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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1Latar Belakang 

Perkembangan dan perubahan suatu kota pada dasarnya akan terus terjadi seiring dengan 

perjalanan waktu, hal ini dikarenakan oleh beragam faktor yang saling berperan dalam roda 

kehidupan kota. Arah perkembangan atau perubahan kota juga  ditentukan dari bagaimana proses 

tata kelola yang dilakukan untuk memecahkan permasalahan dan memanfaatkan potensi kota yang 

dimiliki. Oleh karenanya, sebuah kota dituntut harus mampu memahami permasalahan dan potensi 

kota untuk mengakomodir segala kebutuhan kota dan aktivitas-aktivitas perkotaan dari berbagai 

aspek seperti aktivitas sosial, ekonomi, dan politik melalui pendekatan potensi dan masalah. 

Fenomena yang sama juga tentunya dirasakan oleh kota-kota di Indonesia, terdapat banyak 

persoalan yang menyangkut banyak aspek-aspek kehidupan kota yang begitu kompleks, seperti 

kemiskinan, aspek ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya, selain itu terdapat 

juga tantangan-tantangan global yang harus mampu dipenuhi oleh kota-kota saat ini agar mampu 

bersaing. Menyadari hal tersebut, maka pemerintah kota harus memiliki suatu alternatif solusi 

dalam perencanaan sebagai upaya untuk menciptakan suatu kondisi yang lebih baik dan ideal agar 

kota tersebut mampu menghadapi persaingan globa l. Alternatif solusi perencanaan yang dimaksud 

adalah suatu konsep manajemen perkotaan yang didasari dari pendekatan-pendekatan konsep 

perkotaan yang dapat mencapai prinsip sustainable development, dan mampu mendorong berbagai 

sektor-sektor perkotaan berja lan secara lebih efektif dan efisien. Salah satu konsep perkotaan yang 

sedang populer saat ini diterapkan pada kota-kota di dunia adalah konsep kota cerdas (smart city) 

yaitu suatu konsep yang berfokus pada penciptaan sistem tata kelola perkotaan yang lebih efektif 

dan efisien dan menitikberatkan pada bidang ICT (Information Communication Technologies) 

dalam pengaplikasiannya, sehingga konsep ini dinilai akan mampu menghadapi tantangan 

pembangunan berkelanjutan (Joshi, Saxena, Godbole, & Shreya, 2016). Pada pengertian lain, 

Lauren (2016) menambahkan bahwa smart city bertujuan untuk meningkatkan quality of life 

masyarakat perkotaan dan memperkuat sektor ekonomi kota. Penerapan konsep-konsep perkotaan 

seperti smart city tentunya harus dapat dilihat dari tingkat kesiapan pihak-pihak yang terlibat di 

dalamnya serta yang didasari dari pertimbangan potensi dan tantangan kota tersebut.  

Terdapat beberapa komponen dan dimensi pengembangan yang harus dicapai untuk 

menciptakan dan menerapkan konsep smart city, antara lain ekonomi, masyarakat, mobilitas, 

lingkungan, administrasi pemerintah, dan kualitas hidup. Salah satu dimensi atau komponen yang 

ada dalam konsep smart city seperti yang disebutkan sebelumnya yaitu dimensi ekonomi cerdas. 

Ada beberapa defenisi populer dari ekonomi cerdas, salah satunya yaitu suatu upaya untuk 



 

 

mencapai kesejahteraan, efektivitas sistem perekonomian, serta memperkuat daya saing 

perekonomian kota (Angelidou dalam Singh, Wenzel, & Brettschneider, 2017). Dimensi ekonomi 

cerdas akan dapat dicapai dengan mengembangkan sistem-sistem yang saling terintegrasi melalui 

pemanfaatan sistem informasi dan teknologi tepat guna. Ada beberapa indikator yang disebutkan 

para ahli untuk mengukur dan menilai penerapan smart city (termasuk dimensi ekonomi cerdas) 

yang didasari dari karakteristik dan kebutuhan masing-masing kota, sehingga dapat disimpulkan 

indikator-indikator apa yang tepat untuk menciptakan suatu sistem kota yang smart.  

Penelitian ini akan fokus membahas dimensi ekonomi cerdas sebagai bagian dari 

penerapan konsep smart city. Adapun subjek yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini adalah 

sektor UKM (Usaha Kecil Menengah) atau UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) yang berbasis 

rumah atau home based enterprise. Sektor UMKM dipilih karena perannya yang cukup penting 

dalam pembangunan ekonomi masyarakat. Menurut Kurniawan (2011), UMKM merupakan tulang 

punggung sistem ekonomi kerakyatan yang dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan dalam 

pengembangannya juga mampu memperluas basis ekonomi serta dapat memberikan kontribusi 

yang signifikan dalam meningkatkan perekonomian lokal dan daerah bahkan ketahanan ekonomi 

nasional. Bank Indonesia dalam buku mengenai profil bisnis UMKM mencatat bahwa UMKM 

memiliki proporsi sebesar 99,99% dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia. Namun 

meskipun peranan UMKM yang cukup strategis, ketatnya kompetisi di era global dan telah 

masuknya Indonesia sebagai bagian dari MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) menempatkan 

UMKM di beberapa daerah di Indonesia saat ini dalam posisi yang dapat dikatakan tidak begitu 

menguntungkan, hal ini karena berdasarkan data-data yang ada, sebagian besar UMKM di 

Indonesia menjalankan kegiatannya dengan cara-cara yang masih tradisional seperti dalam hal 

produksi dan pemasaran. Berangkat dari data tersebut maka UMKM menjadi salah satu sektor yang 

potensial dan prioritas untuk dikembangkan sebagai upaya untuk mewujudkan sistem ekonomi kota 

yang lebih dinamis. 

Kota Surakarta merupakan salah satu sentra batik terbesar di Jawa Tengah dan sebagian 

besar industri batik di Kota Surakarta masih merupakan UMKM yang berbasis rumah (HBE). 

Tingkat pertumbuhan UMKM Batik di Kota Surakarta juga sejak tahun 2009, tepatnya seusai 

adanya pengakuan dari UNESCO sempat mencapai antara 35-50%, angka tersebut cukup 

meyakinkan untuk melihat bagaimana perkembangan UMKM Batik Surakarta ke depan. Sementara 

itu, bila membahas mengenai smart city, perlu diketahui bahwa pada tahun 2015 Kota Surakarta 

merupakan salah satu kota yang mendapatkan predikat sebagai smart city oleh pemerintah pusat 

melalui BAPPENAS (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) yang dinilai berdasarkan IKCI 

(Indeks Kota Cerdas Indonesia). Hal ini menunjukkan bagaimana Kota Surakarta mulai berbenah 

dan berkembang ke arah sistem kota cerdas. Namun tentunya bukanlah proses yang cepat, Kota 

Surakarta dinilai masih harus terus berbenah guna mengembangkan sektor-sektor perkotaan yang 



 

 

ada untuk menciptakan sistem yang “smart” yang mampu dipahami dan diimplementasikan oleh 

seluruh sektor-sektor perkotaan. Pengembangan smart city dari dimensi ekonomi cerdas saat ini 

menjadi prioritas yang akan dikembangkan oleh Kota Surakarta ke depannya. Sesuai dengan 

arahan dan strategi kebijakan Kota Surakarta tahun 2015-2019 mengenai isu ekonomi, sektor 

UMKM merupakan salah satu sektor yang diprioritaskan untuk dikembangkan untuk meningkatkan 

kondisi ekonomi kota. Namun, penerapan sistem smart city di Kota Surakarta tentunya 

membutuhkan kesiapan dari sektor-sektor perkotaan yang ada termasuk juga sektor UMKM dalam 

mewujudkan penerapan dimensi ekonomi cerdas dengan indikator-indikator yang tepat sesuai 

kebutuhannya. Seperti yang dijelaskan pada paragraf sebelumnya, terdapat banyak indikator yang 

dikemukakan para ahli untuk menilai penerapan dari sistem ekonomi cerdas. Berdasarkan 

karakteristik subjek penelitian yang digunakan dan mengacu pada Giffinger (2007), penelitian ini 

menggunakan 5 (lima) indikator untuk menilai bagaimana tingkat kesiapan sektor UMKM dalam 

mengembangkan dimensi ekonomi cerdas di Kota Surakarta, antara lain; innovative spirit, 

kolaborasi dan partisipasi, entrepreneurship, produktivitas, dan daya saing. Perihal ini menjadi 

menarik untuk dibahas dalam penelitian ini untuk melihat seberapa jauh tingkat kesiapan sektor 

UMKM Kota Surakarta untuk menuju penerapan sistem ekonomi cerdas berdasarkan penilaian 

terhadap indikator-indikator capaian dimensi ekonomi cerdas. 

1.2Rumusan Permasalahan 

Berdasarkan buku statistik daerah Kota Surakarta tahun 2016, Kota Surakarta merupakan 

kota terpadat di Jawa Tengah dengan jumlah penduduk sebesar 586.036 dan kepadatan penduduk 

sebesar 11,630 jiwa/km
2
 dan juga salah satu kota yang memiliki sisi keunikan dan keunggulan 

ekonomi melalui komoditas tekstilnya, yaitu produk batik atau yang dikenal dengan nama Batik 

Solo (Surakarta). Apabila ditarik dari total jumlah penduduk Kota Surakarta tersebut, sebesar 

52.2% penduduknya bekerja di sektor industri dan perdagangan. Oleh karenanya, pemerintah Kota 

Surakarta menempatkan sektor industri dan perdagangan menjadi salah satu sektor prioritas dalam 

rencana pembangunan Kota Surakarta tahun 2015-2019. 

Apabila melihat dari karakteristiknya, sebagian besar pelaku UMKM Batik di Surakarta 

seperti yang terdapat di salah satu sentra batik Surakarta, yaitu Kampung Batik Laweyan, tenaga 

kerja yang bekerja di sektor UMKM Batik didominasi oleh pekerja kalangan tua yang seringka li 

cenderung sulit untuk memahami dan menerima pengetahuan-pengetahuan baru untuk 

pengembangan UMKM Batik itu sendiri. Meskipun demikian, pelaku UMKM yang merupakan 

kalangan muda juga jumlahnya dapat dikatakan tidak sedikit. Berdasarkan hasil penelitian-

penelitian terdahulu mengenai studi yang dilakukan terhadap UMKM Batik Surakarta yang 

terpusat di Kampung Batik Laweyan dan Kampung Batik Kauman, menyatakan bahwa penerapan-

penerapan ICT dalam kegiatan usaha masih bersikap konservatif dan menyebabkan penetrasinya 



 

 

tidak begitu cepat. Hal inilah yang menyebabkan munculnya dugaan bahwa sektor UMKM Kota 

Surakarta saat ini belum berada pada level smart. Berdasarkan pernyataan Supangkat (2015), 

kondisi UMKM yang mencapai level smart adalah UMKM yang mampu menciptakan efektivitas 

dan efisiensi usaha melalui dukungan layanan yang saling terintegrasi dan masyarakatnya selaku 

pelaku ekonomi memiliki kemampuan dan akses yang baik terhadap TIK. Maka dari itu, untuk 

mengukur level kesiapan tersebut, diperlukan suatu kegiatan penilaian serta penelitian mengenai 

seberapa jauh penerapan prinsip ekonomi cerdas dapat dilakukan oleh UMKM Batik Surakarta, 

sehingga akan dapat disimpulkan bagaimana tingkat kesiapan UMKM Batik Surakarta untuk 

mendorong terwujudnya penerapan sistem smart city dari dimensi ekonomi cerdas. Perwujudan 

sistem perekonomian perkotaan yang smart merupakan tantangan-tantangan yang harus dihadapi 

kota-kota di Indonesia mengingat tingkat persaingan yang semakin kompetitif di era globalisasi 

saat ini dan sebagaimana diketahui bahwa Negara Indonesia sejak tahun 2016 merupakan salah 

satu negara anggota yang masuk dalam komunitas masyarakat ekonomi ASEAN (MEA), sehingga 

bila UMKM Batik Surakarta ke depannya tidak mampu beradaptasi dengan perdagangan bebas di 

masa kini dan yang akan datang, maka dikhawatirkan akan menyebabkan pelemahan atau 

penurunan performa pada sektor industri dan perdagangan bagi Kota Surakarta.  

Berdasarkan deskripsi rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi 

pertanyaan penelitian adalah; “Bagaimana tingkat kesiapan UMKM Batik Surakarta dalam 

menghadapi sistem smart city Kota Surakarta berdasarkan capaian indikator-indikator penilaian 

dari dimensi ekonomi cerdas?” 

1.3Tujuan dan Sasaran Penelitian 

Tujuan merupakan suatu hal yang ingin dicapai dari sebuah kegiatan penelitian. 

Sedangkan sasaran merupakan langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam upaya untuk mencapai 

tujuan. 

1.3.1Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengkaji tingkat kesiapan 

UMKM Batik Surakarta dalam mencapai sistem dimensi ekonomi cerdas sebagai bagian dari smart 

city. 

1.3.2Sasaran Penelitian 

Dalam mencapai tujuan penelitian di atas, maka disusunlah sasaran-sasaran penelitian 

yang dijabarkan dan diuraikan sebagai berikut: 

1.Mengidentifikasi tingkat kesiapan indikator innovative spirit dalam kegiatan pengembangan 

UMKM; 

2.Mengidentifikasi tingkat kesiapan indikator kolaborasi dan partisipasi UMKM Batik 

Surakarta; 



 

 

3.Mengidentifikasi tingkat kesiapan indikator entrepreneurship pada UMKM Batik Surakarta; 

4.Mengidentifikasi tingkat kesiapan indikator produktivitas kegiatan UMKM Batik Surakarta; 

5.Mengidentifikasi tingkat kesiapan daya saing UMKM Batik Surakarta; 

6.Mensintesis tingkat kesiapan UMKM Batik Surakarta berdasarkan lima indikator penilaian 

ekonomi cerdas. 

1.4Manfaat Penelitian 

Penelitian mengenai ekonomi cerdas pada sektor UMKM Batik Kota Surakarta akan 

menilai dan meneliti level UMKM Batik Surakarta saat ini berdasarkan aspek-aspek ataupun 

indikator-indikator yang didapat dari teori maupun best practice penerapan smart economy atau 

ekonomi cerdas. Kemudian aspek-aspek tersebut akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan 

metode yang sesuai untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang dapat digunakan guna 

pengembangan UMKM Batik Surakarta di masa yang akan datang. Keluaran penelitian yang 

dilakukan, nantinya diharapkan akan memberikan manfaat dan kegunaan bagi pihak-pihak terkait 

yang akan dijabarkan sebagai berikut: 

1.Memberikan informasi dan masukan mengenai strategi pengembangan UMKM Batik 

Surakarta dalam menghadapi tantangan di masa yang akan datang kepada pelaku UMKM 

dan dinas ataupun instansi terkait; 

2.Memberikan informasi mengenai faktor-faktor apa saja yang mendorong dan menghambat 

pengembangan UMKM Batik Surakarta; 

3.Informasi yang didapatkan melalui penelitian ini dapat menjadi pertimbangan yang ditujukan 

kepada para pemangku kepentingan dan stakeholder dalam menyusun strategi kebijakan 

yang tepat untuk pengembangan UMKM Batik Surakarta. 

1.5Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dalam penulisan laporan penelitian ini terbagi atas ruang lingkup wilayah 

atau lokasi penelitian dan ruang lingkup substansi. Berikut merupakan penjelasan atas pembagian 

ruang lingkup dalam penelitian ini: 

1.5.1Ruang Lingkup Wilayah 

Ruang lingkup wilayah yang diambil dalam penelitian ini adalah Kota Surakarta, 

terutama wilayah-wilayah yang merupakan klaster UMKM Batik Surakarta, yaitu Kampung Batik 

Laweyan dan Kampung Batik Kauman. Adapun batas-batas administrasi wilayah studi makro Kota 

Surakarta adalah sebagai berikut: 

Utara : Kabupaten Karangayar dan Kabupaten Boyolali; 

Timur : Kabupaten Karangayar; 

Selatan : Kabupaten Sukoharjo; 



 

 

Barat : Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar. 

Ruang lingkup wilayah studi akan digambarkan secara visual melalui peta pada Gambar 

1.1 berikut. 

 
Sumber: Departemen Pekerjaan Umum Kota Surakarta, 2015 

GAMBAR 1.1 

BATAS ADMINISTRASI KOTA SURAKARTA, PROVINSI JAWA TENGAH 

1.5.2Ruang Lingkup Materi 

Ruang lingkup materi yang dikaji dalam penelitian ini memiliki fungsi untuk membatasi 

penelitian agar dapat difokuskan kepada beberapa pembahasan yang sesuai dengan tema penelitian. 

Berikut di bawah ini merupakan penjelasan lingkup materi di dalam penelitian ini secara detail: 

1.Analisis dengan teknik pembobotan (skoring) terhadap 6 (enam) indikator dimensi ekonomi 

cerdas; innovative spirit, kolaborasi dan partisipasi, entrepreneurship, produktivitas¸dan 

daya saing; 

2.Memberikan arahan rekomendasi, serta kesimpulan mengenai pengembangan sistem ekonomi 

cerdas berdasarkan hasil analisis tingkat kesiapan sektor UMKM Batik Surakarta 



 

 

terhadap pengembangan ekonomi cerdas. Hasil kesimpulan akhir akan terbagi ke dalam 

tiga yaitu siap, siap bersyarat, ataupun tidak siap. 

1.6Keaslian Penelitian 

Keaslian penelitian memiliki tujuan untuk membandingkan penelitian yang sedang atau 

akan dilakukan dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Studi mengenai 

pengembangan UMKM sebelumnya telah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti lain. Oleh 

karenanya, sub-bab ini dibuat untuk menunjukkan perbandingan antara penelitian-penelitian yang 

telah dilakukan dengan penelitian mengenai UMKM yang saat ini sedang dilakukan di Kota 

Surakarta. Beberapa hal yang penting diketahui dalam keaslian penelitian adalah lokasi, teknik 

analisis, variabel, dan hasil penelitian. Tabel I.1 menunjukkan tabel keaslian penelitian yang sudah 

dikumpulkan oleh penulis: 

TABEL I.1 

KEASLIAN PENELITIAN 

Peneliti Judul Penelitian 
Lokasi 

Penelitian 

Tujuan 

Penelitian 

Metode 

Analisis 

Output 

Penelitian 

Ahmad 

Budi 

Setiawan  

Studi untuk 

Pemanfaatan 

Teknologi Informasi 

dan Komunikasi 

untuk Aktivitas dan 

Strategi Bisnis pada 

UMKM Bat ik 

Kampung 

Batik 

Laweyan, 

Kota Solo 

(Surakarta), 

Jawa Tengah 

Mempelajari 

solusi tentang 

pemanfaatan 

teknologi 

informasi dalam 

aktivitas bisnis 

para pengusaha 

batik Usaha 

Mikro Kecil 

Menengah 

(UMKM) 

Komunitas 

Laweyan. 

Metode 

penelitian yang 

digunakan 

adalah 

penelitian 

deskriptif 

dengan 

pendekatan 

Kualitatif 

Diketahui 

Bagaimana 

pengaruh TIK 

(Teknologi 

Informasi dan 

Komunikasi) 

dalam kegiatan 

Industri Batik 

Surakarta  

Retno 

Dewanti; 

Ina Melati; 

Freddy 

Simbolon 

Pengembangan 

Model Daya Saing 

UMKM Bat ik 

melalui ECS 

(Electronic 

Community System) 

Pekalongan, 

Solo 

(Surakarta), 

dan 

Yogyakarta 

Pengembangan 

teknologi pada 

kegiatan UMKM 

guna 

meningkatkan 

partisipasi dan 

kolaborasi dalam 

kegiatan UMKM 

sebagai sektor 

ekonomi 

unggulan. 

Metode 

penelitian 

kualitatif 

dengan 

pengumpulan 

data 

menggunakan 

participant 

observation 

dan in depth 

interview 

Peran pengusaha 

batik dalam e-

community 

adalah berbagi 

pengalaman 

dalam promosi 

produk dan jasa 

serta keahlian, 

berbagi rejeki 

dalam merespon 

permintaan 

ekspor dengan 

mengakt ifkan 

koperasi sebagai 

entitas sentra 

bisnis, menjad i 

admin yang 

memperantarai 

gotong-royong 



 

 

Peneliti Judul Penelitian 
Lokasi 

Penelitian 

Tujuan 

Penelitian 

Metode 

Analisis 

Output 

Penelitian 

antar-pengusaha 

lainnya. 

Alief 

Rakhman 

Setyanto; 

Bhimo 

Rizky 

Samodra; 

Yogi Pasca 

Pratama 

Kajian Strategi 

Pemberdayaan 

UMKM dalam 

Menghadapi 

Perdagangan Bebas 

Kawasan ASEAN 

Kampung 

Batik 

Laweyan, 

Kota Solo 

(Surakarta), 

Jawa Tengah 

Melakukan kajian 

untuk mengetahui 

pola strategi yang 

tepat untuk 

menjaga 

eksistensi UMKM 

Batik Laweyan di 

arus perdagangan 

bebas 

Metode 

penelitian yang 

digunakan 

adalah metode 

kualitatif 

dengan metode 

pengumpulan 

data 

wawancara, 

observasi 

partisipan dan 

studi 

dokumentasi. 

Pola 

pengembangan 

yang tepat pada 

UMKM Bat ik 

Laweyan adalah 

dengan 

berinovasi, 

memperbarui 

produk lalu 

menerapkan 

modal sosial 

dengan 

memperbanyak 

jaringan bisnis. 

Ni Wayan 

Duti Ariani;  

A.A Ayu 

Suresmiathi 

D 

Pengaruh Kualitas 

Tenaga Kerja, 

Bantuan Modal 

Usaha dan Teknologi 

terhadap 

Produktivitas Kerja  

Usaha Mikro Kecil 

dan Menengah 

(UMKM) d i 

Jimbaran  

Desa 

Jimbaran, 

Kec.Kuta 

Selatan, 

Kabupaten 

Badung, 

Provinsi Bali 

Mengetahui 

faktor-faktor yang 

mempengaruhi 

produktivitas 

kerja UMKM 

Metode yang 

digunakan 

pada penelitian 

ini adalah 

metode regresi 

regresi linear 

berganda 

 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa faktor-

faktor yang 

berpengaruh 

terhadap 

produktivitas 

kerja UMKM di 

Jimbaran adalah 

kualitas tenaga 

kerja, bantuan 

modal usaha 

dan teknologi. 

 
Sumber: Analisis Peneliti, 2017 

1.7Posisi Penelitian dalam Bidang Ilmu Perencanaan Wilayah dan Kota 

Ilmu perencanaan wilayah dan kota adalah bidang ilmu pengetahuan yang terdiri dari 

multi disiplin ilmu, yang artinya bahwa terdapat banyak aspek yang dipelajari dan dilihat dalam 

merumuskan suatu produk perencanaan di masa yang akan datang. Aspek-aspek ilmu yang 

dimaksud terdiri dari 2 (dua) aspek utama yaitu aspek fisik dan non-fisik. Aspek fisik meliputi tata 

guna lahan, permukiman, transportasi, dan infrastruktur, sedangkan aspek non-fisik membahas 

ekonomi, sosial, budaya, demografi. Aspek-aspek ini akan saling dipadukan untuk menciptakan 

suatu perencanaan yang baik di masa yang akan datang.  

Pada sub-bab ini kemudian akan dibahas di mana posisi penelitian ini dalam struktur ilmu 

perencanaan wilayah dan kota yang disajikan dalam bentuk bagan guna memudahkan pembaca 

untuk memahami. Berikut adalah bagan posisi penelitian ini dalam ilmu perencanaan wilayah dan 

kota yang dapat dilihat pada Gambar 1.2 berikut. 



 

 

  
Sumber: Analisis Peneliti, 2017 

GAMBAR 1.2 

POSISI PENELITIAN DALAM ILMU PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA 

1.8Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran dalam penelitian “Kajian Kesiapan UMKM Batik Surakarta terhadap 

Dimensi Ekonomi Cerdas sebagai Bagian dari Penerapan Konsep Smart City” termuat dalam bagan 

pada Gambar 1.3 berikut.  



 

 

 
Sumber: Analisis Peneliti, 2017 

GAMBAR 1.3 

KERANGKA PEMIKIRAN 

1.9Metode Penelitian 

Metode merupakan suatu cara yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu dengan 

melalui tahapan-tahapan yang tepat. Metode penelitian merupakan cara dan tahapan yang 



 

 

dilakukan untuk memecahkan permasalahan yang menjadi fokus tujuan penelitian atau cara ilmiah 

untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2008). Menurut  

Creswell dalam Emzir (2008), terdapat 3 (tiga) faktor yang menentukan pemilihan pendekatan 

yang akan digunakan pada suatu penelitian, adapun ketiga faktor tersebut yaitu kesesuaian antara 

masalah dan pendekatan penelitian, pengalaman peneliti, dan juga audiens yang akan 

memanfaatakan hasil penelitian ini. Pendekatan penelitian pada penelitian ini bersifat deduktif atau 

biasa disebut umum-khusus yaitu peneliti menguji pertanyaan penelitian yang diturunkan dari teori.  

Teori terlebih dahulu dijelaskan secara eksplisit dan membandingkannya dengan kondisi di 

lapangan sehingga dapat dirumuskan suatu hipotesis. Hipotesis selanjutnya diuji melalui instrumen 

penelitian untuk mendapatkan data-data yang diperlukan. Data-data tersebut kemudian akan 

dianalisis secara kuantitatif untuk merumuskan hipotesis awal terbukti atau tidak. 

1.9.1Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah bagian dari metode untuk memecahkan permasalahan 

penelitian yang dibahas. Teknik pengumpulan data yang tepat akan memudahkan peneliti dalam 

memperoleh data untuk digunakan sebagai variabel penelitian. Pada penelitian ini digunakan dua 

teknik penelitian yaitu primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari 

pihak asli atau sumber utama (asli) data. Adapun data yang digunakan pada penelitian ini adalah 

data kuantitatif, namun untuk mendukung dan mendefenisikan nilai dari masing-masing jawaban 

yang didapatkan, terdapat juga data-data kualitatif pendukung yang didapatkan dari hasil 

wawancara dan kegiatan lapangan. Oleh karenanya, beberapa teknik pengumpulan data yang 

digunakan pada penelitian ini untuk memperoleh data primer yaitu melalui tiga cara, antara lain, 

observasi, kuesioner, dan wawancara. 

Observasi 

Observasi adalah pengamatan langsung secara cermat dan teliti di lokasi penelitian yaitu 

Kampung Batik Kauman dan Kampung Batik Laweyan Surakarta. Observasi ini dilakukan 

untuk melihat kondisi fisik dan aktivitas kawasan pada saat ini, serta memberi gambaran 

secara jelas tentang permasalahan yang ada dari persepsi peneliti.  

Kuesioner 

Kuesioner adalah instrumen penelitian yang disusun dengan daftar pertanyaan-pertanyaan 

yang diajukan langsung kepada responden untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan 

untuk mencapai tujuan penelitian. Pertanyaan penelitian didesain menyesuaikan variabel 

yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan penelitian. Melalui metode sampling slovin, maka 

diperlukan 55 responden untuk dapat menjadi responden kuesioner ini dengan pembagian di 

Kampung Batik Kauman 25 responden dan Kampung Batik Laweyan 30 Responden. 



 

 

Wawancara 

Wawancara merupakan metode pengumpulan data melalui komunikasi dan interaksi dua arah 

secara langsung, atau singkatnya kegiatan tanya jawab antara penelitian dengan responden.  

Wawancara pada penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan konfirmasi, klarifikasi, ataupun 

informasi-informasi pelengkap lainnya mengenai permasalahan-permasalahan maupun 

tantangan yang dihadapi UMKM batik Surakarta dan juga potensi-potensi yang dapat 

dijadikan sebagai modal untuk mengembangkan UMKM batik Surakarta. Narasumber pada 

wawancara dalam penelitian ini merupakan pihak internal yang dalam hal ini adalah pelaku 

UMKM Batik dan pihak-pihak eksternal seperti instansi pemerintah dan instansi lainnya 

yang berperan dalam pengembangan UMKM Batik Surakarta. 

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dengan melalui media 

perantara. Data-data sekunder yang digunakan pada penelitian ini didapat dari studi literatur dan 

survei instansi. Berikut akan dijelaskan teknik pengumpulan data sekunder yang dilakukan pada 

penelitian ini.  

Studi Literatur 

Studi literatur adalah teknik pengumpulan data melalui teori-teori yang sesuai dengan 

penelitian untuk mengetahui dan memahami lebih dalam mengenai pengembangan dimensi 

ekonomi cerdas dan indikator-indikator kesiapan untuk pengembangannya Sumber-sumber. 

yang digunakan untuk studi literatur berasal dari jurnal, buku, maupun artikel-artikel terkait 

smart city maupun penerapan dimensi ekonomi cerdas. Data hasil studi literatur yang 

didapatkan akan disintesis dan dianalisis dengan data-data lainnya untuk dapat ditarik 

kesimpulan sebagai hasil akhir penelitian.  

Survey Instansi 

Survey instansi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengambilan data-

data dari instansi pemerintah maupun instansi lainnya yang berperan dalam pengembangan 

UMKM Batik Surakarta. Instansi yang menjadi target informasi pada penelitian ini antara 

lain: Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surakarta, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota 

Surakarta, Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surakarta, Badan Perencanaan dan 

Pembangunan (Bappeda) Kota Surakarta, Balai Besar Latihan Kerja Industri Kota Surakarta, 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta, Kantor Kelurahan Laweyan, dan 

Kantor Kelurahan Kauman. 

1.9.2Teknik Sampling Penelitian 

Becker (2007) menyatakan bahwa dalam rencana melakukan kegiatan penelitian 

lapangan, tahapan awal adalah menentukan lokasi serta waktu penelitian, selain itu hal yang 

penting juga untuk menentukan responden yang akan diteliti. Responden tersebut merupakan 



 

 

sampel yang diambil dari populasi. Menurut Sugiyono (2014), populasi merupakan wilayah 

generalisasi yang terdiri dari objek maupun subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk kemudian dipelajari dan ditarik kesimpulan. Sedangkan 

sampel merupakan bagian dari populasi yang dianggap mampu mewakili seluruh populasi.  Teknik 

dalam pengambilan sampel secara umum terdapat dua jenis yaitu random sampling/ probability 

sampling dan non-random sampling/ non-probability sampling. Definisi dari random sampling/ 

probability sampling adalah metode pengambilan sampel tanpa memiliki kriteria tertentu sehingga 

setiap elemen memilki kesempatan yang sama untuk menjadi sampel, sedangkan non-random 

sampling atau non-probability sampling, setiap elemen dalam populasi tidak memiliki kesempatan 

yang sama untuk menjadi sampel dikarenakan adanya kriteria-kriteria tertentu. 

Pada penelitian ini teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah non-probability 

sampling dengan populasi atau subjek penelitian adalah para pelaku UMKM Batik berbasis rumah 

di Kota Surakarta yang lokasinya terkonsentrasi di Kampung Batik Laweyan dan Kampung Batik 

Kauman. Jumlah populasi UMKM Batik Surakarta berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan 

UMKM Kota Surakarta adalah sebanyak ±103 unit usaha. Teknik yang digunakan pada penelitian 

ini untuk menentukan anggota populasi yang menjadi sampel adalah sampling kuota yang di mana 

sampel yang diambil memiliki ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan. Jumlah 

sampel didasarkan pada suatu metode tertentu didasari dari jumlah populasi yang ada. Pada 

penentuan jumlah sampling untuk penelitian ini didasari pada metode Slovin dengan pertimbangan 

tingkat kepercayaan 90% (sig. error 10%). Berikut ini merupakan rumus teknik perhitungan 

dengan metode Slovin: 

 

Keterangan: 

n  = Jumlah sampel 

N = Jumlah populasi 

e  = signifikasi error 

Berdasarkan penelitian ini, perhitungan jumlah sampelnya adalah sebagai berikut: 

 

 

   = 54.73 (dibulatkan menjadi 55 sampel) 

Melalui rumus Slovin di atas, diketahui bahwa jumlah sampel yang akan digunakan untuk 

mencapai tujuan penelitian ini adalah 55 responden. Menurut Sugiyono (2014) dalam kuota 



 

 

sampling, jumlah sampel akan diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok, pengklasifikasian 

didasarkan dalam beberapa hal yang berkaitan dengan penelitian seperti misalnya segmentasi 

lokasi. Lokasi penelitian ini terkonsentrasi di dua lokasi yaitu Kampung Batik Kauman dan 

Kampung Batik Laweyan, distribusi sampling akan disesuaikan dengan kondisi-kondisi yang 

terjadi di lapangan dan dapat mewakili karakteristik dari UMKM Batik yang ada di masing-masing 

lokasi.  

1.9.3Defenisi Operasional Data Penelitian 

Sebelum mengumpulkan data penelitian yang akan digunakan sebagai alat analisis, 

terlebih dahulu dipahami defenisi dan konsepsi setiap aspek yang berasal dari turunan lima 

indikator ekonomi cerdas yang digunakan. Definisi operasional aspek yaitu konsepsi dasar yang 

dibatasi secara operasional, secara praktik, dan juga secara nyata dalam lingkup obyek dan 

substansi penelitian. Hal ini dibuat dengan tujuan agar data yang dikumpulkan telah sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan. Sebagaimana dijelaskan bahwa penelitian ini yang bersifat deduktif, 

maka indikator terlebih dahulu dipahami dan diturunkan ke dalam beberapa  aspek.  

TABEL I.2 

DEFENISI OPERASIONAL ASPEK PENELITIAN 

Indikator 
Aspek  

Defenisi Operasional  Variabel Pengukuran 

Innovative Spirit 

Technology 

awareness 

Mengukur bagaimana dan sejauh 

apa teknologi yang berkaitan 

dengan kegiatan pengembangan 

usaha dapat dipersepsikan oleh  

pelaku UMKM Batik Surakarta. 

Tingkat penggunaan teknologi 

dalam kegiatan distribusi dan 

pemasaran 

Sistem pengolahan limbah  

Kesediaan dalam sharing data 

Tingkat penggunaan teknologi 

dalam kegiatan produksi 

Peranan internet dalam 

pengembangan usaha 

Ketersediaan infrastruktur 

teknologi pendukung 

operasional 

Sistem 

Pengambilan 

Keputusan 

Mengukur bagaimana 

pengembangan inovasi dapat 

terbentuk dari kapabilitas dinamis 

yang didefenisikan sebagai 

kemampuan melakukan integrasi, 

konfigurasi, dan membangun 

kompetensi internal unit usaha. 

Tingkat perlibatan pekerja 

dalam pengambilan keputusan 

Perencanaan strategi usaha 

Sumber Daya 

Manusia 

Mengukur tingkat kemampuan  

sumber daya manusia pelaku usaha 

yang dianggap sebagai sumber 

inovasi, dilihat dari perspektif latar 

belakang pendidikan dan 

pemahaman mengenai konsepsi e-

commerce (pasar digital). 

Rata-rata pendidikan pelaku  

usaha /pekerja  

Pemahaman mengenai e-

commerce  

Keahlian pekerja selain  

membat ik 

Keterlibatan pekerja dalam 

pengembangan usaha 



 

 

Indikator 
Aspek  

Defenisi Operasional  Variabel Pengukuran 

Keunggulan 

Relatif 

Mengukur seberapa cepat inovasi 

dapat diadopsi melalui p roduk-

produk yang memiliki keunggulan 

pembeda dari pengusaha sejenis. 

Standarisasi produk 

Jumlah variasi motif batik 

Jenis produk batik yang dibuat 

Harga jual batik 

Kerjasama/ 

Kolaborasi 

Mengukur bagaimana pengaruh 

aktivitas kerjasama terhadap 

pembentukan inovasi-inovasi usaha. 

Keikutsertaan dalam program 

pengembangan UMKM 

Stakeholder yang terlibat dalam 

pengembangan UMKM 

Kedinamisan 

produk 

Mengukur bagaimana UMKM Batik 

Surakarta dapat bersifat dinamis 

terhadap permintaan selera pasar 

namun tetap mampu 

mempertahankan dan memiliki ciri 

khasnya. 

Orientasi penentuan desain 

yang akan diproduksi 

Variasi jenis motif batik 

Inovasi desain produk 

Entrepreneurship 

Kemauan untuk 

Berubah 

(Willingness to 

Change) 

Mengukur bagaimana tingkat  

kesiapan UMKM Batik Surakarta 

dalam menghadapi tantangan baru 

dalam usaha dan perubahan-

perubahan dari model kegiatan  

ekonomi yang baru. 

Keterlibatan pekerja  

Orientasi pemilihan desain 

Penggunaan teknologi 

Perencanaan strategis 

Pertumbuhan 

UMKM 

Mengukur tingkat pertumbuhan 

UMKM Batik Surakarta secara 

time-series. 

Tingkat pertumbuhan UMKM 

Batik di Kauman dan Laweyan 

dalam lima tahun terakhir 

Produktivitas 

Modal Tenaga 

Kerja  

Mengukur bagaimana tingkat  

produktivitas usaha dari aspek 

tenaga kerja dengan melihat lama 

bekerja, jumlah produksi, usia, dan  

beberapa variabel lain. 

Rata-rata lama bekerja  

Lama bekerja setiap hari 

Rata-rata usia pekerja  

Jumlah tenaga kerja  

Jumlah produksi/ hari 

Modal 

Finansial 

Mengukur tingkat kemapanan aset, 

akses pembiayaan, serta bagaimana 

peningkatan pendapatan yang 

dirasakan pelaku usaha dengan 

kegiatan usaha batik. 

Peningkatan pendapatan 

Akses pembiayaan 

Kepemilikan aset 

Manajemen 

Usaha 

Bagaimana UMKM Bat ik Surakarta 

memiliki sistem administrasi usaha 

yang disusun dan diperbaharui 

secara berkala sebagai instrumen 

yang digunakan dalam melihat  

perkembangan usaha. 

Sistem admin istrasi keuangan 

Keterlibatan pekerja dalam 

pengembangan usaha 

Frekuensi kegiatan perencanaan 

dan evaluasi 

Kolaborasi dan 

Partisipasi 

Pemerintah 

Mengukur dan mangidentifikasi 

program-program yang 

diselenggarakan oleh pemerintah 

sebagai upaya untuk mendorong 

kemajuan dan pengembangan 

UMKM Bat ik Surakarta. 

Program pengembangan 

UMKM yang diselenggarakan 

pemerintah 

Akademis 

Mengukur seberapa jauh peran 

akademisi dai perguruan tinggi 

dalam keg iatan research and 

development pada kedua lokasi 

penelitian. 

Program pengembangan 

UMKM yang diselenggarakan 

oleh lembaga akademis 

Pelaku UMKM 

Batik Surakarta 

Mengukur bagaimana hubungan 

sosial dan tingkat kompetisi antar-

pelaku usaha sejenis di Kampung 

Batik Kauman dan Kampung Batik 

Laweyan. 

Tingkat partisipasi pelaku  

usaha dalam kegiatan  

pengembangan UMKM Batik 

Surakarta. 

Kondisi modal sosial pelaku  

UMKM Batik d i Kampung 



 

 

Indikator 
Aspek  

Defenisi Operasional  Variabel Pengukuran 

Batik Kauman dan Kampung 

Batik Laweyan. 

Daya Saing 

Lingkungan 

Usaha 

Mengukur bagaimana dukungan 

layanan publik (integrasi 

transportasi umum, infrastruktur 

penglahan limbah, dan saran 

penunjang lainnya) dalam 

mendorong dan meningkatkan  

prospek pengembangan usaha di 

Kampung Batik Kauman dan 

Kampung Batik Laweyan 

Tingkat aksesibilitas dari pusat 

kota 

Tingkat penggunaan teknologi 

dalam kegiatan distribusi dan 

pemasaran 

Ketersediaan sistem 

pengolahan limbah  

Sumber modal 

Sumber Daya 

Manusia 

Mengukur bagaimana kemampuan  

daya saing yang dimiliki oleh para 

pengrajin batik dan bagaimana 

keahlian-keah lian lain yang 

dimiliki. 

Rata-rata t ingkat pendidikan  

pekerja  

Pengetahuan mengenai e-

commerce 

Keahlian pekerja selain  

membat ik 

Keterlibatan pekerja dalam 

pengembangan usaha 

Sumber: Analisis Peneliti, 2017 

1.9.4Kebutuhan Data 

Pelaksanaan kegiatan penelitian akan menggunakan data-data yang nantinya akan diolah 

dan dianalisis sebagai variabel-variabel penelitian. Pada penelitian ini, peneliti akan membutuhkan 

beberapa data yang akan ditampilkan dalam bentuk tabel agar uraian kebutuhan data dapat mudah 

dipahami, tabel tersebut mencakup sasaran, faktor yang mempengaruhi, variabel, kebutuhan data, 

tahun, jenis data, metode analisis, sumber data, dan juga teknik pengumpulan data. Tabel I.2 

berikut merupakan tabel kebutuhan data dalam penelitian ini. 

 



 

 

TABEL I.3 

KEBUTUHAN DATA PENELITIAN 

No 
Indikator 

Penilaian SE  
Aspek  Kebutuhan Data Tahun Jenis Data Sumber Data 

Teknik 

Pengumpulan 

Data 

1 

Inovasi 

(Innovative 

spirit) 

Technology 

Awareness 

 

Kesediaan dalam Sharing data Terbaru Numerik Pelaku UMKM Batik Kuesioner 

Sistem pengolahan limbah  Terbaru Teks Pelaku UMKM Batik Kuesioner 

Peran internet dalam pengembangan 

usaha 
Terbaru Teks Pelaku UMKM Batik Kuesioner 

Ketersediaan infrastruktur teknologi 

pendukung operasional 
Terbaru Teks Pelaku UMKM Batik Wawancara 

Tingkat penggunaan teknologi dalam 

kegiatan distribusi dan pemasaran 
Terbaru Teks Pelaku UMKM Batik Kuesioner 

Tingkat penggunaan teknologi dalam 

kegiatan produksi 
Terbaru Teks Pelaku UMKM Batik Kuesioner 

Sistem 

pengambilan 

Keputusan 

Tingkat perlibatan pekerja dalam 

pengambilan keputusan 
Terbaru Teks Pelaku UMKM Batik Kuesioner 

Pelaksananaan evaluasi dan strategi 

usaha 
Terbaru Teks Pelaku UMKM Batik Kuesioner 

Sumberdaya 

Manusia/ Tenaga 

Kerja  

Rata-rata pendidikan terakh ir pekerja  Terbaru Teks Pelaku UMKM Batik Kuesioner 

Keahlian pekerja selain membatik Terbaru Teks Pelaku UMKM Batik Kuesioner 

Pengetahuan mengenai e-commerce  Terbaru Teks Pelaku UMKM Batik Kuesioner 

Keterlibatan dalam pengembangan 

usaha 
Terbaru Teks Pelaku UMKM Batik Kuesioner 

Keunggulan Relatif 

Standarisasi produk Terbaru Teks  Pelaku UMKM Batik Kuesioner 

Harga jual batik Terbaru Numerik Pelaku UMKM Batik Kuesioner 

Jumlah variasi motif batik Terbaru Numerik Pelaku UMKM Batik Kuesioner 

Jenis produk yang dibuat Terbaru Numerik Pelaku UMKM Batik Kuesioner 

Kerja sama/ 

Kolaborasi 

Stakeholder yang terlibat dalam 

pengembangan UMKM 
Terbaru Teks Pelaku UMKM Batik Wawancara 

Tingkat partisipasi stakeholder dalam 

pengembangan UMKM 
Terbaru Teks Pelaku UMKM Batik Kuesioner 

 
Keikutsertaan dalam program 

pengembangan UMKM 
Terbaru Teks Pelaku UMKM Batik Kuesioner 

Complexity/ Inovasi produk batik selain pakaian  Terbaru Teks Pelaku UMKM Batik Kuesioner 



 

 

No 
Indikator 

Penilaian SE  
Aspek  Kebutuhan Data Tahun Jenis Data Sumber Data 

Teknik 

Pengumpulan 

Data 

kedinamisan 

produk 

Jenis motif batik Terbaru Teks Pelaku UMKM Batik Kuesioner 

Penentuan desainyang akan diproduksi Terbaru Teks 
Pelaku UMzKM 

Batik 
Kuesioner 

2 
Kolaborasi dan 

partisipasi 

Peran pemerintah 

Program dan Kebijakan pemerintah 

dalam pengembangan UMKM Bat ik 

Surakarta  

Terbaru Teks Institusi Pemerintah Telaah Dokumen 

Tingkat pengaruh lembaga pemerintah 

yang berkaitan dengan UMKM Bat ik 

Surakarta  

Terbaru Teks Pelaku UMKM Batik Kuesioner 

Peran instansi 

akademis/ 

universitas/ lainnya 

Program kerja sama dalam 

pengembangan UMKM 
Terbaru Teks 

Paguyuban Kampung 

Batik Kauman dan 

Laweyan 

Wawancara/ 

Telaah dokumen 

Tingkat pengaruh lembaga non-

pemerintah yang berkaitan dengan 

UMKM Bat ik Surakarta  

Terbaru Teks Pelaku UMKM Batik 
Kuesioner/ 

Wawancara 

Partisipasi pelaku 

UMKM Bat ik 

Hubungan sosial antar pelaku UMKM 

Batik Surakarta  
Terbaru Teks Pelaku UMKM Batik Wawancara 

Kebermanfaatan kelompok antar pelaku 

usaha sejenis (Paguyuban) 
Terbaru Teks Pelaku UMKM Batik Wawancara 

 3 Entrepreneurship  

Kemauan untuk 

berubah 

Peluan teknologi yang dipersepsikan Terbaru Teks Pelaku UMKM Batik Kuesioner  

Orientasi pemilihan desain Terbaru Teks Pelaku UMKM Batik Kuesioner 

Perencanaan strategi usaha Terbaru Teks Pelaku UMKM Batik Kuesioner 

Keterlibatan pekerja  Terbaru Teks Pelaku UMKM Batik Kuesioner 

Pertumbuhan 

UMKM 

Tingkat pertumbuhan UMKM Batik 

dalam 5 (lima) tahun terakhir 
Time series  Numerik 

Instansi pemerintah 

(Dinas Koperasi dan 

UMKM)/ Lembaga 

paguyuban Batik 

Kauman dan 

Laweyan 

Survei Instansi 

(Telaah 

dokumen)/ 

Wawancara 

4 Produktivitas Modal tenaga kerja  

Rata-rata lama bekerja  Terbaru Numerik Pelaku UMKM Batik Kuesioner 

Lama bekerja setiap hari Terbaru Numerik Pelaku UMKM Batik Kuesioner 

Jumlah produksi/ hari/ orang  Terbaru Numerik Pelaku UMKM Batik Kuesioner 



 

 

No 
Indikator 

Penilaian SE  
Aspek  Kebutuhan Data Tahun Jenis Data Sumber Data 

Teknik 

Pengumpulan 

Data 

Jumlah tenaga kerja  Terbaru Numerik Pelaku UMKM Batik Kuesioner 

Rata-rata usia pekerja  Terbaru Numerik Pelaku UMKM Batik Wawancara 

Modal finansial 

Peningkatan Pendapatan Terbaru Teks Pelaku UMKM Batik Kuesioner 

Kepemilikan aset Terbaru  Teks Pelaku UMKM Batik Kuesioner 

Akses pembiayaan Terbaru Teks Pelaku UMKM Batik Kuesioner 

Manajemen 

administrasi usaha 

Frekuensi kegiatan perencanaan dan 

evaluasi 
Terbaru Teks Pelaku UMKM Batik Kuesioner 

Sistem admin itrasi keuangan Terbaru Teks Pelaku UMKM Batik Kuesioner 

Keterlibatan pekerja dalam 

pengembangan usaha 
Terbaru  Teks Pelaku UMKM Batik Kuesioner 

5 Daya saing  

Lingkungan usaha 

Sumber modal Terbaru Teks Pelaku UMKM Batik Kuesioner 

Kerja sama/ link bisnis / network Terbaru Teks Pelaku UMKM Batik Kuesioner 

Ketersediaan sistem pengolahan limbah Terbaru Teks Pelaku UMKM Batik Kuesioner 

Tingkat aksesibiltas dari pusat kota Terbaru Teks Pelaku UMKM Batik Kuesioner 

Tingkat penggunaan teknologi dalam 

kegiatan distribusi dan pemasaran 
Terbaru Numerik Instansi Pemerintah 

Survei Instansi 

(Telaah 

Dokumen) 

Tenaga kerja/ SDM  

Rata-rata pendidikan terakh ir Terbaru Teks Pelaku UMKM Batik Kuesioner 

Keterlibatan pekerja dalam 

pengembangan usaha 
Terbaru Teks Pelaku UMKM Batik Kuesioner 

Kemampuan selain membuat kain batik Terbaru Teks Pelaku UMKM Batik Kuesioner 

Pemahaman pekerja terhadap sistem e-

commerce  
Terbaru Teks Pelaku UMKM Batik Kuesioner 

Sumber: Analisis Peneliti, 2017 
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1.9.5Analisis Data 

Metode dan teknik analisis yang digunakan dalam penelitian mengenai UMKM Batik 

Surakarta menggunakan pendekatan kualitatif yang data-datanya kemudian dikuantitatifkan. Hasil 

akhir dari penelitian ini akan menyimpulkan kondisi kesiapan UMKM Batik Surakarta yang dibagi 

ke dalam tiga kategori SIAP, SIAP BERSYARAT, BELUM SIAP.  

Teknik analisis yang digunakan adalah skoring. Analisis dari data-data yang didapatkan 

dari hasil kegiatan penelitian akan mendapatkan hasil berupa tingkat kesiapan UMKM Batik 

Surakarta dalam menghadapi sistem ekonomi cerdas. 

A.Analisis Skoring 

Dalam menentukan tingkat kesiapan dimensi ekonomi cerdas, maka dalam penelitian ini 

digunakan teknik analisis skoring. Menurut Sugiono (2014), teknik analisis skoring adalah teknik 

analisis dengan menggunakan skor pada setiap data penelitian. Setiap pilihan jawaban memiliki 

tingkatan yang kemudian dikumulatifkan sehingga menghasilkan suatu kesimpulan dari 

permasalahan yang dicari. Teknik analisis skoring dianggap relevan digunakan pada penelitian ini 

dikarenakan dapat mengukur seberapa jauh penerapan ekonomi cerdas telah dicapai atau 

diterapkan oleh para pelaku usaha, hal ini dapat diketahui melalui setiap jawaban yang dipilih oleh 

responden.  

Untuk mengukur tingkat kesiapan ekonomi cerdas, setiap indikator diturunkan ke dalam 

beberapa aspek dari setiap aspek kemudian dilebur lagi ke dalam variabel-variabel yang dijadikan 

sebagai pertanyaan penelitian.  

 

 
Sumber: Analisis Peneliti, 2017 

GAMBAR 1.4 

HIERARKI METODE PENILAIAN EKONOMI CERDAS 
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Pilihan jawaban yang dimuat dalam pertanyaan kuesioner merupakan jenis data ordinal, 

yaitu setiap pilihan jawabannya memiliki peringkat atau tingkatan jawaban. Jawaban-jawaban yang 

dipilih oleh responden kemudian diubah ke dalam bentuk data interval agar data tersebut dapat 

diolah secara kuantitatif dengan memberikan nilai skoring pada masing-masing jawaban. Setiap 

variabel penelitian akan saling dikombinasikan untuk menilai kondisi suatu aspek. Dari penilaian 

ini kemudian akan dapat dilihat bagaimana tingkat kesiapan kelima indikator dimensi ekonomi 

cerdas. 

Setelah didapatkan kondisi dari setiap aspek dan indikator dengan masing-masing 

skornya, kemudian akan dilakukan klasifikasi melalui pembuatan kelas, yang dimana dalam 

pembuatan kelas ini mengacu pada rumus interval oleh Sudjana (2008:79) sebagai berikut : 

Int =  

Keterangan: 

Int: Besarnya interval 

Xn: Nilai Maksimum 

Xi: Nilai Minimum 

K: Jumlah Kategori 

 

Desain kuesioner penelitian ini dibuat dengan beberapa tipe pertanyaan penelitian yang 

memiliki variasi jumlah pilihan jawaban, beberapa pertanyaan terdiri dari dua pilihan jawaban, tiga 

pilihan jawaban, dan empat pilihan jawaban. Agar data-data dapat terdistribusi normal dan dapat 

digunakan pada rumus diatas, maka peneliti melakukan transformasi nilai skoring dengan range 

antara 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) karena bilangan 12 merupakan bilangan yang dapat 

dibagi dua, dibagi tiga, dan dibagi empat sesuai dengan variasi jumlah pilihan jawaban yang 

terdapat dalam kuesioner. Tabel I.3 berikut menyajikan tabel bobot untuk masing-masing 

pertanyaan berdasarkan jumlah pilihan jawaban. 

TABEL I.4 

PENENTUAN SKOR BERDASARKAN JUMLAH PILIHAN JAWABAN 

 
Skor 

Jawaban (a) 

Skor 

Jawaban (b) 

Skor 

Jawaban (c) 

Skor 

Jawaban (d) 

Pertanyaan 2 Pilihan 1 12 - - 
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Pertanyaan 3 Pilihan 1 6 12 - 

Pertanyaan 4 Pilihan 1 4 8 12 

Sumber: Analisis Peneliti, 2017 

Tahapan dalam penghitungan interval skor masing-masing tingkatan adalah sebagai berikut:  

a.Mencari nilai minimum (Xmin) dengan cara jumlah data x jumlah responden (55) x skor 

paling kecil (1) pada jawaban pertanyaan penelitian; mencari nilai maximum (Xmax) 

dengan cara jumlah data x jumlah responden (55) x skor paling besar (12) pada 

jawaban pertanyaan penelitian 

b.Menghitung interval skor sebagaimana rumus yang telah dijelaskan sebelumnya. 

c.Menghitung range untuk tiap kategori.  

Setelah dilakukan perhitungan range terhadap 5 (lima) indikator, berikut ini merupakan 

tabel yang berisi rincian hasil perhitungan range skor untuk kategori siap, siap bersyarat, dan tidak 

siap berdasarkan metode perhitungan statistik:  

TABEL I.5 

PENENTUAN INTERVAL LEVEL KESIAPAN DIMENSI EKONOMI CERDAS  

BERDASARKAN PERHITUNGAN STATISTIK 

TOTAL 

KATEGORI LEVEL KES IAPAN 

BELUM S IAP 

SIAP 

BERS YARAT SIAP 

Innovative Spirit 

Jumlah Variabel 22 

1.210 5.647 5.648 10.083 10.084 14.520 

Max 14.520 

Min 1.210 

Range 13.310 
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TOTAL 

KATEGORI LEVEL KES IAPAN 

BELUM S IAP 

SIAP 

BERS YARAT SIAP 

(K) Jumlah Kelas 3 

(I) Interval Kelas 4.437 

Produktivitas 

Jumlah Variabel 11 

605 2.823 2.824 5.042 5.043 7.260 

Max 7.260 

Min 605 

Range 6.655 

(K) Jumlah Kelas 3 

(I) Interval Kelas 2.218 

Daya Saing 

Jumlah Variabel 9 

495 2.310 2.311 4.125 4.126 5.940 

Max 5.940 

Min 495 

Range 5.445 

(K) Jumlah Kelas 3 

(I) Interval Kelas 1.815 
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TOTAL 

KATEGORI LEVEL KES IAPAN 

BELUM S IAP 

SIAP 

BERS YARAT SIAP 

Entrepreneurship  

Jumlah Variabel 4 

220 1.027 1.028 1.833 1.834 2.640 

Max 2.640 

Min 220 

Range 2.420 

(K) Jumlah Kelas 3 

(I) Interval Kelas 807 

Kolaborasi Dan Partisipasi 

Jumlah Variabel 9 

495 2.310 2.311 4.125 4.126 5.940 

Max 5.940 

Min 495 

Range 5.445 

(K) Jumlah Kelas 3 

(I) Interval Kelas 1.815 

 Sumber: Analisis Peneliti, 2017 

Masing-masing indikator akan dinilai sebagaimana perhitungan pada tabel I.4 untuk 

melihat level kesiapannya, kemudian setelah didapatkan kondisi dan level untuk masing-masing 
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indikator maka kemudian akan dilakukan penilaian secara keseluruhan untuk dapat ditarik 

kesimpulan mengenai tingkat kesiapan UMKM Batik Surakarta terhadap penerapan dimensi 

ekonomi cerdas. Adapun penjelasan mengenai karakteristik masing-masing level kesiapan 

berdasarkan Indeks Kota Cerdas Indonesia (IKCI) oleh Supangkat (2015) adalah sebagai berikut: 

1.Kategori Siap 

UMKM Batik Surakarta telah berada pada level smart yang memiliki (a) tingkat 

pertumbuhan ekonomi yang baik, (b) terdapat dukungan layanan, infrastruktur dan tata 

kelola yang menghasilkan layanan terintegrasi, (c) tata kelola yang baik dengan rencana, 

pengembangan, operasional dan pengawasan secara menyeluruh, dan (d) masyarakat 

memiliki kemampuan dan akses yang sangat baik dalam penggunaan TIK.  

2.Kategori Siap Bersyarat 

UMKM Batik Surakarta pada dasarnya dapat dikatakan mencapai level kematangan 

dimensi ekonomi cerdas, namun syarat-syarat perbaikan, pengembangan, dan pengadaan 

pada beberapa indikator masih perlu dilakukan sehingga akan dapat benar-benar 

mendorong terwujudnya level kesiapan yang “smart”. 

3.Kategori Belum Siap 

UMKM Batik Surakarta masih jauh dari sistem ekonomi cerdas atau dengan kata lain 

aspek-aspek penerapan ekonomi cerdas belum diterapkan secara maksimal (berada pada 

level ad hoc). Dukungan layanan TIK sebagian besar masih bertumpu pada proses 

manual dan sebagian besar layanan tidak didukung dengan rencana pengembangan dan 

pengelolaan yang baik.  

B. Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif merupakan suatu bentuk analisis dengan menginterpretasikan 

sebuah informasi ke dalam bentuk grafik dan diagram. Pada penelitian ini, analisis statistik 

deskriptif akan digunakan untuk menunjukkan secara jelas faktor-faktor apa yang mendorong 

maupun menghambat pengembangan UMKM Batik menuju konsep ekonomi cerdas sehingga dari 

informasi tersebut dapat menghasilkan suatu kesimpulan apakah UMKM Batik Surakarta 

terkategori siap, siap bersyarat, atau belum siap untuk menuju level smart economy. 

1.9.6Kerangka Analisis 

Setelah menjelaskan metode penelitian yang digunakan secara deskriptif, diperlukan pula 

bagan yang dapat memperingkas alur analisis dalam penelitian. Gambar 1.4 berikut merupakan 

bagan kerangka analisis dalam penelitian ini.  
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Sumber: Analisis Peneliti, 2017 

GAMBAR 1.5 

KERANGKA ANALISIS PENELITIAN 
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1.10Sistematika Penulisan 

BAB IPENDAHULUAN 

Bab pertama dalam laporan ini berisi mengenai latar belakang penelitian, perumusan 

masalah, tujuan dan sasaran penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup wilayah dan 

substansi, posisi penelitian, perbandingan penelitian terdahulu, kerangka penelitian, dan 

sistematika penulisan laporan. 

BAB IIKAJIAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan mengenai kajian literatur serta teori-teori yang mendukung 

penelitian seperti konsep-konsep pengembangan smart city (meliputi definisi, tujuan, best 

practice, dan lain-lain), pemahaman dasar mengenai UMKM yang mencakup jenis-jenis  

UMKM berdasarkan karakteristik, acuan peraturan perundang-undangan, serta aspek-

aspek yang mendukung identifikasi pengembangan UMKM sebagai bagian dari dimensi 

ekonomi cerdas. 

BAB IIIGAMBARAN UMUM KAMPUNG BATIK SURAKARTA 

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum dari Kampung-kampung Batik yang 

menjadi sentra UMKM Batik Surakarta sebagai lokasi penelitian. Gambaran umum yang 

dibahas meliputi kondisi fisik dan kondisi non fisik serta gambaran umum mengenai 

kondisi eksisting dari Kampung Batik Surakarta. 

BAB IVANALISIS TINGKAT KESIAPAN PENERAPAN SMART ECONOMY PADA 

UMKM BATIK SURAKARTA 

Bab ini berisikan hasil analisis data yang digunakan untuk mengukur tingkat kesiapan 

UMKM Batik Surakarta terhadap penerapan dimensi ekonomi cerdas sebagai bagian dari 

smart city. Poin-poin yang ditulis didasarkan dari sasaran-sasaran penelitian yang 

dirancang pada bab pendahuluan. 

BAB VKESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Pada bab ini disajikan hasil komparasi dari analisis data yang dilakukan untuk mengukur 

tingkat kesiapan UMKM Batik Surakarta terhadap dimensi ekonomi cerdas sebagai 

bagian dari penerapan konsep smart city. Kesimpulan akhir yang didapatkan dari 

penelitian ini kemudian dijadikan acuan untuk membuat rekomendasi untuk stakeholder 

terkait. 
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BAB III 

GAMBARAN UMUM KAMPUNG BATIK SURAKARTA 

3.1Kondisi Geografis Kota Surakarta dan Kampung Kampung Batik Surakarta 

Penelitian ini akan membahas mengenai pengembangan UMKM Batik yang ada di Kota 

Surakarta. Sentra bisnis batik di Jawa setidaknya berkembang pesat di beberapa kota, terutama di 

Kota Pekalongan, Yogyakarta, dan Surakarta. Hal ini dibuktikan dari perkembangan kampung-

kampung batik yang ada di kota-kota tersebut. Adapun Kota Surakarta yang menjadi lokasi 

penelitian ini terdapat 2 (dua) lokasi penghasil batik terbesar yaitu Kampung Batik Laweyan dan 

Kampung Batik Kauman yang di mana kedua kampung batik ini sangat berpengaruh terhadap 

perkembangan ekonomi kota Surakarta. Gambar 3.1 menunjukkan konstelasi wilayah di provinsi 

Jawa Tengah, Kota Surakarta, dengan lokasi penelitian kampung batik Laweyan dan Kampung 

Batik Kauman. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
Sumber: Bappeda Jawa Tengah, 2011 (olah data)  

GAMBAR 3.1 

KONSTELASI KAWASAN BATIK SURAKARTA 
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Pembagian administrasi Kota Surakarta terbagi ke dalam 5 (lima) kecamatan, antara lain: 

Kecamatan Laweyan, Kecamatan Serengan, Kecamatan Pasar Kliwon, Kecamatan Jebres, dan 

Kecamatan Banjarsari. Peta administrasi Kota Surakarta lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 

3.2 berikut. 

 
Sumber : Bappeda Jawa Tengah, 2011 

GAMBAR 3.2 

PETA ADMINISTRASI KOTA SURAKARTA 

Kota Surakarta memiliki luasan wilayah sebesar 44.04 Km
2
. Kota Surakarta merupakan 

kota inti yang menunjang kawasan perkotaan Solo Raya yang terdiri dari Kabupaten Boyolali, 

Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen dan 

Kabupaten Klaten. Namun, jika dilihat dari luasan wilayah, Kota Surakarta memliki luasan terkecil 

diantara wilayah-wilayah lainnya. Gambar 3.3 menunjukkan persentase luasan Kota Surakarta per 

kecamatannya. 
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Sumber: BPS Kota Surakarta, 2016 (diolah) 

GAMBAR 3.3 

LUASAN KECAMATAN KOTA SURAKARTA 

Lokasi penelitian yang diusulkan terletak dan akan cenderung lebih terkonsentrasi di 2 

(dua) kelurahan yaitu Kelurahan Laweyan, Kecamatan Laweyan dan Kelurahan Kauman, 

Kecamatan Pasar Kliwon. Dari kedua lokasi penelitian tersebut, terdapat lebih dari 100 industri 

batik dengan skala usaha/ industri batik yang beragam. Selain itu, adanya kelompok paguyuban 

kampung batik di Kelurahan Laweyan dan Kelurahan Kauman akan sangat membantu peneliti 

untuk melakukan kegiatan penelitian mengenai industri batik di Kota Surakarta. 

3.2Kondisi Umum Demografi 

Aspek kependudukan merupakan salah satu aspek yang penting dalam melakukan analisis 

mengenai pengembangan suatu wilayah atau kota. Pembahasan mengenai konsep smart city akan 

sangat erat kaitannya dengan urbanisasi dan laju pertumbuhan penduduk. Urbanisasi secara harfiah 

dapat diartikan sebagai pengkotaan atau proses menjadi kota, hal tersebut tidak terlepas dari 

peningkatan proporsi penduduk yang bertempat tinggal di perkotaan sehingga kota-kota tersebut 

tumbuh meluas, pinggiran-pinggiran yang pada awalnya adalah desa-desa bertransformasi menjadi 

kota-kota baru (Pontoh & Kustiwan, 2008) . 

Kota Surakarta atau yang dikenal dengan Kota Sala atau Kota Solo merupakan kota 

terpadat di Provinsi Jawa Tengah dengan tingkat kepadatan penduduk berkisar 13.307 jiwa/ km
2
. 

Berdasarakan data Badan Pusat Statistik Kota Surakarta, jumlah penduduk Kota Surakarta sampai 

akhir tahun 2015 sebesar 512.226 jiwa dengan komposisi penduduk pria dan wanita masing-masing 

48,63% dan 51,37%. Laju pertumbuhan Kota Surakarta sama seperti pada kota-kota di Indonesia 

pada umumnya mengalami peningkatan tiap tahunnya, namun laju pertumbuhan penduduk yang 

meningkat secara signifikan terjadi antara tahun 2010-2011 di mana dalam periode satu tahun, 



44 
 

 
 

pertambahan jumlah penduduk mencapai 2.227 jiwa. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti 

faktor urbanisasi dan perkembangan Kota Surakarta pada tahun-tahun sebelumnya yang mengalami 

laju pertumbuhan ekonomi yang baik dan tren tingkat kemiskinan kota yang menurun. Laju tingkat 

pertumbuhan penduduk Kota Surakarta sejak tahun 2010-2014 ditampilkan pada Gambar 3.4 

berikut. 

 
Sumber: BPS Kota Surakarta, 2016 (diolah) 

GAMBAR 3.4 

TINGKAT PERTAMBAHAN PENDUDUK KOTA SURAKARTA 

Laju pertambahan jumlah penduduk akan menciptakan suatu potensi baru maupun 

permasalahan baru bagi kota bila fenomena tersebut tidak dapat diantisipasi ataupun dianggap 

sebagai potensi yang harus dikembangkan. Sehingga kota dapat dinilai seberapa antisipatif dalam 

merespon fenomena tersebut, parameter penilaian dapat dari beberapa aspek salah satunya melalui 

tingkat  kemiskinan kota. Data dari Badan Pusat Statistik Kota Surakarta menunjukkan tingkat 

kemiskinan di Kota Surakarta sejak tahun 2002 hingga 2014 bergerak fluktuatif walaupun 

cenderung mengalami penurunan sampai tahun 2014. Pada tahun 2014, persentase penduduk 

miskin di Kota Surakarta sebesar 10.95%. Hal ini menunjukkan bahwa program-program 

penanganan kemiskinan di kota Surakarta sudah meberikan efek positif untuk peningkatan 

kemampuan ekonomi masyarakat, namun tentunya penambahan lapangan kerja dan kemampuan 

keterampilan masyarakat masih harus perlu ditingkatkan.  
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Sumber: BPS Kota Surakarta, 2015 (diolah) 

GAMBAR 3.5 

TINGKAT KEMISKINAN KOTA SURAKARTA TAHUN 2002-2014 

3.3Profil Batik dan Kampung Batik Surakarta (Solo) 

Batik merupakan warisan budaya asli yang berasal dari Indonesia dan telah mendapat 

pengakuan dari UNESCO pada tahun 2008 sebagai Budaya Tak-benda Warisan Manusia 

(Representative List of Intangible Cultural Heritage of Humanity). Arti kata Batik sendiri secara 

etimologi adalah berasal dari Bahasa Jawa, yaitu “amba” yang memiliki makna lebar, luas, kain, 

dan titik. Batik juga memiliki pengertian lain yang secara umum adalah membuat titik-titik tertentu 

pada kain mori. Adapun kota-kota di Indonesia yang dikenal sebagai kota batik atau penghasil 

batik terbesar adalah Solo atau Surakarta, Yogyakarta, dan juga Pekalongan, di mana batik di 

masing-masing daerah memiliki ciri khasnya masing-masing dan karakteristik warna ataupun corak 

yang berbeda-beda. Pada awalnya industri batik Surakarta merupakan industri rumah tangga yang 

hanya digunakan untuk konsumsi keraton kemudian seiring dengan perubahan dinamika di 

masyarakat, pada perubahan ruang dan teknologi yang dilakukan oleh kaum kolonial Belanda 

sehingga mempengaruhi perkembangan peluang usaha dalam bentuk perdagangan.  

Sebagai kota yang memiliki sejarah panjang terhadap seni batik, maka dari itu pemerintah 

Kota Surakarta berusaha untuk menjaga tradisi budaya membatik dan industri-industri batik 

Surakarta agar terus tumbuh. Oleh karenanya program-program pemerintah Kota Surakarta yang 

diharapkan mampu mendukung untuk kemajuan serta penguatan industri komoditas batik banyak 

dilakukan sehingga akan mampu unggul di pasar regional, nasional, dan internasional. Berdasarkan 

data realisasi ekspor Kota Surakarta tahun 2012-2016, komoditas batik memberikan kontribusi 

yang cukup besar melalui kegiatan ekspor, walaupun setiap tahunnya tren ekspor bergerak secara 
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fluktuatif sebagaimana ditampilkan pada Gambar 3.6 di bawah ini. Menurut Kepala Bidang 

Pengembangan Dinas Perdagangan Kota Surakarta, tren ekspor lebih banyak dipengaruhi oleh 

kondisi maupun kebijakan negara-negara tujuan ekspor seperti Amerika Serikat, Jerman, dan 

beberapa negara Eropa lainnya. 

 
Sumber: Dinas Perdagangan Kota Surakarta, 2017 

GAMBAR 3.6 

PERKEMBANGAN EKSPOR PRODUK BATIK TAHUN 2012-2016 

Namun, studi yang dilakukan oleh Sulityorini (2013) menunjukkan bahwa kinerja ekspor 

batik Surakarta mengalami penurunan sampai tahun 2010 yang di mana hal ini disebabkan karena 

faktor internal UMKM Batik sendiri, yaitu dari tingkat daya saing UMKM Batik Surakarta. Pada 

saat ini, Kota Surakarta memiliki dua sentra batik terbesar yaitu Kampung Batik Kauman dan 

Kampung Batik Laweyan. Kawasan tersebut memiliki tampilan fisik yang tampak khas dengan 

bangunan-bangunan kuno yang dijadikan sebagai tempat batik. Ciri khas tersebut menciptakan 

daya tarik wisata tersendiri bagi para wisatawan untuk berkunjung dan belajar mengenai seni 

membatik. Sampai saat ini, terdapat sekitar lebih dari 103 pengusaha batik yang ada di Kota 

Surakarta. Sebagian besar pelaku usaha yang dimaksud berdomisili di Kelurahan Laweyan dan 

Kelurahan Kauman. Batik Surakarta memiliki ciri khusus yang membedakannya dengan batik 

Pekalongan, batik Jogjakarta, maupun batik lainnya. Batik Surakarta memiliki ciri khas motif yang 

geometris seperti contohnya Sidoasih, Sidoluruh, dan Sidomukti. Secara garis besar ada tiga jenis 

batik yang menjadi khas Kota Surakarta, yaitu batik Truntum yang di mana memiliki ukuran motif 

yang cenderung kecil. Motif batik kedua adalah Parang Kusuma yang memiliki ciri dan bentuk 

diagonal, motif ini memiliki makna filosofis yaitu bahwa penggunanya dianggap memiliki garis 
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keturunan kerajaan. Motif batik khas Surakarta lainnya adalah Sekar Jagad yang bermakna 

kumpulan bunga sedunia atau menggambarkan keindahan dan keluhuran kehidupan di dunia. Dari 

segi pewarnaan, motif-motif batik Surakarta didominasi oleh warna hitam atau kecoklatan. Gambar 

3.7 adalah beberapa contoh jenis batik khas Surakarta yang diambil dari berbagai sumber. 

   
(a) (b) (c) 

Sumber: web source (batik-tulis.com) 

GAMBAR 3.7 

(A) MOTIF BATIK TRUNTUM; (B) MOTIF BATIK PARANG KUSUMA;  

(C) MOTIF BATIK JAGAD SEKAR 

Kota Surakarta memiliki sentra industri batik yang terpusat di dua lokasi yaitu kampung 

batik Kauman dan kampung batik Laweyan. Terdapat perbedaan karakteristik dari kedua kampung 

batik ini dan yang paling mencolok adalah mengenai motif batik yang diproduksi di dua kampung 

batik ini. Kampung batik Laweyan memiliki jumlah motif batik yang cukup banyak dengan 

komposisi pewarnaan yang lebih cerah, sedangkan pada kampung batik Kauman cenderung lebih 

menggunakan warna-warna gelap seperti coklat kehitaman, namun modernisasi produk batik lebih 

terlihat di Kampung Batik Kauman. Baik kampung batik Kauman dan Laweyan keduanya memiliki 

nilai historis yang cukup kental bagi perkembangan batik di Surakarta sehingga hal tersebut mashi 

dapat dilihat dari kondisi arsitektur bangunan-bangunan yang cenderung masih seperti arsitektur 

kolonial dan Jawa. Di kampung batik Kauman maupun Laweyan banyak sekali terlihat rumah-

rumah yang merangkap menjadi tempat produksi batik, tempat penyimpanan, ataupun sebagai 

tempat butik jualan produk batiknya. Gambar 3.8 menunjukkan kondisi kawasan Kampung Batik 

Kauman yang diambil dari beberapa sumber. 
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Sumber: Dokumentasi Survey Peneliti 

GAMBAR 3.8 

GAMBARAN KEGIATAN DAN KONDISI LINGKUNGAN KAMPUNG BATIK SURAKARTA 

3.3.1Kampung Batik Kauman 

Kampung Batik Kauman merupakan salah satu sentra batik yang ada di Kota Surakarta. 

Secara administratif, Kampung Batik Kauman berada di Kecamatan Pasar Kliwon, dengan luasan 

wilayah sebesar 20,10 km
2
 terdiri dari 6 (enam) rukun tetangga (RT) dan 21 rukun warga (RW) 

dapat dikatakan bahwa kampung ini tidak terlalu luas dibandingkan dengan kelurahan lainnya. 

Namun, kampung Batik Kauman juga memiliki kampung-kampung kecil di dalamnya dengan 

nama kampung yang diambil dari berbagai latar belakang. Gambar 3.9 menunjukkan gambaran 

visual kampung-kampung yang ada di Kampung Batik Kauman. 
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Sumber: Pusponegoro dkk, 2007 

GAMBAR 3.9 

GAMBAR PETA NAMA-NAMA KAMPUNG DI KAMPUNG BATIK KAUMAN 

Sebagai salah satu sentra ekonomi batik di Surakarta, Kampung Batik Kauman memiliki 

lokasi yang cukup strategis karena dekat dengan pusat kota dan pusat perekonomian lainnya seperti 

Pasar Klewer, juga dengan pusat kebudayaan Keraton Kasunanan Surakarta. Dari sisi demografi, 

Kampung Batik Kauman memiliki jumlah penduduk sebanyak 2.109 jiwa dan didominasi oleh 

penduduk usia dewasa dan tua, atau dengan kata lain memiliki bentuk piramida penduduk 

constrictive. Berikut ini merupakan gambaran piramida penduduk Kampung Batik Kauman. 

 
Sumber: Surakarta dalam Angka, 2016 

GAMBAR 3.10 

PIRAMIDA PENDUDUK KAMPUNG BATIK KAUMAN 
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Berdasarkan data monografi penduduk Kauman, mayoritas dari penduduk Kauman 

bekerja sebagai pengusaha, buruh industri, dan juga pedagang.  Grafik komposisi penduduk 

berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat pada Gambar 3.11.  

 
Sumber: Surakarta dalam Angka, 2016 

GAMBAR 3.11 

KOMPOSISI PENDUDUK KAMPUNG BATIK KAUMAN BERDASARKAN MATA PENCAHARIAN  

Data komposisi penduduk berdasarkan mata pencaharian di atas menunjukkan 

heterogenitas penduduk di Kampung Batik Kauman. Namun walaupun begitu banyak dari 

penduduk Kampung Batik Kauman yang memiliki rangkap profesi sebagai pembatik. Pada 

awalnya, industri batik Kauman tidak memiliki suatu wadah untuk menghimpun para pelaku usaha 

batik di Kauman. Kesadaran akan pentingnya meningkatkan hubungan modal sosial antar pelaku 

batik di Kauman mendorong masyarakat Kauman untuk membentuk suatu wadah atau asosiasi. 

Pada tahun 2006, masyarakat membentuk Paguyuban Kampung Wisata Batik Kauman (PKBWK) 

Surakarta. Dalam perkembangannya, PKBWK memberikan kontribusi perubahan positif bagi 

Kampung Batik Kauman seperti peningkatan jumlah pedagang-pedagang batik di Kauman. 

Umumnya para pedagang atau pelaku industri batik tersebut menggunakan rumahnya sebagai 

tempat usaha baik produksi, distribusi, maupun keduanya. Sampai saat ini ada sekitar 67 industri 

batik yang ada di Kampung Batik Kauman. Selain itu, tujuan utama pembentukan PKBWK adalah 

sebagai media promosi Kauman terutama di kalangan masyarakat Surakarta sendiri, selain itu 

landasan dasar pembentukan PKBWK adalah meningkatkan taraf ekonomi masyarakat Kauman 

melalui sektor kerajinan batik. 

3.3.2Kampung Batik Laweyan 

Kampung Batik Laweyan merupakan satu dari dua kampung batik yang ada di Kota 

Surakarta yang juga merupakan tempat awal mula lahirnya batik di Kota Surakarta dan berdirinya 

Syarekat Dagang Islam (SDI). Kampung Batik Laweyan merupakan salah satu sentra batik yang 
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ada di Kota Surakarta. Secara administratif, Kampung Batik Laweyan berada di Kecamatan 

Laweyan, dengan luasan wilayah sebesar 24,83 km
2
 terdiri dari 10 (sepuluh) rukun tetangga (RT) 

dan 3 (tiga) rukun warga (RW) dapat dikatakan bahwa kampung ini tidak terlalu luas dibandingkan 

dengan kelurahan lainnya, namun ada terdapat beberapa UMKM batik di kampung ini, Tercatat ada 

sekitar 36 industri batik yang ada di Kampung Batik Laweyan. Berikut merupakan peta tematik 

persebaran UMKM batik di Kampung Batik Laweyan yang ditunjukkan pada Gambar 3.12 berikut.  

 
Sumber: Solo Kota Kita, 2016 

GAMBAR 3.12 

PETA TEMATIK PERS EBARAN INDUSTRI BATIK LAWEYAN 

Sama seperti kampung Batik Kauman, kampung Batik Laweyan juga lebih dahulu telah 

memiliki wadah aspirasi antar pelaku industri batik di Laweyan yaitu Forum Pengembangan 

Kampoeng Batik Laweyan (FPKBL) Surakarta. FPKBL memiliki peran dalam memediasi para 

pengusaha batik di Laweyan guna meningkatkan industri batiknya, baik dari sisi produksi, 

manajemen usaha, dan juga pemasaran. Pengembangan Kampung Batik Laweyan harus ditopang 

oleh modal sosial yang tinggi dari masyarakat sehingga tidak ada kesenjangan-kesenjangan dalam 

hubungan antar pengusaha batik sendiri. Selain menjaga ikatan antar pengusaha Batik Laweyan, 

FPKBL juga berperan sebagai lembaga yang menjembatani pengusaha batik Laweyan dengan 

pemerintah dan juga pasar dalam kegiatan pemasaran produk batiknya. 

Sebagai salah satu sentra ekonomi batik di Surakarta, Kampung Batik Laweyan memiliki 

lokasi yang cukup strategis karena dekat dengan pusat kota dan pusat perekonomian lainnya seperti 
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Pasar Klewer, juga dengan pusat kebudayaan Keraton Kasunanan Surakarta. Kampung batik 

Laweyan memiliki jumlah penduduk sebanyak 2.668 jiwa. Berbeda dengan penduduk di Kampung 

Batik Kamuman yang cenderung didominasi oleh kalangan tua, rasio antara penduduk berusia 

muda, dewasa, dan tua di Kampung batik Laweyan jumlahnya hampir sama atau dengan kata lain 

bila divisualisasikan dengan piramida penduduk akan membentuk piramida penduduk stationer. 

Hal ini dapat dilihat dari bentuk piramida penduduk Kampung Batik Laweyan pada Gambar 3.13. 

 
Sumber: Surakarta dalam Angka, 2016 

GAMBAR 3.13 

PIRAMIDA PENDUDUK KAMPUNG BATIK LAWEYAN 

 Berdasarkan data monografi penduduk Laweyan, mayoritas dari penduduk Laweyan 

bekerja sebagai pedagang, buruh industri, dan juga pedagang. Grafik komposisi penduduk 

berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat pada Gambar 3.14. 

  
Sumber: Surakarta dalam Angka, 2016  
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GAMBAR 3.14 

KOMPOSISI PENDUDUK KAMPUNG BATIK LAWEYAN BERDASARKAN MA TA PENCAHARIAN 


