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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bisnis merupakan suatu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh 

individu atau kelompok yang melibatkan proses produksi, pembelian, 

penjualan ataupun pertukaran barang dan jasa. Bisnis juga merupakan kegiatan 

yang bisa mendatangkan keuntungan atau nilai tambah bagi pengelola 

nya. Semua orang pasti mempunyai keinginan untuk mendirikan suatu bisnis 

yang dia kelola sendiri demi mencukupi kebutuhan hidupnya. Agar bisnis dapat 

berjalan dengan lancar serta mendapatkan hasil yang maksimal maka 

diperlukan pengelolaan bisnis yang tepat karena saat ini banyak pebisnis-

pebisnis baru yang siap bersaing di dunia kerja. Pebisnis baru tentunya 

mempunyai ide yang lebih kreatif, update, dan menarik agar mampu bersaing 

dengan produk lain.  

Pengelola perusahaan memiliki peran yang sangat penting dalam hal 

mengelola bisnis yang ia miliki, karena ialah yang memegang kewenangan 

dalam pengambilan suatu keputusan. Pengelola perusahaan tentunya harus 

mengerti tentang ilmu pengelolaan bisnisnya. Dalam mengelola bisnis terdapat 

faktor-faktor yang dapat mempengaruhi suatu perusahaan, untuk itu sangat 

dibutuhkan pertimbangan dalam hal pengambilan keputusan agar pengelolaan 

bisnis menjadi lebih efisien dan menghasilkan suatu keputusan yang tepat agar 

perusahaan bisa mencapai kemajuan yang lebih baik. Salah satu faktor yang 
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harus diperhatikan dalam mengelola bisnis adalah bagaimana suatu perusahaan 

mengelola perusahaannya dengan baik agar tidak terjadi sesuatu yang tidak 

diinginkan. Faktor lain yang menyebabkan gagalnya suatu bisnis adalah situasi 

ekonomi, kebijakan ekonomi, perkembangan teknologi, faktor sosial, 

hubungan dengan pelanggan, hubungan dengan supplier, intensitas persaingan, 

pengelolaan yang buruk pada bank, kecelakaan, kurangnya motivasi, 

kurangnya keterampilan, kurangnya kemampuan, karakteristik yang buruk, 

executive isuues, patnership, strategi dan investasi, dan staffing (Arasti et al., 

2014).  

Pengelolaan adalah proses memantau segala hal yang berkaitan dengan 

pelaksanaan kebijakan dan pencapaian dengan tujuan tertentu. Oleh karena itu, 

dapat disimpulkan bahwa pengelolaan adalah ilmu manajemen yang 

melibatkan proses mengelola dan mengolah hal-hal tertentu untuk mencapai 

tujuan tertentu. Pengelolaan bisnis mengacu pada kegiatan bisnis yang 

dilakukan oleh perusahaan atau individu dalam usahanya untuk mendirikan 

bisnis, menyiapkan anggaran keuangan dan mengoperasikan perusahaan yang 

berkaitan dengan produksi, pemasaran, sumber daya manusia, dan manajemen 

keuangan.  

Batik menjadi salah satu bisnis yang memiliki pengaruh besar di 

Indonesia (Nurhaida et al., 2015). Saat ini batik dapat menjadi peluang dalam 

menciptakan lapangan kerja baru yang mampu menggerakkan perekonomian 

masyarakat. Dengan berjalannya bisnis batik yang baik, maka ini akan 

berdampak pula pada perubahan perekonomian masyarakat terutama pada 
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bisnis lain, khususnya yang berkaitan langsung dengan batik, mulai dari 

penyedia kain, penyedia pewarna kain, penyedia lilin, pembuat canting, hingga 

pembeli yang membeli hasil batik yang sudah jadi. Data yang terdapat di 

Direktorat Jenderal UKM, Kementerian Perindustrian Republik Indonesia 

menyebutkan bahwa terdapat 47.775 UKM batik yang ada diseluruh Indonesia 

(Rahadi et al., 2020). Berdasarkan data tersebut banyak pengusaha batik yang 

tersebar diseluruh Indonesia. Dengan banyaknya pengusaha batik, maka 

diperlukan adanya pemanfaatan yang lebih optimal terhadap bisnis batik 

sehingga mampu memberikan dampak yang lebih terasa kepada masyarakat 

khususnya dampak dalam bidang ekonomi. 

Kota Surakarta merupakan salah satu kota yang terletak di Jawa Tengah 

yang menjadi sentra produksi batik yang terkenal akan kualitas batiknya yang 

baik. Tidak hanya menjadi sentra produksi batik yang terkenal, kota Surakarta 

juga memiliki produk unggulan yang merupakan salah satu warisan budaya 

yang dimiliki oleh kota Surakarta. Mulai tahun 1911 Kampung Batik Laweyan 

Solo menjadi bukti pada masa keemasan Serikat Dagang Islam yang dipelopori 

oleh KH Samanhudi, dan tentunya semakin hari popularitasnya semakin 

meningkat seiring dengan diperkenalkannya batik dari Solo ke luar negeri 

(Mangedaby et al., 2017) 

Kampung Batik Laweyan menjadi salah satu kampung wisata batik 

yang berada di Solo. Di daerah Solo terdapat dua pusat sentra batik yaitu di 

daerah laweyan dan di daerah kauman, dan sering disebut sebagai Kampung 

Batik Laweyan dan Kampung Batik Kauman. Letak Kampung Batik Laweyan 
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berada di laweyan Surakarta. Di Kampung Batik Laweyan terdapat banyak 

toko-toko batik atau showroom batik dari berbagai jenis merek usaha. Alasan 

kenapa Kampung Batik Laweyan menjadi salah satu objek wisata karena di 

kampung ini terdapat banyak usaha dalam bidang batik dan untuk 

meningkatkan potensi yang ada, maka dijadikanlah kampung ini sebagai objek 

wisata untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan pemberdayaan 

masyarakat sekitar, sehingga dapat membantu meningkatkan potensi 

pariwisata di kota Surakarta. Kampung Batik Laweyan juga menyumbangkan 

setidaknya 5% PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kota Surakarta dalam produksi 

batik. (Rachmanto, Ellyas Arini Wanda, Winny Astuti, 2020)  

Berbagai macam tantangan yang dihadapi oleh bisnis batik yaitu 

persaingan yang semakin ketat dan pengelolaan pemasaran produk yang tidak 

efektif, dan pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja dan mengurangi 

keuntungan dari bisnis batik tersebut. Akibatnya, akan banyak perusahaan 

Batik di Solo yang akan mengalami kerugian, gulung tikar atau beralih ke jenis 

usaha lain. Keberlangsungan bisnis batik khas Solo pun akan terancam punah. 

Pengelolaan bisnis yang tepat sangat dibutuhkan dalam membantu perusahaan 

kecil dan menengah untuk bertahan hidup dalam lingkungan bisnis yang makin 

tak terduga. Pengelolaan bisnis yang baik diharapkan dapat membantu pihak-

pihak yang terlibat dalam rantai pasok industri batik untuk meningkatkan 

efisiensi operasional perusahaan yang ada di Batik Merak Manis. Karena 

pengelolaan bisnis yang tepat memang dibutuhkan saat ini, untuk itulah saya 
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tertarik untuk meneliti terkait dengan pengelolaan bisnis yang ada di Batik 

Merak Manis yang terletak di Kampung Batik Laweyan Surakarta. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari 

penelitian ini yaitu : 

1. Bagaimana pengelolaan bisnis Batik Merak Manis di Kampung Batik 

Laweyan Surakarta? 

2. Bagaimana hambatan dan solusi dalam pengelolaan bisnis Batik Merak 

Manis di Kampung Batik Laweyan Surakarta?  

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah 

untuk: 

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana pengelolaan bisnis Batik Merak Manis 

di Kampung Batik Laweyan Surakarta.  

2. Untuk mendeskripsikan bagaimana hambatan dan solusi dalam pengelolaan 

bisnis Batik Merak Manis di Kampung Batik Laweyan Surakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, baik secara teoritis maupun 

praktis, manfaat yang diharapkan tercapai dalam penelitian antara lain: 

a. Manfaat teoritis 
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Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat serta 

wawasan yang luas dalam kegiatan berbisnis khususnya pada bisnis batik, 

agar bisa meningkatkan sistem pengelolaan yang baik untuk mewujudkan 

kepuasaan yang maksimal. 

b. Manfaat praktis  

Penelitian mengenai pengelolaan bisnis batik Merak Manis di 

Kampung Batik Laweyan Surakarta juga memberikan manfaat lainnya 

seperti: 

1) Bagi Pengelola  

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikaan pertimbangan 

dalam pengelolaan bisnis Batik Merak Manis di Kampung Batik 

Laweyan Surakarta agar menjadi lebih baik. 

2) Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi manfaat untuk peneliti 

yang akan datang dan menambah wawasan mengenai pengelolaan 

bisnis yang terletak di Kampung Batik Laweyan Surakarta, yang 

memiliki keunikan tersendiri diantara kampung batik lainnya.  

3) Bagi Masyarakat Umum 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk 

menjalankan bisnis dan memberikan wawasan tentang pengelolaan 

sumber daya manusia dalam berwirausaha. 


