
 



 

PRAKATA 

  

Pada awalnya disebutkan bahwa asal mula batik dari India, China atau Srilanka yang 

masuk ke Indonesia melalui delegasi dagang di masa lalu. Namun berbagai 

penelitian menyebutkan bahwa sejak abad XVII nenek moyang kita sudah mengenal 

batik, yang ditulis atau dilukis di daun lontar. Bahkan literatur Eropa menyebutkan 

bahwa sejarah batik pertama kali muncul saat Sir Thomas Stamford Raffles, 

gubernur pada masa pemerintahan Inggris di Indonesia,  menuliskan bukunya 

History of Java terbitan London pada tahun 1817. Dengan demikian sebenarnya 

tidak perlu ada lagi keraguan untuk menyatakan bahwa batik merupakan produk 

budaya asli dari Indonesia. 

Meski Malaysia sempat mengkalim bahwa batik adalah kebudayaan milik mereka, 

namun toh akhirnya UNESCO secara resmi memasukkan batik Indonesia ke dalam 

Daftar Representatif sebagai Budaya non-benda Warisan Manusia (Representative 

List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity). Pengakuan resmi dari 

UNESCO ini di satu sisi memberikan kelegaan tersendiri bagi bangsa kita, namun di 

sini lain juga memberikan tantangan bagi masyarakat kita untuk terus menjaga 

eksistensi batik ini. 

Dalam perkembangannya, ternyata ada perubahan perwujudan industri batik di 

Indonesia. Dahulu, batik itu identik dengan batik tulis terus berkembang menjadi 

batik cap dan batik printing. Mungkin karena rumit, lama dan mahalnya proses 

produksi batik sehingga melahirkan batik cap dan batik printing. Kedua yang 

terakhir dalam pemahaman penulis bukanlah batik melainkan batikan. Dalam kaitan 

dengan hal ini, eksistensi batik tetap harus dijaga dan kita perlu membedakan antara 

batik dan batikan.  

Selain itu, eksistensi batik bisa terus terjaga apabila kita bisa terus menciptakan 

kebutuhan akan batik yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumen dan terus 

meningkatkan pangsa pasar batik di Indonesia dan  dunia. Dengan demikian 

pemasaran dan kewirausahaan merupakan aspek yang sangat penting. Sayangnya 

kedua hal tersebut masih merupakan kelemahan yang sangat menonjol di kalangan 

para pengusaha batik di Indonesia. Oleh karenanya perlu dilakukan terobosan-

terbosan dan langkah-langkah inovatif guna mengatasi kendala tersebut.  



Hadirnya buku Batik dan Batikan ini dimaksudkan untuk memberikan kontribusi 

nyata dari penulis untuk ikut meningkatkan aspek kewirausahaan dan pemasaran di 

kalangan pengusaha batik. Melalui buku ini pembaca antara lain akan dijelaskan 

mengenai prototipe model untuk mengantisipasi pasar masa depan batik, dimana 

prototype ini akan membantu pengusaha batik dalam melakukan antisipasi pasar dan 

memenuhi kebutuhan konsumen. Dengan semuanya itu diharapkan pangsa pasar 

batik akan terus meningkat.  

Buku ini utamanya memang dimaksudkan untuk memberikan sumbangsih kepada 

para pengusaha batik guna mengembangkan usahanya. Meski demikian pemerintah, 

peneliti, mahasiswa dan masyarakat yang peduli pada perkembangan batik pun bisa 

memetik banyak manfaat dari buku ini. Mengingat batik merupakan warisan budaya 

asli Indonesia, maka siapa pun kita rasanya pantas untuk membaca buku yang 

membahas masa depan batik Indonesia ini. 
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BAB 1 

PENGANTAR 

 

1.1.Latar Belakang 

 Batik sudah menjadi icon Indonesia dan menjadiworld heritagedengan 

ditetapkannya oleh UNESCO pada tanggal 2 Oktober 2009. Penetapan ini dilakukan 

dalam siding akhir agenda nomor 25 di Abu Dabhi 

(http://arkeologi.web.id/articles/berita-arkeologi/84-penetapan-batik-sebagai-

warisan-dunia-oleh-unesco). Berkaitan dengan hal ini, hari tersebut dinyatakan 

sebagai Hari Batik Nasional Indonesia. 

 Satu tonggak sejarah ini, tampaknya belum direspon secara baik oleh pelaku 

batik dan konsumen batik di Indonesia. Hal ini tampak dari penyataan sebagai 

berikut:  

“Pengesahan batik oleh Unesco terkait dengan teknik pembuatan 

batik yang terkenal dengan garis dan titik sebagai pengertian dari 

batik itu sendiri. Sungguh ironis ketika yang kita kenakan adalah 

batik printing (pabrikan) yang sangat merugikan produktivitas batik 

tulis atau cap. Sebagian besar masyarakat tidak sadar bahwa dengan 

membeli dan memakai batik printing sebenarnya sudah mengingkari 

penetapan batik sebagai warisan dunia…..” 

(http://arkeologi.web.id/articles/berita-arkeologi/84-penetapan-batik-

sebagai-warisan-dunia-oleh-unesco) 

 

Disamping konsumen belum menghargai  batik itu sendiri, para pelaku batik 

sendiri belum memanfaatkan momentum ini dan belum memperoleh “benefit” dari 

penetapan ini. Faktanya masih banyak pengusaha batik yang meningkat omsetnya 

sekarang ini. Padahal ini adalah peluang yang sangat bagus bagi pengusaha batik.  

 Berdasarkan studi pustaka pendahuluan yang dilakukan, didapati informasi 

bahwa terjadi kelesuan dalam pasar batik, terutama pangsa pasar batik Pekalongan. 

Beberapa faktor penyebabnya adalah inovasi teknologi yang kurang diterapkan, 

http://arkeologi.web.id/articles/berita-arkeologi/84-penetapan-batik-sebagai-warisan-dunia-oleh-unesco
http://arkeologi.web.id/articles/berita-arkeologi/84-penetapan-batik-sebagai-warisan-dunia-oleh-unesco
http://arkeologi.web.id/articles/berita-arkeologi/84-penetapan-batik-sebagai-warisan-dunia-oleh-unesco
http://arkeologi.web.id/articles/berita-arkeologi/84-penetapan-batik-sebagai-warisan-dunia-oleh-unesco


kesulitan dalammemahami dan memenuhi kebutuhan pasar, sulitnya mendapatkan 

pembeli dan sulitnya mengembangkan usaha. 

 Buku ini bertujuan untuk mengatasi masalah tersebut. Melalui riset yang 

didanai Dirjen Pendidikan Tinggi (DIKTI) dalam skema penelitian unggulan 

Perguruan Tinggi, maka buku ini berupaya menghasilkan prototipe model yang 

diharapkan mampu meningkatkan sistem bisnis, produksi dan pemasaran batik, 

proses menciptakan model baru untuk mengatasi pasar masa depan, serta 

melengkapi  pengrajin batik dengan pengetahuan pemasaran serta model antisipasi 

masa depan sehingga menjadi lebih produktif dan inovatif, dalam proses 

pemasarannya – membantu proses pemasaran batik sehingga dapat bersaing dengan 

produk textile batik yang tidak dihasilkan di Indonesia. Pasar dalam negeri maupun 

pasar luar negeri merupakan pasar potensial untuk digarap. 

 

1.2.Tujuan Penulisan Buku 

Buku ini ditulis dengan tujuan untuk: 

1. Melakukan eksplorasi terhadap persoalan-persoalan pengusaha batik dalam 

mengembangkan usahanya serta membuat peta batik Indonesia sebelum dan 

sesudah penetapan oleh UNESCO 

2. Melakukan identifikasi kebutuhan pengusaha batik dalam mengembangkan 

usahanya 

3. Menyusun prototipe model future market anticipation terkait dengan 

pengembangan pasar dan inovasi produknya 

4. Menyusun model pelatihan future market anticipation untuk pengusaha batik 

 



1.3.Keutamaan Buku Ini 

Batik sudah menjadi icon Indonesia. Namun jika tidak ditangani dengan 

baik, batik tidak akan mendatangkan manfaat bagi masyarakat Indonesia. Oleh 

karena itu, perlu segera dipetakan permasalahan dan potensi batik Indonesia. Buku 

ini berisi profile dan peta mengenai hal tersebut. Perguruan Tinggi serta para 

akademisi memiliki peran yang penting dalam ranah ini. 

Disamping itu, buku ini akan menjelaskan tentang prototipe model untuk 

mengantisipasi pasar masa depan. Prototipe ini bisa berguna untuk membantu 

pengusaha batik dalam melakukan antisipasi pasar dan memenuhi kebutuhan 

konsumen sehingga diharapkan pangsa pasarnya akan meningkat.  

Kelemahan utama dari pengusaha batik Indonesia adalah pada aspek 

pemasaran dan kewirausahaan. Melalui riset ini, diharapkan akan dihasilkan model 

pelatihan untuk meningkatkan ketrampilan pengusaha batik dalam antisipasi masa 

depan, perbaikan kualitas batik sesuai dengan kebutuhan konsumen 

 

1.4.Manfaat Praktis Buku Ini 

Buku ini diharapkan bisa menambah alternatif model produksi dan sistem 

pemasaran batik yang sangat berguna bagi berbagai pihak seperti: 

1. Bagi pengrajin batik, merupakan peluang usaha dan menjadi alternatif bagi 

pengrajin batik untuk meningkatkan pendapatannya melalui usaha produksi batik 

yang inovatif dan mampu menjawab tantangan kebutuhan ke depan.   

2. Bagi pengrajin batik, juga bisa menjadikan pilihan model batik menjadi lebih 

banyak, penurunan harga batik, mencegah terjadinya produksi yang salah, dan 

bisa meningkatkan kesejahteraan pengrajin batik karena produksi dan 



produktivitas meningkat dengan harga yang bisa ditekan menjadi lebih rendah 

daripada harga saat ini. 

3. Bagi masyarakat peneliti, adanya teknologi dan sistem baru yang disesuaikan 

dengan lokasi penerapannya akan menghasilkan teknologi-teknologi spesifik 

lokasi untuk produksi batik dan menghasilkan analog untuk bisa dikembangkan 

oleh peneliti lain 

4. Bagi pemerintah, bertambahnya opsi bagi pemerintah untuk melaksanakan 

program pembangunan khususnya pembangunan pedesaan, pengentasan 

kemiskinan, dan sekaligus menciptakan produk yang memiliki keunggulan 

nasional dan mampu menembus pasar ekspor. 

5. Bagi masyarakat luas, hasil ini diharapkan bisa meningkatkan produksi batik 

nasional sehingga mampu meningkatkan pendapatan mereka serta membawa 

Indonesia memiliki produk unggulan yang mampu menembus pasar 

internasional 

  



BAB 2 

SEJARAH BATIK 

 

2.1  Sejarah Batik  

Sejarah batik mengenai asal-usul batik dan teknik pembuatannya tidak dapat 

dipastikan dari mana asalnya. Terdapat dua versi yang dikatakan oleh beberapa ahli 

mengenai asal-usul batik. Versi pertama, batik berasal dari luar Indonesia yaitu 

India, China, Srilanka, Gujarad dan Afrika Selatan yang disebarkan melalui 

perdagangan ke seluruh Asia termasuk Indonesia. Versi ke dua, batik berasal dari 

Indonesia asli. Pendapat ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Soeharto 

dkk, dalam buku Indonesia Indah “Batik” (BP3)  yang berawal dari penemuan situs-

situs ragam hias atau lukisan di dinding-dinding gua. Ragam hias ini banyak 

ditemukan di gua-gua pedalaman Kalimantan yang berupa ragam hias atau lukisan 

gambar manusia, hewan dan yang paling banyak adalah gambar telapak tangan 

manusia pada dinding-dinding gua yang dipenuhi dengan pigmen merah sebagai 

simbol kepercayaan magis. Gambar-gambar telapak tangan tersebut oleh masyarakat 

primitif merupakan kepercayaan mereka terhadap kekuatan-kekuatan gaib/magis. 

Telapak tangan sebagai simbol penolak bala sedangkan pigmen merah dianggap 

simbol roh jahat.Anggapan bahwa dari tradisi lukisan itulah yang oleh Soeharto dkk, 

sebagai asal-usul seni batik. Versi ini dikarenakan teknik lukisan di dinding gua 

tersebut menggunakan teknik rintang warna seperti pada seni batik. 

Perkembangan seni ini belum ada yang meneliti secara detail, dari lukisan di 

dinding gua sampai menjadi bahan batik. Akan tetapi dapat dianalisis dan dijadikan 

dasar bagaimana perkembangan seni batik yaitu dari lukisan di dinding gua, 

kemudian masyarakat primitif berkembang dan mengeksplorasi zat-zat pewarna 

alam. Masyarakat pedalaman kemudian dalam perkembangannya, mereka  

memanfaatkan penemuannya tersebut bukan lagi pada lukisan di gua melainkan juga 



mengembangkan karyanya dengan melakukan lukisan di tubuh dengan istilah rajah 

(tattoo). Kemudian setelah peradaban manusia semakin maju masyarakat primitif 

pun mulai mengenal pakaian dan seni pewarnaan. Kemudian oleh karena 

perkembangan peradaban manusia yang semakin maju, batik atau teknik rintang 

warna mulai dikembangkan oleh berbagai pihak dan mengalami beberapa perubahan 

dengan menyempurnakan dari teknik yang sebelumnya. 

Berdasarkan teori di atas, batik merupakan peninggalan budaya manusia dan 

berkembang menjadi kesenian. Bukti-bukti yang menguatkan batik berasal dari 

Indonesia yang dimulai dari pedalaman Kalimantan yaitu, batik mulai menjadi 

budaya yang berkembang pesat pada jaman kerajaan dan di Indonesia kerajaan 

pertama kali tumbuh adalah kerajaan Kutai di Kalimantan. 

Namun ada pendapat lain yang mengatakan bahwa secara historis, batik telah 

ada sejak zaman nenek moyang yang dikenal sejak abad XVII yang ditulis dan 

dilukis pada daun lontar.  Motif yang marak pada waktu itu adalah motif bentuk 

binatang dan tanaman, yang kemudian berkembang dari corak-corak lukisan 

binatang dan tanaman lambat laun beralih pada motif abstrak yang menyerupai 

awan, relief candi, wayang beber dan sebagainya. Selanjutnya melalui 

penggabungan corak lukisan dengan seni dekorasi pakaian, lahirlah seni batik tulis 

seperti yang kita kenal sekarang ini. 

Kata Batik itu sendiri diserap dari bahasa Jawa “amba” yang artinya menulis 

dan “nitik”.  Batik erat dikaitkan dengan kebudayaan etnis Jawa, ditengarai sudah 

ada sejak jaman Raden Wijaya (1294-1309) pada masa pemerintahan kerajaan 

Majapahit. Setelah akhir abad XVIII, batik mulai meluas menjadi milik rakyat 

Indonesia dan khususnya suku Jawa.  

Pada awalnya kesenian batik ini hanya khusus untuk pakaian raja dan 

keluarga, serta para pengikutnya.  Proses pembuatannya pun hanya terbatas di 

lingkungan keraton saja. Namun karena tuntuan perkembangan jaman, produk 

kesenian ini kemudian oleh para pengikut raja yang ada diluar keratin, dibawa 



keluar keraton. sehingga akhirnya menjadi pakaian rakyat. Fakta membuktikan 

bahwa sampai abad XX, semua pekerjaan membatik dilakukan oleh kaum 

perempuan. Dimasa itu, pekerjaan membatik membutuhkan waktu yang sangat 

lama, bisa memakan waktu dua sampai tiga bulan baru selesai.  

Selain teknik di atas, pembuatan batik dengan menggunakan batik cap, baru 

dikenal setelah perang dunia pertama. Ide ini muncul dari lamanya pekerjaan 

membatik. Ide ini berasal dari Kwee Seng dari Banyumas yang keturunan Tionghoa. 

Sejak adanya produksi batik cap inilah kaum pria juga bisa turut berkarya dalam 

pembuatan batik. 

 Seiring berjalannya waktu, kini batik juga bisa dibuat dari bahan selain mori, 

misalkan rayon, polyester maupun sutra. Keberagaman material ini dapat menambah 

variasi dalam batik. Motif gambar batik dibentuk/ ditulis dengan alat bernama 

canting yang berisi cairan lilin untuk menorehkan motif halus atau kuas untuk 

membuat motif berukuran besar. Setelah proses melukis dengan lilin selesai, 

langkah selanjutnya adalah pencelupan dengan warna yang dikehendaki.  

2.2  Sejarah Perkembangan Batik  

Jika ditilik dari perkembangan batik, kain ini telah dikenal sejak jaman 

Majapahit maupun pada masa penyebaran agama Islam. Pada mulanya batik hanya 

dikenakan oleh Raja dan keluarganya serat para pengikut kerajaan. Namun karena 

jasa para pengikut itulah akhirnya batik bisa berkembang di luar lingkup kerajaan 

seperti sekarang ini. Berdasarkan sejarahnya, periode perkembangannya batik dapat 

dikelompokkan sebagai berikut: 

- Jaman Kerajaan Majapahit 

Mojokerto yang merupakan pusat Kerajaan Majapahit pada masa itu dikenal 

sebagai daerah asal muasal batik. Selain itu, daerah Tulung Agung juga disebut 

berperan dalam sejarah perbatikan. Pada masa itu, Tulung Agung, Jawa Timur yang 

dikuasai oleh Adipati Kalang memberontak kepada Kerajaan Majapahit. Akibat 

timbul perlawanan, maka Adipati Kalang tewas dalam pertempuran tersebut. 



Sehingga daerah tersebut akhirnya dikuasai dan didiami oleh tentara-tentara 

Majapahit. Merekalah yang berperan mengembangkan batik di wilayah tersebut. 

Dalam perkembangannya, batik Mojokerto dan Tulung Agung banyak dipengaruhi 

oleh batik Yogyakarta. Saat terjadi pertempuran antara pasukan Diponegoro dan 

Belanda, pasukan Kyai Mojo yang terdesak akhirnya melarikan diri ke arah Timur 

di daerah Majan. Hal inilah yang membuat batik Kalangbret Mojokerto memiliki ciri 

motif yang hampir sama dengan batik Yogyakarta (dasaran putih bercorak biru tua 

dan coklat muda). 

 

- Jaman Penyebaran Islam  

Masuknya ajaran Islam sampai ke Ponorogo, Jawa Timur dibawa oleh 

Batoro Kalong yang merupakan Raden keturunan kerajaan Majapahit. Agama Islam 

dapat berkembang di daerah ini, yang terwujud dari berdirinya sebuah pesantren di 

daerah Tegalsari, di bawah asuhan Kyai Hasan Basri (menantu Raja Keraton Solo). 

Sebagai pengasuh pesantren, beliau juga mengajarkan bidang kepamongan serta 

agama kepada murid-muridnya. Selain itu beliau juga berhasil membawa batik 

dikenal di luar keraton, mengingat pada masa itu batik hanya terbatas digunakan di 

lingkungan anggota keraton. Hasilnya, sekarang dikenal beberapa lokasi perbatikan 

meliputi daerah Kauman yaitu Kepatihan Wetan meluas ke desa Ronowijoyo, 

Mangunsuman, Kertosari, Setono, Cokromenggalan, Kadipaten, Nologaten, 

Bangunsari, Cekok, Banyudono dan Ngunut. 

 

- Batik Solo dan Yogyakarta 

Batik di daerah Yogyakarta dikenal sejak jaman Kerajaan Mataram ke-I pada 

masa raja Panembahan Senopati. Plered merupakan desa pembatikan pertama. 

Proses pembuatan batik pada masa itu masih terbatas dalam lingkungan keluarga 

keraton dan dikerjakan oleh wanita-wanita pengiring ratu. Pada saat upacara resmi 

kerajaan, keluarga keraton memakai pakaian kombinasi batik dan lurik. Melihat 



pakaian yang dikenakan keluarga keraton, rakyat tertarik dan meniru sehingga 

akhirnya batikan keluar dari tembok keraton dan meluas di kalangan rakyat biasa. 

Ketika masa penjajahan Belanda, dimana sering terjadi peperangan yang 

menyebabkan keluarga kerajaan yang mengungsi dan menetap di daerah-daerah lain 

seperti Banyumas, Pekalongan, dan ke daerah timur Ponorogo, Tulung Agung dan 

sebagainya maka membuat batik semakin dikenal di kalangan luas. 

http://indonesia.gunadarma.ac.id/batik/index.php?option=com_content&view=article&id=205&Ite
mid=232 

 

 

- Batik di Wilayah Lain 

Selain berkembang diwilayah Solo dan Yogyakarta, batik juga berkembang 

di wilayah lain, sebut saja di Banyumas, berpusat di daerah Sokaraja. 

Perkembangannya dimulai pada Pada tahun 1830 setelah perang Diponegoro. Dikala 

itu batik dibawa oleh pengikut-pengikut Pangeran Diponegoro yang sebagian besar 

menetap di daerah Banyumas, kemudian mereka kembangkan sebagai kain Batik. 

Perkembangannya sampai saat ini, batik Banyumas dikenal dengan motif dan warna 

khusus dan dikenal dengan batik Banyumas. Pengembangan batik, selain ke 

Banyumas, batik juga dikembangkan ke pekalongan, yang kemudian terkenal 

dengan istilah batik pantai karena pengikut Pangeran Diponegoro kala itu juga ada 

yang menetap di Pekalongan, yaitu di daerah Buawaran, Pekajangan dan 

Wonopringgo. Seiring berjalannya waktu, Batik Pekalongan mengalami 

perkembangan pesat dibandingkan dengan daerah lain. Batik Pekalongan menjadi 

sangat khas karena bertopang sepenuhnya pada ratusan pengusaha kecil, bukan pada 

segelintir pengusaha bermodal besar. Sejak puluhan tahun silam hingga sekarang, 

sebagian besar proses produksi batik Pekalongan dikerjakan di rumah-rumah. 

Akibatnya, batik Pekalongan menyatu erat dengan kehidupan masyarakat 

http://indonesia.gunadarma.ac.id/batik/index.php?option=com_content&view=article&id=205&Itemid=232
http://indonesia.gunadarma.ac.id/batik/index.php?option=com_content&view=article&id=205&Itemid=232


Pekalongan yang kini terbagi dalam dua wilayah administratif, yakni Kotamadya 

Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan (http://batikmarkets.com/batik.php). 

Batik telah berkembang dibeberapa wilayah. Selain di daerah Jawa Tengah, 

batik juga berkembang di Jawa Barat. Perkembangan ini terjadi karena masyarakat 

dari Jawa Tengah pergi merantau ke beberapa kota seperti Ciamis dan Tasikmalaya. 

Mereka kemudian mengembangkan batik diwilayahnya masing-masing, seperti di 

Tasikmala yaitu wilayah Wurug, Sukapura, Mangunraja dan Manonjaya. Sementara 

itu, di daerah Cirebon batik mulai berkembang dari keraton dan mempunyai ciri 

khas tersendiri, yang berbeda dengan wilayah asalnya.  

 

2.3  Batik Indonesia Mulai Mendunia 

Menurut sejarah literatur Eropa, sejarah batik pertama kali muncul saat Sir 

Thomas Stamford Raffles yang menjabat gubernur pada masa pemerintahan Inggris 

di Indonesia pada tahun 1817 menuliskan bukunya History of Java terbitan London. 

Kemudian pada sekitar tahun 1873 juga diketahui seorang pedagang asal Belanda 

yaitu Van Rijekevorsel pernah mengunjungi Nusantara. Saat itu ia membawa 

selembar kain batik dari Indonesia. Kemudian dia menyumbangkan kain batik itu ke 

Museum Etnik yang ada di kota Rotterdam, Belanda.  

Sejak saat itu, hingga kini, batik Indonesia mulai dikenal dunia. Meski 

sempat diklaim sebagai kebudayaan milik negeri jiran, karena bukti yang kuat 

perjuangan dari berbagai pihak, batik diakui milik Indonesia oleh UNESCO, dengan 

memasukkan batik Indonesia ke dalam Daftar Representatif sebagai Budaya Tak-

benda Warisan Manusia (Representative List of the Intangible Cultural Heritage of 

Humanity) dalam Sidang ke-4 Komite Antar-Pemerintah (Fourth Session of the 

Intergovernmental Committee) tentang Warisan Budaya Tak-benda di Abu Dhabi. 

Dengan memasukkan dalam dalam tersebut, kuatlah bukti bahwa batik adalah milik 

Indonesia. 

  

http://batikmarkets.com/batik.php


BAB 3 

JENIS BATIK 

 

Sejalan dengan perkembangan zaman, batik juga mengalami perkembangan. 

Salah satu perkembangan yang dialami adalah cara pembuatan batik. Pada masa lalu 

cara pembuatan batik yang dikenal masyarakat hanya dengan menulis. Namun 

sekarang pembuatan batik dapat dibagi menjadi dua cara. Pertama dengan cara 

tradisional yang dikenal dengan sebutan batik tulis. Yang kedua dengan cara yang 

lebih cepat yakni batik cap (Hamzuri, 1981). Semakin modern zaman 

mempengaruhi cara pembuatan batik. Pembuatan dengan cara yang lebih modern 

menghasilkan kain seperti batik dan dikenal dengan sebutan “kain motif batik”. 

Untuk memahami ketiga jenis yang disebutkan diatas, berikut penjelasnnya. 

3. 1 Batik Tulis 

Batik tulis adalah proses membatik yang asli. Sejak zaman dulu cara inilah 

yang sebetulnya menghasilkan sebuah karya batik yang digunakan untuk bahan 

pakaian atau lainya yang menggunakan bahan dasar batik. Akan tetapi dikarenakan 

prosesnya yang memakan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit, maka 

banyak yang beralih dari cara tradisional ini. sekalipun begitu, cara ini masih 

dipertahankan hingga sekarang. 

Batik tulis merupakan proses pembuatan kain batik menggunakan tangan dan 

dibantu alat-alat penunjang untuk proses pengerjaannya. Tenaga utama yang 

digunakan dalam proses batik cap adalah manusia. Pada zaman dahulu, yang 

melakukan proses batik tulis hanyalah orang-orang kerajan atau Keraton saja. 

Seiring perkembangan zaman, proses ini dapat dilakukan oleh masyarakat umum.  

Untuk menciptakan batik dengan proses menulis diperlukan persiapan-

persiapan. Baik sebelum dan saat membatik. Proses persiapan atau sebelum 



membatik adalah mempersiapkan peralatan dan bahan-bahan yang dibutuhkan 

selama proses membatik. Alat-alat yang digunakan diantaranya cating, gawangan, 

bandul, wajan, anglo, tepas, taplak, saringan malam, dan dingklik (tempat duduk 

kecil dan pendek). Sedangkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membatik 

diantaranya kain mori dan malam (lilin). Selain itu, sebelum melakukan proses 

membatik dengan cara menulis, pola atau motif batik pada kain mori dipersiapkan 

terlebih dahulu (Hamzuri, 1981). 

Batik yang disebut batik tulis dihasilkan melalui beberapa tahapan. Kain mori 

yang telah memiliki motif atau pola mulai ditutupi dengan malam atau lilin. 

Tahapan yang pertama ialah menutupi kerangka pola yang digambar pada mori. 

Tahapan berikutnya dikenal dengan ngisen-iseni atau mengisi gambar pola pada 

kain mori. Langkah selanjutnya membatik denga cara manual ialah nerusi, nembok, 

dan  bliriki. Setelah selesai semua proses, kain mori yang telah dibatik akan dijemur. 

Tujuannya untuk melunturkan malam dan kain akan tahan lama. 

Yang menjadi tantangan menciptakan batik tulis adalah kesabaran dan sikap 

untuk telaten. Jika penulis kain batik tidak mampu sabar maka hasil yang didapatkan 

tidak akan indah dan nilai jualnya tidak akan maksimal. Hal itu karena membatik 

tulis dilakukan tahap demi tahap. Proses demi proses memiliki kesulitan dan 

kerumitan masing-masing. Belum lagi harus mengganti cating sesuai dengan yang 

dibutuhkan. Tantangan akan bertambah ketika warna yang digunakan lebih dari satu. 

Proses yang memakan waktu yang panjang dan keahlian dari tenaga kerja inilah 

yang menyebabkan batik tulis memiliki harga yang lebih tinggi ketimbang batik cap 

atau print.  

3. 2 Batik Cap 

Metode membatik selain menggunakan alat bernama canting, dapat pula 

dilakukan menggunakan cap. Batik yang dihasilkan sering disebut dengan “batik 



cap”. Kegiatan ini sudah dikenal sejak beberapa ratus tahun yang lalu (Ismunandar, 

1985). Kegiatan ini menggunakan alat cap balok berbentuk dadu terbuat dari kayu.  

Atau alat cap yang terbuat dari bahan kuningan atau tembaga. Alat ini juga disebut 

sebagai “canting cap”. 

Canting cap yang digunakan umumnya berukuran 8x8 inci persegi. Pada salah 

satu bagian cap dibentuk corak atau motif. Satu canting cap untuk satu motif. Bahan 

dasar untuk membuat tembaga canting cap bervariasi beratnya. Mulai dari yang 

berat sampai yang ringan. Bahan baku yang ringan digunakan untuk membuat garis 

besar, sedangkan yang berat untuk menciptakan kerangka motif (Ismunandar, 1985). 

Canting cap terdiri dari tiga bagian utama. Tiap-tiap bagian disusun sehingga 

bentuknya menyerupai sebuah stempel besar. Bagian pertama adalah bagian badan, 

bagian kedua adalah kerangka, dan ketiga pegangan dari logam (menyerupai 

pegangan pada setrika). 

Proses pengerjaan batik cap cenderung lebih mudah ketimbang batik tulis. 

Pengerjaan batik cap dikerjakan secara kontinu, dikerjakan dengan mengulang cara 

yang sama. Cara pengerjaan menggunakan metode ini sama seperti menggunakan 

stempel untuk sebuah surat. Canting cap ditekan pada bagian kain, melanjutkan 

bagian sebelumnya. Canting cap – yang berbentuk seperti sebuah stempel – 

dicelupkan pada tempat “malam” atau lilin yang telah diolah/ dicairkan. Yang 

dicelupkan hanya bagian bawah dari canting cap, kemudian di tempelkan dan 

ditekan pada kain atau biasa disebut dengan mori. Kegiatan ini dilakukan berulang-

ulang sesuai yang di inginkan. Satu kain atau mori bisa terdiri dari satu atau dua 

motif. 

Harga batik cap lebih murah ketimbang batik tulis. Hal ini dikarenakan proses 

pembuatan yang lebih sederhana ketimbang batik tulis. Batik cap diciptakan salah 

satunya dengan tujuan agar masyarakat selain warga keraton dapat memiliki dan 

menggunakan batik. Mengingat harga batik asli yang tidak murah dan sulit 



dijangkau oleh masyarakat dengan ekonomi rendah. Agar mudah membedakan batik 

tulis dan batik cap dipasaran, batik cap disebut dengan istilah “batikan”.  

 

3. 3 Kain Motif Batik (Tekstil Bermotif Batik) 

Tekstil bermotif batik atau kain motif batik sebenarnya tidak dapat disebut 

batik. Hal ini karena proses pembuatannya yang tidak terdapat unsur membatik sama 

sekali, baik batik tulis atau batik cap. Kain motif batik diproses dengan 

menggunakan komputer atau mesin. Pengerjaannya sangat rapi dan bila dengan 

kasat mata telihat seperti batik pada umumnya. Berbeda dengan batik tulis atau batik 

cap yang sepenuhnya menggunakan cara manual, yakni menggunakan tenaga 

manusia. Bahan yang digunakan berbeda. Kain motif batik menggunakan tinta yang 

saat ini beredar dipasaran.  

Kemunculan kain motif batik ini dikarenakan adanya perkembangan zaman 

yang semakin modern (Hamzuri, 1981). Dengan adanya perkembangan teknologi 

pada zaman modern, maka cara pembuatan batik dimudahkan dengan hadirnya 

mesin-mesin yang dapat mencetak batik dalam jumlah besar dan waktu yang relatif 

singkat. Harga kain motif batik yang relatif murah dapat dijangkau oleh masyarakat 

umum. Tidak seperti batik tulis yang harga jualnya tidak dapat dijangkau semua 

kalangan masyarakat. 

Hanya saja, sangat disayangkan kemunculan kain bermotif batik 

memberikan kesan yang kurang baik di industri batik. Kain bermotif batik saat ini 

banyak didatangkan dari negara Cina dengan kualitas yang cukup dan harga yang 

terjangkau oleh pengusaha dan bagi konsumen harga yang ditawarkan terjangkau. 

Selain diproduksi di negara Cina, Indonesia sendiri memproduksi batik jenis ini. 

Keadaan ini mengancam eksistensi batik asli yakni batik tulis dan juga batik cap 

yang diproduksi di Indonesia. Kain bermotif batik oleh Forum Masyarakat Batik 



(MASBATIK) disebut sebagai batik tidak asli karena proses pembuatan. Saat ini 

sulit bagi konsumen membedakan mana batik asli dan yang tidak. Maka dari itu, 

peran pemerintah dan pengusaha sangat diharapkan untuk menjaga agar batik asli 

dapat bertahan di zaman sekarang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



BAB 4 

BATIK SOLO, LASEM, PEKALONGAN 

 

Dengan berjalannya waktu bermunculan ragam jenis batik berdasarkan daerah 

asal atau kota asal. Pulau jawa dapat dikatakan sebagai pulau penghasil batik 

terbanyak. Walau demikian, saat ini hampir disetiap provinsi memiliki batik dengan 

corak atau motif masing-masing. Seperti misalnya batik Papua, batik Sumatra, dan 

lainya. 

Di Pulau Jawa memiliki batik yang bermacam-macam jenisnya. Saat ini hampir 

setiap kota memiliki  batik yang menjadi ciri khasnya. Seperti Kota Salatiga 

contohnya dengan motif prasasti batu plumpungan dan sekarang disebut sebagai 

Batik Plumpungan. Ada dua pembagian batik di Pulau Jawa. Kelompok pertama 

dibagian pesisir Pantura (pantai utara) Jawa. Batik kelompok kedua ialah batik 

keraton yang berasal dari Yogyakarta dan Solo (www.indonesia.travel). Batik 

kelompok pertama terdiri dari tiga kota yaitu Pekalongan, Cirebon, dan Lasem. 

Batik di tiga kota ini dipengaruhi oleh pengaruh asing pada masanya dulu. Motif 

yang digunakan terdiri dari kaligrafi Arab, bunga Eropa, bunga Sakura Jepang, dan 

burung merak Persia. Dalam komposisi warna kelompok batik ini bernuansa cerah. 

Kelompok kedua yakni kelompok batik keraton-seperti namanya-berasal dari 

kerajaan keraton dikota masing-masing. Motif yang digunakan berasal dari falsafah 

kehidupan para anggota kerajaan keraton atau memberikan pesan-pesan tertentu 

yang ingin disampaikan kepada pemakai batik motif tersebut. Warna yang  

digunakan untuk batik keraton didominasi oleh warna coklat muda, coklat tua, dan 

putih.  

Dalam kesempatan ini akan dijabarkan tiga macam batik dari tiga kota yang 

berbeda. Yakni Batik Solo, Batik Lasem, dan Batik Pekalongan. Apa saja yang 

menjadi ciri khas dari masing-masing batik dan perbedaan dari masing-masing 

batik. 

 

4.1.Batik Solo  

 Salah satu batik yang sudah tidak asing lagi ialah batik yang berasal dari kota 

Solo atau sering dikenal dengan Batik Solo. Batik Solo menjadi salah satu batik 

yang digemari masyarakat dikarenakan motif yang bervariasi dan komposisi warna 

yang menarik. Pemerintah Solo sendiri telah mendaftarkan 415 motif batik untuk 

mendapatkan paten pada tahun 2004 hingga 2006 (Budiono dan Vincent, 2015). 

Jumlah yang tidak sedikit untuk sebuah motif batik. 

http://www.indonesia.travel/


 Warna yang digunakan Batik Solo terdiri dari beberapa paduan seperti warna 

coklat keemasan dan biru tua (Ismunandar, 1985). Warna biru melambangkan bumi 

dan warna coklat melambangkan api. Terkadang ditambahkan warna putih pada 

motif yang melambangkan udara dan air (www.indonesia.travel). Warna ini menjadi 

ciri khas yang membedakan kalangan atas dengan kalangan bawah pada zaman dulu. 

Warna-warna tersebut menunjukan status sosial yang menggunakan, yakni orang-

orang berada. Bagi kaum yang tinggal di desa atau kalangan bawah menggunakan 

warna-warna suram. Akan tetapi memiliki kekayaan motif. Hasil riset yang 

dilakukan di Solo menunjukkan deskripsi UKM Batik yang ada di Solo. Secara 

rinci, profile UKM Batik di Solo dapat dilihat pada tabel 4.1. 

 

Tabel 4.1. Deskripsi UKM Batik Solo 2015 

Item UKM 1 

Nama Pemilik Bpk Akrom Muntaha 

Nama Usaha (Badan Usaha) Batik Truntum Laweyan Solo 

Tahun berdiri 2012 

Alamat Jl. Setono RT. 02/02 Laweyan Solo 

Jumlah Tenaga Kerja 4 orang 

Jumlah aset 1 tempat produksi, 1 Show Room, Peralatan Produksi 

Jumlah omset per tahun <Rp. 600 jt /tahun 

Keuntungan per tahun < 20 jt /tahun 

Pasar Utama Solo dan sekitarnya, Jawa Timur dan Luar Jawa 

Permasalahan utama Penjualan batik pewarna alam agak sulit, karena harga relatif 

mahal. Pembeli dari turis dan golongan tertentu. 

Bahan baku (suplai, mutu, 

alternatif sumber);  

 

Suplai :bahan pewarna alam diperoleh dari toko langganan di 

Solo (Toko Santoso dan Toko Utama)serta dari petani. 

Mutu : Untuk kualitas bahan baku dari Toko Santoso bagus, 

namun pewarnaan indigo (biru) yang diperoleh dari Toko 

Utama kualitasnya kurang bagus (harga Rp. 175.000/ kg).  

Alternatif sumber :Pewarnaan indigo yang mutunya lebih 

bagus diperoleh dari produsen langsung di Gunung Kidul 

dengan harga Rp. 185.000/ kg. Selain itu, pemilik juga mencari 

alternative warna alam dari serabut kelapa hasil warna 

kemerahan, daun jati  warna hijau, daun mangga  warna 

kuning dan buah biksa  oranye. 

Produksi (peralatan, 

kapasitas, in process control, 

nilai investasi);  

Peralatan : canting, saringan, panci kapasitas 10 lt, 20 lt dan 60 

lt untuk proses mordan, bak celup kapasitas 20 lt, gayung, 

kompor gas dan tabung elpiji 3 kg. 



Item UKM 1 

 

 

Kapasitas : mampu memproduksi kain 100 lembar kain/bulan, 

untuk baju jumlahnya tidak tentu tergantung penjahitnya 

(seminggu kurang lebih 3 potong) 

In Process Control :control pewarnaan dilakukan manual 

(tanpa mesin), jika warna belum merata maka proses akan 

diulangi sampai sempurna. Lalu dalam proses pelorotan untuk 

mengecek kain luntur atau tidak akan direndam dalam air. Jika 

air masih berwarna maka proses akan diulangi sampai warna 

tidak luntur.  

Nilai investasi :  Peralatan produksi diperoleh dari bantuan 

Disperindag tahun 2010 ditambah uang pribadi sekitar Rp. 500 

ribu untuk membeli pewarna maupun peralatan tambahan. 

Proses (lay-out, jaminan 

mutu produk);  

 

Lay-Out :Ruang bagian depan digunakan untuk showroom, 

bagian belakang digunakan untuk ruang produksi dan gudang. 

Tempat tinggal menyatu dengan area produksi. 

Jaminan mutu produk: melalui pengecekan pewarnaan dan 

pelorotan yang berulang-ulang.  

Produk Jenis :Baju pria dan wanita dewasa, kain. 

Jumlah: maksimum 100 lembar kain per bulan, untuk baju 

hanya sekitar 3 potong per minggu (tergantung penjahitnya). 

Spesifikasi : katun prima dan primis, serta bercolin  

Mutu :kualitas bercolin lebih bagus daripada prima dan primis.  

Manajemen (production 

planning, accounting-

bookkeeping, auditing, 

perpajakan, pola manajemen, 

HKI, inventory); 

 

Rencana Produksi :tergantung pemilik, dan  jika ada pesanan 

akan dilayani. Saat berproduksi akan berdiskusi dengan tukang 

cap yang sudah berpengalaman. 

Pencatatan usaha : Sederhana saja, yang penting ada produk 

yang laku terjual. 

Audit :  tidak pernah ada audit 

Pajak :Tidak bayar pajak ke pemerintah. 

Pola manajemen :Sederhana saja, pemilik juga terlibat dalam 

proses produksi. 

HKI : Tidak punya.  

Persediaan :Terutama stok untuk bahan pewarna (bisa didaur 

ulang sehingga lebih ekonomis).  

Pemasaran (pasar, teknik 

pemasaran, harga jual 

produk, konsumen);  

 

Strategi pemasaran :melalui pengecer dengan system cash and 

carry. Tukar barang dimungkinkan asal tidak minta kembali 

uang.  

Teknik pemasaran :lewat showroom saja dan via BBM. 

Harga jual : untuk kain batik cap harga berkisar Rp. 450.000; 

kain batik tulis Rp. 750.000 s/d Rp. 2 juta; baju pria sekitar Rp. 

450.000 dan baju wanita antara Rp. 450.000 – Rp. 700.000. 



Item UKM 1 

Konsumen :langsung ke konsumen perorangan. Belum pernah 

melayani pelanggan institusi (missal untuk seragam), karena 

harga relative mahal dibanding kain batik printing. 

SDM (kualifikasi dan 

jumlah, peluang training);  

 

Kualifikasi : ada yang lulusan SD, SMP,SMA dan S1 

Jumlah : Ada 4 orang, tenaga tambahan diperlukan hanya 

waktu banyak pesanan. 

Pelatihan : 1) Pelatihan pembuatan bahan warna alam (Dinkop 

Solo) 

2) Pelatihan pembuatan cap dan desain; 3) Pelatihan antisipasi 

Future market anticipation dari UKSW 

Fasilitas (ruang administrasi, 

ruang produksi, ruang 

penyimpanan, show room, 

akses ke jalan raya, listrik, 

telekomunikasi);  

 

Ruang Administrasi : Tidak ada. 

Ruang Produksi : ada fasilitas telepopn, computer,penerangan 

cukup 

Show room : Ada, dilengkapi lemari untuk penyimpanan 

dagangan. 

Akses ke jalan raya : masuk gang (mobil tidak bisa lewat) 

Listrik : 1300 Watt. 

Telekomunikasi : Lewat telepon rumah dan HP. 

Finansial (modal, cash-flow, 

IRR).  

 

Modal sendiri sekitar Rp 5 juta, karena sebagian besar 

peralatan produksi diperoleh dari bantuan Disperindag Solo 

Cash Flow: sekitar Rp. 20-30 juta 

IRR: - 

Pola Hubungan Kerja UKM Masuk dalam Kelompok Usaha Bersama (KUB) Warna Alam. 

Tukar menukar produk dimungkinkan jika suatu UKM tidak 

memiliki produk yang spesifik, serta jika suatu UKM tidak 

mampu melayani pesanan tertentu maka akan disub kan ke 

UKM lain di sekitarnya. 

Deskripsi Permasalahan  Belum adanya pencatatan keuangan yang baik dan rutin, 

yang penting barang dagangan bisa laku 

 Jika mengakses ke pendanaan perbankan, mengalami 

kesulitan pemenuhan syarat administratif, sehingga jika butuh 

tambahan dana akan pinjam ke perorangan atau minta tempo 

pembayaran ke supplier 

Lokasi  Kota Solo, 60 Km dari Kota Salatiga, waktu tempuh 1,5 jam 

 

 

4.2.Batik Lasem 



Batik Lasem merupakan batik yang berbeda dan unik bila dibandingkan dengan 

dua jenis batik yang lain. Perbedaan dan keunikannya terletak pada sejarah yang 

mendasari terbentuknya batik ini, termasuk motif-motifnya. Batik Lasem tercipta 

akibat dari pengaruh dua budaya dari dua negara, yaitu budaya Jawa dan budaya 

Tionghoa yang berasal dari negara Cina. Berpadunya dua budaya yang berbeda ini 

menghasilkan batik denganciri khas yang berbeda dan unik dibandingkan dengan 

batik dari daerah yang lain. 

Sejarah terciptanya Batik Lasem dimulai ketika seorang awak kapal yang 

dipimpin oleh Laksamana Chengho dan istrinya untuk sementara tinggal di Kota 

Lasem. Lasem sendiri berada di bagian Pantura atau pantai utara Pulau Jawa, 

Kabupaten Rembang. Mereka berdua yang awalnya menggagas unsur budaya 

Tionghoa mulai digambar pada motif batik. Hingga saat ini, motif Batik Lasem 

memiliki motif yang jauh berbeda dari yang lainnya. Tidak sama seperti batik 

Forstenlanden atau batik bermotif kerajaan yang berasal dari kota Solo dan 

Yogyakarta, motif-motif pada Batik Lasem contohnya motif bamboo, burung 

Pheonix, kelelawar, Naga, bunga seruni dan teratai. 

Selain motif yang memadukan dua budaya dari dua negara tersebut, masih ada 

motif lain yang menjadi motif andalan Batik Lasem. Motif tersebut ialah motif 

Latoan dan Batu Pecah/Kricak (www.citilinkstory.com). Motif Latoan adalah jenis 

tanaman yang banyak ditemui disekitar pantai dan biasanya dikonsumsi sebagai 

salah satu hidangan urap. Sedangkan motif batu pecah atau yang biasa disebut 

Kricak merupakan motif yang diangkat dari sebuah sejarah masa kolonial Belanda. 

Motif ini menggambarkan anak-anak muda pada masa kerja paksa yang bertugas 

memecahkan batu untuk pembangunan jalan dari Anyer sampai Panarukan yang 

panjangnya 1000 km. Karena telah bekerja dengan keras dan  adanya serangan 

penyakit malaria dan influenza banyak dari pekerja yang meninggal. Akibatnya 

sebagai bentuk duka maka munculah motif batu pecah pada Batik Lasem sebagai 

tanda kesedihan warga pada masa itu. 

Salah satu motif batik yang terkenal dari Kota Lasem adalah Batik Tiga Negeri 

(www.shnews.co). Batik ini terdiri dari tiga komposisi warna yaitu warna merah, 

biru, dan soga (coklat). Ketiga warna ini adalah perwakilan dari tiga kota penghasil 

batik dan masing-masing menggambarkan ciri khas masing-masing kota. Warna 

merah adalah warna dari kota Lasem, warna biru berasal dari kota Pekalongan, dan 

soga (coklat) berasal dari kota Solo. Pewarnaan batik dengan tiga warna berbeda ini 

http://www.citilinkstory.com/
http://www.shnews.co/


tidak dilakukan di kota Lasem saja. namun dilakukan di tiga kota yang berbeda 

sesuai asal warnanya.  

Batik Lasem adalah salah satu batik yang menunjukan bahwa Indonesia tidak hanya 

mampu mengekspresikan budaya lokal. Akan tetapi mampu mengkolaborasikan 

budaya dari Indonesai dan budaya negara lain yakni Cina melalui suku Tionghoa 

yang saat ini menetap dibanyak penjuru Indonesia. Hasil riset yang dilakukan di 

Lasem menunjukkan deskripsi UKM Batik yang ada di Lasem. Secara rinci, ada tiga 

profile UKM Batik di Lasem, yang dapat dilihat pada table 4.2. 

Tabel 4.2. Deskripsi UKM Batik Lasem 2015 
Nama Usaha (Badan Usaha) Batik Tulis “ SAMUDRA ART” Batik Tulis “ SUMBER REJEKI” 

Tahun berdiri 2006 2010 

Alamat Desa Karas Gede RT01/RW02 Kec. 

Lasem Kab. Rembang 

Desa Babagan RT09/RW03 Kec. Lasem Kab. 

Rembang 

Jumlah Tenaga Kerja 37 orang 20 orang + 15 Kelompok  KUB 

Jumlah aset 2 tempat produksi, 1 Show Room, 

Peralatan Produksi 

2 tempat produksi, Peralatan Produksi 

Jumlah omset per tahun Rp. 600 jt /tahun Rp. 1,2M – 2M/tahun 

Keuntungan per tahun Rp. 120 jt /tahun Rp. 480 jt /tahun 

Pasar Utama Pameran ( 4X/tahun), Kunjungan Show 

room 

Pameran (4X/tahun), Kunjungan Show room 

Permasalahan utama Belum bisa menikmati bantuan 

Pemerintah yang benar-benar 

membantu. 

Masalah cuaca (musim hujan) menjadi kendala proses 

produksi 

Bahan baku (suplai, mutu, 

alternatif sumber);  

 

Suplai : Selama ini suplai bahan baku 

lancer-lancar saja, tidak ada kendala, 

cuman sedikit permasalahan yaitu 

harga bahan baku cenderung naik, 

sehingga berdampak pada kenaikan 

cost produksi  

Mutu : Untuk kualitas bahan baku, 

tidak ada keluhan, karena pada saat 

penggunaan tidak menimbulkan 

masalah ( sesuai prosedur penggunaan 

), dan memang kami meminta bahan 

yang benar-benar berkualitas ( benar-

benar pilihan) 

Alternatif sumber : Alternatif sumber 

bahan baku tergantung jenis bahan 

bakunya, kalau mori biasa ambil dari 

Kota Malang Jatim dan Solo. Kalau 

Bahan malam dan obat ambil di Solo 

dan Pekalongan.  

Suplai : Selama ini suplai bahan baku lancer-lancar 

saja, tidak ada kendala, baik itu mori, malam , obat , 

maupun pewarna 

Mutu : Untuk kualitas bahan baku, kami memang 

meminta yang terbaik, meskipun itu mahal kami tetap 

tempuh demi produk yang berkualitas. 

Alternatif sumber : Untuk bahan mori kami ambil 

dari Solo dan Malang, untuk malam kami banyak 

relasi pengarajin malam di solo. Untuk kain sutera 

dan obat kami ambil dari Pekalongan. 

 

Produksi (peralatan, 

kapasitas, in process control, 

nilai investasi);  

 

 

Peralatan : Untuk peralatan produksi , 

sudah lengkap tidak ada kekurangan, 

proses produksi berjalan lancer.  

Kapasitas : Dengan peralatan yang ada 

dan jumlah SDM kami mampu 

Peralatan : Untuk peralatan produksi , sudah lengkap 

tidak ada kekurangan, bahkan saat ini akan mendapat 

bantuan dari PEMKAB berupa Almari etalase 

Kapasitas : Dengan peralatan yang ada dan jumlah 

SDM kami mampu memproduksi kain 450 lembar 



Nama Usaha (Badan Usaha) Batik Tulis “ SAMUDRA ART” Batik Tulis “ SUMBER REJEKI” 

memproduksi kain 500 lembar kain 

batik/bulan. 

In Process Control : Secara manajemen 

memang saya melakukan pengawasan, 

karena saya juga terlibat dalam proses 

produksi. Tetapi masing2 SDM sudah 

tahu prosedur dan standar kerja 

masing-masing di bidangnya. 

Nilai investasi :  Sulit untuk dijelaskan 

nominalnya, karena ini tempat tinggal 

sekaligus digunakan sebagai tempat 

produksi dan juga show room. 

kain batik/bulan,hanya dengan 20 SDM  

In Process Control : Kami sudah menunjuk orang 

untuk pengawasan di masing-masing are produksi. 

Nilai investasi :  Sekitar  Rp. 150Jt – Rp.200Jt 

 

Proses (lay-out, jaminan 

mutu produk);  

 

Lay-Out : Kami tidak menentukan 

orang/pegawai tertentu untuk membuat 

pola /lay-out. Semua karyawan harus 

belajar dan bisamembuat pola, karena 

setiap pribadi memiliki jiwa seni yang 

unik. Itu yang menarik. 

Jaminan mutu : jaminan mutu produk 

ditentukan dari bahan baku pilihan, 

dikerjakan oleh orang yang 

berpengalaman dan terlatih,ada standar 

kualitas karena ada QC.  

Lay-Out : Kami memilih SDM dalam pembuatan 

pola agar dapat diperoleh pola relief batik yang 

bernilai seni tinggi. 

Jaminan mutu : Setiap tahapan produksi kami 

letakkan SDM yang ahli dibidangnya termasuk 

pembuatan pola/lay-out. 

 

Produk Jenis : Kain, dompet wanita, baju 

(hem), selendang gendong, selendang 

sampur, taplak meja. 

Jumlah : Selain kain kami tidak 

produksi banyak dan hanya saat 

persiapan untuk even  ( pameran ) dan 

hari besar seperti lebaran. Jadi saat ini 

rutinitas produksi kami hanya kain 

saja. 

Spesifikasi : Spesifikasi kain batik tulis 

kami ada dua, yaitu jenis prima ( tulis 

kasar ) dan primis ( tulis halus )ukuran 

110 CMX240CM ada juga yang 

berukuran 105CMX240CM 

Mutu : dari spesifikasi Primis lebih 

berkualitas di banding prima, Primis 

harganya jauh lebih mahal. 

Jenis : Kain, , baju (hem), selendang gendong, 

selendang sampur, taplak meja. 

Jumlah : Kami hanya produksi kain saja, karena 

memang itu permintaan pasar. 

Spesifikasi : Spesifikasi kain batik tulis kami ada dua, 

yaitu jenis prima ( tulis kasar ) dan primis ( tulis halus 

)ukuran 110 CMX240CM ada juga yang berukuran 

105CMX240CM 

Mutu : Ada QC baik dalam proses produksi, maupun 

produk jadi 

 

 

Manajemen (production 

planning, accounting-

bookkeeping, auditing, 

perpajakan, pola manajemen, 

HKI, inventory); 

 

Rencana Produksi : rencana produksi, 

sebenarnya rutinitas setiap hari 

sepanjang ada lay-out/pola yang sudah 

jadi untuk ditindak lanjuti ke tahap 

proses roduksi berikutnya, dan atau 

tahap-tahap produksi hingga finishing. 

Pencatatan usaha : Sederhana saja, 

yang penting tahu jumlah pengeluaran, 

dan pemasukan. Yang penting bisa beli 

bahan baku, bisa gaji karyawan, dan 

produksi terus berlangsung. 

Audit :  tidak pernah ada audit 

Pajak :  Ya pasti selalu bayar pajak 

usaha ke pemerintah. 

Rencana Produksi : menentukan jenis produk yang 

akan dibuat, melanjutkan produksi dari pola yang 

sudah jadi. 

Pencatatan usaha : Sederhana saja, berangkat dari 

kebutuhan modal operasional (per hari/minggu/bulan 

) 

Audit :  tidak pernah ada audit 

Pajak :  Ya pasti selalu bayar pajak usaha ke 

pemerintah. 

Pola manajemen : Manajemen kami sederhana saja, 

tidak terlalu ketat dan ribet, bagaimana mereka bisa 

bekerja dengan senang dan semangat, percaya sama 

mereka, meski tetap ada pengawasan. 

HKI : Tidak ada  



Nama Usaha (Badan Usaha) Batik Tulis “ SAMUDRA ART” Batik Tulis “ SUMBER REJEKI” 

Pola manajemen : Manajemen saya 

sederhana saja, biasa-biasa aja, karena 

saya tidak selalu jadi bos, dengan arti 

lain ya saya bekerja bersama-sama 

mereka.  

HKI : Tidak ada karena seni tidak bisa 

di patenkan. 

Persediaan : Kami selalu ada stok, baik 

bahan baku maupun produk jadi 

(terutama kain ). 

Persediaan : Kami selalu ada stok, baik bahan baku 

maupun produk jadi (terutama kain ). 

 

Pemasaran (pasar, teknik 

pemasaran, harga jual 

produk, konsumen);  

 

Strategi pemasaran : Kami hanya 

memanfaatkan even (pameran) secara 

maksimal secara maksimal , tetap 

berkomunikasi dengan pelanggan, 

kadang-kadang melalui FB dan rajin 

kirim gambar produk. 

Teknik pemasaran : masih sangat 

sederhana, tidak ada SDM marketing, 

saya akui masih kurang dalam hal 

promosi, sangat bergantung dengan 

even pameran. Memaksimalkan sho 

room. 

Harga jual : tergantung mutu barang 

kalau kain batik jenis prima ya sekitar 

Rp.100 rb – Rp.200rb, kalau jenis 

primis ya Rp.300rb ke atas ( bisa 

sampai Rp.4,5 jt harganya ), meskipun 

demikian setiap mutu barang punya 

pasarnya sendiri. 

Konsumen :  masih melayani 

konsumen lokal, kunjungan dari daerah 

lain masih jarang. 

Strategi pemasaran : Masih berharap pada even 

pameran sebagai ajang promosi dan pemasaran. 

Teknik pemasaran : Mengandalkan even pameran dan 

show room 

Harga jual : tergantung mutu barang kalau kain batik 

jenis prima ya sekitar Rp.100 rb – Rp.200rb, kalau 

jenis primis ya Rp.300rb ke atas ( bisa sampai Rp.4,5 

jt harganya ), meskipun demikian setiap mutu barang 

punya pasarnya sendiri. 

Konsumen :  masih melayani konsumen lokal, dan 

sudah melayani konsumen Jakarta 

 

SDM (kualifikasi dan 

jumlah, peluang training);  

 

Kualifikasi : yang penting dapat 

menguasai lebih dari satu ketrampilan, 

karena pada saat yang satu tidak masuk 

(absen), yang lain dapat menggantinya, 

kami juga sudah mendesai alat 

pewarna (gledekan) yang bisa 

dioperasikan oleh satu orang, krn 

model yang ada saat ini diopersikan 

oleh 2 orang, kalau yang satu tidak 

masuk yang satunya ngganggur atau 

proses pewarnaan tidak berjalan. 

Jumlah : Ada 37 orang ( 20 orang 

tenaga harian tetap + 17 tenaga lepas 

/dibawa pulang ) 

Pelatihan : Pernah ada baik dari 

pemerintah maupun dari Bank BNI 

sebagai Sponsor UKM disini. 

Pelatihnya dari Solo dan Pekalongan, 

dari orang lokal sendiri yang sudah 

berpengalaman. 

Kualifikasi : Minimal memilki keahlian di bidang 

produksi batik tulis, pernah mengikuti training proses 

produksi batik tulis. 

Jumlah : Ada 20 orang  

Pelatihan : Pernah ada baik dari pemerintah maupun 

dari Bank BNI sebagai Sponsor UKM disini. 

Pelatihnya dari Solo dan Pekalongan, dari orang lokal 

sendiri yang sudah berpengalaman. 

 

Fasilitas (ruang administrasi, 

ruang produksi, ruang 

Ruang Administrasi : Tidak ada, hanya 

sekedar meja saja, ya begini keadaanya 

Ruang Administrasi : Tidak ada ruang khusus admin, 

karena kegiatan admin diselesesaikan sendiri tanpa 



Nama Usaha (Badan Usaha) Batik Tulis “ SAMUDRA ART” Batik Tulis “ SUMBER REJEKI” 

penyimpanan, show room, 

akses ke jalan raya, listrik, 

telekomunikasi);  

 

di tengah ruang produksi, jadi tidak ada 

ruang khusus. 

Ruang Produksi : saya kira 80% ruang 

di rumah ini dipakai ruang produksi, 

10% ruang Sho room, 10% ruang 

keluarga. 

Show room : Ada, meski tidak 

semegah dan seluas punya BNI di pintu 

gerbang, tapi cukup bisa di pakain 

memajang produk. 

Akses ke jalan raya : + 2 KM ke jalan 

raya 

Listrik : Listrik kami gunakan yang 

utama untuk penerangan dan 

pencahayaan di show room. Dan 

menghidupkan pumpa air untuk bagian 

pewarnaan. 

Telekomunikasi : hanya menggunakan 

HP saja , penggunaan internet masih 

sangat jarang. 

menentukan tempat. 

Ruang Produksi : Ada ruang pembuatan pola, ruang 

pewarna, tempat penjemuran, ruang QC. 

Show room : Memanfaatkan Show Room BNI 

semaksimal mungkin. 

Akses ke jalan raya : + 200M ke jalan raya 

Listrik : Listrik kami gunakan yang utama untuk 

penerangan, dan menghidupkan pumpa air untuk 

bagian pewarnaan, serta blower pengering. 

Telekomunikasi : hanya menggunakan HP saja , 

rencana mau bikin web-site. 

 

Finansial (modal, cash-flow, 

IRR).  

 

Modal : Wah… gak terhitung lagi 

karena banyak modal yang hilang 

karena kegagalan produksi. Kami 

perkirakan puluhan juta yang hilang 

karena kegagalan produksi. 

Cash-flow :  kurang tahu ! 

IRR : - 

Modal : ya sekitar 200Jt ( bantuan PKBL) 

Cash-flow :  kurang tahu ! 

IRR : - 

 

Pola Hubungan Kerja UKM Batik Tulis “SAMUDRA ART” berdiri 

sebagai UKM yang tidak terikat pola 

hubungan kerja dengan UKM lain. Dia 

menjalankan usaha produksi, 

mengelola SDM, mengusahakan modal 

usaha, dan memasarkan produknya 

dengan caranya sendiri, dia juga tidak 

membangun UKB (Kelompok Usaha 

Bersama). Dia membuka peluang kerja 

bagi lingkungan sosialnya yang saat ini 

memperkerjakan 37 karyawan 

produksi. 

Batik Tulis “SUMBER REJEKI” membangun 15 

KUB (Kelompok Usaha Bersama) yang masing2 

kelompok terdiri dari 9-11 orang, dari keterangan 

UKM Batik Tulis “SUMBER REJEKI” saat ini baru 

difungsikan sebagai pendukung produksi, untuk 

marketing diusahakan oleh SUMBER REJEKI. Pola 

hubungan kerja SUMBER REJEKI sebagai 

Koordinator. 15 KUB pernah menerima bantuan 

modal usaha + senilai Rp.1M, 15 KUB sebagian 

besar terkonsentrasi di Desa Babagan 

Deskripsi Permasalahan Produk : Lasem dikenal sebagai daerah 

batik tulis, ketika Samudra Art 

mengeluakan produk Batik Printing, 

hal tersebut menimbulkan 

permasalahan dilingkungan UKM 

Batik di Lasem, Samudra Art 

mengeluarkan produk batik printing, 

karena pernah tersebar issue bahwa 

produk batik Samudra Art adalah batik 

printing (meskipun saat itu samudra art 

hanya memproduksi batik tulis), untuk 

itulah batik printing diproduksi agar 

bisa menunjukkan bedanya batik tulis 

dan batik printing. Disamping itu tidak 

semua konsumen dan pengunjung 

Ada begitu banyak Plang Penunjuk BNI untuk lokasi 

kegiatan produksi setiap UKM di kawasan kampong 

batik, tapi anehnya ketika kami kunjungi sama sekali 

tidak ada kegiatan produksi, Plang BNI tersebut 

berisi nama UKM, tapi tidak ada aktifitas produksi,  

Pemasaran : Belum ada strategi pemasaran selain 

mengandalkan show room BNI dan even pameran, 

belum ada gerakan memanfaatkan TI sebagai media 

promosi sekaligus marketing. 

Fasilitas : Kecenderungan ada monopoli dalam 

pemanfaatan fasilitas show room BNI. 
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show room mampu membeli batik 

tulis, karena harga batik printing 

memang jauh lebih murah dan 

terjangkau. 

Pemasaran : Pemasaran batik tulis 

masih sangat tergantung dengan even 

pameran, sedang penyelenggara 

pameran masihn didominasi oleh 

pemerintah daerah, promosi lokasi desa 

/kampong batik sendiri masih sangat 

kurang, dibanding  promosi RM. 

PRING SEWU melalui MMTnya yang 

tersebar berkilo-kilometer. Penempatan 

show room di pintu gerbang, 

menghentikan langkah pengunjung 

untuk lebih berorientasi masuk ke 

dalam kampung batik. 

Fasilitas : Pemanfaatan ruang show 

room BNI, tidak semua UKM bisa 

memanfaatkan ruang show room BNI. 

Lokasi  Letak Kota dan lokasi usaha, 

keterangan jarak dalam kilometer. 

Tidak ada mitra di luarkota, Lokasi 

usaha mitra ada di wilayah administrasi 

Kab Rembang tepatnya di Kecamatan 

Lasem  Kab Rembang. Jarak Desa 

Batik dengan pusat Kota Rembang 12 

KM. 

Letak Kota dan lokasi usaha, keterangan jarak dalam 

kilometer. 

Tidak ada mitra di luarkota, Lokasi usaha mitra ada di 

wilayah administrasi Kab Rembang tepatnya di 

Kecamatan Lasem  Kab Rembang. Jarak Desa Batik 

dengan pusat Kota Rembang  + 12 KM. 

 

 

4.3.Batik Pekalongan 

 Selain kota Solo, salah satu kota yang memberikan pengaruh bagi Jawa Tengah 

adalah kota Pekalongan. Sama seperti kota Solo, Pekalongan menjadi salah satu kota 

penghasil batik dan sudah tidak asing lagi oleh banyak orang. Bahkan, hasil batik 

dari kota Pekalongan sudah diekspor sampai ke negara Australia, Amerika Serikan, 

dan Timur Tengah.  

 Sejarah Batik Pekalongan sendiri sudah dimulai sejak tahun 1800 yang lalu. 

Memang, sulit untuk memastikan dengan tepat kapan Batik Pekalongan mulai 

tercipta, akan tetapi sumber mengatakan bahwa Batik Pekalongan berkembang 

signifikan setelah perang pada tahun 1825-1830 pada kerajaan Mataram 

(www.pesonabatik.site40.net). Makin lama Batik Pekalongan semakin berkembang. 

Perkembangan Batik Pekalongan terjadi Pekalongan kota dan daerah Buaran, 

Pekajangan, dan Wonopringgo, 

http://www.pesonabatik.site40.net/


 Batik Pekalongan diproduksi oleh rumah-rumah oleh masyarakat kota 

Pekalongan. Berbeda dengan batik-batik dari kota atau daerah lain yang banyak 

dikuasai oleh pengusaha dengan modal yang besar, Batik Pekalongan dikelola oleh 

masyarakat. Atau dapat dikatakan industri Batik Pekalongan dikendalikan oleh 

pengusaha-pengusaha kecil di kota Pekalongan. 

Warna yang digunakan untuk membuat Batik Pekalongan adalah warna-warna 

cerah dan berpadu dengan beragam motif sebagai tanda multicultural beragam 

budaya yang ada di kota Pekalongan. Yakni budaya Cina, Melayu, Jepang, Belanda, 

dan Arab (www.indonesia.travel). Motif-motif Batik Pekalongan dipengaruhi oleh 

budaya-budaya yang dahulu tinggal dikota ini. Motif Batik Pekalongan dipengaruhi 

bunga Eropa, bunga Jepang, dan kaligrafi Arab. Namun tentunya masih dipengaruhi 

oleh motif asli kota Pekalongan seperti motif yang bernama batik Jlamprang. 

Keindahan Batik Pekalongan digambarkan dengan kemampuannya 

mengkombinasikan tujuh warna yang berpadu menjadi satu dalam motif batik yang 

dihasilkan. http://communitypekalongan.com/sejarah-batik-pekalongan-corak-motif/ 

 Hasil riset yang dilakukan di Pekalongan menunjukkan deskripsi UKM Batik 

yang ada di Pekalongan. Secara rinci, profil UKM Batik di Pekalongan dapat dilihat 

pada table 4.3. 

 

Tabel 4.3. Deskripsi UKM Batik Pekalongan 2015 

Item UKM 1 UKM 2 UKM 3 

Nama Pemilik Rania Setia Izzati  Amrillah Ma’ruf Adek Bagus Aditama 

Nama Usaha (Badan 

Usaha) 

Bella Batik Bole Batik Tanah Jawa & Axelia 

Batik 

Tahun berdiri 1998 1990 1989 

Alamat Kauman 5 No 11 

Pekalongan 

Kauman Gang 7 

No 12 Pekalongan 

Kauman Gang 7 No 2, 

Pekalongan 

Jumlah Tenaga Kerja 52 org  15 orang 28 orang 

Jumlah aset 2M – 2,5M 150.000.000  ± Rp. 500.000.000 

Jumlah omset per 

tahun 

240.000.000 90.000.000 

 Rp. 600.000.000 

Keuntungan per 

tahun 

70.000.000 30.000.000 

 Rp. 100.000.000 

http://www.indonesia.travel/
http://communitypekalongan.com/sejarah-batik-pekalongan-corak-motif/


Item UKM 1 UKM 2 UKM 3 

Pasar Utama Jakarta, Solo Jogja, Solo, 

Pekalongan, 

Jakarta  Jakarta, Cirebon 

Permasalahan utama Harga bahan baku naik 

tapi harga jual batik tetap 

Ongkos produksi 

naik tetapi dalam 

pemasaran tidak 

dapat menaikkan 

harga 

Rawan terjadi 

kesalahan pengerjaan 

batik karena tempat 

produksi terpisah-pisah 

Bahan baku (suplai, 

mutu, alternatif 

sumber);  

 

Suplai  sutra & pewarna  

Toko Jerman Pekalongan 

- Primis  koperasi Rehal 

Mutu - kehalusan tenun, 

ketebalan kain 

Alternatif Sumber 

- Mencari rekanan lain 

 

Suplai 

-kain & pewarna  

Pekalongan 

-kaos Jakarta & 

Solo  

Mutu kerapihan 

benang & 

kerapihan jahitan 

kaos 

Alternatif Sumber 

tidak ada 

alternative sumber 

bahan baku karena 

untuk 

mempertahankan 

kualitas 

Suplai: 

-kain silky, sutra : 

Cirebon 

-rayon, ATBM, bahan 

lain, paris : Pekalongan 

(Toko Pak Awen) 

Mutu: 

Kain ATBM : yang 

benang sutranya lebih 

banyak 

Rayon: yang warnanya 

bagus 

Alternatif Sumber: 

tidak ada 

Produksi (peralatan, 

kapasitas, in process 

control, nilai 

investasi);  

50.000.000 

 

 

Peralatan canting cap, 

canting tulis 

Kapasitas  900 potong/ 

bln 

In process control di 

tengah pekerjaan untuk 

melihat kualitas & 

kerapihan batik 

Nilai investasi 150 – 200 

juta 

Peralatan canting 

cap, canting tulis, 

ender drum 

Kapasitas 500 

potong/ bulan 

In process control 

di akhir 

pengerjaan batik 

Nilai investasi 

Peralatan: 

Mesin jahit, canting 

Kapasitas: 

360 kodi/ tahun 

In process control: 

proses controlling 

dilakukan pada saat 

produk akan dijual 

Proses (lay-out, Lay-out ada pembedaan Lay-out satu Lay-out: dibagi 3 



Item UKM 1 UKM 2 UKM 3 

jaminan mutu 

produk);  

 

ruangan antara perajin 

yang mengerjakan batik 

sutera dan kaij primis 

Jaminan mutu produk 

untuk menjamin mutu 

produk, melakukan 

quality control pada saat 

selesai proses pewarnaan 

ruangan untuk 

semua proses 

pembatikan 

Jaminan mutu 

produk QC pada 

setelah produksi 

selesai (tahap 

akhir) 

tempat: 

-proses pembatikan 

-proses penjahitan 

-proses pemasangan 

payet 

Jaminan mutu produk: 

Produk Jenis: kain cap, mukena, 

shawl, taplak meja 

Jumlah: 2.000 potong 

(stock) 

Spesifikasi: 

-kain sutra cap 

-kain primis cap & tulis 

Mutu: kerapihan jahitan, 

ketahanan warna 

Jenis: hem, 

kemeja, sarung, 

kaos, daster 

Jumlah: 50 kodi 

Spesifikasi: daster 

kaos, daster kain, 

kaos lengan 

panjang, hem cap, 

kemeja & hem 

tulis, daster tulis 

Mutu: - 

Jenis: daster, hem, 

kain, blus 

Jumlah: 1.000 potong 

Spesifikasi: cap, tulis & 

jumputan 

Mutu: kerapihan payet, 

jahitan & pewarnaan 

Manajemen 

(production planning, 

accounting-

bookkeeping, 

auditing, perpajakan, 

pola manajemen, 

HKI, inventory); 

 

Rencana Produksi 

rencana produksi 

berdasarkan apa yang 

diminati di pasar & juga 

dari pesanan 

Pencatatan Usaha 

pencatatan usaha 

dilakukan secara 

sederhana 

Audit belum pernah 

melakukan 

Pajak selalu membayar 

pajak (tertib) 

Pola Manajemen secara 

sederhana antara 

karyawan & pemilik 

Rencana Produksi 

Membuat rencana 

produksi dengan 

cara spekulasi apa 

yang diminati 

konsumen 

Pencatatan Usaha 

Pencatatan usaha 

dilakukan secara 

detil 

Audit 

Belum pernah 

Pajak tertib 

membayar pajak 

Pola Manajemen 

Rencana Produksi: 

Rencana produksi 

dibuat untuk memenuhi 

pesanan yang ada 

Pencatatan Usaha: 

melakukan pencatatan 

sederhana 

Audit: - 

Pajak: tertib bayar 

pajak 

Pola Manajemen: 

sederhana antara 

pemilik & perajin 

HKI:- 

Persediaan: - 
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HKI - 

Persediaan - 

sederhana 

HKI - 

Persediaan - 

Pemasaran (pasar, 

teknik pemasaran, 

harga jual produk, 

konsumen);  

 

Strategi pemasarannya 

online, mencari 

pelanggan dengan 

memberi 

penawaran,menjaga 

rekanan 

Teknik Pemasaran 

dengan memberikan 

penawaran kepada calon 

konsumen & memberi 

sampel batik 

Harga Jual kompetitif 

Konsumen lebih focus ke 

perempuan dari anak-

anak hingga dewasa 

Strategi 

pemasarannya 

Mengirimkan 

sampel pada para 

calon pelanggan 

Teknik Pemasaran 

Via telpon & 

mendatangi para 

calon pelanggan 

Harga Jual 

Harga jual 

bersaing 

Konsumen 

Laki-laki maupun 

perempuan 

Strategi pemasarannya: 

melalui media social & 

langsung menemui 

calon pelanggan 

Teknik Pemasaran: 

pemberian sampel & 

katalog produk 

Harga Jual: umum 

(standar) 

Konsumen: 

konsumennya 

didominasi oleh 

perempuan dan juga 

took-toko batik besar di 

Cirebon & Jakarta 

SDM (kualifikasi dan 

jumlah, peluang 

training);  

 

Kualifikasi memiliki 

pengalaman kerja pada 

bidangnya 

Jumlah 52 orang 

Pelatihan yang pernah 

diikuti belum pernah 

mengikuti pelatihan 

Kualifikasi 

pengalaman kerja 

(skill), ketepatan 

waktu, keuletan 

Jumlah 

15 orang 

Pelatihan yang 

pernah diikuti 

belum pernah 

Kualifikasi: 

Pengalaman di bidang 

sejenis 

Jumlah: 28 orang 

Pelatihan yang pernah 

diikuti: pelatihan 

pelayanan konsumen 

Fasilitas (ruang 

administrasi, ruang 

produksi, ruang 

penyimpanan, show 

room, akses ke jalan 

raya, listrik, 

Ruang Administrasi 

belum memiliki 

Ruang Produksi 4 ruang 

produksi 

Ruang Penyimpanan 1 

Ruang 

Administrasi- 

Ruang Produksi 1 

ruang 

Ruang 

Penyimpanan 1 

Ruang Administrasi: - 

Ruang Produksi: ada 4 

Ruang Penyimpanan: 2 

ruang 

Show Room: 1 
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telekomunikasi);  

 

ruang 

Show Room ada (hanya 

di rumah) 

Akses ke Jalan Raya 

masuk gang, tapi dalam 1 

kompleks kampong batik 

Kauman 

Listrik ada 

Telekomunikasi telepon 

& internet 

ruang 

Show Room 1 

ruang 

Akses ke Jalan 

Raya 

Listrik ada 

Telekomunikasi 

telepon 

showroom (di rumah) 

Akses ke Jalan Raya: 

masuk gang di 

kampong batik kauman 

Pekalongan 

Listrik: ada 

Telekomunikasi: 

telepon 

Finansial (modal, 

cash-flow, IRR).  

 

Modal 95 juta 

Cash Flow tidak pasti 

(sekitar 70 juta) 

IRR 2 bulan 

Modal 60.000.000 

Cash Flow 

40.000.000 

IRR 2 bulan 

Modal: 100.000.000 

Cash Flow: tidak pasti 

±80.000.000 

IRR: 1 tahun 

Pola Hubungan Kerja 

UKM 

Masuk dalam paguyuban 

batik Pekalongan 

Mengikuti acara tahunan 

curhat bisnis pengusaha 

batik Pekalongan 

Paguyuban Batik Ikut dalam paguyuban 

batik namun tidak 

terlalu aktif. 

 

Deskripsi 

Permasalahan 
 Harga bahan baku 

yang naik 

 Selera konsumen 

yang selalu berubah 

 Kesalahan pengerjaan 

yang dilakukan karyawan 

 Kualitas bahan 

pewarna terkadang tidak 

sesuai yang diharapkan 

 Ongkos 

produksi yang 

terus naik tetapi 

harga jual belum 

bisa dinaikkan. 

 Sdm belum 

pernah ikut 

pelatihan 

 Belum mahir 

web 

 Belum secara 

intensif melakukan 

pemasaran lewat 

web 

 Sulitnya melakukan 

quality control karena 

tempat produksi 

berbeda-beda 

 Penumpukan stock 

 Cepatnya 

perubahan gaya fashion 
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Lokasi  Kota Pekalongan, 80 Km 

dari Kota Salatiga, waktu 

tempuh 2 jam 

Kota Pekalongan, 

80 Km dari Kota 

Salatiga, waktu 

tempuh 2 jam 

Kota Pekalongan, 80 

Km dari Kota Salatiga, 

waktu tempuh 2 jam 

 



BAB 5 

ANTISIPASI MASA DEPAN 

 

 

5.1. Antisipasi Masa Depan (Future Anticipation) 

Antisipasi masa depan merupakan persepsi pelanggan tentang semua 

kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan yang mencoba untuk memberikan solusi 

atas keinginan dan kebutuhan pelanggan di masa yang akan datang.  Mengingat 

masih terbatasnya penelitian dan literatur tentang antisipasi masa depan maka 

digunakanlah pendekatan dari futuristik atau futurologi, yaitu ilmu yang 

mempelajari tentang masa depan saat ini sedang terus berkembang dan mendapatkan 

perhatian yang mendalam dari para akademisi  (Mello, Bhadare, Fearn, Galaviz, 

Hartmann, and Worrel, 2009). Meskipun ilmu ini akan memberikan implikasi yang 

sangat besar dalam dunia pemasaran, namun penelitian dan teori tentang masa depan 

masih sangat jarang dibahas dalam ranah ilmu pemasaran.  

 Adam (2008) menyatakan bahwa masa depan merupakan bagian perusahaan 

untuk membentuknya. Hal ini diasumsikan sebagai sumber saat ini yang dapat 

digunakan untuk meraih keuntungan dan daya saing bagi perusahaan. Lebih lanjut 

dijelaskan bahwa menciptakan dan membentuk masa depan merupakan hak setiap 

manusia maupun perusahaan.    Hal ini berarti bahwa perusahaan merupakan 

pembentuk dari masa depan. Fakta yang terjadi bahwa perusahaan membelanjakan 

uang dan dana dalam jumlah yang besar untuk kegiatan penelitian dan 

pengembangan dalam rangka untuk memberikan nilai unggul pelanggan di masa 

depan.  Perusahaan berlomba-lomba berinovasi dalam pengembangan produk dan 

jasa sebagai bagian dari antisipasi masa depan.  Apabila perusahaan tidak 

melakukan antisipasi masa depan maka mereka hanya menunggu kematian mereka. 

Salah satu contoh yang menarik adalah Nokia yang merupakan pemimpin pasar 

selama beberapa dekade dalam pasar tilpun genggam. Dikarenakan Nokia tidak 

memiliki kemauan yang kuat untuk melakukan inovasi yang merupakan kegiatan 



antisipasi masa depan maka pada akhirnya Iphone dn Blackberry mengambil pasar 

Nokia secara signifikan.    

De Roo (2009) menjelaskan bahwa masa depan merupakan kegiatan yang 

berhubungan secara materi, sosial dan politik.  Menyangkut sosial karena berkaitan 

dengan banyak orang untuk memprediksi apa yang akan terjadi di masa yang akan 

datang. Menyangkut materi karena memerlukan banyak dana yang dibutuhkan oleh 

perusahaan untuk mengidentifikasi tren di masa yang akan datang.  Dikatakan 

bersifatpolitik karena sebenarnya perusahaan menginginkan untuk mendikte pasar 

guna meningkatakan daya saing mereka. Meskipun masa depan sangat kompleks 

untuk diteliti namun hal ini tidak berarti masa depan tidak dapat diprediksikan. 

Banyak pemimpin perusahaan di perusahaan multinasional seperti Pizza Hut atau 

United Color of Benetton melakukan riset dengan melakukan pembicaraan bahkan 

tinggal bersama anak-anak muda selama beberapa hari untuk memahami kebutuhan 

mereka saat ini sekaligus mencoba memahami preferensi mereka di masa yang akan 

datang  (Griffin, 2010). Mereka melakukan hal ini untuk mencoba memahami masa 

depan karena dengan memahami masa depan maka mereka dapat melakukan 

serangkaian antisipasi untuk mendapatkan manfaat (Adam, 2008).  

Berkaitan dengan antisipasi masa depan, Chang, Hung & Ho (2007)  

mengenalkan proses pencarian pelanggan potensial melalui analisa kebutuhan di 

masa depan. Proses ini dimulai dari penetapan profil pelanggan loyal dilanjutkan 

dengan pencarian pelanggan potensial dan akhirnya berujung kepada pencarian 

pelanggan potensial melalui prediksi tentang kebutuhan mereka di masa depan. 

Adapun gambar proses tersebut dapat dilihat dalam gambar 1 berikut ini.  

 

 

 

 

 



Gambar 1. 

Proses Pencarian Pelanggan Potensial di Masa Depan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Chang et al., (2007) 

 

Gambar 1 di atas menunjukkan pentingnya mengidentifikasi pola penjualan 

untuk produk inti dan latar belakang pelanggan untuk memahami profil pelanggan 

loyal. Setelah itu perlu dilakukan analisa terhadap pembeli potensial yang tidak 

pernah melakukan pembelian beserta dengan karakteristik mereka untuk memahami 

peluang pembelian yang ada. Bagian terakhir adalah menggunakan data yang ada 

saat ini untuk memahami peluang pembelian di masa depan sehingga menghasilkan 

proyeksi terhadap pelanggan potensial.  

Analisa ini penting untuk UKM mengingat selama ini mereka jarang 

melakukan identifikasi terhadap pola penjualan maupun profil pelanggan mereka 

(Haryanto, 2007). Dengan memahami pola penjualan dan profil pelanggan saat ini 

yang dikombinasikan dengan antisipasi kebutuhan dan keinginan di masa depan 

maka peluang untuk mengambil pasar potensial akan menjadi semakin besar yang 

berarti peningkatan kinerja pemasaran UKM tersebut. 



 

5.2. Nilai Pelanggan 

Nilai pelanggan adalah persepsi pelanggan tentang perbedaan antara apa yang 

pelanggan dapatkan dengan apa yang harus dikorbankan untuk mendapatkan 

pelayanan tersebut. Nilai pelanggan membantu perusahaan untuk melebarkan 

inovasinya guna mendapatkan nilai pelanggan yang dipersepsikan unggul (Kotler  & 

Keller, 2009). Berkaitan dengan hal tersebut, maka pelaku bisnis perlu membangun 

proposisi nilai pelanggan yang merupakan janji pelaku bisnis terhadap nilai apa 

yang akan diberikan kepada pelanggan. 

Flint, Blocker & Boutin (2011) menyatakan bahwa tentang persepsi pelanggan 

terhadap nilai pelanggan yang diberikan oleh perusahaan merupakan faktor penting 

bagi perusahaan untuk membangun hubungan emosional dengan pelanggan. 

Seringkali perusahaan menginvestasikan banyak dana dan tenaga untuk  

mengantisipasi kebutuhan dan keinginan pelanggan di masa depan. Namun hal ini 

menjadi tidak bermanfaat ketika usaha antisipasi tersebut tidak dihargai oleh 

pelanggan karena tidak sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka. Mereka 

melakukan penelitian pada berbagai macam industri dan menemukan hasil bahwa 

persepsi tentang antisipasi nilai pelanggan di masa depan yang mereka terima 

berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan maupun loyalitas pelanggan. Hal 

ini menunjukkan pentingnya bagi semua industri dan UKM untuk melakukan usaha 

antisipasi masa depan sehingga memberikan nilai pelanggan yang unggul, 

memberikan kepuasan dan menciptakan loyalitas pelanggan.  

Sejalan dengan pemikiran di atas, Destan, Yaprak & Cavusgil (2006) 

melakukan penelitian tentang UKM di Amerika Serikat untuk memahami 

pentingnya melakukan antisipasi terhadap masa depan. Dalam kondisi persaingan 

yang terus bertumbuh sehingga menciptakan situasi yang kompleks dan turbulent 

maka UKM perlu melakukan terobosan dan inovasi untuk dapat meningkatkan 

kinerja pemasaran mereka. Dengan melakukan aliansi strategis dengan para 



pemangku kepentingan yang ada, terutama dengan pemasok dan pesaing akan 

membuat UKM memiliki keunggulan komparatif untuk melakukan antisipasi masa 

depan. Lebih lanjut Mische (2009) menyatakan bahwa dengan berusaha untuk 

memahami masa depan akan membuat keterkaitan antara kognitif yang akhirnya 

berhubungan ke keputusan pembelian pelanggan. Apabila ada pelaku bisnis, yaitu 

perusahaan dan UKM yang berusaha untuk mengantisipasi masa depan maka hal 

tersebut akan dihargai oleh pelanggan (Morales, 2005). Hal ini dikarenakan pelaku 

bisnis menempatkan pelanggan sebagai penggerak dalam bisnis mereka. Pelanggan 

yang menghargai usaha ekstra ini akan memutuskan untuk melakukan pembelian 

dengan pelaku bisnis tersebut.  Hal ini dapat dijelaskan melalui teori persuasi dan 

attribution theory.  

Antisipasi masa depan merupakan bagian dari strategi pemasaran pelaku bisnis  

untuk persuasi bagi pelanggan. Beberapa peneliti telah melakukan penelitian 

berkaitan dengan persuasi perusahaan kepada konsumen (Cardozo, 1965; Friedstat 

dan Wright, 1994; Kirmani dan wright, 1989; Campbell dan Kirmani, 2000). 

Sedangkan penelitian tentang attribution theory juga sudah dilakukan oleh peneliti-

peneliti sebelumnya (Folkes, 1988; Weiner, 2000). Meskipun demikian, penelitian 

yang menggabungkan antara persuasi perusahaan dengan upaya ekstra masih sangat 

terbatas (Morales, 2005).  

5.3.Upaya Ekstra Perusahaan 

Penelitian Morales (2005) tentang upaya ekstra yang dikeluarkan oleh 

perusahaan merupakan penelitian yang pertama karena mengaitkan dengan motif 

netral dan persuasi. Hanya saja, penelitian tentang upaya ekstra secara umum bukan 

merupakan hal baru. Cardozo (1965) melakukan penelitian yang menunjukkan 

bahwa pada kondisi tertentu, upaya (effort) dan harapan (expectation) 

mempengaruhi evaluasi baik untuk produk dan pengalaman berbelanja. Ketika 

harapan terhadap produk atau layanan rendah, maka subyek merangking produk dan 



pengalaman dengan kurang baik. Pengeluaran untuk upaya yang tinggi memoderasi 

efek tersebut, dan bahkan bersifat kebalikan untuk pengalaman berbelanja. Jelasnya, 

pengeluaran untuk upaya yang lebih tinggi menghasilkan evaluasi inisial untuk 

produk yang lebih baik.  

Lebih lanjut, Cardozo (1965) juga menunjukkan bahwa harapan 

mempengaruhi evaluasi dan kepuasan terhadap suatu produk atau jasa. Harapan 

yang tinggi akan menyebabkan kepuasan lebih sulit tercapai karena seringkali tidak 

dapat terpenuhi dengan baik oleh perusahaan atau penyedia jasa. Sementara harapan 

yang rendah akan cenderung lebih dapat memuaskan konsumen karena relatif lebih 

mudah terpenuhi. 

Salah satu teori utama yang digunakan dalam penelitian Morales (2005) adalah 

attribution theory. Teori ini menyatakan bahwa konsumen akan menghargai 

perusahaan untuk upaya ekstra secara umum. Pencarian atribut oleh konsumen akan 

mengikuti kegagalan atau hasil yang negatif (Folkes, 1988). Tapi hal ini juga 

berlaku untuk kesuksesan atau hasil yang positif. Berkaitan dengan hal ini, Weiner 

(1974) menyatakan bahwa ketika sebuah perilaku dapat dikendalikan, maka manusia 

pada dasarnya memiliki respon moral dan emosional, misalnya seperti marah atau 

sebaliknya perasaan berterima kasih yang akan memotivasi mereka untuk 

menghukum atau memberikan penghargaan untuk itu. Jika dikaitkan dengan upaya 

ekstra perusahaan, maka konsumen akan menghukum perusahaan yang gagal untuk 

bekerja keras dan memberikan penghargaan untuk yang dapat bekerja dengan baik. 

Weiner (2000) menambahkan bahwa proses pencarian atribut secara penuh 

merupakan bagian berkelanjutan dari pemikiran untuk perasaan yang kemudian 

membawa pada suatu tindakan.  

Teori kedua yang digunakan dalam penelitian Morales (2005) adalah equity 

theory yang menggaris bawahi prinsip resiprositas (Adams 1965). Menurut teori ini, 

pada dasarnya manusia memiliki kecenderungan untuk memberikan kebaikan 



(keuntungan) kepada orang yang berbuat baik kepada mereka (Regan, 1971). Lebih 

lanjut dijelaskan bahwa manusia tidak mau memiliki hutang kebaikan kepada orang 

lain. Jika dikaitkan dengan upaya ekstra, maka konsumen akan membalas kebaikan 

(upaya ekstra yang diberikan oleh perusahaan) dengan cara membeli atau paling 

tidak konsumen akan memiliki persepsi yang positif terhadap produk tersebut. 

Dalam teori ini dijelaskan bahwa konsumen akan membalas kebaikan hanya jika 

mereka merasa mendapat keuntungan secara langsung atau pribadi. 

Adanya pertentangan antara equity theory (yang menyatakan bahwa konsumen 

hanya membalas kebaikan jika mereka mendapat keuntungan secara langsung dan 

pribadi) dengan attribution theory (yang menyatakan bahwa konsumen akan 

membalas kebaikan meskipun bersifat umum) telah mendorong Morales (2005) 

untuk melakukan penelitian lanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

konsumen tetap menghargai upaya ekstra perusahaan, meskipun bersifat umum dan 

tidak mengena secara langsung atau pribadi untuk konsumen. Hasil lain yang 

didapat adalah bahwa konsumen menghargai upaya ekstra yang dilakukan oleh 

perusahaan jika bermotif netral dan bukan motif persuasi. Hasil lainnya adalah 

bahwa perasaan berterima kasih memediasi upaya ekstra dan kemungkinan 

mengunjungi. Sementara perasaan bersalah semakin tinggi pada kondisi upaya 

ekstra.  

Berkaitan dengan pembujukan atau persuasi terhadap konsumen, maka 

Campbell dan Kirmani (2000) telah melakukan identifikasi dan menguji faktor-

faktor yang mempengaruhi penggunaan pengetahuan persuasi oleh konsumen. 

Proposisi yang mereka ajukan adalah bahwa ketika konsumen memiliki sumber daya 

yang tidak terbatas, maka pengetahuan persuasi akan digunakan untuk 

mempengaruhi motif persuasi dan akan mempengaruhi evaluasi terhadap tenaga 

penjual. Mereka mengadopsi Persuasion Knowledge Model (PKM) dengan postulasi 

utama bahwa konsumen mengembangkan pengetahuan tentang persuasi dan 



menggunakan pengetahuan tersebut untuk bersaing dengan bagian yang dipersuasi. 

Oleh karena penggunaan pengetahuan persuasi tergantung pada aksesibilitas dari 

motif persuasi, maka konsumen tidak akan menghargai perusahaan untuk upaya 

ekstra jika dilakukan dengan motif persuasi.  

Dalam penelitian Morales (2005) hanya diuji peningkatan upaya oleh 

perusahaan, meskipun dengan kualitas yang tidak berubah. Hasilnya menunjukkan 

bahwa kemungkinan membeli konsumen akan lebih tinggi untuk perusahaan dengan 

upaya ekstra, meskipun tidak ada peningkatan kualitas. Hal ini mengacu pada 

penelitian yang dilakukan oleh Kirmani dan Wright (1989). Mereka 

mengkonseptualisasikan proses dimana biaya iklan yang dipersepsi berperan sebagai 

petunjuk untuk kualitas.  Folkes (1988) menekankan tentang pentingnya attribution 

theory dalam perilaku konsumen. Proposisi yang diajukan adalah dengan memahami 

tentang persepsi konsumen dan hubungan sebab-akibat yang merupakan pusat dalam 

perilaku konsumen, maka pemasar akan dapat menggunakannya sebagai dasar 

dalam melakukan aktivitas pemasaran. Folkes menjelaskan bahwa produk atau jasa 

dibeli oleh konsumen karena hubungan sebab-akibat tersebut. Sebagai ilustrasi 

adalah ketika konsumen membeli deodorant yang dipercaya dapat meningkatkan 

kehidupan sosial, sepatu atletik dapat meningkatkan kinerja, obat untuk meredakan 

sakit, dsb.  

Dengan melakukan review literatur tentang attribution theory, Folkes ingin 

menunjukkan bahwa attribution theory sangat kaya dan merupakan pendekatan yang 

dikembangkan dengan baik berkaitan dengan isu-isu dalam perilaku konsumen. 

Penelitian-penelitian yang ada menerangkan hubungan antara perilaku dan sikap 

konsumen. Misalnya, penelitian tentang attribution mengindikasikan kapan 

konsumen merekomendasikan produk ke konsumen lain dan kapan mereka 

melakukan komplain terhadap masalah yang ada. Attribution theory sendiri 

sebenarnya merupakan beberapa teori yang memiliki asumsi dasar yang sama. 



Menurut attribution theory, manusia akan mencari penyebab untuk kejadian yang 

ada (Heider, 1958; Kelley, 1967). Jika dikaitkan dengan upaya ekstra perusahaan, 

maka menurut attribution theory, konsumen akan menghargai perusahaan untuk 

upaya ekstra yang diberikan kepada konsumen meskipun bersifat umum. 

Hasil penelitian Morales (2005) yang menjadi panduan dalam penelitian ini 

juga mendukung attribution theory, yaitu bahwa konsumen menghargai perusahaan 

untuk upaya ekstra yang diberikan kepada konsumen meskipun bersifat umum dan 

tidak menyentuh konsumen secara langsung atau pribadi. 

Kruger , Wirtz & Altermatt (2004) menunjukkan bahwa upaya dari perusahaan 

sering digunakan oleh konsumen untuk memahami kualitas produk atau layanan 

yang diberikan. Semakin tinggi upaya perusahaan, maka semakin tinggi pula 

kualitas yang dipersepsikan. Sejalan dengan Morales (2005), sekalipun sebenarnya 

tidak ada peningkatan kualitas, tapi jika perusahaan memberikan upaya ekstra, maka 

hal tersebut akan membuat konsumen mempersepsikan produk atau layanan 

perusahaan dengan lebih baik.  

 

  



BAB 6 

ANTISIPASI MASA DEPAN BATIK 

 

 

Dari hasil FGD di tiga kota yang merupakan sentra batik di Propinsi Jawa 

Tengah tersebut diperoleh suatu kesimpulan bahwa Batik merupakan produk 

budaya dan telah diwariskan secara turun temurun. Di dalam kain batik 

tercermin nilai-nilai maupun kearifan lokal yang telah ada sejak zaman dahulu 

kala. Sebagai contoh batik Lasem memiliki garis dan goresan yang jelas karena 

menggambarkan masyarakat Lasem yang keras namun jujur. Sedangkan batik 

Solo karena lebih dekat dengan Keraton memiliki corak yang halus namun kaya 

akan motif dan warna. Sedangkan Pekalongan merupakan kombinasi dari 

keduanya. Sehubungan dengan kain batik yang merupakan produk budaya, maka 

sebenarnya yang disebut kain batik adalah batik tulis maupun batik cap. Batik 

printing sejatinya bukanlah batik namun lebih cocok disebut sebagai produk 

textile bermotif batik. Berikut petikan dari komentar partisipan dalam FGD di 

Solo dan Lasem. 

 “Saya dan para pengusaha batik di Lasem tidak mau 

memproduksi batik printing. Walaupun saya tahu bahwa 

batik printing akan membuat saya cepat kaya namun 

nasionalisme dan kecintaan terhadap budaya membuat 

kami tetap mempertahankan batik tulis.” (Pak Santoso, 53 

tahun, pengusaha batik di Lasem). 

 

 “Yang disebut Batik itu adalah batik tulis dan batik cap. 

Batik Printing adalah produk imperialis yang justru 

menghilangkan nilai-nilai batik itu sendiri.” (Pak Widi, 40 

tahun, pengusaha batik di Solo).  

 

 Dari kutipan di atas, nampak sekali bahwa batik tidak hanya sekedar produk 

textile melainkan telah menjadi budaya yang memiliki nilai-nilai tersendiri. Ini 

merupakan potensi yang dan kekuatan bagi bisnis batik. Banyak juga tenaga kerja 



yang memiliki tacit knowledge, yang tidak dimiliki bangsa lain. Pasar batik sangat 

besar dan banyak, tersebar baik didalam negeri maupun diluar negeri. 

Disamping potensi tersebut, usaha batik yang dijalankan di Pekalongan, Solo 

dan Lasem hampir sama dengan kota-kota lainnya, dalam arti relatif sama adalah 

bahwa tidak bisa terlepas dari yang namanya persoalan atau masalah-masalah yang 

mengiringgi perjalanan usaha. Hal itu tercemin dalam kutipan berikut ini : 

“Bahan baku yang utama dari batik adalah malam...lilin yang 

didalamnya ada bahan yang namanya 

Gondorukem...gondorukem 10 tahun yang lalu itu....20 % 

penggunaannya untuk batik...tapi seiring berjalannya 

waktu...penggunaannya menjadi melebar sekarang ini...” 

“Sekarang ini gondorukem dipakai untuk bahan kertas koran, 

untuk bahan kosmetik dsb...dari Perhutani dari pemerintah 

harganya dipatok harga ekspor...jadi siapa yang bisa membeli 

dengan harga rupiah tinggi itu yang bisa 

mendapatkannya...atau baru bisa dikeluarakannya...” 

“Itu yang kami khawatirkan kami akan kesulitan untuk bisa 

mengejar harga tersebut...” (Pak Sodikin, dari komunitas 

SERBA PAS (Serikat Pekerja Batik Pasasaran). 

 Dari kutipan diatas, menceritakan bahwa bahan baku masih menjadi masalah 

yang utama dalam kegiatan perbatikan. Bahan baku malam yang didalamnya 

terdapat gondorukem, masih menjadi kekhawatiran bagi para pengusaha batik 

karena harga yang sekarang ini dipatok dari Perhutani adalah harga ekspor, 

sedangkan para pengusaha batik dengan sasaran jualnya kelas middle ke bawah 

punya ketakutan akan kesulitan umtuk bisa mengejar harga tersebut. Dari masalah 

ini, para pengusaha batik yang ada di Pekalongan sangat mengharapkan sekali ada 

pihak-pihak seperti dari kalangan akademisi/perguruan tinggi untuk bisa 

memberikan masukan kepada pemerintah untuk bisa memberikan solusi yang 

terbaik terkait masalah gondorukem ataupun yang terkait dengan bahan baku 

pendukung lainnya seperti mori, kapas dsb yang terkadang juga mengikuti kenaikan 



BBM sekarangi ini. Karena kalau kita melihat keadaan di lapangan bahan baku 

dalam proses pembuatan batik itu sendiri rata-rata semuanya masih mengimpor dari 

luar negeri, padahal negara kita juga kaya akan sumber daya alam, yang salah 

satunya adalah kapas. Bukan hanya masalah bahan baku saja yang menjadi 

persoalan yang dihadapi oleh para pengusaha batik yang ada di kota Pekalongan, 

akan tetapi masalah konsumen sebagai pembeli dari produk batik. Hal itu tercemin 

dalam pernyataan di bawah ini: 

“...Konsumen menjadi kendala...kita mau buat sedemikian apapun 

batik itu, kalau konsumen kita tidak terjangkau...ya percuma....” 

“....Ternyata konsumen membeli batik bukan karena motifnya, tetapi 

karena trend atau keunikannya...produk yang kami buat agak 

nyeleneh...” 

 “Konsumen tidak mau tahu...dan tidak mau tanya...kalau batik itu 

sudah jadi...ini kain perca ya dsb???..yang penting konsumen suka dan 

terjangkau....” 

 “Kemasan juga menjadi sesuatu yang menarik...misalnya saya tidak 

menggunakan kemasan dari kertas atau dari plastik...saya 

menggunakan dari enceng gondok...” 

“Dengan harga bahan baku yang dikhawatirkan akan semakin 

tinggi...akan tetapi tenaga kerja dari dulu samapi sekarang ini tidak 

pernah kita pikirkan....tentang kesehatannya tidak pernah kita 

pikirkan, upahnya juga tidak pernah kita perhatikan...karena bahan 

baku sudah tinggi...padahal dari tenaga kerja kita  bisa jadi bos...” 

(Abdul Ghofar,pengusaha batik “Preketek”) 

 Dari pernyataan diatas, menjelaskan bahwa konsumen menjadi salah satu 

kendala juga dalam mengembangkan usaha batik. Konsumen yang tidak bisa 

dijangkau oleh kita akan menyebabkan kerugian bagi pengusaha batik yang sudah 

memproduksi sebuah produk. Jadi dari hal ini, bagaimana para pengusaha bisa 

membuat atau memproduksi sebuah produk batik yang disukai dan terjangkau 

khususnya harga dan kualitasnya, sehingga apa yang telah dilakukan selama ini 

tidak sia-sia. Dari hal itu, kemasan sebagai proses akhir dalam transaksi pembelian 



atau penjualan juga harus diperhatikan. Kemasan tidak dibuat dari kertas atau dari 

plastik, tetapi dari enceng gondok. Hal ini dilakukan tidak serta-merta biar kelihatan 

beda dengan yang lain dan lain sebagainya, akan tetapi hal itu dilakukan agar bisa 

menghemat biaya anggaran kemasan, karena salah satu hal yang perlu diingat 

konsumen membeli batik karena juga melihat dari keunikannya.  

 Tenaga kerja sebagai SDM yang sangat mempengaruhi keberhasilan atau 

kesuksesan sebuah usaha batik, ternyata juga harus diperhatikan. Karena dari SDM 

lah mereka bisa memenuhi apa yang menjadi permintaan pasar. Akan tetapi yang 

terjadi sekarang ini adalah mereka kurang diperhatikan, misalanya dalam hal 

kesehatan mereka, dan dalam hal upah yang terpenting. Karena biasanya para 

pengusaha hanya memikirkan bagaimana memproduksi yang bannyak, sesuai 

dengan permintaan pasar dengan bahan baku yang terus naik, kadang mereka lupa 

bahwa ada yang harus benar-benar dipikirkan yaitu adalah tenaga kerja yang sudah 

kerja keras dalam membuat batik. Hal seperti jika tidak diperbaiki mungkin akan 

bisa menciptakan situasi yang tidak diharapkan, dan mungkin ini juga yang menjadi 

alasan bagi mereka untuk memilih kerja di luar kota yang dapat memberikan upah 

yang lebih tinggi dan dapat perhatian seperti apa yang mereka harapkan. 

 

6.1. ANTISIPASI MASA DEPAN DALAM HAL PERMINTAAN 

 Namun demikian, sudah mulai banyak pengusaha batik yang menjalankan 

bisnisnya dengan melakukan antisipasi masa depan. Mereka melakukan inovasi 

dalam hal desain, sumber daya manusia maupun teknologi untuk mengantisipasi 

persaingan yang ada. Sebagai contoh dalam mengantisipasi melonjaknya permintaan 

kain batik di Solo, mereka memiliki kerjasama yang baik dengan para pengusaha 

batik lainnya untuk memenuhi order yang ada.  

 Apabila ada pesanan motif batik tertentu yang mereka kesulitan atau tidak 

bisa memenuhi, maka mereka mengambil dari pengusaha batik lainnya dan 



mengambil profit margin sekitar 10% saja. Hal ini dilakukan supaya pesanan terus 

jalan, terjadi networking yang kuat diantara mereka dan menjamin tersedianya 

permintaan dari pelanggan. Bahkan mereka memberikan training di daerah lain 

untuk memasyaratkan batik. Sebagai contoh batik TIDAYU yang merupakan 

singkatan dari Tionghoa, Dayak dan Melayu adalah ciptaaan dari pengusaha batik 

Solo yang mengajarkan cara membatik kepada masyarakat kalimantan dengan 

mengkombinasikan motif batik Cina peranakan, suku Dayak dan Melayu..  Berikut 

kutipan pernyataan dari hasil FGD di Solo. 

“Saya memberikan pelatihan di Kalimantan dan 

menciptakan batik TIDAYU. Setelah batik itu terkenal 

maka akan ada permintaan yang melimpah. Mereka hanya 

bisa memproduksi maksimal 10 kain per bulan, sehingga 

apabila ada permintaan dalam jumlah besar tentu mereka 

akan pesan ke Solo sehingga akhirnya saya juga yang 

mendapatkan untung”. (Pak Soleiman, 67 tahun, 

pengusaha batik di Solo).  

 

  Dengan adanya sistem competition ini, maka para pengusaha batik tersebut 

telah melakukan antisipasi masa depan dengan semakin mempopulerkan kain batik 

dan tidak menganggap pemain baru atau pemain yang lain sebagai pesaing 

melainkan lebih dianggap sebagai mitra kerja yang saling menguntungkan. Hasil 

temuan ini memperkuat pendapat Kotler dan Keller (2009) yang menyatakan bahwa 

dengan melakukan penciptaan jejaring (networking) maka para pengusaha akan 

semakin diuntungkan.  

 

ANTISIPASI MASA DEPAN DALAM HAL DESAIN 

  Dalam hal penciptaan desain, ditemukan bahwa pengusaha batik di Solo 

lebih peka terhadap permintaan pasar. Mereka tidak lagi memegang pakem yang 

ada, melainkan lebih mementingkan memenuhi kebutuhan dan keinginan pasar. Hal 

ini dilakukan supaya batik menjadi lebih modern, menarik dan mampu menjangkau 

semua kalangan. Paling lambat dalam tiga bulan mereka harus menciptakan motif 

dan kreasi baru apabila tidak ingin hancur dan ketinggalan zaman. Bahkan pada 

kondisi yang lebih ekstrim, hampir tiap minggu mereka menciptakan kreasi baru 



supaya terus up to date dan mengikuti selera pasar. Hal ini berbeda sekali dengan 

kondisi pengusaha di Lasem yang masih mengikuti pakem dan relatif lebih 

konvensional. Mereka masih memegang teguh pakem-pakem tertentu dan tidak mau 

keluar dari pakem tersebut. Hal ini di satu sisi merupakan kelemahan karena 

kelihatan ketinggalan zaman dan kuno. Namun di sisi lain, juga mendatangkan 

kekuatan karena para pencinta batik yang sesungguhnya justru menghargai 

“kekunoan” ini dan mencari kain batik yang masih memegang pakem tersebut. 

Berikut petikan komentar dari pengusaha di Solo versus Lasem mengenai desain 

batik. 

“Di Solo sudah sejak lama tidak menggunakan pakem lagi 

dalam desain batik. Hal ini karena kondisi pasar yang terus 

berubah sehingga kami juga harus mengikuti 

perkembangan zaman. (Ibu Ratna, 37 tahun, pengusaha 

batik di Solo). 

“Selambat-lambatnya tiap tiga bulan kami menciptakan 

desain dan motif baru supaya tidak ketingalan zaman dan 

produk kami bisa terus teresap di pasar (Pak Soleiman, 67 

tahun, pengusaha batik di Solo). 

 

“Untuk para pengusaha di Lasem tetap mempertahankan 

pakem yang ada melalui cecekan-cecekan dalam kain 

batik. Kami tetap setia kepada warisan leluhur.” (Pak 

Usman, 72 tahun, sesepuh pengusaha batik di Lasem).  

 

4.2. ANTISIPASI MASA DEPAN DALAM HAL TENAGA KERJA 

  Terdapat perbedaan yang signifikan dalam hal pengelolaan tenaga kerja 

untuk pengusaha di Solo dan Lasem. Jika di Solo, setiap pengusaha memiliki 

karyawan yang tidak terlalu banyak  jumlahnya. Mereka lebih mengandalkan 

outsourcing maupun mengambil dari pedagang lainnya. Di Solo sistem pembayaran 

kepada karyawan outsourcing adalah setelah kain selesai di batik maka barulah 

pembayaran diterima. Sedangkan di Lasem, sistem pembayaran adalah di muka. 

Kain mori diberikan kepada karyawan outsourcing dan setelah itu pengusaha 

membayar di muka untuk jasa pembatikan. Hal ini sekaligus sebenarnya juga 



merupakan hambatan bagi pengusaha dari luar lasem untuk melakukan outsourcing. 

Pada banyak kasus, banyak karyawan yang menerima uang jasa pembatikan dan 

kain yang diberikan oleh pengusaha, namun banyak yang membawa lari uang 

tersebut. Di Solo, para pengusaha telah mulai memikirkan antisipasi masa depan 

dalam hal tenaga kerja, yaitu dengan melakukan outsourcing dan mengambil dari 

pedagang lain. Sedangkan di Lasem, tenaga kerja tersedia dengan melimpah karena 

hampir setiap ibu-ibu di Lasem bisa membatik sehingga masalah tenaga kerja sejauh 

ini tidak menjadi masalah di Lasem.  

  



BAB 7 

MODEL PENGEMBANGAN FMA 

 

7.1. Pemaknaan Model FMA 

Antisipasi masa depan merupakan persepsi pelanggan tentang semua kegiatan 

yang dilakukan oleh perusahaan yang mencoba untuk memberikan solusi atas 

keinginan dan kebutuhan pelanggan di masa yang akan datang.   

Mengingat masih terbatasnya penelitian dan literatur tentang antisipasi masa 

depan maka digunakanlah pendekatan dari futuristik atau futurologi, yaitu ilmu yang 

mempelajari tentang masa depan saat ini sedang terus berkembang dan mendapatkan 

perhatian yang mendalam dari para akademisi  (Mello, Bhadare, Fearn, Galaviz, 

Hartmann, and Worrel, 2009).  

Meskipun ilmu ini akan memberikan implikasi yang sangat besar dalam dunia 

pemasaran, namun penelitian dan teori tentang masa depan masih sangat jarang 

dibahas dalam ranah ilmu pemasaran. 

Fakta yang terjadi bahwa perusahaan membelanjakan uang dan dana dalam 

jumlah yang besar untuk kegiatan penelitian dan pengembangan dalam rangka untuk 

memberikan nilai unggul pelanggan di masa depan.   

Perusahaan berlomba-lomba berinovasi dalam pengembangan produk dan jasa 

sebagai bagian dari antisipasi masa depan.  Apabila perusahaan tidak melakukan 

antisipasi masa depan maka mereka hanya menunggu kematian mereka.Salah satu 

contoh yang menarik adalah Nokia yang merupakan pemimpin pasar selama 

beberapa dekade dalam pasar telepon genggam. Karena Nokia tidak memiliki 

kemauan yang kuat untuk melakukan inovasi yang merupakan kegiatan antisipasi 

masa depan maka pada akhirnya Iphone dn Blackberry mengambil pasar Nokia 

secara signifikan. 



De Roo (2009) menjelaskan bahwa masa depan merupakan kegiatan yang 

berhubungan secara materi, sosial dan politik.  Menyangkut sosial karena berkaitan 

dengan banyak orang untuk memprediksi apa yang akan terjadi di masa yang akan 

datang. Menyangkut materi karena memerlukan banyak dana yang dibutuhkan oleh 

perusahaan untuk mengidentifikasi tren di masa yang akan datang.  Dikatakan 

bersifat politik karena sebenarnya perusahaan menginginkan untuk mendikte pasar 

guna meningkatakan daya saing mereka.  

Meskipun masa depan sangat kompleks untuk diteliti namun hal ini tidak berarti 

masa depan tidak dapat diprediksikan. Banyak pemimpin perusahaan di perusahaan 

multinasional seperti Pizza Hut atau United Color of Benetton melakukan riset 

dengan melakukan pembicaraan bahkan tinggal bersama anak-anak muda selama 

beberapa hari untuk memahami kebutuhan mereka saat ini sekaligus mencoba 

memahami preferensi mereka di masa yang akan datang (Griffin, 2010).  

Mereka melakukan hal ini untuk mencoba memahami masa depan karena 

dengan memahami masa depan maka mereka dapat melakukan serangkaian 

antisipasi untuk mendapatkan manfaat (Adam, 2008). 

Berdasarkan konstruksi teori yang kemudian diuji secara empiris, tersusunlah 

model Future Market Anticipation, yang terdiri dari 5 komponen utama 

pembentuknya. Model tersebut tampak seperti gambar dibawah ini.  

 



 

7.2. Komponen Model FMA 

 Sebuah model biasanya terdiri dari beberapa komponen pembentuk. Dalam 

model FMA, ada lima komponen pembentuk modelnya yaitu antisipasi masa depan 

model atau disain, antisipasi bahan baku, antisipasi persaingan termasuk di MEA 

(Masyarakat Ekonomi Asean), antisipasi harga dan antisipasi masa depan 

sumberdaya. Masing-masing komponen terdiri dari beberapa indikator pengukur, 

seperti diuraikan dibawah ini. 

7.2.1. Antisipasi masa depan model atau disain 

 Antisipasi masa depan model atau disain adalah suatu upaya untuk 

memproyeksikan apa yang akan terjadi dimasa yang akan datang terkait dengan 

model atau disain baju batik yang diinginkan konsumen baik model/disain baju 

maupun motif batiknya. Pengusaha batik yang mampu mengantisipasi mengena hal 

ini, diperkirakan bisa bersaing dengan pengusaha lain dalam memperebutkan pasar 

batik baik di Indonesia maupun di luar negeri. Untuk dapat mengantisipasi mengenai 
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baku

Antisipasi
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hal ini, ada beberapa indikator yang bisa digunakan sebagai upaya untuk 

mengantisipasi masa depan disain/modelnya, yaitu: 

1. Berusaha mencari tahu tren motif batik masa depan 

2. Mencoba mengikuti tren model batik di masa depan  

3. Mencoba mengikuti tren fashion dunia untuk diterapkan di batik  

4. Sering mengantisipasi perubahan model batik  

5. Bekerja sama dengan pengusaha batik lainnya dalam memprediksi masa depan 

model batik 

6. Mvengadopsi filosofi lokal dalam membuat model batik  

7. Mengadopsi filosofi lokal dalam menetapkan warna batik  

8. Mengadopsi filosofi lokal dalam membuat corak batik  

9. Mempertahankan keunikan batik saya sesuai filosofi yang ada 

 

Dalam hal mengantisipasi masa depan model, penggalian informasi dilakukan 

terkait dengan apakah pengusaha berusaha mencari tahu tren motif masa depan, 

apakah pengusaha mencoba mengikuti tren model batik di masa depan, apakah 

pengusaha mencoba mengikuti tren fashion dunia untuk diterapkan di batik, apakah 

pengusaha bekerja sama dengan pengusaha batik lainnya dalam memprediksi masa 

depan model batik, apakah pengusaha mengadopsi filosofi lokal dalam membuat 

model batik, apakah pengusaha mengadopsi filosofi lokal dalam membuat corak 

batik, apakah responden tetap mempertahankan keunikan batik sesuai dengan 

filosofi yang ada. 

 Dalam mengantisipasi masa depan model, responden berusaha mencari tahu 

tren motif batik masa depan. Pada umumnya para pengusaha (97%) berusaha 

mencari tahu motif batik yang akan menjadi tren di masa depan. Bahkan separo dari 

mereka (55%) sangat setuju bahwa mereka berusaha mencari tahu tren motif batik. 

Terkait dengan antisipasi ini, tidak banyak perbedaan antara pengusaha di ketiga 

wilayah penelitian. Hanya saja untuk wilayah Lasem, semua pengusaha sepakat 



mencari tahu tren motif batik, bahkan mereka yang sangat setuju dalam mencari 

tahu tren motif batik jauh lebih tinggi (62%), dibandingkan dengan Pekalongan 53% 

dan Solo yang hanya 50%. 

 Pengusaha melihat, dalam mengantisipasi masa depan model pengusaha 

selalu mencoba mengikuti tren model batik di masa depan.  Dengan mencari tahu 

tren model batik mereka kemudian mengikuti tren model tersebut dalam produk-

produk yang mereka hasilkan. Pada umumnya para pengusaha (94%) setuju 

mengikuti tren motif tersebut dan ada sebagian yang sangat setuju mengikuti motif  

yang menjadi tren. Tidak terdapat perbedaan yang mencolok jika pandangan 

pengusaha dari tiga wilayah tersebut dibandingkan, namun semua pengusaha 

(100%) di Lasem setuju mereka mengikuti tren motif batik. Bahkan dibandingkan 

wilayah lain, jumlah yang sangat setuju paling tinggi (53%) dibandingkan dengan 

Pekalongan 47% dan Solo yang hanya 37%. 

 Meskipun batik merupakan produk yang kental dengan nuansa budaya lokal, 

namun sebagian besar pengusaha (89%) setuju bahwa mereka mencoba mengikuti 

tren fashion dunia untuk diterapkan di batik. Ini karena pembeli dari batik 

diharapkan bukan hanya penduduk lokal tetapi akan meluas ke kelompok pembeli 

dari/ di luar negeri. Diantara responden, bahkan sebanyak 35% yang menyatakan 

sangat setuju dengan tindakan ini.  Terkait dengan antisipasi ini, tidak banyak 

perbedaan antara pengusaha di ketiga wilayah penelitian. Namun pengusaha di 

Lasem lebih banyak yang sangat setuju bahwa mereka mengikuti fashion dunia 

hampir separo (sebanyak  49% ) dari responden, sementara hanya 31% dari 

pengusaha Pekalongan dan 26% dari pengusaha di Solo. 

 Pengusaha pada umumnya juga berpendapat  cukup sering mengantisipasi 

perubahan model. Sebanyak 88% responden menyatakan setuju dengan tindakan ini, 

dan bahkan 26% yang berpendapat  sangat setuju. Dibandingkan antar wilayah, yang 

mencolok adalah di Lasem karena semua pengusaha setuju bahwa mereka cukup 

sering mengantisipasi perubahan model. Pengusaha di Lasem lebih banyak yang 



sangat setuju bahwa mereka mengantisipasi perubahan model (sebanyak  47% ), 

sementara hanya 31% dari pengusaha Pekalongan dan 26% dari pengusaha di Solo 

yang menyatakan sangat setuju. 

 Untuk memprediksi masa depan model dapat dilakukan dengan bekerjasama 

dengan pengusaha lain. Sebanyak 89% responden menyatakan setuju mereka 

bekerjasama dengan pengusaha lain, dan bahkan 33% yang menyatakan sangat 

setuju. Dibandingkan antar wilayah, pengusaha di Lasem lebih banyak yang setuju 

bahwa mereka bekerjasama dengan pengusaha lain. Dan bahkan lebih dari separo 

(sebanyak  53% ) dari responden di Lasem yang menyatakan sangat setuju, 

sementara hanya 24% dari pengusaha Pekalongan dan 22% dari pengusaha di Solo.  

 Filosofi merupakan hal penting yang melekat pada batik, dan bahkan 

menjadi karakter dari produk batik.  Dalam memproduksi batik, pengusaha pada 

umumnya juga mengadopsi filosofi lokal dalam membuat model batik. Sebanyak 

85% responden menyatakan setuju mereka mengadopsi filosofi lokal dalam 

membuat model batik, dan bahkan 30% yang berpendapat  sangat setuju. 

Dibandingkan antar wilayah, pengusaha di Lasem lebih banyak yang setuju bahwa 

mereka mengadopsi filosofi lokal dalam membuat model batik. Dan bahkan lebih 

dari separo (sebanyak  53%) dari responden responden di Lasem yang menyatakan 

sangat setuju, sementara hanya 24% dari pengusaha Pekalongan dan 22% dari 

pengusaha di Solo.  

 Filosofi lokal juga dipertimbangkan dalam menetapkan warna batik.  Dalam 

memproduksi batik, pengusaha pada umumnya juga mengadopsi filosofi lokal dalam 

membuat pilihan warna batik. Sebanyak 79% responden menyatakan setuju mereka 

mengadopsi filosofi lokal dalam pemilihan warna, dan 26% yang berpendapat  

sangat setuju. Dibandingkan antar wilayah, pengusaha di Lasem lebih banyak yang 

setuju bahwa mereka mengadopsi filosofi lokal dalam membuat membuat pilihan 

warna. Dan bahkan lebih dari separo (sebanyak  47%) dari responden responden di 

Lasem yang menyatakan sangat setuju, sementara hanya 10% dari pengusaha 



Pekalongan dan 22% dari pengusaha di Solo. Nampaknya dalam hal warna, 

responden di Pekalongan lebih fleksible. 

Filosofi lokal juga dipertimbangkan dalam membuat corak batik.  Sebanyak 

86% responden menyatakan setuju mereka mengadopsi filosofi lokal dalam 

membuat corak batik, dan 29% yang berpendapat  sangat setuju. Dibandingkan antar 

wilayah, pengusaha di Lasem lebih banyak yang setuju bahwa mereka mengadopsi 

filosofi lokal dalam membuat corak batik. Dan bahkan hampir separo (sebanyak  

47%) dari responden responden di Lasem yang menyatakan sangat setuju, sementara 

hanya 18% dari pengusaha Pekalongan dan 24% dari pengusaha di Solo.  

Walaupun berbagai penyesuaian dilakukan pengusaha, banyak pengusaha melihat 

perlunya mempertahankan keunikan batik sesuai dengan filosofi lokal yang ada.  

Sebanyak 92% responden menyatakan setuju mereka mempertahankan keunikan 

batik sesuai dengan filosofi lokal yang ada, dan bahkan 45% yang berpendapat  

sangat setuju. Dibandingkan antar wilayah, tidak banyak perbedaan, namun jumlah 

responden di Lasem lebih banyak yang setuju. Dan bahkan lebih dari separo 

(sebanyak  60%) dari responden di Lasem yang menyatakan sangat setuju, 

sementara hanya 35% dari pengusaha Pekalongan dan 41% dari pengusaha di Solo. 

 

7.2.2. Antisipasi Bahan Baku 

Bahan baku untuk membuat batik merupakan hal penting diperhatikan oleh 

pengusaha batik. Sampai saat ini, sebagian besar bahan baku diperoleh dengan cara 

mendatangkan dari luar negeri. Gejolak rupiah menyebabkan harga bahan baku juga 

bergejolak, padahal harga jual tidak mudah untuk disesuaikan dengan harga bahan 

baku. Terkait dengan volatilitas bahan baku ini, pengusaha batik perlu melakukan 

antisipasi masa depan agar supaya tetap bisa beroperasi dan berkompetisi. 

Antispasi bahan baku adalah upaya pengusaha untuk memikirkan dan 

melakukan saat ini apa yang akan terjadi di masa depan sebagai bentuk antisipasi 



masa depan dalam hal bahan baku baik terkait jumlah, kualitas, variasi dan 

kontinuitasnya. Beberapa hal yang harus dipersiapkan oleh pengusaha adalah: 

1. Berusaha mencari alternatif bahan baku pengganti kain mori 

2. Mencoba mencari alternatif pengganti untuk pewarna   

3. Mencoba mencari alternatif pengganti yang lebih murah dari gondorukem 

4. Mencoba mencari alternatif pengganti lilin 

 Antisipasi bahan baku yang diekplorasi dalam penelitian ini adalah apakah 

pengusaha selalu berusaha mencari alternatif bahan baku pengganti mori,  pengganti 

pewarna, pengganti yang lebih murah gondorukem, dan pengganti lilin. 

 Secara tradisional, bahan baku yang dipakai untuk membuat batik adalah 

kain mori. Penggunaan mori sebagai bahan baku tentu menciptakan ketergantungan 

tersendiri. Untuk mengurangi ketergantungan pada mori, sebanyak 60% responden 

setuju mereka berupaya mencari pengganti kain mori diantara mereka sebanyak 18% 

menyatakan sangat setuju. Dibandingkan antar wilayah, tidak banyak perbedaan 

antar wilayah. Pengusaha di Lasem lebih banyak yang sangat  setuju bahwa mereka 

mencari alternatif bahwa mereka mencari bahan baku pengganti mori (25%), 

sementara hanya 18% dari pengusaha Pekalongan dan 11% dari pengusaha di Solo.  

 Berkaitan dengan pewarna yang dipakai , sebagian besar (80%) pengusaha 

berusaha mencari pengganti pewarna. Diantara pengusaha 21% menyatakan sangat 

setuju bahwa mereka melakukan upaya mencari pengganti pewarna. Dibandingkan 

antar wilayah,  perbedaan cukup mencolok. Pengusaha di Lasem lebih banyak yang 

sangat  setuju  bahwa mereka (28%) mencari alternatif pengganti pewarna, 

sementara hanya 20% dari pengusaha Pekalongan dan 15% dari pengusaha di Solo.  

 Berkaitan dengan gondorukem,  jumlah yang melakukan upaya mencari 

pengganti gondorukem lebih sedikit hanya 68%. Diantara pengusaha hanya 21% 

menyatakan sangat setuju bahwa mereka melakukan upaya mencari pengganti 

gondorukem. Dibandingkan antar wilayah,  perbedaan cukup mencolok. Pengusaha 

di Lasem lebih banyak yang sangat  setuju  bahwa mereka (32%) mencari alternatif 



pengganti gondorukem, sementara hanya 22% dari pengusaha Pekalongan dan 9% 

dari pengusaha di Solo.  

 Berkaitan dengan lilin,  jumlah yang melakukan upaya mencari pengganti 

lilin lebih sedikit hanya 51%. Diantara pengusaha hanya 13% menyatakan sangat 

setuju bahwa mereka melakukan upaya mencari pengganti lilin. Dibandingkan antar 

wilayah,  perbedaan cukup mencolok. Pengusaha di Lasem lebih banyak yang 

sangat  setuju  bahwa mereka (26%) mencari alternatif pengganti lilin, sementara 

hanya 10% dari pengusaha Pekalongan dan 4% dari pengusaha di Solo.  

Antisipasi masa depan tenaga kerja 

 Walaupun tenaga kerja berkenaan dengan manusia, persaingan yang sangat 

ketat dalam industri batik membuat pengusaha berusaha mengantisipasi  tenaga 

kerja yang untuk menjaga sustainibilitas dalam produksi. Disini yang diekplorasi 

adalah apakah pengusaha selalu berusaha mencari tenaga kerja yang lebih murah,  

apakah pengusaha mendidik anak-anak muda menjadi pembatik, apakah pengusaha 

mencoba memiliki karyawan tetap, apakah pengusaha lebih memilih karyawan tidak 

tetap dari pada karyawan tetap. 

 Berkaitan dengan upaya mencari tenaga kerja yang murah,  jumlah yang 

melakukan upaya mencari pengganti tenaga kerja lebih murah 58%. Diantara 

pengusaha hanya 22% menyatakan sangat setuju bahwa mereka melakukan upaya 

tersebut. Dibandingkan antar wilayah,  perbedaan cukup mencolok. Pengusaha di 

Lasem lebih banyak yang sangat  setuju  bahwa mereka (38%) mencari alternatif 

tenaga kerja yang murah, sementara hanya 10% dari pengusaha Pekalongan dan 

17% dari pengusaha di Solo.  

 Seperti diketahui, pengalaman masa lalu industri batik pernah mengalami 

pergeseran dimana mereka mengalami kesulitan memperoleh tenaga kerja muda 

karena tidak tertarik dengan pekerjaan batik sehingga tenaga kerja didominasi oleh 

tenaga kerja tua.  Berkaitan dengan upaya upaya menjaga sustainibilitas  

dengan mendidik anak muda menjadi pembatik, upaya tersebut dilakukan dengan 



bekerjasama dengan pembatik lain. Hal ini dilakukan oleh 78% pengusaha. Diantara 

mereka hanya 31% yang menyatakan sangat setuju bahwa mereka melakukan 

kerjasama dengan pengusaha lain untuk mendidik pembatik. Dibandingkan antar 

wilayah,  perbedaan cukup mencolok. Pengusaha di Lasem lebih banyak yang 

sangat  setuju  bahwa mereka melakukan kerjasama dengan pengusaha lain dalam 

mendidik pembatik (45%), sementara hanya 22% dari pengusaha Pekalongan dan 

26% dari pengusaha di Solo.  

Selama ini, praktik di industri batik adalah mengandalkan tenaga kerja tidak tetap 

melalui outsourcing atau putting out system. Persaingan yang ketat membuat 

persoalan delivery dan kualitas terabaikan. Berkaitan dengan upaya mencari cara 

dengan mencoba memiliki karyawan tetap. Diantara pengusaha hanya 92% setuju 

mencoba memiliki karyawan tetap dimana 46% diantaranya yang menyatakan 

sangat setuju. Dibandingkan antar wilayah,  tidak terdapat perbedaan yang  

mencolok. Pengusaha di Lasem lebih banyak yang sangat  setuju  bahwa mereka 

melakukan upaya memiliki karyawan tetap (49%), sementara dari pengusaha 

Pekalongan 47% dan 41% dari pengusaha di Solo.  

Berkaitan dengan upaya mencari cara dengan mencoba memiliki karyawan 

tetap. Diantara pengusaha sebanyak  92% setuju mencoba memiliki karyawan tetap 

dimana 46% diantaranya yang menyatakan sangat setuju. Dibandingkan antar 

wilayah,  tidak terdapat perbedaan yang  mencolok. Pengusaha di Lasem lebih 

banyak yang sangat  setuju  bahwa mereka melakukan upaya memiliki karyawan 

tetap (49%), sementara dari pengusaha Pekalongan 47% dan 41% dari pengusaha di 

Solo. 

 

7.2.3. Antisipasi Masa Depan Persaingan 

 Pebisnis termasuk pengusaha batik, perlu memperhatikan terhadap apa yang 

terjadi dengan lingkungan bisnisnya, termasuk juga persaingan dengan pengusaha 

lain, dari skope lokal maupun skope nasional dan internasional. Antisipasi masa 



depan terhadap persaingan adalah upaya pengusaha untuk memperkirakan apa yang 

akan dilakukan oleh pesaing dimasa yang akan datang, termasuk didalamnya adalah 

kehadiran Masyarakat Ekonomi Asean. Berdasarkan pada pemahaman tersebut, ada 

beberapa indikator yang terkait dengan antisipasi masa depan persaingan. Indikator 

tersebut adalah sebagai berikut: 

 

1. Berusaha mencari tahu seperti apa persaingan industri batik di masa depan 

2. Mencoba mengikuti tren persaingan di industri batik  

3. Mencoba menjadi yang terdepan di industri batik  

4. Mengantisipasi persaingan dengan menciptakan sesuatu yang unik 

5. Bekerja sama dengan pengusaha batik lainnya dalam mengantisipasi persaingan 

di industri batik 

6. Mencari tahu seperti apa batik malaysia atau batik non Indonesia lainnya 

7. Ingin bisa mengekspor batik saya ke luar negeri  

8. Melihat pasar luar negeri sangat potensial untuk industri batik  

9. Merasa batik saya lebih menarik dibanding batik non Indonesia 

 

Dalam riset ini, antisipasi persaingan dilihat dalam kontek persaingan umum dan 

persaingan dengan rencana penerapan dari MEA, mengingat Indonesia sudah 

membuat agreement dengan negara-negara ASEAN untuk bekerjasama. 

Persaingan secara umum. Berkaitan dengan persaingan secara umum akan 

dilihat dari apakah pengusaha mencari tahu seperti apa persaingan industri batik, 

mengikuti tren persaingan di industri batik, mencoba menjadi yang terdepan di 

industri batik, mengantisipasi persaingan dengan menciptakan keunikan,  melakukan 

kerjasama dengan pengusaha lain untuk memprediksi persaingan. 

 Berkenaan dengan apakah pengusaha mencari tahu seperti apa persaingan 

industri batik, sebagian besar pengusaha (92%) setuju bahwa mereka melakukan itu. 

Diantara mereka, sebanyak 38% menyatakan sangat setuju. Dibandingkan antar 



wilayah,  perbedaan cukup mencolok. Pengusaha di Lasem lebih banyak yang 

sangat  setuju  bahwa mereka (45%) mencari tahu seperti apa persaingan industri 

batik, sementara hanya 39% dari pengusaha Pekalongan dan 30% dari pengusaha di 

Solo.  

 Berkaitan dengan upaya mengikuti tren persaingan di industri batik, sebagian 

besar pengusaha (91%) setuju bahwa mereka melakukan upaya itu. Diantara mereka, 

sebanyak 35% menyatakan sangat setuju. Dibandingkan antar wilayah,  tidak 

terdapat perbedaan yang berarti. Sebanyak 36% pengusaha di Lasem sangat  setuju  

bahwa mereka mengikuti tren persaingan di industri batik, sementara hanya 33% 

dari pengusaha Pekalongan dan 35% dari pengusaha di Solo.  

 Untuk memenangkan persaingan, pengusaha mencoba menjadi yang 

terdepan di industri batik. Sebagian besar pengusaha (84%) setuju bahwa mereka 

melakukan upaya itu. Diantara mereka, sebanyak 35% menyatakan sangat setuju. 

Dibandingkan antar wilayah,  perbedaan cukup mencolok. Pengusaha di Lasem 

lebih banyak yang sangat  setuju  bahwa mereka (45%) mencoba menjadi yang 

terdepan di industri batik, sementara hanya 31% dari pengusaha Pekalongan dan 

28% dari pengusaha di Solo. 

 Keunikan merupakan salah satu faktor yang dapat memenangkan persaingan. 

Terkait dengan hal ini, sebagian besar pengusaha (94%) setuju bahwa mereka 

melakukan upaya mengantisipasi persaingan dengan menciptakan keunikan atas 

produk yang mereka hasilkan.  Diantara mereka, sebanyak 51% menyatakan sangat 

setuju. Dibandingkan antar wilayah,  tidak terdapat perbedaan yang berarti. 

Sebanyak 55% pengusaha di Lasem sangat  setuju  bahwa mereka melakukan upaya 

mengantisipasi persaingan dengan menciptakan keunikan atas produk yang mereka 

hasilkan., sementara hanya 51% dari pengusaha Pekalongan dan 46% dari 

pengusaha di Solo. 

 Walaupun persaingan antar pengusaha dalam industri batik sangat ketat,  

namun perlu kerjasama dengan pengusaha lain untuk memprediksi persaingan. 



Terkait dengan hal ini, sebagian besar pengusaha (86%) setuju bahwa mereka 

melakukan kerjasama dengan pengusaha lain untuk memprediksi persaingan.  

Diantara mereka, sebanyak 28% menyatakan sangat setuju. Dibandingkan antar 

wilayah,  tidak terdapat perbedaan yang berarti. Sebanyak 32% pengusaha di Lasem 

sangat  setuju  bahwa mereka melakukan kerjasama dengan pengusaha lain untuk 

memprediksi persaingan, sementara hanya 27% dari pengusaha Pekalongan dan 

26% dari pengusaha di Solo. 

Persaingan dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN. Berkaitan dengan 

persaingan dalam MEA, akan dilihat dari apakah pengusaha mencari tahu seperti 

apa batik Malaysia/non Indonesia, ingin mengeksport ke LN, melihat pasar LN 

sangat potensial untuk industri batik, dan batik saya menarik dibanding non 

Indonesia. 

 Berkenaan dengan apakah pengusaha apakah pengusaha mencari tahu seperti 

apa batik Malaysia/non Indonesia, sebagian besar pengusaha (83%) setuju bahwa 

mereka melakukan itu. Diantara mereka, sebanyak 27% menyatakan sangat setuju. 

Dibandingkan antar wilayah,  tidak terdapat perbedaan yang berarti. Sebanyak 30% 

pengusaha di Lasem sangat  setuju  bahwa mereka mencari tahu seperti apa batik 

Malaysia/non Indonesia,  sementara hanya 20% dari pengusaha Pekalongan dan 

33% dari pengusaha di Solo. 

 Berkaitan dengan keinginan mengeksport ke LN,  sebagian besar pengusaha 

(92%) setuju bahwa mereka melakukan upaya itu. Diantara mereka, sebanyak 53% 

menyatakan sangat setuju. Dibandingkan antar wilayah,  perbedaan cukup 

mencolok. Pengusaha di Lasem lebih sedikit yang sangat  setuju  bahwa mereka 

(44,7%) keinginan mengeksport ke LN, sementara 70% dari pengusaha Pekalongan 

dan 46% dari pengusaha di Solo. 

 Berkaitan dengan pandangan dari pengusaha yang melihat pasar LN sangat 

potensial untuk industri batik, sebagian besar pengusaha (85%) setuju dengan 

pandangan tersebut. Diantara mereka, sebanyak 38% menyatakan sangat setuju. 



Dibandingkan antar wilayah,  tidak terdapat perbedaan yang berarti. Sebanyak 38% 

pengusaha di Lasem sangat  setuju  bahwa pasar LN sangat potensial untuk industri 

batik,  sementara 37% dari pengusaha Pekalongan dan 39% dari pengusaha di Solo. 

 Berkaitan dengan pandangan dari pengusaha yang melihat batik saya 

menarik dibanding non Indonesia, sebagian besar pengusaha (94%) setuju dengan 

pandangan tersebut. Diantara mereka, sebanyak 56% menyatakan sangat setuju. 

Dibandingkan antar wilayah,  tidak terdapat perbedaan yang berarti. Sebanyak 45% 

pengusaha di Lasem sangat  setuju melihat batik mereka menarik dibanding non 

Indonesia,  sementara 67% dari pengusaha Pekalongan dan 54% dari pengusaha di 

Solo. 

 

7.2.4. Antisipasi Masa Depan Harga 

Harga merupakan mempengaruhi daya saing. Karena itu, antisipasi harga 

menjadi penting dilakukan pengusaha. Antisipasi harga yang diekplorasi disini 

adalah apakah pengusaha selalu berusaha menekan biaya agar harga lebih murah, 

apakah pengusaha berusaha menciptakan produk semurah mungkin, apakah 

pengusaha merasa bahwa harga batiknya lebih murah dibanding pesaing, apakah 

pengusaha selalu merevisi harga setiap bulan. 

Terkait dengan pemahaman tersebut, antisipasi masa depan terhadap harga bisa 

diturunkan menjadi beberapa indikator, sebagai berikut: 

 

1. Selalu berusaha menekan biaya seminim  mungkin untuk mendapatkan harga 

yang lebih murah 

2. Selalu mencoba menciptakan produk semurah mungkin  

3. Merasa batik saya lebih murah dibandingkan pesaing,  

4. Selalu merevisi harga batik saya setiap bulannya 

 



Terkait dengan apakah pengusaha selalu berusaha menekan biaya agar harga 

lebih murah, sebagian (60%) melakukan itu. Diantara pengusaha 22% menyatakan 

sangat setuju bahwa mereka melakukan upaya mencari pengganti pewarna. 

Dibandingkan antar wilayah,  tidak banyak perbedaan antar wilayah. Pengusaha di 

Lasem (23%)  lebih banyak yang sangat  setuju bahwa mereka berusaha menekan 

biaya agar harga lebih murah, sementara hanya 22% dari pengusaha Pekalongan dan 

20% dari pengusaha di Solo.  

Berkenaan dengan apakah pengusaha berusaha menciptakan produk semurah 

mungkin, kurang dari separo responden yang melakukan itu (44%). Diantara 

pengusaha 15% menyatakan sangat setuju bahwa mereka berusaha menciptakan 

produk semurah mungkin. Dibandingkan antar wilayah,  tidak banyak perbedaan 

antar wilayah. Pengusaha di Lasem (15%)  yang sangat  setuju bahwa mereka 

berusaha menciptakan produk semurah mungkin, sementara hanya 14% dari 

pengusaha Pekalongan dan 15% dari pengusaha di Solo.  

Berkenaan dengnan apakah pengusaha merasa bahwa harga batiknya lebih 

murah dibanding pesaing , sebanyak 33% responden setuju mereka merasa harga 

batiknya lebih murah dibanding pesaing. Diantara mereka sebanyak 10% 

menyatakan sangat setuju. Dibandingkan antar wilayah, tidak banyak perbedaan 

antar wilayah. Pengusaha di Lasem lebih banyak yang sangat  setuju bahwa mereka 

harga batiknya lebih murah dibanding pesaing (15%), sementara hanya 6% dari 

pengusaha Pekalongan dan 11% dari pengusaha di Solo.  

Terkait dengan apakah pengusaha selalu merevisi harga setiap bulan,  jumlah 

yang melakukan upaya itu mencapai 67%. Diantara pengusaha hanya 15% 

menyatakan sangat setuju bahwa mereka melakukan upaya selalu merevisi harga 

setiap bulan. Dibandingkan antar wilayah,  perbedaan cukup mencolok. Pengusaha 

di Lasem lebih banyak yang sangat  setuju  bahwa mereka (19%) mencari alternatif 

pengganti gondorukem, sementara hanya 17% dari pengusaha Pekalongan dan 13% 

dari pengusaha di Solo. 



 

7.2.5. Antisipasi Masa Depan Tenaga Kerja/SDM 

 SDM atau tenaga kerja menjadi aset penting sebuah perusahaan termasuk 

juga serta terkhusus perusahaan batik. Seperti diketahui, usaha batik sangat 

membutuhkan ”sentuhan” tenaga kerja yang kompeten. Namun ironisnya, tenaga 

seperti ini semakin terbatas karena supliernya kurang memadai dan penghargaan 

kepada tenaga kerja seperti ini tidak tinggi.  

 Antisipasi masa depan terhadap tenaga kerja ini adalah upaya pengusaha 

batik dalam mempersiapkan sejak sekarang terkait dengan tenaga kerjanya dimasa 

yang akan datang dengan sistem rekruitmen, penenmpatan dan pengembangan serta 

penghargaan yang memadai terhadap tenaga kerjanya sehingga tenaga kerjanya 

menjadi sumberdaya manusia yang handal yang bisa menghasilkan produk dan jasa 

yang kompetitif di pasar. 

 

1. Berusaha mencari tenaga kerja yang lebih murah 

2. Mendidik anak-anak muda untuk menjadi pembatik  

3. Mencoba untuk memiliki karyawan tetap  

4. Lebih memilih mempunyai karyawan tidak tetap daripada karyawan tetap  

5. Bekerja sama dengan pengusaha batik lainnya dalam mendidik pembatik 

 

 Terdapat perbedaan yang signifikan dalam hal pengelolaan tenaga kerja 

untuk pengusaha di Solo dan Lasem. Jika di Solo, setiap pengusaha memiliki 

karyawan yang tidak terlalu banyak  jumlahnya. Mereka lebih mengandalkan 

outsourcing maupun mengambil dari pedagang lainnya. Di Solo sistem pembayaran 

kepada karyawan outsourcing adalah setelah kain selesai di batik maka barulah 

pembayaran diterima.  

Sedangkan di Lasem, sistem pembayaran adalah di muka. Kain mori diberikan 

kepada karyawan outsourcing dan setelah itu pengusaha membayar di muka untuk 



jasa pembatikan. Hal ini sekaligus sebenarnya juga merupakan hambatan bagi 

pengusaha dari luar lasem untuk melakukan outsourcing.  

Pada banyak kasus, banyak karyawan yang menerima uang jasa pembatikan 

dan kain yang diberikan oleh pengusaha, namun banyak yang membawa lari uang 

tersebut. Di Solo, para pengusaha telah mulai memikirkan antisipasi masa depan 

dalam hal tenaga kerja, yaitu dengan melakukan outsourcing dan mengambil dari 

pedagang lain. Sedangkan di Lasem, tenaga kerja tersedia dengan melimpah karena 

hampir setiap ibu-ibu di Lasem bisa membatik sehingga masalah tenaga kerja sejauh 

ini tidak menjadi masalah di Lasem. 

 

  



BAB 8 

HAMBATAN DAN MASALAH 

Dari  tiga  lokasi  yang  diteliti,  ada  beberapa  temuan  yang  diperoleh  

sebagai gambaran  dari  bisnis  batik.  Hasil  yang  didapat  menunjukkan  bahwa  

ada  potensi  bisnis  batik  diantaranya adalah: batik  merupakan  produk  budaya,  

sudah  mengakar  turun  temurun,  memiliki  tacit knowledge, tersedianya sarana dan 

prasarana bisnis batik, adanya pasar yang sangat terbuka.    

Disamping  potensi  dan  kekuatan  yang  ada,  ada  pula  beberapa  masalah  

dan  hambatan  yang  ada  di  bisnis  batik.  Beberapa  hal  yang  terkait  dengan  

hambatannya  adalah  kurangnya dukungan pemerintah secara masif, adanya batik 

impor yang terus masuk ke Indonesia, jumlah pemain semakin banyak dan meluas 

diberbagai daerah, serta adanya produk kain bermotif batik atau penulis sebut 

sebagai batikan.  

 

8.1. Hambatan 

Dukungan Pemerintah. Dukungan pemerintah selama ini diarahkan pada 

aspek promosi batik dibeberapa even yang bisa dimanfaatkan oleh UKM Batik 

untuk memasarkan produknya. Namun upaya ini kurang berjalan maksimal karena 

even yang diselenggarakan terbatas, peserta yang ikut juga terbatas sehingga belum 

bisa menjangkau seluruh UKM Batik. Ada juga beberapa pelatihan membatik, 

bantuan modal usaha dan manajemen usaha. Namun jika dilihat dari perkembangan 

lingkungan bisnis batik, apa yang dilakukan oleh pemerintah tersebut belum bisa 

membantu UKM Batik secara kontinyu dan berkelanjutan. Dukungan pemerintah 

untuk memasarkan batik di luar negeri juga kurang masif sehingga pasar batik 

terbesar masih di pasar dalam negeri. Dukungan pemerintah dalam hal penetapan 

SNI juga malah memberatkan UKM Batik karena mereka harus merogoh kocek 

lebih banyak untuk standardisasi. Pelabelan batik juga menjadi bumerang bagi usaha 

mereka. UKM Batik lebih senang jika yang diberi label adalah kain yang bermotif 



batik. Dalam hal impor, memang sudah ada kebijakan larangan impor batik. Namun 

kenyataannya, sampai hari ini impor batik printing masih membajiri pasar di Tanah 

Air. 

Masuknya Batik Impor. Batik impor terus masuk ke Indonesia, khususnya 

dari Tiongkok dan Malaysia. Batik impor ini harganya lebih murah dan bukan 

merupakan batik tulis seperti yang kita lihat, namun sebagian besar adalah batik cap 

dan printing yang penulis sebut sebagai batikan. Dengan harga yang lebih murah, 

batik impor ini bisa leluasa masuk pasar-pasar di Indonesia. Dengan masuknya 

batikan impor ini, secara langsung menekan harga batik dalam negeri, 

mempengaruhi perputaran barang yang akhirnya menghambat pertumbuhan UKM 

Batik di Indonesia dan di Jawa Tengah. Kenaikan impor terus terjadi. Untuk 

mencegah membanjirnya produk batik dari luar negeri, pemerintah berusaha 

membatasi impor batik seperti yang tertuang dalam Keputusan Menteri Perdagangan 

No. 53/M-DAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil 

(TPT) Batik dan TPT Motif Batik.  

 

Kementerian Perdagangan memperketat impor tekstil dan produk tekstil (TPT) 
batik dan motif batik dikarenakan meningkatnya importasi produk tersebut yang 
mencapai 24,1 persen pada periode Januari hingga April 2015. "Ada tren kenaikan 
impor tekstil bermotif batik, ini suatu ancaman yang harus kita lihat. Oleh karena 
itu, kami harus melakukan suatu upaya untuk melestarikan batik, dengan 
menghambat impor tekstil bermotif batik," kata Menteri Perdagangan Rachmat 
Gobel, dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis. 
Rachmat mengatakan, jika tidak dihambat, dengan adanya peningkatan impor dari 
yang sebelumnya sebesar 28 juta dolar Amerika Serikat pada Januari-April 2014 
menjadi 34 juta dolar Amerika Serikat pada 2015, maka dikhawatirkan akan 
mematikan industri dalam negeri. "Industri dalam negeri tidak akan mampu 
bersaing jika impor terus. Anak cucu kita nantinya tidak akan tahu jika batik 
merupakan warisan budaya Indonesia, ini merupakan alasan dikeluarkannya 
kebijakan tersebut," ujar Rachmat. Rachmat menambahkan, serapan tenaga kerja 
dari sektor tersebut mampu mempekerjakan kurang lebih sebanyak 1,3 juta orang. 
Sementara dari sisi konsumsi, penjualannya mencapai Rp5,9 triliun dengan jumlah 
konsumen mencapai 110 juta orang. 



Pengetatan impor TPT batik dan motif batik tersebut tertuang dalam Peraturan 
Menteri Perdagangan No. 53/M-DAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan Impor Tekstil 
dan Produk Tekstil (TPT) Batik dan TPT Motif Batik. Dalam aturan tersebut, 
komoditas yang diatur adalah kain lembaran dan pakaian jadi batik dan bermotif  
batik dengan batasan paling sedikit dua warna, di mana setiap perusahaan yang 
akan melakukan impor TPT batik dan TPT motif batik harus memiliki penetapan 
sebagai Importir Terdaftar (IT) TPT batik dan motif batik. 
Sumber: http://www.antaranews.com/berita/509698/kemendag-perketat-impor-tekstil-

motif-batik Vicki Febrianto 31 Juli 2015 

Pasar Dalam Negeri. Hambatan juga datang dari pasar dalam negeri. 

Dengan program dari Pemerintah Daerah masing-masing, banyak daerah di 

Indonesia memproduksi batik. Termasuk juga di Jawa Tengah, hampir semua 

kabupaten/kota di Jawa Tengah memiliki UKM Batik. Dengan banyaknya UKM 

Batik, menambah pasokan batik di pasar sehingga jumlah batik dipasar melimpah 

sementara permintaan bertumbuh secara lambat. Akibatnya perputaran barang 

dagangan batik melambat dan menjadi hambatan bagi UKM untuk mengembangkan 

usahanya.  

Produk Batikan. Hambatan berikutnya bagi UKM Batik adalah adanya kain 

bermotif batik atau sering dikenal dengan batik printing. Ada juga batik cap. 

Beberapa sumber mengatakan bahwa batik cap termasuk juga yang disebut batik. 

Namun berdasarkan pemahaman dari penulis, yang disebut batik adalah batik tulis 

sehingga batik cap dan batik printing tidak termasuk batik, namun penulis 

mengistilahkan sebagai batikan. Kehadiran batikan ini juga sangat menghambat 

pertumbuhan UKM Batik, terutama kain yang bermotif batik. Batikan bisa berharga 

sangat murah, mulai dari Rp 25.000,-, sehingga dengan harga yang sangat murah ini 

akan menekan harga batik tulis yang relatif mahal karena prosesnya memang lama 

dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Batik tulis itu ada karya seni yang 

sangat tinggi sehingga wajar bila harganya mahal. Murahnya harga batikan karena 

dalam sekali proses produksi bisa dihasilkan berpotong-potong kain batik. 

Sementara kalau batik tulis, satu karya satu kain. Dengan kondisi ini, UKM Batik 

http://www.antaranews.com/berita/509698/kemendag-perketat-impor-tekstil-motif-batik
http://www.antaranews.com/berita/509698/kemendag-perketat-impor-tekstil-motif-batik


akhirnya harus menyesuaikan diri dengan melakukan beberapa langkah efisiensi dan 

peningkatan produktifitas. Namun tetap saja, harga kain baik tulis lebih tinggi dari 

harga kain batikan. Ini yang kemudian menghambat pertumbuhan usaha batik tulis 

karena bagi sebagaian besar konsumen, harga masih menjadi faktor penentu utama 

dalam pembelian batik. 

 

8.2. Masalah 

Selain hambatan diatas yang lebih difokuskan pada persoalan yang datang 

dari luar, UKM Batik juga memiliki masalah yang berasal dari usahanya sendiri. 

Banyak masalah yang dihadapi oleh UKM Batik, mulai dari masalah kewirausahaan, 

masalah manajemen terkait dengan pemasaran, produksi, organisasi dan SDM, 

keuangan, teknologi dan resiko. Termasuk juga skala usaha mikro dan kecil juga 

menjadi masalah tersendiri dalam menjalankan usahanya.  

Kewirausahaan. Masalah pertama adalah kewirausahaan. Hasil riset yang 

penulis lakukan menunjukkan bahwa kewirausahaan UKM Batik masih rendah jika 

dilihat dari keberanian mengambil resiko, keingingan untuk maju (need for 

achievement), independensi, kreatifitas dan inovasinya. Mereka pada umumnya 

lebih menekankan usaha secara turun temurun, minim kreasi dan inovasi. Usahanya 

lebih mengedepankan pada kebiasaan masa lalu yang lebih ditekankan pada aspek 

keahlian membatik. Aspek bisnis membatik belum banyak digali dan dikuasai oleh 

UKM Batik. Akibatnya mereka pada umumnya sulit berkembang, usahanya kurang 

bisa bersaing dengan usaha lain termasuk juga dari impor. 

Manajemen. Masalah berikutnya adalah masalah manajemen. Pada 

umumnya UKM Batik belum fokus untuk memperbaiki masalah ini. Manajemen 

yang diterapkan masih sangat sederhana. Beberapa masalah yang terkait dengan 

manajemen, diantaranya adalah: 

1. Perencanaan. Pada umumnya mereka belum memiliki perencanaan yang 

strategis atau perencanaan masa depan yang lebih panjang. Terkait dengan 



antisipasi masa depan, belum adanya upaya ekstra yang dilakukan oleh para 

pengusaha batik dalam mengantisipasi persaingan dan pemasaran masa 

depan. Mereka pada umumnya  hanya  memikirkan  dan  merencanakan  

secara  jangka  pendek  mengenai  masa  depan  usahanya. Perencanaan 

bahan baku, perencanaan produksi, perencanaan keuangan, perencanaan 

pemasaran pda umumnya dilakukan sambil menjalankan usahanya. 

2. Pengorganisasian. Dalam hal pengorganisasian, masalah yang sering 

dihadapi oleh UKM Batik adalah usaha masih dijalankan sendiri-sendiri, 

mereka kurang bisa memanfaatkan kelompok untuk berusaha. Dalam 

konteks ini, modal sosial mereka masih sangat kurang. Hasil riset 

menunjukkan bahwa kelompok UKM Batik belum berperan maksimal dalam 

pengembangan usaha batik.Mereka secara kelembagaan masih berjalan 

sendiri-sendir meskipun sudah ada paguyuban. Mereka mengorganisasikan 

usahanya dalam wadah perusahan home industry, yang dikelola oleh 

keluarga sendiri. Kalaupun harus menggunakan orang lain, biasanya 

berfungsi bukan sebagai tenaga kerja upahan harian, namun sebagai pihak 

ketiga yang menerima order dari UKM Batik. 

3. Implementasi. Dalam pelaksanaan bisnisnya, diketahui bahwa persoalan 

UKM Batik pada umumnya menyangkut aspek produksi. Yang menjadi 

masalah utama adalah ketergantungan impor bahan baku terutama kain mori. 

Harga bahan baku selalu naik yang tidak bisa dikendalikan oleh UKM Batik. 

Mereka hanya sebagai penerima harga bahan baku batik. Kualitas bahan 

pewarna terkadang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Dalam hal SDM, 

karyawan atau mitra kerja sering melakukan pengerjaan yang salah sehingga 

minimal UKM Batik mengalami kerugian waktu. Mereka pada umumnya 

belum mampu mengantisipasi terhadap perubahan fashion yang diingini 

konsumen. Mereka masih sulit mengantisipasi selera konsumen yang selalu 

berubah. Mereka juga belum banyak yang mahir dalan teknologi informasi 



sehingga kegiatan produksi berbasis turun temurun serta pemasaran 

dilakukan secara tradisional. Dalam hal stok, seringkali terjadi penumpukan 

stok yang tidak bisa dijual dalam waktu yang cepat. Akibatnya UKM Batik 

mengalami kerugian karena modal tidak berputar cepat.  

4. Untuk aspek keuangan, mereka juga masih menerapkan manajemen 

keuangan yang sangat sederhana, bahkan ada yang belum menerapkan. 

Belum adanya pencatatan keuangan yang baik dan rutin, yang penting 

barang dagangan bisa laku. Akibatnya jika mengakses ke pendanaan 

perbankan, mengalami kesulitan pemenuhan syarat administratif, sehingga 

jika butuh tambahan dana akan pinjam ke perorangan atau minta tempo 

pembayaran ke supplier. Inilah salah satu masalah manajemen keuangan 

yang dialami UKM Batik. Manajemen keuangan bukan merupakan hal yang 

penting, mereka lebih mementingkan pemasaran. Pencatatan usaha dan 

keuangan (SME Records) seadanya, tidak rutin dan tidak ada pola yang 

terstruktur. Dampaknya adalah mereka kesulitan dalam mengakses 

perbankan dan bekerjasama dengan pihak lain yang pada akhirnya 

menghambat perkembangan usahanya.  

 

 

  



BAB 9 

PENUTUP 

 

Suka atau tidak, Batik telah menjadi ikon Indonesia. Secara formal UNESCO 

telah mengakui bahwa Batik merupakan brand produk Indonesia. Ini berarti Batik 

adalah Indonesia. Brand ini merupakan salah satu kekuatan untuk bermain dipasar 

dunia, khususnya di Asean. Dengan adanya kesepakatan untuk membentuk 

Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), Batik harus menjadi salah satu andalan 

Indonesia untuk masuk dan diperdagangkan di MEA.  

Terkait dengan kondisi global demikian, bagaimana Jawa Tengah 

menyikapinya? Jawa Tengah merupakan salah satu propinsi yang populer di 

Indonesia sebagai penghasil batik. Dengan memperhatikan wilayah, untuk wilayah 

Jawa, batik dikelompokkan dari  wilayah produksinya yaitu Solo dan Yogya serta 

wilayah diluar  Solo dan Yogya. Batik yang dikerjakan di luar wilayah Solo dan 

Yogya sering disebut sebagai batik pesisiran. Perbedaan antara ragam pesisiran dan 

non pesisiran adalah pada sifat ragam hias dan warnanya.  Di Jawa Tengah, hampir 

semua kabupaten bisa menghasilkan batik. Namun yang menonjol secara brand 

adalah Pekalongan, Solo dan Lasem.  

Menurut pengusaha yang paham tentang batik, walaupun semua cluster 

menghasilkan batik namun ketiga wilayah ini memiliki ciri produk yang berbeda. 

Sebagai produk budaya, batik merefleksikan situasi lingkungan masyarakat.  

Walaupun sama-sama batik, namun bila ditelusur ada perbedaan diantara ketiga 

batik dari Solo, Pekalongan dan Lasem.  Untuk wilayah Solo, dulunya penduduk 

yang terlibat dalam kegiatan batik merupakan abdi dalem yang kemudian dilatih 

membuat batik untuk  jarik dan selendang. Karena itu, di Solo motif batik banyak 

berhubungan erat dengan motif batik yang sering dipakai keluarga kraton. Batik tulis 

motif Pakem yang diproduksi menggunakan bahan sutra alam dan sutra tenun.  



Sementara itu motif khas batik Pekalongan banyak dipengaruhi asimilasi 

warga Pekalongan yang berasal dari berbagai etnis dari berbagai negara yaitu  

bangsa China, Arab, Melayu, India, bahkan Belanda dan Jepang. Motif Pekalongan 

terlihat lebih berwarna dan beragam jika dibandingkan dengan umumnya batik di 

Solo. Untuk wilayah Lasem, penduduk terdiri dari etnis Jawa dan China. Pembuatan 

batik di wilayah ini dirintis oleh putri dari China karena itu motifnya pun kaya 

pengaruh budaya China, misal burung hong, naga, hingga ikan emas dan ular. Motif 

flora yang tampil dalam batik Lasem pun tak jauh-jauh dari teratai dan bunga seruni. 

Adapun motif lokal ialah watu pecah yaitu motif yang mengekspresi kebencian 

kaum pribumi yang dipaksa kerja rodi untuk membuat jalan Pos Anyer-Panarukan. 

Warna khas Batik Lasem ialah warna merah darah, biru tua (biron) dan hijau tua.  

Riset yang telah dilakukan oleh UKSW merekomendasikan bahwa 

pengusaha batik perlu melakukan analisis terhadap apa yang telah dilakukan sejauh 

ini berkaitan dengan strategi pemasaran perusahaan. Juga perlu diperhatikan 

kekuatan dan kelemahan dari sebuah perusahaan yang telah ada selama ini. Selain 

itu perlu menganalisis perilaku konsumen dan memprediksi perilaku konsumen di 

masa depan. Kombinasi dari hal-hal ini digunakan untuk merumuskan strategi 

antisipasi masa depan. Kemudian perlu membentuk tim khusus. Tim akan terus 

bekerja untuk mengaudit perilaku konsumen tertentu dan kondisi perusahaan, yang 

kemudian digunakan sebagai dasar untuk strategi masa depan. Tim ini dapat 

dibentuk dari divisi pemasaran dan produksi. 

Dari  tiga  lokasi  yang  diteliti,  ada  beberapa  temuan  yang  diperoleh  

sebagai gambaran  dari  bisnis  batik.  Hasil  yang  didapat  menunjukkan  bahwa  

ada  potensi  bisnis  batik  seperti  batik  merupakan  produk  budaya,  sudah  

mengakar  turun  temurun,  memiliki pengetahuan yang khas(tacit knowledge), 

tersedianya sarana dan prasarana bisnis batik, adanya pasar.    

Disamping  potensi  dan  kekuatan  yang  ada,  ada  pula  beberapa  masalah  

dan  hambatan  yang  ada  di  bisnis  batik.  Beberapa  hal  yang  terkait  dengan  



hambatannya  adalah  kurangnya dukungan pemerintah secara masif, adanya batik 

impor yang terus masuk ke Indonesia, jumlah pemain semakin banyak dan meluas 

diberbagai daerah, serta adanya produk kain bermotif batik atau penulis sebut 

sebagai batikan.  

Hambatan perlu segera diatasi terutama oleh pemerintah dalam hal memberi 

dukungan secara masif kepada UKM Batik khususnya terkait dengan kebijakan 

larangan impor produk batik yang perlu dilaksanakan secara konsisten dan 

konsekuen; pengembangan batik tidak perlu diarahkan untuk semua wilayah di 

Indonesia, perlu difokuskan pada daerah-daerah yang secara kultural memiliki tacit 

knowledge dalam usaha batik; kebijakan pengembangan SDM batik perlu diarahkan 

pada aspek kewirausahaan, bisnis dan antisipasi masa depan.   

Sementara itu, masalah yang sering dialami oleh UKM Batik adalah masalah 

kewirausahaan, pemahaman tentang bisnisnya dan aspek manajemen baik 

manajemen produksi, organisasi dan SDM, keuangan, serta pemasaran khususnya 

bagaimana memasarkan produknya serta mengantisipasi masa depan. 

Untuk mengatasi masalah ini, UKM Batik perlu meningkatkan 

kewirausahaannya dalam hal pengembangan kreatifitas dan inovasi terkait usaha 

batik; UKM Batik perlu memperdalam lagi mengenai bisnis batik. Batik adalah 

bisnis, bukan hanya sekedar turunan budaya. Dalam aspek bisnis batik ini, perlu 

menguasai mulai dari bahan baku sampai pasar, termasuk juga mengenai bagaimana 

memenuhi kebutuhan konsumen dan mengantisipasi masa depan.  

Organisasi usaha perlu diperbaiki mengingat UKM Batik pada umumnya 

kecil-kecil dan tersebar. Penguatan paguyuban menjadi hal yang mutlak dilakukan 

untuk mengelola bisnisnya mulai dari perolehan bahan baku sampai dengan 

pemasarannya. Dengan cara ini, bargaining power dan bargaining position UKM 

Batik akan meningkat. SDM batik juga perlu ditingkatkan kualitas dan 

kompetensinya. Selama ini sumber belajar mereka adalah dari pengalaman turun 

temurun baik dari orang tua maupun bekerja di tetangganya. Sudah saatnya 



kemampuan SDM dalam UKM Batik ditingkatkan melalui belajar secara formal 

mengenai kewirausahaan, bisnis, dan manajemen usaha batik, bukan hanya sekedar 

belajar membatik. 

Jika dilihat dari aspek manajemen keuangannya, pembiayaan utama dari 

usaha ini adalah pembelian bahan baku dan penolong, upah tenaga kerja serta biaya 

pameran. Jika mendapatkan tambahan modal, akan diprioritaskan ke modal kerja. 

Sumber dana untuk memenuhi kebutuhan tersebut biasanya dari modal sendiri, 

hutang di Bank Umum dan Bank Kecil (Bank Tithil), perorangan serta dari pemasok 

(pedagang bahan baku dan penolong). Dalam kaitan dengan Bank Umum, mereka 

sudah bisa memanfaatkan SIUPnya serta usahanya sebagai aktiva bagi Bank 

sehingga aktivanya bisa menjadi jaminan bagi UKM Batik untuk mendapatkan 

tambahan modal usaha.  

Hasil dari riset ini menunjukkan bahwa UKM Batik merasa informasi 

akuntansi dan pengelolaan keuangan bukan merupakan hal yang penting, mereka 

lebih mementingkan pemasaran. Pengelolaan keuangan usaha dan keluarga masih 

jadi satu dan belum terpisah. Pencatatan usaha dan keuangan (SME Records) 

seadanya, tidak rutin dan tidak ada pola yang terukur dan terstruktur. Ada temuan 

menarik, jika mereka berkaitan dengan pihak luar misalnya Bank Umum, Panitia 

Pameran, mereka mau melakukan pencatatan dan pembukuan dari transaksi 

usahanya. Ini menunjukkan bahwa mereka sebenarnya bisa melakukan asal memang 

dibutuhkan oleh pihak eksternal. Pengusaha UKM Batik juga belum membuat 

laporan keuangan secara terukur dan terstruktur. Untuk melihat kinerja usahanya, 

mereka biasanya hanya menggunakan ukuran jumlah barang dagangan. Jika barang 

dagangan menjadi lebih banyak, maka mereka menyimpulkan usaha mereka 

berkembang. 

Dampak dari kondisi diatas adalah mereka belum bisa menggunakan 

informasi akuntansi menjadi panduan untuk menilai dan mengambil keputusan 

terkait dengan pengembangan usaha kedepan. Mereka kesulitan dalam mengakses 



perbankan dan bekerjasama dengan pihak lain yang pada akhirnya menghambat 

perkembangan usahanya. Jika catatan-catatan bisnis tersebut dikelola dengan baik, 

dapat menghasilkan informasi yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan 

bisnis, baik untuk kepentingan internal maupun eksternal.  

Berdasarkan pada temuan empirik ini, yang perlu dilakukan oleh UKM Batik 

adalah memisah antara aktivitas usaha dan aktivitas keluarga. Kedua, UKM perlu 

mendokumentasikan setiap transaksi yang terjadi. Ketiga, perlu dilakukan 

pencatatan sederhana, kemudian mereka perlu membuat laporan keuangan 

sederhana yang bisa digunakan oleh UKM sendiri maupun pihak lain yang 

berkaitan. Perlu dilakuan penerapanm pembiayaan berbasis aset.  

Terkait dengan antisipasi masa depan, belum adanya upaya ekstra yang 

dilakukan oleh para pengusaha batik dalam mengantisipasi persaingan dan 

pemasaran masa depan. Mereka pada umumnya  hanya  memikirkan  dan  

merencanakan  secara  jangka  pendek  mengenai  masa  depan  usahanya. 

Model FMA sudah diuji secara kualitatif dan kuantitattif di 3 lokasi batik di 

Jawa Tengah. Hasilnya adalah model FMA memiliki 5 komponen model seperti 

antisipasi masa depan model, bahan baku, persaingan, harga dan sumberdaya. Pada 

tahun ketiga ini, model FMA telah pula diujicoba di tiga lokasi yaitu Pekalongan, 

Lasem dan Solo.  

Untuk meimplementasikan ujicoba tersebut, telah dilakukan pembekalan 

sebagai persiapan untuk dilakukannya uji coba model Future Market Anticipation 

kepada calon sasaran program FMA. Peserta yang antusias dengan pelatihan cukup 

intensif berpartisipasi dalam setiap sesi. Namun demikian kendala dihadapi oleh 

peneliti adalah pemahaman teknologi informasi yang dimiliki oleh peserta bervariasi 

sehingga tidak memungkinkan penyampaian bahan dilakukan dengan kecepatan 

penuh. Lepas dari berbagai kendala diatas, peserta pembekalan sepakat membentuk 

jejaring  batik yang mentautkan pengusaha batik dari 3 wilayah yang ikut pelatihan. 

Pada setiap wilayah ditunjuk koordinator wilayah, selain itu juga mereka sepakat 



untuk menunjuk satu konvokator yang mentautkan ketiga wilayah secara bersama. 

Dari diskusi tersebut, para peserta merasa perlu untuk menerapkan E-marketing 

pada usaha mereka. Sebagai tindak lanjut akan dilakukan tiga kali pendampingan ke 

usaha mereka dengan target sebagai berikut: 

1. Pendampingan pertama,  diharapkan sudah start up e-marketingnya. Untuk itu di 

wilayahnya, pengusaha telah dilatih untuk membuat web. Dengan pelatihan 

tersebut telah dihasilkan rancang bangun web yang telah digunakan oleh masing-

masing pengusaha. 

2. Pendampingan kedua,  sudah menjalankan web di perusahaannya. Untuk itu 

perlu pendampingan bagaimana men-set up web di perangkat yang dimiliki oleh 

perusahaan agar implementasi e-marketing dapat berjalan. 

3. Pendampingan ketiga, UKM diharapkan sudah melakukan transaksi dengan 

web/ e-marketing sehingga terjadi penjualan yang dihasilkan dengan 

menggunakan sarana tersebut. 

Dari hasil riset dan pendampingan yang telah dilakukan, model FMA bisa 

diterapkan oleh UKM Batik ditempat yang lain dengan berbagai modifikasi yang 

disesuaikan dengan kondisi UKM Batik masing-masing. Antisipasi masa depan 

perlu dilakukan oleh UKM Batik agar UKM Batik bisa bersaing dengan produk 

lainnya terutama setelah Indonesia masuk dalam Masyarakat Ekonomi Asean. 

Untuk menerapkan secara langsung model FMA, UKM Batik perlu 

pendampingan yang intensif dari berbagai pihak yang kompeten termasuk juga oleh 

pemerintah. Dalam pelaksanaan model ini, juga dihadapkan pada hambatan kultural 

atau kebiasaan turun temurun yang sulit diubah. Penerapan model FMA perlu 

literasi teknologi informasi. Untuk itu UKM Batik perlu dibiasakan untuk 

menggunakan teknologi ini untuk memperlancar usahanya. Pameran dan pengiriman 

barang yang selama ini menjadi andalan pemasaran, perlu ditambah dengan 

pemasaran online. Pemasaran dengan menggunakan sistem ini, disamping 

meningkatkan jangkauan pasar, juga bisa meningkatkan efisiensi biaya pemasaran.  
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