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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Perkembangan dunia usaha pada jaman sekarang ini semakin 

pesat, sehingga persaingan bisnis antar perusahaan pun juga semakin 

ketat. Persaingan itu dilakukan untuk merebut dan menguasai pangsa 

pasar dengan memberikan pelayanan yang terbaik bagi konsumen. 

Oleh karena itu, perusahaan perlu membuat perencanaan yang baik 

dibeberapa bagian terutama pada bagian produksi, seperti fasilitas-

fasilitas produksi yang meliputi mesin, tenaga kerja, perlengkapan 

produksi, dan fasilitas-fasilitas produksi lainnya. 

Pada saat ini perusahaan batik sudah banyak ditemui diberbagai 

daerah, oleh karena itu untuk menghadapi persaingan yang semakin 

ketat maka setiap perusahaan batik harus selalu bisa menyesuaikan 

diri dan selalu tanggap dengan selera konsumen. Perusahaan harus 

mampu bersaing untuk menjadi yang terbaik, mereka berusaha untuk 

memberikan pelayanan yang terbaik agar selalu mendapat 

kepercayaan dari konsumen. 

Perusahaan BATIK SEKAR ARUM merupakan sebuah 

perusahaan yang memproduksi kain- kain batik, selain itu perusahaan 

tersebut juga membuat pakaian jadi yang dibuat dari kain-kain batik 

hasil produksi perusahaan itu sendiri. Untuk mendapatkan kualitas 

yang baik, maka perusahaan perlu melakukan peningkatan diberbagai 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

2 
 

hal misalnya, mengenai penggunaan bahan baku, penempatan tenaga 

kerja, penggunaan sarana produksi dan penerapan metode kerja yang 

baik. 

Perusahaan BATIK SEKAR ARUM selalu memperhatikan mutu 

dan kualitas produk yang mereka hasilkan, karena kualitas yang baik 

tersebut merupakan faktor kunci bagi perusahaan untuk menuju 

kesuksesan, oleh karena itu proses produksi yang baik dan terarah 

merupakan jaminan bagi perusahaan untuk menghasilkan produk yang 

sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. 

Berdasarkan uraian diatas, serta mengingat betapa pentingnya 

kegiatan proses produksi dalam perusahaan, maka penulis ingin 

mengadakan penelitian dengan judul        “ ANALISIS PROSES 

PRODUKSI KAIN BATIK TULIS PADA PERUSAHAAN BATIK SEKAR 

ARUM PAJANG SOLO”.     

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka diambil rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana urutan proses produksi kain batik tulis pada 

perusahaan BATIK SEKAR ARUM ? 

2. Apakah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan 

pada proses batik tulis sudah sesuai dengan waktu yang diinginkan 

oleh perusahaan ? 
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C.  TUJUAN PENELITIAN 

Dalam penelitian ini, penulis memiliki beberapa tujuan pokok antara 

lain sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui proses produksi kain batik tulis pada perusahaan 

BATIK SEKAR ARUM. 

2. Untuk mengetahui waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 

pekerjaan pada proses batik tulis dan waktu yang diinginkan oleh 

perusahaan. 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Penulis juga mempunyai beberapa manfaat penelitian dalam 

penulisan Tugas Akhir ini. Adapun manfaat dari penelitian tersebut 

antara lain sebagai berikut: 

1. Bagi Penulis 

a. Dapat menerapkan teori-teori yang telah didapat dibangku 

kuliah pada   dunia kerja yang nyata. 

b. Menambah wawasan penulis dibidang industri. 

2. Bagi Perusahaan 

Dapat digunakan sebagai masukan dalam mengambil 

kebijaksanaan yang berkaitan dengan proses produksi. 

3. Bagi Pihak Lain 

Sebagai referensi dan tambahan informasi bagi pembaca. 
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E.  METODE PENELITIAN 

1.  Desain Penelitian 

Desain penelitian ini menggunakan desain kasus, yaitu 

berdasarkan permasalahan yang diteliti mengenai proses produksi 

kain batik pada perusahaan BATIK SEKAR ARUM. 

2.  Objek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan BATIK SEKAR ARUM 

yang beralamatkan di Jl. Sekar jagad No 63 Jegon, Pajang, Solo. 

 3.  Jenis dan Sumber Data 

a. Jenis Data 

 Pada penelitian ini, data yang digunakan merupakan data 

kualitatif yaitu data yang berupa keterangan dan informasi 

mengenai struktur organisasi, sejarah dan perkembangan 

perusahaan serta pelaksanaan proses produksi pada perusahaan 

BATIK SEKAR ARUM, dan data kuantitatif yaitu data yang diukur 

dan biasanya berupa angka atau bilangan-bilangan, misalnya 

data yang berkaitan dengan jumlah pegawai dan jam kerja pada 

perusahaan BATIK SEKAR ARUM. 

b. Sumber data 

Sumber data yang dipakai pada penelitian ini adalah berupa 

data primer dan sekunder. 

1). Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian 

secara langsung, diantaranya yaitu : 
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a).  Melakukan observasi langsung. 

b). Wawancara langsung kepada pemilik dan karyawan 

perusahaan BATIK SEKAR ARUM.   

2). Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data yang berasal dari catatan dan 

dokumen yang diperoleh dari perusahaan, selain itu juga dari 

buku-buku diperpustakaan. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Yaitu suatu metode pengumpulan data dengan melakukan 

pengamatan secara langsung terhadap proses produksi pada 

perusahaan BATIK SEKAR ARUM. 

b. Wawancara 

Yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara 

berkomunikasi langsung dengan pihak-pihak yang bersangkutan 

yaitu pemilik perusahaan, karyawan, maupun pihak-pihak lain 

yang berkaitan dengan perusahaan BATIK  SEKAR ARUM. 

c. Studi Pustaka 

Yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara 

membaca atau mengambil dari beberapa sumber pustaka yang 

berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. 

d. Dokumentasi 

Yaitu suatu cara pengumpulan data dengan meminta salinan 

data dari dokumen yang dimiliki oleh perusahaan yang berkaitan 

dengan objek yang diteliti. 
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5. Metode Pembahasan 

Metode pembahasan yang digunakan pada penelitian ini adalah 

analisis Deskriptif yaitu suatu metode untuk menggambarkan secara 

sistematis dan akurat mengenai objek yang diteliti, dan dalam hal ini 

adalah menggambarkan tentang proses produksi kain batik pada 

perusahaan BATIK SEKAR ARUM. 
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F. Kerangka Pemikiran 

Gambar 2.1 

          Kerangka Pemikiran 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerangka pemikiran ini dibuat agar proses produksi pada suatu 

perusahaan itu bisa teratur dan terarah sehingga proses 

produksinya berjalan lancar dan hasil produksi atau outputnya 

sesuai dengan yang diinginkan. 

Tahap pertama yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan 

sebelum pelaksaan proses produksi adalah membuat perencanaan 

produksi terlebih dahulu, perencanaan harus dibuat secara matang 

agar semua kegiatan produksi dapat berjalan sesuai keinginan dan 

Perencanaan produksi 

- Bahan baku 
 - Tenaga kerja 
 - Modal 
 - Peralatan produksi 

Proses produksi Pengawasan produksi 

Hasil produksi 
( output) 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

8 
 

tidak terjadi hambatan, perencanaan ini meliputi diantaranya: modal 

yang dibutuhkan, tempat produksi yang akan digunakan, tenaga 

kerja, peralatan produksi yang diperlukan, dan metode kerja yang 

akan diterapkan. 

Semua kegiatan produksi memerlukan sumber daya untuk 

menunjang prosesnya. Sumber daya yang dibutuhkan antara lain 

adalah bahan baku, tenaga kerja, modal, dan peralatan produksi. 

Setiap kegiatan produksi memerlukan bahan baku untuk diolah, 

dan yang mengolahnya adalah tenaga kerja atau para pegawai, 

karena tanpa adanya tenaga kerja kegiatan produksi tidak akan 

bisa berjalan lancar. Selain itu modal juga sangat berpengaruh 

penting terhadap kegiatan produksi, karena semua itu 

membutuhkan biaya. Selanjutnya, peralatan-peralatan produksi 

juga sangat penting yaitu untuk menunjang kegiatan produksi agar 

selesai lebih cepat daripada hanya mengandalkan tenaga manusia 

saja. 

Setelah adanya perencanaan dan berbagai macam sumber 

daya itu, maka proses produksi dapat dijalankan. Akan tetapi 

semua kegiatan produksi itu memerlukan pengawasan agar 

semuanya bisa terkendali, sehingga output yang dihasilkan bisa 

sesuai dengan keinginan perusahaan.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A.  Pengertian Produk, Produksi, dan Proses Produksi 

Produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan. Ali Hasan 

(2008:274). Menurut Assauri (2008:105), Proses adalah cara, metode, 

dan teknik bagaimana sesungguhnya sumber-sumber (tenaga kerja, 

mesin, bahan dan dana) yang ada diubah untuk memperoleh suatu 

hasil . 

Menurut Assauri (2008:17), Produksi adalah suatu kegiatan atau 

proses yang mentransformasikan masukan (input) menjadi hasil 

keluaran (output).  

Pengertian Proses Produksi menurut Assauri (2008: 105) adalah 

cara, metode dan teknik untuk menciptakan atau menambah kegunaan 

suatu barang atau jasa dengan menggunakan sumber-sumber (tenaga 

kerja, mesin, bahan-bahan dan dana) yang ada. 

 

B.  Pengertian Sistem Produksi dan Fungsi Produksi  

Sistem Produksi adalah suatu aktivitas untuk mengolah atau 

mengatur penggunaan sumber daya (resources) yang ada dalam 

proses penciptaan barang-barang atau jasa-jasa yang bermanfaat 

dengan melakukan optimasi terhadap tujuan perusahaan. Purnomo 

(2004:85). 
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Menurut Baroto (2002:167), Penjadwalan produksi memiliki 

beberapa fungsi dalam sistem produksi, aktivitas-aktivitas fungsi 

tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Loading (Pembebanan), bertujuan mengkompromikan antara 

kebutuhan yang diminta dengan kapasitas yang ada. Loading 

ini untuk menentukan fasilitas, operator, dan peralatan. 

2. Sequencing (Penentuan urutan), bertujuan membuat prioritas 

pengerjaan dalam pemrosesan order-order yang masuk. 

3. Dispatching, pemberian perintah-perintah kerja ke tiap mesin 

atau fasilitas lainnya. 

4. Pengendalian kinerja penjadwalan, dengan cara: 

a. Memonitor perkembangan pencapaian pemenuhan order 

dalam semua sektor. 

b. Merancang ulang sequencing, bila ada kesalahan atau ada 

prioritas utama baru. 

5. Updating schedules 

Pelaksanaan jadwal biasanya selalu ada masalah baru yang 

berbeda dari saat pembuatan jadwal, maka jadwal harus 

segera di-update bila ada permasalahan baru yang memang 

perlu diakomodasi. 

 

Fungsi produksi adalah fungsi yang diserahi tugas dan tanggung 

jawab untuk melakukan aktivitas pengubahan dan pengolahan sumber 

daya produksi (a set of input) menjadi keluaran (output), barang atau 
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jasa, sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya. Haming, dan  

Nurnajamuddin (2007: 3). 

 

Empat fungsi terpenting dalam fungsi produksi adalah : 

a. Proses pengolahan, merupakan metode atau teknik yang 

digunakan untuk pengolahan masukan (inputs). 

b. Jasa-jasa penunjang, merupakan sarana yang berupa 

pengorganisasian yang perlu untuk penetapan teknik dan metode 

yang akan dijalankan, sehingga proses pengolahan dapat 

dilaksanakan secara efektif dan efisien. 

c. Perencanaan, merupakan penetapan keterkaitan dan 

pengorganisasian dari kegiatan produksi dan operasi yang akan 

dilakukan dalam suatu dasar waktu atau periode tertentu. 

d. Pengendalian atau pengawasan, merupakan fungsi untuk 

menjamin terlaksananya kegiatan sesuai dengan yang 

direncanakan, sehingga maksud dan tujuan untuk penggunaan dan 

pengolahan masukan (inputs) pada kenyataannya dapat 

dilaksanakan. 

Assauri (2008:34)   

 

C.  Perencanaan Produksi 

Perencanaan produksi (production planning) menurut Assauri 

(2008:181-182) adalah perencanaan dan pengorganisasian 

sebelumnya mengenai orang-orang, bahan-bahan, mesin-mesin dan 
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peralatan lain serta modal yang diperlukan untuk memproduksi 

barang-barang pada suatu periode tertentu di masa depan sesuai 

dengan yang diperkirakan atau diramalkan. 

 

Perencanaan produksi membutuhkan pertimbangan dan ketelitian 

yang terinci dalam menganalisis kebijaksanaan, karena perencanaan 

ini merupakan dasar penentuan bagi manajer dalam rangka mencapai 

tujuan perusahaan. Perencanaan produksi ini merupakan suatu fungsi 

yang menentukan batas-batas (level) dari kegiatan perusahaan pabrik 

dimasa yang akan datang.  

Tujuan perencanaan produksi adalah : 

a.  Untuk mencapai tingkat/level keuntungan (profit) yang tertentu.  

Misalnya berapa hasil (output) yang diproduksi supaya dapat 

dicapai tingkat/level profit yang diinginkan dan tingkat persentase 

tertentu dari keuntungan (profit) setahun terhadap penjualan (sales) 

yang diinginkan. 

b. Untuk menguasai pasar tertentu, sehingga hasil atau output 

perusahaan ini tetap mempunyai pangsa pasar (market share) 

tertentu. 

c.  Untuk mengusahakan supaya perusahaan pabrik ini dapat bekerja 

pada tingkat  efisiensi tertentu. 

d.  Untuk mengusahakan dan mempertahankan supaya pekerjaan dan 

kesempatan kerja yang sudah ada tetap pada tingkatnya dan 

berkembang. 
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e.   Untuk menggunakan sebaik-baiknya (efisien) fasilitas yang sudah 

ada pada perusahaan yang bersangkutan. 

 

 

D.  Pengawasan Produksi 

Pengawasan produksi menurut Assauri (2008:207) adalah kegiatan 

untuk mengoordinasi aktivitas-aktivitas pengerjaan/ pengelolaan agar 

waktu penyelesaian yang telah ditentukan terlebih dahulu dapat 

dicapai dengan efektif dan efisien. Dalam pengawasan produksi, 

kegiatan-kegiatan produksi yang dilakukan dibandingkan dengan apa 

yang telah ditetapkan dalam rencana, sehingga dapat dilakukan 

pengoordinasian agar kuantitas dan kualitas produk serta waktu 

pengerjaan yang telah ditetapkan dapat dicapai. Sebenarnya 

pengawasan produksi juga merupakan suatu sistem jaringan syaraf 

dari suatu pabrik (factory’s nervous system) yang mengawasi jalannya 

proses produksi agar barang-barang yang dihasilkan sesuai dengan 

rencana yang telah dibuat, baik mengenai harga, biaya, kuantitas 

maupun kualitasnya.   

Dengan adanya pengawasan produksi dalam suatu perusahaan 

pabrik, keuntungan-keuntungan yang dapat diperoleh perusahaan 

adalah: 

a). Dapat membantu tercapainya operasi produksi yang efisien dari 

suatu perusahaan pabrik. 
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b). Membantu merencanakan prosedur pengerjaan yang kacau dan 

sembarangan, sehingga dapat lebih sederhana. 

c).  Menjaga supaya tersedia pekerjaan atau kerja yang dibutuhkan 

pada titik yang minimum, sehingga dengan demikian akan dapat 

dilakukan penghematan dalam penggunaan tenaga kerja dan 

bahan. 

 

 

E.  Manajemen Operasional 

Secara harfiah, Manajemen Operasional terbangun dari dua kata, 

yaitu Manajemen dan Operasional. Manajemen memiliki dua makna, 

yaitu manajemen sebagai posisi dan manajemen sebagai proses. 

Menurut Rosenberg (1993) dan Adam (1982), sebagai posisi, 

manajemen memiliki makna sebagai seseorang atau sekelompok 

orang yang bertanggung jawab untuk melakukan pengkajian, 

penganalisisan, perumusan keputusan, dan menjadi penginisiatif awal 

dari suatu tindakan yang akan menguntungkan organisasi atau 

perusahaan. 

Sebaliknya, sebagai proses, manajemen bermakna sebagai fungsi 

yang berhubungan dengan perencanaan, pengkoordinasian, 

penggerakan, dan pengendalian aktivitas organisasi atau perusahaan 

bisnis atau jasa. 

Selanjutnya, menurut Rosenberg (1993) operation yang kemudian 

diterjemahkan operasi atau operasional merupakan suatu proses atau 
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tindakan tertentu yang menjadi unsur dari sejumlah kegiatan untuk 

membuat suatu produk. Operations (jamak dari operation) 

menunjukkan jumlah semua kegiatan atau proses yang diperlukan 

untuk memproduksi barang atau jasa tertentu. Russel dan Taylor 

(2000) menyamakan makna operations dengan proses pengubahan 

(transformation process) dan diartikan sebagai fungsi atau sistem yang 

melakukan kegiatan proses pengolahan masukan menjadi keluaran 

dengan nilai tambah yang lebih besar.  

Dengan memadukan pengertian kedua istilah diatas, maka 

Manajemen Operasional dapat diartikan sebagai kegiatan yang 

berhubungan dengan perencanaan, pengkoordinasian, penggerakan, 

dan pengendalian aktivitas organisasi atau perusahaan bisnis atau 

jasa yang berhubungan dengan proses pengolahan masukan menjadi 

keluaran dengan nilai tambah yang lebih besar (Haming dan 

Nurnajamuddin,2007: 17). 

F. Strategi Proses 

  Menurut Render dan Heizer (2006:332-339), Strategi Proses atau 

transformasi adalah sebuah pendekatan organisasi untuk mengubah 

sumber daya menjadi barang dan jasa. Tujuan strategi proses adalah 

untuk menemukan suatu cara memproduksi barang dan jasa yang 

memenuhi persyaratan pelanggan dan spesifikasi produk yang berada 

dalam batasan biaya dan manajerial lain. 

Empat Strategi Proses: 

1. Fokus pada Proses 
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Tujuh puluh lima persen dari semua produksi global berdedikasi 

untuk membuat produk yang bervolume rendah, tetapi bervariasi 

tinggi, pada tempat yang disebut ``job shop”. Fasilitas seperti itu 

diatur sesuai dengan aktivitas atau proses tertentu. Dalam sebuah 

pabrik, proses yang ada mungkin berupa departemen yang 

menangani pengelasan, penghalusan, dan pengecatan. Dalam 

sebuah kantor, proses yang ada dapat berupa penanganan utang, 

penjualan, dan pembayaran. Dalam sebuah restoran proses tersebut, 

mungkin berupa bar, panggangan, dan pembuat roti. Fasilitas yang 

ada terfokus pada proses (process focused) dalam arti peralatan, 

tata letak, dan pengawasan. Mereka menyajikan fleksibilitas produk 

yang tinggi, karena produk berpindah di antara proses secara 

sebentar-sebentar (intermittent). Setiap proses didesain untuk 

melaksanakan beragam aktivitas dan menghadapi seringnya 

perubahan. Karena itu disebut juga sebagai proses intermittent. 

2. Fokus Berulang   

Proses berulang yaitu proses produksi yang berorientasi pada 

produk yang menggunakan modul. Modul adalah bagian atau 

komponen yang telah dipersiapkan sebelumnya, yang sering berada 

dalam proses yang kontinu.  

Lini   proses berulang (repetitif process) sama dengan lini 

perakitan klasik. Lini yang secara luas digunakan di dalam hampir 

seluruh perakitan mobil dan peralatan rumah tangga; lebih terstruktur 
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dan karenanya menjadi lebih tidak fleksibel dibandingkan suatu 

fasilitas yang terfokus pada proses. 

3. Fokus pada Produk 

Fokus pada produk adalah sebuah fasilitas diatur disekitar 

produk; sebuah proses yang berorientasi pada produk, bervolume 

tinggi, dan bervariasi rendah. Proses ini disebut juga dengan 

proses kontinu, sebab mempunyai lintasan produksi yang sangat 

panjang, dan kontinu.  

 

 

 4. Fokus Mass Customization 

         Mass customization merupakan pembuatan produk dan jasa 

yang dapat memenuhi keinginan pelanggan yang semakin unik, 

secara cepat dan murah. Mass customization memberikan kita 

variasi produk yang biasanya disediakan oleh manufaktur yang 

bervolume rendah (terfokus pada proses) dengan biaya seperti 

manufaktur yang bervolume tinggi dan terstandardisasi (terfokus 

pada produk).     

G. Pengertian Mutu dan Produktivitas 

Peranan mutu akan menjadi bertambah penting dengan adanya 

perkembangan peradaban manusia, dimana terdapat perkembangan 

keahlian manusia,sehingga terjadilah pemisahan antara kelompok 

produsen dan konsumen. Perkembangan keadaan ini mempengaruhi 

mutu/kualitas barang-barang yang langsung mempengaruhi kebutuhan 
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hidup manusia dan timbulnya kesulitan-kesulitan dalam memenuhi 

atau menyesuaikan serta mengerti akan keinginan/kehendak pemakai 

atau konsumen. Dalam perusahaan pabrik, istilah mutu diartikan 

sebagai faktor-faktor yang terdapat dalam suatu barang/hasil yang 

menyebabkan barang/hasil tersebut sesui dengan tujuan untuk apa 

barang/hasil itu dimaksudkan atau dibutuhkan. Assauri (2008:291). 

Menurut Gordon K.C.Chen (2004:77), Produktivitas adalah sebagai 

rasio antara output yang dihasilkan per unit dari sumber daya yang 

dikonsumsi dalam suatu proses produksi. 

 

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas : 

1. Faktor Internal 

a. Segala sumber daya yang ada dalam sistem 

b. Organisasi dan manajemen 

c. Kepemimpinan dan juga teknologi 

2.  Faktor Eksternal 

a. Pasar dari produk-produk atau jasa 

b. Iklim investasi 

c. Peraturan birokrasi 

d. Stabilitas keamanan  

Secara garis besar produktivitas kerja banyak dipengaruhi oleh dua 

faktor utama, yaitu faktor teknis dan faktor sumber daya manusia 

(tenaga kerja). 
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1. Faktor teknis 

Yang dimaksud dengan faktor teknis disini adalah segala hal 

yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya (selain sumber 

daya manusia) dalam suatu proses produksi yang bertujuan untuk 

mencapai tingkat produksi yang lebih baik. Termasuk disini adalah 

penggunaan fasilitas produksi yang lebih modern, penerapan 

metode kerja yang lebih efektif dan efisien, penjadwalan produksi 

serta pengaturan bahan baku dengan lebih ekonomis.Pada 

perusahaan-perusahaan yang berorientasi padat modal dengan 

lebih mengandalkan pada penggunaan fasilitas produksi yang lebih 

modern, faktor teknis ini sangat berpengaruh terhadap usaha 

perbaikan tingkat produktivitas. 

2. Faktor manusia 

Selain faktor teknis, faktor lain yang tidak kalah pentingnya 

adalah faktor manusia itu sendiri. Pada bidang-bidang tertentu 

dimana pengaruh pengembangan kemampuan teknologi relative 

kecil, sedangkan faktor manusia sebagai unsur utama dan penentu 

justru lebih besar peranannya dalam sistem produksi, maka usaha 

perbaikan produktivitas akan lebih ditekankan pada faktor manusia.  

Dua hal penting dalam diri manusia sebagai faktor yang 

mempengaruhi tingkat produktivitas, yaitu kemampuan (ability) 

pekerja dan motivasi kerja. Kemampuan manusia dalam pekerjaan 

ditentukan oleh tingkat pendidikan dan juga faktor pengalaman 

kerja. Dengan pendidikan yang lebih baik akan lebih meningkatkan 

kemampuan dan pemahaman dalam mengadaptasi perubahan-
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perubahan dilingkungan kerja. Hasil penelitian-penelitian yang telah 

dilakukan menunjukkan bahwa para pekerja dengan pendidikan 

yang lebih baik mempunyai tingkat kecepatan yang lebih baik 

dalam menghadapi perkembangan teknologi baru, dibandingkan 

dengan pekerja-pekerja yang pendidikannya kurang. Mereka 

cenderung untuk bekerja disektor-sektor tradisional yang kurang 

produktif.    
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BAB III 

PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Perusahaan 

1.  Sejarah Berdirinya Perusahaan 

Perusahaan Batik Sekar Arum adalah perusahaan yang dimiliki 

oleh Bapak Sarpono. Sebelumnya perusahaan ini bernama batik “ 

Modern Gemini “, Nama modern dipakai karena perusahaan ini 

menghasilkan produk-produk batik dengan motif dan bentuk-bentuk 

pakaian yang modern, sedangkan nama Gemini sendiri diambil dari 

zodiak Bapak Sarpono sendiri. Perusahaan batik “ Modern Gemini” ini 

didirikan pada tahun 1996 dan telah memiliki Surat Izin Usaha 

Perdagangan (SIUP) No. 211/11.16/PK/VII/1996 yang dikeluarkan di 

surakarta pada tanggal 23 juli 1996, dan dengan nomor pendaftaran 

11 16 53 05373. Bapak Sarpono juga sempat alih profesi selama 3 

tahun yaitu dalam usaha kertas karena pada saat itu usaha batik 

sedang sepi. Kemudian pada tahun 2003, saat usaha batik sudah 

mulai rame lagi, maka beliau merintis usaha batiknya kembali, tapi 

nama perusahaan tersebut diganti dengan nama “Sekar Arum”, nama 

sekar arum tersebut berasal dari nama anak perempuan beliau yang 

paling kecil yang sekarang masih duduk dikelas empat SD.  

Dahulu sebelum Bapak Sarpono mendirikan perusahaan batik 

sendiri, beliau membantu diperusahaan batik milik orang tuanya yang 

berlokasi di Setono No. 154 RT 02/II kalurahan Laweyan, kecamatan 
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Laweyan, kotamadya Surakarta. Setelah itu, beliau menyadari akan 

adanya jalan yang cerah pada usaha batik ini, maka dari itu pada 

tahun 2003 tersebut beliau berinisiatif untuk mendirikan perusahaan 

batik sendiri ditempat tinggalnya yang beralamat di jalan sekar jagad 

no. 63, jegon, pajang, solo dengan luas tanah sekitar 550 m, dan 

lokasinya tidak jauh dari kampung batik laweyan. 

BATIK SEKAR ARUM merupakan perusahaan yang memproduksi 

kain-kain batik dengan motif-motif yang modern yang digemari 

konsumen, pakaian-pakaian batik dengan berbagai macam bentuk dan 

ukuran yang diantaranya meliputi: blous, hem, kaos, circle, rok 

kelelawar (kaftan), daster,  dan lain-lain. Dengan kreatifitas yang 

dimiliki oleh pemilik dan karyawan-karyawan perusahaan, maka sisa-

sisa kain atau yang sering disebut kain perca dari pembuatan pakaian-

pakaian batik tersebut dimanfaatkan untuk membuat kerajinan tangan, 

antara lain berupa: kipas, sarung (tempat) HP, dompet, tas, sandal, 

bad cover, sarung bantal, rok tembel, dan lain-lain, sehingga tidak ada 

sisa-sisa kain yang terbuang sia-sia karena semua bisa mengandung 

nilai ekonomi dengan kreatifitas yang dimiliki. 

Dalam menghasilkan produk-produk batik yang berkualitas dan 

selalu mengikuti trend atau mode, maka perusahaan BATIK SEKAR 

ARUM selalu berusaha membuat produk-produknya berbeda dengan 

perusahaan batik lainnya seperti membuat motif-motif yang sedang 

digemari konsumen pada saat itu dan motif-motif tersebut dibuat 

sendiri oleh pemilik perusahaan yaitu Bapak Sarpono. Oleh karena itu 
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perusahaan selalu berusaha menganalisa selera konsumen agar 

produknya tidak ketinggalan jaman dan tetap digemari, selain itu  agar 

konsumen tidak pindah ke perusahaan lain. 

 

2.  Struktur Organisasi Perusahaan 

Struktur organisasi merupakan suatu susunan atau rangkaian yang 

menunjukkan bagian-bagian atau posisi orang-orang yang yang 

mempunyai kedudukan, tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang 

berbeda dalam suatu organisasi atau perusahaan. 

Struktur organisasi yang baik sangat diperlukan oleh setiap 

perusahaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, Karena dengan 

adanya struktur organisasi yang jelas maka masing-masing bagian 

dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing 

sehingga pekerjaan dapat berjalan secara teratur dan cepat selesai. 

Untuk struktur organisasi pada perusahaan BATIK SEKAR ARUM 

dapat dilihat pada gambar berikut : 

Gambar 3.1 Struktur organisasi Batik Sekar Arum 
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                                Sumber: Data olahan perusahaan BATIK SEKAR 

ARUM 

Berdasarkan struktur organisasi diatas, maka dapat dijelaskan 

mengenai deskripsi jabatannya, yaitu penjelasan tentang apa yang 

dilakukan oleh orang yang menduduki posisi tersebut yang meliputi 

tugas-tugas serta wewenangnya. Deskripsi jabatan dari perusahaan 

BATIK SEKAR ARUM adalah sebagai berikut: 

1. Pimpinan Perusahaan 

Pimpinan perusahaan mempunyai tugas, wewenang, dan 

tanggung jawab yang paling tinggi dalam perusahaan, diantaranya 

adalah sebagai berikut: 

a. Mempunyai kekuasaan dalam pengambilan keputusan 

terakhir yang menyangkut perusahaan. 

b.  Mengurus, mengelola, dan mengawasi kegiatan dalam 

perusahaan. 

c.  Menetapkan kebijakan-kebijakan dalam mengelola jalannya 

perusahaan. 

d.  Mengatur koordinasi antar bagian dalam perusahaan. 

e.  Mengesahkan transaksi-transaksi yang penting. 

2. Bagian Produksi 

Tugas dan wewenangnya: 

a. Menyiapkan atau membeli bahan baku untuk keperluan 

proses produksi. 

b. Memantau jalannya proses produksi yang dimulai dari 

pembuatan pola sampai produk jadi.  
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c. Menentukan kebijaksanaan yang berkaitan dengan 

kelancaran jalannya proses produksi atas persetujuan 

pimpinan perusahaan. 

d. Melakukan evaluasi terhadap jalannya proses produksi yang 

kemudian dilaporkan kepada atasan. 

3. Bagian Pemasaran 

Tugas dan wewenangnya: 

a. Melayani konsumen yang ingin memesan atau membeli 

produk batik. 

b. Menghitung stok produk batik yang ada. 

c. Memberikan laporan pemasaran kepada pemilik 

perusahaan. 

4. Bagian Administrasi 

Tugas dan wewenangnya: 

a. Mengurusi pembagian gaji pegawai. 

b. Mencatat aliran kas masuk dan kas keluar. 

c. Mengurusi semua kegiatan yang menyangkut keuangan 

perusahaan. 

d. Menyiapkan laporan keuangan perusahaan untuk 

diserahkan kepada pimpinan perusahaan. 

5. Bagian Gudang 

Tugas dan wewenangnya: 

a. Melakukan perawatan terhadap bahan baku dan barang jadi 

yang masuk dan keluar dari gudang. 
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b. Membuat laporan mengenai pemakaian bahan baku selama 

proses produksi. 

c. Melakukan proses finishing yaitu pengemasan. 

d. Melakukan checking barang agar tidak ada kerusakan 

barang.  

 

6. Tenaga kerja 

Tugas dan wewenangnya: 

a. Menjalankan pekerjaan yang telah ditentukan oleh 

perusahaan. 

b. Mentaati kebijakan perusahaan. 

c. Menyelesaikan pekerjaan tepat waktu.  

 

3.  Aspek Sumber Daya Manusia 

a.  Jumlah karyawan 

Perusahaan BATIK SEKAR ARUM yang bertempat di jalan 

Sekar jagad No. 63 Jegon, Pajang, Solo memiliki jumlah karyawan 

56 orang, adapun perincian jumlah karyawan sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Klasifikasi karyawan Batik Sekar Arum 

No. Bagian/Divisi Jumlah 

1 Bagian pola 5 orang 

2 Bagian pengoplosan obat batik 2 orang 

3 Bagian batik tulis 30 orang 

4 Bagian konveksi/jahit 10 orang 
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5 Bagian batik cap 1 orang 

6 Bagian pewarnaan 2 orang 

7 Bagian peremakan 1 orang 

8 Bagian penjemuran 2 orang 

9 Bagian gudang 3 orang 

Jumlah Total 56 orang 

        Sumber: Perusahaan BATIK SEKAR ARUM 

   

b.  Hari dan Jam kerja 

Penentuan hari kerja dan jam kerja karyawan diatur 

berdasarkan kebijakan yang dibuat oleh perusahaan. Hari kerja 

pegawai pada perusahaan BATIK SEKAR ARUM yaitu dimulai dari 

hari senin sampai dengan sabtu, sedangkan untuk hari minggu 

libur. Jam masuk kerja pegawai dimulai dari pukul 08.00- 16.00 

dengan jam istirahat satu jam yaitu dari jam 12.00-13.00. 

c. Sistem Penggajian Karyawan 

Pada perusahaan BATIK SEKAR ARUM, gaji karyawan dibagi 

menjadi 2 macam, yaitu: 

a) Untuk karyawan bagian Batik tulis, batik cap,  konveksi,dan 

gudang, gaji dibayarkan secara mingguan. 

b) Untuk karyawan bagian pola, peremakan, dan pewarnaan, 

penjemuran,  gaji dibayarkan secara harian. 

d.  Kesejahteraan Sosial Karyawan 
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Perusahaan BATIK SEKAR ARUM memberikan kesejahteraan 

sosial bagi karyawan yang meliputi: 

1) THR 

2) Apabila terjadi kecelakaan kerja, maka perusahaan akan 

menanggung    biaya pengobatannya.  

3) Perusahaan menyediakan makan siang untuk para karyawannya 

pada jam istirahat dengan menu yang selalu berganti-ganti 

setiap harinya. 

4)   Libur bagi karyawan yang menginginkan cuti 

5)  Pengadaan rekreasi tiap tahunnya dengan tujuan yang berbeda-

beda. 

 

4.  Aspek Pemasaran 

a.  Strategi pemasaran 

Stretegi pemasaran yang digunakan oleh perusahaan BATIK  

SEKAR ARUM ini, awalnya mereka mengenalkan produknya 

kepada konsumen yaitu dengan cara menitipkan produk-produknya 

pada toko-toko, selain itu mereka juga membagi-bagikan brosur-

brosur yang menawarkan berbagai macam produknya. 

b.   Daerah pemasaran 

Daerah pemasaran produk batik perusahaan BATIK SEKAR 

ARUM ini diantaranya meliputi: Jakarta, yogyakarta, dan solo, tapi 

terkadang ada juga dari luar jawa yang memesan produk batik dari 

perusahaan ini, misalnya saja kalimantan dan Sumatra. Selain itu 
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kadang ada para wisatawan yang berkunjung ke perusahaan batik 

tersebut dan kemudian membeli produk-produk batik yang tersedia 

di outletnya. 

Dalam pengiriman produknya, perusahaan batik ini 

menggunakan jasa travel agar lebih cepat, untuk daerah Jakarta 

mereka menggunakan jasa dari kobra travel, untuk yogyakarta 

mereka menggunakan jasa melati travel, sedangkan untuk diluar 

jawa mereka menggunakan jasa bis antar pulau. Sebagian besar 

produknya dipasarkan di yogyakarta yaitu di Malioboro. 

 

c.   Saluran distribusi 

1).  Distribusi melalui agen 

 Yaitu pemasaran yang melayani penjualan melalui agen. 

Produsen – agen – pengecer – konsumen 

Pemasaran ini dilakukan dengan cara menyetorkan 

produknya ke agen-agen, misalnya seperti Batik Keris dan 

Danar Hadi. 

2).  Distribusi melalui pedagang 

Produsen – pedagang besar – pengecer – konsumen 

Pemasaran ini dilakukan dengan cara menyetorkan 

produknya kepada pedagang-pedagang besar, seperti batik 

Mirota yang berada di malioboro yogyakarta. 

3).  Distribusi langsung 
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Pemasaran atau penjualan yang dilakukan secara langsung 

dari produsen ke konsumen. Pemasaran ini untuk para 

konsumen yang datang langsung ke perusahaan. 

 

B.  Laporan Magang Kerja 

1.   Pengertian Magang Kerja 

Magang kerja merupakan kegiatan penunjang perkuliahan yang 

dilaksanakan oleh mahasiswa dengan diterjunkan langsung ke dunia 

kerja nyata dengan tujuan agar mahasiswa dapat menerapkan 

berbagai teori yang telah dipelajari dalam perkuliahan, sehingga 

mereka dapat lebih mengerti dan memahami bagaimana kondisi kerja 

didunia kerja yang sebenarnya. 

2.  Tujuan Magang Kerja 

Adapun tujuan dari kegiatan magang kerja adalah sebagai berikut: 

a. Kemudahan dalam identifikasi masalah tugas akhir. 

b. Kemudahan dalam memperoleh data yang dibutuhkan pada 

perusahaan terkait untuk keperluan penulisan tugas akhir. 

c. Memperoleh sertifikat magang kerja. 

3.   Pelaksanaan Magang Kerja 

a.   Tempat atau Lokasi Magang Kerja 

Magang kerja dilaksanakan di perusahaan BATIK SEKAR 

ARUM di jalan Sekar jagad No.63, Jegon Pajang Solo. 

 b.  Waktu dan Pelaksanaan Magang Kerja 
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Magang kerja dimulai pada tanggal 13 April 2009 sampai 

dengan 9 Mei 2009. Jadwal masuk magang kerja sama dengan 

jadwal masuk karyawan, yaitu setiap hari senin sampai dengan 

sabtu dari pukul 08.00 sampai 16.00, kecuali khusus hari kamis 

libur karena ada jadwal kuliah. 

4.  Kegiatan Magang Kerja 

Pada saat magang kerja, penulis didampingi langsung oleh pemilik 

perusahaan sebagai pembimbing didalam pelaksanaan magang kerja. 

Karena tujuan magang kerja penulis disitu adalah untuk mengetahui 

kegiatan-kegiatan pada proses produksi batik diperusahaan tersebut, 

maka pada saat masuk magang pada minggu pertama penulis 

diperlihatkan bahan baku yang mereka gunakan yaitu kain mori, disitu 

dijelaskan tentang macam-macam kain mori yang mereka gunakan 

untuk produksi kain-kain batik, selain itu penulis juga diperlihatkan 

berbagai motif-motif batik modern yang dibuat sendiri oleh pemilik 

perusahaan.  

Kemudian minggu kedua, penulis ditempatkan pada bagian proses 

batik cap dan pengoplosan obat batik untuk pewarnaan. Pada proses 

pengoplosan obat batik, penulis hanya diijinkan untuk melihat saja 

yaitu melihat jenis-jenis obatnya, warna-warna, dan juga ukuran 

timbangannya, karena apabila salah pengukuran timbangannya maka 

tidak akan bisa menghasilkan warna yang dikehendaki. 

Minggu ketiga, penulis ditempatkan pada proses pemolaan pada 

kain,proses pemolaan pada kain adalah dengan cara mengeblat atau 
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menjiplak motif yang sudah digambarkan pada kertas oleh pemilik 

perusahaan, meskipun hanya menjiplak gambar yang sudah ada tapi 

pekerjaan itu tidak mudah karena membutuhkan keterampilan dan 

kecepatan gerakan tangan. Setelah itu penulis ditempatkan pada 

proses batik tulis yang terletak didaerah bayat, klaten. Pada proses 

batik tulis juga membutuhkan keterampilan dan kecepatan tangan agar 

malamnya bisa sesuai dengan pola yang telah digambarkan pada kain 

dan tidak menetes kemana-mana. 

 Minggu terakhir ditempatkan pada bagian peremakan dan 

pewarnaan. Pada proses pewarnaan penulis juga tidak diijinkan untuk 

mencoba karena beresiko, untuk tangan yang tidak tahan dengan air 

keras ataupun obat-obat batik maka mereka harus menggunakan 

sarung tangan agar tangannya tidak terluka. 

Demikianlah laporan magang kerja yang telah dilakukan penulis 

selama magang kerja di perusahaan BATIK SEKAR ARUM. Melalui 

kegiatan magang kerja ini penulis diharapkan dapat mengetahui 

penerapan-penerapan teori yang didapat selama masa perkuliahan, 

selain itu juga dapat menambah pengetahuan dan pengalaman didunia 

kerja yang sebenarnya. 

 

 C.  Analisis dan Pembahasan  

1.    Proses Produksi Kain Batik Tulis   

a.  Bahan Baku Pembuatan Kain Batik Tulis 

1).  Kain 
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Bahan utama yang digunakan pada proses pembuatan kain 

batik tulis ini adalah kain mori. Kain mori yang digunakan oleh 

perusahaan ini terdiri dari beberapa macam yaitu diantaranya: 

a). Kain mori kasar.  

b). Kain mori tanggung atau Prima. 

c). Kain mori halus atau Primisima. 

Selain kain mori, perusahaan batik ini juga menggunakan 

kain kaos untuk memproduksi pakaian-pakaian jenis kaos, dan 

mereka juga menggunakan kain jenis ATBM (Asli Tangan 

Bukan Mesin) untuk memproduksi kain-kain batik tulis yang 

halus dan hasil kain tersebut nantinya dapat dijual dengan 

harga yang tinggi karena kain tersebut termasuk jenis kain yang 

cukup mahal dan proses pembuatan batik pada kain tersebut 

cukup sulit. 

Perusahaan memperoleh kain mori dan kain ATBM (Asli 

Tangan Bukan Mesin) tersebut dari pasar klewer. Untuk kain 

mori harganya hanya enam ribu per meter, sedangkan untuk 

harga kain ATBM (Asli Tangan Bukan Mesin) cukup mahal yaitu 

sembilan puluh ribu per meternya. Untuk kain kaos, perusahaan 

mengambil dari pabrik kaos dipalur dan harganya sama dengan 

kain mori yaitu enam ribu per meter. 

2) Malam 

Perusahaan ini membuat malam sendiri untuk 

meminimalisasi pengeluaran untuk proses produksinya. Bahan-
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bahan yang digunakan untuk pembuatan malam yaitu: getah 

pohon gondo, mikro atau seperti malam tapi bening, paraffin 

atau lilin, getah damar, dan kendal atau gajih sapi. Akan tetapi 

terkadang perusahaan memanfaatkan malam hasil dari lorodan 

untuk dibuat jadi malam padat lagi dan nantinya dapat 

digunakan untuk proses pembatikan lagi, dengan begitu bisa 

lebih menghemat biaya produksi. 

Harga malam apabila membeli ditoko-toko yaitu sekitar lima 

belas ribu, sedangkan apabila perusahaan membuat sendiri 

mereka hanya perlu mengeluarkan biaya sebelas ribu rupiah 

saja. Selain itu, keuntungan dari membuat malam sendiri yaitu 

perusahaan bisa menentukan sendiri kualitas untuk malam 

tersebut apakah harus pekat atau encer. Malam yang pekat 

digunakan untuk proses klowongan, sedangkan malam yang 

agak encer digunakan untuk proses tembokan.  

Malam yang dibuat pekat sekali nantinya akan digunakan 

untuk proses pembuatan batik yang tidak membutuhkan 

remakan, sedangkan malam yang dibuat encer nantinya 

digunakan untuk proses pembuatan batik yang membutuhkan 

banyak remakan karena malam yang encer akan mudah untuk 

dihancurkan. 

3) Obat untuk pewarnaan 

Untuk proses pewarnaan, perusahaan mengoplos obatnya 

sendiri karena selain lebih menghemat biaya, pengoplosan 
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tersebut juga dapat menghasilkan warna yang sesuai dengan 

keinginan mereka. Obat-obat warna yang digunakan 

perusahaan tersebut adalah Naptol dan Indigosol, dan obat-

obat tersebut harus dicampur dengan takaran atau timbangan 

yang sudah ditentukan oleh perusahaan.  

1. Naptol 

Naptol adalah warna-warna yang agak tua,campuran 

untuk naptol adalah garam atau kustik, dan apabila untuk 

proses pewarnaan kaos maka campuran tersebut harus 

ditambah dengan minyak TRO atau minyak jarak karena 

kain kaos lebih tebal dari pada kain mori, minyak jarak 

digunakan agar cairan warna lebih kental sehingga dapat 

meresap pada kain kaos. Perbandingan campuran antara 

naptol dan garam adalah 1: 3, dan penggunaan naptol 

minimal adalah 2 gram. 

2. Indigosol 

Indigosol adalah warna-warna yang agak muda atau 

warna pastel, campuran untuk indigosol adalah nitrit atau air 

keras ditambah dengan air. Perbandingan untuk indigosol 

dan nitrit adalah 1: 2. 

b. Peralatan yang digunakan dalam Proses Batik 

a). Canting 
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  Canting adalah alat yang digunakan untuk melukis pada 

waktu pembatikan kain. Canting yang digunakan pada 

perusahaan ini ada beberapa jenis, yaitu: 

1. Canting Tebok/Klowong 

Digunakan untuk menulis garis yang amat besar pada kain. 

2. Canting Loron 

 Digunakan untuk menulis dua garis secara bersamaan. 

3. Canting Telon 

 Digunakan untuk menulis tiga garis secara bersamaan. 

4. Canting Cecek  

 Digunakan untuk membuat cecek atau titik. 

 b). Wajan Kecil 

  Digunakan untuk mencairkan malam pada waktu 

pembatikan.  

 c). Kompor 

  Digunakan untuk memasak malam. 

 

 

 d). Timbangan 

Digunakan untuk menimbang obat-obat warna pada proses 

pengoplosan.  

 e). Gawangan  

Gawangan adalah alat yang digunakan untuk menggantung 

hasil kain yang sudah dibatik. 
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 f). Bak Celup 

Bak celup digunakan untuk mencelupkan kain dalam larutan   

obat atau pada proses pewarnaan.  

 g). Sarung Tangan 

Sarung tangan dipakai saat pencelupan pada proses warna 

agar tangan tidak iritasi akibat obat keras. 

 h). Tungku 

 Digunakan untuk memasak air. 

 i). Bak Lorot 

Digunakan untuk tempat memasak air yang nantinya 

digunakan   untuk proses pelorotan atau proses penghilangan 

malam. 

 j). Tongkat 

Tongkat ini digunakan untuk mengaduk atau mengangkat 

kain pada saat melorot kain batik yang direndam pada air 

panas. 

k). Besi Panas 

Digunakan untuk menghilangkan noda hitam atau malam 

yang menetes pada kain. 

 

c. Proses Produksi Batik Tulis  

      Gambar 3.2 Skema Proses Produksi Batik Tulis Sekar Arum 

Skema Urutan Proses Produksi Batik 
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                       Sumber: Data olahan perusahaan BATIK SEKAR 

ARUM 

a. Kain yang sudah dipotong 

Kain yang digunakan perusahaan ini biasanya kain mori, 

kain kaos, dan kain ATBM (Asli Tangan Bukan Mesin), tapi yang 

paling banyak digunakan adalah kain mori.  

Kain yang 
sudah dipotong 

Pola 

Klowongan 

Tembokan 

Warna 

Nglorot 

Penjemuran 

Kain Jadi 
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Kain mori yang digunakan oleh perusahaan ini adalah jenis 

kain mori yang full cotton, jenis kain mori full cotton ini sendiri ada 

tiga macam, yaitu:  

1. kasar 

2. tanggung atau prima 

3. halus atau prismisima 

Pada proses produksi, yang pertama kali dilakukan adalah 

pemotongan kain, kain dipotong sesuai kebutuhan atau ukuran. 

Akan tetapi pada pembuatan kaos, perusahaan batik ini tidak 

melakukan proses pemotongannya sendiri, tapi mereka memesan 

kain tersebut sudah dalam bentuk potongan. 

b. Pola 

Pola digambar manual pada kain dengan menggunakan 

pensil dan karbon yang ditaruh ditengah-tengah kain agar pola 

tersebut dapat langsung tergambar pada dua sisi kain. Pemolaan 

pada kain dilakukan dengan cara menjiplak dari gambar yang 

sudah dibuat oleh pemilik perusahaan. Pola yang dibuat beraneka 

ragam karena pemilik perusahaan batik tersebut memiliki kreatifitas 

dan jiwa seni yang cukup tinggi. Terkadang pola dibuat sesuai 

dengan pesanan dari konsumen.      Dengan pembuatan pola 

sendiri, maka perusahaan lebih bisa menghemat biaya produksi 

karena mereka tidak perlu membeli pola dari orang lain, selain itu 

pola yang dibuat oleh perusahaan tersebut tidak sama dengan 

yang ada dipasaran, tapi terkadang ada orang yang menjiplak 
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karya dari bapak sarpono tersebut dan kemudian dibuat untuk batik 

printing. 

c. Klowongan 

Klowongan adalah proses menempelkan atau melekatkan 

malam dengan menggunakan canting sesuai dengan pola yang 

sebelumnya sudah digambarkan pada kain tersebut. Klowongan 

disini berupa garis-garis atau gambar-gambar bagian luar dari pola 

tersebut. Pada klowongan ini menggunakan malam yang encer. 

d. Tembokan 

Tembokan adalah proses menutup pola pada kain dengan 

menggunakan malam yang lebih pekat dan tebal. Tembokan 

merupakan bagian dalam dari pola setelah diklowong. Proses ini 

dilakukan dengan tujuan untuk menutup kain pada bagian tertentu 

agar nantinya pada waktu proses pewarnaan kain yang tertutup 

malam tersebut tetap berwarna putih. Pada tembokan ini 

menggunakan malam yang lebih pekat dan tebal. 

e. Warna 

Proses pewarnaan dilakukan berkali-kali sesuai dengan 

jumlah kombinasi warna yang diinginkan. 

Proses pewarnaan pada perusahaan ini menggunakan dua macam 

obat pewarna, yaitu: 

1. Naptol 

Naptol ini merupakan jenis obat dengan warna-warna yang 

agak tua. Proses pewarnaan dengan menggunakan naptol ini 
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harus menggunakan campuran, karena kalau tidak diberi 

campuran maka warna yang diinginkan tidak akan bisa muncul. 

Campuran dari naptol itu sendiri adalah garam dan kustik, 

campuran tersebut digunakan untuk pewarnaan pada jenis kain 

mori dan ATBM (Asli Tangan Bukan Mesin). Proses 

pencampuran obat pewarna tersebut tidak sembarangan, tapi 

harus menurut takaran yang sudah ditentukan oleh perusahaan, 

sebelumnya perusahaan tersebut sudah menciptakan takaran 

warnanya sendiri sehingga bisa menghasilkan warna-warna 

yang sesuai dengan keinginan perusahaan ataupun konsumen. 

Perbandingan antara naptol dengan garam adalah 1:3, dan 

batas minimal penggunaan naptol adalah dua gram. Sedangkan 

perbandingan campuran antara naptol dan kustik adalah 1 : 1/2. 

misal, Perbandingan naptol dan garam: 

   

Naptol : Garam 

  2 gram : 6 gram 

     Perbandingan naptol dan kustik 

  Naptol : Kustik 

  2 gram : 1 gram 

  Untuk proses pewarnaan pada kaos juga menggunakan 

naptol yang dicampur dengan garam dan ditambah lagi dengan 

minyak TRO atau minyak yang berasal dari pohon jarak, 

penggunaan minyak jarak itu dimaksudkan agar obat pewarna 
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tersebut menjadi lebih kental sehingga warnanya dapat mudah 

meresap pada kain kaos karena kain kaos lebih tebal daripada 

kain mori atau ATBM (Asli Tangan Bukan Mesin). Penggunaan 

minyak TRO untuk kaos yaitu sebanyak dua gram untuk dua 

meter kain. Warna yang dihasilkan dari naptol ini bersifat tahan 

lama dan tidak mudah luntur. 

Tahap-tahap proses pewarnaan dengan menggunakan 

naptol adalah sebagai berikut: 

a. Kain yang sebelumnya sudah dibatik dicelupkan kedalam 

bak pertama yaitu bak yang berisi larutan naptol, kain 

dicelup sampai rata atau sampai larutan naptol tersebut 

meresap kesemua bagian kain. Setelah itu kain tersebut 

diatuskan sampai agak kering dan tidak menetes lagi. 

b. Setelah kain tersebut sudah agak kering, lalu kain tadi 

didicelupkan kedalam bak kedua yang berisi larutan garam 

sampai warna timbul. Setelah timbul warna, kain tadi 

diatuskan kembali selama beberapa menit sampai kain agak 

kering dan tidak menetes. 

c. Kemudian tahap selanjutnya, kain yang sudah diatuskan tadi 

dicelupkan kedalam bak ketiga yang berisi air bersih untuk 

dicuci. 

d. Selanjutnya kain itu dicelupkan lagi pada bak keempat yang 

berisi air bersih untuk dicuci kembali agar lebih bersih lagi.   
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  Proses pewarnaan dari tahap pertama yang dimulai dari 

pencelupan pada bak pertama sampai pada tahap terakhir yaitu 

pada bak yang berisi air bersih tadi dilakukan sebanyak dua kali 

agar warna yang dihasilkan lebih bagus dan tahan lama. 

2. Indigosol 

  Warna-warna yang dihasilkan dari indigosol ini cenderung 

pada warna yang lebih muda  daripada warna yang dihasilkan 

oleh naptol. Warna-warna indigosol adalah warna-warna 

pastel.Proses pewarnaan yang menggunakan indigosol ini juga 

memerlukan campuran seperti halnya naptol tadi, campuran 

dari indigosol ini sendiri adalah nitrit atau air keras dan ditambah 

dengan air.  

 Perbandingan indigosol dan nitrit atau air keras adalah 1: 2, 

sedangkan untuk airnya hanya secukupnya saja. 

 Contoh, perbandingan antara Indigosol : Nitrit   

               2 gram : 4 gram 

  Proses pewarnaan dengan indigosol ini tidak berbeda 

dengan naptol karena tahap-tahap yang dilaluinya sama, hanya 

saja obat warna yang digunakan berbeda.  

 Tahap-tahap proses pewarnaan dengan menggunakan 

indigosol adalah sebagai berikut: 

a. Kain yang telah dibatik dicelupkan pada bak pertama yang 

berisi larutan indigosol sampai larutan tersebut meresap 
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kesemua bagian dari kain itu, kemudian diatuskan pada 

besi-besi yang biasa digunakan untuk pengatusan. 

b. Apabila kain tadi sudah agak kering, lalu kain itu dicelupkan 

pada bak kedua yang berisi larutan nitrit atau air keras 

sampai timbul warna, kemudian atuskan kembali agar kain 

tidak menetes lagi. 

c. Selanjutnya kain yang sudah diatuskan tadi diucelupkan 

pada bak ketiga yang berisi air bersih untuk dicuci. 

d. Kemudian kain itu dicelupkan lagi pada bak keempat yang 

juga berisi air bersih untuk dicuci lagi agar kain itu lebih 

bersih dan obat-obat warna tersebut hilang dari kain itu. 

 Tahap-tahap pewarnaan dari tahap pertama sampai terakhir 

tersebut diatas juga dilakukan sebanyak dua kali agar 

menghasilkan warna yang lebih bagus dan tidak mudah luntur. 

f. Nglorot 

 Setelah kain mengalami proses pewarnaan tadi, maka pada 

tahap selanjutnya kain tersebut harus dimasukkan pada proses 

pelorotan, yaitu proses menghilangkan malam yang menempel 

pada kain. Setelah kain selesai dicuci pada air bersih pada tahap 

yang kedua kalinya, maka selanjutnya kain tersebut harus melalui 

proses pelorotan. Kain yang sudah selasai dicuci dimasukkan pada 

bak lorot yang berisi air panas sambil diaduk-aduk dengan 

menggunakan kayu agar malam mudah terlepas dari kain. Proses 

pelorotan dilakukan agak lama sampai kain tersebut bersih dari 

malam. 
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g. Penjemuran 

 Setelah melalui berbagai macam tahap diatas, maka tahap 

selanjutnya adalah penjemuran. Apabila kain sudah selesai dilorot 

lalu kain tersebut diatuskan terlebih dahulu pada besi-besi 

pengatus sampai air tidak terlalu banyak menetes lagi, kemudian 

kain-kain tersebut dijemur dibawah sinar matahari pada halaman 

yang sudah disediakan untuk penjemuran agar kain-kain tersebut 

cepat kering. 

h. Kain Jadi 

 Proses penjemuran tadi sudah merupakan proses terakhir 

dari proses batik, kain itu sudah berupa kain jadi dan siap untuk 

tahap finishing. Kain-kain jadi tersebut kemudian dikemas pada 

plastik-plastik untuk kemudian nanti akan dipasarkan ke konsumen 

baik secara langsung maupun tidak langsung atau melalui 

distributor.  

 

2.  Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan pada proses 

batik tulis dan waktu yang diinginkan oleh perusahaan. 

  Faktor waktu sangatlah penting dan berpengaruh terhadap 

kegiatan produksi. Setiap kegiatan pada proses produksi harus bisa 

dijalankan dengan tepat waktu dan sesuai dengan yang telah 

ditetapkan oleh perusahaan agar tidak terjadi keterlambatan 

produksi sehingga membuat konsumen menunggu atau berpindah 

ke produk dari perusahaan lain.  

   Pada perusahaan BATIK SEKAR ARUM ini juga 

menetapkan waktu pada para karyawannya dalam melaksanakan 
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setiap pekerjaan pada proses produksi batik tulis. Berikut ini adalah 

waktu yang ditetapkan oleh perusahaan untuk proses produksi 

batik tulis dan waktu yang dibutuhkan karyawan untuk 

menyelesaikan pekerjaannya, disini penulis mengambil contoh 

pada kain mori: 

 

 

Tabel 3.2 Data Waktu Penyelesaian Pekerjaan 

 

Jenis Kegiatan Waktu yang diinginkan 

perusahaan 

Waktu yang dibutuhkan 

oleh karyawan 

Pemotongan kain 0 0 

Pola  1 hari 15 potong kain 1 hari 10 sampai 13 

potong kain 

Klowongan 1 hari 2 sampai 3 potong 

kain (batik tulis kasar). 

5 hari 1 potong kain 

(batik tulis sedang). 

1,5 sampai 2 bulan 1 

potong kain (batik tulis 

halus). 

1 hari 2 potong kain (batik 

tulis kasar). 

1 minggu 1 potong kain 

(batik tulis sedang). 

2 bulan 1 potong kain 

(batik tulis halus). 

tembokan  1 hari 2 sampai 3 potong 

kain (batik tulis kasar). 

5 hari 1 potong kain 

(batik tulis tanggung). 

1,5 sampai 2 bulan 1 

potong kain (batik tulis 

halus). 

1 hari 2 potong kain (batik 

tulis kasar). 

1 minggu 1 potong kain 

(batik tulis tanggung). 

2 bulan 1 potong kain 

(batik tulis halus). 
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Warna 30 sampai 45 menit 30 sampai 45 menit 

Nglorot  1 jam 1 sampai 1,5 jam 

Penjemuran    3 sampai 4 jam 3 sampai 5 jam 

Kain jadi 0 0 

                                Sumber: Data olahan perusahaan BATIK SEKAR 

ARUM 

 

 

 

1. Pemotongan kain 

Kegiatan pemotongan kain tidak membutuhkan waktu, 

karena perusahaan BATIK SEKAR ARUM ini memesan kainnya 

sudah dalam bentuk potongan dan siap untuk melalui tahap-tahap 

dalam proses produksi. 

2. Pola 

Proses pola tidak membutuhkan waktu terlalu lama karena 

para pegawai hanya perlu menjiplak saja dari pola yang sudah 

diberikan oleh perusahaan. Dari pihak perusahaan menginginkan 

agar para karyawannya dapat menyelesaikan 15 potong kain dalam 

waktu sehari, akan tetapi kadang para pegawai hanya bisa 

menyelesaikan 10 sampai 13 potong saja dalam waktu sehari. 

Pada proses pola terkadang tidak bisa mencapai target yang 

ditentukan oleh perusahaan. 

Sebab: ketidak tersediaannya tempat untuk proses pola, maka 

kegiatan pola dilakukan dirumah para karyawan masing-masing, 
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mereka mengambil kain dan pola dari perusahaan kemudian 

dibawa pulang, dan karena proses pengerjaannya dirumah maka 

mereka tidak akan bisa konsentrasi secara penuh pada 

pekerjaannya. 

Akibatnya: kain-kain pola yang akan dikirim pada karyawan pada 

proses pembatikan menjadi berkurang dan proses produksi jadi 

agak terlambat. 

 

 

3. Klowongan 

Proses klowongan memerlukan waktu yang cukup lama 

karena membutuhkan ketelitian.  

Untuk batik tulis yang menggunakan kain mori kasar, para 

karyawan dapat menyelesaikan dua potong kain dalam sehari. 

Untuk batik tulis yang menggunakan kain mori tanggung, mereka 

dapat menyelesaikan satu potong kain dalam waktu satu minggu. 

Sedangkan untuk batik tulis halus membutuhkan waktu yang lebih 

lama lagi yaitu sekitar dua bulan untuk satu potong kain karena 

jenis kain mori yang digunakan adalah yang berbahan halus 

sehingga sulit untuk dibatik. 

Padahal standar waktu yang diberikan oleh perusahaan 

yaitu, untuk batik tulis kasar adalah satu hari untuk dua sampai tiga 

potong kain, untuk batik tulis tanggung adalah lima hari satu potong 
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kain, dan untuk batik tulis halus yaitu satu setengah atau dua bulan 

untuk satu potong kain. 

Pada proses ini terjadi keterlambatan, 

Sebab: kerumitan motif batik dan karena pengerjaannya dirumah 

masing-masing karyawan. 

Akibatnya: terjadi pemoloran waktu penyelesaian sehingga proses 

selanjutnya juga terlambat. 

4. Tembokan 

  Proses tembokan sama dengan proses pada klowongan, 

proses ini juga memerlukan waktu yang lama untuk pengerjaannya. 

Kedua proses ini hampir sama karena dua proses ini termasuk 

dalam proses pembatikan. 

5. Warna 

  Proses warna tidak terlalu lama karena hanya mencelupkan 

pada larutan warna yang telah disediakan. Pencelupan warna 

dilakukan sebanyak dua kali agar warna yang dihasilkan lebih 

bagus. Proses ini hanya membutuhkan waktu tiga puluh sampai 

empat puluh lima menit saja, dan disini jarang terjadi keterlambatan 

atau pemoloran waktu. 

6. Nglorot 

  Pada proses nglorot ini membutuhkan waktu sekitar satu 

jam, tapi terkadang terjadi pemoloran waktu, 

 Sebab: terkadang malam belum sepenuhnya terlepas dari kain. 
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 Akibatnya: proses penjemuran tertunda sehingga karyawan pada 

tahap penjemuran menjadi menganggur. 

7. Penjemuran 

  Penjemuran tidak dilakukan terlalu lama, hanya 

membutuhkan waktu sekitar tiga sampai empat jam saja, akan 

tetapi kadang penjemuran tersebut dilakukan lebih lama sekitar 

satu jam atau lebih, 

 Sebab: apabila cuaca agak kurang mendukung atau cuaca sedang 

mendung maka proses penjemuran kain dilakukan lebih lama lagi. 

 Akibatnya: kain yang dijemur terlalu lama akan membuat warna 

kain menjadi kurang cerah, selain itu pemoloran waktu penjemuran 

juga mengakibatkan terlambatnya proses finishing sehingga produk 

tidak bisa segera dipasarkan. 

8. Kain jadi 

  Kain-kain jadi hasil dari produksi tadi diserahkan ke bagian 

gudang untuk selanjutnya akan dipasarkan kekonsumen. 

 

Target produksi perusahaan BATIK SEKAR ARUM dalam sebulan : 

  Untuk batik tulis, perusahaan BATIK SEKAR ARUM ini 

dalam sebulan mempunyai target produksi sebanyak lima ratus 

potong kain, tapi terkadang perusahaan tersebut mendapat pesanan 

dari konsumen-konsumennya sehingga mereka harus menambah 

jumlah produksinya yang kadang mencapai seribu potong potong 

kain batik tulis atau bahkan lebih. Perusahaan BATIK SEKAR ARUM 
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harus bisa memenuhi target produksi perusahaan beserta pesanan 

tersebut agar tidak mengecewakan konsumen, tapi karena adanya 

pemoloran waktu kerja pada proses produksi tadi maka penyerahan 

atau penyetoran produk kain kain batik tulis tersebut juga menjadi 

terlambat dan tidak tidak sesuai jadwal yang sudah ditentukan. 

Misalnya, waktu yang dijadwalkan untuk penyelesaian produksi kain 

tersebut adalah sebulan, tapi pada kenyataannya kain batik tersebut 

bisa selesai dalam waktu sebulan lebih. Dengan begitu proses 

produksi kurang efektif dan mengakibatkan konsumen menunggu 

dan merekamenjadi merasa kurang puas dengan pelayanan 

tersebut. Karena ketidakpuasan mereka itu, maka bisa 

mengakibatkan mereka untuk pindah keproduk dari perusahaan lain. 

Target produksi batik tulis perusahaan BATIK SEKAR ARUM pada 

bulan juni 2009: 

Target produksi perusahaan :  1200 potong. 

Realita capaian produksi bulan juni :  1155 potong. 

Kesepakatan waktu selesai  :  satu bulan 

Realita waktu yang dibutuhkan :  satu bulan lebih satu   

minggu.   

Jadi waktu tersebut tersebut tidak sesuai dengan standar karena 

dalam sebulan target produksi yang telah ditetapkan tidak bisa tercapai 

sehimgga terjadi pertambahan waktu atau pemoloran waktu 

penyelesaian produksi, semua itu disebabkan karena: 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

52 
 

1).  Tidak adanya tempat diperusahaan yang khusus dipakai untuk 

kegiatan pola dan batik tulis. 

2).  Pekerjaan pola dan pembatikan dibawa pulang kerumah oleh 

masing-masing karyawan, oleh karena itu mereka tidak bisa 

konsentrasi penuh pada pekerjaannya. 

3).  Sebagian waktu karyawan digunakan untuk mengurus keluarganya 

dirumah. 

4).  Apabila ada tetangga atau rekan yang punya hajat, maka karyawan 

tersebut ijin keperusahaan untuk libur kerja. 

5).  Pada bulan juni ini ada beberapa karyawan yang mengurusi 

pendaftaran sekolah bagi anak-anaknya sehingga pekerjaan 

mereka terbengkelai. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

Bagian terakhir dari penulisan Tugas Akhir ini berisi kesimpulan 

saran. Kesimpulan diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan 

berdasarkan data-data yang telah didapat. Sedangkan saran diperoleh 

berdasarkan kesimpulan yang ada, yaitu berisi masukan-masukan dengan 

tujuan untuk memperbaiki berbagai masalah dan kendala yang ada 

didalam perusahaan. 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan data-data yang telah diperoleh dari perusahaan 

BATIK SEKAR ARUM Pajang Solo, maka penulis dapat menarik 

kesimpulan dari pembahasan-pembahasan masalah diatas. Adapun 

kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut: 

1. Bahan baku yang digunakan oleh perusahaan adalah kain mori, kain 

kaos, dan kain ATBM (Asli Tangan Bukan Mesin). Kain mori sendiri 

ada tiga macam, yaitu kain mori kasar, kain mori tanggung atau 

prima, dan kain mori halus atau primisima. Semua bahan baku kain 

tersebut dibeli sendiri ke pedagang kain dipasar klewer dan pabrik 

kain dipalur. Bahan baku lainnya adalah malam dan obat-obat 

pewarna yaitu naptol dan indigosol. 

2. Peralatan yang digunakan pada proses produksi masih tradisional, 

tapi urutan proses produksi yang diterapkan sudah agak modern dan 

motif-motif yang dipakai juga merupakan motif-motif batik modern. 
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3. Terjadi pemoloran waktu pada kegiatan proses produksi yaitu realita 

waktu yang dibutuhkan karyawan tidak sesuai dengan standar waktu 

yang ditetapkan oleh perusahaan. Pemoloran waktu disebabkan 

karena tidak terdapat tempat untuk proses pola dan batik tulis 

sehingga karyawan membawa pulang pekerjaannya untuk dikerjakan 

dirumah. 

B. SARAN 

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh diatas, maka dapat 

dikemukakan saran yang dapat bermanfaat bagi perusahaan. 

1.  Sebaiknya perusahaan lebih meningkatkan pengawasan terhadap 

para karyawannya, terutama untuk karyawan bagian pola dan 

pembatikan (klowongan dan tembokan) agar mereka lebih 

konsentrasi terhadap pekerjaannya. 

2.  Seharusnya perusahaan menambah tempat untuk proses pola dan 

batik tulis agar waktu produksi lebih efektif. 

3.  Sebaiknya perusahaan juga harus menertibkan para karyawannya 

yaitu bekerja delapan jam dalam sehari tapi tetap memberikan 

kelonggaran dengan cara memberikan kebebasan pada 

karyawannya tentang jam masuk, tapi mereka harus tetap bekerja 

delapan jam dalam sehari dan semua pekerjaannya itu harus 

dikerjakan di perusahaan tersebut saja agar mereka lebih bisa 

konsentrasi penuh pada pekerjaannya sehingga pekerjaan 

tersebut bisa cepat selesai dan tidak terjadi pemoloran waktu lagi. 
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Tata Letak (Layout) Perusahaan 
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KETERANGAN : 

1. Tempat pengoplosan obat-obat warna 

2. Tempat untuk membatik cap 

3. Bak celup Naphtol 

4. Bak Garam Naphtol 

5. Gawangan untuk mengantungkan kain setelah dicelup 

6. Bak celup Indigosol 

7. Bak untuk air Keras / Natrium Nitrit (NaNO2) 

8. Bak berisi air untuk membilas kain 

9. Bak Lorod, digunakan untuk melorod kain 

10. Tempat penjemuran dan peremakan 

11. Tempat pengepakan  

12. Tempat finishing 

13. Tempat jahit dan obras 

14. Showroom / outlet untuk menjual batik 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

59 
 

 
   
  Kain Mori Pola Asli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Jiplak Pola                                              Wajan Malam danParafin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       Klowong                                    Tembokan  
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 Bak-bak pewarnaan             Pewarnaan 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Pembilasan Pelorotan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Malam      Outlet 
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