
BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Dinamika perkembangan perekonomian pada suatu wilayah disebabkan oleh fenomena 

urbanisasi yang berkorelasi dengan kegiatan industrialisasi. Hal tersebut selaras dengan Harahap 

(2013) yang mendefinisikan proses urbanisasi sebagai transformasi sosial ekonomi yang tumbuh 

sebagai akibat dari pengembangan dan ekspansi kapitalisme (capitalist urbanization) yang 

ditunjukan melalui modernisasi. Perkembangan tersebut dapat dilihat pada proses industrialisasi 

yang ditunjukan melalui perubahan struktur perekonomian yang bermula pada sektor pertanian 

(primer) beralih ke sektor industri atau jasa. Keberadaan sektor industri pada konsep kutub 

pertumbuhan ini diharapkan mampu menjadi katalis untuk menciptakan pengembangan pada daerah 

perdesaan atau pedalaman serta memacu pembangunan pada sektor-sektor lainnya.  

Berbeda dengan negara maju, di negara berkembang seperti negara Indonesia konsep kutub 

pertumbuhan yang diharapkan mampu memberikan efek menetas ke bawah dan efek sebaran justru 

tidak terjadi (Wilonoyudho, 2009). Bila ditinjau secara spasial proses industrialisasi banyak 

terkonsentrasi pada kota-kota besar, dan berorientasi pada laba (Kustiwan, 2009). Motif laba inilah 

yang mendorong proses pembangunan hanya terpusat di wilayah-wilayah yang memiliki harapan 

laba tinggi (kota-kota besar) sementara wilayah lainnya terabaikan (Myrdal, 1957). Kondisi 

ketimpangan tersebut menunjukkan konsep dasar dari teori persebaban kumulatif yang menjelaskan 

bahwa daerah yang maju akan mengakumulasi keunggulan kompetitif yang kemudian menghambat 

perkembangan daerah lainnya atau yang disebut sebagai backwash effect (Myrdal, 1957). 

Kecenderungan proses kumulatif yang berjalan terus menurus menjadi faktor pertumbuhan ekonomi 

yang berujung pada ketimpangan atau peningkatan gap yang lebih besar antara wilayah maju dengan 

wilayah terbelakang. 

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi ketimpangan daerah adalah 

menerapkan kebijakan desentralisasi industri, yang dapat dilakukan dengan melakukan 

pengembangan pusat-pusat industri di kota-kota kecil (Jhingan, 1988). Kota kecil dipilih karena 

memiliki potensi untuk menjadi “simpul” yang dapat mengurangi tingkat isolasi daerah perdesaan 

dan melengkapi pertumbuhan pada pusat metropolitan yang ada disekitarnya. Selain itu kota kecil 

juga dapat menjadi pusat budaya dan identitas suatu kota (Bell & Jayne, 2006) dan mendorong 

pengurangan kemiskinan pada daerah perdesaan (Owusu, 2008). Di Indonesia kebijakan 

desentralisasi industri tersebut didukung dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 



Pemerintahan Daerah. Melalui kebijakan tersebut setiap kepala daerah memiliki kesempatan yang 

sama untuk menjalankan kekuasaan ekonominya dalam mengembangkan sumber daya lokal pada 

daerah tersebut. 

Mengacu bahwa pengembangan industri pada kota-kota kecil dilakukan untuk mengatasi 

kekurangan pada konsep pengembangan ekonomi sebelumnya, maka dalam perumusan kebijakan 

pengembangan di kota-kota kecil perlu memperhatikan kondisi lokal, keterlibatan aktor lokal dan 

penciptaan kelembagaan yang lebih fleksibel untuk mendukung proses tersebut (Satterthwaite & 

Tacoli, 2003). Strategi-strategi pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan berkeadilan 

diharapkan mampu menciptakan struktur industri yang kuat yang ditunjukkan melalui adanya 

keterkaitan antar industri kecil, menengah dan besar dalam hubungan yang saling menguntungkan. 

Oleh karena itu pemahaman terkait struktur ekonomi daerah merupakan input yang penting bagi 

pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan yang mampu mendorong pertumbuhan pada masing-

masing sektor yang berkembang di daerahnya. 

Salah satu studi penting terkait struktur ekonomi di Indonesia adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Boeke (1953, dalam Forbes 1981) yang menjelaskan bahwa struktur ekonomi 

dibangun dari dua sektor yang berbeda dan secara fundamental terpisah. Namun konsep dualis 

tersebut memperoleh kritik karena peran industri kecil lebih ditonjolkan dalam mencirikan 

keterbelakangan di negara dunia ketiga dibandingkan dengan potensi-potensi dinamis yang 

dimilikinya. Maka dari itu pendekatan tersebut dapat mengarah pada perumusan kebijakan yang 

kurang tepat sasaran dan promosi selektif pada kegiatan-kegiatan yang dapat merugikan sektor 

lainnya (Forbes, 1981). Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pendekatan 

klasifikasi dualisme terlalu sederhana dan kurang tepat untuk menjelaskan hubungan antar struktur 

produksi yang terjadi pada suatu wilayah. 

Setelah adanya kritik terhadap konsep dualisme tersebut kemudian dikembangkan konsep 

moda produksi yang dijelaskan oleh kalangan Marxis. Konsep moda produksi dikembangkan untuk 

memahami hubungan antar struktur ekonomi wilayah melalui analisis moda produksi yaitu 

kombinasi antara kekuatan produksi dan hubungan produksi. Pendekatan tersebut dinilai lebih 

berguna karena mampu mempelajari karakteristik perusahaan secara internal maupun hubungan 

eksternal pada masing-masing perusahaan (Moser, 1981). Selain itu analisis hubungan produksi 

secara eksplisit pada masing-masing sektor akan berkontribusi besar dalam memahami kondisi 

keterbelakangan yang dimiliki oleh setiap kegiatan ekonomi. Melalui pendekatan tersebut 

pemerintah sebagai pemangku kebijakan diharapkan mampu menyusun kebijakan yang lebih sesuai 

untuk setiap kegiatan ekonomi yang ada di wilayahnya. 

Berlatarbelakang teori tersebut peneliti menemukan kondisi perkembangan industri batik di 

Kabupaten Pekalongan khususnya di kota kecil Kedungwuni sebagai suatu hal yang menarik untuk 



diteliti. Sebagai embrio awal perkembangan industri di kota kecil Kedungwuni, industri batik pada 

awalnya dipopulerkan oleh Christina Van Zuylen dan Lies van Zuylen pada masa penjajahan 

Belanda. Sejak batik diperdagangkan dan dikembangkan oleh pembatik pribumi dan tionghoa pada 

tahun 1840-an, batik tidak hanya diproduksi oleh pengusaha bermodal besar namun bertumpu juga 

pada industri rumahan sehingga memiliki keterkaitan yang erat dengan kehidupan masyarakatnya. 

Tingginya permintaan batik pada tahun 1940 - 1950 menjadikan industri batik sebagai soko guru 

ekonomi yang mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Kedungwuni secara 

luas.Memasuki tahun 1970-1980 industri batik di Pekalongan mengalami masa sulit karena adanya 

pemberlakuan kebijakan penanaman modal daerah yang mendorong munculnya pabrik-pabrik 

modern dan menyebabkan banyak industri batik tradisional mengalami kebangkrutan (Muhaimin, 

1990). Berbagai permasalahan pun muncul seperti tidak beroperasinya koperasi, tekstil motif kain 

batik yang marak diperdagangkan serta bermunculnya industri printing. Oleh sebab itu, banyak 

pelaku industri batik yang mengalami kemunduran, ataupun beralih profesi.  

Berkembang pesatnya kota kecil Kedungwuni beriringan pula dengan tumbuhnya industri-

industri tekstil yang ada di dalamnya. Adanya potensi industri tersebut kemudian menjadikan kota 

kecil Kedungwuni sebagai salah satu kota kecil di Kabupaten Pekalongan yang diamanatkan dalam 

RTRW Kabupaten Pekalongan 2020 - 2040 untuk menjadi wilayah strategis dalam pengembangan 

zona industri, serta ditetapkan sebagai daerah investasi tinggi pada Raperda RDTR Kecamatan 

Kedungwuni. Oleh karena itu berbagai jenis industri manufaktur di kota kecil Kedungwuni banyak 

berkembang seperti berdirinya industri textil selain batik yang terdiri dari industri tenun, konveksi 

dan jeans. Selain di dorong dengan kebijakan tersebut, faktor pendorong munculnya industri-industri 

tekstil di Kedungwuni juga disebabkan adanya krisis moneter di kota-kota besar seperti Jakarta dan 

Bandung yang menyebabkan banyak pengusaha ibu kota kembali ke Kedungwuni untuk 

menjalankan usahanya kembali dengan biaya operasional yang lebih terjangkau. 

Walaupun munculnya industri-industri tersebut memberikan dampak positif dalam 

menciptakan lapangan pekerjaan, namun munculnya industri modern menjadi faktor eksternal yang 

mampu mengancam kelestarian industri batik di Kedungwuni. Peluang kerja di pabrik yang 

menawarkan upah lebih tinggi dan tidak memerlukan keterampilan khusus dalam proses 

pekerjaannya menjadi daya tarik bagi anak mudah saat ini (Sugiarti, 2014). Apabila jumlah perajin 

batik hanya didominasi oleh kalangan lanjut usia, tanpa adanya regenerasi pembatik maka akan 

menjadi ancaman bagi kelestarian industri batik tradisional yang hingga kini masih menjadi tumpuan 

ekonomi sebagian besar masyarakat Kedungwuni. Terlebih industri batik di Kedungwuni telah 

memiliki permasalahan yang sudah sering terjadi seperti omzet yang tidak mencukupi kebutuhan 

sehari-hari, sulitnya menjual produk di pasaran, dan adanya persaingan internal oleh para pelaku 



industri batik. Oleh sebab itu permasalahan tersebut perlu diatasi agar industri batik yang awalnya 

menjadi pemantik perkembangan industri di Kedungwuni dapat terjaga kelestariannya 

Mengacu pada kondisi tersebut maka muncul sebuah gagasan penelitian untuk mengetahui 

karakteristik industri yang melekat pada industri batik di Kedungwuni, sehingga mampu 

menggambarkan kondisinya baik secara internal maupun eksternal. Pada penelitian ini, peneliti akan 

menganalisis karakteristik industri batik menggunakan pendekatan model operasional yang 

dikemukakan oleh M. J Titus & Van Der Wouden (1992). Model tersebut dipilih karena 

menggunakan teori moda produksi yang sudah diadaptasi dan dikembangkan untuk melihat struktur 

produksi serta karakteristik industri di empat kota kecil di Jawa Tengah. Pada analisisnya juga akan 

dilengkapi dengan komponen penyusun keunggulan kompetitif yang mengacu pada model “Porter’s 

Diamond” sehingga faktor pendukung daya saing industri batik di Kedungwuni dapat ditingkatkan. 

Teori-teori tersebut diharapkan mampu menghasilkan kerangka teori yang komprehensif untuk 

mengidentifikasi karakteristik Industri Batik di Kedungwuni. 

Struktur produksi industri batik akan dianalisis dengan mengidentifikasi karakteristik 

struktural (moda produksi) dan karakteristik formal yang ada di setiap kategori industri batik di kota 

kecil Kedungwuni, yaitu industri rumah tangga, industri berskala kecil serta industri berskala sedang. 

Selain itu peneliti juga akan melakukan analisis terkait karakteristik operasional dan karakteristik 

lokasi pada masing-masing kategori industri batik sehingga peneliti mampu mengetahui keterkaitan 

antar industri dalam memperoleh faktor-faktor produksi (tenaga kerja dan bahan baku), nilai tambah 

produk yang dihasilkan, unit output produk hingga prospek pemasarannya. Serta analisis 

karakteristik lokasi digunakan untuk menggambarkan persebaran industri batik dan menganalisis 

faktor keuntungan lokasi yang mempengaruhi keberjalanan industri batik di Kedungwuni. Melalui 

penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara komprehensif terkait industri batik 

di Kedungwuni, sehingga dapat menjadi masukan yang membangun dalam menyusun kebijakan 

pengembangan industri batik kedepannya.  

 

1.2 Pertanyaan Penelitian  

Desentralisasi industri merupakan upaya kebijakan yang diperuntukkan untuk mengurangi 

konsentrasi investasi yang berlebihan di kota-kota besar melalui pengembangan industri di kota-kota 

kecil. Kebijakan tersebut didukung dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai 

Pemerintah Daerah yang memberikan wewenang dan tanggung jawab pada setiap daerah untuk 

menjalankan kekuasaan ekonominya dalam mengembangkan seluruh potensi yang ada pada 

daerahnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam mengimplementasikan kebijakan 

tersebut Pemerintah Kabupaten Pekalongan mengamanatkan kota kecil Kedungwuni sebagai 

wilayah strategis dalam pengembangan zona industri dan daerah investasi tinggi. Adanya dukungan 



kebijakan dan  berkembangnya teknologi serta infrastruktur wilayah berbagai jenis industri 

manufaktur tekstil modernpun banyak berkembang di kota kecil Kedungwuni seperti industri 

konveksi, jeans, kain kasa, serta tenun sarung. 

Bagi pelaku industri batik di Kedungwuni, keberadaan industri modern memiliki pengaruh 

pada berkurangnya industri batik di Kedungwuni. Adanya industri modern dengan tawaran upah 

yang tinggi dan tidak membutuhkan keterampilan khusus menjadi daya tarik anak-anak mereka dan 

generasi muda lainnya untuk bekerja pada sektor tersebut. Maka dari itu proses regenerasi pembatik 

tidak berjalan dan banyak pelaku industri yang mulai beralih usaha karena omzet penjualan produk 

pada industri batik tidak mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari. Berdasarkan kondisi 

permasalahan tersebut maka peneliti merasa perlu untuk memahami kondisi industri batik 

Kedungwuni yang belum pernah diteliti sebelumnya melalui identifikasi struktur produksi, 

karakteristik operasional serta karakteristik lokasi industri batik Kedungwuni. Identifikasi 

karakteristik tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif bagaimana kondisi 

industri batik di Kedungwuni saat ini dan mengetahui komponen apa saja yang dapat ditingkatkan 

agar industri batik di Kedungwuni dapat terjaga kelestariannya. Kajian mengenai karakteristik 

industri batik ini sangatlah penting untuk menjadi input dalam melakukan perencanaan 

pengembangan industri batik yang tepat sasaran. Maka pertanyaan penelitian yang ingin dijawab 

adalah “Bagaimanakah karakteristik industri batik di Kota kecil Kedungwuni?” 

 

1.3 Tujuan dan Sasaran 

1.3.1  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah maka penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis karakteristik industri batik di kota kecil Kedungwuni. Analisis tersebut dapat dilakukan 

dengan mengidentifikasi struktur produksi, karakteristik operasional, karakteristik lokasi yang 

melekat pada industri batik di Kedungwuni. 

1.3.2 Sasaran Penelitian 

Guna mencapai tujuan penelitian tersebut, maka sasaran-saran penelitian yang akan 

dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis struktur produksi industri batik di kota kecil Kedungwuni. 

2. Menganalisis karakteristik operasional industri batik di kota kecil Kedungwuni. 

3. Menganalisis karakteristik lokasi industri batik di kota kecil Kedungwuni. 

 



1.4 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dalam penelitian ini terdiri dari ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup 

materi. Ruang lingkup wilayah mencakup batasan wilayah yang akan digunakan dalam penelitian, 

sedangkan ruang lingkup materi berisi substansi yang akan dibahas dan menjadi batasan pembahasan 

dalam penelitian. 

1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah 

 
A. Kabupaten Pekalongan 

Kabupaten Pekalongan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang 

terletak di sepanjang pantai utara Laut Jawa. Letaknya antara 6° – 7° 23' Lintang Selatan dan antara 

109°  - 109° 78' Bujur Timur. Luas total wilayah Kabupaten Pekalongan adalah sebesar 836,15 Km2 

dan terdiri atas 19 kecamatan, 13 kelurahan, serta 272 desa. Wilayah Kabupaten Pekalongan 

berbatasan dengan Laut Jawa dan Kota Pekalongan di sebelah utara, Kabupaten Batang dan Kota 

Pekalongan di sebelah timur, Kabupaten Banjarnegara di sebelah selatan, dan Kabupaten Pemalang 

di sebelah barat. Memiliki letak geografis yang beragam menjadikan Kabupaten Pekalongan 

memiliki potensi pada sektor yang beragam diantaranya sektor pertanian, sektor maritim atau 

perikanan, serta sektor industri, sektor pariwisata. Interaksi yang kuat dengan kabupaten perbatasan 

juga menjadi faktor pendukung berkembang pesatnya sektor industri di Kabupaten Pekalongan. 

 

 

Sumber : Bappeda Kabupaten Pekalongan, 2020 

 

Gambar 1. 1  

Peta Administrasi Kabupaten Pekalongan 



 

B. Kota kecil Kedungwuni 

Lokasi dalam penelitian ini adalah Kecamatan Kedungwuni yang berfungsi sebagai kota 

kecil di Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah. Kecamatan Kedungwuni memiliki luas 2.293 

Ha yang terdiri dari 16 Desa dan 3 Kelurahan. Jumlah penduduk Kecamatan Kedungwuni pada tahun 

2018 mencapai 99.861 Jiwa (19.549 KK). Kecamatan Kedungwuni berbatasan langsung dengan 

Kecamatan Buaran dan Kecamatan Tirto di bagian utara, berbatasan di sebelah timur Kecamatan 

Karangdadap, Kecamatan Doro di sebelah selatan dan Kecamatan Wonopringgo dan Kecamatan 

Bojong di sebelah barat. Berdasarkan RTRW Kabupaten Pekalongan tahun 2020 – 2040 ditetapkan 

sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Berdasarkan lokasi yang strategis tersebut menjadikan 

kecamatan kedungwuni memiliki interaksi yang cukup kuat dengan wilayah kabupaten yang 

berbatasan dengan Kabupaten Pekalongan, terutama Kota Pekalongan. Interaksi tersebut akhirnya 

mendukung perkembangan industri di kota kecil Kedungwuni. Hal tersbut muncul karena kedua 

daerah ini dihubungkan dengan Jalan Pantura dan Jalan Kedungwuni-Buaran-Kota Pekalongan. 

Adapun industri yang berkembang pada kota kecil Kedungwuni didominasi oleh industri textil. 

 

Sumber: Bappeda Kabupaten Pekalongan, 2020 

 

Gambar 1. 2  

Peta Kecamatan Kedungwuni 

 



1.4.2 Ruang Lingkup Materi 

Dalam melakukan penelitian karakteristik industri batik di kota kecil Kedungwuni maka 

terdapat beberapa fokus pembahasan yang akan dilakukan : 

1. Kajian analisis mengenai struktur produksi industri batik yang terdiri dari analisis 

karakteristik struktural (moda produksi) dan karakteristik formal industri batik di kota 

kecil Kedungwuni. 

2. Kajian analisis mengenai karakteristik operasional indutri batik yang terdiri dari aspek 

moda produksi, nilai tambah per unit produk, unit output per pekerja, keterkaitan 

industri, serta prospek pemasaran dari industri batik.  

3. Kajian analisis mengenai karakteristik lokasi yang terdiri dari analisis pola persebaran 

lokasi industri batik dan faktor keunggulan lokasi yang terdiri dari orientasi pasar, 

ketersediaan sumber daya, tenaga kerja. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian terkait karakteristik industri batik diharapkan mampu memberikan manfaat 

khususnya dalam bidang perencanaan pengembangan industri batik di kota kecil Kedungwuni. 

Identifikasi struktur produksi, karakteristik operasional,  serta karakteristik lokasi di setiap kategori 

industri batik di Kedungwuni diharapkan mampu memberikan gambaran bagi pemerintah Kabupaten 

Pekalongan ataupun pihak swasta terkait faktor–faktor apa saja yang perlu ditingkatkan agar industri 

batik tersebut dapat berkembang secara optimal. Selain itu penelitian ini diharapkan mampu menjadi 

acuan bagi Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam merumuskan kebijakan, sehingga kebijakan 

yang telah disusun mampu mendukung percepatan perkembangan industri batik yang selama ini 

menjadi embrio perkembangan industri di kota kecil Kedungwuni. 

Bagi pengembangan ilmu, penelitian terkait karakteristik industri batik di kota Kecil 

Kedungwuni diharapkan mampu memberikan pemahaman dan gambaran yang jelas dan rinci tentang 

bagaimana setiap komponen dalam industri batik baik secara internal maupun eksternal mampu 

memberikan pengaruh satu sama lain dalam keberjalanannya. Hasil penelitian ini juga dapat 

dijadikan sebagai rujukan dalam menganalisis karakteristik suatu industri secara komprehensif. Hasil 

studi pada penelitian ini diharapkan mampu digunakan sebagai bahan referensi atau pertimbangan 

oleh pemerintah dalam menyusun kebijakan peningkatan daya saing dan menjaga kelestarian industri 

batik di kota kecil Kedungwuni di masa yang akan datang.  

1.6 Kerangka Penelitian 

Kerangka penelitian memuat alur proses pemikiran yang bertujuan untuk memudahkan 

pembaca dalam memahami alur berpikir penulis dalam melakukan penelitian ini. Kerangka 

penelitian ini diawali dengan pemaparan latar belakang yang menjelaskan tentang pentingnya 

melakukan penelitian terkait karakteristik industri batik di kota kecil Kedungwuni. Selanjutnya 



penulis menjelaskan rumusan masalah penelitian yang merujuk pada pertanyaan penelitian. Setelah 

itu penulis menentukan tujuan dari penelitian, dilanjutkan alur dari proses analisis yang akan 

dilakukan hingga mengahasilkan output penelitian yang berupa kesimpulan dan rekomendasi. 

Kerangka pikir ini diharapkan mampu memberi gambaran singkat kepada pembaca dalam 

memahami alur penelitian yang akan dilakukan penulis. Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

  



 

Sumber : Hasil Olah Peneliti, 2020 

Gambar 1. 3 Kerangka Pikir Penelitian 

 



 

1.8  Metode Penelitian 

 Metode penelitian merupakan bagian penting dalam penelitian yang menjelaskan kerangka 

dasar dari suatu penelitian (Yunus, 2016). Metode penelitian disusun agar peneliti mampu merancang 

suatu metode agar tujuan penelitian dapat tercapai dan proses penelitian dapat bertahap sistematis. 

Penelitian terkait karakteristik industri batik di kota kecil Kedungwuni, akan menggunakan metode 

penelitian kualitatif yang menekankan peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data 

secara triangulasi serta hasil penelitian yang menekankan pada makna daripada generalisasi 

(Sugiyono, 2016. Seiring perkembangannya Creswell (2014) membagi jenis pendekatan dalam 

penelitian kualitatif menjadi 5 (lima) jenis pendekatan yaitu studi kasus, fenomenologi, teori 

grounded, etnografi, dan penelitian naratif. Pada penelitian ini peneliti akan menggunakan 

pendekatan studi kasus.  

Pendekatan studi kasus menurut (Yin, 2012) merupakan sebuah pendekatan penelitian yang 

secara khusus menyelidiki fenomena kontemporer (masa kini) yang terdapat dalam konteks 

kehidupan nyata dan bertujuan untuk mempertahankan keutuhan (wholeness) dari objek. Yunus 

(2016) menggambarkan bahwa objek yan diteliti akan dikaji secara komprehensif dan menghasilkan 

gambaran yang utuh dan terintegrasi. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengembangkan 

pengetahuan yang mendalam terkait objek penelitian, sehingga penelitian dapat bersifat eksploratif. 

Pada penelitian ini terdapat dua kasus yang akan didalami yaitu karakteristik industri batik pada 

kategori industri rumah tangga, industri berskala kecil dan industri berskala sedang di Kedungwuni. 

Adapun alasan yang mendasari pemilihan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus 

adalah sebagai berikut: 

a. Setelah melakukan kajian pustaka terhadap beberapa penelitian mengenai industri batik 

menunjukkan bahwa metode kualitatif merupakan metode yang paling banyak digunakan. 

Metode kualitatif dipilih karena mampu menggali informasi lebih dalam sehingga mampu 

mendapatkan informasi yang lebih komprehensif. Mengingat rata-rata industri batik 

merupakan usaha turun-temurun yang mungkin akan memiliki latar belakang yang berbeda 

satu dengan lainnya.  

b. Metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus digunakan untuk melihat bagaimana 

karakteristik pada masing-masing kategori industri batik dalam melakukan kegiatan 

usahanya secara mendalam. Selain itu pendekatan studi kasus sangat tepat digunakan untuk 

menjawab pertanyaan penelitian “bagaimana” dan “mengapa” sehingga peneliti mampu 

menggali penjelasan kasualitas (sebab akibat) yang terjadi pada kasus yang diteliti 



1.8.1 Objek Penelitian 

Objek penelitian menurut (Sugiyono, 2016) merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari 

orang, objek atau kegiatan yang mempunya karakteristik sesuai dengan penetapan oleh peneliti untuk 

dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Maka dapat diketahui bahwa objek penelitian akan 

digunakan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam sasaran penelitian. Pembahasan 

terkait objek penelitian terdiri dari dua pembahasan yaitu tempat penelitian dan narasumber 

(informan). 

 

a. Tempat Penelitian 

Pengumpulan data dan informasi pada penelitian secara umum akan dilakukan di Kecamatan 

Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan. Pengumpulan data sekunder akan dilakukan di kantor 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Pekalongan. Selain itu 

untuk data-data primer pada penelitian ini akan dilakukan pada lokasi yang telah ditetapkan 

bersama dengan calon narasumber. Agar peneliti mendapatkan gambaran yang jelas terkait 

proses produksi dari masing-masing industri batik, peneliti akan mengunjungi masing-masing 

lokasi industri batik yang telah terpilih menjadi informan. Selain itu penulis juga mewawancarai 

sektor industri tekstil lain yang berkembang di kota kecil Kedungwuni seperti Industri Jeans, 

Konveksi, Kain Kasa, dan Tenun ATM serta pengurus UMKM Center Jampirogo (HPG; 

Himpunan Pengurus Gedung). 

b. Narasumber (Informan) 

Berbeda dengan metode penelitian kuantitatif yang menekankan pada jumlah sampel dari 

populasi yang diteliti, penelitian model studi kasus lebih menekankan kedalaman atas kasus 

yang diteliti (Zahara, 2017). Oleh karena itu pemilihan narasumber yang tepat menjadi salah 

satu objek yang penting dalam penelitian kualitatif. Pada penelitian kualitatif istilah sampel 

penelitian disebut sebagai informan. Pemilihan informan dalam penelitian kualitatif 

mempertimbangkan kemampuan informan dalam memberikan informasi yang lengkap serta 

memiliki keterlibatan yang kuat pada peristiwa atau kasus yang diteliti. Maka dari itu dalam 

penelitian ini terdapat kriteria yang disusun agar informan kunci yang dipilih mampu menjawab 

sasaran penelitian (Gambar 1.4). Pada penelitian ini informan penelitian terbagi menjadi tiga 

diantaranya sebagai berikut: 

a. Informan kunci merupakan individu merupakan individu yang mengetahui dan memiliki 

berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Informan kunci dalam 

penelitian ini merupakan pelaku industri batik yang diharapkan mampu memberikan 

informasi terkait karakteristik-karakteristik yang melekat pada masing-masing kategori 



industri batik (industri rumah tangga, industri kecil, serta industri sedang) di 

Kedungwuni.  

b. Informan utama merupakan individu yang juga terlibat langsung dan berinteraksi 

dengan informan kunci. Informan utama dalam penelitian ini adalah Pemerintah (Dinas 

Perindangkop dan UKM) serta Pengurus UMKM Center Jampirogo (UMKM) serta toko 

batik yang ada di Kedungwuni.  

c. Informan tambahan adalah individu yang dapat memberikan informasi tambahan 

walaupun tidak terlibat secara langsung dengan informan kunci. Informan tambahan 

terdiri dari pelaku industri jeans, konveksi, serta tenun yang ada di Kedungwuni. 

Informan tambahan digunakan untuk mengkonfirmasi perkembangan industri di 

Kecamatan Kedungwuni. Adapun jumlah informan tambahan pada penelitian ini adalah 

7 informan 

 

 
Sumber : Hasil Olah Peneliti, 2020 

 

Gambar 1. 4  

Kriteria Narasumber yang akan di Wawancarai 

 



 
Sumber : Hasil Olah Peneliti, 2020 

 

Gambar 1. 5  

Kategori Narasumber Penelitian  

 

 Pemilihan narasumber pada setiap kategori informan kunci tersebut dilakukan secara 

purposive dan mempertimbangkan gambaran awal serta rekomendasi yang diberikan oleh 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Pekalongan dan 

Pengurus UMKM Center Kabupaten Pekalongan (HPG). Pada informan tambahan peneliti 

juga mempertimbangkan rekomendasi yang diberikan oleh masyarakat Kedungwuni. Hal 

tersebut perlu dilakukan agar peneliti mampu memperoleh informan yang memiliki 

pengalaman serta pengetahuan yang memadai terkait hal-hal yang dibutuhkan oleh peneliti, 

sehingga informan yang dipilih mampu memberikan jawaban yang jelas serta relevan 

terhadap penelitian ini. Selain itu peneliti juga memperhatikan persebaran lokasi dari 

masing-masing industri agar setiap pelaku industri di desa/kelurahan yang ada di 

Kedungwuni dapat terjangkau. Pengumpulan data dan informasi dalam penelitian ini telah 

berhasil diselesaikan dengan total informan penelitian sebanyak 29 narasumber. Adapun 

keterbatasan pada pencarian narasumber adalah data yang diberikan oleh Dinas Perindustrian 

dan Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Pekalongan banyak yang tidak sesuai saat 

dilapangan, selain itu karena adanya pandemi COVID-19 terdapat beberapa narasumber 

yang tidak berkenan untuk melakukan sesi wawancara. 

 

1.8.2 Kebutuhan Data 

Kebutuhan data disusun untuk mempermudah peneliti dalam melakukan proses 

pengumpulan data yang mendukung analisis penelitian. Kebutuhan data tersebut disusun 

berdasarkan variabel yang muncul pada sasaran penelitian yang terdiri dari data primer dan sekunder. 

Berikut adalah data yang dibutuhkan dalam penelitian Karakteristik Industri Batik di kota kecil 

Kedungwuni ini: 



TABEL I. 1  

KEBUTUHAN DATA PENELITIAN 

Variabel Nama Data Tahun 
Jenis 
Data 

Bentuk 
Data 

Teknik 
Pengumpulan 

Sumber 

Sasaran 1 : Menganalisis struktur produksi pada industri batik di Kota kecil Kedungwuni 

Keterlibatan 
kepala 
industri/pemilik 
usaha 

Pembagian ranah 
kerja  

Terbaru Primer Deskripsi Wawancara 
Pelaku industri 
batik 

Tenaga kerja inti 
Jumlah tenaga 
kerja upahan 

Terbaru Primer 
Deskripsi, 
angka, foto 

Wawancara,  
Pelaku industri 
batik 

Keterlibatan 
tenaga kerja 
keluarga 

Jumlah tenaga 
kerja keluarga 

Terbaru Primer 
Deskripsi, 
angka, foto 

Wawancara,  
Pelaku industri 
batik 

Stok barang 

Jumlah 
persediaan 
produk dalam 
satu bulan 

Terbaru Primer 
Deskripsi, 
angka, foto 

Wawancara, 
observasi 

Pelaku industri 
batik 

Nilai barang modal 
Nilai aset 
peralatan industri 

Terbaru Primer 
Deskripsi 
angka 

Wawancara 
Pelaku industri 
batik 

Keuangan/modal 
industri 

Sumber 
keuangan industri 

Terbaru Primer 
Deskripsi 
angka 

Wawancara 
Pelaku industri 
batik 

Kemampuan 
dalam Berinvestasi 

Pemanfaatan 
hasil keuntungan 
produksi 

Terbaru Primer 
Deskripsi. 
Angka 

Wawancara 
Pelaku industri 
batik 

Skala produksi  
Jumlah total 
tenaga kerja 

Terbaru Primer 
Deskripsi 
angka 

Wawancara 
Pelaku industri 
batik 

Hasil penjualan 
tahunan 

Jumlah omzet per 
tahun 

Terbaru Primer 
Deskripsi, 
angka 

Wawancara 
Pelaku industri 
batik 

Registrasi 
Status perizinan 
usaha yang 
dimiliki 

Terbaru Primer Deskripsi Wawancara 
Pelaku industri 
batik 

Teknologi 

Jenis teknologi 
yang digunakan 
pada Industri 
Batik 

Terbaru Primer 
Deskripsi, 
Foto 

Wawancara, 
Observasi 

Pelaku industri 
batik 

Pembukuan 
Sistem pembukan 
pada Industri 
Batik 

Terbaru Primer Deskripsi Wawancara 
Pelaku industri 
batik 

Sasaran  2 : Menganalisis karakteristik operasional industri batik di Kota kecil kedungwuni 

Nilai tambah per 
unit produk 

Jenis-jenis produk 
industri batik 

Terbaru Primer 
Deskripsi, 
foto 

Wawancara 
Pelaku industri 
batik 

Harga produksi 
per jenis produk 

Terbaru Primer Deskripsi Wawancara 
Pelaku industri 
batik 

Harga pasar per 
jenis produk 

Terbaru Primer Deskripsi Wawancara 
Pelaku industri 
batik 

Unit output per 
pekerja 

Total output 
produksi 

Terbaru Primer 
Deskripsi, 
dokumen 

Wawancara 
Pelaku industri 
batik 

Keterkaitan 
industri 

Daerah asal input 
material industri 
batik 

Terbaru Primer Deskripsi Wawancara 
Pelaku industri 
batik 

Daerah asal 
tenaga kerja batik 

Terbaru Primer Deskripsi Wawancara Pelaku industri 

Hubungan 
produksi bersama 
dan kemitraan 

Terbaru Primer Deskripsi Wawancara 
Pelaku industri 
batik 



Variabel Nama Data Tahun 
Jenis 
Data 

Bentuk 
Data 

Teknik 
Pengumpulan 

Sumber 

antara 
perusahaan batik 

Alur pemasaran 
produk batik 

Terbaru Primer Deskripsi Wawancara 
Pelaku industri 
batik 

Prospek 
pemasaran 

Jumlah penjualan 
produk batik per 
bulan 

Terbaru Primer 
Deskripsi, 
angka 

Wawancara 
Pelaku industri 
batik 

Sasaran 3 : Menganalisis karakteristik lokasi industri batik di Kota kecil kedungwuni 

Pola lokasi 
Persebaran titik 
industri batik di 
kedungwuni 

Terbaru Primer Titik lokasi 
Wawancara, 
observasi 
 

Pelaku industri 
batik, 
bappeda/dinas 
kabupaten 
pekalongan 

Faktor keuntungan 
lokasi 

Lokasi penjualan 
produk industri 
batik 

Terbaru Primer Deskripsi Wawancara 
Pelaku industri 
batik 

Sumber bahan 
baku 

Terbaru Primer Deskripsi 
Wawancara 
Observasi 

Pelaku industri 
batik 

Harga bahan 
baku 

Terbaru Primer Deskripsi Wawancara  
Pelaku industri 
batik 

Asal tenaga kerja Terbaru Primer Deskripsi Wawancara  
Pelaku industri 
batik 

Gaji/upah tenaga 
kerja 

Terbaru Primer Deskripsi Wawancara 
Pelaku industri 
batik 

Sumber : Hasil Olah Penulis, 2020 

1.8.3 Metode Pengumpulan Data 

 Beragamnya karakteristik data yang dibutuhkan pada penelitian, maka terdapat beberapa 

teknik pengumpulan yang perlu dilakukan agar data yang didapatkan sesuai dan berguna bagi 

penelitian. Teknik pengumpulan data ini dipilih berdasarkan kebutuhan penelitian dan kondisi 

lapangan yang kini sedang berlangsung himbauan Physical Distancing/Pembatasan Interaksi Fisik 

untuk mengurangi pencegahan penyebaran COVID-19. Hal-hal tersebut akan dipertimbangkan agar 

proses pengumpulan dapat tetap berlangsung dengan mengikuti protokol kesehatan yang sudah 

ditetapkan.  Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini terbagi menjadi dua berdasarkan 

sumbernya, yaitu teknik pengumpulan data primer dan teknik pengumpulan data sekunder. 

Pengumpulan data primer dilakukan menggunakan teknik wawancara kepada pelaku industri batik 

di Kedungwuni, sedangkan pengumpulan data sekunder dilakukan secara langsung maupun tidak 

langsung kepada lembaga / pihak yang mengeluarkan data terkait. 

a. Teknik Pengumpulan Data Primer 

Teknik pengumpulan data primer merupakan pengumpulan data yang diperoleh langsung oleh 

peneliti, melalui interaksi langsung dengan narasumber maupun hasil survei lapangan. Adapun 

teknik pengumpulan data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut : 

1. Wawancara 



Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan 

mengajukan pertanyaan kepada  narasumber terpercaya (Yunus, 2016). Pada penlitian ini, 

jenis penelitian yang akan digunakan adalah wawancara semi terstruktur dimana peneliti 

telah merumuskan pedoman wawancara (susunan pertanyaan) yang digunakan untuk 

menjamin peneliti mengumpulkan jenis data yang sama dari setiap narasumber. Pada jenis 

wawancara ini peneliti tetap dapat mengembangkan pertanyaan sesuai dengan proses 

wawancara, namun juga berhak untuk mengendalikan alur wawancara sehingga tujuan 

penelitian dapat dicapai. Hal tersebut dimaksudkan untuk memudahkan analisis, namun tetap 

memberikan kebebasan untuk narasumber menjawab pertanyaan dengan keadaan dan 

presepsi yang dimilikinya. Sehingga peneliti mampu mendapatkan informasi yang 

mendalam mengenai karakteristik industri batik yang ada di kota kecil Kedungwuni. 

Pemilihan narasumber dalam penelitian ini dipilih berdasarkan pertimbangan sebagai berikut 

: 

1. Subyek yang memahami bidang penelitia berdasarkan pengalaman, sehingga 

informasi yang disampaikan dapat mendalam; 

2. Subyek secara intensif terlibat pada suatu kegiatan atau aktivitas yang menjadi 

sasaran dalam penelitian yaitu berkaitan dengan proses industri batik di 

Kedungwuni. 

3. Subyek mempunyai cukup banyak waktu dan kesempatan untuk melakukan 

kegiatan wawancara 

4. Subyek mampu menyampaikan informasi yang relevan dengan penelitian dan; 

5. Subyek masih tergolong asing dengan peneliti agar narasumber dapat lebih alami 

dalam memberikan jawaban pertanyaan mengenai objek penelitian. 

Narasumber yang dipilih dalam penelitian adalah individu yang telah dipilih berdasarkan 

kriteria yang telah disusun oleh penulis (Gambar. 1.4). Proses pengumpulan data melalui 

wawancara mendalam ini akan berhenti ketika tidak ada informasi baru, terjadi replikasi atau 

pengulangan variasi informasi, dan sudah mencapai titik jenuh informasi. Sehingga jumlah 

narasumber yang akan diwawancarai belum diketahui jumlahnya dan akan dihentikan ketika 

informasi yang didapatkan jenuh. 

2. Observasi 

Observasi merupakan salah satu cara pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti 

dengan melakukan pengamatan mendalam mengenai suatu fenomena kemudian 

mendokumendasikanya (Yunus, 2016). Bentuk dari dokumentasi tersebut dapat berupa (1) 

sebuah catatan tertulis, (2) gambar hasil pemotretan kamera, (3) sketsa, (4) rekaman suara 

dan (5) rekaman video. Kelima bentuk dokumentasi tersebut nantinya akan dijadikan input 



dalam proses analisis. Observasi lapangan yang dilakukan difokuskan terhadap pengamatan 

fisik terkait segala proses produksi yang dilakukan pada masing-masing industri batik di kota 

kecil Kedungwuni. Objek yang dimaksud antara lain merupakan alat-alat produksi yang 

digunakan, proses pembuatan produk batik, ragam jenis produk yang dihasilkan oleh industri 

tersebut dan beberapa objek lainnya yang telah dijabarkan pada (tabel I.1). Berdasarkan 

kondisi yang sedang terjadi saat ini, peneliti mempertimbangkan proses observasi lapangan 

dengan cara narasumber mendokumentasikan objek penelitian dan mengirimkannya melalui 

media whatsapp/ elektronik lainnya. Jika observasi tersebut tidak memungkinkan maka 

peneliti akan melakukan observasi langsung dengan mematuhi protokol kesehatan yang 

ditetapkan. 

 

b. Teknik Pengumpulan Data Sekunder 

Teknik pengumpulan data sekunder merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan memperoleh data dari hasil survei instansional melalui sumber yang relevan dengan topik 

yang diteliti. Teknik pengumpulan data sekunder juga dapat diartikan sebagai cara mendapatkan data 

secara tidak langsung. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengkaji literatur dan telaah dokumen dari 

data-data yang telah diperoleh. Telaah dokumen dilakukan baik pada literatur, buku, dokumen yang 

tertulis maupun dokumen yang diakses secara online. Pada penelitian ini, telaah dokumen dilakukan 

untuk melihat karakteristik umum industri batik yang ada di kota kecil Kedungwuni. Dokumen yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah dokumen perencanan maupun data – data statistik yang 

disediakan oleh instansi pemerintah 

1.8.4 Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan tahapan yang dilakukan setelah melakukan proses pengumpulan dan 

rekapitulasi data yang diperoleh dari wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Sugiono (2016) 

menyatakan bahwa analisis merupakan pengujian secara sistematis terhadap suatu untuk menentukan 

bagian, hubungan antar bagian dan hubungannnya secara keseluruhan. Adapun teknik analisis yang 

akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Analisis Deskriptif Kualitatif 

Moleong (2010) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah “prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 

dapat diamati”. Penelitian kualitatif bertumpu pada latar belakang alamiah secara holistik, 

memposisikan manusia sebagai alat penelitian, melakukan analisis data secara induktif dan lebih 

mementingkan proses penelitian yang dilakukan yang disepakati oleh peneliti dengan subjek 

penelitian. Teknik analisis deskriptif kualitatif dalam penlitian ini akan digunakan untuk 

menggambarkan karakteristik industri batik yang ada di Kecamatan Kedungwuni. Proses analisis 



data pada penelitian ini akan menggunakan Model Miles and Huberman (1984) dalam Sugiyono 

(2016) yang mengemukakan bawa proses analisis data kualitatif akan dilakukan secara interaktif dan 

berlangsung secara terus menerus hingga data yang diperoleh jenuh. 

 
       Sumber: Sugiyono, 2016 

 

Gambar 1. 6 

Proses Analisis Data Penelitian Kualitatif 

a. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan proses berfikir yang dilakukan oleh peneliti untuk mereduksi dan 

merangkum hasil-hasil penelitian dengan menitikberatkan pada hal-hal yang dianggap penting 

oleh peneliti. Pada proses ini peneliti akan merangkum, memilih hal-hal pokok , memfokuskan 

temuan dengan tujuan penelitian agar peneliti memperoleh gambaran yang lebih jelas terhadap 

objek penelitian. 

b. Penyajian Data 

Penyajian data merupakan kegiatan menyusun data hasil penelitian secara terperinci dan 

menyeluruh agar dapat diketahuinya pola hubungan pada objek penelitian. Penyajian data pada 

penelitian kualitatif dapat menggunakan teks yang bersifat naratif. Penyajian data juga dapat 

dilengkapi dengan bagan, flowchart ataupun media lainnya yang dapat menjelaskan hasil 

penelitian dengan jelas. 

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi 

Langkah ketiga dalam analisis deskriptif kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. 

Penarikan kesimpulan dapat dianggap kredibel apabila telah dilengkapi dengan bukti-bukti yang 

valid dan konsisten. Sehingga pada proses ini peneliti harus melakukan tahap verifikasi pada 

seluruh data-data yang telah terkumpul dilapangan. Kesimpulan yang diberikan diharapkan 

mampu menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. 

2. Analisis Komparatif 

Teknik analisis komparatif merupakan pendekatan penelitian deskriptif yang sifatnya 

membandingkan. Dalam studi perkotaan dan wilayah pendekatan ini mampu menjadi strategi 

penelitian yang membantu untuk mengungkap pola sebab akibat dari suatu kejadian (Pierre, 2005). 

Selain itu pendekatan ini dapat dijadikan strategi yang bermanfaat untuk menggali wawasan yang 



mendalam bagaimana suatu proses, hasil atau hubungan saling terkait dapat terjadi. Temuan pada 

proses analisis ini berpotensi untuk menjadi masukan dalam pembuat kebijakan ketika menghadapi 

suatu kondisi sosial yang berbeda (Krehl, 2019). Maka dari itu teknik analisis ini dianggap cocok 

untuk melihat perbedaan karakteristik yang dimiliki oleh industri batik rumah tangga dengan industri 

kecil di Kedungwuni.   

Pada proses analisis akan dilakukan triangulasi data agar informasi yang diperoleh teruji 

kredibilitas dan keabsahannya. Pengecekan data tersebut akan dilakukan dengan berbagai sumber, 

cara, dan waktu hingga menghasilkan suatu kesimpulan dengan pemahaman yang mendalam serta 

dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Agar mempermudah proses analisis data maka setiap 

indikator dilakukan pengkategorian yang digunakan untuk mempermudah proses pengelompokan 

informasi yang telah diperoleh melalui proses wawancara ataupun observasi (Tabel I.2).  

 
TABEL I. 2  

KATEGORI INFORMASI BERDASARKAN SASARAN PENELITIAN 

Sasaran 1 : Menganalisis struktur produksi industri batik di kota kecil Kedungwuni 

Variabel Indikator Kategori Kode
* Industri Kecil/Industri 

Rumah Tangga 
Industri Menengah Industri Besar 

Keterlibatan 
Kepala 
Industri/Pemilik 
Usaha 

Pembagian 
ranah kerja 

Kepala Industri/Pemilik 
Usaha terlibat secara 

langsung dalam proses 
produksi 

Kepala Industri / Pemilik 
Industri terlibat dalam 

sebagian proses produksi 

Kepala Industri / 
Pemilik Usaha tidak 
terlibat dalam proses 

produksi 

A.1.1 

Tenaga Kerja 
Inti 

Jumlah tenaga 
kerja upahan 

Menggunakan Tenaga 
Kerja yang berasal dari 
Keluarga Inti/Kerabat ( 

Memiliki Hubungan 
Egaliter) 

Menggunakan tenaga 
kerja yang berasal dari 

Keluarga Inti dan tenaga 
kerja upahan (Memiliki 

Hubungan Transisi) 

Menggunakan tenaga 
kerja upahan dan 

(Memiliki hubungan 
hierarki) 

A.2.1 

Jumlah tenaga 
kerja keluarga 

A.2.2 

Stok Barang Jumlah 
persediaan 
produk dalam 
satu bulan 

Stok barang kurang dari 
jumlah penjualan dalam 
jangka waktu satu bulan 

Stok barang sama 
dengan jumlah penjualan 
dalam jangka waktu satu 

bulan 

Stok barang lebih dari 
jumlah penjualan dalam 

satu bulan 

A.3.1 

Nilai Barang 
Modal 

Nilai aset 
peralatan 
industri 

Memiliki nilai barang 
modal  kurang dari Rp. 

33.000.000 

Memiliki nilai barang 
modal Rp. 33.000.001 - 

Rp. 66.000.000 

Memiliki nilai barang 
modal > 66.000.000 

A.4.1 

Keuangan/Mod
al Indusri 

Sumber 
keuangan 
industri 

Bersumber dari dana 
sendiri atau keluarga 

Bersumber dari milik 
sendiri atau bermitra 

dengan lembaga 
keuangan bukan bank 

(koperasi) 

Bersumber dari Kredit 
Formal (Bank) 

A.5.1 

Kemampuan 
dalam 
Berinvestasi 

Pemanfaatan 
hasil 
keuntungan 
produksi 

Tidak melakukan 
investasi 

Melakukan investasi pada 
barang-barang modal 
yang yang merupakan 

duplikasi dari modal yang 
sudah ada sebelumnya. 

Melakukan investasi 
dengan membeli 

teknologi yang lebih 
modern 

A.6.1 

Skala Produksi Jumlah total 
tenaga kerja 

< 5 Orang 5-19 Orang > 19 orang A.7.1 

Hasil 
Penjualan 
Tahunan 

Jumlah omzet 
per tahun 

≤ Rp. 300.000.000,00 Rp. 300.000.001,00 - Rp. 
2.500.000.000,00 

Rp. 2.500.000.001,00 - 
Rp. 50.000.000.000,00 

A.8.1 

Registrasi Status 
perizinan 
usaha yang 
dimiliki 

Tidak memiliki izin resmi / 
tidak terdaftar dalam 
ketentuan resmi yang 

Memiliki izin Memiliki izin usaha / 
terdaftar secara resmi 

A.9.1 



diberlakukan oleh 
pemerintah 

Teknologi Jenis teknologi 
yang 
digunakan 
pada Industri 
Batik 

Menggunakan teknologi 
tradisional (Sederhana 

dan padat karya) 

Menggunakan sebagian 
teknologi tradisional dan 

sebagian teknologi 
modern 

Menggunakan teknologi 
modern dan padat 

modal 

A.10.
1 

Pembukuan Sistem 
pembukan 
pada Industri 
Batik 

Tidak memiliki 
pembukuan usaha 

Memiliki pembukuan 
usaha sederhana 

Memiliki pembukuan 
sesuai dengan standar 

A.11.
1 

Sasaran  2 : Menganalisis karakteristik operasional industri batik di kota kecil Kedungwuni 

Variabel Indikator Kategori Kode
* Rendah Sedang Tinggi 

Nilai Tambah 
Per Unit 
Produk 

Jenis-Jenis 
Produk Industri 
Batik 

Tidak bervariasi Cukup Bervariasi Bervariasi B.1.1 

Harga produksi 
per jenis 
produk 

Memiliki nilai tambah 
rendah dengan nilai 

rasio < 15% 

Memiliki nilai tambah 
sedang dengan rasio 15%-

40% 

Memiliki nilai tambah 
tinggi dengan rasio > 

40% 

B.1.2 
dan 

B.1.3 

Harga Pasar 
per jenis 
produk 

Unit Output Per 
Pekerja 

Total Output 
Produksi 

Tingkat produktivitas 
rendah (jumlah hasil 
produksi lebih rendah 
dari tenaga kerja yang 

digunakan) 

Tingkat produktivitas 
sedang (jumlah hasil 

produksi = jumlah tenaga 
kerja yang digunakan) 

Tingkat produktivitas 
tinggi (jumlah produksi 

> daripada jumlah 
tenaga kerja yang 

digunakan) 

B.2.1 

Keterkaitan 
Industri 

Daerah Asal 
Input Material 
Industri Batik 

Berasal dari luar 
Kabupaten Pekalongan 

Berasal dari Kecamatan lain 
di Kabupaten Pekalongan 

Berasal dari daerah 
setempat (Kecamatan 

Kedungwuni) 

B.3.1 

Daerah Asal 
Tenaga Kerja 
Batik 

Berasal dari luar 
Kabupaten Pekalongan 

Berasal dari Kecamatan lain 
di Kabupaten Pekalongan 

Berasal dari daerah 
setempat (Kecamatan 

Kedungwuni) 

B.3.2 

Hubungan 
Produksi 
bersama dan 
kemitraan 
antara 
Perusahaan 
Batik 

Tidak terjalin 
kerjasama/kemitraan 

dalam proses produksi 

Terdapat 
kerjasama/kemitraan dalam 
sebagian proses produksi 

Terdapat 
kerjasama/kemitraan 

B.3.3 

Keterkaitan 
pemasaran 
produk batik 

Di Kolektifkan pada 
Pengepul batik 

Langsung Kepada 
Konsumen 

Dijual secara langsung 
dan/atau melalui 

perantara (seperti , 
Agen  dan Grosir) dan 
dijual langsung kepada 

konsumen 

B.3.4 

Prospek 
Pemasaran 

Jumlah 
penjualan 
produk batik 
per bulan 

Jumlah penjualan 
rendah 

Jumlah penjualan sedang Jumlah penjualan tinggi B.4.1 

Sasaran 3 : Menganalisis karakteristik lokasi industri batik di kota kecil Kedungwuni 

Variabel Indikator Kategori Kode 

Rendah Sedang Tinggi 

Pola Lokasi Persebaran 
Titik Industri 
Batik di 
Perkotaan 
Kedungwuni 

Terletak di desa 
bercirikan pedesaan 

Terletak di desa bercirikan 
perkotaan 

Terletak di Pusat Kota C.1.1 

Faktor 
Keuntungan 
Lokasi 

Lokasi 
Penjualan 
Produk Industri 
Batik 

Pasar Internasional Pasar regional (Kabupaten 
Pekalongan atau Luar 

Kabupaten Pekalongan) 

Pasar Lokal 
(Kecamatan 
Kedungwuni) 

C.2.1 



Ketersediaan 
Sumber Bahan 
Baku 

Berasal dari luar 
Kabupaten Pekalongan 

Berasal dari luar 
Kecamatan Kedungwuni 

Tersedia di Kecamatan 
Kedungwuni 

C.2.2 

Harga Bahan 
Baku 

Harga Bahan Baku 
Tinggi 

Harga Barang Baku Sedang Harga Bahan Baku 
Murah 

C.2.3 

Ketersediaan 
Tenaga Kerja 

Berasal dari luar 
Kabupaten Pekalongan 

Berasal dari luar 
Kecamatan Kedungwuni 

Berasal dari daerah 
setempat (Kecamatan 

Kedungwuni) 

C.2.4 

Gaji/Upah 
Tenaga Kerja 

Gaji/Upah Tenaga 
Kerja ≥ Upah Minimum 

Kabupaten (UMK) 

Gaji/Upah Tenaga Kerja = 
Upah Minimum Kabupaten 

(UMK) 

Gaji/Upah Tenaga 
Kerja ≤ Upah Minimum 

Kabupaten (UMK) 

C.2.5 

Sumber: Peneliti, 2020 

*Kode pertanyaan pada form wawancara, 

Kategori simpulan akhir diperoleh melalui hubungan antar kategori-kategori yang telah 

diidentifikasi sebelumnya (Tabel I.2). Kategori pada struktur produksi akan terbagi ke dalam 3 

kategori yaitu industri kecil, industri menengah dan industri besar, pada karakteristik operasional 

juga akan terbagi dalam kategori rendah, sedang dan tinggi. Sedangkan dalam karakteristik lokasi 

terdiri dari kategori rendah, sedang dan tinggi. Adanya kategori tersebut diharapkan mampu 

memudahkan penulis dalam mengulas dan menganalisis data serta menyusun simpulan dalam 

penelitian ini. Pada proses penyusunan kesimpulan akhir peneliti juga akan melakukan komparasi 

antar karakteristik industri batik sehingga dapat melihat hubungan sebab-akibat mengapa industri di 

Kedungwuni memiliki karakteristik tersebut, sehingga dapat menggambarkan bagaimana setiap 

karakteristik mempengaruhi kondisi industri batik di Kedungwuni secara komprehensif. Pada 

tahapan ini struktur produksi akan menjadi komponen yang dimasukan kedalam Tabel I.3 yang 

kemudian akan dikelompokkan sesuai dengan karakteristik operasional dan lokasinya. Adapun tabel 

kategori simpulan akhir karakteristik industri Batik di kota kecil Kedungwuni dapat dilihat pada 

Tabel I.3. 

TABEL I. 3  

KATEGORI SIMPULAN AKHIR KARAKTERISTIK INDUSTRI BATIK  

DI KOTA KECIL KEDUNGWUNI 

Karakteristik Operasional 

Tinggi    

Sedang    

Rendah    

 Rendah Sedang Tinggi 

Karakteristik Lokasi 

Sumber: Peneliti, 2020 

* Kemungkinan Hasil Temuan 

** Kategori Simpulan Akhir Karakteristik Industri Batik di kota kecil Kedungwuni 

 



1.8.5 Kerangka Analisis 

Kerangka Analisis merupakan gambaran secara terstruktur mengenai langkah-langkah 

analisis yang dilakukan dalam penelitian yang dimulai dari input yang dibutuhkan, proses yang 

dilalui hingga menghasilkan output penelitian. Kerangka analisis ini disusun oleh peneliti untuk 

melihat bagaimana karakteristik industri batik yang ada di kota kecil Kedungwuni. Kerangka analisis 

(Gambar 4.1) dapat dikatakan sebagai model konseptual yang akan memberikan gambaran variabel-

variabel apa saja yang akan dinalisis kemudian dihubungkan dengan variabel yang lain sehingga 

mampu menggambarkan karakteristik industri batik di kota kecil Kedungwuni. 

  

 



 

Sumber : Hasil Olah Peneliti, 2020 

Gambar 1. 7 

Kerangka Analisis Data 

Sumber: Peneliti, 2020

 

 

 

 

 



1.9 Sistematika Tugas Akhir 

Sistematika penulisan tugas akhir penelitian ini terdiri dari lima bab. Berikut merupakan 

gambaran pembahasan pada masing-masing bab: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan sasaran penelitian, ruang 

lingkup penelitian, manfaat penelitian, kerangka penelitian, metode penelitian, kerangka 

penelitian, metode penelitian serta sistematika tugas akhir. 

BAB II KAJIAN LITERATUR KARAKTERISTIK INDUSTRI MANUFAKTUR 

Bab ini berisikan tentang telaah pustaka, landasan teori, dan kerangka teori yang digunakan 

dalam penelitian karakteristik industri batik di kota kecil Kedungwuni. Tinjauan pustaka berisi 

mengenai posisi objek kajian penelitian dalam ilmu perencanaan wilayah dan kota. Landasan 

teori berisi mengenai teori-teori yang relevan dengan objek yang sedang dikaji, serta kerangka 

teori yang berisi mengenai pola pikir peneliti terhadap karakteristik industri manufaktur 

khususnya di kota kecil. 

BAB III GAMBARAN PERKEMBANGAN INDUSTRI BATIK DI KOTA KECIL 

KEDUNGWUNI 

Bab ini berisi mengenai kajian umum wilayah Kabupaten Pekalongan sebagai ruang lingkup 

makro penelitian, kajian umum wilayah kota kecil Kedungwuni sebagai ruang lingkup wilayah 

penelitian, yang dilihat dari aspek kebijakan, perekonomian, kependudukan, serta membahas 

perkembangan industri yang ada di kota kecil Kedungwuni dari masa ke masa dan secara khusus 

membahas perkembangan industri batik di kota kecil Kedungwuni. 

BAB IV ANALISIS KARAKTERISTIK INDUSTRI BATIK DI KOTA KECIL 

KEDUNGWUNI 

Bab ini menjelaskan tentang hasil analisis yang meliputi analisis karakteristik struktur produksi, 

analisis karakteristik operasional, analisis karakteristik lokasi serta temuan studi akhir yang 

menggambarkan karakreristik industri batik di kota kecil Kedungwuni. 

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan rekomendasi dari penelitian yang telah dilakukan oleh 

peneliti 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 


