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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Batik merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang telah diakui

UNESCO (United Nation Education Scientific Cultural Organization) sejak 2

Oktober 2009. Batik telah berkembang menjadi industri yang memberikan

kontribusi yang cukup besar terhadap perekonomian Indonesia melalui ekspor.

Dirjen IKM Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Gati Wibawaningsih

menegaskan industri batik berperan penting memenuhi kebutuhan sandang

dalam negeri. Catatan Kemenperin, ekspor batik dan produk batik pada 2015

mencapai 178 juta dolar AS atau meningkat 25,7 persen dibandingkan tahun

sebelumnya. Produsen batik di Indonesia terdapat diberbagai kota salah satunya

di Kabupaten Sragen tepatnya di Kecamatan Plupuh.

Industri batik di Indonesia tersebar dibeberapa daerah di pulau jawa

khususnya Solo, Yogyakarta dan Pekalongan. Selain tiga kota tersebut,

tepatnya kabupaten Sragen merupakan salah satu sentra produksi batik.

Kabupaten Sragen mempunyai dua sentra batik yakni Kecamatan Plupuh dan

Masaran. Sentra batik tersebut memiliki beberapa desa penghasil batik yang

letak mereka pun berdekatan, saling berseberangan di sisi utara dan selatan

Sungai Bengawan Solo. Klaster batik Sragen terdiri dari 85 UKM batik

diperkirakan mampu menyerap 1500 hingga 2000 tenaga kerja. Secara

keseluruhan, klaster batik Sragen mampu menghasilkan antara 7200 hingga

37.500 kodi batik per tahun, tergantung pada kapasitas tiap UKM dan jenis batik

yang diproses. Produk batik yang dihasilkan adalah dalam berbagai variasi

produk (Solichul Hadi, 2014).

Plupuh merupakan salah satu Kecamatan penghasil batik yang terdapat

di kabupaten Sragen, Plupuh memiliki potensi daya saing perekonomian yang

baik. Batik yang diproduksi desa Plupuh banyak dipasarkan juga diluar daerah

seperti Solo, Jogja, Pekalongan, Bandung, Garut dan kota lainnya. Plupuh

hingga sekarang masih mempertahankan teknik membatik menggunakan
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canting dan sering disebut pula sebagai batik tulis, walaupun di era modern ini

banyak industri batik yang menggunakan teknik cetak atau cap. Ada beberapa desa

dari Kecamatan Plupuh yang spesifik memproduksi batik, beberapa diantaranya

yaitu desa Gedongan, Jabung, Pungsari. Produksi batik di Kecamatan Plupuh,

dalam pembuatan batik di lakukan didalam pabrik dan diproduksi oleh ibu-ibu

rumah tangga yang kebanyakan dari mereka mencari tambahan uang untuk

memenuhi kehidupan rumah tangganya.

Batik yang dihasilkan dari sentra industri batik Plupuh tersebut kemudian

disetorkan ke pengepul atau juragan batik di Solo, Jogja, Jakarta dan kota-kota besar

lainya, maupun dijual langsung kepada pembeli yang singgah ke kota produksi.

Batik yang disetorkan kepengepul biasanya masih terpasang label merk pengrajin.

Tapi banyak pula produk batik sragen disetorkan tanpa label merk pengrajin untuk

kemudian dicantumkan label merk pengepul dan juragan batik besar di Solo dan

kota lainya, maka tidak akan heran bila masyarakat umum jarang mengetahui

bahwa sragen memiliki kawasan industri dan tradisi batik.

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan terhadap pengrajin pengusaha batik

di Plupuh, permasalahan yang dihadapi adalah (a) permasalahan keuangan menjadi

permasalahan yang paling dominan yang dihadapi oleh pengarajin pengusaha batik,

hal ini berkaitan tentang kurangnya modal untuk menjalankan usaha batik, (b) bagi

pengusaha besar permasalahan produksi tidak menjadi masalah, namun bagi

pengusaha kecil dibutuhkan pendampingan, (c) pemasaran dan penjualan batik di

Kecamatan Plupuh masih berupa penjualan secara offline dan hanya beberapa

tenant yang sudah menggunakan penjualan secara online. (d) banyak keluhan

plagiarisme motif batik yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung

jawab terhadap karya motif  batik milik mereka, maka pengetahuan hak cipta sangat

diperlukan. Berdasarkan latar belakang tersebut dilakukan  sebuah penelitian yang

berkaitan dengan perencanaan dan pengembangan batik di Kecamatan Plupuh

dengan menggunakan metode PRA untuk meningkatkan kualitas batik serta lebih

mengenalkan batik Plupuh pada masyarakat luas, solusi yang ditawarkan adalah:

(a) Sosialisasi program pendampingan kepada pengrajin pengusaha batik, (b)
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peserta pendampingan ditentukan omset yang dimiliki maksimal 50 juta perbulan,

(c) pelatihan dan pendampingan untuk memaksimalkan potensi batik yang ada.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah  tersebut, perumusahan masalah dalam

penelitian ini adalah:

a. Bagaimana cara pendampingan  usaha Batik di Plupuh menggunakan

metode Participatory Rural Appraisal (PRA)!

b. Bagaimana cara peningkatan penjualan, produksi, manajemen SDM dan

keuangan bagi pengusaha  batik!

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah dari penelitian ini adalah:

a. Objek penelitian dilakukan di Kelurahan Pungsari dan Kelurahan Gedongan

dengan jumlah peserta 160 orang.

b. Penelitian hanya dilakukan pada  pengusaha batik dengan omset maksimal

50 juta/bulan (UU 20 Tahun 2008 UMKM).

c. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode Participatory Rural

Appraisal dan Structural Equation Modeling (SEM).

d. Permasalahan pendampingan difokuskan tentang masalah keuangan,

produksi, motif, pemasaran, penjualan dan manajemen SDM.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

a. Pelaksanaan Pemberdayaan usaha batik dengan melalui metode

Participatory Rural Appraisal (PRA) untuk   peningkatan produktivitas.

b. Peningkatkan hasil produksi batik secara kualitas dan kuantitas, baik bidang

keuangan, produksi, motif, pemasaran, penjualan dan manajemen SDM

dengan SEM.
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1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Diberikan pemberdayaan usaha batik dengan menggunakan metode

Participatory Rural Appraisal (PRA) untuk   peningkatan produktivitas.

b. Diketahui peningkatkan hasil produksi batik secara kualitas dan kuantitas,

baik bidang keuangan, produksi, motif, pemasaran, penjualan dan

manajemen SDM.

c. Diketahui peningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendampingan.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang masalah yang berkaitan

dengan batik, batik di Sragen, batik di Kecamatan Plupuh dan

menjelaskan sistem penjualan pada batik Plupuh. Penulis juga

merumuskan masalah penelitian, menyebutkan tujuan dan manfaat

penelitian, serta menuangkan isi penelitian dalam sistematika

penulisan yang terstruktur.

BAB II LANDASAN TEORI

Berisi tentang teori-teori yang mendukung penelitian yang

digunakan dalam penyelesaian masalah tentang pemberdayaan

usaha batik sebagai dasar atau referensi. Pada bab ini dijelaskan

pengertian batik, pembuatan batik, bahan baku batik, jenis batik dan

metode PRA. Metode PRA adalah teknik yang memungkinkan

masyarakat untuk turut serta dalam membuat tindakan nyata

rencana, pengawasan, dan evaluasi kebijakan yang berpengaruh

pada kehidupannya.
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BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Berisi tentang metode penelitian yang dapat digunakan,

pendekatan penelitian berisi tentang metode penelitian yang

digunakan, objek penelitian, jenis data yang dikumpulkan, metode

pengumpulan data, metode analisis data dan kerangka penelitian

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang penyajian data dan analisa hasil penelitian.

Pada bab ini penulis akan menganalisa bagaimana meningkatkan

sistem informasi manajemen pemasaran pada industri Batik Plupuh.

BAB V PENUTUP

Berisi tentang penutup dari penelitian dan penulisan yang

telah dilakukan. Pada bab ini memuat tentang kesimpulan yang

diperoleh dari hasil penelitian serta saran-saran atas permasalahan

yang diteliti dan telah disimpulkan melalui kajian-kajian terhadap

teori pendapat para ahli hukum serta hasil analisa data. Pada bab ini

juga terdapat hal-hal yang dirasa perlu untuk menambah atau

mendukung dan melengkapi kesimpulan atau jawaban dari

permasalahan yang diajukan.


