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ABSTRAK
ANALISIS STANDARDISASI PRODUK BATIK TULIS
Studi kasus: UKM Batik Tulis “Giriloyo”, di Karang Kulon, Wukirsari, Imogiri,
Bantul
Andreas
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
2013
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui standardisasi yang dimiliki
perusahaan dalam hal bahan baku, motif dan pewarna, peralatan produksi dan
tenaga kerja, serta kualitas batik yang dihasilkan. Jenis penelitian adalah studi
kasus yang dilakukan pada UKM batik tulis yang bernama “Giriloyo” yang
berada di Imogiri tepatnya di Karang Kulon. Teknik analisis data yang digunakan
adalah analisis kualitatif dengan cara mendeskripsikan seluruh hasil dari
wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan penulis terhadap kegiatan,
peralatan, dan seluruh karyawan (10 orang) serta pemilik perusahaan (2 orang).
Berdasarkan hasil penelitian standar yang dimiliki oleh perusahaan terhadap kain
batik tulisnya adalah sebagai berikut, bahan baku sudah memiliki standar namun
terkadang tidak digunakan, motif dan pewarnaan sudah memiliki standar sendiri,
tenaga kerja yang dimiliki merupakan orang-orang yang mahir dalam membatik,
peralatan yang digunakan masih tradisional namun jumlahnya terbatas, serta
kualitas produk yang terbilang baik untuk jenis produksi kain batik tulis. Ini
menunjukkan bahwa perusahaan berada pada kondisi yang stabil dalam bersaing,
hal ini menunjukan bahwa perusahaan masih tergolong ke dalam perusahaan yang
memiliki standardisasi.

Kata Kunci : Batik, Standardisasi

xv

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ABSTRACT
ANALYSIS OF PRODUCT STANDARDIZATION FOR BATIK
Cases Study at Batik “Giriloyo”, Karang Kulon, Wukirsari, Imogiri, Bantul

Andreas
Sanata Dharma University
Yogyakarta
2013

The purpose of the study was to determine the product in terms of raw materials,
motifs and colors, production equipment and labor, as well as batik quality
produced. The type of research was a case study conducted at Batik "Giriloyo"
which located in Imogiri, Karang Kulon. The data analysis technique used was
qualitative analysis by describing the results of the interview, observation and
documentation on the author of the activities, equipment, and employes (10
people) as well as the owner of the company (2 people). Based on the result of the
research, the company standards for batik as follows, raw materials already have a
standard but sometimes not in use, motives and coloring already has its own
standards, the labor were proficient in batik, equipments used were traditional and
limited in number, and the product quality was fairly good for this type of batik
cloth production. The result of the research indicated that the company was in a
stable condition to compete, its also indicated that the company was has product
standardization.
Keyword : Batik, Standardization
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pada era globalisasi seperti sekarang ini, di Indonesia banyak
berdiri industri-industri kecil yang dikelola oleh masyarakat sebagai mata
pencaharian yang bisa menghidupi keluarganya. Salah satu yang menjadi
tujuan analisis usaha kecil adalah untuk memperoleh keuntungan usaha.
Dalam menghasilkan produk yang diminati konsumen, maka perusahaan
perlu

menetapkan

kualitas

standar

produk

sebagai

acuan

bagi

kelangsungan perusahaan. Suatu perusahaan yang berproduksi tanpa
memperhatikan standar produk akan mempunyai banyak kelemahankelemahan. Beberapa di antaranya seperti standar penggunaan bahan baku
yang tidak sesuai, motif yang tidak menarik, tenaga kerja yang terampil,
lamanya proses produksi dan lain sebagainya.
Hasil penelitian Puslitbang BSN (Badan Standardisasi Nasional)
tahun 2008 (Kristiningrum dan Purwanto, 2010:50-63) menyebutkan
bahwa industri yang menerapkan standar sebanyak 13% dari jumlah
industri pengolahan berskala menengah dan besar. Berbagai negara telah
melakukan riset-riset mengenai manfaat penerapan standar. Di Indonesia
kenyataan yang ada memperlihatkan bahwa manfaat nyata yang bisa
diterima bagi pelaku usaha atau industri sebagai nilai tambah dari
penerapan standar. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui persepsi
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industri terhadap manfaat penerapan standar dalam perusahaan. Penelitian
ini berbentuk penelitian survei dengan populasi berupa industri
pengolahan berskala menengah (20 – 99 tenaga kerja) dan besar (tenaga
kerja >100) di Indonesia yang telah menerapkan standar. Secara umum
dapat digambarkan bahwa perusahaan yang mengenal BSN (Badan
Standardisasi Nasional) juga mengenal SNI (Standardisasi Nasional
Indonesia), begitu juga sebaliknya. Perusahaan cenderung menerapkan
lebih dari satu jenis standar. Di Indonesia standar ISO 9001 dan SNI
menjadi standar yang paling banyak diterapkan. Dalam penelitian ini
ternyata standar memang sangat penting bagi suatu perusahaan, terutama
perusahaan itu masih berbentuk UKM (Usaha Kecil Menengah).
Batik tulis merupakan suatu mahakarya yang tidak asing lagi bagi
masyarakat Indonesia bahkan menjadi unsur budaya. Selain itu batik juga
menjadi ciri khas dari wilayah tertentu di Indonesia. Batik tidak di
produksi secara asal-asalan karena setiap batik pasti memiliki makna dan
teknik pembuatanya sendiri. Membatik adalah sebuah seni untuk
mengungkapkan ekspresi diri dari para pembuat batik dengan cara
menorehkan malam menggunakan cantingan pada sebuah kain putih.
Tidak sembarangan orang bisa membuat batik. Dalam membuat batik
seseorang harus memiliki kemampuan atau skill selain itu dia juga harus
memiliki daya imajinasi yang kuat terhadap seni, sehingga warna atau
motif yang dituangkan pada kain akan menarik dan tidak membuat bosan.
Proses pembuatan pola atau motif yang rumit, membuat seorang pembatik
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harus lebih sabar dan telaten demi menghasilkan sebuah karya seni.
Dalam sebuah kain batik, setiap garis yang digambarkan untuk membuat
corak atau motif pasti akan diperhitungkan terlebih dahulu sehingga akan
mendapatkan gambaran yang rapi dan teratur sesuai dengan apa yang
dibayangkan oleh si pembuat motif. Dalam membuat batik, si pembuat,
baik itu seorang pengukir motif maupun seorang pencanting warna pasti
memiliki alasan tersendiri mengapa dia membuat motif dan warna seperti
itu.
Pengusaha batik yang berada di pulau jawa begitu banyak
sehingga konsumen akan lebih mudah mencari dan membelinya, hal
inilah yang menuntut para pengrajin untuk lebih kreatif dan teliti lagi di
dalam proses produksi batik, karena dengan banyaknya penjual berarti
semakin ketat juga persaingan di pasaran. Mutu adalah sesuatu yang
cocok dengan selera konsumen, sehingga suatu perusahaan haruslah
memiliki mutu yang baik pada produknya, hal ini diyakini akan
berdampak terhadap konsumen (Tobing, 2008:129-133). Oleh karena itu
perusahaan harus sadar betul akan pentingnya kualitas dan kuantitas
pelayanan. Bukan hanya memperhatikan kualitas pada komponen
manajemen kualitas yang efektif menghendaki pula agar produk yang
cacat atau gagal tidak diteruskan kepada konsumen. Metode yang
digunakan

adalah

dengan

menjabarkan

kembali

Total

Quality

Management (TQM) serta standar ISO yang digunakan untuk menentukan
standar mutu internasional. Untuk itu pengawasan kualitas sangat
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diperlukan agar dapat mengurangi jumlah produk cacat yang ditimbulkan
oleh sistem operasi perusahaan (Yamit,2003;347).
Berdasarkan pemaparan maka akan ada dua reaksi yang
ditimbulkan oleh konsumen bila mereka mendapatkan produk yang cacat
dengan alasan sebagai ungkapan kekecewaan mereka yang ditunjukkan
dengan sikap dan tindakan dikemudian hari. Adapun reaksi yang
dimaksud adalah (Koerniawan, 2004;125):
1) Pasif
Reaksi yang pasif ini dapat berupa keputusan untuk pindah dari
perusahaan tersebut ke perusahaan lain yang di anggap lebih baik atau
bahkan perusahaan pesaing dan berhenti membeli dari perusahaan
tersebut tanpa ada komentar apapun.
2) Aktif
Reaksi konsumen secara aktif adalah dengan menyebarluaskan
keadaan yang mereka alami kepada masyarakat atau konsumenkonsumen lain yang membeli atau yang hendak membeli di
perusahaan tersebut. Hal ini akan berpengaruh besar terhadap volume
penjualan karena hilangnya rasa percaya dari konsumen sebagai
akibat dari kelalaian produksi tersebut.
Keadaan dimana konsumennya terlalu aktif biasanya dimiliki oleh
negara-negara maju, sedangkan di negara-negara berkembang bahkan
yang belum maju pada umumnya akan terjadi reaksi yang pasif.
Selanjutnya Hampir sama dengan penelitian sebelumnya (Aristianto
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dan Subari, 2003:86-102) mengatakan bahwa untuk mengatasi
kualitas bahan baku yang tidak stabil dan fluktuasi, maka sudah
seharusnya di Indonesia didirikan industri pengolahan bahan baku
yang memiliki standar mutu yang baik. Metode yang digunakan
adalah melalui referensi serta berdasarkan pada data lapangan yang
dilakukan pada UKM (Usaha Kecil Menengah) keramik.Berdasarkan
jurnal yang telah ditulis maka dapat ditarik kesimpulan bahwa UKM
apapun harus memperhatikan standar kualitas produknya bila ingin
bertahan dipasaran.
Kesadaran konsumen terhadap suatu barang semakin kritis, jika
produk berkualitas bagus pasti konsumen akan tetap setia. Itulah sebabnya
mereka selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas produk yang tidak
tersaingi oleh perusahaan lain sebagai salah satu senjata untuk bersaing di
pasar. Oleh karena itu kualitas yang bagus sangat diperlukan dalam
memproduksi batik tulis dimulai dari pemilihan kain, motif dan pewarna
harus menarik.Namun hal ini tidaklah mudah karena biasanya jika
kualitasnya baik maka harga yang ditawarkan pasti lebih tinggi juga dari
sebelumnya. Pengrajin biasanya menggunakan corak atau pewarna alami
yang ada di sekitar daerahnya, seperti rumput (untuk memperoleh warna
hijau muda maupun tua), kayu dan biji-bijian (untuk warna coklat) serta
bunga-bungaan (yang dapat menjadi warna apapun sesuai dengan bunga
yang digunakan). Cara pembuatan warna juga tidak begitu sulit cukup
dengan merebus bahan-bahan yang diperoleh dengan air setelah di
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bersihkan terlebih dahulu selama beberapa menit, kemudian diamkan
sehingga diperoleh warna yang alami digunakan untuk mencanting diatas
kain putih.
Motif dan warna batik dibedakan menjadi dua macam yaitu batik
pedalaman (batik kraton) dan batik pesisiran, batik pedalaman adalah
batik yang tumbuh dan berkembang di lingkungan kraton dengan dasardasar filsafat kebudayaan jawa yang mengacu kepada penilai spiritual dan
pemurnian diri, serta memandang manusia dalam konteks harmoni
semesta alam yang serasi, tertib dan seimbang. Biasanya motif yang
digunakan berasal dari pengamatan alam sekitardan warna yang biasa
digunakan adalah coklat, biru, hitam dan putih. Sedangkan batik pesisiran
adalah batik yang berkembang diluar lingkungan kraton dan tidak terikat
pada alam pikiran orang-orang jawa. Para pembatik bebas untuk
mengekpresikan setiap pikirannya dalam sebuah batik tulis. Di pulau
Jawa perkembangan batik kraton (pedalaman) lebih dikenal di
Yogyakarta dan Solo. Selama ini di daerah tersebut menjadi pusat
kebudayaan dimana sistem pemerintahan pada jaman dahulu masih ada
hingga sekarang yaitu kerajaan. Di dalam istana atau kraton, para
penguasa, keluarga dekat beserta para ”abdi dalemnya” masih memegang
teguh adat dan tradisinya. Tradisi tersebut telah ada pada jaman nenek
moyang mereka yang diwariskan secara turun temurun ke anak cucu
mereka, sehingga batik menjadi unsur budaya kraton yang masih tetap
dipertahankan hingga saat ini (Zuraida, 2010:4-17).
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Akhir-akhir ini batik tulis mulai dilirik kembali oleh masyarakat
Indonesia.

Banyaknya

desainer-desainer

ternama

Indonesia

yang

memamerkan pakaian batik dengan berbagai style dan motif yang indah.
Para artis atau selebrity banyak yang menggunakan batik pada setiap
penampilan mereka. Hal ini membuktikan bahwa batik sudah menjadi
suatu kebutuhan bagi masyarakat Indonesia apalagi harga yang
ditawarkan beragam dan motif serta bentuk batik juga sangat menarik.
Karena

banyaknya

yang

menyukai

batik

sehingga

pemerintah

mencanangkan semua masyarakat Indonesia setiap hari jumat harus
mengenakan pakaian batik. Hal ini diperkuat dengan adanya pengakuan
dari UNESCO pada 2/10/2009, bahwa batik ditetapkan sebagai budaya
tak benda (kemahiran atau cara yang digunakan manusia dalam
pembuatan kerajinan tradisional) warisan manusia.
Dari semua standardisasi yang telah diteliti kebanyakan berfokus
kepada standar mutu dan kualitas produk yang dihasilkan oleh suatu
perusahaan. Peneliti mencoba untuk membagi standardisasi yang ada
kedalam beberapa standar yang menurut peneliti sangat penting untuk
dirinci lebih lanjut. Adapun standardisasi yang peneliti tambahkan adalah
standar bahan baku, motif dan pewarna (yang terdiri dari standar kualitas
bahan baku, standar penggunaan bahan baku, standar harga bahan baku
serta motif dan pewarnaan), standar tenaga kerja dan peralatan. Hal ini
dimaksudkan

untuk

lebih

mempermudah

dalam

proses

operasi

perusahaan, terutama bagi UKM agar lebih mudah untuk mengetahui apa
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yang menjadi masalah dalam perusahaan, sehingga mereka bisa
mengatasinya sendiri. Adapun alasan peneliti mengambil judul “Analisis
Standardisasi Produk Batik Tulis“ ialah:
1. Produk batik tulis sudah dikenal di dunia
Dalam hal ini dapat dilihat dari banyaknya pelanggan yang datang
dari berbagai pulau atau bahkan negara, yang pada akhirnya membeli
kain batik sebagai salah satu oleh-oleh khas dari Indonesia, terutama
pulau jawa.
2. KKP
Karena penelitian merupakan deskriptif maka perlu adanya observasi
yang lebih, oleh karena itu peneliti mengambil tempat dimana peneliti
pernah mengadakan KKP selama dua minggu, dengan alasan peneliti
ingin memperdalam lagi pengetahuan mengenai batik tulis.
Di Indonesia banyak terdapat wilayah yang masyarakatnya
menjadi seorang pengrajin batik tulis. Setiap daerah pembuatan batik
tulis mempunyai keunikan dan kekhasan tersendiri, baik dalam motif
maupun tata pewarnaanya. Di Giriloyo merupakan sentra pembuatan batik
tulis, masing-masing sentra mengembangkan motif-motif tertentu sebagai
daya tarik bagi para pembeli. Di Kota Yogyakarta terdapat industri batik
seperti di wilayah Tirtodipuran, Panembahan dan Prawirotaman, di
Kabupaten Kulonprogo industri batik terdapat di Desa Hargomulyo,
Kulur dan Sidorejo, di Kabupaten Gunung Kidul berada di Desa Nitikan,
Ngalang dan Mengger, di Kabupaten Sleman industri batik berada di Desa
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Nogotirto dan Mororejo, di Kabupaten Bantul industri batik berada di
Desa Wijireja, Murtigading dan Wukirsari. Ini artinya, di setiap daerah
TK.II (kota dan kabupaten) yang tergabung dalam Daerah Istimewa
Yogyakarta terdapat sentra-sentra pembatikan. Dari semua sentra
pembatikan yang ada peneliti akan memfokuskan penelitian pada
standardisasi batik tulis didaerah Bantul, tepatnya di Desa Wukirsari yang
produk batiknya kemudian dikenal sebagai “Batik-Tulis Giriloyo”.
B. Rumusan Masalah
1

Bagaimanakah standar bahan baku, motif dan pewarna batik tulis
selama ini?

2

Bagaimanakah standar peralatan produksi dan standar tenaga kerja
selama ini?

3

Apakah perusahaan sudah mempunyai standar kualitas batik yang
diproduksi?

C. Pembatasan Masalah
Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari
permasalahan dan tujuan utama maka penulis membatasi penelitian pada:
1

Analisis bahanbaku yang akan digunakan (kain, malam, dan
pewarnaan).

2

Dilihat dari ketelitian dan keterampilan masing-masing karyawan.

3

Peralatan yang digunakan untuk memproduksi batik.

4

Kekhasan dari batik tulis Giriloyo (dari segi motif, warna dan
teknik cantingan).
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5

Kualitas produk batik yang ditawarkan kepada konsumen.

D. Tujuan Penelitian
1

Memperoleh gambaran tentang standar bahan baku yang digunakan
apakah sudah cukup berkualitas bagi proses produksi serta apa jenis
kain yang digunakan.

2

Mengetahui apakah peralatan

yang digunakan

dalam proses

pembuatan batik tulis ini sesuai atau tidak serta apa saja peralatan
tersebut.
3

Mengetahui apakah perusahaan memiliki standar tenaga kerja yang
cukup baik atau ahli dalam proses produksi batik tulis.

4

Mengetahui apakah perusahaan sudah memiliki motif serta teknik
pembuatan sendiri yang menjadi ciri khas dari batik ini.

5

Mengetahui apakah perusahaan sudah memiliki standar kualitas
sendiri bagi setiap produk batiknya.

E. Manfaat Penelitian
1

Bagi Pemilik Usaha
Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu
permasalahan standardisasi dalam perusahaan dan sebagai penetapan
standarbahan baku, motif dan pewarnaan, tenaga kerja serta kualitas
produk perusahaan sebagai pengambilan keputusan terhadap kualitas
produksi yang akan dilakukan di masa mendatang.
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2

Bagi Universitas Sanata Dharma
Sebagai bahan referensi bagi Perpustakaan Sanata Dharma serta
menjadi acuan bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian yang
serupa di tempat yang berbeda.

3

Bagi Penulis
Untuk menerapkan teori-teori yang diperoleh selama kuliah di
Universitas Sanata Dharma kedalam perusahaan kecil serta menambah
wawasan baru kepada penulis didalam dunia bisnis.
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BAB II
KAJIAN PUSTAKA
A. Landasan Teori
Beberapa standar produksi yang sering digunakan perusahaan untuk
menjamin kualitas yang baik pada produknya, antara lain:
1. Standar Bahan Baku, Motif, dan Pewarna
Standar bahan baku biasanya menjadi pedoman bagi perusahaan
yang ingin memperoleh hasil yang memuaskan. Dalam hal ini pemilik
akan terlibat secara langsung dalam pemilihan bahan. Bahan mentah
atau Bahan baku adalah semua bahan yang didapat dari sumber daya
alam dan yang diperoleh dari usaha manusia untuk dimanfaatkan
sebagai sarana produksi dalam industri. Misalnya; kapas, untuk
industri tekstil, batu kapur untuk industri semen, kayu gelondongan
untuk industri mebel dan lain sebagainya. Bahan baku adalah bahan
yang membentuk bagian integral produk jadi (Mulyadi , 1986 : 118).
Adapun jenis-jenis bahan baku (Gunawan dan Marwan, 1982 :
185) terdiri dari :
a. Bahan baku langsung (direct material) adalah semua bahan
baku yang merupakan bagian dari barang jadi yang dihasilkan.
b. Bahan baku tak langsung (indirect material) adalah bahan
baku yang ikut berperan dalam proses produksi, tetapi tidak
secara langsung tampak pada barang jadi yang dihasilkan.
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Penulis membagi standar bahan baku yang digunakan dalam tiga
(3) kategori pembahasan yaitu:
a. Standar kualitas bahan baku
Standar kualitas bahan baku akan menjadi sangat penting
dalam proses produksi karena akan mempengaruhi baik atau
buruknya suatu produk. Oleh karena itu, kualitas produk menjadi
suatu hal yang harus ada dalam proses produksi perusahaan. Hal
ini

berguna

untuk

menentukan

bahan-bahan

yang

harus

dipersiapkan dan bahan pengganti jika bahan yang dicari tidak ada
atau tidak sesuai.
Kualitas standar bahan baku dapat dilaksanakan dengan
menggunakan (Nafarin, 2004;90):
1) Penyelidikan teknis
2) Analisis catatan masa lalu dalam bentuk:
a) Menghitung rata-rata pemakaian bahan baku untuk produk
atau pekerjaan yang sama dalam periode tertentu dimasa
lalu.
b) Menghitung rata-rata pemakaian bahan baku dalam
pelaksanaan pekerjaan yang paling baik dan yang paling
buruk dimasa lalu.
Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat diambil
kesimpulan bahwa kuantitas standar bahan baku dapat ditentukan
dengan adanya penyelidikan secara teknis terhadap objek
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dilapangan atau di perusahaan, dan berdasarkan pada catatan masa
lalu yang dimiliki oleh perusahaan.
b. Standar penggunaan bahan baku
Standar ini lebih berfokus pada bahan baku apa saja yang
digunakan dan apa saja yang dapat mempengaruhi produk.
c. Standar harga bahan baku
Harga dapat menjadi salah satu

faktor penentu dalam

pemilihan bahan, apakah baik atau tidak karena biasanya bahan
yang memiliki harga mahal memiliki kualitas yang baik.
Motif merupakan bagian awal dalam pembuatan batik
yaitu dengan melukiskan gambaran motif pada suatu kain
mori.Motif biasanya berbentuk bunga, hewan, corak, dan garisgaris yang diukir sedemikian rupa sehingga menarik untuk dilihat.
Pewarnaan termasuk bahan baku penting dalam proses
pembuatan kain batik. Adapun pewarnaan yang digunakan adalah
pewarnaan secara alami dan pewarnaan secara kimia. Untuk
mendapatkan hasil yang lebih terang dan cepat biasanya pengrajin
biasanya menggunakan pewarna kimia dalam pembuatannya.
Namun pada saat ini harga pewarna kimia mulai menanjak,
sehingga pengrajin yang memiliki penghasilan rendah cukup
kesulitan untuk memperolehnya. Maka dari itu para pengrajin
yang memiliki penghasilan rendah lebih sering menggunakan
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pewarna alami. Meskipun bahannya cukup sulit didapat karena
pengaruh tempat dan kondisi alam yang tidak menentu.
2. Standar Tenaga Kerja dan Peralatan
a. Standar Tenaga Kerja
Dalam hal standar tenaga kerja ini ada dua jenis
pengertian: (Budi, 1988 : 22-23)
1) Standar jam kerja
Merupakan standar dari jumlah waktu yang diperlukan
karyawan untuk menyelesaikan suatu unit pekerjaan. Dengan
adanya waktu standar untuk penyelesaian perencanaan,
mengalokasikan, dan mengendalikan karyawan dengan baik.
2) Standar upah
Pembagian upah atau gaji dengan dasar perhitungan yang
mudah dimengerti oleh karyawan, maka pihak perusahaan dan
karyawan akan memiliki perasaan puas karna sistem
penggajian jelas.
UU No.13 Tahun 2003, tenaga kerja adalah setiap orang
yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan
atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.
Tenaga kerja dapat juga diartikan sebagai penduduk yang berada
dalam batas usia kerja. Jadi dalam proses produksi tenaga kerja
merupakan faktor penting yang harus ada dalam perusahaan.
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Dengan adanya tenaga kerja atau karyawan maka barang dapat
dihasilkan dengan baik sesuai dengan standar yang telah
ditentukan oleh perusahaan.
Dalam hal ketenagakerjaan, UU No. 13 tahun 2003 membedakan
ketengakerjaan kedalam dua (2) kelompok:
1) Penduduk yang termasuk angkatan kerja
2) Penduduk bukan angkatan kerja
Angkatan kerja adalah orang yang usianya lebih dari 15
tahun yang sedang bekerja atau mencari pekerjaan, dan yang
bukan angkatan kerja adalah orang yang usianya lebih dari 15
tahun yang tidak sedang bekerja atau tidak sedang mencari
pekerjaan.
Penentuan standar tenaga kerja sangat berpengaruh dalam
proses produksi. Oleh karena itu setiap pekerjaan pasti sudah
diperhatikan sedemikian rupa agar tidak terjadi kesalahan yang
fatal, hal ini dapat dilihat dengan susunan yang sudah ada seperti:
bagian pembatikan, pewarnaan dan sampai dengan penjemuran
yang dilakukan oleh orang-orang yang berbeda maka pekerjaan
menjadi lebih terfokus sehingga produk cacat menjadi berkurang.
Adapun dalam penentuan standar tenaga kerja biasanya dilihat
dari keahlian dan keterampilan yang dimiliki serta tidak ada
syarat-syarat yang memberatkan karena semua orang bisa
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mendaftar sebagai karyawan tanpa harus berasal dari lulusan
tertentu, dengan catatan orang tersebut sudah memiliki bekal dan
kemauan untuk bekerja.
Berikut adalah macam-macam tenaga kerja menurut UU no 13
tahun 2003 tentang ketenagakerjaan:
1) Tenaga Kerja Terdidik/Tenaga Ahli/Tenaga Mahir
Tenaga

kerja

terdidik

adalah

tenaga

kerja

yang

mendapatkan suatu keahlian atau kemahiran pada suatu bidang
karena sekolah atau pendidikan formal dan non formal.
Contohnya: sarjana ekonomi, insinyur, sarjana muda, dokter,
master, dan lain sebagainya.
2) Tenaga Kerja Terlatih
Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memiliki
keahlian dalam bidang tertentu yang didapat melalui
pengalaman kerja. Keahlian terlatih ini tidak memerlukan
pendidikan karena yang dibutuhkan hanyalah latihan dan
melakukannya berulang-ulang sampai bisa dan menguasai
pekerjaan tersebut. Contohnya ialah supir, pelayan toko,
tukang masak, montir, pelukis dan lain sebagainya.
3) Tenaga Kerja tidak Terdidik dan tidak Terlatih
Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah tenaga
kerja kasar yang hanya mengandalakan tenaganya saja.
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Contohnya kuli, buruh angkut, buruh pabrik, PRT, tukang
becak, dan lain sebagainya.
Dari macam-macam tenaga kerja di atas dapat disimpulkan
bahwa setiap usaha pasti membutuhkan tenaga kerja, baik itu
tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih maupun tenaga kerja
tidak terdidik dan tidak terlatih, karena semua tenaga kerja
tersebut dibutuhkan dan saling berhubungan satu sama lain dalam
perusahaan.
b. Standar Peralatan Produksi
Dalam suatu perusahaan pasti memiliki peralatan yang
digunakan untuk meringankan proses produksi perusahaan.
Berikut beberapa alat bantu yang sering digunakan dalam proses
pembatikan.
1) Bandul
Bandul terbuat dari timah atau kayu atau batu yang
dikantongi. Fungsi pokok bandul ialah untuk menahan mori
yang baru dibatik agar tidak mudah tergeser karena tiupan
angin atau tarikan si pembatik secara tidak sengaja. Tanpa ada
bandul pekerjaan membatik masih dapat dilakukan.
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2) Dingklik
Dingklik merupakan tempat duduk bagi orang yang
membatik, yang memiliki tinggi disesuaikan dengan tinggi
duduk orang tersebut saat membatik.
3) Gawangan
Gawangan terbuat dari kayu atau bambu yang mudah
dipindah

-

pindahkan

dan

kokoh.

Fungsinya

untuk

menggantungkan dan membentangkan kain mori pada saat
akan membatik menggunakan cantingan.
4) Wajan
Wajan ialah perkakas untuk mencairkan “malam” (lilin
khusus untuk membatik). Wajan terbuat dari logam baja atau
tanah liat. Wajan sebaiknya bertangkai agar mudah diangkat
dan diturunkan dari perapian tanpa mempergunakan alat lain.
Oleh karena itu wajan yang terbuat dari tanah liat lebih baik
ketimbang wajan yang terbuat dari logam karena tangkainya
tidak mudah panas. Namun wajan yang berasal dari tanah liat
agak lambat dalam memanaskan “malam”.
5) Anglo (Kompor)
Anglo terbuat dari tanah liat atau bahan lainnya. Anglo
ialah alat perapian yang digunakan sebagai pemanas “malam”.
Kompor dibuat dari besi dengan diberi sumbu. Apabila
menggunakan anglo maka bahan yang digunakan untuk
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membuat api ialah arang kayu. Jika menggunakan kayu bakar
anglo diganti dengan keren. Keren pada dasarnya sama dengan
anglo namun tidak bertingkat.
6) Tepas
Tepas ialah alat untuk membesarkan api menurut
kebutuhan pembatik, yang terbuat dari bambu. Tepas
berbentuk empat persegi panjang dan meruncing pada salah
satu sisi lebarnya dan tangkainya terletak pada bagian yang
runcing

itu.

Tepas

tidak

dipergunakan

jika

perapian

menggunakan kompor.
7) Taplak
Taplak merupakan kain yang digunakan untuk melindungi
paha pembatik dari tetesan lilin “malam” dari cantingan.
8) Kemplongan
Kemplongan merupakan alat yang terbuat dari kayu yang
berbentuk meja dan palu pemukul, alat ini dipergunakan untuk
menghaluskan kain mori sebelum diberi pola motif batik.
9) Canting
Cantingan

merupakan

alat

untuk

melukis

atau

menggambar dengan coretan lilin pada kain mori. Alat ini
terbuat dari kombinasi tembaga dan kayu atau bambu yang
memiliki sifat lentur dan ringan.
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3. Standar Kualitas
Permasalahan kualitas telah mengarah pada taktik dan strategi
perusahaan secara menyeluruh dalam rangka untuk memiliki daya saing
dan bertahan terhadap persaingan global dengan produk perusahaan lain.
(Hatani, 2007:78) Kualitas suatu produk bukan suatu yang serba
kebetulan (occur by accident) (Prawirosentono, 2007:5), Kualitas dapat
diartikan sebagai tingkat atau ukuran kesesuaian suatu produk dengan
pemakainya, dalam arti sempit kualitas diartikan sebagai tingkat
kesesuaian produk dengan standar yang telah ditetapkan.
Kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa perusahaan yang
sukses dan mampu bertahan pasti memiliki program mengenai kualitas,
karena melalui program kualitas yang baik dapat secara efektif
mengeliminasi pemborosan dan meningkatkan kemampuan bersaing
perusahaan. (Heizer & Render, 2006:253) : ”Quality is the totality of
features and characteristics of a product or service that bears on it’s
ability to satisfy stated or implied need”. Artinya kualitas / mutu adalah
keseluruhan corak dan karakteristik dari produk atau jasa yang
berkemampuan untuk memenuhi kebutuhan yang tampak jelas maupun
yang tersembunyi.
Pengertian Standar kualitas ini identikan dengan daya tahan dan
daya guna dari produk yang bersangkutan. Adapun yang dimaksud
dengan daya tahan adalah ketahanan produk dalam penggunaannya (cepat
rusak atau tidak dan perlu pemeliharaan dengan biaya tinggi atau tidak).
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Sedangkan yang dimaksud dengan daya guna adalah kegunaan daripada
produk tersebut (semakin tinggi tingkat kegunaannya maka akan semakin
besar pula manfaat yang diperoleh dari pembeliannya) (Budi, 1988 : 28).
Tujuan utama dari suatu perusahaan pada dasarnya adalah untuk
memperoleh laba yang optimal sesuai dengan pertumbuhan perusahaan
dalam jangka panjang. Namun tuntutan konsumen yang senantiasa
berubah menuntut perusahaan agar lebih fleksibel dalam memenuhi
tuntutan konsumen yang dalam hal ini berhubungan langsung dengan
seberapa baiknya kualitas produk yang diterima oleh konsumen. Hal ini
menyebabkan perusahaan harus dapat mempertahankan kualitas produk
yang dihasilkanya atau bahkan lebih baik lagi dari sebelumnya.
Berikut diuraikan beberapa definisi tentang kualitas (Fandy, 2005 : 11):

a. Definisi Klasik
Kualitas adalah derajat kesesuain terhadap standar atau
karakteristik langsung dari produk : Seperti performansi
(performance), keandalan (reability), mudah dalam penggunaan
(easy to use), estetika (esthetics), dan lain-lain.

PRODUK

STANDAR

Gambar: 1 Karakteristik Langsung Suatu Produk
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Dari gambar definisi klasik dari kualitas diatas maka dapat
disimpulkan bahwa kualitas sangat berperan dalam proses
produksi suatu produk. Dimulai dari bahan baku hingga menjadi
produk yang siap digunakan oleh konsumen.
b. Definisi Moderen: ISO 8402 (Quality Vocabulary)
Kualitas
produkyang

adalah

menunjang

totalitas

dari

kemampuannya

karakteristik
untuk

suatu

memuaskan

kebutuhan pelanggan yang dispesifikasikan atau ditetapkan.

PRODUK

KEPUASAN

PENGEMBANGAN

PELANGGAN

REFLEKSI / UMPAN

BALIK
SPESIFIKASI
PRODUK

Gambar: 2 Karakteristik Produk yang Menunjang Pemuasan
Pelanggan.
Definisi kualitas moderen tersebut diatas terbagi atas beberapa
kategori :
1) Kualitas berbasis Pengguna; Kualitas bergantung pada
konsumen. Orang pemasaran dan konsumen menyukai
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pendekatan ini, bagi mereka, kualitas yang lebih tinggi,
berarti kinerja yang lebih baik, fitur yang lebih baik dan
perbaikan lainnya.
2) Kualitas berbasis Produk ; yang memandang kualitas
sebagai variabel yang tepat dan dapat dihitung. Contoh, es
krim yang benar-benar baik adalah yang memiliki tingkat
lemak mentega yang tinggi.
3) Kualitas

Berbasis

Manufaktur

;

Kualitas

berarti

pemenuhan standar dan membuat produk secara benar
sejak dari awalnya.
Dalam analisis terhadap kualitas suatu produk akan ada yang
namanya kecocokan penggunaan suatu produk. Kecocokan penggunaan
suatu produk adalah apabila produk mempunyai daya tahan penggunaan
yang lama, meningkatkan citra atau status konsumen yang memakainya,
tidak mudah rusak adanya jaminan kualitas (quality assurance), dan
sesuai etika bila digunakan.
Kecocokan penggunaan produk seperti dikemukakan di atas
memiliki dua aspek utama, yaitu ciri-ciri produknya memenuhi tuntutan
pelanggan dan tidak memiliki kelemahan.
a) Ciri-ciri produk yang memenuhi permintaan pelanggan
Ciri-ciri produk berkualitas tinggi adalah apabila produk
memiliki ciri-ciri yang khusus atau istimewa berbeda dari
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produk pesaing dan dapat memenuhi harapan atau tuntutan
sehingga dapat memuaskan pelanggan.
b) Bebas dari kelemahan
Suatu produk dikatakan berkualitas tinggi apabila di dalam
produk tidak terdapat kelemahan, tidak ada cacat sedikitpun.
B. Penelitian Sebelumnya
Di Indonesia penelitian tentang kualitas produk sudah banyak
diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh:
1. JONO, Jurusan Teknik Industri Universitas Widya Mataram Yogyakarta
(2006), “Implementasi Metode Quality Function Deployment (GFD) guna
meningkatkan Kualitas Kain Batik Tulis”. Penelitian ini bertujuan untuk
memperbaiki dan meningkatkan kualitas produk terutama pada produk
utamanya yaitu kain yang digunakan untuk membatik. Dengan harapan
produk batik tulis memiliki bargaining power dipasaran serta mampu
memenuhi harapan para konsumennya. Penelitian ini berdasarkan pada
data observasi, wawancara dan penyebaran kuisioner kepada beberapa
konsumen. Kemudian untuk metode Quality Function Deployment diukur
menggunakan matrik perencanaan produk yang disebut house of quality
serta beberapa macam atribut yang diinginkan konsumen ketika membeli
kain batik tulis.
2. RUSMIYATI (A. 210 020 132), Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammaddiyah Surakarta (2006). “Peranan Pengawasan
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Kualitas Produk Tekstil Dalam Rangka Menekan Jumlah Produk Rusak
pada PT. BATIK DANAR HADI SOLO”. Dalam skripsi ini penulis
memaparkan pentingnya pengawasan kualitas standar suatu produk
dimulai dari pengertian, tujuan, peranan, dan faktor-faktor yang
mempengaruhi rusaknya suatu produk. Penulis juga menjelaskan
bagaimana perawatan dan pengawasan terhadap peralatan produksi
sangatlah penting untuk kelangsungan perusahaan.
3. SANTOSA (92 234 025), Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Universitas Sanata Dharma (2002), “Analisis Pengawasan Kualitas Dan
Standardisasi Bahan Baku Es Teler studi Kasus Perusahaan Es Teler 77
Malioboro Mall Yogyakarta”. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa
penulis tertarik mengangkat judul ini karena es teler adalah salah satu
kuliner tradisional Indonesia yang disukai berbagai kalangan. Penulis
merumuskan permasalahannya sebagai berikut: apakah kualitas bahan
baku es teler yang diterima oleh CV Es Teler 77 sudah sesuai dengan
standar kualitas yang ditetapkan perusahaan. Penulis menjelaskan
bagaimana bahan baku dasar pembuatan es teler sangat menentukan
kualitas es yang dihasilkan maka dari itu harus memiliki standar seperti,
standar bahan baku, peralatan, standar tenaga kerja, dan standar
bentuk,ukuran serta pewarnaan. Pengawasan kualitas dilakukan untuk
menjaga agar kualitas yang dihasilkan dapat dipertahankan, selain itu
akan ada yang namanya pengecekan ulang terhadap peralatan dan produk
yang diproduksi.
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C. Tabel Ringkasan Literatur Terdahulu
No

Judul Penelitian

Variabel

Metode Penelitian

Hasil Penelitian

1

“Kajian Persepsi
Industri Terhadap
Manfaat
Penerapan
Standar,” Ellia
Kristiningrum &
Endi Hari
Purwanto. 2010.
Jurnal
Standardisasi Vol
12 no.1, 18
(Maret),50-63.
”Analisis
Pengawasan
Kualitas Produk”.
Alex Koerniawan.
2004.
www.jurnal.pdii.li
pi.go.id.

Variabel yang
digunakan adalah
manfaat standar,
macam-macam
standar, jenis usaha
yang menerapkan
standar, serta
provinsi - provinsi
yang
perusahaannya
menerapkan
standar.
Variabel yang
digunakan adalah
jenis-jenis produk
cacat, dimensidimensi kualitas,
faktor-faktor
kualitas, dan
macam-macam
standar yang
digunakan.
variabel yang
digunakan adalah

Dalam penentuan sampel
penulis menggunakan metode
Slovin karena sampel terdiri
dari industri besar dan
menengah, adapun tujuan
penelitian adalah mengetahui
persepsi perusahaan terhadap
penerapan standar, kriterianya
yaitu industri besar dan kecil.

Secara umum dapat digambarkan
bahwa perusahaan yang mengenal
BSN juga mengenal SNI, begitu
juga sebaliknya. Perusahaan
cenderung menerapkan lebih dari
satu jenis standar. Di Indonesia
standar ISO 9001 dan SNI menjadi
standar yang paling banyak
diterapkan.

Penentuan sampel
menggunakan metode studi
pustaka dan wawancara.
Tujuan dari penelitian untuk
mengetahui kualitas dari
pengawasan produk yang
dilakukan. Adapun kriterianya
yaitu semua yang berhubungan
dengan kualitas produk yang
dihasilkan.
Penentuan sampel
menggunakan metode studi

Hasil dari penelitian ini
menyatakan bahwa jumlah produksi
perusahaan haruslah dihitung secara
keseluruhan sehingga dapat dilihat
berapa banyak produk yang cacat,
untuk itu diperlukannya
pengawasan yang serius atau tidak
hal ini tergantung dari kebijakan
perusahaan berdasarkan pada
jumlah produk yang cacat.
Dari penelitian ini hasil yang dapat
dikemukakan adalah bahwa

2

3

“Standar Bahan
Baku Untuk
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4

5

Mencapai Produk
UKM Kerajinan
Keramik”. MMB,
Aristianto &
Subari. 2003.
www.smecda.com
.
“Upaya Meraih
Standar Mutu
Internasional,”
Emerald Tobing.
2008. Jurnal
Ekonomi Vol XIII
no.3,
(Desember),129133.

bahan baku dan
bahan produksi
yang digunakan
untuk
menghasilakan
keramik.

“Sejarah Batik
Tradisional
Imogiri 19351942”. Hafda
Zuraida.2010.ww
w.library.usd.ac.i
d.

Sejarah Batik
keraton, macammacam motif batik,
dan sejarah
perjalanan para
pengrajin batik di
desa imogiri.

Fokus pelanggan,
pencapaian standar
internasional,
perubahan
teknologi dan
kualitas serta
strategi perusahaan
dalam bersaing.

pustaka dan observasi, tujuan
dari penelitian ini adalah untuk
mengatasi permasalahan bahan
baku. Adapun kriteria yang
digunakan adalah bahan
pengikat, bahan pengisi, bahan
pelebur.
penentuan sampel penulis
menggunakan metode studi
pustaka, tujuan dari penelitian
adalah untuk mengetahui
upaya meraih standar mutu
internasional. Kriterianya
adalah semua penerapan mutu
yang ada disuatu perusahaan.

Penentuan sampel
menggunakan metode studi
pustaka dan wawancara.
Tujuan dari penelitian untuk
mendeskripsikan
perkembangan batik yang
muncul di yogjakarta hingga
ke imogiri. Adapun kriterianya
perjalanan batik dari awal
hingga bisa menyebar ke
imogiri.
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kerajinan keramik sudah sangat
berkembang pesat karena sudah
menggunakan teknologi yang
modern yang dapat dilakukan
dengan mudah, cepat serta dapat
menghemat tenaga yang
dikeluarkan.
Pengawasan mutu merupakan usaha
untuk mempertahankan mutu dari
barang yang dihasilkan, agar sesuai
dengan spesifikasi produk yang
telah ditetapkan berdasarkan
kebijakkan dari pimpinan
perusahaan. Suatu produk
dinyatakan bermutu apabila cocok
dengan maksud sipemakai atau
sesuai dengan persyaratan.
Bahwa batik bukan hanya
dihasilkan oleh pengrajin yang
berasal dari dalam kraton saja tapi
juga dari luar. Feodalisme kraton
menyebabkan motif-motif tertentu
hanya boleh dipakai oleh keluarga
kerajaan saja. Namun setelah
feodalisme kraton merosot maka
sekarang dapat dipakai oleh
siapapun.
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D. Desain Penelitian
Desain Penelitian adalah pokok - pokok dari keseluruhan
permasalahan penelitian yang akan dilakukan, desain penelitian dibuat
dengan tujuan agar pelaksanaan penelitian dapat dijalankan dengan baik,
benar dan tepat.
Penelitian ini akan membahas tentang standar kualitas produk
batik tulis yang berada didaerah Giriloyo. Adapun komponenkomponennya adalah standar bahan baku, standar tenaga kerja, standar
peralatan produksi, standar motif dan warna, dan standar kualitas.

Standar Bahan
Baku, Motif dan
Pewarna

Standar Tenaga
Kerja dan Peralatan
Produksi

Standardisasi

Standar Kualitas

Gambar 3: Kerangka Konseptual dari Penelitian.
Dalam kerangka konseptual diatas maka dapat dijelaskan, bahwa
produk batik tulis yang dihasilkan dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu
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standar bahan baku, motif dan warna, standar tenaga kerja dan peralatan
produksi, serta standar kualitas dari batik itu sendiri. Sehingga, apabila
standar-standar diatas sudah ditentukan maka akan dengan mudah bagi
perusahaan untuk melakukan proses produksi dan penjualan produk jadi
serta target penjualan selanjutnya.
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
penelitian ekploratif dan deskriptif. Penelitian eksploratori (Kotler, 2006:
122) adalah penelitian yang bertujuan untuk menghimpun informasi awal
yang akan membantu upaya menetapkan masalah dan merumuskan
hipotesis yang sedang diteliti. Penelitian ekploratif digunakan oleh penulis
untuk mengenal dan mengetahui masalah-masalah yang mempengaruhi
penetapan standar yang ada didalam UKM Batik Tulis Giriloyo.
Sedangkan jenis penelitian deskriptif (Kotler, 2006:122) adalah penelitian
yang tujuannya memaparkan (mendeskripsikan) sesuatu, misalnya
mengenai potensi pasar (peluang banyaknya pembeli) bagi produk baru,
atau latar belakang sosial dan sikap konsumen yang membeli produk
tertentu. (Nazir, 2003:63) metode deskriptif adalah suatu metode dalam
meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu
sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa, gambaran atau lukisan
secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat
hubungan antar fenomena yang diselidiki. Dalam hal ini jenis penelitian
deskriptif digunakan oleh penulis untuk menjawab permasalahan yang
diperoleh berdasarkan data ekploratif yang telah dilakukan oleh penulis.
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B. Subjek dan Objek Penelitian
Subjek penelitian adalah pemilik dan seluruh karyawan UKM
Batik Tulis Giriloyo, sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah:
1. Bahan Baku, untuk mengetahui tentang bahan baku serta
bagaimana penentuan standar terhadap bahan baku yang akan
digunakan maka penelitian ini menggunakan wawancara secara
langsung dengan pemilik serta berpedoman pada dokumendokumen yang dimiliki oleh UKM Batik Tulis Giriloyo dimasa
lalu. Sedangkan untuk penelitian terhadap standar motif dan
pewarnaan penulis akan menggunakan wawancara dengan pemilik
dan pengamatan secara langsung terhadap motif dan jenis-jenis
warna yang sering digunakan dalam pembuatan batik tulis.
Kemudian penulis akan mengambil kesimpulan berdasarkan data
yang telah diperoleh.
2. Tenaga Kerja, dalam hal ini penelitian akan dilakukan melalui
wawancara dan pengamatan oleh penulis sendiri, berdasarkan
pada kejadian yang sesungguhnya dilapangan. Adapun fokus
wawancara dan pengamatan yaitu pada tenaga kerja yang
berjumlah sepuluh (10) orang. Sedangkan untuk meneliti tentang
standar peralatan yang digunakan dalam UKM batik tulis Giriloyo
penulis akan menggunakan pengamatan langsung dilapangan
untuk kemudian dideskripsikan oleh penulis.
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3.

Kualitas Produk, untuk mengetahui standar kualitas yang
dihasilkan baik atau tidak maka penulis akan menggunakan
wawancara dengan pemilik dan 1 atau 2 UKM yang sejenis yang
berada di kawasan Giriloyo untuk lebih memastikan kebenaran
yang mutlak. Hasil wawancara kemudian akan dirangkum dan
disimpulkan sendiri oleh penulis.

C. Waktu dan Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktobersampai November
2012 di UKM Batik Tulis ”Giriloyo”, Karang Kulon, Imogiri, Bantul.
D. Populasi dan Sampel
Populasi

adalah

keseluruhan

objek

penelitian

(Arikunto,

2002:108). Dari penjelasan tersebut maka yang menjadi populasi dalam
penelitian adalah seluruh karyawan yang bekerja di perusahaan batik tulis
Giriloyo sebanyak sepuluh (10) orang dan dua(2) orang pemilik, sehingga
total populasi keseluruhan adalah dua belas (12) orang. Karena populasi
jumlahnya kecil makakeseluruhan anggota populasi dijadikan responden
dalam penelitian ini.
E. Sumber Data
Ada dua sumber data yang sering digunakan dalam penelitian
(Iqbal, 2002:82) yaitu:
1. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung
dari subjek penelitian.Adapun yang menjadi subjek dalam
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penelitian ini ialah pemilik UKM Batik Tulis Giriloyo beserta
seluruh karyawan yang terlibat dalam pembuatan kain batik tulis
Giriloyo.
2. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain
baik berupa dokumentasi, data yang sudah ada, maupun informasi
mengenai sesuatu hal yang dapat dijadikan pedoman untuk
mengetahui bagaimana penerapan standardisasi di dalam UKM
Batik Tulis Giriloyo selama ini.
F. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui
wawancara (untuk memperoleh data dan informasi secara mendalam
terkait dengan penelitian yang sedang diteliti), dan melalui observasi
(pengamatan

langsung)

yang

dilakukan

penulis

dengan

cara

mendokumentasikan setiap kegiatan yang terjadi didalam UKM Batik
Tulis Giriloyo. Hasil observasi ini kemudian akan dideskripsikan oleh
penulis.
G. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa
analisis kualitatif. Analisis data kualitatif yang digunakan penulis adalah
analisis deskriptif yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi.
Dari hasil analisis deskriptif tersebut penulis gunakan untuk memecahkan
persoalan yang dihadapi oleh UKM Batik Tulis "Giriloyo".
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BAB IV
GAMBARAN UMUM UKM (BATIK TULIS “GIRILOYO“)
A. Sejarah UKM Batik Tulis “Giriloyo“
Batik tulis "Giriloyo" (sungsang) ini didirikan oleh Bapak Sunhaji
dan para warga Desa Giriloyo pada tanggal 26 Januari 2007. Sebelum
didirikan Batik ”Giriloyo” ini, Bapak Sunhaji dan para warga lainnya
telah memiliki keahlian sebagai pembatik. Istri Bapak Sunhaji

(Ibu

Giyarti Takarina) sejak kecil (kelas 3 SD) telah belajar membatik dari
kedua orang tuanya, apalagi kedua orang tua dari Ibu Giyarti Takarina
bekerja sebagai pengepul batik, dimana masyarakat pada waktu itu
memilih kain mori sebagai bahan dasar untuk membatik lalu mengerjakan
proses membatik di rumah. Setelah selesai membatik lalu kain tersebut
diserahkan kembali kepada pengepul. Kain tersebut dijual oleh pengepul
ke Yogyakarta. Jadi usaha membatik ini diwariskan turun-temurun dari
orang tua Ibu Giyarti Takarina. Sampai sekarang orang tua dari Ibu
Giyarti Takarina masih bekerja sebagai pengepul batik.
Gempa Bantul tanggal 26 Mei 2006 menghentikan aktivitas para
warga Giriloyo yang bekerja sebagai pengrajin batik tulis. Setelah terjadi
gempa ini, bantuan datangdari LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) ke
Desa Giriloyo. Untuk memperoleh bantuan tersebut, persyaratannya
adalah harus dibentuknya suatu kelompok batik yang terkoordinasi
dengan baik untuk dapat berkembang. Maka didirikanlah kelompok batik
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yang kemudian bergabung menjadi sebuah paguyuban yang diberi nama
Batik Giriloyo.
Kelompok Batik Giriloyo sangat aktif dalam hal pengembangan
warna alam. adapun bahan-bahan pewarna alam yang sudah sering
digunakan, antara lain: kulit kayu mahoni, putri malu, gambir, indigo,
jolawe, akar pace, jambu biji, tegeran dan daun jati. Mereka juga
mengembangkan pewarnaan alam dari bahan-bahan baru, seperti: kulit
bawang merah dan daun mangga. Ternyata hasil yang diperoleh sangat
bagus dibandingkan dengan warna kimia serta dapat menghemat
pengeluaran. Sebelumnya kelompok ini mencari bahan pewarna alam
disekitar rumahnya namun karena pertimbangan waktu maka bahan-bahan
tersebut dibeli dari para pengepul pencari warna alam, seperti: kulit kayu
mahoni. Warna alami ini sendiri memiliki keunikan, meskipun proses dan
jenis bahannya sama, tetapi hasilnya belum tentu sama karena faktor
tanah juga ikut mempengaruhi warna tersebut.
Seiring dengan berjalannya waktu, maka bantuan dari LSM pun
sudah tidak diberikan kembali. Hal ini berdampak pada para anggota dari
kelompok Batik Giriloyo yang sebagian besar ingin meninggalkan usaha
membatik. Namun sebagian kecil masih ada yang ingin terus melanjutkan
usaha ini, salah satunya yaitu Bapak Sunhaji. Karena modal dari LSM
tidak diberikan kembali, maka Bapak Sunhaji menggunakan modal
sendiri untuk mengembangkan usaha ini.
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Tahun 2008 istri Bapak Sunhaji mengikuti lomba inovasi di
Jakarta. Berkat kerja keras dan dukungan dari suami, Ibu Giyarti Takarina
akhirnya masuk nominasi. Adapun hadiah yang diperoleh selain berupa
uang, juga berupa pendampingan strategi pemasaran selama 2 tahun,
selain itu juga promosi Batik ”Giriloyo” melalui majalah, televisi dan
radio.

Seiring

dengan

kemajuan

usaha

yang dijalankan,

maka

perkembangan usaha batik ini semakin meningkat.
B. Penggunaan media Pemasaran
Seiring berjalannya waktu dan perkembangan yang dialami Batik
Tulis ”Giriloyo” mencoba mengembangkan proses pewarnaan dari bahanbahan alam. Meskipun tidak ada pesanan ataupun mendapat pesanan
Bapak Sunhaji selalu melakukan proses produksi batik tulis. Karena
menurut mereka walaupun tidak dipesan, batik itu akan tetap laku dijual.
Dari segi pemasaran, Bapak Sunhaji menerima pesanan dari
pelangganya dan dikirim keberbagai kota seperti Jakarta, Bali, Blitar,
Malang, Surabaya, Semarang dan Lampung. Sedangkan untuk pengiriman
ke luar negeri selama ini, Bapak Sunhaji belum pernah mengirim ke luar
negeri. Kebanyakan para pembeli (turis asing) datang langsung ke rumah
produksi Bapak Sunhaji. Untuk pengiriman produk di daerah Pulau Jawa
dilakukan melalui jasa antar barang. Sedangkan untuk yang dijual ke luar
negeri biasanya ada yang mengambil barang dan kemudian mengurusnya
untuk dikirim ke luar negeri.
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Media promosi yang telah dilakukan oleh Bapak Sunhaji sendiri antara
lain:
1. Pameran antara lain diselenggarakan di PRJ (Pekan Raya
Jakarta). Bapak Sunhaji telah memiliki banner dan kartu nama
yang digunakan sebagai media promosi saat melakukan
pameran.
2. Media cetak : jika di media cetak terdapat berita tentang Batik
tulis Giriloyo, maka berita tersebut berasal dari para wartawan
yang meliput berita dari tempat Bapak Sunhaji. Beberapa media
cetak yang pernah meliput Batik Giriloyo antara lain : KR
(Kedaulatan Rakyat), Swadaya, Tempo, dan Tabloid Rumah.
3. Media elektronik : sama halnya dengan pengiklanan media
cetak, biasanya para peliput berita mendatangi langsung
kediaman Bapak Sunhaji dan meliput proses pembatikan batik.
Selain

mencari

berita,

peliputan

ini

bertujuan

untuk

mempromosikan batik tulis yang berada di wilayah Imogiri.
Salah satu media elektronik yang pernah meliput Batik Giriloyo
yaitu Jogja TV.
4.

Brosur: brosur yang sering dibagikan kepada pelanggan adalah
brosur yang berasal dari perkumpulan seluruh pembatik di
wilayah Wukirsari. Brosur tersebut antara lain berisi potensi
desa Wukir Sari, wisata alam, makanan kuliner, tradisi desa
wukirsari dan Wisata Batik.
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5.

Show room: penataan display produk yang menjadi sampel
ataupun yang ditujukan untuk penjualan langsung juga sudah
ada dengan show room kecil yang berada berdekatan dengan
tempat produksi. Adapun produk yang dipamerkan dalam show
room ini antara lain : kain batik, baju, dan sarung bantal. Untuk
pembuatan
perusahaan

baju,

Bapak

konveksi

Sunhaji

dalam

bekerjasama

proses

menjahit

dengan
baju.

Bila berminat dapat menghubungi di number phone :
085643368806 atau ditempat langsung.
C. Visi dan Misi
UKM Batik Tulis “Giriloyo“ tidak memiliki visi dan misi secara
tertulis namun berdasarkan pada penjelasan dari pemilik (Bapak Ahmad
Sunhaji) dapat disimpulkan sebagai berikut:
VISI: Menjadi perusahaan batik yang mengutamakan kualitas dan
dapat bertahan untuk jangka panjang serta tetap mempertahankan dan
memperkenalkan warisan batik nenek moyang.
MISI:
1. Diselenggarakannya pameran di PRJ (Pekan Raya Jakarta).
2. Promosi dengan kartu nama, brosur dan blog.
3. Terjalinnya hubungan yang baik dengan sekolah-sekolah dan
universitas.

39

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

4. Terciptanya lapangan pekerjaan yang cukup bagi masyarakat
sekitar.
5. Didirikanya showroom di Gazebo (pendopo untuk berjualan).
6. Terjalinnya relasi dengan Paguyuban di Giriloyo.
7. Mengikuti pameran-pameran di berbagai daerah di Indonesia.
8. Terlaksananya pemasaran lewat media elektronik dan cetak.
D. Struktur Organisasi

PEMILIK
USAHA

KARYAWAN

KARYAWAN

KARYAWAN

8 Orang

2 Orang
(Bagian
Finishing)

2 Orang
(Bagian
Packaging)

(Bagian
Produksi)

Gambar: 4 Struktur Organisasi UKM
Berdasarkan pada gambaran struktur organisasi di atas dapat diketahui
bahwa UKM ini tidak memiliki tingkatan jabatan sesuai dengan perusahaanperusahaan yang menerapkannya. Alasan yang diberikan oleh pemilik adalah
karena jenis usaha yang dia kelola adalah usaha milik pribadi/sendiri
sehingga segala sesuatunya ditangani sendiri. Adapun alasan lain karena pada
saat ini perusahaan hanya memiliki karyawan sedikit serta dana tidak
memungkinkan untuk membentuk suatu organisasi yang terstruktur secara
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besar. Perintah secara langsung diberikan oleh pemilik kepada karyawannya
masing-masing.
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BAB V
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN
A. Penjelasan Penelitian
Pada bab ini akan dibahas mengenai analisis data untuk ketiga
rumusan masalah yang telah dirumuskan pada bab 1 pendahuluan. Adapun
ketiga rumusan masalah yang dirumuskan pada bab 1 antara lain mengenai
:bagaimanakah standar bahan baku, motif dan pewarna batik tulis,
bagaimanakah standar peralatan produksi dan standar tenaga kerja, apakah
perusahaan sudah mempunyai standar kualitas batik yang diproduksi.
Analisis data ini terdiri dari dua tahap yaitu bagian pertama
melakukan wawancara, pada tahap ini digunakan oleh peneliti untuk
memperoleh data mengenai standar bahan baku, motif dan pewarna batik
tulis, standar peralatan produksi dan standar tenaga kerja serta standar
kualitas batik yang diproduksi. Sedangkan untuk tahap kedua, peneliti
menggunakan metode observasi dengan tujuan untuk mendapatkan data
pendukung hasil wawancara ketiga rumusan masalah tersebut. Observasi
yang dilakukan langsung oleh penulis bertujuan untuk mengetahui keadaan
sebenarnya apakah sesuai dengan hasil wawancara atau sebaliknya.
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B. Analisis Data
Tabel: 4.1.Hasil Wawancara Dengan Pemilik
No
1
2

Pertanyaan

Jawaban

Kain jenis apa saja yang sering
digunakan dalam pembuatan batik tulis?
Motif dan warna apa saja yang sering
digunakan dalam pembuatan batik tulis?

kain katun, ya terutama kain katun terus sutra juga
ada untuk kaos
kita pakai warna alam, cuman untuk warna sintetis
kita juga produksi tapi kebanyakan untuk setiap
harinya kita yang pakai warna alam. Sintetis
dipakai kalau ada pesanan mendadak dan banyak,
serta harus beli dulu pewarnanya
gak pengaruh, jadi kita keringkan dulu sebaiknya,
jadi misale kita dipergunakan untuk stok kan bisa
untuk beberapa tahun bisa, kita nanti untuk proses
ekstranya kita rendam dulu jadi biar mudah untuk
produksi, jadi masalah panas atau hujan gak
masalah.
ya paling semalem, mau direbus itu kita rendam
dulu baru kita godok atau ekstak
ya supaya lebih mudah bahanyanya diperoleh serta
warnanya lebih bagus dan banyak dicari oleh
pembeli, murah juga dan mudah didapat.
dari koperasi. Dari koperasi atau dari primusima
sendiri (pabriknya), ya nanti tergantung pesanan,
kalau memang pesanannya banyak ya tak ambil di
primusima di mubari sana.
Ya ada, tergantung permintaan, cuman yang
standar yang kita pakai yang berasal dari
primusima (pabriknya) yang gamelan cuman nanti
misale ada pesanan kita eeemm permintaannya ada
yang kain di atasnya itu yach kita layani atau yang
dibawahnya primusima. Ya tergantung pesanan,
cuman untuk produksi setiap harinya kita pakai
yang primusima gamelan.
semuanya itu kalau untuk saat ini kebanyakan kita
ambil dari primusima aja
bapak sendiri, yang belanja kadangkan telpon terus
nanti dianter, gak mesti kalau kadang bareng ke
jogja ya sekalian belanja.
sistemnya borongan ada yang harian, tapi
kebanyakan kalau untuk proses mbatik kita
borongan. Kalau harian khusus warna.
ya seperti canting, kompor, wajan, dingklik,
gawangan, malam, kain.Menjemur: jepitan sama
tampar aja.Mewarnai: panci sama bak celup. Bak
celup, nanti kan untuk rebus nanti yang bak
celupnya untuk tempat warnanya itu.
Pesan kain: waktu yang diperlukan sekitar 2 bulan
karena tiap hari selalu produksi.
Membuat motif: gak mesti, tergantung pada
pesanan
Mencanting:8-9 hari.

3

Kapan sebaiknya pewarnaan dari alam
diolah menjadi pewarna (hujan atau
panas)?

4

Proses rendamnya itu berapa lama
biasanya?
Mengapa harus menggunakan pewarna
alam dan pewarna sintetis?

5

6

Darimanakah bahan baku selama ini
diperoleh (misalkan kain)?

7

Apakah ada standar tetap yang sudah
diterapkan dalam penentuan bahan baku?

8

Bagaimanakah bapak/ibu memperoleh
pasokan bahan baku selama ini?
Siapakah yang biasanya bertugas untuk
membeli bahan baku?

9

10

Bagaimanakah sistem kinerja karyawan
selama ini?

11

Alat bantu yang digunakan dalam
membatik apa aja?

12

PemilikBerapa lama waktu yang
dibutuhkan untuk setiap kegiatan?
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13
14

15
16

17

18
19
20
21
22
23

24

Seberapa dekat hubungan pemilik
dengan karyawan?
Apa saja yang harus dimiliki seorang
calon karyawan baru (syarat)?
Adakah batasan usia untuk mendaftar
menjadi karyawan?
Siapa orang yang bertanggung jawab
terhadap perekrutan dan pelatihan
karyawan baru?
Apakah ada pelatihan sebelum karyawan
baru dipercayakan untuk membuat batik
tulis sendiri?
Dimana sajakah penempatan untuk
karyawan baru?
Adakah keluhan terhadap pekerjaan
selama ini?
Bagaimanakahsistempenggajianselamain
i?
Apa saja jenis produk yang dihasilkan?
Adakah produk yang cacat pada sekali
produksi?
Bagaimanakah kualitas produk yang
dihasilkan dibandingkan dengan usaha
sejenis yang ada di imogiri?

Siapa saja yang bertugas mengawasi
proses produksi batik tulis?

Mewarnai: alam 1-4 hari, sintetis 1 minggu.
Menjemur: gak mesti karena keadaan cuaca
biasanya kalau musim kemarau 3 hari karena masih
ada proses pewarnaan lagi.
sistemnya kekeluargaan, jadi gak ada yang atasan
atau bawahan.
yang jelas bisa mbatiklah, ya yang jelas bisa mbatik
gak harus agamanya gak masalah yang penting bisa
mbatik.
gak ada
bapak sendiri, asal bisa mbatik itu bisa, diajak kerja
sama.
untuk proses mbatik? Gak ada semuanya belajar
bareng2, kalau semacam pelatihan gak ada.
ya, biasanya diajari dari yang mudah dulu seperti
nutup atau ngelowongi gitu.
gak ada
Mingguandanbulanan
kain terus, yang jelas kain terus baju sama rok terus
kaos gitu aja.
belum, gak ada
yang jelas sinikan tetap utama tetap jaga kualitas ya
cuman untuk mbatik kan, khusus untuk mbatik jadi
kalau jemur memang tidak langsung kena sinar
matahari, jadi harus di angin2kan, memang kalau
batik kalau gak kena sinar matahari gak, insyha
allah amanlah sama awet.
gak diawasin, pokoke dikerjakan sendiri, udah
hafallah, kalau dirumahkan gak mungkin diawasin,
soale yang kebanyakan ambil kain langsung
dikerjakan dirumah.

Tabel di atas dapat di kelompokan menjadi 4 hal yaitu;
1.

Bahan Baku
Dalam hal ini diketahui bahwa bahan baku yang digunakan adalah
kain katun, sutra, “malam”, motif, dan pewarna. Semua bahan-bahan
tersebut digunakan berdasarkan pada kebutuhan untuk membuat kain
batik, adapun untuk kain yang sering digunakan ialah katun dan sutra
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yang diperoleh dari koperasi. Untuk “malam” biasanya pemilik
membeli sendiri sesuai kebuthannya karena berdasarkan pernyataan
pemilik bahwa “malam” merupakan bahan yang tidak mudah untuk
dicocokan dengan kain tertentu, jadi haruslah kain yang sesuai untuk
“malam” tersebut agar hasil lebih bagus. Motif bagian terpenting dalam
proses produksi, karena motif merupakan gambaran terhadap batik
yang akan dihasilkan nantinya, biasanya perusahaan ini lebih tertarik
menggunakan motif-motif yang berhubungan dengan alam dan
kehidupan seperti corak yang menggambarkan binatang, tumbuhan
serta garis-garis yang memiliki makna sendiri berdasarkan pada warna
dan bentuk motif yang diciptakan. Pewarnaan dalam hal ini pemilik
lebih menyukai menggunakan warna-warni yang terbuat dari alam
sekitar tempat tinggalnya, karena warna yang dihasilkan berdasarkan
pada bahan alami menimbulkan warna yang unik yang dapat
disesuaikan dengan kebutuhan konsumen serta tidak menimbulkan
warna yang terlalu mencolok atau terang seperti warna yang dihasilkan
oleh pewarna dari sintetis.
2.

Waktu yang Diperlukan
Dalam pengerjaannya setiap tahapan memerlukan waktu tersendiri
misalkan, pemesanan bahan baku yang dilakukan oleh pemilik
biasanya dua bulan sekali bila tidak ada pesanan mendadak dari
konsumen atau orderan dari pihak dinas pendidikan dan lain
sebagainya. Untuk proses pencantingan biasanya dalam 4-5 hari untuk
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satu kain batik dan dilakukan oleh seorang pekerja. Sedangkan untuk
penjemuran (angin-angin) dan pewarnaan biasanya hanya memerlukan
waktu 1-2 hari saja. Hal inilah yang membuat proses pembatikan
menjadi lama karena harus dilakukan dengan teliti serta penuh dengan
kesabaran.
3.

Pembagian Tugas
Pembagian tugas dalam perusahaan ini memang tidak begitu jelas
karena faktor perusahaan yang merupakan UKM sehingga dalam
proses pengerjaannya sudah pasti saling bantu satu sama lain, hal inilah
yang membuat tugas masing-masing karyawan menjadi tidak begitu
terarah karena semua karyawan bisa mengerjakan pekerjaan satu sama
lain. Misal jika ada satu karyawan dibagian pencantingan tidak datang
karena sakit maka karyawan lain yang memiliki tugas melakukan
finishing bisa melanjutkan pekerjaan yang belum diselesaikan oleh
karyawan yang sakit tersebut.

4.

Sistem Kinerja Perusahaan
Perusahaan ini merupakan perusahaan kecil sehingga semua
kegiatan masih dikendalikan oleh pemilik sepenuhnya, sehingga
pemilik pun terjun langsung dalam mengarahkan serta ikut serta dalam
proses produksi kain batik. Adapun bagi karyawan karena sistem yang
digunakan adalah kekeluargaan maka pengerjaan bisa lebih santai
karena tidak harus tertekan oleh adanya paksaan dari atasannya, selain
itu karyawan diperbolehkan mengerjakan dirumah mereka masing-
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masing jika memang sedang berhalangan (karena sakit atau ada
kepentingan keluarga yang tidak bisa ditinggalkan) untuk datang ke
perusahaan.
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Tabel:4.2. Hasil Wawancara Dengan Karyawan
Resp

KedekatanH
ubunganPem
ilik dengan
Karyawan

Syarat
yang
Harus
dimiliki
Karyawan
Baru

Batasan
Usia untuk
Mendaftar
Menjadi
Karyawan

Orang yang
Bertanggung
jawab terhadap
Perekrutan dan
Pelatihan
Karyawan
Baru
Pemilik

Pelatihan
Sebelum
Karyawan
Baru
Membuat
Batik Tulis
Sendiri
Ada

Lokasi
Penempatan
Karyawan
Baru

Jenis
Produk yang
Dihasilkan

Produk
yang
Cacat
pada
Sekali
Produksi

Kulaitas Produk
dibandingkan
Usaha Sejenis di
Imogiri

Sistem
Penggajian

1.

Hubungannya
sangat erat
sekali
bagaikan
sebuah
keluarga

Harus bisa
membatik
dengan
baik

2.

Seperti
keluarga

Terampil
dan
ketekunan
membatik

Tidak ada
batasan umur
sama sekali
yang penting
bisa
membatik
dengan baik
Tidak ada
batasan

Dibidang
produksipe
mbatikan

Ada
kadangkadang

Lebih baik dan
lebih berkualitas

Mingguan

Pemilik

Ada, untuk
mengetahui
baik buruknya
keterampilan
membatik
seseorang

Di tempat
produksi
/pengolahan
batik

- Baju anakanak dan
dewasa
- Rok
- Selendang
- Kain
sarung
Kemeja lakilaki, tas
batik, rok,
seledang,
syal

Kualitas batik
tulis warna alam
lebih baik karena
bahan-bahan yang
digunakan
bersifat alami

Seminggu
sekali dan
sebagian ada
yang
sebulan
sekali

Tidak

Pemilik

Ada

Di rumah
pemilik

Kain, bahan
rok, sarung

Jarang
sekali
selama
pembuatan
batik
dilakukan
dengan
hati-hati
Ada

3.

Cukup dekat
sudah seperti
keluarga

4.

Sedang-

Sehat
jasmani
dan rohani,
harus bisa
membatik
Bisa batik

Lebih bagus dan
berkualitas

Mingguan

Tidak ada

Pemilik

Ada

Di tempat

Kain batik,

Kadang-

Bagus

Sistem
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5.

sedang saja
Sangat erat
bagaikan
sebuah
keluarga

Bisa
membatik
dengan
baik dan
benar

Tidak ada
batasan usia

Pemilik

Ada

pemiliknya
Bidang
produksipe
mbatikan

6.

Seperti
saudara

Terampil
membatik

Tidak ada
batasan

Pemilik

Ada

Di tempat
membatik
/lokasi batik

7.

Seperti
keluarga

Harus bisa
membatik
dengan
baik dan
benar

Tidak ada
batasan usia

Pemilik

Ada

Dibidang
produksi,
contohnya
proses
pembatikan,
proses
pewarnaan

8.

Sedangsedang saja
Sangat erat
bagaikan
keluarga

Bisa batik

Tidak ada

Pemilik

Ada

Terampil
dalam
membatik
dan
pewarnaan
dengan
benar

Bebas, tidak
ada batasan

Pemilik

Ada

Di tempat
pemilik
Dibidang
produksi,
pembatikan,
pewarnaan.

9.
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baju, sarung
Hem putra,
saputangan,
baju wanita,
tas,
selendang,
syal, rok
Kain batik,
baju wanita,
rok, dress,
hem cowok,
sandal batik
Baju,
saputangan,
rok,
kerudung,
selendang,
tas batik,
syal, sandal
batik
Batik tulis
Hem pendek
laki-laki, baju
perempuan,
rok,
selendang,
syal, kain
batik, dress,
baju anak,

kadang ada
Tidak ada

Kualitas baik,
terjamin
keasliannya

borong
Mingguan

Tidak ada

Lebih bagus
karena
pengolahan yang
baik

Seminggu
sekali

Ada

Kualitas tinggi
dan terjamin
keasliannya

Mingguan

Kadangkadang ada
Ada

bagus

Sistem
borong
Mingguan

Kualitas terjamin
kealisannya
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10.

Sedangsedang saja

Bisa batik

Bebas, tidak
ada batasan

Pemilik

Ada

Dibidang
produksi,
contohnya
proses
pembatikan,
proses
pewarnaan
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baju dewasa
Kain Batik

Ada

Kualitastinggidan
terjaminkeasliann
ya

Mingguan
dan bulanan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Tabel ;4.3. Frekuensi Karyawan
Kedekatan Hubungan Pemilik dengan Karyawan
Frequency
Valid

Sangat Erat
(Seperti Keluarga)

Percent

10

Valid Percent

100,0

100,0

Cumulative
Percent
100,0

Syarat yang Harus Dimiliki Karyawan Baru

Valid

Bisa Membatik
Sehat Jasmani-Rohani
dan Bisa Membatik
Total

Frequency
9

Percent
90,0

Valid Percent
90,0

Cumulative
Percent
90,0

1

10,0

10,0

100,0

10

100,0

100,0

Batasan Usia Karyawan

Valid

Tidak ada Batasan Usia

Frequency
10

Percent
100,0

Valid Percent
100,0

Cumulative
Percent
100,0

Orang yang Bertanggungjawab terhadap Perekrutan dan Pelatihan
Karyawan Baru

Valid

Pemilik

Frequency
10

Percent
100,0

Valid Percent
100,0

Cumulative
Percent
100,0

Pelatihan Sebelum Karyawan Baru Membuat Batik Tulis Sendiri

Valid

Ada

Frequency
10

Percent
100,0

Valid Percent
100,0

Cumulative
Percent
100,0

Lokasi Penempatan Karyawan Baru

Valid

Produksi
Pemilik
Total

Frequency
8
2
10

Percent
80,0
20,0
100,0
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Valid Percent
80,0
20,0
100,0

Cumulative
Percent
80,0
100,0
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Produk Cacat pada Produksi

Valid

Ada
Kadang-Kadang
Jarang Sekali
Tidak Ada
Total

Frequency
4
3
1
2
10

Percent
40,0
30,0
10,0
20,0
100,0

Valid Percent
40,0
30,0
10,0
20,0
100,0

Cumulative
Percent
40,0
70,0
80,0
100,0

Kualitas Produk dibandingkan Usaha Sejenis di Imogiri

Valid

Frequency
10

Lebih Baik

Percent
100,0

Valid Percent
100,0

Cumulative
Percent
100,0

Sistem Penggajian

Valid

Frequency
8
2
10

Mingguan
Borongan
Total

Percent
80,0
20,0
100,0

Valid Percent
80,0
20,0
100,0

Cumulative
Percent
80,0
100,0

Berdasarkan pada tabel wawancara dan frekuensi yang dilakukan pada
karyawan UKM batik tulis “Giriloyo” maka penjelasan dapat dibagi
dalam 3 hal yaitu;
1. Peralatan
Jika dilihat dari segi kelengkapan peralatan yang
digunakan perusahaan ini sudah sangat memenuhi standar, karena
semua peralatan yang digunakan adalah peralatan-peralatan yang
biasa digunakan untuk membuat kain batik tulis tradisional.
Seperti cantingan, kompor, dingklik, taplak, bandul, tempat

52

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

penjemuran sampai pada tempat perendaman dan pewarnaan
semuanya ada.
2. Sistem Penggajian
Dalam

hal

penggajian

biasanya

pemilik

usaha

memberikannya kepada karyawan seminggu sekali sesuai dengan
pekerjaan yang dihasilkan oleh karyawan, namun ada juga jika
mereka mendapat orderan dari pihak tertentu maka mereka akan
menggunakan sistem penggajian bulanan karena harus menunggu
semua pesanan tersebut jadi dan mereka memperoleh dana untuk
dibagikan sesuai dengan pengerjaan mereka masing-masing.
3. Tenaga Kerja
Dalam

hal

ketenagakerjaan

perusahaan

ini

hanya

mengutamakan tenaga kerja terampil saja artinya yang digunakan
adalah orang-orang yang sudah memiliki bekal dalam hal
membatik sejak kecil, misalkan mencanting, ngelowongi sampai
pada pemberian warna dari alam,oleh karena itu pemilik biasanya
merekrut warga yang berasal dari desa tersebut dengan alasan
pertimbangan, jika karyawan berasal dari desa tersebut maka akan
datang tepat waktu karena jarak tidak jauh serta sudah saling kenal
antara pemilik dengan karyawan selain dari adanya faktor tersebut
adalah karena mayoritas warga yang berada di wilayah tersebut
sudah bisa membatik dari kecil sehingga mereka tidak perlu lagi
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diajari cara mencanting yang benar, oleh karena itu semua
karyawan yang dimiliki berasal dari kampung tersebut.
Dalam hal ketenaga kerjaan tidak adanya batasan usia dan
kurangnya jumlah karyawan, hal ini menjadi sangat penting
karena apabila tidak ada batasan usia maka proses pembatikan pun
akan menjadi terhambat, ini serupa pula dengan sedikitnya
karyawan yang bekerja yang mengharuskan mereka untuk bekerja
dua kali lebih ekstra dibandingkan hari-hari biasanya jika pesanan
sangat banyak.
Gambar: 5.1. Suasana tampak depan UKM

BALEHO Batik Tulis “Giriloyo”.

Penghargaan yang dimiliki oleh bapak
Sunhaji.

Kain mori polos yang sudah dicuci
dijemursebelum proses pembatikan.
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Gambar: 5.2. Peralatan yang Digunakan

Canting, Anglo/Kompor, Dingklik, Wajan Proses mencanting Batik di kain mori putih
dan Malam.
polos.

Tempat pencucian kain batik
menggunakan pewarna sintetis.

yang Rempah-rempah dan bunga yang digunakan
untuk proses pembatikan dengan warna alam.

Panci-panci tempat perebusan rempah-rempah Proses pewarnaan alam, direndam selama satu
dan bunga untuk warna alam.
malam di bak yang khusus dan sudah diberi
warna alam.
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Gambar: 5.3. Produk-produk yang dihasilkan

Beberapa hasil dari pewarnaan dari alam Tempat penyimpanan kain batik yang sudah siap
yang setengah jadi.
jual.

Gambar: 5.4. Bahan dan Ruang Koleksi Kain Batik

Malam yang digunakan sebagai salah satu Kain batik yang sudah diwarnai dengan
bahan penting dalam proses produksi batik pewarnaan dari alam dan sudah direndam selama
tulis.
satu malam kemudian di angin-anginkan agar
kering dan siap di canting kembali.
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BAB VI
KESIMPULAN DAN IMPLIKASI HASIL PENELITIAN
Pada bab VI berisi tentang kesimpulan, saran dan keterbatasan dari hasil
olah data bab sebelumnya. Kesimpulan akan berisi tentang rangkuman hasil
analisis data yang dibahas pada bab V, sehingga dari hasil kesimpulan peneliti
dapat membuat implikasi manajerial yang ditujukan kepada perusahaan batik
tulis ”Giriloyo” dengan tujuan untuk pengembangan usaha yang lebih baik. Hasil
kesimpulan, saran dan keterbatasan digunakan peneliti untuk memberikan
masukan

kepada

penelitian

selanjutnya

dalam

mengembangkan

aspek

penelitiannya di daerah Giriloyo terutama pada UKM batik tulis ”Giriloyo”.
A. Kesimpulan
Dari hasil wawancara dengan pemilik dan karyawan perusahaan batik
tulis “Giriloyo“ serta berdasarkan dari hasil observasi yang telah dilakukan oleh
penulis maka dapat disimpulkan bahwa;
1. Bahan baku, motif dan pewarnaan sudah memiliki standar sendiri
walau tidak menutup kemungkinan standar tersebut bisa ditingkatkan
atau diturunkan sesuai dengan permintaan pembeli. Semua bahan
yang digunakan merupakan bahan dari pabrik kecuali untuk
pewarnaan karena warna alam diperoleh dari warna-warna tumbuhan
yang ada disekitar desa Imogiri. Karena perusahaan selalu mengikuti
keinginan dari konsumen, standar yang dimiliki perusahaan terhadap
produksi kain batik yang sebelumnya ada menjadi tidak terlihat dan
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seakan-akan hilang dari perusahaan ini. Dari hasil analisis maka dapat
disimpulkan bahwa perusahaan ini sebelumnya telah memiliki standar
dalam hal bahan baku namun karena merasa standar yang dimiliki
terlalu rendah dan kurang diminati konsumen, maka pemilik
memutuskan untuk mengikuti keinginan dari konsumennya meski
dalam hal ini perusahaan sangat direpotkan karenanya, namun karena
banyaknya persaingan di daerah tersebut dan demi kelancaran
usahanya perusahaan terpaksa harus melakukannya.
2. Dalam hal tenaga kerja, semua merupakan warga sekitar yang telah
mahir dalam hal membatik sehingga tidak perlu diragukan lagi
kemampuannya, namun karyawan terlalu santai dan terlalu diberi
kebebasan, sehingga mereka merasa tidak ada beban sama sekali, hal
ini dapat terlihat pada sikap dan pekerjaan mereka yang mana lebih
banyak menggosip ketimbang bekerja dengan baik serta kain yang
seharusnya bisa diselesaikan dalam waktu yang lebih singkat menjadi
lama

sekali.

Gaya

kepemimpinan

yang

digunakan

adalah

kekeluargaan sehingga tidak ada istilah atasan dan bawahan.
3. Peralatan produksi, dalam hal ini peralatan yang digunakan masih
menggunakan peralatan tradisional meskipun kompor dan panci sudah
digunakan namun perusahaan ini tetap mempertahankan cara-cara
seperti yang telah dilakukan oleh nenek moyang mereka dahulu.
4. Standar

kualitas

batik,

dalam

hal

ini

perusahaan

sangat

memperhatikan standar kualitas untuk setiap produk batik yang
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dihasilkan, terbukti dengan adanya pembagian kerja yang baik serta
bila ada produk yang cacat (biasanya karena pewarnaan dan
pencantingan) akan segera ditangani supaya dapat diperbaiki lagi
dengan cara menutup atau memberikan warna lain yang sesuai dengan
gambaran awal.
B. Implikasi Manajerial
Berdasarkan hasil penelitian, hal-hal yang dapat disarankan sehubungan
dengan penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:
1. Bahan baku; dalam hal ini sangat berperan penting oleh karena itu
sudah seharusnya perusahaan memiliki standar sendiri agar dapat
dijadikan sebagai panutan, sehingga dalam proses produksi tidak
terlalu repot karena banyaknya bahan-bahan yang harus disediakan
oleh pemilik berdasarkan permintaan konsumen. Jika perusahaan
diawal telah berkomitmen untuk menggunakan bahan-bahan yang
berkualitas baik maka konsumen tidak akan memilih sendiri bahanbahan yang akan digunakan untuk proses pembatikan.
2.

Perusahaan

yang

baik

seharusnya

memiliki

standar

dalam

perusahaannya, agar dapat menjadi panutan dan menjadi daya saing di
daerah tersebut. Standar yang seharusnya dimiliki perusahaan UKM
(Usaha Kecil dan Menegah) ini meliputi keahlian, kecepatan,
ketangkasan, keuletan serta kejujuran yang menjadi tombak utama
dalam pengambilan keputusan karyawan baru.
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3.

Perusahaan akan menjadi lebih baik lagi jika peralatan-peralatan yang
ada memiliki ruang penyimpanan sendiri serta jumlah untuk tempat
atau bak pewarnaan kain batik tulis (baik itu dari alam maupun dari
tekstil) diperbanyak, sehingga akan berpengaruh pada proses produksi
kain batik.Karena perusahaan masih merupakan perusahaan UKM,
dari segi konsumen usaha ini sudah sangat menjamur di Indonesia
terutama di daerah Jawa, model serta style yang ditunjukan juga sudah
beragam, oleh karena itu pemilik harus memikirkan lagi bagaimana
agar usahanya lebih dikenal dan dapat bersaing dipasaran meskipun
hanya sekedar UKM. Potensi yang dimiliki oleh perusahaan ini sangat
besar untuk bersaing dipasaran luar Jawa karena mengingat kualitas
yang telah diakui oleh usaha-usaha sejenis di daerah tersebut serta
keberadaannya yang tidak terlalu menjorok ke dalam desa.

4.

Perusahaan memiliki pelanggan yang datang sendiri kerumah
produksi, hal ini tentu saja sangat menyenangkan dan mudah namun
dari segi pelanggan hal ini terlalu merepotkan karena desa sangat jauh
dari kota, apalagi jika pelanggan datang dengan menggunakan guide
tentu mereka harus membayar lebih mahal ketimbang dia datang dan
beli sendiri, selain itu juga pemilik masih harus membayar kepada
guide dari pelanggan (wisatawan asing) sebagai balas jasa. Banyaknya
wisatawan yang datang baik dari dalam negeri maupun luar negeri
yang berkunjung ke desa tersebut, sudah seharusnya setiap hari sabtu
dan minggu pemilik dan anggota paguyuban di Imogiri memamerkan
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batik-batik mereka di gazebo yang berada ditengah-tengah desa agar
mudah terjangkau oleh pengunjung wisata makam raja-raja yang pada
hari-hari tersebut sangat banyak.
5.

Produk yang dihasilkan cukup beragam meskipun fokus pembuatan
hanya pada kain batik, dalam hal ini alangkah baiknya jika produkproduk lain seperti baju, syal, rok dikirim ke butik atau dibuatkan
tempat untuk berjualan diluar daerah tersebut, mengingat tidak semua
orang mengetahui daerah tersebut namun dengan adanya relasi dengan
butik atau dibukanya tempat penjualan pakaian sendiri maka
konsumen yang berasal dari luar Jawa yang membeli pakaian dapat
mengetahui dimana produk tersebut dibuat, hal ini secara tidak
langsung dapat menjadi promosi secara gratis dan dapat memperluas
penjualan secara singkat.

C. Implikasi Penelitian selanjutnya
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan standardisasi
pada produk batik tulis dengan menggunakan analisis kualitatif, sehingga
hasil analisis ini hanya berupa argumentasi yang diperkuat dengan
pernyataan dari hasil wawancara dan dokumentasi (foto dan rekaman
wawancara dengan pemilik). Dari penelitian ini diketahui bahwa UKM
batik tulis “Giriloyo” sangat memperhatikan standar dalam proses
pembuatannya meskipun peralatan masih termasuk ke dalam peralatan
yang belum begitu modern. Selain itu, adanya keunikan dalam hal
pewarnaan karena yang digunakan bukanlah warna tekstil atau sintetis
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seperti pada umumnya batik dibuat melainkan menggunakan bahan-bahan
dari alam sepertikulit kayu mahoni, putri malu, gambir, indigo, jolawe,
akar pace, jambu biji, tegeran dan daun jatin namun belakangan ini
mereka juga mengembangkan pewarnaan alam dari bahan-bahan baru,
seperti kulit bawang merah dan daun manggayang ternyata menghasilkan
warna yang indah dan cantik. Dari penelitian ini juga, diketahui bahwa
harga yang terjangkau (berkisar antara Rp 250.000 – Rp 500.000 untuk
kain batik alam) bagi penjual ikut berpengaruh dalam penjualan kain batik
tulisnya. Promosi yang telah dilakukan baik itu melalui brosur maupun
melalui pameran yang sering diikuti oleh ibu Giyarti selaku istri dari
bapak Sunhaji berpengaruh terhadap selera dan sikap positif dari para
konsumen dalam memilih produk kain batik yang terbaik, oleh karena itu,
penelitian selanjutnya perlu menguji aspek lain yang berhubungan dengan
standardisasi yang diterapkan dalam proses produksi batik tulis terutama
batik tulis yang diproduksi oleh UKM.
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LAMPIRAN
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Data wawancara dengan pemilik
1. Bahan baku, motif dan pewarnaan
a. Kain jenis apa saja yang sering digunakan dalam pembuatan batik tulis?
Jawab( pemilik):...................................................................................................
b. Motif dan warna apa saja yang sering digunakan dalam pembuatan batik tulis?
Jawab(pemilik): ...................................................................................................
c. Kapan sebaiknya pewarnaan dari alam diolah menjadi pewarna (hujan atau
panas)?
Jawab(pemilik): ...................................................................................................
d. Proses rendamnya itu berapa lama biasanya?
Jawab(pemilik): ...................................................................................................
e. Mengapa harus menggunakan pewarna alam dan pewarna sintetis?
Jawab(pemilik): ...................................................................................................
f. Darimanakah bahan baku selama ini diperoleh (misalkan kain)?
Jawab(pemilik): ...................................................................................................
g. Apakah ada standar tetap yang sudah diterapkan dalam penentuan bahan
baku?
Jawab(pemilik): ...................................................................................................
h. Bagaimanakah bapak/ibu memperoleh pasokan bahan baku selama ini?
Jawab(pemilik): ...................................................................................................
i. Siapakah yang biasanya bertugas untuk membeli bahan baku?
Jawab(pemilik): ...................................................................................................
2. Tenaga kerja
a. Bagaimanakah sistem kinerja karyawan selama ini?
Jawab(pemilik): ...................................................................................................
b. Seberapa dekat hubungan pemilik dengan karyawan?
Jawab(pemilik): ...................................................................................................
c. Apa saja yang harus dimiliki seorang calon karyawan baru( syarat)?
Jawab(pemilik): ...................................................................................................
d. Adakah batasan usia untuk mendaftar menjadi karyawan?
Jawab(pemilik): ...................................................................................................
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e. Siapa orang yang bertanggung jawab terhadap perekrutan dan pelatihan
karyawan baru?
Jawab(pemilik):....................................................................................................
f. Apakah ada pelatihan sebelum karyawan baru dipercayakan untuk membuat
batik tulis sendiri?
Jawab(pemilik): ...................................................................................................
g. Dimana sajakah penempatan untuk karyawan baru?
Jawab(pemilik): ...................................................................................................
3. Kualitas produk
a. Apa saja jenis produk yang dihasilkan?
Jawab(pemilik): ...................................................................................................
b. Adakah produk yang cacat pada sekali produksi?
Jawab(pemilik):....................................................................................................
c. Bagaimanakah kualitas produk yang dihasilkan dibandingkan dengan usaha
sejenis yang ada di imogiri?
Jawab(pemilik): ...................................................................................................
d. Siapa saja yang bertugas mengawasi proses produksi batik tulis?
Jawab(pemilik):....................................................................................................
e. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan?
Jawab(pemilik):
Pesan kain: .........................................................................................................
Membuat motif: ..................................................................................................
Mewarnai: ...........................................................................................................
Menjemur: ..........................................................................................................
f. Adakah keluhan terhadap pekerjaan selama ini?
Jawab(pemilik): ...................................................................................................
g. Alat bantu yang digunakan dalam membatik apa aja?
Jawab(pemilik):
Menjemur: ...........................................................................................................
Mewarnai: ...........................................................................................................
h. Bagaimanakah sistem penggajian selama ini?
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Jawab (pemilik): ………………………………………………………………
Jawab (karyawan): ……………………………………………………………
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Tabel: 4.1. Hasil Wawancara Dengan Pemilik
No
1
2

Pertanyaan
Kain jenis apa saja yang sering digunakan dalam
pembuatan batik tulis?
Motif dan warna apa saja yang sering digunakan
dalam pembuatan batik tulis?

3

Kapan sebaiknya pewarnaan dari alam diolah
menjadi pewarna (hujan atau panas)?

4

Proses rendamnya itu berapa lama biasanya?

5

Mengapa harus menggunakan pewarna alam dan
pewarna sintetis?

6

Darimanakah bahan baku selama ini diperoleh
(misalkan kain)?

7

Apakah ada standar tetap yang sudah diterapkan
dalam penentuan bahan baku?

8

Bagaimanakah bapak/ibu memperoleh pasokan
bahan baku selama ini?
Siapakah yang biasanya bertugas untuk membeli
bahan baku?

9

10

Bagaimanakah sistem kinerja karyawan selama ini?

11

Alat bantu yang digunakan dalam membatik apa aja?

12

Pemilik Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk
setiap kegiatan?

13

Seberapa dekat hubungan pemilik dengan karyawan?

14

Apa saja yang harus dimiliki seorang calon karyawan
baru (syarat)?

Jawaban
kain katun, ya terutama kain katun terus sutra juga ada
untuk kaos
kita pakai warna alam, cuman untuk warna sintetis kita juga
produksi tapi kebanyakan untuk setiap harinya kita yang
pakai warna alam. Sintetis dipakai kalau ada pesanan
mendadak dan banyak, serta harus beli dulu pewarnanya
gak pengaruh, jadi kita keringkan dulu sebaiknya, jadi
misale kita dipergunakan untuk stok kan bisa untuk
beberapa tahun bisa, kita nanti untuk proses ekstranya kita
rendam dulu jadi biar mudah untuk produksi, jadi masalah
panas atau hujan gak masalah.
ya paling semalem, mau direbus itu kita rendam dulu baru
kita godok atau ekstak
ya supaya lebih mudah bahanyanya diperoleh serta
warnanya lebih bagus dan banyak dicari oleh pembeli,
murah juga dan mudah didapat.
dari koperasi. Dari koperasi atau dari primusima sendiri
(pabriknya), ya nanti tergantung pesanan, kalau memang
pesanannya banyak ya tak ambil di primusima di mubari
sana.
Ya ada, tergantung permintaan, cuman yang standar yang
kita pakai yang berasal dari primusima (pabriknya) yang
gamelan cuman nanti misale ada pesanan kita eeemm
permintaannya ada yang kain di atasnya itu yach kita layani
atau yang dibawahnya primusima. Ya tergantung pesanan,
cuman untuk produksi setiap harinya kita pakai yang
primusima gamelan.
semuanya itu kalau untuk saat ini kebanyakan kita ambil
dari primusima aja
bapak sendiri, yang belanja kadangkan telpon terus nanti
dianter, gak mesti kalau kadang bareng ke jogja ya sekalian
belanja.
sistemnya borongan ada yang harian, tapi kebanyakan kalau
untuk proses mbatik kita borongan. Kalau harian khusus
warna.
ya seperti canting, kompor, wajan, dingklik, gawangan,
malam, kain.Menjemur: jepitan sama tampar aja.Mewarnai:
panci sama bak celup. Bak celup, nanti kan untuk rebus
nanti yang bak celupnya untuk tempat warnanya itu.
Pesan kain: waktu yang diperlukan sekitar 2 bulan karena
tiap hari selalu produksi.
Membuat motif: gak mesti, tergantung pada pesanan
Mencanting:8-9 hari.
Mewarnai: alam 1-4 hari, sintetis 1 minggu.
Menjemur: gak mesti karena keadaan cuaca biasanya kalau
musim kemarau 3 hari karena masih ada proses pewarnaan
lagi.
sistemnya kekeluargaan, jadi gak ada yang atasan atau
bawahan.
yang jelas bisa mbatiklah, ya yang jelas bisa mbatik gak
harus agamanya gak masalah yang penting bisa mbatik.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

15

18

Adakah batasan usia untuk mendaftar menjadi
karyawan?
Siapa orang yang bertanggung jawab terhadap
perekrutan dan pelatihan karyawan baru?
Apakah ada pelatihan sebelum karyawan baru
dipercayakan untuk membuat batik tulis sendiri?
Dimana sajakah penempatan untuk karyawan baru?

19
20
21

Adakah keluhan terhadap pekerjaan selama ini?
Bagaimanakah sistem penggajian selama ini?
Apa saja jenis produk yang dihasilkan?

22
23

Adakah produk yang cacat pada sekali produksi?
Bagaimanakah kualitas produk yang dihasilkan
dibandingkan dengan usaha sejenis yang ada di
imogiri?

24

Siapa saja yang bertugas mengawasi proses produksi
batik tulis?

16
17

gak ada
bapak sendiri, asal bisa mbatik itu bisa, diajak kerja sama.
untuk proses mbatik? Gak ada semuanya belajar bareng2,
kalau semacam pelatihan gak ada.
ya, biasanya diajari dari yang mudah dulu seperti nutup
atau ngelowongi gitu.
gak ada
Mingguandanbulanan
kain terus, yang jelas kain terus baju sama rok terus kaos
gitu aja.
belum, gak ada
yang jelas sinikan tetap utama tetap jaga kualitas ya cuman
untuk mbatik kan, khusus untuk mbatik jadi kalau jemur
memang tidak langsung kena sinar matahari, jadi harus di
angin2kan, memang kalau batik kalau gak kena sinar
matahari gak, insyha allah amanlah sama awet.
gak diawasin, pokoke dikerjakan sendiri, udah hafallah,
kalau dirumahkan gak mungkin diawasin, soale yang
kebanyakan ambil kain langsung dikerjakan dirumah.
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Pertanyaan untuk karyawan:
1. Seberapa dekat hubungan pemilik dengan karyawan?
Jawab(karyawan):..........................................................................................
2. Apa saja yang harus dimiliki seorang calon karyawan baru( syarat)?
Jawab(karyawan):..........................................................................................
3. Adakah batasan usia untuk mendaftar menjadi karyawan?
Jawab(karyawan):..........................................................................................
4. Siapa orang yang bertanggung jawab terhadap perekrutan dan pelatihan
karyawan baru?
Jawab(karyawan):..........................................................................................
5. Apakah ada pelatihan sebelum karyawan baru dipercayakan untuk
membuat batik tulis sendiri?
Jawab(karyawan):..........................................................................................
6. Dimana sajakah penempatan untuk karyawan baru?
Jawab(karyawan):..........................................................................................
7. Apa saja jenis produk yang dihasilkan?
Jawab(karyawan):..........................................................................................
8. Adakah produk yang cacat pada sekali produksi(pembuatan batik)?
Jawab(karyawan):..........................................................................................
9. Bagaimanakah kualitas produk yang dihasilkan dibandingkan dengan
usaha sejenis yang ada di imogiri?
Jawab(karyawan):..........................................................................................
10. Bagaimanakah sistem penggajian selama ini didalam perusahaan?
Jawab(karyawan):..........................................................................................
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Tabel: 4.2. Hasil Wawancara Dengan Karyawan
Resp

Kedekatan
Hubungan
Pemilik
dengan
Karyawan

Syarat yang
Harus
dimiliki
Karyawan
Baru

Batasan
Usia untuk
Mendaftar
Menjadi
Karyawan

1.

Hubungannya
sangat erat
sekali
bagaikan
sebuah
keluarga

Harus bisa
membatik
dengan baik

2.

Seperti
keluarga

Keterampila
n dan
ketekunan
membatik

Tidak ada
batasan umur
sama sekali
yang penting
bisa
membatik
dengan baik
Tidak ada
batasan

3.

Cukup dekat
sudah seperti
keluarga

Tidak

4.

Sedangsedang saja
Sanga terat
bagaikan
sebuah
keluarga

Sehat
jasmani dan
rohani,
harus bisa
membatik
Bisa batik
Bisa
membatik
dengan baik
dan benar

5.

Orang yang
Bertanggung
jawab
terhadap
Perekrutan
dan Pelatihan
Karyawan
Baru
Pemilik

Pelatihan
Sebelum
Karyawan
Baru
Membuat
Batik Tulis
Sendiri

Lokasi
Penempatan
Karyawan
Baru

Jenis
Produk yang
Dihasilkan

Produk yang
Cacat pada
Sekali
Produksi

Kulaitas
Produk
dibandingkan
Usaha Sejenis
di Imogiri

Sistem
Penggajian

Ada

Dibidang
produksi
pembatikan

Ada kadangkadang

Lebih baik dan
lebih
berkualitas

Mingguan

Pemilik

Di tempat
produksi/
pengolahan
batik

Di rumah
pemilik

Kain, bahan
rok, sarung

Jarang sekali
selama
pembuatan
batik
dilakukan
dengan hatihati
ada

Kualitas batik
tulis warna
alam lebih baik
karena bahanbahan yang
digunakan
bersifat alami
Lebih bagus
dan berkualitas

Seminggu
sekali dan
sebagian ada
yang
sebulan
sekali

Pemilik

Ada, untuk
mengetahui
baik
buruknya
keterampilan
membatik
seseorang
Ada

- Baju anakanak dan
dewasa
- Rok
- Selendang
- Kain
sarung
Kemeja lakilaki, tas
batik, rok,
selendang,
syal

Tidakada

Pemilik

Ada

-

Pemilik

Ada

Bidang
produksi
pembatikan

Kadangkadang ada
Tidak ada

Bagus

Tidak ada
batasan usia

Di tempat
pemiliknya
Hem putra,
saputangan,
baju wanita,
tas,
selendang,

Sistem
borong
Mingguan

Kualitas baik,
terjamin
keasliannya

Mingguan
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6.

Seperti
saudara

Keterampila
n membatik

Tidak ada
batasan

Pemilik

Ada

Di tempat
membatik/
lokasi batik

7.

Seperti
keluarga

Harus bisa
membatik
dengan baik
dan benar

Tidak ada
batasan usia

Pemilik

Ada

Dibidang
produksi,
contohnya
proses
pembatikan,
proses
pewarnaan

8.

Sedangsedang saja
Sangat erat
bagaikan
keluarga

Bisa batik

Tidak ada

Pemilik

Ada

Keterampila
n dalam
membatik
dan
pewarnaan
dengan
benar

Bebas, tidak
ada batasan

Pemilik

Ada

Di tempat
pemilik
Dibidang
produksi,
pembatikan,
pewarnaan.

Sedangsedang saja

Bisa batik

Bebas, tidak
ada batasan

Pemilik

Ada

9.

10.

Dibidang
produksi,
contohnya
proses
pembatikan,
proses
pewarnaan

syal, rok
Kain batik,
baju wanita,
rok, dress,
hem cowok,
sandal batik
Baju,
saputangan,
rok,
kerudung,
selendang,
tas batik,
syal, sandal
batik
Batik tulis

Tidak ada

Lebih bagus
karena
pengolahan
yang baik

Seminggu
sekali

ada

Kualitas tinggi
dan terjamin
keasliannya

Mingguan

Kadangkadang ada
ada

bagus

Sistem
borong
Mingguan

Hem pendek
laki-laki, baju
perempuan,
rok,
selendang,
syal, kain
batik, dress,
baju anak,
baju dewasa
Kain Batik
ada

Kualitas
terjamin
kealisannya

Kualitas tinggi
dan terjamin
keasliannya

Mingguan
dan bulanan
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Tabel 4.3 Frekuensi Karyawan
Kedekatan Hubungan Pemilik dengan Karyawan
Frequency
Valid

Sangat Erat
(Seperti Keluarga)

Percent

10

100,0

Valid Percent
100,0

Cumulative
Percent
100,0

Syarat yang Harus Dimiliki Karyawan Baru

Valid

Bisa Membatik
Sehat Jasmani-Rohani
dan Bisa Membatik
Total

Frequency
9

Percent
90,0

Valid Percent
90,0

Cumulative
Percent
90,0

1

10,0

10,0

100,0

10

100,0

100,0

Batasan Usia Karyawan

Valid

Tidak ada Batasan Usia

Frequency
10

Percent
100,0

Valid Percent
100,0

Cumulative
Percent
100,0

Orang yang Bertanggungjawab terhadap Perekrutan dan Pelatihan
Karyawan Baru

Valid

Pemilik

Frequency
10

Percent
100,0

Valid Percent
100,0

Cumulative
Percent
100,0

Pelatihan Sebelum Karyawan Baru Membuat Batik Tulis Sendiri

Valid

Ada

Frequency
10

Percent
100,0

Valid Percent
100,0

Cumulative
Percent
100,0
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Lokasi Penempatan Karyawan Baru

Valid

Produksi
Pemilik
Total

Frequency
8
2
10

Percent
80,0
20,0
100,0

Valid Percent
80,0
20,0
100,0

Cumulative
Percent
80,0
100,0

Produk Cacat pada Produksi

Valid

Ada
Kadang-Kadang
Jarang Sekali
Tidak Ada
Total

Frequency
4
3
1
2
10

Percent
40,0
30,0
10,0
20,0
100,0

Valid Percent
40,0
30,0
10,0
20,0
100,0

Cumulative
Percent
40,0
70,0
80,0
100,0

Kualitas Produk dibandingkan Usaha Sejenis di Imogiri

Valid

Lebih Baik

Frequency
10

Percent
100,0

Valid Percent
100,0

Cumulative
Percent
100,0

Sistem Penggajian

Valid

Mingguan
Borongan
Total

Frequency
8
2
10

Percent
80,0
20,0
100,0

Valid Percent
80,0
20,0
100,0

Cumulative
Percent
80,0
100,0

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

SUMMARIZE
/TABLES=Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q8 Q9 Q10
/FORMAT=LIST NOCASENUM TOTAL
/TITLE='Tabulasi Data Penelitian'
/MISSING=VARIABLE
/CELLS=NONE.

Summarize
[DataSet1] E:\Olah Data\Andreas (085743092488)\data1.sav

Case Processing Summary

N
Kedekatan Hubungan
Pemilik dengan Karyawan
Syarat yang Harus
Dimiliki Karyawan Baru
Batasan Usia Karyawan
Orang yang
Bertanggungjawab
terhadap Perekrutan dan
Pelatihan Karyawan Baru
Pelatihan Sebelum
Karyawan Baru Membuat
Batik Tulis Sendiri
Lokasi Penempatan
Karyawan Baru
Produk Cacat pada
Produksi
Kualitas Produk
dibandingkan Usaha
Sejenis di Imogiri
Sistem Penggajian

Included
Percent

Cases
Excluded
N
Percent

Total
N

Percent

10

100,0%

0

,0%

10

100,0%

10

100,0%

0

,0%

10

100,0%

10

100,0%

0

,0%

10

100,0%

10

100,0%

0

,0%

10

100,0%

10

100,0%

0

,0%

10

100,0%

10

100,0%

0

,0%

10

100,0%

10

100,0%

0

,0%

10

100,0%

10

100,0%

0

,0%

10

100,0%

10

100,0%

0

,0%

10

100,0%
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Tabulasi Data Penelitian

1

2

Kedekatan
Hubungan
Pemilik
dengan
Karyawan
Sangat Erat
(Seperti
Keluarga)
Sangat Erat
(Seperti
Keluarga)

3
Sangat Erat
(Seperti
Keluarga)
4

5

6

7

8

9

10

Sangat Erat
(Seperti
Keluarga)
Sangat Erat
(Seperti
Keluarga)
Sangat Erat
(Seperti
Keluarga)
Sangat Erat
(Seperti
Keluarga)
Sangat Erat
(Seperti
Keluarga)
Sangat Erat
(Seperti
Keluarga)
Sangat Erat
(Seperti
Keluarga)

Orang yang
Bertanggungj
awab
terhadap
Perekrutan
dan Pelatihan
Karyawan
Baru

Pelatihan
Sebelum
Karyawan
Baru
Membuat
Batik Tulis
Sendiri

Lokasi
Penempatan
Karyawan
Baru

Kualitas
Produk
dibandingkan
Usaha
Sejenis di
Imogiri

Syarat yang
Harus Dimiliki
Karyawan
Baru

Batasan Usia
Karyawan

Bisa
Membatik

Tidak ada
Batasan Usia

Pemilik

Ada

Produksi

Ada

Lebih Baik

Mingguan

Bisa
Membatik

Tidak ada
Batasan Usia

Pemilik

Ada

Produksi

Jarang
Sekali

Lebih Baik

Mingguan

Sehat
JasmaniRohani dan
Bisa
Membatik

Tidak ada
Batasan Usia

Pemilik

Ada

Pemilik

Ada

Lebih Baik

Mingguan

Bisa
Membatik

Tidak ada
Batasan Usia

Pemilik

Ada

Produksi

KadangKadang

Lebih Baik

Borongan

Bisa
Membatik

Tidak ada
Batasan Usia

Pemilik

Ada

Produksi

Tidak Ada

Lebih Baik

Mingguan

Bisa
Membatik

Tidak ada
Batasan Usia

Pemilik

Ada

Produksi

Tidak Ada

Lebih Baik

Mingguan

Bisa
Membatik

Tidak ada
Batasan Usia

Pemilik

Ada

Produksi

Ada

Lebih Baik

Mingguan

Bisa
Membatik

Tidak ada
Batasan Usia

Pemilik

Ada

Pemilik

KadangKadang

Lebih Baik

Borongan

Bisa
Membatik

Tidak ada
Batasan Usia

Pemilik

Ada

Produksi

Ada

Lebih Baik

Mingguan

Bisa
Membatik

Tidak ada
Batasan Usia

Pemilik

Ada

Produksi

KadangKadang

Lebih Baik

Mingguan

Produk
Cacat pada
Produksi

Sistem
Penggajian
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Gambar: 5.1. Suasana tampak depan UKM

BALEHO Batik Tulis “Giriloyo”.

Rumah keluarga bapak Sunhaji.

Kain mori polos yang sudah dicuci dan Bapak Sunhaji dan Bu Takarina (istri).
dijemur sebelum proses pembatikan.

Gambar: 5.2. Peralatan yang Digunakan

Canting,Anglo/Kompor,
dan “Malam“.

Dingklik,Wajan Proses mencanting Batik di kain mori putih
polos.
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Tempat pencucian kain batik
menggunakan pewarna sintetis.

yang Rempah-rempah dan bunga yang digunakan
untuk proses pembatikan dengan warna alam.

Panci-panci tempat perebusan rempah- Proses pewarnaan alam, direndam selama satu
rempah dan bunga untuk warna alam.
malam di bak yang khusus dan sudah diberi
warna alam.
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Gambar: 5.3. Produk-produk yang dihasilkan

Beberapa hasil dari pewarnaan dari alam Tempat penyimpanan kain batik yang sudah siap
yang setengah jadi.
jual.

Gambar: 5.4. Bahan dan Ruang Koleksi Kain Batik

Halaman tempat
berlangsung.

proses

pembatikan Beberapa penghargaan yang telah dimiliki oleh
bapak Sunhaji.
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“Malam” yang digunakan sebagai salah satu Kain batik yang sudah diwarnai dengan
bahan penting dalam proses produksi batik pewarnaan dari alam dan sudah direndam selama
tulis.
satu malam kemudian di angin-anginkan agar
kering dan siap di canting kembali.

