan memperhatikan para konsumen yang telah turut ikut serta 

dalam perkembangan tersebut. Pemerintah dan para pengusaha telah 

mempromosikan batik secara baik melewati karnival batik solo yang telah 

dilakukan sejak 2009. Program tersebut dimaksudkan untuk mendorong sektor 

bisnis dalam menarik permintaan dunia dan investor untuk memulai investasi 

mereka di Jawa Tengah Indonesia. Lalu bagaimana para pengusaha dalam 

memperhatikan dan mempertahankan konsumennya, pada pra-penelitian ini 

peneliti melakukan beberapa wawancara kepada beberapa pengusaha batik di 

Laweyan, pada kenyataanya masih banyak pengusaha yang tidak mengetahui 

bagaimana kepuasan konsumen terhadap produk yang dijualnya. Hal tersebut 

harusnya dipahami oleh setiap pengusaha batik untuk memenuhinya, sehingga 

produknya dapat bersaing dan diminati oleh konsumen. 

Laweyan sendiri merupakan salah satu daerah yang ada di kota Surakarta 

yang terkenal sebagai kampung batik Laweyan, beberapa showroom yang berada 

di sentra kampung batik Laweyan antara lain seperti Putra Batik Bengawan, Putra 

Batik Laweyan, Putra Batik Mahkota, Merak Manis dan sebagainya. Menurut 

penelitian yang dilakuakan oleh Anggoro (2011) mengatakan bahwa Sentra Batik 

Laweyan harus lebih memaksimalkan dan mempertahankan aktivitas-akivitas 

mempengaruhi kepuasan konsumen. Menurut Azizah (2011) juga mengatakan 

bahwa industri batik yang tergabung di FPBKL harus lebih meningkatkan lagi baik 

segi kualitas produk, harga, dan simpatik karyawan dalam melayani konsumen.  

Perencanaan yang matang dalam menjual sebuah produk tentu diperlukan agar 

tercipta kepuasan bagi konsumen.  Untuk tetap bisa bertahan terhadap para pesaing 

batik lainnya dan tetap eksis di perindustrian batik pengeusaha harus mengetahui 

kepuasan dari pelanggannya. Kepuasan adalah perbandingan antara pengalaman 

dengan hasil evaluasi, dapat menghasilkan sesuatu yang nyaman secara rohani, 

bukan  nyaman dikarenakan sesuatu yang diharapkan atau ekspetasi  (Samuel & 

Foedjiawati, 2005). Menurut Kotler dan Armstrong (2008:8) Konsumen sangat 

cenderung membeli ulang, dan menceritakan hal baik atau pujian tentang 
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perusahaan jika mereka puas, hal tersebut akan meningkatkan nilai tambah bagi 

Sentra Batik Laweyan. 

Melihat persoalan diatas studi ini berfokus pada kepuasan pelanggan Sentra 

Batik Laweyan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

evaluasi bagi para pengusaha dan pertimbangan untuk meningkatkan kepuasan 

konsumen yang tepat. Upaya dalam peningkatan kepuasan konsumen ini secara 

bersamaan dapat meningkatkan minat batik dan membuat peluang bersaing lebih 

tinggi. 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah sehingga dapat diketahui 

perumusan masalah, sebagai berikut: 

1. Bagaimana kepuasan konsumen saat ini terhadap produk Sentra Batik 

Laweyan dan atribut mana yang memiliki prioritas untuk diperbaiki dalam 

meningkatkan perkembangan usaha pada Sentra Batik Laweyan? 

2. Bagaimana solusi alternatif dalam meningkatkan kepuasan konsumen pada 

Sentra Batik Laweyan? 

1.3. Batasan Masalah 

Penelitian ini dilakukan dengan batasan masalah yaitu, Penelitian ini hanya 

menggunakan 15 indikator sebagai penilaian kepuasan, dimana indikator tersebut 

didapat dari asumsi peneliti juga dari beberapa wawancara konsumen. Penelitian 

ini hanya mengambil data dari responden konsumen lokal saja. 

1.4. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah, sebagai berikut: 

1. Mengevaluasi bagaimana kepuasan konsumen terhadap atribut-atribut 

produk batik dan mengetahui atribut mana yang memiliki prioritas untuk 

diperbaiki dalam meningkatkan kepuasan konsumen di Sentra Batik 

Laweyan. 

2. Merancang alternatif perbaikan dalam meningkatkan kepuasan konsumen 

produk Sentra Batik Laweyan. 
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1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain: 

1. Bagi peneliti 

Menerapkan ilmu yang sudah diperoleh selama belajar dibangku kuliah dan 

mengimplementasikan ilmu tersebut kedalam permasalahan yang nyata. 

2. Bagi Showroom Sentra Batik Laweyan  

Mengetahui tingkat kepuasan konsumen selama ini dan mengetahui apa yang 

perlu diperbaiki terhadap kepuasan selama ini juga, sehingga pengusaha Sentra 

Batik Laweyan dapat meningkatkan usahanya dan bisa bersaing di pasar yang lebih 

luas demi terciptanya kemajuan industri batik di masa yang akan datang. 

3. Bagi Pembaca 

Sebagai informasi rujukan untuk penelitian yang mungkin akan datang 

kedepannya. 

1.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan penelitian tugas akhir ini dijelaskan secara 

rinci dalam beberapa bab pembahasan. Adapun penjelasan umum dari isi bab 

teresebuat adalah sebagai berikut:  

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang dari penelitian yang dilakukan, rumusan masalah 

penelitian, batasan batasan yang digunakan untuk penelitian, tujuan dari penelitian, 

manfaat penelitian, dan sistematika penulisan laporan penelitian. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi teori-teori yang mendukung dalam penelitian yang dilakukan yang 

bersumber dari jurnal, buku dan dari sumber lainya untuk memberikan gambaran 

dari penelitian yang dilakukan. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi penjelasan mengenai tata cara yang dilakukan peneliti dalam 

melakukan penelitian dari proses awal hingga akhir secara terperinci. 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi hasil dan pembahasan yang didapatkan dari data yang telah diolah 

dan telah dilakukan analisis oleh peneliti. 
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BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi tentang hasil akhir penelitian serta saran yang akan diusulkan kepada 

pemerintah Surakarta dan penggusaha Sentra Batik Laweyan. 

 


