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ABSTRAK 
  
 
Murtadlo, Arif. 2013. Upaya Pengembangan Usaha Pengrajin Batik Malangan 
(Studi Kasus di Desa Druju Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten 
Malang). Skripsi. Jurusan Ilmu Ekonomi. Fakultas Ekonomi. Universitas 
Brawijaya.  Pembimbing:  Drs. Supartono, SU 
  
Kata Kunci: Batik, Batik Malangan  
 

Batik telah menjadi salah satu ikon budaya yang secara turun temurun 
telah diwariskan oleh nenek moyang dan telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai 
budaya asli Indonesia. Batik merupakan asset bangsa yang harus dilestarikan 
agar tidak punah oleh zaman. Keberadaan batik menjadi sangat penting bagi 
perkembangan perekonomian di Indonesia. 

 
Kabupaten Malang terdapat usaha penghasil batik malangan yang 

terletak di Desa Druju Kecamatan Sumbermanjing Wetan. Batik yang memiliki ciri 
khas tersendiri yang terus berupaya untuk dikembangkan dengan maksimal dan 
diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. 

 
Pendekatan penelitian yang digunakan untuk mencari dan 

mengumpulkan data adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian 
deskriptif. Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 
metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Validitas data menggunakan 
triangulasi sumber, triangulasi teknik, triangulasi waktu dan ketekunan 
pengamatan. 
Hasil penelitian menunjukkan:(1) batik malangan muncul pada tahun 1996 di 
Desa Druju Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang (2) Ada 
berbagai upaya untuk mengembangkan batik tersebut. (3) Upaya 
pengembangan tersebut yaitu melalu pemanfaatan modal dengan maksimal 
yaitu modal fisik, modal keuangan, modal manusia dan modal sosial. Upaya 
selanjutnya strategi pengembangan pasar agar kelangsungan batik malangan 
tetap terjaga dan agar batik malangan lebih dikenal luas dari berbagai daerah di 
Indonesia dan bahkan dunia. Upaya pengembangan berikutnya dengan cara 
strategi pengembangan produk baru. Upaya ini diharapkan supaya batik 
malangan dapat bersang dengan daerah penghasil batik yang ada di Indonesia, 
seperti Jogja, Solo, Madura, Pekalongan, Pacitan, Banyuwangi dan lain 
sebagainya. (4) perkembangan budaya dan fashion juga akan berdampak positif 
terhadap batik malangan. Batik digunakan secara meluas di segala kalangan 
mulai dari anak muda sampai orang dewasa. Demikian populernya batik, di masa 
kini tidak hanya dipakai sebagai baju atau pakaian saja. Banyak bentuk 
modifikasiberbagai keperluan rumah tangga yang berasal dari batik, seperti tas, 
sandal, sepatu, sprei, taplak meja, kerudung, aksesoris, suvenir, dan lain 
sebagainya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Semua negara yang ada di dunia baik negara-negara maju maupun 

negara berkembang tentu melaksanakan pembangunan ekonomi. Untuk 

meningkatkan pendapatan riil perkapita atau paling tidak mempertahankan 

tingkat pendapatan yang telah dicapai. Bagi negara sedang berkembang 

pembangunan ekonomi jelas dimaksudkan untuk  meningkatkan taraf hidup 

sehingga setaraf dengan tingkat hidup di negara-negara maju. 

Pembangunan ekonomi diarahkan kepada terwujudnya perekonomian 

nasional yang mandiri dan handal berdasarkan demokrasi untuk meningkatkan 

kemakmuran ekonomi secara selaras, adil dan merata. Pembangunan ekonomi 

merupakan salah satu pembangunan guna meningkatkan taraf hidup 

kesejahteraan rakyat. Sasarannya adalah untuk mencapai keseimbangan antara 

bidang pertanian dan bidang industri serta terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat. 

Krisis ekonomi sejak tahun 1997 yang lalu secara nyata telah 

menyebabkan jatuhnya ekonomi nasional khususnya usaha-usaha skala besar 

pada semua sektor termasuk industri, jasa dan perdagangan. Akhirnya tidak 

sedikit perusahaan yang bangkrut dan menutup usahanya. Sektor yang terbukti 

mampu bertahan menghadapi krisis moneter adalah Usaha Kecil Menengah 

(UKM). Perekonomian Indonesia masih bisa terselamatkan karena stabilnya 

kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah. Ini berarti segmen usaha tersebut 

telah teruji dan bisa beradaptasi terhadap berbagai perubahan bahkan saat krisis 

ekonomi sekalipun. 

UKM memiliki kontribusi signifikan pada pembangunan ekonomi, baik di 

negara-negara industri maupun negara berkembang. Peran UKM dalam 
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pembangunan ekonomi, antara lain dalam penyerapan tenaga kerja, peningkatan 

ekonomi lokal dan peningkatan nilai ekspor. UKM mampu menyerap tenaga kerja 

khususnya tenaga kerja informal karena karakerisik pekerjaan sektor UKM yang 

tidak membutuhkan syarat formal seperti halnya perusahaan besar, sedangkan 

UKM mampu meningkatkan ekonomi lokal melalui transaksi antar daerah dengan 

komodias lokal. Pada akhirnya, produk-produk UKM yang memiliki keunggulan 

kompetitif akan mampu menembus pasar global dan berkontribusi pada nilai 

ekspor. Meningkatnya peran UKM dalam pembangunan ekonomi mampu 

mendorong kesadaran pemerintah (lokal maupun pusat) untuk memberikan 

perhatian lebih terhadap peningkatan sektor UKM. 

Untuk mencapai perbaikan yang seimbang dalam tingkat hidup dan 

meningkatkan kesempatan kerja masyarakat, maka upaya pemerataan 

penyebaran industri sangat penting, selain mampu menyerap tenaga kerja yang 

cukup besar atau bersifat padat karya, teknologi yang digunakan pada umumnya 

tidak menuntut adanya tingkat pendidikan tinggi. Dengan penyebaran industri 

kecil ini, diharapkan akan mampu memberikan lapangan pekerjaan baru dan 

mampu meningkatkan pendapatan, sehingga dapat menanggulangi kemiskinan. 

 Tujuan dari strategi pengembangan sumber daya manusia adalah 

meningkatkan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan bagi 

pertumbuhan ekonomi, sosial, dalam  menciptakan masyarakat yang lebih baik 

dari apa yang diharapkan. Oleh karena itu agar potensi sumber daya manusia 

dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan maka tidak ada salahnya  

apabila tenaga kerja menciptakan lapangan kerja baru, maka usaha kecil 

menengah sangatlah perlu mendapatkan perhatian dan pembinaan secara lebih 

lanjut seperti pendidikan, pelatihan, penyuluhan, pendampingan serta perlu 

dilakukan berbagai penelitian. Karena selama ini diketahui bahwa banyak 

permasalahan yang sering dihadapi dalam pengembangan usaha kecil dan 
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menengah. Sumber daya manusia yang berkualitas dan tangguh, dapat 

menciptakan masyarakat adil dan makmur merata, baik materiil dan spiritual 

berdasarkan Pancasila dan Undang-undang 1945 yang sesuai dengan tujuan 

pembangunan nasional. Pentingnya peranan usaha kecil dalam 

mengembangkan perekonomian nasional ditunjukkan dengan ditetapkannya 

Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2008 tentang usaha kecil dan selanjutnya 

diikuti dengan peraturan pemerintah RI nomor 32 tahun 1998 tentang pembinaan 

dan pengembangan usaha kecil. Inti dari peraturan ini adalah adanya pengakuan 

dan upaya untuk memperdayakan mereka. Hal ini sebagaimana yang terungkap 

dalam PP tersebut: "bahwa usaha kecil merupakan bagian integral dari 

perekonomian nasional yang mempunyai kedudukan, potensi, dan peranan yang 

penting dan strategis dalam mewujudkan pembangunan ekonomi nasional yang 

kokoh, usaha kecil perlu diberdayakan agar dapat menjadi usaha yang tangguh 

dan mandiri serta dapat berkembang dan menjadi usaha menengah."  

 Kabupaten Malang memiliki banyak potensi Usaha Kecil Menengah yang 

bisa dikembangkan dengan maksimal. UMKM  yang berhasil dan sukses karena 

memiliki kemampuan berpikir kreatif dan inovatif. Karya dan karsa hanya 

terdapat pada orang-orang yang berpikir kreatif. Tidak sedikit orang dan 

perusahaan yang berhasil meraih kesuksesan karena memiliki kemampuan 

kreatif dan inovatif. Proses kreatif dan inovatif tersebut biasanya diawali dengan 

memunculkan ide-ide dan pemikiran-pemikiran baru untuk menciptakan sesuatu 

yang baru  dan berbeda. Sedangkan dalam suatu organisasi perusahaan, proses 

kreatif dan inovatif dilakukan melalui kegiatan penelitian dan pengembangan  

untuk meraih pasar. Baik ide pemikiran maupun tindakan kreatif tidak lain untuk 

menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. 

 Kabupaten Malang mempunyai banyak sekali UMKM  kreatif dan inovatif 

yang perlu terus dikembangkan agar mempunyai daya saing terhadap daerah 
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lain. Salah satu dari kerajinan yang perlu dikembangkan adalah batik yang 

merupakan warisan budaya dari nenek moyang sejak zaman dahulu. Batik 

terlahir sebagai seni karya yang mempunyai filosofi terhadap makna kehidupan. 

 Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia 

yang memiliki ribuan pulau dengan berbagai kekayaan alam dan juga kekayaan 

budaya yang dimiliki di setiap daerah. Kekayaan budaya yang ada di daerah-

daerah Indonesia menjadi kekayaan negara yang harus dilindungi dan terus 

dilestarikan. Kebudayaan-kebudayaan tersebut diantaranya adalah, Reog 

Ponorogo, Wayang Kulit, Candi Borobudur, berbagai baju-baju adat seperti Baju 

Bodo dari Sulawesi, Kebaya, Batik dan masih banyak lagi. 

Tanggal 2 Oktober 2009 merupakan hari yang bersejarah bagi bangsa 

Indonesia, karena pada hari itu organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan 

Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations, Educational, 

Scientific and Cultural Organization (UNESCO) menetapkan batik sebagai 

warisan budaya dunia yang berasal dari Indonesia. Kesempatan itu pula 

diresmikan bahwa tanggal 2 Oktober 2009 sebagai Hari Batik Nasional. Batik 

dinilai sebagai ikon budaya yang memiliki keunikan dan filosofi mendalam, serta 

mencakup siklus kehidupan manusia, sehingga ditetapkan sebagai warisan 

budaya tak benda dari kemanusiaan.  

Penetapan kain tradisional batik sebagai warisan budaya dunia dari 

Indonesia antara lain dengan menimbang batik sebagai kerajinan tradisional 

turun-temurun dari Indonesia yang kaya akan nilai budaya. Seni batik merupakan 

salah satu kesenian khas Indonesia yang telah ada sejak berabad-abad lamanya 

hidup dan berkembang, sehingga menjadi salah satu bukti peninggalan sejarah 

budaya bangsa Indonesia. Dalam penilaiannya, UNESCO juga meneliti 

perlindungan yang diberikan Pemerintah Indonesia terhadap batik.  
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Kesenian batik adalah kesenian gambar di atas kain untuk pakaian 

yang menjadi salah satu kebudayaan keluaga raja-raja Indonesia zaman dulu. 

Awalnya batik dikerjakan hanya terbatas dalam kraton saja dan hasilnya untuk 

pakaian raja dan keluarga serta para pengikutnya. Oleh karena banyak dari 

pengikut raja yang tinggal diluar kraton, maka kesenian batik ini dibawa oleh 

mereka keluar kraton dan dikerjakan ditempatnya masing-masing. 

Motif  kain  batik bukan sekedar keindahan yang berupa perpaduan dan 

komposisi ragam hias serta permainan warna yang mempunyai satu ciri khas 

tersendiri, tetapi juga mewakili sebuah identitas diri dan semangat yang 

terpancar dari pesona kesenian batik tersebut. Lekukan garis yang unik, 

dipadukan dengan arsiran-arsiran lembut terus berkembang dalam motifnya 

seolah-olah beradaptasi dan mengikuti satu demi satu perkembangan zaman. 

Terdapat ribuan motif batik yang ada di Indonesia. Semua motif itu 

tersebar di berbagai daerah, terutama Pulau Jawa dan merambat ke Sumatera. 

Batik tradisional dari setiap daerah memiliki keragaman dari ciri khas yang 

sangat menonjol sehingga dapat dibedakan antara batik dari daerah satu dengan 

batik daerah lain.  

Meski bukan daerah penghasil batik yang terkenal, Kabupaten Malang 

adalah salah satu daerah yang memiliki batik dengan ciri khasnya sendiri. Salah 

satu batik yang telah lama ada di Kabupaten Malang adalah batik Druju yang 

berasal dari Desa Druju Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang. 

Batik Druju dihasilkan di dusun terpencil bernama Wonorejo, di bawah perbukitan 

gunung kapur Malang Selatan yang membujur hingga pantai selatan Jawa yang 

memiliki suasana alam yang eksotis.  

Batik yang muncul  pada awal tahun 1996 dari tangan kreatif Eddi 

Subagyo ini memiliki kekhasan sendiri yang membedakan dengan batik-batik 
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yang ada di daerah lain, baik dilihat dari cara pengerjaan, motif maupun 

warnanya. Keunikan batik Druju tersebut sebenarnya adalah salah satu 

kekayaan budaya yang harus dilestarikan dan dikenal oleh masyarakat luas. 

Dari teknik pembuatannya, batik Druju berbeda dari batik manapun di 

dunia. Ciri khas batik Druju terlihat dari corak-corak batik yang menyambung dari 

bagian depan ke bagian belakang. Motif batik Druju menyambung karena 

ditorehkan setelah kain dijahit menjadi pakaian. Ciri khas lainnya, batik Druju 

identik dengan warna hitam pekat, lebih pekat dari batik manapun.  

Selama batik Druju ini berdiri, sudah lebih dari 500 motif batik lahir dari 

tangan pengrajin batik yang kreatif.  Motif-motif terinspirasi dari alam yang indah 

di kawasan Kecamatan Sumbermanjing Wetan, seperti corak kupu-kupu gajah, 

corak rerumputan maupun corak pantai dan lautan, dan ada motif yang sebagai 

andalan, yakni motif seribu mimpi. Dari keunikan-keunikan tersebut, dewasa ini 

produk batik Druju sudah beredar di luar negeri seperti Italia, Jerman, Singapura 

dan Malaysia. Bahkan batik Druju juga sempat tembus ke Amerika. .  

Bertitik tolak pada latar belakang tersebut diatas peneletian ini ditetapkan 

dengan judul “ UPAYA PENGEMBANGAN USAHA PENGRAJIN BATIK 

MALANGAN” (Studi kasus di Desa Druju Kecamatan Sumbermanjing Wetan 

Kabupaten Malang) 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan 

masalah yang diangkat adalah: 

1. Bagaimana upaya pengembangan usaha  pengrajin batik malangan  

di Desa Druju Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang?  

2. Bagaimana perkembangan batik malangan di Desa Druju dapat 

bersaing terhadap pasar batik di Indonesia? 
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1.3  Tujuan Penelitian 

1.  Untuk mengetahui upaya pengembangan usaha  pengrajin batik 

malangan di Desa Druju Kecamatan Sumbermanjing Wetan 

Kabupaten Malang.  

2. Untuk mengetahui perkembangan batik malangan di Desa Druju dapat 

bersaing terhadap pasar batik di Indonesia. 

 

1.4   Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1.  Bagi Perusahaan 

Sebagai bahan masukan dalam mengambil kebijaksanaan perusahaan 

untuk meningkatkan produksi atau usahanya dengan cara 

memperbaiki kelemahan atau kekurangan agar dapat bisa terus 

berkembang. 

2.  Bagi Pihak Lain 

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak yang 

memerlukan pengembangan pengetahuan lebih lanjut dan dapat 

digunakan sebagai bahan perbandingan untuk  kasus serupa 

mengenai upaya pengembangan batik malangan. 

3.  Bagi Penulis 

Sebagai sarana berfikir dan berlatih dalam menghadapi masalah untuk  

kemudian menyelesaikan pemecahannya. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Batik 

Batik berasal dari bahasa jawa yaitu mbatik yang terdiri dari dua kata 

yaitu amba yang berarti lebar, luas, kain; dan titik yang berarti titik atau matik 

(kata kerja membuat batik) yang berarti menghubungkan titik-titik menjadi 

gambar tertentu pada kain yang luas atau lebar (Wulandari, 2011:4). Sumber lain 

menyatakan bahwa kata batik berasal dari kata amba dan nitik yang merujuk 

pada teknik pembuatan corak dan pencelupan kain dengan menggunakan bahan 

perintang warna corak yang bernama malam  

 Batik berkembang sesuai dengan keinginan pasar. Jenis batik dibedakan 

dalam dua jenis yaitu:  

1. Batik tradisional yaitu: batik yang cara pembuatan dan produksinya masih    

 dilakukan dengan proses yang sederhana dan hasilnya produksinya yang 

 masih  rendah. Batik ini dihasilkan oleh usaha kecil. Batik tradisional ini 

 di bagi menjadi dua antara lain:  

         a.  Batik Tulis yaitu batik yang sebelum dibuat, digambar atau diberi motif 

 terlebih dahulu yang kemudian dibatik dengan menggunakan canting 

 dan  malam. Jadi yang dimaksud gedog adalah pembuatan kain yang 

 masih menggunakan alat tradisional.   

         b. Batik Cap yaitu: batik yang sebelum dibuat, digambar atau diberi motif 

 terlebih dahulu kemudian dicap dengan sebuah lempengan yang ada 

 cetakan motifnya.  

2. Batik Printing atau Sablon yaitu batik yang proses pembuatannya tidak 

 menggunakan malam maupun canting. Proses yang digunakan adalah proses 

 printing atau sablon yang bermotifkan batik. Biasanya di produksi oleh industri 
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 industri besar dengan jumlah produksi yang besar pula. Selain itu batik 

 dikelompokkkan menjadi dua kelompok yaitu:  

1. Batik Solo dan Jogjakarta dengan ciri-ciri antara lain:  

  Ragam hias bersifat simbolis, berlatarkan kebudayaan Hindu-Jawa yang 

 memiliki warna coklat, biru, hitam, dan krem (putih)  

2. Batik pesisir  (Pekalongan, Cirebon, Indramayu,  Madura) Garut, Lasem, 

 Jambi. Meskipun tidak terletak dipesisir tetapi ragam hias dan warnanya 

 hampir sama. Batik ini memiliki ciri ragam hias yang bersifat naturalistik 

 dan pengaruh berbagai kebudayaan asing terlihat kuat sedangkan 

 warnanya beraneka ragam.  

 

2.2 Fungsi Produksi 

 Secara umum produksi diartikan sebagai suatu kegiatan atau proses 

yang mentransformasikan masukan (input) menjadi hasil keluaran (output). 

Produksi adalah suatu kegiatan yang mengubah input menjadi output. Kegiatan 

tersebut dalam ekonomi biasa dinyatakan dalam fungsi produk. Fungsi produk 

menunjukkan jumiah maksimum output yang dapat dihasilkan dari pemakaian 

sejumlah input dengan menggunakan teknogi tertentu. Sedangkan menurut 

Sudarman, fungsi produksi adalah suatu persamaan matematis yang 

menunjukkan hubungan fungsional antara jumlah keluaran (output) maksimum 

yang dapat dihasilkan dalam satu proses produksi tertentu dan satu set 

masukan (faktor produksi) yang digunakan oleh produsen pada tingkat teknologi 

yang tertentu pula (Sudarman, 1992 : 56). Pada umumnya ekonomi 

menggunakan fungsi produksi untuk menggambarkan hubungan antara input 

dan output.. Faktor-faktor produksi dikenal pula dengan istilah input dan jumlah 

produksi selalu juga disebut sebagai output.( Sukirno, 2003 : 192) 
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Gambar 2.1 Fungsi Produksi 

Sumber: Sudarman, 1992 

Gambar tersebut menggambarkan bahwa dalam proses produksi dapat dibagi 

menjadi 3 rangkaian tahap produksi, yaitu tahap I, tahap II dan tahap III. Masing-

masing tahap merupakan kombinasi faktor produksi yang berbeda. Kombinasi 

faktor produksi yang secara teknis rasional adalah di produksi tahap II yaitu 

kombinasi faktor produksi di mana produksi rata-rata dari faktor produksi tersebut 

menurun tetapi produksi marjinalnya bernilai positif. 

 

2.3 Permodalan 

Modal adalah barang-barang atau peralatan yang dapat digunakan untuk 

melakukan proses produksi. Modal dapat digolongkan berdasarkan sumbernya, 

bentuknya, berdasarkan pemilikan, serta berdasarkan sifatnya. Berdasarkan 

sumbernya, modal dapat dibagi menjadi dua: modal sendiri dan modal asing. 

Modal sendiri adalah modal yang berasal dari dalam perusahaan sendiri. 

Misalnya setoran dari pemilik perusahaan. Sementara itu, modal asing adalah 

modal yang bersumber dari luar perusahaan. Misalnya modal yang berupa 

pinjaman bank. 
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Berdasarkan bentuknya, modal dibagi menjadi modal konkret dan modal 

abstrak. Modal konkret adalah modal yang dapat dilihat secara nyata dalam 

proses produksi. Misalnya mesin, gedung, mobil, dan peralatan. Sedangkan 

yang dimaksud dengan modal abstrak adalah modal yang tidak memiliki bentuk 

nyata, tetapi mempunyai nilai bagi perusahaan. Misalnya hak paten, nama baik, 

dan hak merek. 

Berdasarkan pemilikannya, modal dibagi menjadi modal individu dan 

modal masyarakat. Modal individu adalah modal yang sumbernya dari 

perorangan dan hasilnya menjadi sumber pendapatan bagi pemiliknya. 

Contohnya adalah rumah pribadi yang disewakan atau bunga tabungan di bank. 

Sedangkan yang dimaksud dengan modal masyarakat adalah modal yang 

dimiliki oleh pemerintah dan digunakan untuk kepentingan umum dalam proses 

produksi. Contohnya adalah rumah sakit umum milik pemerintah, jalan, 

jembatan, atau pelabuhan. 

 Modal dibagi berdasarkan sifatnya: modal tetap dan modal lancar. Modal 

tetap adalah jenis modal yang dapat digunakan secara berulang-ulang. Misalnya 

mesin-mesin dan bangunan pabrik. Sementara itu, yang dimaksud dengan modal 

lancar adalah modal yang habis digunakan dalam satu kali proses produksi.  

 

2.3.1 Modal Manusia 

 Modal manusia merupakan hal yang penting dalam pengembangan suatu 

usaha. Modal tersebut di antarnya adalah proses perolehan pengetahuan dan 

keterampilan melalui pendidikan bukan merupakan suatu bentuk konsumsi 

semata-mata, akan tetapi juga merupakan suatu investasi. Modal manusia atau 

human capital mengacu pada kumpulan keterampilan dan pengetahuan yang 

melekat pada kemampuan individu untuk melaksanakan pekerjaan yang 

kemudian menghasilkan nilai ekonomi. Keterampilan dan pengetahuan tersebut 
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diperoleh oleh pekerja melalui pendidikan dan pengalaman. pendidikan 

digunakan sebagai signal pasar yang menunjukkan produktivitas yang potential 

dari pekerja. Modal manusia adalah komponen yang sangat penting di dalam 

organisasi. Manusia dengan segala kemampuannya bila dikerahkan 

keseluruhannya akan menghasilkan kinerja yang luar biasa. 

 

2.3.2 Modal Sosial 

 Modal Sosial menurut Baker (dalam Yustika: 2008) adalah modal sosial 

sebagai sumber daya yang diraih oleh pelakunya melalui struktur spesial yang 

spesifik dan kemudian digunakan untuk memburu kepentingannya. Selain itu, 

Burt memaknai modal sosial sebagai teman, kolega, dan lebih umum kontak 

lewat siapapun yang membuka peluang bagi pemanfaatan modal ekonomi dan 

manusia. Modal sosial merupakan sumber kekuatan yang dihasilkan oleh 

manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Di dalam masyarakat sendiri 

tersimpan sejumlah potensi dan kekuatan, yang bila didayagunakan secara baik 

akan memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan. Modal sosial itu 

sendiri adalah kumpulan dari hubungan yang aktif di antara manusia; rasa 

percaya, saling pengertian dan kesamaan nilai dan perilaku yang mengikat 

anggota dalam sebuah jaringan kerja dan komunitas yang memungkinkan 

adanya kerjasama. Modal sosial merupakan kemampuan masyarakat untuk 

bekerja sama dengan mencapai tujuan bersama di dalam  berbagai kelompok 

dan organisasi. Modal sosial menunjuk pada ciri-ciri pada organisasi sosial yang 

berbentuk jaringan-jaringan horisontal yang di dalamnya berisi norma-norma 

yang memfasilitasi koordinasi, kerja sama, dan saling mengendalikan yang 

manfaatnya bisa dirasakan bersama  anggota organisasi. 
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2.4 Gambaran Usaha Kecil dan Menengah  

2.4.1 Pengertian Usaha Kecil dan Menengah  

 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008, usaha kecil adalah 

kegiatan ekonomi rakyat yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 

500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang tidak termasuk tanah dan bangunan 

tempat usaha atau yang memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 

2.500.000.000,00 (dua setengah milyar rupiah) dan milik warga negara 

Indonesia. Berdasarkan instruksi Presiden Nomor 10 tahun 1999 yang dimaksud 

usaha menengah adalah:   

a. Memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta 

 rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar 

 rupiah), yang tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.  

b. Milik warga negara Indonesia.  

c. Berdiri sendiri dan bukan termasuk anak perusahaan  baik langsung maupun 

 tidak langsung.  

d. Berbentuk usaha perseorangan yaitu badan usaha yang tidak berbadan 

 hukum atau badan usaha yang berbadan hukum.  

Pengertian UKM dilihat dari kriteria jumlah pekerja yang dimiliki berbeda antara 

negara yang satu dengan negara yang lain. Di negara yang satu mungkin 

diklasifikasikan sebagai UKM bagi negara lain bisa termasuk usaha besar.  

Contoh:   

a. Di Amerika: kriteria UKM disektor manufaktur jika jumlah karyawanya kurang 

 dari 500 orang.  

b. Di Prancis: kriteria UKM, jika jumlah karyawan kurang dari 10-40 orang jika 

 kurang dari 10 dikategorikan usaha kecil.   

c. Di Indonesia: Biro statistik mempunyai kriteria usaha kecil jika karyawannya 5-

 19 orang jika kurang dari 5 karyawan digolongkan usaha rumah tangga, dan 
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 usaha menengah terdiri atas 20-99 karyawan. 

Di Negara Indonesia sendiri, definisi atau kriteria usaha kecil dan menengah 

sampai saat ini dirasakan sudah tidak sesuai dengan kondisi dunia usaha, serta 

kurang dapat digunakan sebagai acuan oleh instansi  atau institusi lain, maka 

masing-masing institusi mempunyai definisi atau kriteria yang berbeda. Badan 

Pusat Statistik (BPS) menyusun kategori berdasarkan jumlah tenaga kerja. 

Menurut BPS, UKM adalah entitas bisnis yang  memiliki tenaga kerja kurang dari 

100 orang dengan rincian kategori sebagai berikut:  

a. Industri rumah tangga adalah suatu kegiatan industri yang memiliki tenaga 

 kerja satu sampai dengan empat orang.  

b. Industri kecil adalah suatu kegiatan industri yang memiliki tenaga kerja lima 

 sampai dengan 19 orang.  

c. Industri menengah adalah suatu kegiatan usaha industri yang memiliki tenaga 

 kerja 20 sampai dengan 99 orang.  

d. Industri besar adalah suatu kegiatan usaha industri yang memiliki tenaga kerja 

 100 orang atau lebih.  

 Departemen Perindustrian dan Perdagangan (Depperindag) dan Bank 

Indonesia memberikan batasan UKM berdasarkan nilai  asset (tidak termasuk 

tanah dan bangunan) yaitu masing-masing sebesar kurang dari Rp 5 milyar. 

Sedangkan Departemen Koperasi dan UKM (KUKM) memberikan batasan UKM 

berdasarkan nilai penjualan setahun yaitu sebesar kurang dari Rp 50 milayar. 

Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan (No. 

589/MPP/KEP/10/1999), mempunyai maksud antara lain:   

a. Industri kecil adalah suatu kegiatan usaha industri yang memiliki nilai investasi 

 sampai dengan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk 

 tanah dan bangunan tempat usaha.  

b. Industri kecil menengah adalah usaha industri dengan nilai investasi 
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 perusahaan sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar) tidak 

 termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.  

 

2.4.2 Peran UKM dalam Mengembangkan Ekonomi  

        Dalam pembangunan ekonomi di Indonesia UKM  selalu digambarkan 

sebagai sektor yang mempunyai peranan yang penting, karena sebagian besar 

jumlah penduduknya berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha 

kecil baik di sektor tradisional maupun modern. Peranan usaha kecil tersebut 

menjadi bagian yang diutamakan dalam setiap perencanaan tahapan 

pembangunan yang dikelola Departemen Koperasi dan UKM. Namun demikian, 

usaha pengembangan yang telah dilaksanakan masih belum memuaskan 

hasilnya, karena pada kenyataanya kemajuan UKM sangat kecil dibandingkan  

dengan kemajuan yang sudah dicapai usaha besar. Pelaksanaan kebijaksanaan 

UKM oleh pemerintah selama orde baru sedikit saja yang dilaksanakan, lebih 

banyak hanya merupakan semboyan saja, sehingga hasilnya sangat tidak 

memuaskan. Pemerintah lebih berpihak pada pengusaha besar hampir semua 

sektor,  antara lain perdagangan, perbankan, kehutanan, pertanian, dan industri.     

Kewirausahaan itu pada dasarnya untuk semua orang adalah karena hal 

itu dapat dipelajari. Peter F. Drucker, misalnya, pernah menulis dalam  Innovation 

and Entrepreneurship  bahwa,  "Setiap orang yang memiliki keberanian untuk 

mengambil keputusan dapat belajar menjadi wirausaha, dan berperilaku seperti 

wirausaha. Sebab (atau maka) kewirausahaan lebih merupakan perilaku 

daripada gejala kepribadian, yang dasarnya terletak pada konsep dan teori, 

bukan pada intuisi".  Dan perilaku, konsep, dan teori merupakan hal-hal yang 

dapat dipelajari oleh siapapun juga. Sepanjang kita bersedia membuka hati dan 

pikiran untuk belajar, maka kesempatan untuk menjadi wirausaha tetap terbuka. 

Sepanjang kita sadar bahwa belajar pada hakekatnya merupakan suatu proses 
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yang berkelanjutan, yang tidak  selalu berarti dimulai dan berakhir di sekolah 

atau universitas tertentu, tetapi dapat dilakukan seumur hidup, dimana saja dan 

kapan saja, maka belajar berwirausaha dapat dilakukan oleh siapa saja, meski 

tak harus berarti menjadi wirausaha "besar".  

Kekuatan ekonomi suatu negara memiliki kolerasi yang sangat positif 

dengan kontribusi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) terhadap perkembangan 

ekonomi suatu negara. Semakin besar kontribusi  UKM terhadap perekonomian 

maka semakin kuat ekonomi begara tersebut. Potensi keunggulan ekonomi dan 

sosial dari UKM ditandai dari kapasitas mereka dalam :  

a.  Penciptaan lapangan kerja pada tingkat biaya modal yang rendah.  

b. Perbaikan dalam forward dan backward linkage antara berbagai sektor.  

c. Penciptaan kesempatan bagi pengembangan dan adaptasi teknologi yang 

 tepat guna.  

d.  Sebagai pool of semi skill warkers.  

e.  Mengisi market nichet yang tidah efisien bagi perusahaan besar.  

f.  Sebagai pendukung perusahaan skala besar. 

 UKM di Indonesia tampak mendominasi sektor-sektor industri yang padat 

karya, sektor-sektor yang membutuhkan kemampuan beradaptasi dengan 

permintaan khusus pelanggan, dan sektor-sektor di mana skala ekonomi serta 

kekuatan merk secara umum tidak terlalu dipentingkan. Contoh sektor yang 

mempunyai ciri-ciri tersebut dan memiliki populasi UKM besar meliputi industri 

kulit dan produk plastik, keramik, serta berbagai produk logam. Sebaliknya, 

industri dengan populasi UKM sangat kecil atau hampir tidak ada meliputi produk 

tembakau,  pengolahan minyak, semen, pupuk, logam dasar dan peralatan 

elektornik. 
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4.2.3 Permasalahan-Permasalahan yang Dihadapi UKM   

 Di tengah-tengah segala kehebatan dan ketangguhan  krisis moneter 

serta kontribusi yang sangat besar dalam menumbuhkan perekonomian bangsa, 

UKM sesungguhnya memiliki masalah yang sangat rumit dan mengakar pada 

ketiadaan potensi. UKM memiliki banyak kelemahan yang sangat nyata dan yang 

sangat membutuhkan obat sesegera mungkin. Dari banyak hal itu, di antaranya 

ketiadaan kopetensi pada sisi:  

a. Pemasaran  

b. Permodalan  

c. Teknologi  

d. Organisasi dan   

e. Manajemen 

 

2.4.4 Pengembangan Usaha Kecil Menengah  

  Dalam menghadapi krisis seperti saat ini Suryana (2003) mengemukakan 

bahwa teori dynamic dan teori resource-based strategy sangat sesuai bila 

diterapkan pada pengembangan UKM nasional. Resourced-based strategy 

adalah strategi perusahaan yang memanfaatkan sumber daya internal yang 

superior untuk menciptakan kemampuan inti dalam menciptakan nilai  tambah 

untuk mencapai keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif. Akibatnya 

perusahaan kecil tidak lagi tergantung pada strategi kekuatan pasar melalui 

monopoli dan fasilitas pemerintah. Dalam strategi ini UKM mengarah pada skill 

khusus secara internal yang bisa memanfaatkan sumber daya lokalnya. Sumber 

daya perusahaan yang bisa dikembangkan adalah tanah, teknologi, tenaga kerja 

(kemampuan dan pengetahuan), modal dan warisan bakat keahlian yang turun 

temurun.  

Dalam rangka memperkuat perekonomian nasional di masa mendatang, 



18 

 

 

UKM harus dapat melakukan antisipasi secara tepat terhadap globalisasi 

ekonomi, karena dalam kondisi tersebut ekonomi Indonesia akan semakin 

terintegrasi ke dalam sistem ekonomi global yang ditandai oleh kemauan kuat 

untuk mengurangi berbagai bentuk proteksi serta mendorong proses deregulasi 

dan debirokratisasi menuju sistem ekonomi yang terbuka dan lebih berorientasi 

pada mekanisme pasar. Untuk itu tuntutan terhadap efisiensi dan produktivitas 

semakin tinggi agar dapat bersikap proaktif dalam proses globalisasi. Ekonomi 

kokoh yang ingin diwujudkan adalah ekonomi yang memiliki pertumbuhan tinggi, 

memiliki pertumbuhan tinggi, memiliki keterkaitan industri, mendorong 

transformasi ekonomi dan mampu memeratakan hasil-hasil pertumbuhannya. 

Dengan adanya  pembinaan UKM tersebut di atas diharapkan akan mampu 

memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan UKM, sehingga 

semakin memperkokoh ketahanan perekonomian dalam menghadapi era 

globalisasi dan perdagangan bebas. Strategi pengembangan UKM antara lain 

adalah kemitraan, bantuan, keuangan  dan modal ventura. 

     Kebijaksanaan pemerintah dalam pengembangan usaha kecil menengah 

(UKM) dalam jangka panjang bertujuan untuk meningkatkan potensi dan 

partisipasi aktif UKM dalam rangka mewujudkan pemerataan pembanguan 

melalui perluasan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan. Sasaran dan 

pembinaan usaha yang makin tangguh dan mandiri, sehingga pelaku ekonomi 

tersebut dapat berperan dalam perekonomian nasional, meningkatnya daya 

saing pengusaha nasional di pasar dunia, serta seimbangnya persebaran 

investasi antarsektor dan antargolongan. 

       Apapun yang dilakukan pemerintah dalam kaitan pengembangan UKM 

patutlah masyarakat mendukungnya. Karena, ini menyangkut sektor strategis, 

daya serapnya terhadap tenaga kerja yang luar biasa besar, sektor UKM terbukti 

mampu menjadi penyalamat justru pada saat bangsa ini dilanda krisis ekonomi.  
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2.4.5 Strategi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah 

 Peningkatan hasil UKM tergantung strategi-strategi yang diterapkan agar 

berjalan dengan maksimal. Strategi tersebut diharapkan dapat menumbuhkan 

penjualan dalam meningkatkan pendapatan UKM tersebut. Strategi-strategi yang 

diterapkan di antaranya: 

a)   Strategi Pengembangan Pasar  

        Menurut Kotler Strategi pengembangan pasar adalah strategi yang 

mengacu pada usaha untuk meningkatkan penjualan dari produk sekarang 

dengan mencari pasar-pasar baru yang mempunyai kebutuhan dan dapat 

dipenuhi oleh produk-produk yang yang dibuat oleh perusahaan. Menurut Kotler 

ada beberapa cara dalam strategi pengembangan pasar yaitu:  

1. Mencari kelompok pemakai potensial dalam daerah  pemasaran yang 

 minatnya dapat dibangkitkan.  

2. Mencari saluran distribusi tambahan untuk lokasi sekarang. Maksudnya 

 perusahaan dapat mempertimbangkan untuk melaksanakan penjualan 

 melalui saluran-saluran distribusi baru pada lokasi  yang ada, guna 

 menjangkau para pemakai lain.  

3.  Menjual produk di daerah baru atau keluar negeri. Maksudnya, perusahaan 

 dapat mempertimbangkan kemungkinan untuk mengadakan ekspansi ke 

 lokasi-lokasi baru atau ke luar negeri. Dengan demikian maka hambatan 

 dalam pengembangan pasar biasanya para konsumen sulit untuk 

 mengenali  produk dan biasanya  yang ada hanya tidak berhasilnya 

 dalam pengenalan  kebutuhan dari konsumen seperti kebutuhan 

 produk, promosi, kemasan.    

b) Strategi Pengembangan Produk Baru  

 Pengertian produk baru dapat meliputi produk orisinil, produk yang 

disempurnakan, produk yang dimodifikasi, dan merek  baru yang dikembangkan 
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melalui usaha riset dan pengembangan. Selain itu juga dapat didasarkan pada 

pandangan konsumen mengenai produk tersebut, apakah produk itu benar-benar 

baru bagi mereka atau tidak. Enam  kategori produk baru yang berdasarkan 

kebaruan-nya (newness) bagi perusahaan dan bagi pasar. Antara lain:  

    1. Produk yang benar-benar baru (baru bagi dunia), dalam hal ini produk baru 

 sebagai hasil dari inovasi yang menciptakan pasar baru.  

    2. Lini produk baru, produk baru yang memungkinkan perusahaan untuk 

 memasuki pasar yang sebelumnya telah ada untuk pertama kali.   

    3. Tambahan pada lini produk yang sudah ada, produk yang sudah ada, 

 produk  baru yang melengkapi  lini produk yang sudah ada (misalnya 

 ukuran kemasan baru, rasa yang berbeda dan lain-lain)  

    4. Penyempurnaan sebagai revisi terhadap produk yang sudah ada, 

 penyempurnaan produk merupakan pengenalan versi baru atau model 

 produk yang telah disempurnakan untuk menggantikan produk lama. 

 Penyempurnaan produk yang dapat dilakukan dengan cara:  

  a) Menambah ciri-ciri atau model baru.  

  b) Mengubah persyaratan/kebutuhan pemrosesan.  

  c) Mengubah kandungan/unsur-unsur produk.  

    5. Repositioning. Produk yang sudah ada dijual pada pasar atau segmen 

 pasar yang baru.  

    6. Pengurangan biaya. Produk baru yang menghasilkan unjuk kerja yang 

 sama pada tingkat biaya yang lebih rendah. 

Sebagian besar perusahaan memiliki sistem dan proses formal untuk mengelola 

program pengembangan produk baru. Secara  umum, proses-proses tersebut 

memiliki kesamaan dalam hal 6 tahap pokok  yang terdiri atas: (1) pemunculan 

ide (2) Penyaringan (3) pengembangan produk (4) pengujian produk (5) analisis 

bisnis (6) komersialisasi.                    
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Pengembangan produk baru ini harus dilakukan secara cermat karena 

tidak ada jaminan bahwa produk baru pasti akan sukses bila perusahaan telah 

sukses meluncurkan beberapa produk sebelumnya. Umumnya ada empat faktor 

utama penyebab kegagalan pengembangan produk baru, yaitu: 

1. Target pasar yang dituju terlampau kecil, sehingga penjualannya tidak 

 dapat  menutupi biaya riset dan pengembangan, biaya produksi, dan 

 biaya  pemasaran.  

2.  Kualitas produk yang tidak baik.  

3. Perusahaan tidak memiliki akses ke distributor dan pasar, misalnya kalah 

 bersaing dalam mendapatkan tempat (space) dalam rak-rak supermarket 

 atau toko pengecer lainnya.  

4. Timingnya tidak tepat artinya produk baru diluncurkan terlalu cepat, terlalu 

 lambat, atau bahkan pada saat selera konsumen telah berubah secara 

 drastis. Meskipun demikian, jika dikelola dengan baik, pengembangan 

 produk baru bisa berhasil dengan memuaskan. Paling tidak ada 

 beberapa faktor keberhasilan utama dalam pengembangan produk 

 baru, di antaranya adalah produk superior yang unik (misalnya  

 kualitas yang lebih baik, kemampuan baru, nilai guna (value in use) 

 yang lebih tinggi, dan lain-lain).     

 

2.5 Konsep Kewirausahaan  

2.5.1 Pengertian Wirausaha  

Wirausaha berasal dari kata wira: berani, usaha: berbuat untuk mencapai 

suatu tujuan.  Wirausaha adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk 

mewujudkan keinginannya untuk memuaskan kebutuhannya ataupun kebutuhan 

orang lain. Enterpreneur adalah proses menciptakan sesuatu yang berbeda 

dengan mengabdikan seluruh waktu dan tenaganya disertai dengan 
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menanggung resiko keuangan, kejiwaan, sosial dan menerima balas jasa dalam 

bentuk uang dan kepuasan pribadinya. Menurut  Shapero (dalam suryana)  

entrepreneur adalah seorang yang memiliki inisiatif, mengorganisir mekanis 

sosial dan ekonomi, dan menerima resiko kegagalan.  Enterpreneur adalah 

seorang yang melakukan aktivitas sebagai pelaku tugas-tugas manajerial, 

sebagai agen perubahan ekonomi serta secara individual bekerja mendasarkan 

diri pada psikologi, kepribadian dan sifatsifat pribadi mereka. Menurut  Suryana, 

kewirausahaan: kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar kuat dan 

sumber daya  untuk mencari peluang menuju sukses.  

Pengertian ini mengandung maksud bahwa seorang wirausaha adalah 

orang yang memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, berbeda 

dari yang lain. Atau mampu menciptakan sesuatu yang berbeda dengan yang 

sudah ada sebelumnya. Jadi, untuk berwirausaha dapat dilakukan dengan cara:  

1. memiliki modal sekaligus menjadi pengelola.  

2. menyetor modal dan pengelolaan ditangani oleh pihak mitra.  

3. hanya menyerahkan tenaga namun dikonversikan ke  dalam bentuk saham  

    sebagai bukti kepemilikan usaha. . 

      Oleh sebab itu, wirausaha merupakan potensi pembangunan, baik 

dalam jumlah maupun dalam mutu wirausaha itu sendiri. Sekarang ini kita 

menghadapi kenyataan bahwa jumlah wirausahawan Indonesia masih sedikit 

dan mutunya belum bisa dikatakan hebat, sehingga persoalan pembangunan 

wirausaha  

Indonesia merupakan persoalan mendesak bagi suksesnya 

pembangunan. Jika kita perhatikan manfaat adanya wirausaha banyak sekali. 

Lebih rincinya manfaatnya antara lain:  

1. Menambah daya tampung tenaga kerja, sehingga dapat  mengurangi 

 pengangguran.  
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2. Sebagai generator pembangunan lingkungan, bidang produksi, distribusi, 

 pemeliharaan lingkungan, kesejahteraan, dan sebagainya.  

3. Menjadi contoh bagi anggota masyarakat lain sebagai pribadi unggul yang 

 patut dicontoh, diteladani, karena seorang wirausaha itu adalah orang terpuji, 

 jujur, berani, hidup tidak merugikan orang lain 

 

2.5.2 Mental Seorang Wirausaha   

 Bermental wirausaha setidak-tidaknya mempunyai lima kekuatan untuk 

membangun kepribadian yang kuat, yaitu:   

a.  Kemauan yang keras  

 Merupakan kemauan untuk mencapai tujuan dan kebutuhan hidup. Kemauan 

 keras yang merupakan kunci keberhasilan untuk mengamalkan pengetahuan 

 dan memetik hasilnya.  

b. Keyakinan yang kuat atas kekuatan sendiri  

 Keyakinan bahwa setiap individu terlahir dengan segala potensi dan kekuatan. 

 Dengan keyakinan tersebut wirausahawan dapat menumbuhkan gairah 

 semangat bekerja atau berbuat sehingga tercapai tujuan hidupnya  

c. Kejujuran dan tanggung jawab  

 Salah satu keberhasilan seseorang adalah adanya kepercayaan orang lain 

 terhadap dirinya. Untuk mendapatkan itu semua seorang pengusaha harus 

 jujur dan bertanggung jawab.  

d. Ketekunan dan keuletan untuk bekerja keras  

 Kemajuan dan kesuksesan dapat dicapai dengan bekerja keras dengan cara 

 mengutamakan kekuatan pribadi dalam usaha mencapai  tujuan hidup. Kerja 

 keras tersebut dapat ditunjang dengan ketekunan dan keuletan dalam 

 bekerja.  

e. Pemikiran yang konstruksi dan kreatif  
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  Manusia mempunyai akal untuk dapat memecahkan masalah-masalah yang 

 dihadapi.  

 

2.5.3 Menumbuhkan Minat Berwirausaha  

        Semakin majunya suatu negara maka semakin banyak pula orang yang 

terdidik, dan akan banyak pula orang yang menganggur, maka akan dirasakan 

pentingnya dunia wirausaha. Pembangunan lebih mantap apabila ditunjang oleh 

para wirausahawan karena kemampuan pemerintah sangat terbatas. Pemerintah 

tidak akan mampu menggarap semua aspek pembangunan karena sangat 

banyak membutuhkan anggaran belanja, personalia, dan pengawasanya.  

Karena itulah, seorang wirausaha harus mempunyai potensi pembangunan, baik 

dalam jumlah maupun dalam mutu wirausaha itu sendiri. Sekarang ini  telah 

dihadapkan kenyataan bahwa jumlah wirausahawan Indonesia masih sedikit dan 

mutunya belum bisa dikatakan hebat, sehingga persoalan pembangunan 

wirausaha Indonesia merupakan persoalan mendesak bagi suksesnya 

pembangunan.  

Seorang wirausahawan yang sukses, sebagai salah satu kuncinya ia 

harus mempunyai kepribadian yang menarik. Dengan melihat adanya 

kekurangan yang terdapat pada dirinya, ia harus berusaha belajar dari sesama 

manusia atau lingkungannya. Bakat seorang wirausaha akan bertambah dan 

berkembang berkat pengetahuan, pengalaman yang diperoleh dari hasil interaksi 

dengan lingkungan.  

Bekal pengetahuan saja tidaklah cukup jika tidak dilengkapi dengan bekal 

keterampilan. Beberapa hasil penelitian terhadap usaha kecil menunjukkan 

bahwa sebagian besar wirausaha yang berhasil cenderung memiliki tingkat 

keterampilan khusus yang cukup. Beberapa keterampilan yang perlu dimiliki itu di 

antaranya:  
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a. Keterampilan konseptual dalam mengatur strategi  dan memperhitungkan 

 risiko.  

b. Keterampilan kreatif dalam menciptakan nilai tambah.  

c. Keterampilan dalam memimpin dan mengelola.  

d. Keterampilan berkomunikasi dan berinteraksi, dan 

e. Keterampilan teknik dalam bidang usaha yang dilakukan  

 

2.5.4 Pentingnya Pembangunan Kewirausahaan  

         Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan sumberdaya alam. 

Namun hal ini disertai pula dengan banyaknya jumlah penduduk yang semakin 

tahun semakin bertambah yang menjadikan Negara Indonesia tergolong ke 

dalam negara yang berpenduduk padat di dunia. Dengan kondisi yang demikian 

ini mengharuskan pemanfaatan sumberdaya alam yang tersedia ini untuk  

meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tentunya harus didukung dengan 

sumberdaya manusia yang berkualitas sehinnga dapat tercipta masyarakat adil 

dan makmur merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang 1945 yang sesuai dengan tujuan pembangunan nasional.  

          Pemanfaatan dan pengolahan sumber daya alam tersebut terwujud 

dalam bentuk pembangunan daerah masing-masing yang dilaksanakan secara 

berkesinambungan, berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan asas-asas 

pembangunan yang didasarkan pada kemampuan sumber daya alam serta 

potensi yang ada dengan memperhatikan aspirasi dan kepentingan daerah 

dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  

           Salah satu strategi pembangunan guna meningkatkan sumber daya 

manusia dan pengentasan kemiskinan yang berorientasi pada pemberdayaan 

adalah dengan peningkatan pengembangan usaha kecil. Kebanyakan negara 

berkembang belum mampu menyediakan lapangan pekerjaan yang layak bagi 
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masyarakat pada umumnya yang ditinjau dari segi kesejahteraannya.  

            Selain alasan-alasan di atas, banyak pemikiran yang mendukung 

perlunya pembangunan kewirausahaan, antara lain:  

a. Kewirausahaan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus membuka 

 banyak lapangan pekerjaan baru.  

b. Kewirausahaan banyak melahirkan kreativitas dan  inovasi baru dalam 

 melakukan usaha maupun teknologi.   

c. Kewirausahaan sering kali meningkatkan kualitas  kompetisi yang berjuang 

 pada nilai tambah bagi masyarakat.  

d. Menurunkan biaya dan waktu yang timbul akibat ketidakpastian.  

 

2.5.5 Membangun Swadaya Kewirausahaan di Masyarakat  

Dari beberapa pengalaman yang ada di negara-negara  maju bahwa 

untuk pembangunan UKM tidak bisa lepas dari usaha kecil yang telah dibangun 

oleh masyarakat. Karena telah dilihat bahwa pendapatan rata-rata masyarakat 

jauh lebih baik dan tinggi dibandingkan dengan negara yang tidak ada industri 

kecil dan memperoleh penghasilan dari sektor pertanian saja. Masih banyak 

yang harus dibenahi dalam menciptakan swadaya pembangunan kewirausahaan 

di dalam masyarakat. Adanya pembangunan nilai-nilai budaya dan perbaikan 

pendidikan kewirausahaan adalah salah satu kunci utama dari swadaya 

pembangunan kewirausahaan. Terdapat dua faktor kunci yang bersifat internal 

yang harus perlu diperhatikan dalam proses pembinaan UKM yaitu:  

a.  SDM kemampuan untuk meningkatkan kualitas SDM baik atas upaya sendiri  

 atau ajakan pihak luar. Selain itu dalam SDM juga penting untuk 

 memperhatikan etos kerja dan mempertajam naluri bisnis.  

b. Manajemennya yaitu mempunyai pengertian berpikir, bertindak, dan 

 pengawasan.   
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2.6 Pemasaran 

Pemasaran menurut American Marketing Association adalah 

pelakasanaan kegiatan usaha niaga yang diarahkan pada arus aliran barang dan 

jasa dari produsen ke konsumen. Secara garis besar jalur pemasaran dapat 

diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu: 

1. Pemasaran secara langsung, yaitu: 

a. Produsen menjual langsung dengan jalan mengunjungi konsumen dari 

rumah ke rumah. 

b.  Produsen menjual produknya secara langsung kepada konsumen di 

pasar dan di rumah produsennya. 

2. Pemasaran secara tidak langsung, yaitu dengan cara: 

a. Produsen menjual produk melalui tengkulak. 

b.  Produsen menjual produk melalui pengecer. 

c. Produsen menjual produk melalui suatu lelang.  

Strategi pemasaran yang tepat merupakan salah satu kunci utama dari 

keberhasilan industri kecil. Penentuan dan penerapan strategi pemasaran bagi 

industri kecil penting karena sangat berpengaruh terhadap peningkatan 

penjualan yang secara langsung dapat mempengaruhi tingkat keuntungan yang 

didapat. Strategi pemasaran ini meliputi kombinasi dari berbagai strategi dari 

beberapa faktor antara lain menyangkut produk, harga, promosi, saluran 

distribusi serta faktor lainnya yaitu pelayanan, lokasi dan bantuan teknis. 

 Pada dasarnya strategi pemasaran merupakan bagian internal dari suatu 

strategi bisnis yang befungsi untuk memberikan arah bagi industri dalam usaha 

mengaplikasikan beberapa fungsi dari manajemen pemasaran dalam suatu 

perusahaan/industri khususnya yang menyangkut strategi pemilihan pasar, 

perencanaan produk, penetapan harga, penentuan saluran distribusi dan 

pemilihan media promosi. Faktor-faktor lainnya yang perlu diperhatikan dalam 
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penentuan strategi pemasaran adalah faktor lingkungan, pasar, persaingan, 

perilaku konsumen, ekonomi, serta faktor internal dari perusahaan. 

 Strategi pemasaran yang berhasil pada umumnya dipengaruhi oleh 

antisipasi dan pemanfaat dari faktor-faktor tersebut serta adanya pengembangan 

dari variabel-variabel marketing mixnya yang meliputi produk, harga, distribusi, 

promosi, atau mengkombinasikan variabel-variabel tersebut ke dalam suatu 

rencana strategis yang menyeluruh. 

 Marketing mix merupakan inti dari sistem pemasaran perusahaan yang 

secara definitif dapat dikatakan sebagai kombinasi dari keempat variabel yaitu 

produk, harga, promosi, dan saluran distribusi. Kegiatan dalam marketing mix 

perlu dikombinasi dan dikoordinasi agar perusahaan dapat melakukan tugas 

pemasaran seefektif mungkin. 

 Konsep dasar diperlukan dalam pengembangan strategi pemasaran agar 

dapat berhasil dengan lebih baik, yaitu: 

a) Segmentasi pasar 

b) Penentuan posisi pasar 

c) Strategi memasuki pasar 

d) Strategi marketing mix 

e) Strategi penentuan waktu 

Keberhasilan industri kecil khususnya ditinjau dari sisi besarnya omzet 

penjualan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor dari pemasaran, yaitu, 

kualitas produk, penentuan harga, promosi dan pelayanan. Keempat faktor 

tersebut mendapatkan perhatian utama dalam pembahasan strategi pemasaran 

pada industri kecil yang berhasil. Hal ini dapat dijabarkan lebih lanjut bahwa rata-

rata industri kecil yang telah berhasil pada dasarnya telah menetapkan strategi 

pemasaran dari beberapa variabel tersebut. 
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1. Strategi produk 

Produk yang dihasilkan dengan mengutamakan unsur kualitas yang baik, 

disesuaikan dengan apa yang dikehendaki oleh konsumen selalu mengadakan 

perbaikan/pengembangan dari produk yang telah ada secara 

berkesinambungan. 

2. Strategi pelayanan 

Sistem pelayanan kepada pelanggan yang diberikan ditekankan pada unsur 

fleksibilitas yaitu dalam memenuhi permintaan pelanggan, serta memperhatikan 

keluhan dari pelanggan, penanganan yang cepat dan tepat waktu dalam 

mengirim pesanan serta menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan. 

3. Strategi promosi 

Sistem promosi saat ini diterapkan rata-rata dengan menggunakan media brosur, 

pembuatan profil industri, menitipkan produknya pada beberapa pelanggan/toko, 

agen dengan bagi hasil, meminta tolong kepada relasi untuk dapat 

memperkenalkan produknya kepada konsumen lain serta mengikuti beberapa 

pameran khususnya yang ditujukan untuk industri kecil serta fasilitas internet 

dalam promosi usahanya. 

4. Strategi harga 

Pada penetapan harga dengan memperhitungkan harga di pasar serta 

mempertimbangkan dari pihak pelanggan dengan memperhitungkan jumlah 

keuntungan dan biaya produksi. 

 Penerapan strategi pemasaran yang tepat sangat diperlukan bagi usaha 

untuk mencapai keberhasilan dari industri kecil dengan tetap memperhatikan 

faktor-faktor lain seperti modal, mesin-mesin, keahlian dari pekerja, 

pengembangan sumber daya manusia dan penggunaan teknologi yang lebih 

maju. 
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2.7 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terkait oleh Siswanti (2007) mengenai Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Perkembangan Industri Batik di Kawasan Usaha Batik Laweyan 

Solo menganalisis variabel yang diteliti yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi 

perkembangan industri batik meliputi faktor manajemen keuangan dan 

permodalan, faktor produksi, faktor sumber daya manusia dan faktor pemasaran. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian ini 

menemukan bahwa modal masih berasal dari milik pribadi dan untuk 

perkembangannya pengusaha kesulitan dalam mendapatkan modal tambahan 

khususnya dai pinjaman bank. Sedangkan untuk sistem keuangannya masih 

sederhana. Keterampilan membatik masih mengandalkan warisan leluhur 

menjadi kendala dalam faktor produksi dan sumber daya manusia. Persaingan 

dengan produk serupa dalam harga dan kualitas menjadi permasalahan dalam 

pemasaan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Hayati (2007) mengenai Pengaruh Faktor 

Sosial, Ekonomi dan Budaya terhadap Kewirausahaan Batik Garutan. Penelitian 

ini menggunakan metode deskriptif. Analisis untuk mengetahui kondisi 

pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi pada sektor  UKM utamanya 

dalam pengembangan kebudayaan tradisional melalui usaha batik di Kabupaten 

Garut. Penelitian ini menemukan bahwa perempuan sangat memegang peranan 

penting dalam usaha batik Garut yang memiliki kegigihan dan keuletan dalam 

mengembangkan usaha batik Garut. Pemerintah juga membantu dalam 

mempromosikan batik Garut ke masyarakat luas. 

Kholmi (2003), penelitian tentang analisis kendala yang dihadapi oleh 

usaha kecil dan dalam upaya pengembangan usaha di Malang. Hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa kendala perusahaan kecil yaitu pendekatan pemasaran 

yang secara tradisional, permodalan terbatas, sumber daya manusia yang 
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kurang memadai serta pencatatan yang masih sederhana. 

Penelitian ini mempunyai persamaan dengan penelitian sebelumnya 

tentang sebagian variabel yang digunakan yaitu mengenai aspek permodalan, 

pemasaran, sumber daya manusia dan kewirausahaan. Variabel- variabel 

tersebut akan membantu menganalisis upaya pengembangan usaha pengrajin 

batik malangan di Desa Druju Kabupaten Malang. 

   

2.8 Kerangka Pikir Penelitian 

 Kerangka pikir penelitian menjelaskan pola alur pikir dalam melakukan 

penelitian. Obyek penelitian yang diambil adalah usaha kerajianan batik yang 

berada di Desa Druju Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang. 

Batik merupakan salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Beberapa 

daerah yang terkenal penghasil batik adalah Pekalongan, Madura, Jogja dan 

Malang.  

Gambar 2.2 Kerangka Pikir Penelitian 
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Gambar tersebut menjelaskan bahwa upaya pengembangan usaha 

pengrajin batik  Malangan yaitu dengan cara memaksimalkan peran modal yang 

terdiri dari modal fisik, modal keuangan, modal manusia dan modal sosial. 

Kemudian diperlukan strategi pengembangan pasar agar batik malangan lebih 

dikenal oleh masyarakat di Indonesia. Setelah itu upaya selanjutnya yaitu 

dengan strategi penambahan produk baru agar batik malang bisa bersaing 

dengan batik dari daerah lain yang ada di Indonesia. Upaya-upaya tersebut juga 

berhubungan positif dengan pelestarian budaya Indonesia dan perkembangan 

fashion. Batik yang dulu dianggap kuno sekarang sudah menyesuaikan dengan 

selera remaja. Hasil analisis dari penelitian ini digunakan untuk mengetahui 

upaya pengembangan usaha pengrajin batik Malangan di Desa Druju 

Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang dan bertujuan agar batik 

terus berkembang dan dapat meningkatkan penghasilan masyarakat. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif 

lebih ditinjau dari perspektif subyek penelitian. Pendekatan ini digunakan karena 

pendekatan kualitatif lebih bersifat deskriptif di mana permasalahan yang diteliti 

tidak dituangkan dalam bentuk angka-angka dan statistik. Angka-angka yang 

digunakan dalam penelitian ini hanya bersifat sebagai pendukung. 

 Metode kualitatif lebih berdasarkan pada filsafat fenomenologis yang 

mengutamakan penghayatan (Moleong, 2004: 14). Metode kualitatif berusaha 

memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku 

manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. Penelitian 

deskriptif bertujuan untuk menggambarkan faktor-faktor apa saja yang 

memengaruhi perkembangan usaha batik malangan di Desa Druju, Kecamatan 

Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang. 

 Rancangan penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Penelitian 

studi kasus merupakan serangkaian kegiatan penyelidikan untuk 

mendeskripsikan dan menganalisis secara intensif dan terperinci suatu gejala 

atau unit sosial tertentu, seperti individu, kelompok, komunias, atau lembaga. 

Peneliti berusaha untuk mencari tahu sekaligus menganalisis faktor-faktor yang 

memengaruhi perkembangan industri batik di Kabupaten Malang. Penelitian ini 

menggunakan studi kasus untuk  membatasi penelitian di usaha batik Druju 

Kabupaten Malang. 

 

3.2 Kehadiran Peneliti 

Peneliti dalam penelitian ini bertindak sebagai instrumen kunci (key 
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instrumen) yang merencanakan penelitian, turun ke lapangan secara aktif, 

mengumpulkan data, dan sekaligus sebagai pelopor hasil penelitian. Peneliti 

sebagai alat dalam mengumpulkan data di lapangan, karena peran peneliti 

menjadi personil dari keseluruhan proses penelitian. 

 

3.3 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan tepatnya di Desa Druju Kecamatan 

Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang. Pemilihan lokasi dilakukan secara 

purposive. Tahap pertama dipilih Kabupaten Malang secara sengaja. Tahap 

kedua dipilih Desa Druju karena memiliki usaha batik paling besar yang ada di 

Kabupaten Malang. 

 

3.4 Sumber Data 

Menurut Lofland dan Lofland (dalam Moleong, 2004:157) sumber data 

utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan. Selebihnya adalah 

data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data dalam penelitian ini 

yaitu data primer yang diperoleh langsung melalui wawancara dengan informan 

penelitian yaitu pelaku usaha batik/pengrajin batik sebagai produsen. Adapun 

data-data yang diperoleh berupa data sekunder yaitu dokumen-dokumen yang 

berkaitan dengan usaha batik Malangan di Kabupaten Malang, serta dari 

aparatur pemerintah Kabupaten Malang dan serta hasil dari dokumentasi dan 

observasi peneliti dari Pemerintah Kabupaten Malang dan Dinas Perindustrian 

dan Perdagangan Kabupaten Malang. 

  

3.5 Proses  Pengumpulan Data 

 Proses pengumpulan data dilakukan dengan tiga cara yaitu: 

1.  Wawancara mendalam (depth interview) 
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Wawancara atau interview adalah teknik pengambilan data yang 

dilakukan dengan cara bertanya atau berdialog dengan responden guna 

mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya mengenai data yang diperlukan. 

Wawancara mendalam dilakukan untuk menggali informasi mendalam tentang 

industri batik Malangan ini. Wawancara menggunakan perpaduan antara semi 

terstruktur dan tidak terstruktur di mana peneliti membuat kerangka pertanyaan 

yang akan diajukan kepada responden. Selain itu peneliti juga menyelipkan 

beberapa pertanyaan sebagai pendalaman dari masalah yang ingin diungkap 

peneliti. Interviewee di sini adalah pelaku usaha atau produsen batik, aparatur 

pemerintah Kabupaten Malang. 

2. Pengamatan atau Observasi 

Observasi adalah metode yang kompleks. Menurut nasution (1988) 

menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para 

ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia 

kenyataan yang diperoleh melalui observasi (Sugiyono, 2010:310). Dalam 

penelitian ini metode observasi yang dipilih adalah metode observasi tidak 

langsung terstruktur, karena dalam proses pengumpulan data peneliti hanya 

berperan sebagai pengamat dan tidak ikut serta dalam proses yang sedang 

diamati. Selain itu, sejak awal peneliti telah mengetahui secara pasti tentang apa 

yang akan diamati. Peneliti mengamati baik secara langsung  yakni mengamati 

usaha industri batik di Desa Druju, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, 

Kabupaten Malang, dan serta mengamati secara tidak langsung melalui informan 

lainnya. 

3. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang meliputi buku-

buku yang relevan dengan penelitian, peraturan-peraturan laporan kegiatan, foto-

foto dan berbagai data lain yang berhubungan dalam hal ini objeknya adalah 
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batik Druju. Data-data yang diperoleh dengan teknik ini diambil dari pihak 

pemerintah Kabupaten Malang yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan 

hasil pengamatan di lapangan. 

 

3.6 Instrumen Penelitian 

Instrumen adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data  dalam 

suatu penelitian dan penilaian. Instrumen merupakan alat ukur yang digunakan 

untuk mendapatkan informasi kuantitatif dan kualitatif tentang variasi karakteristik 

variabel penelitian secara objektif. Instrumen memegang peranan penting dalam 

menentukan mutu suatu penelitian dan penilaian. Instrumen yang dipakai untuk 

penelitian ini adalah pedoman wawancara dan pedoman observasi. 

1. Pedoman wawancara 

Pedoman wawancara digunakan agar wawancara yang dilakukan tidak 

menyimpang dari tujuan penelitian. Pedoman ini disusun tidak hanya 

berdasarkan tujuan penelitian, tetapi juga berdasarkan teori yang berkaitan 

dengan masalah yang diteliti. 

2. Pedoman observasi 

Pedoman observasi digunakan agar peneliti dapat melakukan 

pengamatan sesuai dengan tujuan penelitian. Pedoman observasi dibuat 

berdasarkan apa yang akan diamati ketika observasi berlangsung sehingga data 

yang didapat sebagai hasil observasi dapat diperoleh semaksimal mungkin. 

 

3.7 Analisis Data 

Analisis data adalah kegiatan yang dilakukan setelah data terkumpul. 

Analisis data kualitatif bersifat deduktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data 

yang diperoleh. Selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi 

hipotesis. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis model interaktif 
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yang terdiri dari tiga komponen analisis, yaitu reduksi data , penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan. 

1. Reduksi data 

Reduksi data yaitu proses pemilihan data, menyederhanakan data 

penting yang dibutuhkan dari lapangan, dan menyisihkan data kurang penting 

yang muncul dari catatan di lapangan (Sugiyono,2010:338). Data yang telah 

direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti 

untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari data tersebut jika 

suatu saat diperlukan. 

2.  Penyajian data  

Penyajian data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun 

yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

keputusan. Setelah data direduksi, maka kegiatan selanjutnya adalah 

menyajikan data tersebut. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data yang biasa 

dilakukan adalah dengan teks yang bersifat naratif atau uraian singkat, bagan, 

hubungan antar kategori dan sejenisnya (Sugiyono,2010:341), sehingga 

memudahkan pembaca memahami apa yang sedang terjadi dan merencanakan 

apa yang selanjutnya akan dikerjakan berdasarkan data tersebut. 

3. Penarikan kesimpualn/verifikasi  

Penyajian data  berasal dari hasil reduksi dan juga selama penelitian 

berlangsung atau selama proses pengumpulan data agar tidak ada data penting  

yang tertinggal. Demikian dalam verifikasi juga memerlukan validasi data kembali 

ke proses pengumpulan data. 

 Peneliti mengumpulkan data melalui wawancara dengan informan baik 

pengrajin dan aparatur pemerintah mengenai faktor-faktor yang memengaruhi 

perkembangan usaha batik di Kabupaten Malang, adapun data yang lainnya 

diperoleh melalui artikel yang tersaji  di media massa baik elektronik dan cetak 
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khususnya media massa lokal Malang. Selama proses pengumpulan data ini, 

peneliti mereduksi data, memilah informasi yang dibutuhkan dan yang tidak 

dibutuhkan, terkait dengan faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan 

usaha batik di Kabupaten Malang. Kemudian data-data yang telah direduksi 

disajikan (penyajian data ini dilakukan selama pengumpulan data berlangsung). 

 Selama penyajian data dilakukan, peneliti berusaha melakukan 

penyimpulan atau verifikasi terhadap penyajian data  dari hasil reduksi yang 

dilakukan, namun penyimpulan di sini tidak terlepas juga selama proses 

pengumpulan data berlangsung. Selain itu, selama penyajian data juga bertolak 

juga dari proses selama pengumpulan data berlangsung, dan pemilihan data 

yang dibutuhkan, serta merancang untuk membuat kesimpulan. Begitu juga pada 

proses reduksi data yang memilah informasi yang dibutuhkan selama 

pengumpulan data berlangsung melalui penyajian data yang dilaksanakan untuk 

memperoleh kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. Dan proses verifikasi ini 

adalah proses dimana ketiga kegiatan lainnya yaitu pengumpulan data, 

penyajian data, dan reduksi data merupakan hasil akhir yang didapatkan oleh 

peneliti tidak terlepas dari ketiga proses lainnya, karena validasinya juga akan 

kembali ketiga proses tersebut. 

 

3.8 Pengecekan Keabsahan Data 

Pengecekan keabsahan data atau validitas adalah suatu ukuran yang 

menunjukkan tingkat keandalan suatu alat ukur. Dalam penelitian ini, teknik 

pengecekan keabsahan data yang dilakukan adalah perpanjangan pengamatan 

dan triangulasi. 

1. Perpanjangan  pengamatan 

Perpanjangan pengamatan berarti seorang peneliti harus sering kembali 

ke lapangan. Dengan cara ini hubungan antara peneliti dan nara sumber 
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senantiasa akrab sehingga pada akhirnya kehadiran peneliti tidak lagi 

mengganggu perilaku yang dipelajari (Sugiyono,2010:369). Dalam perpanjangan 

pengamatan ini dapat pula dilakukan pengecekan kebenaran data yang 

didapatkan sebelumnya. 

2. Triangulasi 

Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber 

dengan berbagai cara dan waktu (Sugiyono,2010:369). Triangulasi adalah teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar 

data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu 

(Moleong, 2004:330). Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu. peneliti melakukan 

pengecekan informasi yang diperoleh dengan menanyakan hal yang sama pada 

beberapa orang yang dianggap paham mengenai perkembangan industri batik 

yang diteliti. Karena data-data yang diperoleh  dalam penelitian ini merupakan 

data primer yakni dari hasil wawancara, sedangkan data sekundernya berasal 

dari artikel dari media massa baik cetak maupun elektronik terkait dengan 

perkembangan industri batik malangan. 

a.  Triangulasi sumber 

Triangulasi sumber adalah menguji kredibilitas data dengan cara 

mengecek data melalui beberapa sumber sehingga menghasilkan kesimpulan 

yang tepat. Adapun skema dari triangulasi sumber dalam penelitian ini adalah: 

Gambar 3.1 Triangulasi sumber 

 

 
 
 
 
 
 
Sumber: Sugiyono, 2010 
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Dari skema di atas dapat dijelaskan bahwa penelitian ini ada tiga sumber  

yang dijadikan acuan pengambilan data, yaitu pengrajin batik, pengusaha batik 

dan dokumen terkait. Triangulasi sumber ini dilakukan dengan cara mengecek 

data yang telah diperoleh melalui tiga sumber tersebut. Sebagai contoh, untuk 

menguji kredibilitas  mengenai sejarah batik Druju, maka pengumpulan data dan 

pengujian data yang telah diperoleh dilakukan pada pengrajin batik, pengusaha 

batik dan dokumen terkait sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan. 

b.  Triangulasi teknik 

Triangulasi teknik adalah menguji kredibilitas data dengan cara mengecek 

data pada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Adapun skema dari 

triangulasi teknik dalam penelitian ini adalah: 

Gambar 3.2 Triangulasi Teknik 

 

 

 

 
Sumber: Sugiyono, 2010 
 
 

         Dari skema di atas dapat dijelaskan bahwa penelitian ini ada tiga teknik 

yang dijadikan acuan pengambilan data, yaitu wawancara, observasi dan 

dokumentasi. Triangulasi teknik ini dilakukan dengan cara mengecek data yang 

telah diperoleh melalui tiga teknik tersebut. Sebagai contoh, data mengenai motif 

batik Druju diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi dan 

dokumentasi. Bila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut 

menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut 

kepada nara sumber data yang bersangkutan atau yang lain untuk memastikan 

mana yang benar. 
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c.  Triangulasi waktu 

Triangulasi waktu adalah mengecek data dari sumber dan teknik yang 

sama dalam waktu yang berlainan. Adapun skema dari triangulasi teknik dalam 

penelitian ini adalah: 

Gambar 3.3 Triangulasi Waktu 

 

 

 
 
 
 
Sumber: Sugiyono, 2010 

 
 

Dari skema di atas dapat dijelaskan bahwa penelitian ini ada tiga waktu 

yang dijadikan acuan pengambilan data, yaitu pagi, siang dan sore untuk 

mendapatkan situasi yang berbeda-beda. Penelitian dilakukan berulang-ulang 

sampai ditemukan kepastian dan kesimpulan data. 

  

3.9 Tahap Penelitian 

Agar penelitian ini terstruktur, maka dalam melakukan penelitian harus 

berurutan sesuai tahapan antara lain: 

1. Pra penelitian 

a. Penyusunan desain penelitian berupa latar belakang penelitian, 

rumusan masalah, tujuan, manfaat, ruang lingkup, metode 

pengumpulan data dan instrumen penelitian yang berupa 

pedoman wawancara dan pedoman observasi. 

b. Studi kepustakaan guna mendasari pembahasan teoritis yang 

sesuai dengan permasalahan 

c. Penyusunan instrumen penelitian yang diawali dengan observasi 

Sore 

Siang Pagi 
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pendahuluan agar tidak ada indikator variabel yang terlewat. 

2. Pelaksanaan penelitian  

Pelaksanaan dilandaskan pada instrumen yang telah dibuat yaitu 

pedoman wawancara dan pedoman observasi. Pada tahap pelaksanaan 

seluruh metode yang telah direncanakan akan digunakan untuk 

mengumpulkan dan mengolah data yang telah didapat sehingga 

mendapatkan kesimpulan yang tepat. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 Penelitian ini mengambil obyek penelitian usaha pengrajin batik Malangan 

yang berada di Desa Druju Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten 

Malang. Sebagaimana yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya bahwa 

penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, berdasarkan rumusan 

masalah yang diambil. Penelitian kualitatif ini lebih cenderung pada pemahaman 

tentang fenomena yang terjadi di sekitar kita dan berusaha untuk menjelaskan 

atau mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata maupun bahasa dengan 

berdasarkan pada metode-metode ilmiah. 

 Berdasarkan pada metode pengumpulan data yang telah di paparkan 

pada bab III, yaitu dengan dilakukan observasi langsung dilapangan. Selain itu, 

hal lain yang juga penting dalam penelitian ini yaitu wawancara dengan para 

informan-informan terkait yang dapat memberikan informasi mengenai 

permasalahan yang diteliti oleh penulis. Informan di sini adalah pihak-pihak yang 

terlibat, baik langsung maupun tidak langsung dalam usaha pengrajin batik 

malangan. 

 Informan yang dijadikan sebagai sumber informasi dalam penelitian ini 

sebagai berikut: pertama, Bapak Eddy subagyo dan Ibu Antik sebagai pemilik 

usaha pengrajin batik malangan; kedua, karyawan yang bekerja di perusahaan 

yang secara langsung maupun tidak langsung dalam proses produksi batik dan 

ketiga yaitu aparatur desa dalam hal ini kepala desa sebagai informan 

pendukung dalam proses pemgumpulan data. Secara lebih rinci daftar informan 

dapat dilihat di tabel 4.1. 
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Tabel 4.1 Nama-Nama Informan 

No Nama Informan Umur Bagian 

1 Bapak Eddy Subagyo 47 tahun Pemilik Usaha 

2 Ibu Antik 42 tahun Pemilik Usaha 

3 Mbak Linda 31 tahun Pemasaran 

4 Mas Andik 28 tahun Koordinator sketsa 

5 Mas Didit 28 tahun Koordinator Pewarnaan 

6 Mbak Merga 23 tahun Koordinator Membatik 

7 Mbak Lia 22 tahun Penjaga Butik 

8 Ibu Endang 49 tahun Kepala Desa 

9 Ibu Endah 37 tahun Konsumen 

10 Bapak Bambang 45 tahun Konsumen 

11 Bapak Rahmad 43 tahun Konsumen 

Sumber: Diolah dari lapangan, 2012 

 
 

 Berdasarkan penjelasan di atas, informan kunci dalam penelitian ini 

adalah pemilik usaha dan karyawan di usaha pengrajin batik yang terlibat 

langsung dalam proses produksi batik. Informan kunci ini dapat memberikan 

informasi penting mengenai analisis usaha pengrajin batik malangan di Desa 

Druju Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang. Selanjutnya 

informan lain yang juga berperan penting dalam memberikan informasi mengenai 

usaha pengrajin batik ini yaitu Kepala Desa Druju dan para konsumen selaku 

informan pendukung, di mana informasi yang diperoleh dapat digunakan dalam 

uji keabsahan data selain informasi yang diperoleh dari informan kunci. 

 
4.1  Gambaran Umum Usaha Pengrajin Batik Malangan di Desa Druju 
 Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang 
 
4.1.1 Gamabaran Umum Desa Druju Kecamatan Sumbermanjing Wetan 
 Kabupaten Malang 
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 Desa Druju terletak di Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten 

Malang. Desa ini berbatasan dengan Samudera Hindia di sebelah selatan dan 

Desa Sumbermanjing Kecamatan Sumbermanjing, sebelah utara berbatasan 

dengan Desa Tawang Kejeni di Kecamatan Turen, kemudian sebelah barat 

berbatasan dengan Desa Segaran Kecamatan Gedangan, Sedangkan 

berbatasan dengan Desa Tlogosari Kecamatan Sumbermanjing sebelah timur. 

Desa Druju mempunyai luas wilayah 1.726 hektar, diantaranya luas pemukiman 

seluas 386 hektar, luas persawahan 40 hektar, kemudian untuk luas perkebunan 

sebesar 92 hektar, tanah makam seluas 3,07 hektar, pekarangan 203,8 hektar, 

perkantoran 0,056 hektar, dan prasarana umum lainnya 1000,07 hektar . Desa 

Druju termasuk desa terpencil di Kabupaten Malang, terbukti jarak tempuh dari 

desa ke ibu kota kabupaten sekitar 35 KM dan waktu tempuh sekitar satu jam, 

sedangkan jarak ke ibu kota propinsi sekitar 125 KM dan ditempuh dengan 3 jam 

perjalanan. 

 Desa Druju memiliki jumlah penduduk pada tahun 2012 sebesar 5672 

jiwa untuk penduduk berjenis kelamin laki-laki, sedangkan penduduk beridentitas 

perempuan berjumlah 6202 jiwa. Jumlah tersebut mengalami kenaikan jumlah 

penduduk karena pada tahun 2011 Desa Druju memiliki jumlah penduduk laki-

laki berjumlah 5593 jiwa, sedangkan untuk penduduk perempuan berjumlah 6128 

jiwa. Peningkatan tersebut disebabkan angka kelahiran lebih banyak dari pada 

angka kematian.  

 Pendidikan merupakan hal yang penting dalam pembangunan sebuah 

desa, tingkat pendidikan juga akan menentukan kesuksesan desa tersebut. Desa 

Druju yang terletak jauh dari perkotaan memiliki tingkat pendidikan yang tentunya 

tertinggal dari daerah yang dekat dengan daerah perkotaan. Faktornya adalah 

karena di Desa Druju tidak memiliki sarana pendidikan yang lengkap dan maju 
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dibandingkan dengan sarana sekolah yang ada di kota.  

 Pendidikan penduduk di Desa Druju tergolong merata antara laki-laki dan 

perempuan. Lebih jelas akan ditampilkan dalam tabel 4.2 berikut ini. 

 

Tabel 4.2 Pendidikan Formal Penduduk Desa druju 

Lulusan Laki-Laki Prempuan 

SLTP 1010 785 

SLTA 505 364 

D1 19 32 

D3 6 8 

S1 58 62 

S2 2  

Sumber: Buku profil Desa Druju 

 

 Tabel tersebut menggambarkan  bahwa pendidikan masyarakat Desa 

Druju tidak jauh beda dengan masyarakat desa yang lain yaitu lulusan yang 

paling banyak dari SLTP dan SLTA, sedangkan untuk lulusan perguruan tinggi 

tergolong sedikit yaitu total berjumlah 187 orang untuk semua tingkatan dari D1, 

D3, S1 dan S2. Dari riwayat pendidikan tersebut ada hubungan erat terhadap 

mata pencaharian penduduk Desa Druju yaitu kebanyakan penduduk berprofesi 

sebagai buruh tani. Untuk lebih jelas akan dipaparkan pada tabel berikut. 

 

Tabel 4.3 Mata Pencaharian Penduduk Desa Druju 

Mata Pencaharian Laki-laki Perempuan 

Buruh Tani 740 747 

PNS 25 22 
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Lanjutan tabel 4.3 Mata Pencaharian Penduduk Desa Druju 

TNI 12  

Pensiunan PNS/TNI/POLRI 59  

Supir 112  

Tukang Ojek dan Tukang Batu 110  

Sumber: Buku profil Desa Druju 

 

 Desa Druju memiliki kondisi alam yang sangat indah, di bawah perbukitan 

gunung kapur Malang Selatan yang membujur hingga Pantai Selatan Jawa. 

Suasana alam yang eksotis dan terdapat pegunungan kapur sehingga Desa 

Druju terkenal sebagai penghasil gamping. Karena berbatasan dengan 

Samudera Hindia, Desa Druju juga merupakan tempat wisata pantai yang 

terkenal dengan Pantai Sendang Biru yang berada di balik perbukitan kapur. 

Dengan kondisi demikian, cuaca Desa Druju sering berubah ubah. Oleh sebab 

itu pengrajin batik harus peka terhadap kondisi tersebut   

 

4.1.2 Sejarah Batik Malangan di Desa Druju 

 Sejarah batik Druju berawal pada tahun 1995, Bapak Edy Subagyo dan 

Ibu Antik diajak temannya orang dari Italia bernama Milo untuk membangun 

usaha yang berbeda dengan yang lain. Ibu Antik bersama suaminya berfikir kira-

kira usaha apa yang belum banyak di wilayah Malang. Akhirnya mereka 

mengembangkan batik karena dirasa batik belum banyak berkembang di wilayah 

Malang. 

  Eddi Subagyo merantau ke berbagai daerah penghasil batik. Eddi 

Subagyo mempelajari berbagai hal mengenai pembuatan batik dari berbagai 

daerah tersebut yang antara lain adalah Jogjakarta, Solo dan Pekalongan dan 
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Madura. Dengan uang 300.000 rupiah Ibu Antik pergi ke Madura untuk membeli 

kain batik yang ada di sana. Memang pada saat itu Madura sudah dikenal 

dengan batiknya. Motif-motif pada batik Madura dipelajari dengan seksama oleh 

Ibu Antik dan bapak Eddy Subagyo. Kemudian batik tersebut diperlihatkan 

kepada Milo. Milo pun tertarik dengan batik tersebut. Melihat potensi batik yang 

terus berkembang, ibu berkreasi dengan menciptakan motif sendiri yang berbeda 

dengan motif-motif batik yang ada. Dengan tanpa karyawan, Ibu Antik 

mengerjakan sendiri bersama suaminya.   

  Pada tahun 1996, Bapak Eddy Subagyo memutuskan untuk membuat 

dengan motif dan karakteristik sendiri. Sebagai istri, Sumardiyanti yang biasa 

disapa Antik Subagyo membantu suaminya dalam memulai usaha pembatikan 

tersebut. Mereka memutuskan untuk mendirikan usahanya di dusun terpencil 

bernama Wonorejo Desa Druju di bawah perbukitan gunung kapur Malang. 

Kesulitan yang dihadapi di awal mendirikan usaha  batik Malangan adalah 

mencari pembatik sebagai tenaga kerja. Akhirnya ditemukan solusi untuk 

membawa para pengrajin batik dari Kecamatan Wirodesa Kota Pekalongan yang 

merupakan kota batik. Pengrajin tersebut kemudian diasramakan dan tinggal di 

Desa Druju. 

 Awal mulanya pemasaran bukan dari masyarakat lokal, melainkan dari 

masyarakat asing. Ibu Antik bekerja sama dengan Milo memamerkan kepada 

temannya orang-orang luar negeri di Bali. Kebanyakan mereka dari Amerika, 

Australia, Kanada. Mereka sangat tertarik dengan batik yang diciptakan oleh Ibu 

Antik. Pembeli terus meningkat. Kemudian Milo mendirikan Butik Milos di Bali 

untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. 

 Pada tahun 1998 Bapak Eddi Subagyo menawarkan berbagai motif batik 

yang ia buat ke berbagai pihak. Ternyata Bupati Malang tertarik dengan motif 

Candi Singosari dan kemudian motif tersebut dijadikan seragam untuk pegawai 
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pemerintahan Kabupaten Malang. Selain itu batik ini juga digunakan sebagai 

oleh-oleh khas Malang. Kini Batik Druju dikelola oleh Ibu Antik dan telah beredar 

di luar negeri seperti, Italy, Jerman, Singapura dan Malaysia. Bahkan Batik Druju 

juga sempat tembus ke Negara Amerika. Batik ini memiliki konsumen dengan 

tingkat ekonomi menengah ke atas. Proses yang tradisional dan rumit membuat 

harganya relatif tinggi. Ada berbagai barang jadi yang dihasilkan dengan motif 

batik ini. Antara lain adalah kemeja pria, blus dan gamis wanita, selendang, tas 

dan kain jarik.  

 

4.2 Modal (Fisik, Keuangan, Manusia, Sosial) Merupakan Elemen Penting 
 dalam Pengembangan Usaha 
 
4.2.1 Modal Fisik : Bahan Baku yang Tersedia untuk Pembuatan Batik 

 Input merupakan hal utama yang dibutuhkan dalam proses produksi 

untuk menghasilkan suatu barang. Menurut Boediono (2000:64) yang 

menjelaskan tentang pengertian fungsi produksi  yaitu suatu fungsi yang 

menunjukkan hubungan antara tingkat output dan tingkat (dan kombinasi) 

penggunaan input-input. Input di sini meliputi bahan-bahan dan peralatan yang 

digunakan untuk membuat atau menghasilkan batik. Hal serupa juga dipaparkan 

oleh Sudarman (1992:56) fungsi produksi adalah suatu persamaan matematis 

yang menunjukkan hubungan fungsional antara jumlah keluaran (output) 

maksimum yang dapat dihasilkan dalam suatu proses produksi tertentu dan satu 

set masukan (faktor produksi) yang digunakan oleh produsen pada tingkat 

teknologi yang tertentu pula. Fungsi produksi menunjukkan sifat hubungan di 

antara faktorfaktor produksi dan tingkat produksi yang dihasilkan. Faktor-

faktor produksi dikenal pula dengan istilah input dan jumlah produksi 

selalu juga disebut sebagai output (Sukirno, 2003 : 192) 

 Berdasarkan definisi fungsi produksi di atas, dapat diketahui bahwa 
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bahan-bahan dan peralatan tersebut merupakan input untuk membuat batik. 

Keseluruhan input tersebut dapat dijadikan sebagai modal fisik dalam proses 

produksi batik. Oleh karena itu, modal fisik di sini meliputi segala sesuatu yang 

dapat telihat atau ada wujudnya dan digunakan oleh seorang dalam proses 

produksi barang dan jasa. 

 

4.2.1.1  Bahan-Bahan dan Peralatan Membatik 

 Berdasarkan teori modal fisik di atas, menurut Bapak Eddy Subagyo, 

ketika ditanya mengenai apa saja bahan-bahan dan peralatan yang digunakan 

dalam proses membatik 

 “ Bahan-bahan dan peralatan yang kami gunakan itu ya malam, pewarna, 
 kain sutra, kain katun, dan peralatan-peralatannya” 
 
Bahan –bahan dan peralatan yang digunakan dipasok dari Surabaya, tapi bahan 

kain sutra yang digunakan untuk membatik diimpor dari China dan Jerman. 

Seperti yang diungkapkan Ibu Antik 

 “ kalau malam dan pewarna kami ambilnya di Surabaya mas, tapi kalau 
 kain sutranya kami impor dari China dan Jerman yang kami ambil dari 
 distributor yang ada di Pekalongan” 
 
Senada dengan Ibu Antik, Mas Didit selaku koordinator bagian pewarnaan juga 

menjelaskan 

“ iya mas, yang malam sama obat warna ini diambil di Surabaya saja, 
sedangkan kain sutranya diimpor dari china dan Jerman, karena 
barangnya bagus banget. Terus hasilnya juga disukai pembeli” 
 

Semua penyediaan bahan baku yang diperoleh Bapak Eddy mengakui tidak 

mengalami hambatan karena selama pengiriman tidak pernah terlambat. 

Semuanya sesuai dengan pemesanan. Tapi terkadang untuk kain sutra 

mengalami persediaan terbatas. Tetapi masalahnya terdapat ketergantungan 

antara pemasok dari luar daerah yang mengakibatkan tidak adanya proses jual 

beli yang terjadi di daerah sendiri.  
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 Bahan baku yang tersedia senantiasa dirawat dengan semaksimal 

mungkin oleh pengusaha batik, terutama bahan dan peralatan batik yang penting 

seperti, kain, canting dan tepat pembuangan limbah. Perawatan yang dilakukan 

adalah dengan mencuci peralatan tersebut setelah digunakan dan 

meletakkannya di tempat yang semestinya. 

 Bahan baku yang tersedia semua diperoleh dengan cara usaha mandiri 

tanpa bantuan pemerintah. Seperti disampaikan Bapak Eddy berikut 

 “ Semua bahan baku usaha dari kami pribadi mas. Nggak ada campur 
 tangan dari pemerintah” 
  

4.2.1.2 Proses Produksi Membatik 

 Proses pembuatan/produksi adalah urutan pekerjaan dalam pengolahan 

bahan baku menjadi barang jadi yang siap untuk dipasarkan. Proses pembuatan 

yang ada pada usaha batik tulis ini bersifat terus menerus di mana proses 

pembuatan dilakukan mulai dari bahan baku mengalir secara berurutan melalui  

beberapa tahap pengerjaan sampai menjadi barang jadi. Sehingga dalam proses 

satu macam produk tertentu harus melalui beberapa tahap yang telah ditentukan  

dan setiap tahap adalah saling berurutan sehingga tidak saling mendahului atau 

tidak beraturan.   

a) Jalannya proses produksi membatik yaitu :  

 1. Menjahit kain menjadi pakaian 

  Sebelum memulai membatik, kain  dijahit terlebih dahulu menjadi 

pakaian jadi. Dengan cara itu motif dalam batik tersebut akan menyambung dari 

depan ke belakang. Hal tersebut yang membedakan dengan batik lain yang ada 

di Indonesia yang biasanya dengan cara membatik kain terlebih dahulu baru 

dijahit menjadi pakaian jadi. Seperti yang diungkapkan Ibu Antik berikut ini 

“ Dengan cara menjahit terlebih dahulu maka akan membedakan 
dengan batik yang lain, dan itu menjadi keunikan tersendiri buat batik 
malang mas. Keunikannya karena motif akan menyambung dari depan 
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ke belakang ” 
 

Senada dengan Ibu Antik, hal serupa juga dipaparkan Mas Andik 

“ Sebelum saya menggambar motifnya kain ini harus dijahit terlebih 
dahulu, cara itu hanya kita yang pakai biar berbeda dengan batik yang 
lain” 
 

 2. Menggambar pola 

 Langkah selanjutnya yaitu menggambar kain yang sudah dijahit menjadi 

motif-motif yang diinginkan. Langkah ini membutuhkan ketelitian. Seperti yang 

disampaikan mas Andik 

“ Butuh ketelatenan dalam menggambar mas, agar motif terlihat menarik 
dan disukai pembeli” 
 

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam pembuatan batik malangan 

memerlukan keahlian khusus dari karyawan tersebut. Maka dari itu karyawan 

banyak yang mencari keahlian di luar kota sebelum memulai kerja. 

3. Proses membatik  

 Proses ini didahului membuat kerangka dari motif yang ada dengan 

menggunakan canting tulis kemudian membentuk tembokan yaitu mengisi motif-

motif tertentu dengan lilin secara penuh dan tebal atau ada juga yang secara 

likasan yaitu cara membatik yang tidak mengikuti pola tertentu melainkan bebas.  

4. Proses pewarnaan  

 Proses pewarnaan diawali dengan memberikan warna dasar, kemudian 

warna lain sesuai dengan motifnya. Setelah itu dimodel (diwarna), apabila sudah 

diwarnai kain ditiriskan di tempat yang terhindar dari matahari.  

5. Menghilangkan lilin (malam)   

 Untuk menghilangkan lilin (malam) dilakukan dengan  dua cara yaitu 

menghilangkan lilin dengan menggambarkan air  mendidih sehingga lilin tersebut 

terlepas . Cara lainnya yaitu menghilangkan bagian tertentu dengan mengerok 

menggunakan pisau atau alat  sejenisnya.  
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6. Menjemur  

 Untuk mendapatkan hasil yang maksimal kain batik yang sudah dimasak 

harus dijemur lebih dahulu.  

b) Adapun Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membatik: 

 1. Jenis kain  

  Kain yang digunakan adalah kain sutra, di antaranya adalah sutra krep, 

sutra organsa, sutra street, sutra sifon dan sutra satin. Selain sutra juga 

menggunakan kain katun. 

 2. Pewarnaan  

 Batik Druju identik dengan warna hitam pekat, lebih pekat dari batik 

manapun. Apabila menginginkan warna muda dan tua usahakan proses warna 

muda didahulukan kemudian baru yang tua. Proses pewarnaan apabila hasilnya 

kurang memuaskan diusahakan diulang berkali-kali. Dan semakin banyak warna 

yang diinginkan semakin lama juga proses penyelesaiannya.  

 3. Malam yang digunakan  

 Apabila mencairkan malam jangan terlalu panas dan jangan terlalu dingin 

karena kalau malam yang panas itu akan cepat menyebar ke kain tersebut dan 

malam yang dipanaskan itu akan menjadi hitam dan malam itu kalau terlalu 

dingin tidak bisa digunakan untuk membatik.   

 5. Melukis dan membatik   

Apabila melukis atau membatik usahakan canting jangan terputus putus, karena 

hasilnya akan jelek. Serta gunakan canting sesuai dengan manfaat ukuran 

menurut pola. Jangan pernah takut salah dalam melukis.  

c) Produk yang dihasilkan   

 Produk yang dihasilkan usaha pengrajin batik malangan bermacam-

macam bentuk atau model produk yang dihasilkan yaitu : 1) kemeja, 2) sandal, 3) 

sarung, 4) jarik, 5) kain, 6) jilbab, 7) suvenir, 8) dan lain-lain. 
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4.2.2 Modal Keuangan : Tidak Memerlukan dari Pihak Luar 

 Modal keuangan yang digunakan oleh pengrajin untuk membeli bahan-

bahan dan peralatan proses membuat batik diambil dari modal sendiri. Seperti 

yang dipaparkan Bapak Eddy Subagyo 

 “ Modalnya itu ya dari sendiri mas. Dari keuntungan jualan diputer lagi 
 dijadikan modal” 
 
Selain dari hasil keuntungan modal yang digunakan dalam membuat batik juga 

diperoleh dari asset-asset lain yang dimiliki pengrajin, seperti yang disampaikan 

Bapak Eddy Subagyo sebagai berikut 

“ selain memutar hasil penjualan, saya juga menggunakan hasil sawah 
yang saya punya untuk mengembangkan usaha batik ini” 
 

Ketika penulis menanyakan apakah tidak memerlukan modal dari pihak bank, Ibu 

Antik menjelaskan 

“ Sebetulnya banyak sekali pihak bank yang menawarkan kredit mas, dari 
bank ini bank itu, tapi kami tidak mengambil soalnya kami ingin 
menggunakan modal pribadi saja lah” 
 

 Walaupun pihak bank telah berusaha menawarkan pinjaman dan 

menjelaskan semua persyaratan kredit kepada pemilik usaha, namun pada 

kenyataannya pemilik tidak mengambil kesempatan ini untuk menerima pinjaman 

dari bank sebagai tambahan modal usaha. Alasan pemilik usaha tidak menerima 

pinjaman dari bank karena menurut pengusaha batik bahwa modal sendiri yang 

digunakan sudah mencukupi buat produksi dan pemasaran batik. Selain itu 

pemilik usaha juga beranggapan bahwa batik bukan komoditi yang repeat 

ordernya setiap hari yang permintaannya setiap bulan tidak pasti. 

Senada dengan istrinya Ibu antik, Bapak Eddy juga menambahkan.  

“ Kami tidak menggunakan kredit bank soalnya gini, batik ini kan reapet 
ordernya tidak kayak makanan yang setiap hari orang butuh, hasilnya 
juga kan tidak pasti setiap bulan, kadang naik kadang ya turun. Jadi ya 
menggunakan dari sendiri saja” 
 

Menurut apa yang dipaparkan Ibu Antik dan Bapak Eddy, sebetulnya banyak 
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sekali penawaran kredit dari berbagai pihak bank untuk mengembangakan usaha 

batik malangan, tetapi dengan alasan bahwa omset yang diperoleh dari 

penjualan batik tidak pasti membuat pemilik usaha pengrajin batik lebih memilih 

menggunakan modal pribadi dari keuntungan produksi dan memanfaatkan hasil 

dari asset lain seperti sawah-sawah yang dimiliki. 

 Modal yang digunakan oleh pengrajin batik dalam menjalankan usaha 

pada dasarnya memiliki besar atau  jumlah yang tidak selalu sama setiap saat. 

Jumlah modal tersebut bergantung pada jumlah uang yang digunakan untuk 

proses membatik dan disesuaikan juga dengan pemesanan pelanggan. 

 

4.2.3 Modal Manusia : Keahlian Kebanyakan Diperoleh dari Turun Temurun 
 dan Sebagian Lagi dari Belajar 
 
 Pada bagian ini akan dibahas mengenai keterampilan membatik yang 

dimiliki karyawan. Kreatifitas dan inovasi sangat dibutuhkan untuk menghasilkan 

produk batik yang berkualitas dan disukai pelanggan. Karyawan di usaha 

pengrajin batik malangan sebagian besar diambil dari Pekalongan karena 

keahlian membatik sudah teruji bagus, dan sebagian kecil dari Desa Druju sendiri 

Seperti yang diungkapkan Ibu Antik 

“ di sini karyawannya kebanyakan  saya ngambil dari Pekalongan karena 
kan di sana orang-orangnya pada pintar membatik” 
 

Senada dengan Ibu Antik, Mbak Merga juga menuturkan hal sama 

 “ iya mas di sini yang cewek-cewek dari pekalongan rata-rata. Ya karena 
 sudah punya bakat membatik dari orang tuanya. Dan kebanyakan 
 karyawan sini pengen dapat penghasilan yang lebih di sini dari pada di 
 Pekalongan” 
 
Dari apa yang disampaikan Mbak Merga tersebut menggambarkan bahwa 

pendapatan yang lebih membuat karyawan batik malangan bersedia menjadi 

tenaga kerja meskipun jauh dari tempat tinggal. Karyawan bisa membatik karena 

hasil dari keahlian turun temurun dari keluarga mereka, sepeti yang disampaikan 
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Ibu Antik 

“ Gini mas, saya mencari karyawan dari Pekalongan karena mereka rata-
rata bisa membatik dari turun temurun. Jadi kualitasnya juga bagus. 
Memang sih saya mencari karyawan dari Pekalongan itu dapat 
menambah ongkos produksi. Tapi dilihat dari hasil karya mereka dan hasil 
penghasilan yang meningkat masih bisa menutupi lha” 
 

Keterampilan membatik yang secara turun temurun dimiliki oleh para karyawan 

ini merupakan suatu potensi yang sangat jarang dan tidak semua orang 

memilikinya. Hal tersebut dapat dijadikan sebagai suatu asset berharga dan 

dapat dikembangkan lebih jauh lagi agar keahlian tersebut tidak pudar. 

Karyawan dari Pekalongan dapat menambah biaya produksi, tetapi dengan hasil 

karya membatik mereka yang tergolong bagus dan dapat diterima baik oleh 

konsumen dan pendapatan hasil batik malangan masih dapat menutupi biaya 

tersebut. Selain keahlian yang diperoleh dari turun temurun, ada beberapa 

karyawan yang mempunyai keahlian dengan cara mencari pengetahuan di luar 

kota tepatnya di Kota Solo. Seperti yang diungkapkan Mas Didit 

 “ Sebelum kerja di sini, saya belajar pewarnaan dulu di Solo mas. “ 

Keahlian karyawan sebagian besar dari turun temurun dan sebagian yang lain 

diperoleh dari kursus membuat keahlian yang dimiliki karyawan terbukti dapat 

menciptakan kreasi batik yang menarik dan digemari pelanggan.  

 Karyawan yang dari Desa Druju tergolong relatif lebih kecil  jumlahnya 

sebanyak sepuluh karyawan. Mereka ditempatkan di bagian menggambar pola 

dan pewarnaan. Karena yang bagian membatik khusus dikerjakan oleh karyawan 

dari Pekalongan. Seperti yang disampaikan Ibu Antik sebagai berikut 

 “ Karyawan yang dari masyarakat sini saya tempatkan di bagian sketsa 
 dan pewarnaan mas, dan yang bagian membatik dari Pekalongan” 
 
Penyerapan karyawan dari masyarakat Desa Druju sendiri setidaknya bisa 

mengurangi jumlah pengangguran yang ada di desa tersebut dan dapat 

menambah penghasilan buat karyawan. Seperti yang disapaikan Ibu Hj. Endang 
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Suryaningsih selaku kepala desa 

 “ karyawan di usaha batik itu setahu saya jumlahnya tidak terlalu besar 
 mas, tapi ya lumayan lah setidaknya bisa mengurangi pengangguran dan 
 kan dapat penghasilan tambahan buat karyawan di sana. Dan yang saya 
 harapkan sih semoga Bapak Eddy dan Ibu Antik selaku pemilik usaha 
 bisa menambah jumlah tenaga kerja dari masyarakat sini agar 
 pendapatan masyarakat juga bertambah” 
 
Menurut apa yang disampaikan Ibu Hj. Endang Suryaningsih membuktikan 

bahwa masih ada penyerapan tenaga kerja di usaha pengrajin batik malangan 

tersebut meskipun jumlahnya tergolong masih sedikit. Tapi dengan adanya 

penyerapan tenaga kerja tersebut sangat bermanfaat buat masyarakat karena 

selain dapat mengurangi pengangguran juga dapat menambah penghasilan 

masyarakat. Selain itu harapan besar oleh kepala desa buat pengusaha batik 

malangan di Desa Druju untuk menambah karyawan dari masyarakat sekitar 

agar pendapatan masyarakat semakin meningkat. 

 

4.2.4 Modal sosial :  Kepercayaan Membawa Keuntungan dalam Menarik 
 Konsumen 
 
 Bahasan selanjutnya mengenai modal sosial di antaranya mengenai 

jaringan pemasaran. Modal sosial merupakan elemen modal yang tidak bisa 

dianggap remeh keberadaannya, karena modal sosial juga bersifat produktif, 

yakni membuat pencapaian tujuan tertentu yang tidak mungkin diraih bila 

keberadaannya tidak eksis (Yustika, 2008: 179). Menurut Burt dalam Yustika  

modal sosial sebagai teman, kolega, dan lebih umum kontak lewat siapapun 

yang membuka peluang bagi pemanfaatan modal ekonomi dan manusia. 

 Berdasarkan teori di atas bahwa dalam jaringan pemasaran memerlukan 

bantuan dari teman atau kolega untuk melancarkan jalannya pemasaran 

tersebut. Pengusaha batik memanfaatkan jaringan pemasaran dengan 

menggunakan promosi dari mulut ke mulut. Dari situ kepercayaan memegang 

peranan penting. Pengusaha juga memanfaatkan jaringan pertemanan dan 
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kolega. Usaha batik malangan ini membidik pangsa pasar mengengah ke atas. 

Rata-rata pembeli dari kalangan pengusaha dan pejabat, dan tidak jarang juga 

dari kalangan masyarakat biasa. Langganan setia dari kalangan pejabat daerah 

Malang yaitu Ibu Peni dan Ibu Rendra. Pengusaha menjaga penuh kepercayaan 

dari pelanggan. Langkah ini banyak terbantu dengan adanya kunjungan 

pemerintahan antar daerah. Setiap ada kunjungan Pemerintah Daerah Malang 

selalu mempromosikan hasil karya batik malangan yang ada di Desa Druju 

tersebut, sehingga apa yang dikenakan pejabat tersebut banyak diminati oleh 

pejabat dari daerah lain. Untuk menjaga daerah pemasaran yang lebih luas 

maka usaha ini membentuk agen sesuai dengan penyalur, sehingga hasil 

produksi perusahaan bisa sampai ke tangan konsumen yang terletak jauh dari 

tempat usaha. Langkah yang dilakukan pengusaha batik malangan adalah 

membuat butik di luar kota. Sementara ini masih ada di Jakarta. Selain butik, 

pemasaran yang dilakukan juga menggunakan stand di Mall Lifing World di 

daerah Tangerang. Ketika diajukan pertanyaan mengenai kenapa tidak 

membangun butik di Kota Malang, berikut jawaban Ibu Antik 

 “ Insya Allah sekitar tanggal 17 Desember 2013 saya bekerja sama 
dengan Ibu  Rendra membangun butik di Malang Kota Mas. Biar pembeli yang 
dari  luar kota tidak terlalu jauh ke sini.” 
 
Menambah butik di Kota Malang diharapkan akan menambah omset penjualan. 

Pembeli yang selama ini pergi terlalu jauh ke Desa Druju bisa lebih dekat dalam 

mendapatkan batik yang diinginkan. Pembeli juga dapat mengurangi biaya 

transportasi.  

 

4.3 Media dan Jangakauan Pemasaran Usaha Batik Malangan 

 Pemasaran merupakan bagian usaha yang menjadi ujung tombak 

keberhasilan. Dari pemasaranlah keinginan perusahaan untuk mengubah produk 

menjadi uang tunai dapat direalisasikan. Pengusaha batik malangan biasanya 
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memproduksi batik dalam jumlah yang cukup besar. Setelah selesai produksi 

langkah selanjutnya yaitu memasarkan hasil produksi tersebut. Jangkauan 

pemasaran yang dilakukan pengusaha tidak hanya di dalam kota melainkan 

sudah merambah ke seluruh Indonesia. Dari penjualan batik ini pengusaha batik 

dapat memperoleh keuntungan yang cukup besar setiap bulannya. Seperti yang 

diungkapkan Mbak Linda berikut 

 “Jangkauan pemasaran kita sudah 75% ke seluruh Indonesia mas. Saya 
 kemarin baru dari Sulawesi mengikuti pameran. Minggu depan juga 
 rencana ke Batam.” 
 

Menurut apa yang disampaikan mbak Linda bahwa prospek penjualan batik 

Malangan sangat bagus, sehingga bisa masuk ke area pasar di seluruh 

Indonesia. Daerah pemasaran batik malangan antara lain :  

1. Daerah Jawa Timur meliputi Malang, Lamongan, Gresik, Surabaya, 

 Banyuwangi, Kediri, Madiun  

2.  Daerah Jawa Tengah meliputi Semarang, Kudus, Rembang, Tegal, 

 Magelang 

3.   Jawa Barat meliputi, Bandung, Bogor, Purwakarta, Cirebon, Subang 

4.  Daerah Banten 

5.  Daerah Yogyakarta   

6.  DKI Jakarta  

7.  Daerah Bali, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Maluku 

8.  Luar negeri meliputi Singapura, Malaysia, Hongkong, Australia dan 

 Amerika 

 Saluran distribusi yang digunakan perusahaan untuk menyalurkan atau 

menyampaikan hasil produksinya agar sampai ke tangan konsumen yaitu 

dengan saluran distribusi langsung, di mana saluran distribusi ini langsung 

dilakukan oleh pihak produsen hingga ke tangan konsumen. Meskipun lokasi  
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Desa Druju  cenderung jauh dari kota tidak membuat konsumen untuk tidak 

membeli langsung ke butik yang ada di desa tersebut. Alasannya adalah agar 

bisa langsung melihat koleksi-koleksi yang ada. Selain itu konsumen juga bisa 

sekalian menikmati kawasan wisata di sekitar Desa Druju. Seperti yang 

disampaikan Ibu Antik sebagai berikut. 

 “ Pembeli banyak yang langsung mampir kesini mas, mereka kan bisa 
 melihat langsung koleksi-koleksinya di sini. Selain itu mereka juga bisa 
 main ke Pantai Sendang Biru” 
 
 
 
 
Gambar 4.2 Butik dan Berbagai Koleksi Batik Malangan Di Desa Druju 
 

a) Butik utama 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

b) Kemeja Pria             c) Baju Wanita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber : Diolah dari lapangan 2012 
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           d) Koleksi Sandal                e)  Kemeja Pria 

 
       (e)Kebaya Motif Kupu                                (f) Kemeja Motif Sinar Bridal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber : Diolah dari lapangan 2012 

     
 
 
 Promosi merupakan salah satu cara untuk meningkatkan volume 

penjualan. Dengan diadakannya promosi penjualan diharapkan dapat menarik 

calon konsumen dengan cara memberikan informasi-informasi tentang barang 

yang ditawarkan sehingga calon pembeli merasa tertarik dengan barang 

tersebut, sedangkan dipihak produsen memuaskan konsumen dengan adanya 

barang yang dipromosikan   Adapun cara yang digunakan oleh usaha batik 

malangan di Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang ini sesuai dengan 

praktek yang pernah dilakukan serta langkah-langkah yang didapat melalui 

pengalaman sendiri dengan cara sebagai berikut:  
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1. Mengikuti pameran-pameran  

 Promosi paling utama yang dilakukan pengusaha batik malangan adalah 

dengan mengikuti pameran. Setiap ada pameran, baik lokal maupun di luar 

daerah Malang koordinator pemasaran selalu mengikutinya.  Dari pameran ini 

hasil produksi batik bisa langsung dilihat oleh calon konsumen di daerah tempat 

diadakan pameran. Koordinator bagian pemasaran membawa contoh motif dan 

model batik di pameran tesebut. Jenis dan model batik yang diproduksi oleh 

pengusaha cenderung bergantung pada permintaan dan selera pelanggan, atau 

terkadang pengusaha batik itu sendiri yang membuat motif tapi tetap disesuaikan 

dengan selera kebanyakan pelanggan. Seperti yang disampaikan Mbak Maria 

Linda seperti berikut. 

 “ Dengan adanya pameran tersebut, pelanggan lebih enak mas karena 
 bisa melihat langsung motif dan modelnya. Karena kami membawa 
 contohnya. Motif dan model kami sesuaikan dengan permintaan 
 pelanggan. Kalau contoh yang kami bawa tidak pas baik dari segi model 
 atau ukuran, pelanggan bisa order dulu disesuaikan dengan permintaan, 
 setelah itu kami kiring barangnya” 
 
Pameran dalam event nasional sangat menguntungkan bagi pengusaha batik 

malangan karena usaha ini selalu menyempatkan untuk mengikutinya. 

Pemerintah dalam hal ini sangat membantu pemasaran melalui media pameran. 

Pemerintah menyediakan stand kepada pengusaha batik malangan untuk 

mempromosikan keunggulan hasil produksi yang dimiliki. Pameran yang pernah 

diikuti. 

2. Partisipasi lomba   

 Lomba merupakan ajang yang tepat dalam memperkenalkan sebuah 

produk. Produk tersebut akan lebih dikenal lebih luas oleh banyak orang. Hal 

tersebut juga dilakukan oleh pengrajin batik malangan. Apabila ada acara lomba 

tentang produk kerajinan tangan usaha ini selalu berusaha untuk ikut 

berpartisipasi untuk mengikuti lomba tersebut. Seperti yang disampaikan oleh Ibu 
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Antik sebagai berikut 

 “ Lomba itu penting mas. Karena batik malangan ini bisa dikenal luas. 
 Dari lomba sudah banyak penghargaan yang didapat. Ada yang dari 
 gubernur, Yayasan Batik Indonesia, dan dari presiden” 
  Dari lomba-lomba tersebut pengrajin batik mendapatkan beberapa 

penghargaan yang membanggakan, diantaranya adalah juara III piala Gubernur 

Jawa Timur tahun 2009 kategori pelestarian budaya, juara II lomba desain batik 

tahun 1997 oleh Yayasan Batik Indonesia, dan pada tahun 2009, batik malangan 

mendapat penghargaan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono  yaitu 

penghargaan paramakarya karena kualitas dan produktifitas. 

 

Gambar 4.3 Piala Penghargaan yang Diperoleh Batik Malangan 

(a) Penghargaan Paramakarya         (b) Juara III Piala Gubernur Jawa Timur 
dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   (c) Juara II dari Yayasan Batik Indonesia 
   

 

 

 

 

 

 

Sumber: Diolah dari lapangan 2012 
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4.4 Pelaksanaan Strategi Pengembangan Pasar : Menjadikan Batik 
 Malangan Lebih Dikenal di Indonesia  
 
 Alasan mendasar diterapkannya Strategi Pengembangaan Pasar Strategi 

pengembangan pasar ini dilaksanakan dengan berbagai alasan bahwa dengan 

pengembangan pasar, maka perusahaan akan dapat mempertahankan 

kelangsungan hidupnya dan untuk mengembangkan usahanya. Hal ini telah 

terungkap dalam wawancara dengan Mbak Maria Linda selaku pemegang 

tanggung jawab terhadap  pemasaran, pengembangan dan relasi dalam proses 

penjualan hasil batikan di Usaha batik malangan Desa Druju Kecamatan 

Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang, untuk lebih lanjutnya ketika 

ditanyakan tentang apakah usaha pengrajin batik malangan mengadakan 

pengembangan pasar dan alasannya?  

"Ya, jelas kami melakukan pengembangan pasar dengan alasan bahwa 
dengan pengembangan pasar dan memperluas jangkauan  pasar baru, 
kami dapat menjaga kelangsungan hidup para pengrajin sekaligus untuk 
mengembangkan usaha agar kami memperoleh laba yang yang 
meningkat. Alasannya apabila kami menerapkan pengembangan pasar, 
itu juga termasuk upaya kami untuk memasarkan kelebihan hasil produksi 
(hasil batikan) yang tidak terserap oleh  pasaran sekarang dalam 
mengembangkan perusahaan"  
 

 Dari wawancara di atas maka telah tergambar secara  jelas bahwa untuk 

mengembangkan dan menjaga kelangsungan hidup usaha batik malangan di 

Desa Druju, strategi pengembangan pasar termasuk salah satu hal yang 

dibutuhkan dan tidak bisa dipisahkan.  

Dan juga wawancara dilakukan oleh  Lia salah satu karyawan di usaha pengrajin 

batik tulis malangan bagian administrasi menyebutkan sebagai berikut:  

"Memang benar, karena selama saya masuk di sini usaha selalu 
berusaha untuk mengembangkan pasar, dengan cara ini maka para 
pengrajin batik akan dapat menjaga kelangsungan hidupnya pengrajin 
sekaligus untuk mengembangkan usaha agar memperoleh laba yang 
meningkat."  
 

 Cara pengembangan pasar dilakukan dengan melihat situasi pasar 

sebelumnya, di mana usaha pengrajin batik akan selalu mencari pasar baik itu 
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dari segi kelompok pelanggan ataupun dari daerah pemasarannya. Begitu juga 

hasil wawancara peneliti  dengan Mbak Maria Linda berikut ini tentang cara 

pengembangan pasar sebagai berikut:  

"Dalam mencari pasar baru, usaha batik memberikan batasan kelompok 
kepada para pelanggan atau daerah pemasarannya, karena kalau ada 
pesanan model batik yang sesuai dengan kain dan keinginan maka para 
konsumen dari berbagai daerah mana saja baik dalam maupun luar 
kota, kami berusaha untuk dapat membuatnya sebaik mungkin. Jadi 
kami berusaha untuk tidak menolak pesanan itu. Pengembangan pasar 
bisa juga dilakukan dengan melaksanakan survey pasar terlebih dahulu 
dimana kalau kami melihat satu daerah atau daerah yang model baru 
atau modelnya masih sedikit maka kami akan memasuki lokasi itu"  
 

Dari wawancara di atas maka ditemukan bahwa sistem  pemasaran yang 

dilakukan oleh usaha batik yang tidak terbatas oleh dekat jauhnya suatu wilayah. 

Hal ini dijelaskan oleh mbak Maria Linda sebagai berikut:  

"Daerah yang paling cepat mengalami perubahan model  adalah daerah 
Bali, Jakarta, Batam dan Makassar. Sehingga pada waktu ada  model 
yang lagi trend dipasaran maka kami dengan cepat memproduksinya 
dan apabila sudah banyak yang membuat produk tersebut maka kami 
mencoba untuk menguranginya dan kami mengalihkan ke daerah lain 
yang sekiranya daerah itu belum ada seperti daerah Makasar. Kami juga 
bisa juga mengembangkan pasar dengan penambahan penyalur."  
 

Kemudian Lia menambahkan, ketika ditanyakan tentang cara 

pengembangan/perluasan pasar, beliau mengungkapkan sebagai berikut:  

"Untuk memperluas pasar pengrajin usaha biasanya kerjasama dengan 
pemerintah, dalam menawarkan dengan cara membawa contoh barang-
barang yang akan ditawarkan kepada konsumen, biasanya ini  dilakukan 
dengan mengikuti pameran-pameran yang dilakukan diberbagai daerah 
misalnya kami pernah mengikuti pameran ukiran di Bali. Dengan 
pameran itu pasar akan kenal dengan produk batik asal Malang dengan 
begitu maka mereka akan tertarik dengan produk kami."  

 

 

4.4.1  Faktor Pendukung dan Penghambat dari Strategi Pengembangan 
 Pasar  
 
 Pada pelaksanaan strategi pengembangan pasar, sebelumnya usaha 

pengrajin batik melihat hal-hal sebagai berikut, pertama banyaknya peminat 

terhadap hasil batik malangan, kedua mempunyai stock bahan baku yang cukup, 
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ketiga memiliki SDM yang handal, sehingga melahirkan tangan-tangan yang 

kreatif. Sehubungan dengan hal yang diatas maka wawancara ini dilakukan 

dengan Mbak Maria Linda berikut ini:  

"Faktor pendukung dari strategi pengembangan pasar ini adalah  
pertama, banyaknya peminat terhadap hasil batikan, misalnya  kami 
membuat baju yang terbuat dari kain sutera dengan motif pantai 
sendang biru maka hasil batik ini banyak yang laku sehingga kami harus 
membuat produk lebih  baru lagi. Untuk daerah Bali, kami cukup 
membawa satu contoh dengan berbagai variasi yang telah ada. Kedua  
mempunyai stock bahan yang cukup, sehingga ada kemudahan dalam 
memproduksi kain batik yang baru. Ketiga memiliki SDM yang handal, 
sehingga melahirkan tangan-tangan yang sangat kreatif."  

 

Berdasarkan yang disampaikan Mbak Maria Linda bahwa hubungan antara 

persediaan bahan baku dan kreatifitas dan peminat batik sangat erat. Bahan 

baku yang tersedia dengan lancar ditambah kreatifitas dan inovasi pengrajin 

batik dapat membuat tingkat produksi lebih produktif. Selain itu konsumen yang 

loyal terhadap batik malangan menambah tingkat pengembangan usaha. 

 Setelah mengetahui faktor pendukung dari adanya strategi 

pengembangan pasar kemudian di sini menggambarkan tentang hambatan 

saluran distribusi hasil batik malangan sebagaimana yang telah diungkapkan 

dalam wawancara dengan Bapak Eddi Subagyo berikut ini:  

 “Dari sini hambatan strategi pengembangan pasar yaitu  pertama  untuk 
 mencari daerah atau konsumen baru para pengurus selalu dihadapkan 
 pada persaingan antar pengrajin batik tulis dimana pengrajin di luar 
 Usaha juga memproduksi produk yang sejenis dengan harga yang relatif 
 lebih murah. Kedua dikarenakan lambatnya pembayaran pelanggan. 
 Ketiga sulitnya pencarian daerah pemasaran.” 
 
Senada dengan Bapak Eddy Subagyo, Mbak Maria Linda menambahkan 
sebagai berikut. 
 

"Hambatan dari adanya strategi pengembangan pasar yang pernah kami 
alami adalah pesaing yang produksi barangnya sejenis baik dari segi 
model, warna, bahan yang sama  tetapi harganya lebih murah. Kemudian 
hambatan lain masalah pembayaran pelanggan yang terlambat, hal ini 
yang menjadikan hambatan dalam proses produksi batik tulis kami 
selama ini ” 

 
Dari wawancara di atas, dapat digambarkan bahwa faktor persaingan antar 
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pengrajin batik tulis baik di dalam maupun di luar Kabupaten Malang benar-benar 

menjadi penghambat terhadap proses pemasaran yang dilakukan oleh Usaha 

pengrajin batik tulis Desa Druju Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten 

Malang.  

 
 
4.4.2  Solusi Pemecahan Terhadap Hambatan dari Strategi Pengembangan 
 Pasar  
 
 Adanya hambatan-hambatan itu maka pelaksanaan perluasan atau 

pengembangan pasar baru tersebut, pengrajin batik malangan mempunyai ide 

untuk mengatasi hambatan tersebut, yaitu untuk persaingan pasar terutama 

mengenai harga produk lain yang lebih murah, maka pengrajin menghitung 

kembali biaya produk tersebut kemudian menstandarkan harganya. Pangsa 

pasar menengah ke atas membuat harga relatif lebih mahal dari batik yang lain. 

Tapi dengan motif, keindahan dan keunikan batik malangan bisa diterima oleh 

pembeli. Sesuai dengan teori harga merupakan salah satu penentu keberhasilan 

suatu pemasaran karena harga menentukan seberapa besar keuntungan yang 

akan diperoleh dari penjualan produk. Dalam menentukan harga jual pengusaha 

batik malangan juga memiliki tujuan di antaranya adalah, pertama, dengan 

menetapkan harga yang sesuai maka perusahaan akan menerima keuntungan 

optimal. Kedua, dari marjin keuntungan yang didapat perusahaan akan 

digunakan untuk biaya operasional perusahaan. Yang ketiga, ketiga perusahaan 

memiliki pasar tersendiri, maka perlu adanya pengaturan harga tepat agar dapat 

tetap mempertahankan pangsa pasar yang ada. 

Seperti yang disampaikan Bapak Eddy Subagyo seperti berikut: 

 “Ide yang dilakukan oleh usaha pengrajin batik malangan untuk 
menghadapi semua hambatan-hambatan dari pelaksanaan strategi 
pengembanagn pasar ini adalah persaingan pasar terutama mengenai 
harga produk lain yang lebih murah, maka pihak pengrajin menghitung 
kembali biaya produk tersebut dan kemudian menstandarkan dengan 
harga yang sesuai. Pangsa pasar kita memang menengah ke atas mas. 
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Kami sudah punya pangsa pasar sendiri, makanya harganya lebih mahal 
dari batik yang lain. Karena kami lebih mengutamakan kualitas yang 
sesuai dengan keinginan pelanggan.” 

 

 
Untuk mencari daerah pemasaran dilakukan dengan segera mengirim produk 

baru jika pesanan  berkurang. Seperti hasil wawancara peneliti dengan Bapak 

Eddi Subagyo berikut ini:  

" sebelum ada produk lain yang yang masuk ke daerah tersebut, kami 
juga mencari tempat pemasaran untuk memasarkan hasil batik kami, 
akan tetapi apabila banyak pesanan maka orangnya sendiri yang 
menghubungi kami lewat telepon atau kadang orangnya sendiri yang 
kesini langsung." 
 

Untuk menghadapi pembayaran lambat, maka pihak pengrajin batik langsung 

dengan segera menghubungi pelanggan tersebut baik melalui telepon ataupun  

kami perwakilan datang ke tempat pembuatan batik di Sumbermanjing Wetan. 

Seperti wawancara peneliti berikut ini:  

" Apabila pembayaran yang lambat maka saya langsung menghubungi 
melalui telepon. Jadi setelah para pelanggan itu di telepon tidak sampai 3 
hari para pelanggan itu datang untuk melunasinya” 
 
 
 

4.5  Pelaksanaan Strategi Pengembangan Produk Baru: Langkah Tepat 
 Untuk Bersaing dengan Batik Lain di Indonesia 
 
 Indonesia memiliki banyak sekali daerah penghasil batik, seperti Madura, 

Jogja, Solo, Pekalongan, Pacitan, Banyuwangi dan lain sebagainya. Setiap 

daerah tersebut mempunyai keunggulan masing-masing dalam hal motif dan 

pewarnaan. Pengembangan produk baru adalah cara yang digunakan oleh 

pengusaha batik malangan agar tidak kalah bersaing dengan pengrajin batik lain 

yang ada di Indonesia.  Alasan diterapkannya strategi pengembangan produk 

baru adalah karena menyesuaikan dengan selera konsumen yang sering 

berubah. Hasil wawancara dengan Bapak Eddi Subagyo berikut ini:  

 "Kami selalu menerapkan pengembangan produk baru karena para 
 konsumen sering berubah-ubah, maka kami sering mencari dan 
 menampilkan batikan serta kain yang baru agar para konsumen mudah 
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 tertarik dengan batikan yang kami buat” 
 
Menurut apa yang disampaikan Bapak Eddy Subagyo sesuai dengan psikologi 

masyarakat bahwa perubahan selera akan terus berubah-ubah, apalagi dengan 

perkembangan fashion yang ada dan didukung lagi dengan masuknya model-

model fashion baru. Maka dari itu pengusaha batik akan mengupayakan dengan 

maksimal untuk menciptakan model-model baru setiap bulannya agar tetap bisa 

menarik konsumen. Selain itu  pengrajin batik malangan mempunyai keinginan 

bahwa pemasaran produk yang dikeluarkan berbeda dengan yang lain . 

         Proses pengembangan produk baru berawal dari pencarian ide. Ide produk 

baru dapat berasal dari sejumlah sumber yaitu para pengrajin batik malangan, 

dan para karyawan yang mempunyai pengetahuan yang cukup luas dalam 

pembuatan batik. Para pengrajin batik mempunyai sebuah ide karena para 

pengrajin batik telah  melakukan survey dan mereka tahu kondisi pasar, ide itu 

bisa langsung disampaikan kepada para pekerja untuk memperbarui produknya 

dengan desain yang baru yang diinginkan dari ide tadi.  

         Dari ide itu kemudian disesuaikan dengan batik dan model kain yang 

disukai oleh para konsumen selanjutnya di batik sesuai bunga dengan trend 

gambar. Pengembangan desain itu kemudian menghitung kira-kira 

menghabiskan biaya berapa dalam satu meter kain lalu apabila ide dari rencana 

itu sudah matang maka bahan dasar kain yang diperlukan bisa langsung dibeli. 

Setelah kain dari bahan dasar batik itu dibeli maka selanjutnya dibatik sesuai 

dengan model bunga yang diinginkan. Selanjutnya proses membatik 

dilaksanakan, setelah proses membatik selesai maka selanjutnya adalah proses 

pewarnaan, proses pewarnaan itu selesai maka dilanjutkan dengan 

penggodokan dilakukan agar malam yang masih ada dibatik agar segera turun 

dalam air yang dibuat menggodok itu, setelah penggodokan selesai maka 

selanjutnya yaitu pencucian ini dilakukan agar kain batik yang sudah diwarna ini 
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tidak luntur lagi warnanya setelah itu terakhir dari proses ini yaitu penjemuran. 

Setelah proses-proses itu selesai maka bahan yang sudah jadi siap untuk 

dipasarkan di pasaran.  

 

4.5.1  Faktor Pendukung dan Penghambat dari Strategi Pengembangan 
 Produk Baru         
 
 Faktor pendukung dari strategi pengembangan produk  baru adalah a) 

mempunyai pelanggan yang tetap, b) tersedianya bahan dasar, c) transportasi 

yang lancar, d) mekanisme yang cepat. Ini yang hasil wawancara peneliti dengan 

Bapak Eddy Subagyo  sebagai berikut ini:   

"Yang mendukung sekali antara lain: a) terlaksananya strategi 
pengembangan produk baru adalah kami mempunyai pelanggan yang 
tetap. Biasanya pengiriman hasil batikan dalam setiap bulannya itu 
berbeda. b) Bahan baku yang ada, peningkatan penjualan dapat dicapai 
dengan adanya bahan baku. Kami juga memperkirakan tentang bahan 
baku yang akan kami produksi jadi yang menjadi dasar pembuatan batik 
yaitu kainnya, kain ini kami dapatkan dari Pekalongan apabila pesanan 
dari para pelanggan meningkat maka kami memesannya diberbagai 
kota yang ada. c) Tranportasi yang lancar biasanya para pelanggan 
datang langsung ke tempat pembuatan di Sumbermanjing Wetan 
dengan angkutannya jadi kami tidak repot repot untuk mencarikan 
mereka transportasi. d) Mekanisme yang cepat yaitu memesannya 
pelanggan yang dilakukan dengan cepat sesuai dengan yang 
diharapakan oleh para pelanggan. Mekanisme ini dilakukan dengan 
target menetapnya target kerja. Seperti pesanan kami janjikan selesai 
dalam jangka waktu 3 minggu, maka sebelum waktu itu pesanan kami 
usahakan untuk selesai, sehingga dilakukannya target kerja ini dapat 
dipastikan pesanan sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh para 
pelanggan. 
 

 Faktor penghambat dari strategi pengembangan produk baru adalah, a) 

adakalanya bahan penunjang tidak tersedia/habis, b) tenaga kerja yang 

kebetulan banyak yang sakit, c) biaya pembuatan produk baru relatif tinggi. Hasil 

wawancara peneliti dengan Bapak Eddi Subagyo berikut ini:  

" Ya itu mbak penghambat dari pelaksanaannya strategi pengembangan 
produk baru yaitu bisa juga a) adakalanya bahan penunjang untuk 
produksi tidak tersedia/habis  padahal sebelumnya kami sudah 
memperkirakan bahwa bahan penunjang ini banyak diproduksi, seperti ini 
salah satu contoh kain yang telah dibatik yang bahan dasar kainnya dari 
sutera, karena kalau pakai kain katun kami santai saja karena kain katun 
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itu para pengrajin bisa buat sendiri. Akan tetapi kalau kain katun sekarang 
ini konsumennya sudah jarang yang ambil karena dipasaran tidak begitu 
laku. Jadi kalau para konsumen berminat kain sutera akan tetapi bahan 
dasar kami habis maka kami tidak bisa memproduksi dengan bahan 
dasar  kain sutera yang sesuai dengan harapan konsumen. b) Tenaga 
kerja yang kebetulan banyak yang sakit. c) Biaya pembuatan produk baru 
relatif tinggi, karena bahan dasar yang sulit di dapat.      
 

Ibu Antik menambahkan sbagai berikut 
 
 “ Harga batik kami memang agak mahal mas, mulai dari Rp 300.000 
 sampai Rp.10.000.000. Tergantung kerumitan motif batiknya. Tapi 
 dengan harga segitu, alhamdulillah omset kami juga lumayan, gak mesti 
 sih. Tapi ya sekitar Rp. 100.000.000-Rp.300.000.000” 
 
Dari penjelasan Ibu Antik menggambarkan bahwa, memang batik malangan 

cenderung mahal. Tapi dengan segmen  pasar yang sudah dimiliki oleh pengrajin 

dan dengan keunikan dari batik tersebut, batik malangan tetap disukai 

pelanggan.  

 

4.5.2  Solusi Pemecahan dari Penghambat Strategi Pengembangan Produk 
 Baru  
 
 Adanya hambatan dari pelaksanaan strategi itu maka  pengrajin berusaha 

membatik dengan beberapa tindakan-tindakan untuk memecahkan 

permasalahan itu. a) bahan penunjang yang tidak tersedia/habis maka para 

pengrajin batik mengganti dengan bahan yang lain akan tetapi minta  

persetujuan konsumen/pemesan. b) tenaga kerja yang kebetulan banyak yang 

sakit, maka pengusaha batik mengerjakan sendiri dengan karyawan yang ada 

dengan konsekuensi waktu pebuatan agak lama yang sudah dikonfirmasikan 

kepada pembeli. c) biaya pembuatan produk baru relatif tinggi, perusahaan 

mengkalkulasikan harga pembuatan dengan  mempertimbangkan kualitas yang 

tinggi. Hasil wawancara  peneliti dengan Bapak Eddi Subagyo selaku pemilik 

usaha sebagai berikut:  

 "Jadi Solusi untuk memecahkan hambatan yang ada dalam strategi 
pengembangan produk baru yaitu antara lain: a) bahan penunjang tidak 
tersedia/habis, maka pengrajin batik tulis Andis mengganti dengan bahan 
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yang lain sesuai dengan persetujuan konsumen akan tetapi  kalau para 
pelanggan keberatan dengan diganti kain yang lain maka kami memberi 
masukan untuk  mengerti maka akhirnnya ya mau. b) tenaga kerja yang 
kebetulan banyak yang sakit kita sendiri sama istri mas yang 
mengerjakan, tapi ya pengerjaannya agak lambat. Itu akan dikonfirmasi 
sama pembeli. c) biaya pembuatan produk baru relatif tinggi maka 
perusahaan biasanya mengkalkulasi harga pembuatan dengan 
mempertimbangkan kualitas yang tinggi. Misalnya hasil baju sutera yang 
sudah dibatik harganya dulu permeternya 150.000,- kemudian dipasaran 
kami melihat harganya berkisar maka kami menghitung ulang oongkos 
pekerja, transport dan sebagainya sehingga kami akhirnya menambah 
harga batik sesuai dengan harga yang ada dipasaran. akan tetapi apabila 
kami melihat kualitasnya kurang bagus maka hasil batikan kain sutera itu 
kami turunkan.  
 

Hambatan-hambatan tersebut jarang terjadi dialami oleh pengusaha, terutama 

dalam penyediaan bahan baku, karena yang terjadi selama ini bahan baku yang 

tersedia cenderung lancar. Sedangkan untuk biaya yang cenderung tinggi, 

memang batik malangan dikenal dengan keunikannya, maka harga juga 

menyesuaikan dengan kualitasnya. 

 

4.6 Faktor-Faktor yang Mepengaruhi Minat Konsumen Terhadap Batik 
 Malangan 
 
 Kreatifitas dan inovasi senantiasa terus dikembangkan oleh pengrajin batik 

malangan. Kreatifitas tersebut diantaranya mengenai produk baru, motif, dan 

pemasaran. Batik yang terkenal dengan motif menyambung ini berupaya untuk 

meningkatkan pelayanan demi menarik minat pembeli karena batik malangan 

dapat berkembang karena adanya minat konsumen. Ketika membahas faktor-

faktor yang mempengaruhi minat konsumen terhadap batik malangan, berikut 

wawancara dengan bapak Rahmad selaku konsumen dan pegusaha asal Kota 

Batu. 

“Saya suka batik malang ini karena beda dengan batik yang lain mas. Kalo 
batik lain nggak ada yang motifnya mengambung seperti batik ini. Dari segi 
pewarnaannya juga khas. Selain itu saya kan dari Kota Batu, saya pengen 
beli batik yang khas asli daerah malang sendiri. Memang sih saya akui 
memang harganya agak mahal, tapi demi kepuasan terhadap karya batik 
malang ya nggak apa-apa saya beli.” 
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Senada dengan Bapak Rahmad, Ibu Endah selaku pegawai di BAKORWIL 

menambahakan 

“ Saya dari dulu suka batik malang mas. Selain Ibu Antik adalah teman saya 
dan juga asli malang saya suka hasil batikannya memang bagus banget” 
 

Berdasarkan apa yang disampaikan Bapak Rahmad tergambar bahwa konsumen 

berminat membeli batik malangan karena mereka mengannggap batik malangan 

sebagai batik eksklusif yang mempunyai keunikan tersendiri dan berbeda 

dengan batik yang lain yang ada di Indonesia. Selain itu rasa cinta terhadap hasil 

karya asli daerah juga membuat minat pembeli. 

Faktor lain yang menarik minat pembeli adalah dari segi motif. Seperti yang 

disampaikan Bapak Bambang selaku pengusaha asli Surabaya sebagai berikut 

“ Saya dari Surabaya mas. Kebetulan main ke Malang ya sekalian mampir 
ke sini. Saya tahu batik malang ini dari teman sesama pengusaha di 
surabaya. Yang membuat saya tertarik dari segi motifnya. Kebanyakan 
motifnya kan dari alam ya, ada motif kupu-kupu, pegunungan, tapi yang 
paling saya suka yaitu motif sendang biru. Unik banget kalau masalah harga 
sih sesuai lah dengan kualitas barangnya.” 
 

Harga memang faktor yang menentukan dalam menarik konsumen. Tapi hasil 

karya yang berbeda juga berdampak positif terhadap penjualan batik malangan 

tersebut. Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Hermawan Kertajaya 

selaku pakar marketing dalam tulisannya yang berjudul “UKM harus Kreatif dan 

Inovatif”. Menurut pandangannya bahwa UKM sebagai perusahaan yang tengah 

berkembang, mereka harus berfikir secara marketing.  UKM sepantasnya 

memikirkan marketing lebih dari perusahaan besar yang sudah mapan. Inti dari 

marketing tersebut adalah positioning-diferensiasi-brand (PDB). Maksut dari 

positioning adalah janji yang ditawarkan ke pelanggan. Positioning akan kredibel 

di mata pelanggan jika ditopang oleh diferensiasi yang kokoh, unik, dan sulit 

ditiru oleh pesaing. Setelah positioning dan diferensiasi sesuai maka akan 

terbentuk sebuah brand yang kuat. Mencari dan menonjolkan keunikan adalah 

tantangan yang harus dicermati oleh para pelaku UKM. Hal ini menuntut mereka 
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untuk terus berkreasi dan melakukan inovasi untuk memasarkan usahanya 

kepada konsumen. Hermawan Kertajaya juga menambahkan sebagai berikut 

 “Sedikit lebih beda lebih baik dari pada sedikit lebih baik” 

 Permintaan konsumen berdampak positif terhadap pemasukan yang 

cenderung meningkat yang diperoleh pengrajin batik malangan tersebut. Seperti 

terlihat pada tabel 4.6 

 

Tabel 4.6 Daftar Omset Penjualan Batik Malangan Tahun 1996-2013 

Tahun Total Omset 

1996 Rp 420.000.000 

1997 Rp 380.000.000 

1998 Rp 460.000.000 

1999 Rp 392.000.000 

2000 Rp 684.000.000 

2001 Rp 890.000.000 

2002 Rp 1.008.000.000 

2003 Rp 971.000.000 

2004 Rp 1.372.000.000 

2005 Rp 1.628.000.000 

2006 Rp 1.436.000.000 

2007 Rp 1.739.000.000 

2008 Rp 1.572.000.000 

2009 Rp 2.160.000.000 

2010 Rp 2.246.000.000 

2011 Rp 2.018.000.000 

2012 Rp 2.453.000.000 

Sumber: Buku Rekap Omset Tahunan Usaha Batik Malangan  
 
 

Berdasarkan tabel tersebut menggambarkan bahwa ada peningkatan omset 

yang diperoleh oleh pengrajin batik malangan. Tahun 1996 awal berdiri 
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pemasukan Rp 420.000.000. Jumlah tersebut tidak terlalu besar karena pada 

tahun tersebut belum dipasarkan ke masyarakat lokal, tetapi dipasarkan ke 

teman-teman Milo yang dari luar negeri. Kemudian masuk tahun 1998 

pengusaha mulai memasarkan ke berbagai kalangan. Saat itu Bupati Malang 

juga tertarik dan menjadikan batik malangan sebagai seragam di instansi 

pemerintahan, dan jumlah pemasukan mulai ada peningkatan. Memasuki tahun 

2000 sampai tahun 2012  pendapatan pengusaha cenderung meningkat. Tapi 

juga tertjadi penurunan omset yaitu pada tahun 2003, 2008 dan 2010. Secara 

keseluruhan terjadi perkembangan dilihat dari omset yang didapat. 

 

4.7  Budaya dan Perkembangan Fashion akan Melancarkan Pengembangan 
 Batik Malangan 
 
 Budaya dalam hal ini memegang peranan yang sangat penting dalam 

perkembangan usaha pengrajin batik malangan. Budaya membatik tidak akan 

hilang karena dalam keluarga karyawan pengrajin batik terus menerus 

mewariskan keahlian dan keterampilan membatik kepada anak cucunya. Selain 

itu masyarakat juga ikut serta menjaga dan melestarikan batik tersebut. Seperti 

yang disampaikan Bapak Eddy Subagyo berikut 

 “Budaya batik ini tidak akan hilang mas, lhawong karyawan sini aja 
 mewariskan keahlian membatik kepada anak-anaknya. Apalagi sekarang 
 batik kan tidak hanya dipakai oleh orang dewasa, tapi juga anak remaja 
 juga sering memakainya” 
 

  Batik yang pada awalnya merupakan busana bagi kalangan kerajaan, 

kini sudah bisa dikenakan oleh masyarakat secara umum. Rancangan baju batik 

beserta model dan motifnya saat ini sudah mulai mengalami perubahan  yang 

sangat besar dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Baju batik yang 

dulunya dipandang oleh anak remaja sebagai baju kuno dan hanya dipakai untuk 

orang dewasa, tapi di akhir-akhir ini baju batik sudah mulai dipakai oleh kaum 
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remaja. Banyak anak remaja dan mahasiswa mengenakan batik ketika pergi ke 

kampus untuk kuliah. Pemakaian batik juga menjadi kebijakan pemerintah. 

Sebagai contoh pemerintah menetapkan pada setiap hari Jumat, semua institusi 

negeri atau swasta, baik sekolah atau kantor wajib menggunakan pakaian batik. 

Dan Pemerintah juga menetapkan untuk menggunakan pakaian batik setiap ada 

acara-acara resmi, ini khususnya di lingkungan negeri. 

 Batik di Indonesia telah mampu menjadi asset bangsa dari warisan 

budaya yang disenangi masyarakat, menjadi tren, berkembang pesat, 

dimodifikasi, dikembangkan, disebarluaskan, hingga menjadi semacam budaya 

baru yang up-to-date. Batik tidak tenggelam dimakan usia karena adanya usaha 

terus-menerus dari generasi ke generasi untuk melestarikannya, sesuai dengan 

perkembangan pemikiran dan teknologi di masanya masing-masing. 

 Batik setiap tahun terus menunjukkan perkembangannya semakin pesat. 

Perkembangan tersebut saat ini sudah menjadi bagian dari perkembangan 

fashion. Penggunaan batik tidak hanya untuk formal, tapi sudah mulai merambah 

pada pemakaian untuk evening gown atau gaun alam. Seperti yang diungkapkan 

oleh Nanang “Tangting” selaku desainer asal Kota Malang 

 “ Tahun 2013 mendatang memang bisa dikatakan sebagai tahun untuk 
 kain Indonesia. Hal ini masih prediksi, namun sebagian besar akan 
 menjadi tren. Sebab, banyak desainer yang membuat rancangan di 
 Jakarta Fashion Week dengan unsur etnik. Etnik dipilih bukan hanya 
 menimbulkan unsur  tradisional dan klasik dari sebuah rancangan, 
 namun unsur yang satu ini  memiliki keragaman warna yang cukup 
 banyak”  
Sumber Jawa Pos Radar Malang, Senin 10 desember 2012. 

 
 Pengembangan terhadap batik tidak hanya berkaitan dengan busana. 

Batik sebagai fashion juga telah merambah home furnishing, misalnya piring 

dengan desain batik untuk suvenir, corporate gift, taplak meja, bantal hias, 

serbet, quilted bedcover, dan lain-lain. Semuanya itu akan berdampak besar bagi 

perekonomian Indonesia. Semakin banyak orang yang terlibat dalam fashion 
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batik, semakin banyak pula tenaga kerja yang terserap. Perkembangan ini 

sangat baik untuk terus ditingkatkan di masa-masa yang akan datang. 

 

 Perkembangan Fashion yang semakin pesat ini membuat batik lebih 

dikenal dunia. Sebagai langkah kongkrit adalah setiap kali pemerintah 

berkunjung ke luar negeri atau pertemuan negara Bapak Presiden susilo 

Bambang Yudhoyono tidak jarang mengenakan pakaian batik sebagai identitas 

bangsa Indonesia. Pemerintah menetapkan tanggal 2 Oktober sebagai Hari Batik 

Nasional merupakan salah satu upaya menjaga warisan budaya dunia yang lahir 

dari Indonesia. Bukan hanya orang Indonesia yang pantas mengenakan 

pakaian batik, tapi para tokoh dunia juga banyak menggunakan kain batik.  

 

Gambar 4.4 Beberapa Tokoh Dunia yang Mengenakan Kain Batik 

(a)             (b) 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c)                                                               (d) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Detik.com 2012 
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Keterangan: 
(a) 

Saat gala dinner Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-19 di Nusa Dua, Bali, pada 
18 November 2011 lalu, Presiden AS Barack Obama dan Presiden Susilo 
Bambang Yudhoyono terlihat elegan dalam balutan kemeja batik. Untuk 
diketahui, ibunda Obama, Ann Dunham, dikenal sangat tertarik pada seni batik 
Indonesia. Bahkan dia memiliki beberapa koleksi batik dari berbagai daerah di 
Indonesia. 
(b) 
Batik dan Nelson Mandela seolah tak bisa dipisahkan. Sebab mantan Presiden 
Afrika Selatan ini hampir selalu tampil menggunakan batik. Pria murah senyum 
ini pun terlihat keren dengan balutan batik aneka corak, meski usianya tak lagi 
muda. Mandela jatuh cinta pada batik ketika dia pergi ke Bogor untuk menghadiri 
Konferensi Asia-Pacific Economic Cooperation 1994.  
(c) 
Bos Microsoft, Bill Gates, tampil menawan dalam balutan batik warna keemasan 
di acara Presidential Lecture, Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, 9 Mei 
2008. 
(d) 
Pada tanggal 6 Juli 2007 silam, tokoh sepakbola  dunia Zinedine Zidane 
mengunjungi Indonesia. Kehadiran mantan bintang Juventus yang berasal dari 
Perancis itu semakin menyita perhatian saat kemunculannya di Kantor Presiden 
dengan mengenakan batik warna kuning keemasan dengan celana jins warna 
biru. 
      

     Didasari oleh kewajiban untuk melestarikan warisan-warisan budaya 

nasional dan kesadaran untuk ikut membangun kehidupan para perajin dilakukan 

serangkaian upaya pembinaan yang terpadu dan berkelanjutan guna 

pengembangan potensi usaha pengrajin Batik Malangan Desa Druju Kecamatan 

Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang dengan menitik beratkan pada tiga 

sasaran pembinaan dan pengembangan pokok. Tiga sasaran pokok pembinaan 

dan pengembangan pokok tersebut yaitu:   

1) Mempertahankan dan mengembangkan produk batik malangan sebagai 

 komoditi pariwisata budaya. Batik dapat dijadikan sebagai salah satu ciri 

 khas dari Kabupaten Malang yang berbeda dengan daerah lain.  

2)  Pengembangan produk batik malangan yang mengarah pada peningkatan 

 nilai tambah yang tinggi atau pengembangan ke sektor yang lebih modern.  

3) Pengembangan penggunaan zat pewarna dari tumbuh-tumbuhan.  
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4.8 Upaya Pengembangan Usaha Pengrajin Batik Malangan di Desa Druju 
 Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang 
 
 Elemen penting dalam pengembangan usaha batik malangan adalah 

dengan memanfaatkan modal (fisik, keuangan, manusia, sosial) dengan 

semaksimal mungkin. Modal fisik yang berupa bahan baku dan peralatan 

dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Setelah dipergunakan produksi batik 

semua peralatan dan bahan baku seperti kain perlu dirawat dengan baik agar 

tidak cepat rusak. Langkah yang dilakukan dalam merawat bahan baku dan 

peralatan yaitu dengan cara mencuci setelah dipergunakan dan disimpan di tepat 

yang semestinya. Selanjutnya modal keuangan, modal yang digunakan 

pengusaha batik malangan dalam memproduksi batik yaitu dengan modal 

sendiri. Selain dari keuntungan yang dipergunakan dalam tambahan modal 

produksi, pengusaha juga mempergunakan hasil asset pribadi seperti hasil 

sawah yang dimiliki. Sebetulnya banyak sekali pihak bank yang menawarkan 

pinjaman buat tambahan modal usaha, tapi dengan alasan bahwa modal sendiri 

masih bisa mencukupi buat produksi dan mempertimbangkan hasil batik tidak 

seperti komoditi lain yang repeat ordernya setiap hari seperti makanan, maka 

penawaran pinjaman dari bank ditolak oleh pengusaha batik.  

 Ketiga yaitu modal manusia. Keahlian karyawan di usaha pengrajin batik 

malangan sebagian besar dari Pekalongan karena dianggap sudah memiliki 

keahlian membatik. Keahlian membatik diperoleh dari turun temurun. Sebetulnya 

keterampilan membatik yang secara turun temurun dimiliki oleh para karyawan 

ini merupakan suatu potensi yang sangat jarang dan tidak semua orang 

memilikinya. Hal tersebut dapat dijadikan sebagai suatu asset berharga dan 

dapat dikembangkan lebih jauh lagi agar keahlian tersebut tidak pudar. Selain 

keterampilan dari turun temurun, keahlian yang dimiliki karyawan batik malangan 

juga diperoleh dari kursus atau belajar dari luar kota, tepatnya di Kota Solo. 
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Karyawan belajar mengenai pewarnaan dan menggambar pola. Dari keahlian 

tersebut hasil produksi batik malangan sangat bagus dan digemari konsumen.  

  Terakhir yaitu modal sosial yang terdiri dari kepercayaan dan jaringan. 

Kepercayaan memegang peranan penting dalam kelangsungan usaha batik 

malangan. Pengusaha menjaga kepercayaan yang diberikan oleh pelanggan 

agar usaha yang dikerjakan senantiasa berjalan lancar. Pesanan pelanggan 

dikerjakan dengan tepat waktu sesuai permintaan. Batik yang diproduksi sesuai 

dengan selera dan keinginan pelanggan. Selanjutnya mengenai jaringan 

pemasaran. Untuk melancarkan jalannya pemasaran pengusaha batik malangan 

memerlukan bantuan dari teman atau kolega. Pengusaha batik memanfaatkan 

jaringan pemasaran dengan menggunakan promosi dari mulut ke mulut. Langkah 

ini efektif karena  pangsa pasar yang dibidik oleh pengusaha adalah menengah 

ke atas yaitu dari kalangan pengusaha dan pejabat serta dari masyarakat biasa. 

Langganan setia dari kalangan Pejabat Daerah Malang yaitu Ibu Peni dan Ibu 

Rendra dan banyak juga pejabat dari daerah lain di Indonesia. Adanya 

kunjungan pemerintah antar daerah juga sangat membantu melancarkan 

jaringan pemasaran. Setiap ada kunjungan Pemerintah Daerah Malang selalu 

mempromosikan hasil karya batik malangan yang ada di Desa Druju tersebut, 

sehingga apa yang dikenakan pejabat tersebut banyak diminati oleh pejabat dari 

daerah lain. Selain itu, Untuk menjaga daerah pemasaran yang lebih luas maka 

usaha ini membentuk agen sesuai dengan penyalur, sehingga hasil produksi 

perusahaan bisa sampai ke tangan konsumen yang terletak jauh dari tempat 

usaha. Langkah yang dilakukan pengusaha batik malangan adalah membuat 

butik di luar kota. Sementara ini masih ada di Jakarta. Selain butik, pemasaran 

yang dilakukan juga menggunakan stand di Mall Lifing World di daerah 

Tangerang. Sedangkan untuk membangun butik di Kota Malang pengusaha 

bekerja sama dengan Ibu Rendra istri dari Bupati Kabupaten Malang 
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merencanakan akan launching pada tanggal 13 Desember 2013. 

 Jangkauan pemasaran usaha batik malangan di Desa Druju Kecamatan 

Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang sudah tersebar ke seluruh Indonesia. 

Hal itu membuktikan bahwa batik malangan sudah diterima dengan baik oleh 

masyarakat. Daerah pemasaran batik malangan antara lain, daerah Jawa Timur 

meliputi Malang, Lamongan, Gresik, Surabaya, Jember, Kediri, Madiun. Daerah 

Jawa Tengah meliputi Semarang, Kudus, Rembang, Tegal, Magelang. Daerah 

Jawa Barat meliputi, Bandung, Bogor, Purwakarta, Cirebon, Subang. Kemudian 

Daerah Yogyakarta, Propinsi Banten,   DKI Jakarta, Daerah Bali, Kalimantan, 

Sumatera, Sulawesi, Maluku, luar negeri meliputi Singapura, Malaysia, 

Hongkong, Australia dan Amerika. 

 Langkah selanjutnya dalam mengembangkan batik malangan dengan 

melakukan promosi yang tepat untuk meningkatkan volume penjualan. Dengan 

diadakannya promosi penjualan diharapkan dapat menarik calon konsumen 

dengan cara memberikan informasi-informasi tentang barang yang ditawarkan 

sehingga calon pembeli merasa tertarik dengan barang tersebut. Adapun cara 

yang digunakan oleh usaha batik malangan di Sumbermanjing Wetan Kabupaten 

Malang yaitu, yang pertama dengan  mengikuti pameran-pameran. Setiap ada 

pameran, baik lokal maupun di luar daerah Malang koordinator pemasaran selalu 

mengikutinya.  Dengan adanya pameran tersebut calon pelanggan yang 

bertempat di pameran bisa melihat langsung contoh model dan motifnya. Jenis 

dan model batik yang diproduksi oleh pengusaha cenderung bergantung pada 

permintaan dan selera pelanggan, atau terkadang pengusaha batik itu sendiri 

yang membuat motif tapi tetap disesuaikan dengan selera kebanyakan 

pelanggan. Promosi yang kedua dengan partisipasi lomba. Perlombaan tersebut 

akan lebih mengenalkan batik malangan itu sendiri. Dari lomba-lomba tersebut 

pengrajin batik mendapatkan beberapa penghargaan yang membanggakan, di 



82 

 

 

antaranya adalah juara III piala Gubernur Jawa Timur tahun 2009 kategori 

pelestarian budaya, juara II lomba desain batik tahun 1997 oleh Yayasan Batik 

Indonesia, dan pada tahun 2009, batik malangan mendapat penghargaan dari 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono  yaitu penghargaan paramakarya karena 

kualitas dan produktifitas.  

 Tahap selanjutnya dalam upaya pengembangan usaha batik malangan 

adalah dengan cara pelaksanaan strategi pengembangan pasar.  

Pengembangan pasar ini dilaksanakan karena dengan adanya mengembangkan 

pasar serta memperluas jangkauan pasar baru maka diharapkan akan dapat 

menjaga kelangsungan hidup para usaha sekaligus untuk mengembangkan 

usahanya agar memperoleh peningkatan laba yang nantinya dapat menjamin 

Usaha pengrajin batik malangan Desa druju Kecamatan sumbermanjing wetan 

Kabupaten Malang untuk melangsungkan usahanya.  Dalam pengembangan 

pasar dilakukan beberapa strategi yaitu antara lain:  

1) Survey daerah penjualan yang memungkinkan untuk  diamati dan dimasuki 

 dengan membawa contoh barang yang diproduksi oleh usaha pengrajin batik. 

2) Menerima pesanan dari pelanggan, hal ini menunjukkan bahwa dengan 

 sendirinya pasar-pasar baru dapat dimasuki sesuai dengan permintaan pasar 

 tersebut.  

Adapun faktor pendukung pelaksanaan strategi pengembangan pasar antara 

lain:  

1)  Banyaknya peminat terhadap hasil batik malangan 

2) Mempunyai stock bahan baku yang cukup sehingga mempunyai kemudahan 

 untuk memproduksi barang yang harus dibatik.  

3) Memiliki SDM yang handal, sehingga melahirkan tangan-tangan yang kreatif.    

 Sedangkan hambatan-hambatan dari pelaksanaan strategi 

pengembangan pasar adalah: 
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1) Persaingan antar pengrajin batik tulis dimana pengrajin di luar sentra juga 

 memproduksi produk yang sejenis dengan harga yang relatif lebih murah.  

2) Dikarenakan lambatnya pembayaran pelanggan.   

3) Sulitnya pencarian daerah pemasaran.  

 Solusi dari hambatan yang ada pada pelaksanaan strategi 

pengembangan pasar antara lain:   

1) Untuk persaingan pasar terutama mengenai harga produk lain yang lebih 

 murah, maka pengrajin menghitung kembali biaya produk tersebut kemudian 

 menstandarkan harganya sesuai dengan selera konsumen yang 

 menginginkan keunikan dari batik malangan tersebut. Selain itu memang 

 pangsa pasar batik malangan adalah menengah ke atas. Jadi kualitas yang 

 baik tetap menarik pelanggan untuk membelinya 

2) Untuk mencari daerah pemasaran dilakukan dengan segera mengirim produk 

 baru jika pesanan  berkurang 

 Tahap terakhir dalam upaya pengembangan batik malangan yaitu dengan 

pelaksanaan strategi pengembangan produk baru. Seperti diketahui Negara 

Indonesia   memiliki banyak sekali daerah penghasil batik seperti, Madura, Jogja, 

Solo, Pekalongan, Banyuwangi, Pacitan, dan masih banyak yang lain. Strategi 

pengembangan produk baru ini diharapkan agar batik malangan dapat bersaing 

di pasar batik Indonesia. 

        Startegi pengembangan produk baru yang diterapkan oleh pengrajin 

Usaha pengrajin batik tulis Andis mempunyai alasan sebagai berikut:   

1) Untuk menyesuaikan dengan selera konsumen yang cenderung berubah-

 ubah, jadi untuk memuaskan dan menarik konsumen pihak pengrajin merasa 

 perlu untuk menyesuaikan dengan yang lagi model pasaran.  

2) Pengrajin batik  malangan di Desa Druju Kecamatan Sumbermanjing Wetan 

 Kabupaten Malang ingin di area pemasaran produknya tampil beda 
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 batikannya dengan mempunyai ciri khas tersendiri dibanding dengan batikan 

 dari daerah lain. Dalam mengembangkan ide produk baru dan strateginya 

 yang sangat efektif seringkali menjadi penentu keberhasilan dan 

 kelangsungan hidup suatu usaha. Dalam pengembangan produk baru 

 memerlukan usaha, waktu, kemampuan termasuk besarnya resiko dan biaya 

 kegagalannya.  

 Adapun yang menjadi pendorong dari strategi pengembangan produk 

baru ini adalah:  

1) Mempunyai pelanggan yang tetap dengan adanya pelanggan-pelanggan ini 

 maka pengembangan produk akan cepat di beli oleh para pelanggan.   

2) Tersedianya bahan dasar, adanya bahan baku ini maka penjualan bisa 

 semakin meningkat dengan cepat. Sebelum kami memproduksi barang maka 

 kami memperkirakan bahan baku yang akan menjadi dasar pembuatan batik 

 tulis ini yaitu bisa kain sutra dan kain katun. 

3) Transportasi yang lancar  

4) Mekanisme yang cepat, pemesanan pelanggan dilakukan dengan cepat 

 sesuai dengan yang dinginkan oleh pelanggan.  

 Hambatan Pelaksanaan Strategi Pengembangan Produk Baru  adalah:  

1) Adakalanya bahan penunjang tidak tersedia/habis  

2) Tenaga kerja yang kebetulan banyak yang sakit, pengerjaan terhambat   

3) Biaya pembuatan produk baru relatif tinggi.  

 Solusi Pemecahan dari pelaksanaan strategi pengembangan produk baru 

adalah: 

1) Bahan penunjang yang tidak tersedia/habis maka para pengrajin batik 

 mengganti dengan bahan yang lain akan tetapi minta  persetujuan 

 konsumen/pemesan.   

2) Tenaga kerja yang kebetulan banyak yang sakit maka pengusaha 
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 mengerjakan dengan karyawan seadanya dengan resiko pengerjaan batik 

 agak lama. Tentunya sudah dikonfirmasikan dengan konsumen. 

3) Biaya pembuatan produk baru relatif tinggi, perusahaan mengkalkulasikan 

 harga pembuatan dengan mempertimbangkan kualitas yang tinggi.    

 Upaya-upaya pengembangan tersebut berdampak positif pada pemasukan 

usaha batik malangan tersebut. Pada awal berdiri tahun 1996 sampai tahun 2012 

pemasukan cenderung meningkat. Hal tersebut membuktikan bahwa batik 

malangan dapat diterima oleh konsumen.  

 Upaya mengembangkan batik malangan yang tidak boleh diremehkan 

yaitu memperhatikan budaya Indonesia dan perkembangan fashion. Budaya 

membatik yang sudah ada sejak zaman kerajaan dan warisan dari nenek 

moyang tidak akan terlupakan oleh masyarakat Indonesia. Apalagi sejak 

dikukuhkannya batik sebagai warisan budaya asli Indonesia oleh UNESCO 

membuat kecintaan masyarakat meningkat. Selanjutnya perkembangan fashion, 

dulu batik yang dianggap kuno dan hanya dipakai oleh orang tua, kini batik 

sudah menyesuaikan dengan keinginan anak remaja dengan mengubah model 

dan motif yang sesuai dengan selera. Batik di Indonesia telah mampu menjadi 

tren, berkembang pesat, dimodifikasi, dikembangkan, disebarluaskan, hingga 

menjadi semacam budaya baru yang up-to-date. Batik tidak tenggelam dimakan 

usia karena adanya usaha terus-menerus dari generasi ke generasi untuk 

melestarikannya, sesuai dengan perkembangan pemikiran dan teknologi di 

masanya masing-masing. 

 Model batik yang dulu hanya berkutat dengan kemeja dan sarung, saat ini 

banyak model batik seperti tas, sandal, gaun malam, kaos bola dan masih 

banyak model lain yang diberi motif batik. Hal tersebut diharapkan terus 

berkembang agar budaya batik Indonesia tidak hilang termakan oleh 

perkembangan zaman. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 Hasil dan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya menghasilkan 

beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dalam upaya pengembangan usaha batik malangan, modal merupakan 

elemen penting yang meliputi, modal fisik, modal keuangan, modal 

manusia dan modal sosial. Pemanfaatan modal dengan sebaik-baiknya 

akan melancarkan usaha batik tersebut. 

2. Strategi pengembangan pasar diharapkan dapat menjaga kelangsungan 

hidup pengusaha sekaligus untuk mengembangkan usahanya agar 

memperoleh peningkatan laba yang nantinya dapat menjamin usaha 

pengrajin batik malangan. 

3. Strategi pengembangan produk baru diharapkan dapat menjadi langkah 

yang tepat agar batik malangan dapat bersaing dengan daerah penghasil 

batik lain yang ada di Indonesia. 

4. Budaya dan fashion yang semakin berkembang akan melancarkan 

pengembangan batik malangan. Karena dulu batik yang cenderung hanya 

dipakai oleh orang dewasa dan dianggap kuno, sekarang batik bisa 

dipakai oleh kaum remaja dan anak-anak disebabkan kerena model dan 

motifnya disesuaikan dengan selera zaman sekarang. 

 

5.2 Saran 

 Saran yang dapat diberikan berdasarkan fakta yang terdapat dalam 

tempat penelitian yaitu usaha pengrajin batik malangan di Desa Druju 

Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang adalah yang pertama, 
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bahan baku dan peralatan yang digunakan semuanya dipasok dari luar daerah 

dan bahkan impor. Dalam hal ini seharusnya pemerintah daerah dapat 

memberikan perhatian lebih seperti memberikan bantuan berupa bahan baku. 

 Kedua yaitu masalah tenaga kerja. Pengusaha batik malangan 

menggunakan jasa karyawan kebanyakan dari daerah Pekalongan yang 

dianggap sudah mempunyai keahlian membatik. Hal tersebut memang bagus 

dalam pengembangan usaha. Tapi seiring perkembangan usaha batik tersebut 

seharusnya pengusaha batik malangan lebih banyak lagi menyerap tenaga kerja 

dari masyarakat sekitar Desa Druju. 

 Ketiga yaitu dalam hal pemasaran, Pemasaran yang dilakukan 

pengusaha selama ini yang paling utama adalah dengan mengadakan pameran-

pameran dan partisipasi lomba. Dalam hal ini seharusnya pengrajin bisa 

menggunakan media elektronik yaitu dengan membuat semacam blog atau 

website dan juga jejaring sosial. Dengan adanya media tersebut akan 

meningkatkan omset penjualan dan tentunya keuntungan penjualan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Alma, Buchori. 2006. Kewirausahaan. Bandung: Alfabeta.  

Boediono. 2000. Ekonomi Mikro. Yogyakarta: BPFE 

Daryanto. 1989. Teknik Pembuatan Batik dan Sablon. Semarang: Aneka Ilmu  

Irawan, Andi. Airlangga Putra. 2007. Kewirausaan UKM: Pemikiran dan 
 Pengalaman. Yogyakarta: Graha Ilmu 
 
Kasmir. 2011. Kewirausahaan. Jakarta: Rajawali Pers 

Kotler, Philips.2000. Manajemen Pemasaran. Jakarta: PT Intan Sejati Klaten.  

Moelong, J.Lexi. 2004.  Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja  
 Rosdakarya.  
 
Sartika Partomo, Tiktik dan Soejoedono, Abd. Rachman. 2004.  Ekonomi Skala  
 Kecil/Menengah & Koperasi. Bogor Selatan: Ghalia Indonesia.   
 
Sudarman, Ari. 1992. Ekonomi Mikro-makro (Teori, Soal dan Jawaban). 
 Yogyakarta: BPFE 
 
Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif 
 dan R&D. Bandung: Alfabeta 
 
Sukirno, Sadono. 2003. Pengantar Teori Mikroekonomi. Jakarta: PT. Raja 
 Grafindo Persada 
 
Sunarya, Abas. Sudaryono. Asep Saefullah. 2011. Kewirausahaan.Yogyakarta: 
 ANDI 
 
Suparyanto, R.W. 2012. Kewirausahaan Konsep dan Realita pada Usaha Kecil. 
 Bandung: Alfabeta 
 
Suryana. 2003. Kemirausahaan. Jakarta:PT Salemba Empat. .  

Tjiptono, Fandy. 1997. Strategi Pemasaran.Yogyakarta: ANDI.  

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha mikro, 
 Kecil dan Menengah. 
 
Wulandari, Ari. 2011. Batik Nusantara: Filosofis, Cara Pebuatan&Industri Batik. 
 Yogyakarta: ANDI  
 
Yustika, Ahmad Erani. 2008. Ekonomi Kelembagaan: Definisi, Teori dan Strategi. 
 Malang: Bayumedia Publishing. 
 
 
 

88 

 



89 

 

 

Djajanto, Ludfi. 1998. Analisis Strategi Pemasaran untuk Industri Kecil di Jawa 
 Timur. Jurnal penelitian. (online), http//epserv.unila.ac.id. pdf. Diakses 
 pada tanggal 02 Oktober 2012 
 
Fanny K,R. 2009. Perlindungan Hak Cipta Atas Motif Batik Sebagai Warisan 
 Budaya Bangsa (Studi terhadap Karya Seni Batik Tradisional Keraton 
 Surakarta). Tesis tidak diterbitkan. Semarang:PPS Universitas 
 Diponegoro. Dari Netliberty, (Online), (http://eprints.undip.ac.id) diakses 
 tanggal 8 September 2012 
 
Hayati, Amelia. 2007. Pengaruh Faktor sosial, Ekonomi dan Budaya terhadap 
 Kewirausahaan Bathik Garutan. Makalah ini disajikan pada Regional Asia 
 Pasific Workshop on Women entrepreneurship Development 29-30 
 November 2007 Bali Inonesia. 
 
Kholmi, Maisiyah. 2003. Analisis Potensi Industri Kecil: Studi Kasus di Kabupaten 
 Malang. (online). http://makalahjurnal.com/download/ANALISIS-
 POTENSI-INDUSTRI-KECIL:-STUDI-KASUS-di-KABUPATEN-MALANG-
 Dra-Masiyah-Kholmi,MM-Ak Diakses pada tanggal 20 November 2012 
 
Nurseto, Tejo. 2011.  Strategi Menumbuhkan Wirausaha Kecil Menengah yang 
 Tangguh.(online).http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/penelitian/Tejo%2
 0Nurseto,%20M.Pd./Strategi%20Menumbuhkan%20Wirausaha%20Kecil
 %20Menengah%20yang%20Tangguh.pdfDiakses pada tanggal 06 
 November  2012 
 
Ramelan, Rahardi. 2008. Industri Batik dan Permasalahannya. (online), 
 http//www.leapidea.com. diakses pada tanggal   23 Septeber 2012 
 
Siswanti. 2007. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Industri Batik 
 di Kawasan Sentra Batik Laweyan solo. Semarang: Universitas Negeri 
 Semarang 
 
Sulistyastuti, Dyah. 2011. Dinamika Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Analisis 
 Konsentrasi Regional UKM di Indonesia 1999-2001. (online). 
 http://journal.uii.ac.id/index.php/JEP/article/view/617/543.    Diakses pada 
 tanggal 06 November 2012 
 
Susilo, Setyo. Musa Hubeis. Budi Purwanto. 2012. Pengaruh Karakteristik dan 
 Perilaku UKM, serta Sistem Pembiayaan terhadap Penyaluran 
 PembiayaanBNISyariah.(online).http://journal.ipb.ac.id/index.php/jurnalmp
 i/article/view/4846/1234.  Diakses pada tanggal 20 November 2012 
  
Ulum, Ihyaul, 2009. Batik dan Kontribusinya terhadap Perekonoian Nasional. 
 (online), http://ejournal.umm.ac.id/index.php/bestari/article/view/91/103.   
 Diakses pada tanggal 06 November 2012 
 
----------. 2007. Industri Batik Indonesia dihadapkan Tantangan Besar. (online), 
 http//www.kapanlagi.com. Diakses pada tanggal 22 September 2012 
 

http://eprints.undip.ac.id/
http://makalahjurnal.com/download/ANALISIS-POTENSI-INDUSTRI-KECIL:-STUDI-KASUS-di-KABUPATEN-MALANG-Dra-Masiyah-Kholmi,MM-Ak
http://makalahjurnal.com/download/ANALISIS-POTENSI-INDUSTRI-KECIL:-STUDI-KASUS-di-KABUPATEN-MALANG-Dra-Masiyah-Kholmi,MM-Ak
http://makalahjurnal.com/download/ANALISIS-POTENSI-INDUSTRI-KECIL:-STUDI-KASUS-di-KABUPATEN-MALANG-Dra-Masiyah-Kholmi,MM-Ak
http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/penelitian/Tejo%20Nurseto,%20M.Pd./Strategi%20Menumbuhkan%20Wirausaha%20Kecil%20Menengah%20yang%20Tangguh.pdf
http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/penelitian/Tejo%20Nurseto,%20M.Pd./Strategi%20Menumbuhkan%20Wirausaha%20Kecil%20Menengah%20yang%20Tangguh.pdf
http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/penelitian/Tejo%20Nurseto,%20M.Pd./Strategi%20Menumbuhkan%20Wirausaha%20Kecil%20Menengah%20yang%20Tangguh.pdf
http://journal.uii.ac.id/index.php/JEP/article/view/617/543
http://journal.ipb.ac.id/index.php/jurnalmpi/article/view/4846/1234
http://journal.ipb.ac.id/index.php/jurnalmpi/article/view/4846/1234
http://ejournal.umm.ac.id/index.php/bestari/article/view/91/103

