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KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA BATIK TULIS DI KECAMATAN 

PLUPUH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2020 

 

Abstrak 

 

Kecamatan Plupuh merupakan salah satu sentra penghasil batik terbesar di Kabupaten 

Sragen dengan tenaga kerja yang sebagian besar adalah seorang petani atau buruh tani. 

Penelitian ini memiliki penekanan terhadap tenaga kerja batik tulis yang harus tetap 

berusaha bertahan dari era modernisasi dengan upah yang tidak tetap dan minat 

masyarakat yang mulai menurut pada kerajinan batik tulis, dalam penelitian ini 

memiliki dua tujuan yaitu untuk 1) Mengkaji karakteristik tenaga kerja batik tulis, 2) 

Untuk mengkaji tingkat kesejahteraan keluarga tenaga kerja batik tulis di Kecamatan 

Plupuh Kabupaten Sragen. Metode yang di gunakan adalah penelitian kuantitatif, yaitu 

metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, 

pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat 

kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Untuk 

menentukan jumlah pengambilan sampel menggunakan teknik propotional random 

sampling dengan populasi tenaga kerja batik tulis yang bertempat tinggal di Kecamatan 

Plupuh. Berdasarkan hasil penelitian mayoritas tenaga kerja batik merupakan 

perempuan ibu rumah tangga dengan pekerjaan utama sebagai petani atau buruh tani, 

pendapatan dari bekerja sebagai tenaga kerja batik kurang lebih sebesar RP.1.000.000 

per satu bulan. Sebagian besar responden dalam kondisi kesejahteraan dengan tingkat 

sejahtera berdasarkan 8 indikator BPS, yaitu berjumlah 86,8% sedangkan 13,2% 

responden dalam kondisi tidak sejahtera. 

 

Kata kunci: Kesejahteraan, tenaga kerja, batik tulis, plupuh, sragen. 

 

Abstract 

 

Plupuh Subdistrict is one of the largest batik producing centers in Sragen Regency with 

a workforce of which most of them are farmers or farm laborers. This research has an 

emphasis on the batik workforce who must keep trying to survive the modernization era 

with wages that are not fixed and the interest of the people who are starting to obey the 

handicraft of written batik, this research has two objectives, namely to 1) examine the 

characteristics of the written batik workforce, 2) To assess the level of family welfare of 

written batik workers in Plupuh District, Sragen Regency. The method used is 

quantitative research, namely the research method used to examine specific populations 

or samples, data collection using research instruments, quantitative / statistical data 

analysis, with the aim of testing predetermined hypotheses. To determine the number of 

sampling using a proportional random sampling technique with a population of written 

batik workers who live in Plupuh District. Based on the results of the research, the 

majority of batik workers are housewives with the main job as farmers or agricultural 

laborers, the income from working as batik workers is approximately IDR 1,000,000 per 

month. Most of the respondents were in a welfare condition with a prosperous level 

based on 8 indicators of BPS, which amounted to 86.8% while 13.2% of respondents 

were in a poor condition. 

 

Keywords: Welfare, labor, written batik, plupuh, sragen. 
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1. PENDAHULUAN 

Industri adalah pengolahan bahan baku atau barang setengah jadi menjadi barang jadi 

yang membawa keuntungan (Wirastuti, 2010). Menurut Hasibuan (2000) industri 

merupakan kumpulan dari sejumlah perusahaan yang menghasilkan barang-barang 

homogen, atau barang-barang yang mempunyai sifat saling mengganti sangat erat. 

Dalam konteks ini menghasilkan berbagai barang homogen dalam industri kecil 

misalnya, berarti himpunan atau kelompok perusahaan penghasil barang jadi kerajinan. 

Sektor industri dibedakan menjadi industri besar, sedang, kecil dan rumah 

tangga. Industri besar adalah perusahaan yang mempunyai tenaga kerja 100 orang atau 

lebih, industri sedang adalah perusahaan dengan tenaga kerja 20-99 orang, industri kecil 

adalah perusahaan dengan tenaga kerja 5-19 orang, dan industri rumah tangga adalah 

perusahaan dengan tenaga kerja 1-4 orang (BPS, 2015). Industri Kecil dan Rumah 

Tangga (IKRT) adalah salah satu komponen dari sektor industri pengolahan yang terus 

mengalami perkembangan yang berperan penting bagi perekonomian Indonesia dari 

segi unit usaha dan penyerapan tenaga kerja.  

Peran industri kecil dan kerajinan yang menjadi pegangan masyarakat memiliki 

arti dan nilai yang cukup besar bagi masyarakat, keterikatan antara sektor pertanian dan 

sektor industri kecil kerajinan di daerah pedesaan merupakan hasil dari tumbuh nya 

industri rumahan yang berdampingan selaras dengan sifat sektor pertanian (Sumitro 

Maskun, 1993). Indikasi perkembangan sektor industri kecil dan kerajinan terbentuk 

dari kecemasan masyarakat terhadap usaha pertanian rakyat yang tidak bisa dijadikan 

tulang punggung perekenomian keluarga. Kekuatan yang di ciptakan indsurti kecil 

kerajinan di tingkat lokal mempunyai prospek jangka panjang dan justru menjadi 

sebuah inovasi yang menciptakan kekuatan bertahan secara permanen, kekuatan ini 

terbentuk dari keuntungan yang di hasilkan usaha industri kecil rumah tangga.  

Dari sisi kebijakan, IKRT (Industri Kecil Rumah Tangga) jelas perlu mendapat 

perhatian karena tidak hanya memberikan penghasilan bagi sebagian besar angkatan 

kerja Indonesia, namun juga merupakan ujung tombak dalam upaya pengentasan 

kemiskinan di perdesaan, peran penting IKRT memberikan tambahan pendapatan 

(Sandee et al., 1994), banyaknya jumlah orang yang bekerja pada IKRT 

memperlihatkan betapa pentingnya peranan IKRT dalam membantu memecahkan 

masalah pengangguran dan pemerataan distribusi pendapatan di kawasan perdesaan. 
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 Menurut Hamzuri (1989) menyatakan bahwa, pengertian Batik ialah lukisan 

atau gambar pada mori yang dibuat dengan menggunakan alat bernama canting. Orang 

yang melukis atau menggambar pada mori memakai canting disebut membatik. 

Membatik ini menghasilkan batik yang berupa macam-macam motif dan mempunyai 

sifat khusus yang dimiliki oleh batik itu sendiri. Indutri batik adalah perusahaan yang 

melakukan proses pemalaman (lilin), pencelupan (pewarnaan) dan pelorotan 

(pemanasan) pada kain sehingga menghasilkan motif yang halus yang semuanya ini 

memerlukan ketelitian yang tinggi dan menjual kain tersebut (Syakur, 1997). Industri 

batik saat ini merupakan industri kecil dan menengah, terkadang dikombinasi dengan 

industri rumah tangga. Data pembagian golongan industri batik tahun 2020 dapat di lihat 

dalam tabel 1. 

Tabel 1. Data pembagian golongan industri batik di Kecamatan Plupuh Kabupaten 

Sragen tahun 2020 
 

Unit Pekerjaan 

 

Industri rumah tangga 

 

Industri kecil 

 

Industri Sedang 

1 Industri Batik 1249 613 161 

2 Tenaga Kerja 

Industri Batik 

4224 

 

3091 3225 

Sumber : Kantor Kecamatan Plupuh Tahun 2020 

Disamping itu sebaiknya pembangunan masyarakat pedesaan diarahkan untuk 

meningkatkan industrialisasi pedesaan deangan maksut untuk lebih meratakan 

kesempatan berusaha, bekerja dan meningkatkan pendapatan warga desa (Feri 

wijayanto 2009). Pembangunan ekonomi ini pada akhirnya akan menyebabkan 

terjadinya tranformasi struktural yang merupakan proses pergeseran pertumbuhan sektor 

industri yang semula mengandalkan sektor primer (pertanian) menuju sektor sekunder 

(industri), industri mencakup semua usaha dan kegiatan di bidang ekonomi yang 

bersifat produktif. Pengaruh terhadap masyarakat akan menimbulkan peningkatan 

tingkat partisipasi terhadap pembangunan dan penyerapan tenaga kerja lokal yang akan 

di rasakan langsung oleh masyarakat, keadaan yang demikian akan mendorong 

terjadinya pemerataan (Emi suwarni, 2006). 

Industrialisasi di kawasan pedesaan menjadi pendorong munculnya subsektor 

industri baru yang dapat menjadi andalan dan sumber mata pencaharian non pertanian 

untuk masyarakat guna meningkatkan daya jual daerah dan ekonomi masyarakat 

perdesaan, subsektor industri baru berupa industri rumah tangga maupun sampingan 
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banyak diminati masyarakat (Ronggo warsito, 2004). produktivitas di dalam subsektor 

itulah yang mendorong minat masyarakat untuk menciptakan kreatifitas yang dapat 

menjadi nilai bisnis dan budaya untuk daerah nya sendiri. Keberadaan industri rumah 

tangga di tengah-tengah masyarakat merupakan wujud dari terjadinya perkembangan 

industrialisasi dalam masyarakat perdesaan menjadi masyarakat mandiri.  

Pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat meskipun angka ketimpangan tetap 

tinggi. Akar atas masalah tersebut adalah pengelolaan lembaga. Block dan Evans (2005) 

menyatakan bahwa mengenalkan konsep kelekatan lembaga, institusi tersebut terdiri 

dari komponen negara, ekonomi dan masyarakat, komponen industri batik dimulai dari 

pemilik industri, produk dan asetnya (tenaga kerja). Sistem ini merupakan hasil 

pengembangan dari manajemen  distribusi produk kepada konsumen (Jebarus, 2001). 

Proses ini dimulai dari supplier, manufaktur, kemudian berlanjut kepada konsumen. 

Tujuan dari proses tersebut untuk memanjakan konsumen, tingginya minat konsumsi 

sebuah barang menuntut korporasi melakukan inovasi. Jumlah Industri Batik Tulis dan 

tenaga kerja tahun 2017-2020 dapat dilihat dalam tabel 2. 

Tabel 2. Jumlah Industri Batik Tulis dan Tenaga Kerja di Kecamatan Plupuh Kabupaten 

Sragen Tahun 2017-2020 
 

No 

Unit 

pekerjaan 

Tahun 

2017 2018 2019 2020 

1 Industri batik 1852 1901 1987 2023 

2 Tenaga Kerja Industri 

batik 

9230 9488 9919 10.540 

Sumber : kantor kecamatan plupuh tahun 2020 

Kecamatan Plupuh merupakan salah satu sentra batik terbesar di Kabupaten 

Sragen dengan jumlah tenaga kerja yang mencapai 10.540 tenaga kerja yang sebagian 

besar adalah petani, industri batik tulis mempunyai peranan dan fungsi yang cukup 

penting dalam mencari penghasilan tambahan untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan 

meningkatkan tingkat kesejahteraan. Penelitian ini menitik beratkan pada masalah 

tenaga kerja indsutri batik tulis dimana belum adanya ketetapan jumlah upah dari 

pemerintah setempat dan industri batik tempat bekerja, serta peran upah dari tenaga 

kerja batik tulis untuk meningkatkan kesejahteraan di era modernisasi. Data jumlah 

tenaga kerja batik tulis di kecamatan plupuh tahun 2020 dapat di lihat dalam tabel 3. 

  



5 

Tabel 3. Jumlah tenaga kerja batik tulis di kecamatan plupuh tahun 2020 

 

No 

 

Desa 

Jumlah tenaga kerja 

(Jiwa) 

1 Jabung 2136 

2 Pungsari 1375 

3 Gedongan 1335 

4 Plupuh 1055 

5 Karangwaru 770 

6 Ngrombo 615 

7 Karungan 570 

8 Manyarejo 525 

9 Sambirejo 435 

10 Samomoro Dukuh 394 

11 Sidokerto 371 

12 Jembangan 344 

13 Gentan Banaran 279 

14 Dari 173 

15 Karanganyar 114 

16 Cangkol 94 

Jumlah 10.540 

Sumber : Kantor Kecamatan Plupuh Tahun 2020 

Tidak adanya ketetapan jumlah upah tersebut menimbulkan adanya perbedaan 

tingkat kesejahteraan antar tenaga kerja batik tulis, disamping itu tenaga kerja batik tulis 

berusaha tetap bertahan dari era modernisasi karena minat masyarakat terhadap batik 

tulis sudah mulai berkurang. Awal mula munculnya usaha industri batik di daerah 

penelitian adalah merupakan hasil dari peninggalan kebudayaan nenek moyang atau 

salah satu warisan yang terbentuk sejak zaman dahulu atau secara turun temuru. Secara 

umum usaha industri batik di daerah penelitian ini di kelola dengan sistem perorangan 

dan menyerap tenaga kerja dari Saudara atau anggota keluarga sendiri dan masyarakat 

daerah sekitarnya. Kabupaten Sragen terletak di daerah sebelah Selatan berbatasan 

dengan kabupaten Karanganyar, bagian Utara Kabupaten Sragen berbatasan dengan 

kabupaten Grobogan, sebelah Timur perbatasan dengan Kabupaten Ngawi (Provinsi 

Jawa Timur) serta wilayah bagian Barat dengan Kabupaten Karanganyar. 

Dilihat dari asal usul keberadaan industri batik tulis di pedesaan mulai sejak 

lahir hingga sekarang, pertumbuhan serta perkembangan dan tenaga kerja yang sebagian 

besar memiliki pekerjaan utama sebagai petani ternyata terdapat permasalahan yang 

menarik. Dari latar belakang yang telah dikemukakan diatas, dalam penelitian ini 

penulis mengambil judul:  
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”KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA BATIK TULIS DI KECAMATAN 

PLUPUH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2020.”. 

 

2. METODE  

Metode penelitian adalah suatu cara untuk mendapatkan data yang di butuhkan untuk 

kegunaan tertentu, metode yang digunakan dalam penenlitian ini merupakan metode 

penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang digunakan 

untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan 

instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk 

menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2015). Industri batik tulis di daerah 

penelitian memiliki daya serap kerja yang meningkat tiap tahunnya dan sebagian besar 

tenaga kerjanya mempunyai pekerjaan utama yaitu petani. Populasinya adalah tenaga 

kerja industri batik tahun 2020 sejumlah 10.540 tenaga kerja. 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik 

propotional random sampling. Propotional random sampling merupakan proses 

pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan suatu daerah yang memiliki populasi 

tenaga kerja industri batik tulis di Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen, Pengambilan 

jumlah sampel di hitung menggunakan rumus Slovin dengan mengghitung dari jumlah 

tenaga kerja batik tulis tiap desa. 

            n  
 

      
 ..............(1) 

Keterangan:  

n   : Jumlah sampel 

N  : Jumlah populasi 

E   : Batas toleransi kesalahan 

Jumlah populasi adalah 10.540 tanaga kerja batik tulis, Total jumlah sampel 

dapat diperoleh dengan metode propotional random sampling dapat di lihat dalam tabel 

4. 

Tabel 4. Jumlah sampel tenaga kerja batik tulis perdesa 

di Kecamatan Plupuh tahun 2020 

 

No 

 

Desa 

Jumlah tenaga kerja 

(Jiwa) 

Jumlah sampel tenaga 

kerja (Jiwa) 

1 Jabung 2136 20 

2 Pungsari 1375 13 

3 Gedongan 1335 12 

4 Plupuh 1055 10 
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5 Karangwaru 770 7 

6 Ngrombo 615 6 

7 Karungan 570 5 

8 Manyarejo 525 5 

9 Sambirejo 435 4 

10 Samomoro Dukuh 394 4 

11 Sidokerto 371 3 

12 Jembangan 344 3 

13 Gentan Banaran 279 3 

14 Dari 173 2 

15 Karanganyar 114 1 

16 Cangkol 94 1 

Jumlah 10.540 99 

Sumber : Peneliti 2020 

Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan wawancara. 

Wawancara yang dimaksud adalah proses memperoleh informasi untuk tujuan 

penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau 

pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang 

dinamakan panduan wawancara. 

Teknik pengolahan data pada penelitian ini dilakukan setelah data terkumpul, 

selanjutnya melakukan pengolahan data. Tahap-tahap pengolahan data yaitu 

penyuntingan (editing), pengkodean (coding) dan tabulasi. Metode yang digunakan 

untuk menganalisa data adalah metode kualitatif. Pada metode ini, analisis statistik tidak 

digunakan, tetapi membaca tabel frekuensi , grafik, atau angka yang tersedia kemudian 

melakukan uraian dan penafsiran. Dari penelitian kesejahteraan dapat diketahui 

karakterisitik responden dan pendapatan total rumah tangga responden, tingkat 

kesejahteraan tenaga kerja industri industri batik tulis. 

Dalam penelitian ini analisis deskriptif yaitu menganalisa data yang telah 

diperoleh, melalui wawancara dan kuisioner dengan narasumber yaitu tenaga kerja batik 

tulis dan hasil dari analisis deskriftif berupa Penyajian data tabel yang berisi data hasil 

kuisioner, sedangkan analisis spasial yaitu menganalisa data yang telah diperoleh 

kemudian diproses melalui analisis overlay dalam bentuk spasial(.shp) dan disatukan 

terlebih dahulu melalui proses overlay dan hasil dari analisis spasial berupa peta daerah 

asal tenaga kerja batik tulis. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tenaga kerja batik tulis merupakan pekerjaan sampingan masyarakat Kecamatan 

Plupuh untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga, industri batik menjadi wadah 
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usaha masyarakat karena pendapatan dari pekerjaan utama belum bisa mencukupi 

kebutuhan keluarga yang semakin bertambah. Dalam proses pengerjaan kain batik dan 

batik jadi siap pakai masyarakat bekerja dalam berbagai aspek, dari mulai memotong 

kain, membuat batik, menjahit dan packing sampai batik siap jual. Adanya industri batik 

di harapkan bisa membantu masyarakat Kecamatan Plupuh untuk meningkatkan 

kesejahteraan hidup, membantu dari kurangnya penghasilan utama dan terlepas dari 

kemiskinan. 

3.1 Karakteristik tenaga kerja batik tulis 

3.1.1 Klasifikasi umur  

Tabel 5. klasifikasi umur responden di Kecamatan Plupuh Kabupaten sragen 

tahun 2020 

No Umur Frekuensi Persentase(%) 

1. 15-29 tahun 31 31,3 

2. 30-39 tahun 32 32,3 

3. 40-49 tahun 26 26,2 

4. <50 tahun 10 10,2 

Jumlah 99 100 

Sumber: Peneliti,2020 

Berdasarkan tabel diatas dapat menunjukan bahwa tenaga kerja batik di dominasi oleh 

masyarakat berusia 30-39 tahun dengan persentase 32,2% dan berbanding tipis dengan 

tenaga kerja berusia 15-29 tahun yang berjumlah 31,3%, kemudian tenaga kerja usia 

40-49 tahun dengan jumlah 26,2%, dan yang terakhir tenaga kerja dengan jumlah paling 

sedikit yaitu berusia di atas 50 tahun berjumlah 10,2 persen. 

Hasil diatas menunjukkan bahwa tenaga kerja batik tulis paling banyak adalah 

berusia dari 30-39 tahun, walaupun selisih sangat tipis dengan tenaga kerja usia 15-29 

tahun. Dapat di simpulkan bahwa masyarakat berusia 30an memutuskan bekerja di 

industri batik, sebagai usaha mencari tambahan pengasilan karena perkerjaan utama 

yang masih kurang untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga yang terus meningkat. 

Peningkatan kebutuhan hidup juga terdapat pada jenjang usia 15-29 tahun, usia tersebut 

terbanyak kedua karena penyebabnya adalah dalam usia ini di hadapkan pada 

konsekuesi harus mandiri pasca lulus sekolah, pernikahan dan ada sebagian yang baru 

berkeluarga dan mempunyai anak. Untuk usia 50 tahun keatas memiliki jumlah 

persentase paling sedikit karena kebutuhan keluarga mulai berkurang, anak sudah 

mandiri, larangan dari keluarga dan hambatan kesehatan. 
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3.1.2 Jenis kelamin  

Tabel 6. Jenis kelamin responden di Kecamatan Plupuh Kabupaten sragen tahun 2020 

No Jenis kelamin Frekuensi Persentase(%) 

1. laki laki 22 22,2 

2. perempuan 77 77,8 

Jumlah 99 100 

Sumber: Peneliti,2020 

Berdasarkan tabel diatas tenaga kerja perempuan memiliki jumlah lebih dominan 

dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja laki - laki, yaitu 77,8% perempuan dan 22,2% 

untuk laki-laki. Hasil tersebut berkaitan dengan peran perempuan dalam pekerjaan di 

industri batik plupuh tidak menyita banyak waktu dan tenaga, karena hanya terlibat 

dalam pekerjaan yang tergolong ringan seperti membuat pola, menjiplak pola dan 

packing sehingga banyak yang tertarik. Berbeda dengan laki - laki yang berjumlah lebih 

sedikit karena mayoritas laki-laki lebih memilih fokus terhadap pekerjaan utama, seperti 

bertani dan tidak bekerja sampingan menjadi tenaga kerja batik karena laki-laki terlibat 

dalam pekerjaan berat dan menyita banyak waktu. 

3.1.3 Asal tempat tinggal  

Tabel 7. Asal tempat responden kerja batik tulis di Kecamatan Plupuh 

Kabupaten sragen tahun 2020 

No Asal tempat tinggal Frekuensi Persentase(%) 

1. Kecamatan Plupuh 99 100 

2. Di luar Kecamatan Plupuh 0 0 

Jumlah 99 100 

Sumber: Peneliti,2020 

Tabel 7 menunjukan hasil bahwa seluruh responden yang di wawancara berasal dari 

dalam Kecamatan Plupuh dan tidak ada yang berasal dari luar daerah, penyebabnya 

adalah sebagian besar tenaga kerja batik berasal dalam daerah. Banyak nya tenaga kerja 

lokal ini karena penyerapan tenaga kerja berdasarkan faktor tetangga dan hubungan 

saudara yang erat, hal ini juga terkait pada penanaman moral dari pemerintah daerah 

untuk pemberdayaan tetangga dan warga pedesaan guna meningkatkan stabilitas 

ekonomi masyarakat.  
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3.1.4 Pendidikan terakhir  

Tabel 8. Pendidikan terakhir responden di Kecamatan Plupuh Kabupaten sragen 

tahun 2020 

No Pendidikan terakhir Frekuensi Persentase(%) 

1. Tidak sekolah 7 7,7 

2. SD 14 14 

3. SMP 23 23 

4. SMA/sederajat 45 45,3 

5. Diploma/Sarjana 10 10 

Jumlah 99 100 

Sumber: Peneliti,2020 

Dari aspek pendidikan jumlah tenaga kerja batik tamatan SMA sangat mendominasi 

diantara tingkatan pendidikan lainnya yaitu berjumlah 45,3%, sedangkan untuk SMP 

terbanyak kedua dengan 23%. Tingkat pendidikan SD berjumlah 14% dan terdapat 

tenaga kerja batik yang tidak sekolah sebanyak 7,7%, hal ini dikarenakan faktor 

keuangan dan budaya yang tumbuh pada masyarakat pedesaan jaman dulu bahwa 

pendidikan tidak terlalu penting. Selain faktor keuangan dan budaya, pada tahun-tahun 

negara terjadi krisis moneter banyak yang putus sekolah dan memilih untuk bertani. 

Terlepas dari hal tersebut terdapat tenaga kerja tamatan D3/S1 berjumlah 10% yang 

sebagian besar masih berusia muda, yang menjadikan industri batik sebagai batu 

loncatan dan sampingan karena belum mempunyai pekerjaan tetap setelah tamat kuliah. 

3.1.5 Status kawin  

Tabel 9. Status kawin responden di Kecamatan Plupuh Kabupaten sragen tahun 2020 

No Status kawin Frekuensi Persentase(%) 

1. Belum kawin 13 13 

2. Suami 16 16,4 

3. Istri 62 62,6 

4. Janda/duda 8 8 

Jumlah 99 100 

Sumber: Peneliti,2020 

Bedasarkan tabel diatas dapat diketahui status kawin tenaga kerja batik tulis, jumlah 

terbanyak adalah istri yaitu 62,6% kemudian suami dengan 16,4%. Penyebab banyak 

nya ibu rumah tangga yang bekerja di industri batik karena ibu rumah tangga di 

perbolehkan menggunakan sistem borongan, sehingga bisa mengontrol jam kerja dan 

mempunyai banyak waktu untuk pekerjaan utama maupun pekerjaan rumah.Untuk 

laki-laki yang sudah beristri maupun belum memang tidak diperbolehkan untuk 

menggunakan sistem borongan, hal ini menyebabkan kurangnya minat suami untuk 
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bekerja sampingan di industri batik karena memakan banyak waktu. Terdapat tenaga 

kerja yang belum kawin berjumlah 13% dan janda/duda berjumlah 8%, keberadaan 

industri batik juga sangat membantu tenaga kerja yang masih lajang untuk mencari 

modal dan pengalaman di usia muda sedangkan untuk janda/duda sangat 

menggantungkan hidup menjadi tenaga kerja batik karena harus kembali berjalan 

mandiri. 

3.2 Tingkat kesejahteraan tenaga kerja batik tulis 

3.2.1 Status pekerjaan dan pekerjaan sampingan  

Tabel 10. Status pekerjaan responden di Kecamatan Plupuh Kabupaten sragen tahun 

2020 

No Status Pekerjaan Frekuensi Persentase(%) 

1. Pekerjaan utama 18 18,2 

2. Pekerjaan Sampingan 81 81,8 

Jumlah 99 100 

Sumber: Peneliti,2020 

Berdasarkan tabel diatas masyarakat yang bekerja sampingan sebagai tenaga kerja batik 

tulis berjumlah sebesar 81%, sedangakan hanya 18% yang menjadi pekerjaan utama. 

Jumlah tersebut di pengaruhi karena banyaknya masyarakat yang membutuhkan 

penghasilan tambahan, karena penghasilan dari pekerjaan utama belum cukup untuk 

memenuhi kebutuhan yang terus bertambah. Akan tetapi ada sebagian kecil masyarakat 

yang memilih pekerjaan utama sebagai tenaga kerja batik tulis, hal ini di sebabkan 

karena faktor kondisi kesehatan dan umur yang sudah tidak mampu untuk menjalankan 

dua profesi sekaligus. Berikut ini adalah pekerjaan utama tenaga kerja batik tulis: 

Tabel 11. Pekerjaan utama responden di Kecamatan Plupuh Kabupaten sragen tahun 

2020 

No Pekerjaan utama Frekuensi Persentase(%) 

1. Petani 63 63,6 

2. Profesi lain 18 18,2 

3. Tidak ada 18 18,2 

Jumlah 99 100 

Sumber: Peneliti,2020 

Dari tabel diatas dapat di simpulkan bahwa 63,6% pekerjaan utama tenaga kerja 

batik adalah petani, faktor gagal panen, banyaknya hama, mahalnya pupuk dan pestisida 

serta terus menurunnya kerugian dalam bertani adalah alasan untuk mencari tambahan 

penghasilan sebagai tenaga kerja batik tulis. Terdapat tenaga kerja batik yang berprofesi 

lain sebanyak 18%, profesi lain tersebut adalah buruh lepas, tukang bangunan, tukang 



12 

kayu, dan berbagai profesi yang mempunyai penghasilan relatif masih kurang untuk 

memenuhi kebutuhan keluarga. 

3.2.2 Lama bekerja  

Tabel 12 Lama bekerja sebagai tenaga kerja batik tulis di Kecamatan Plupuh 

Kabupaten sragen tahun 2020 

No Lama bekerja(tahun) Frekuensi Persentase(%) 

1. 1-3 tahun 38 38,4 

2. 4-5 tahun 45 45,6 

3. >6 tahun 16 16 

Jumlah 99 100 

Sumber: Peneliti,2020 

Dilihat dari tabel 12 tenaga kerja batik tulis yang sudah bekerja selama 4-5 tahun adalah 

yang terbanyak berjumlah 45,6%, dan terbanyak kedua selama 1-3 tahun dengan 38,4% 

kemudian yang terakhir adalah >6 tahun berjumlah 16%. Lama bekerja tanaga kerja 

batik tulis di pengaruhi oleh faktor umur yang sebagian besar bekerja selama 1-5 tahun 

adalah tenaga kerja berumur 20-49 tahun yang mulai banyak kebutuhan keluarga, faktor 

pengaruh lainnya adalah banyak nya tenaga kerja dengan umur >50 tahun dan sudah 

bekerja selama >6 tahun banyak yang pensiun atau keluar dari industri batik Plupuh. 

3.2.3 Penghasilan per bulan  

Tabel 13. Pendapatan per bulan responden di Kecamatan Plupuh Kabupaten 

sragen tahun 2020 

No 
Penghasilan per 

bulan(RP) 
Frekuensi Persentase(%) 

1. RP.1.000.000 50 50,5 

2. <RP.1000.000 17 17,2 

3. >RP.1.000.000 32 32,3 

Jumlah 99 100 

Sumber: Peneliti,2020 

Berdasarkan tabel 13 jumlah persentase terbesar adalah 50,5% yaitu tenaga kerja batik 

tulis berpenghasilan RP.1.000.000 kemudian terbesar kedua dengan penghasilan lebih 

dari RP.1.000.000 berjumlah 32%, tenaga kerja batik dengan penghasilan tersebut 

adalah tenaga kerja yang sudah bekerja selama 1-5 tahun dan menyelesaikan borongan 

melebihi patokan umum yaitu sebesar RP.1.000.000. Persentase paling sedikit adalah 

tenaga kerja batik dengan penghasilan kurang dari RP.1.000.000 berjumlah 17,2%, 

tenaga kerja dengan penghasilan ini sebagian besar adalah tenaga kerja batik yang sudah 

berusia tua dan tenaga kerja batik yang mempunyai pekerjaan utama cukup sibuk 
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sehingga tidak dapat menyelesaikan jumlah borongan dalam jumlah yang banyak . 

Faktor yang lain karena ada sebagian industri batik yang sudah menetapkan penghasilan 

untuk tenaga kerja nya, industri batik ini biasanya tidak menerapkan sistem borongan 

dan bersifat gaji tetap. 

3.2.4 Kondisi kesehatan keluarga  

Tabel 14. Kondisi kesehatan keluarga responden di Kecamatan Plupuh 

Kabupaten sragen tahun 2020 

No 
Kondisi kesehatan 

keluarga 
Frekuensi Persentase(%) 

1. Bagus 66 66,7 

2. Cukup 28 28,3 

3. Kurang 5 5 

Jumlah 99 100 

Sumber: Peneliti,2020 

Tabel 14 menunjukan bahwa kategori kondisi kesehatan keluarga terbanyak adalah 

kategori bagus yang berjumlah 66,7%, artinya keluarga tenaga kerja batik tulis dalam 

kondisi sehat semua dan sebagian besar yang masuk dalam kategori ini adalah tenaga 

kerja batik berumur muda, baru menikah dan keluarga muda. Terbanyak kedua adalah 

kategori cukup dengan jumlah 28,3%, kategori ini artinya bahwa ada beberapa anggota 

keluarga dalam kondisi sakit karena beberapa faktor seperti umur, bawaan lahir, terlalu 

capek, kondisi lingkungan dan masih kurangnya kesadaran tentang kesehatan. Terakhir 

dengan persentase paling sedikit adalah kategori kurang yang berjumlah 5%, kondisi ini 

artinya kebanyakan anggota keluarga dalam kondisi sakit yang sebagian besar adalah 

tenaga kerja batik yang sudah berumur >50 tahun dan hidup hanya dengan istri atau 

suami tanpa anak, duda atau janda tanpa anak, dan penyakit keturunan. 

3.2.5 Pemenuhan biaya pendidikan keluarga  

Tabel 15. Pemenuhan biaya pendidikan keluarga responden di Kecamatan Plupuh 

Kabupaten sragen tahun 2020 

No 
Pemenuhan biaya 

pendidikan keluarga 
Frekuensi Persentase(%) 

1. Bagus 78 78,8 

2. Cukup 18 18,2 

3. Kurang 3 3 

Jumlah 99 100 

Sumber: Peneliti,2020 

Tabel 15 menunjukkan persentase terbanyak adalah kategori bagus sebanyak 78,8%, 

kategori tersebut menunjukan pemenuhan biaya administrasi sebelum dan selama 
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sekolah anggota keluarga tenaga kerja batik dapat terpenuhi. Untuk kategori cukup 

menjadi terbanyak kedua dengan persentase 18,2%, artinya ada anggota keluarga yang 

tidak terpenuhi biaya administrasi untuk masuk dan selama sekolah. Persentase paling 

sedikit adalah kategori kurang dengan persentase 3%, kategori ini artinya tidak dapat 

memenuhi biaya administrasi untuk masuk sekolah. Hanya sebagian kecil tenaga kerja 

batik yang dalam pemenuhan administrasi sekolah merasa sulit, mayoritas tenaga kerja 

batik mudah dalam akses memperoleh pendidikan bagi keluarganya.  

3.2.6 Total pendapatan dan pengeluaran keluarga per satu bulan  

Tabel 16. Total pendapatan keluarga responden per satu bulan di Kecamatan 

Plupuh Kabupaten sragen tahun 2020 

No 
Total pendapatan 

keluarga per satu bulan 
Frekuensi Persentase(%) 

1. Tinggi 13 13 

2. Cukup 65 65,7 

3. Rendah 21 21,3 

Jumlah 99 100 

Sumber: Peneliti,2020 

Berdasarkan tabel diatas kategori cukup mendapat persentase terbanyak dengan jumlah 

persentase 65,7% yang artinya total pendapatan keluarga kategori sedang berkisar 

antara RP.3.000.000-RP.5.000.000 dalam satu bulan , sedangkan terbanyak kedua 

adalah kategori cukup dengan persentase 21,3% yang jumlah total pendapatan keluarga 

<RP.3.000.000 per satu bulan. Kategori yang mendapat persentase paling sedikit adalah 

kategori tinggi dengan hanya 13%, total pendapatan kategori ini berkisar >RP.5.000.000 

per satu bulan. Hal ini menunjukan bahwa sebagian besar keluarga tenaga kerja batik 

memiliki total jumlah pendapatan dalam satu bulan berkisar antara 

RP.3.000.000-RP.5.000.000, untuk total pengeluaran keluarga tenaga kerja batik dapat 

dilihat dalam tabel 17. 

Tabel 17. Total pengeluaran untuk konsumsi keluarga responden per satu bulan 

di Kecamatan Plupuh Kabupaten sragen tahun 2020 

No 

Total pengeluaran 

konsumsi keluarga per 

satu bulan 

Frekuensi Persentase(%) 

1. Tinggi 11 11 

2. Cukup 74 74,6 

3. Rendah 14 14,4 

Jumlah 99 100 

Sumber: Peneliti,2020 



15 

Tabel 17 menunjukan kategori yang mendapat persentase terbanyak adalah kategori 

cukup dengan persentase 74,6% artinya total jumlah pengeluaran keluarga untuk 

konsumsi berkisar antara RP.1.000.000 - RP.4.000.000 per satu bulan, jumlah terbanyak 

kedua adalah kategori rendah dengan persentase 14,4% dengan total pengeluaran untuk 

konsumsi sejumlah <RP.1.000.000 per satu bulan. Terakhir adalah kategori tinggi 

dengan jumlah persentase paling sedikit berjumlah 11%, kategori ini artinya jumlah 

pengeluaran total untuk konsumsi berkisar RP.4.000.000 per satu bulan. Jumlah total 

pengeluaran untuk konsumsi tenaga kerja batik sangat di pengaruhi oleh jumlah 

pendapatan keluarga, gaya hidup, kondisi kesehatan per individu keluarga dan 

lingkungan tempat tinggal. 

3.2.7 Kondisi tempat tinggal dan lingkungan 

Tabel 18. Kondisi tempat tinggal keluarga responden di Kecamatan Plupuh 

Kabupaten sragen tahun 2020 

No 
Kondisi tempat tinggal 

keluarga 
Frekuensi Persentase(%) 

1. Layak huni 58 58,6 

2. Semi layak huni 29 29,2 

3. Tidak layak huni 12 12,2 

Jumlah 99 100 

Sumber: Peneliti,2020 

Berdasarkan tabel diatas kategori kondisi tempat tinggal keluarga tenaga kerja batik 

yang terbanyak adalah kategori layak huni dengan persentase 58,6%, artinya keluarga 

tenaga kerja batik tinggal di rumah permanen. Terbanyak kedua adalah kategori semi 

layak huni dengan persentase 29,2%, keluarga tenaga kerja batik yang tergolong 

kategori semi layak huni tinggal di rumah semi permanen. Sedangkan terakhir adalah 

kategori tidak layak huni dengan persentase 12.2%, yang di artikan dengan kondisi yang 

paling rendah yaitu tinggal di rumah tidak permanen. Kondisi tempat tinggal berkaitan 

dengan pendapatan keluarga serta peran industri batik sebagai tambahan penghasilan, 

kondisi tempat tinggal juga mempengaruhi kondisi lingkungan. Tabel kondisi 

lingkungan tempat tinggal tenaga kerja batik tulis dapat dilihat dalam tabel 15: 

Tabel 19. Kondisi lingkungan tempat tinggal responden tulis di Kecamatan 

Plupuh Kabupaten sragen tahun 2020 

No 
Kondisi lingkungan 

tempat tinggal keluarga 
Frekuensi Persentase(%) 

1. Layak huni 71 71,7 

2. Semi layak huni 21 21,3 

3. Tidak layak huni 7 7 

Jumlah 99 100 

Sumber: Peneliti,2020 
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Tabel 19 menunjukan kategori kondisi lingkungsn keluarga layak huni mendapat 

persentase terbanyak dengan 71,7%, kategori ini artinya keluarga tenaga kerja batik 

tinggal di lingkungan bersih dan rapi. Untuk kategori terbanyak kedua adalah semi 

layak huni dengan persentase 21%, kategori semi layak huni merupakan kondisi 

keluarga tenaga kerja batik yang tinggal di lingkungan bersih tapi tidak rapi. Sedangkan 

kategori dengan persentase terendah adalah kategori tidak layak huni dengan hasil 

hanya 7%, keluarga tenaga kerja batik yang tergolong dalam kategori ini tinggal di 

lingkungan tidak bersih dan tidak rapi. Kondisi lingkungan tempat tinggal keluarga 

tenaga kerja batik tulis merupakan dampak langsung dari kondisi tempat tinggal, akibat 

nya dapat berpengaruh pada kesehatan responden dan anggota keluarga. 

3.2.8 Kondisi keluarga terkait tingkat kemiskinan 

Tabel 20. Kondisi keluarga responden terkait tingkat kemiskinan di Kecamatan 

Plupuh Kabupaten sragen tahun 2020 

No 
Tingkat kemiskinan 

keluarga 
Frekuensi Persentase(%) 

1. Rendah 63 63,6 

2. Sedang 27 27,4 

3. Tinggi 9 9 

Jumlah 99 100 

Sumber: Peneliti,2020 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar keluarga tenaga kerja 

batik memiliki kesejahteraan dalam kategori rendah jika dilihat dari indikator 

kemiskinan dengan persentase 63,6%. Kondisi ini menunjukkan penghasilan 

sampingan dari industri batik sangat membantu untuk mencukupi kebutuhan hidup 

keluarga, tetapi masih ada responden dengan kesejahteraan sedang berjumlah 27,4%, 

yang hanya cukup memenuhi kebutuhan hidup hari per hari. Kategori yang mendapat 

persentase paling sedikit adalah kategori tinggi dengan persentase 9%, kategori rendah 

artinya pendapatan keluarga tenaga kerja batik belum dapat untuk memenuhi 

kebutuhan hidup sehari-hari. 

3.2.9 Kemampuan keluarga memperoleh hiburan (rekereasi) 

Tabel 21. Kemampuan keluarga responden di Kecamatan Plupuh untuk memperoleh 

hiburan (rekreasi) tahun 2020 

No 
Kemampuan memperolah 

hiburan 
Frekuensi Persentase(%) 

1. Terpenuhi 54 54,5 

2. Kurang terpenuhi 32 32,3 

3. Tidak terpenuhi 13 13,2 

Jumlah 99 100 

Sumber: Peneliti,2020 
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Tabel 21 menunjukan bahwa kategori dengan persentase terbanyak adalah kategori 

terpenuhi sebesar 54,5% artinya keluarga tenaga kerja batik yang tergolong dalam 

kategori ini melakukan rekreasi secara rutin, sedangkan kategori kurang terpenuhi 

mendapat persentase 32,3% dengan kemampuan jarang rekreasi. Kategori dengan 

jumlah persentase terendah adalah kategori tidak terpenuhi dimana dalam kemampuan 

ini keluarga tenaga kerja batik tidak pernah rekreasi, penyebabnya yaitu tidak adanya 

biaya karena penghasilan belum cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari. 

Untuk keluarga tenaga kerja batik yang rutin dan jarang rekreasi, sebagian besar 

jangkauan rekreasi nya adalah berbagai obyek wisata yang masih termasuk dalam 

wilayah karisidenan Surakarta. 

3.2.10 Kemampuan akses komunikasi media handphone/smartphone 

Tabel 22. Kemampuan akses komunikasi keluarga responden media 

handphone/smartphone di Kecamatan Plupuh tahun 2020 

No 
Kemampuan akses 

komunikasi keluarga 
Frekuensi Persentase(%) 

1. Terpenuhi 43 43,4 

2. Kurang terpenuhi 48 48,6 

3. Tidak terpenuhi 8 8 

Jumlah 99 100 

Sumber: Peneliti,2020 

Berdasarkan tabel diatas dapat di ketahui bahwa kategori kurang terpenuhi mendapat 

jumlah persentase terbanyak dengan 48,6% dimana keluarga tenaga kerja batik yang 

termasuk dalam kategori ini beberapa anggota keluarga nya mempunyai handphone atau 

smartphone, kategori terpenuhi mendapat persentase terbanyak kedua berjumlah 43,4% 

yang artinya seluruh anggota keluarga mempunyai handphone atau smartphone. 

Sementara itu ada sebagian kecil keluarga tenaga kerja batik yang tidak satu pun 

anggota keluarga nya mempunyai handphone dan smartphone, yaitu keluarga dengan 

kategori tidak terpenuhi sejumlah 8%. Kemampuan akses komunikasi sangat berkaitan 

dengan tingkat pendidikan, jumlah pendapatan, umur dan kemampuan untuk 

mengoprasikan handphone atau smartphone. 

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, kesimpulan dari penelitian adalah sebagai 

berikut: 
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1) Karakteristik tenaga kerja batik tulis adalah umur, jenis kelamin, asal tempat tinggal, 

pendidikan terakhir dan status kawin. Mayoritas tenaga kerja batik tulis di 

Kecamatan Plupuh adalah perempuan ibu rumah tangga dengan umur antara 30-39 

tahun dan menyelesaikan pendidikan terakhir SMA atau sederajat. 

2)  Tenaga kerja batik tulis di Kecamatan Plupuh merupakan pekerjaan sampingan 

dengan jumlah pendapatan kurang lebih RP.1.000.000 per satu bulan. Pendapatan 

total sebagian besar keluarga tenaga kerja batik tulis adalah antara RP.3.000.000 - 

RP.5.000.000 dengan jumlah pengeluaran untuk konsumsi sebesar RP.1.000.000 - 

RP.4.000.000 dalam satu bulan. 

3)  Tingkat kesejahteraan keluarga tenaga kerja batik tulis adalah dalam kategori 

sejahtera menurut indikator-indikator dari BPS tahun 2005, kategori ini 

menunjukan bahwa pekerjaan sampingan sebagai tenaga kerja batik tulis 

mempunyai peran yang besar terhadap perekonomian keluarga.  

4.2 Saran 

Dari kesimpulan diatas, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut: 

4.2.1 Untuk tenaga kerja batik tulis 

Diperlukan efisiensi waktu terhadap pekerjaan sehingga untuk pekerjaan utama tidak 

keteteran sehingga juga mendapat pendapatan yang maksimal dari profesi utama. 

4.2.2 Untuk industri batik 

Memberikan target minimum pendapatan kepada tenaga kerja dengan tujuan agar 

memicu semangat dan meningkatkan jumlah produksi, mengganti peralatan yang sudah 

tidak layak pakai dengan yang baru sehingga pekerja dapat menyelesaikan pekerjaan 

tepat waktu dan sesuai target.   

4.2.3 Untuk pemerintah setempat 

Melakukan penyuluhan dan pelatihan membatik agar masyarakat yang ingin bekerja di 

industri batik memiliki modal pengetahuan, keterampilan dan meningkatkan kualitas 

tenaga kerja batik. Memberikan pinjaman modal usaha untuk tenaga kerja batik senior 

sehingga bisa membangun industri batik baru dan membuka lowongan pekerjaan baru, 

Pemerintah setempat juga di harapkan membantu membuat paguyuban tenaga kerja 

batik dengan tujuan agar keluhan dan tenaga kerja batik yang masih terjerat kemiskinan 

tidak luput dari perhatian. 
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