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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau 

barang setengah jadi menjadi barang jadi barang jadi yang memiliki nilai tambah 

untuk mendapatkan keuntungan.Hasil industri tidak hanya berupa barang, tetapi juga 

dalam bentuk jasa (Godam, 2016). 

Asal usul batik tulis asli Banjarnegara di Desa Gumelem Wetan Kecamatan 

Susukan Kabupaten Banjarnegara Propinsi Jawa Tengah, adalah peninggalan Nenek 

Moyang kita pada jaman Kademangan pada tahun 1573, yang sampai sekarang masih 

ada, dengan mengalami berbagai macam pasang surut baik dalam pengembangan, 

pemasaran, serta desain, serta motif-motif pembaharuan. (“Home Industri”Batik Setia 

Usaha, 2015). 

Pada tahun 1999, Batik Gumelem muncul lagi dengan pengelola Putri dari Ibu 

Martini, yang kebetulan jadi Kepala Desa, dengan keberadaan batik sekarang dengan 

upaya-upaya pengembangan antara lain: (1) Meningkatkan pembaharuan-

pembaharuan motif, gaya, serta warna yang dipakai oleh anak, remaja ataupun tua. (2) 

Memasyarakatan batik melalui berbagai kegiatan. (3) Mengorganisasikan pembatik 

menjadi bentuk koperasi, dengan tujuan kesejahteraan anggotanya. (4) Memikirkan 

upaya untuk mengembangkan batik agar dapat mempromosikan ke daerah lain. 

(“Home Industri” Batik Setia Usaha, 2015) 

Batik adalah salah satu cara pembuatan bahan pakain. selain itu batik bisa 

mengacu pada dua hal, yang pertama adalah teknik pewarnaan kain dengan 
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menggunakan malam untuk mencegah pewarnaan sebagian dari kain. Pengertian 

kedua adalah kain atau busana yang dibuat dengan teknik tersebut, termasuk 

penggunaan motif-motif tertentu yang memiliki kekhasan (Prasetyo, 2010). 

Batik Gumelem Wetan Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara 

berkembang dari tahun 1999-2016. Batik sudah banyak dikenal oleh masyarakat Desa 

Gumelem Wetan. Batik terkenal pada tahun 2003 hingga tahun 2016. Pemasaran yang 

sering dilakukan dengan cara lewat internet. Jumlah industri Batik Setia Usaha 

berjumlah 30 orang dan mayoritas perempuan pada usia 20 tahun keatas sampai usia 

60 tahun (“Home Industri“Batik Setia Usaha,2016). 

Batik Gumelem Wetan memiliki ciri khas sendiri yaitu dari sisi motif, antara 

lain: Putri malu, Kembang pare, godong kosong, burung merak, semi tulis, garuda, 

kupu-kupu, kawung, gajah, sidoluhur, daun, merak, bulusan bambu, bintang laut, 

bunga anggur, wahyu tumurun dan ayam kupu.(“Home Industri”Batik Setia Usaha, 

2015).Secara ekonomi masyarakat Desa Gumelem Wetan, Kecamatan Susukan 

Kabupaten Banjarnegara kehidupannya beraneka ragam, ada yang berprofesi sebagai 

pegawai negeri, wiraswasta, petani,dan buruh batik, tetapi untuk menambah 

pendapatan keluaraga, mereka mengembangkan kerajinana tangan yaitu membuat 

batik tulis tangan yang merupakan asli dari Desa Gumelem Wetan.Batik tidak hanya 

dihasilkan sebagai karya seni, akan tetapi memiliki makna yang sangat mendalam. 

Batik juga merupakan fungsi sebagai sumber kebudayaan dan pendapatan ekonomi 

didalam masyarakat.  

Batik di Desa Gumelem Wetan Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara 

sangat menarik karena proses pembuatan batik sangat membutuhkan kesabaran dan 
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keterampilan,  dari proses mencanting sampai selesai dibutuhkan waktu yang lama 

untuk menghasilkan karya yang indah. Salah satu kelemahan Industri di Desa 

Gumelem Wetan Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara adalah sulitnya 

mencari tenaga kerja yang mengetahui seni batik. Batik menjadi karya bangsa 

indonesia yang diakui dunia, sebagaimana UNESCO mengakui batik sebagai warisan 

budaya dari Indonesia dan batik juga dianggap sebagai ikon budaya bangsa yang unik 

karena memiliki simbol-simbol dan tradisi dimasyarakat(Spemuda,Akhir maret 2010). 

Berdasarkan fenomena tersebut  penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut 

tentang “Karakteristik dan Motivasi Buruh Industri Batik di Desa Gumelem Wetan, 

Kecamatan Susukan, Kabupaten  Banjarnegara”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah Karakteristik Buruh “Home Industri” Batik di Desa Gumelem 

Wetan Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara? 

2. Bagaimana Motivasi Buruh “Home Industri” Batik di Desa Gumelem Wetan 

Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, Penelitian ini bertujuan: 

1. Untuk mengetahui Karakteristik Buruh “Home Industri” Batik di Desa Gumelem 

Wetan Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara. 

2. Untuk mengetahui Motivasi Buruh “Home Industri” Batik di Desa Gumelem 

Wetan Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi berbagai piha, antara 

lain: 

1. Bagi masyarakat Desa Gumelem Wetan, KabupatenBanjarnegara memberikan 

informasi, wacana, dan pengetahuan kepada masyarakat untuk mempertahankan 

hasil budaya bangsa yang memiliki nilai kebudayaan yang tinggi. 

2. Bagi Pemerintah Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara dapat memberikan 

pengetahuan dan gambaran dalam melestarikan hasil budaya bangsa.  

3. Bagi kalangan akademis diharapkan sebagai referensi untuk penelitian yang akan 

melaksanakan penelitian sejenis. 
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