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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Hakikat Industri 

1. Pengertian Industri 

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. Usaha perakitan atau assembling dan juga reparasi 

adalah bagian dari industri.Hasil industri tidak hanya berupa barang, tetapi juga dalam 

bentuk jasa.(Godam, 2016) 

Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, 

barang yang setengah jadi atau barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk 

penggunanya, termasuk kegiatan rancangan bangunan dan prekeyasaan industri yakni 

kelompok industri hulu (kelompok industri dasar), kelompok industri hilir, dan 

kelompok industri kecil. Bidang usaha industri adalah lapangan kegiatan yang 

bersangkutan dengan cabang industri yang mempunyai ciri khusus yang sama atau 

hasilnya bersikap akhir dalam proses industri (UU RI No 5 Tahun 1984 tentang 

perindustrian).Dari beberapa pendapat diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa 

industri merupakan bahan yang diambil langsung dari sumber daya alam untuk proses 

produksi selanjutnya untuk diolah dan siap pakai oleh konsumen. 

 

2. Klasifikasi Industri 

a. Klasifikasi industri berdasarkan tenaga kerja yang digunakan, industri dapat 

dibedakan menjadi: 

1) Industri rumah tangga, yaitu industri yang menggunakan tenaga kerja dari empat 

orang. Ciri industri ini memiliki modal yang sangat terbatas, tenaga kerja berasal 
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dari anggota keluarga, dan pemilik dan pengrajin industri biasanya kepala rumah 

tangga itu sendiri atau anggota keluarganya. 

2) Industri kecil, yaitu industri tenaga kerjanya berjumlah sekitar 5 sampai 19 orang. 

ciri industri kecil adalah memiliki modal yang relatif kecil, tenaga kerjanya berasal 

dari lingkungan sekitar atau masih ada hubungan saudara. 

3) Industri sedang, yaitu industri yang menggunakan tenaga kerja sekitar 20 sampai 

99 orang. Ciri industri sedang adalah memiliki modal yangcukup besar, tenaga 

kerja memiliki keterampilan tertentu dan pemimpin perusahaan kemampuan 

manajerial tertentu. 

4) Industri besar, yaitu industri dengan jumlah tenaga kerja lebih dari 100 orang. ciri 

industrI adalah memiliki modal besar yang dihimpun secara kolektif dalam bentuk 

pemilihan saham, tenaga kerja harus memiliki ketrampilan khusus, dan pemimpin 

perusahaan dipilih melalui uji kemampuan dan kelayakan (Daud Sajo, 2009). 

Dari pengertian diatas penulis dapat menyimpulkan bahawa klasifikasi 

industri merupakan pembentukan suatu kelompokagar dapat menjadi tenaga kerja 

untuk sebuah industri. 

 

3. Volume Penjualan 

Penjualan merupakan tujuan utama dilakukannya kegiatan perusahaan. 

Perusahaan, dalam menghasilkan barang/jasa, mempunyai tujuan akhir yaitu menjual 

barang/jasa tersebut kepada masyarakat. Oleh karena itu, penjualan memegang 

peranan penting bagi perusahaan agar produk agar produk yang dihasilkan oleh 

perusahaan dapat terjual dan memberikanpenghasilan bagi perusahaan. Penjualan 

yang dilakukan oleh perusahaan bertujuan untuk menjual barang/jasa yang diperlukan 

sebagai sumber pendapatan untuk menutup semua ongkos guna memperoleh 
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laba.Kegiatan penjualan merupakan suatu kegiatan yang harus dilakukan oleh 

perusahaan dengan memasarkan produknya baik berupa barang atau jasa. Kegiatan 

pejualan yang dilaksanakan oleh perusahaan bertujuan untuk mencapai volume 

penjualan yang diharapkan dan menguntungkan untukmencapailaba maksimum bagi 

perusahaan(Xerma2013).Dari pengertian diatas maka penulis dapat menyimpulkan  

bahwa volume penjualan merupakan suatu tingkat keberhasilan penjual produk yang 

dinilai menurut satuan mata uang berdasarkan hasil usaha yang dilaksanakan. 

 

4.  Industri Manufaktur dan Jasa 

Istilah manufaktur berasal dari dua kata bahasa latin, yaitu manus dan factus 

yang berarti manus adalah tangan dan factus adalah mengerjakan. Jadi manufaktur 

artinya mengerjakan dengan tangan atau proses pembuatan produk yang dikerjakan 

dengan tangan. Pengertian manufaktur sekarang adalah proses pembuatan produk 

dengan bantuan mesin dan pengontrolanbahkan dikerjakan secara automatis penuh, 

tetapi tetap melalui pengawasan secara manual. Contoh industri Manufaktur, yaitu : 

Industri semen, obat-obatan, otomotif, elektronika, pakaian, makanan & minuman, 

tekstil, sepatu, barang keperluan rumah tangga, dan lain lain.  

Industri Pelayanan/ Jasa yaitu industri yang bergerak dibidang pelayanan atau 

jasa, baik untuk melayani dan menunjang aktifitas industri yang lain maupun langsung 

memberikan pelayanan/jasa kepada konsumen. Contoh Industri Jasa, yaitu: Asuransi, 

Bursa efek, Perbankan, Transportasi, Pendidikan, Perdagangan, Perawatan kesehatan, 

Telekomunikasi, dan lain lain(Godam, 2016) 

Dari pengertian diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa produk  hasil 

industri manufaktur dapat disimpan dalam jangka waktu tertentu, sedangkan hasil dari 

industri jasa hanya dapat dinikmati.  
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B. Industri Batik 

1. Pengertian Industri Batik 

Batik merupakan salah satu unsur kebudayaan indonesia asli. Batik dikenal, 

dipakai oleh nenek moyang hingga generasi bangsa indonesia sekarang. Unsur 

kebudayaan batik telah menempuh perjalanan yang panjang. Ragam hias pada batik 

merupakan pencerminan cipta rasa manusia indonesia dan kedudukan sosial (Asmito, 

1992). 

Batik merupakan tehnik didalam menulis atau menggambar pada media 

tertentu dengan menggunakan lilin batik atau malam untuk mencegah sebagian warna 

lain,didalam pembuatan batik lilin atau malam berfungsi untuk mencegah penyerapan 

warna lain pada saat proses pewarnaan. (Vina, 2014) 

Batik merupakan salah satu cara pembuatan bahan pakaian. selain itu batik  

bisa mengacu dua hal, yang pertama adalah teknik pewarnaan kain dengan 

menggunakan malam untuk mencegah pewarnaan sebagaian dari kain. pengertian 

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

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

Dari beberapa pendapat diatas maka penulis menyimpulkan tidak sembarangan 

orang bisa menjadi pembatik karena sangat membutuhkan keuletan. 

 

2. Perkembangan Industri Batik 

Motif batik bukan hanya sekedar hasil karya seorang seniman batik, melainkan 

merupakan karya yang mempunyai nilai-nilai filosofis yang sangat mendalam. Batik 

waktu itu tidak terlepas dari berbagai simbol-simbol dalam kehidupan. Batikpun 

menjadi hasil karya seni budaya. Kemudian batik meluas dan memasuki kehidupan 
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masyarakat luas, sehingga bagi generasi berikutnya menjadi bagian dari warisan 

tradisional dan merupakan keharusanmemiliki atau memakainya. Meluasnya pemakai 

atau konsumen batik mendorong pengusaha untuk dapat menyediakan batik dengan 

berbagai tingkat kwalitas dan harga. Perkembangan jenis batik ini dipengaruhi juga 

oleh perkembangan jenis bahan yang tersedia di pasar serta teknologi. 

Perkembangan kerajinan batik sekarang tidak hanya dituangkan di atas kain, 

melainkan sudah mulai berinovasi dan menjadi industri kreatif seperti kerajinan batik 

dituangkan ke alat-alat rumah tangga dalam bentuk seprei, korden, penutup kulkas dan 

dispenser. Inovasi kedalam bentuk asesoris berbahan baku batik, blangkon, tas, 

dompet, sandal, mukena, sajadah, dan lain-lain. Batik juga merupakan salah satu 

kekayaan budaya Indonesia, yang selalu mengalami perkembangan yang cukup 

signifikan. Pada awalnya batik hanya dibuat oleh para penggrajin dengan alat 

lukis/tulisnya berupa canting, namun seiring waktu jenis batik menjadi beraneka 

ragam(Rahardi Ramelan, 2008). 

Dari pendapat diatas penulis menyimpulkan batik dapat berkembang dari 

kreatif seseorang yang dilimpahkan tidak hanya untuk seni kain melainkan dapat 

dikembangkan untuk menjadi beraneka ragam kreasi lukisan.  

 

3. Jenis-Jenis Batik 

Macam-macam jenis batik adalah: 

a.  Batik Tulis 

Batik tulis merupakan awal perkembangan kesenian “mbatik”. Batik tulis 

merupakan batik yang dibuat oleh para pengrajin (mulanya hanya wanita) dengan 

menggunakan alat canting dan malam (lilin batik). Canting yaitu alat yang terbuat dari 
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bahan tembaga, terdiri dari tempat untuk menampung malam dan memiliki ujung 

berupa saluran kecil sebagai tempat keluarnya malam. Batik tulis merupakan batik 

yang pembuatannya memakan waktu lebih lama, oleh karena itu batik tulis dikenal 

dengan originalitas, kualitas, kemewahan dan keindahannya  (Ksandi Lojaya, 2010). 

Batik tulis memiliki keunikan tersendiri dibandingkan batik lainnya, antara 

lain:  

1) Merupakan lukisan asli para pengrajin batik, sehingga desain/gambar pada batik 

tulis tidak ada pengulangan yang jelas sehingga gambar tampak lebih luwes.  

2) Gambar pada batik tulis dapat dilihat pada kedua sisi kain (tembus bolak-balik), 

dengan warna dasar kain lebih muda dari pada warna goresan motif.  

3) Harga jual batik tulis relatif lebih mahal.  

 

b.  Batik Cap 

Menurut Ksandi Lojaya (2010)Batik cap mulai dikembangkan di Indonesia 

sekitar pertengahan abad ke-19Perbedaan batik cap dari batik tulis lebih dikhususkan 

pada alat yang digunakan untuk membatik. Pada batik cap digunakan cap, yaitu 

sebuah alat semacam stempel besar yang telah digambar pola batik. Pada umumnya 

pola pada canting cap ini dibentuk dari bahan dasar tembaga atau besi. Dari jenis 

produksi batik stempel ini, pembatik bisa menghemat tenaga, dan tak perlu 

menggambar pola atau desain di atas kain. Akan tetapi karena biasanya diproduksi 

dalam jumlah banyak dan memiliki kesamaan menjadikan batik cap kurang eksklusif 

dan tidak unik. Jika dibandingkan dengan batik tulis, maka batik cap memiliki ciri 

berikut:  
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1) Desain/gambar batik cap selalu ada pengulangan yang jelas.  

2) Gambar batik cap biasanya tidak tembus pada kedua sisi kain.  

3) Waktu pengerjaan lebih singkat, berkisar 1 sampai 3 minggu.  

4) Harga jual batik cap lebih murah.  

 

c.  Batik Printing 

Batik printing merupakan salah satu jenis batik yang paling muda dilihat dari 

perkembangannya. Saat ini batik printing merupakan batik yang memiliki 

produktivitas paling tinggi dibanding batik cap dan batik tulis.  

Pada intinya teknik pembuatan batik print relatif sama dengan produksi sablon. 

Jenis batik ini dapat diproduksi dalam jumlah besar karena tidak melalui proses 

penempelan lilin dan pencelupan seperti batik pada umumnya, hanya saja motif yang 

dibuat adalah motif batik. Oleh karena itu batik print lebih dikenal sebagai kain 

bermotif batik (Ksandi Lojaya, 2010) 

 

C. Karakteristik 

1. Pengertian Karakteristik 

Karakteristik adalah mengacu kepada karakter dan gaya hidup seseorang serta 

nilai-nilai yang berkembang secara teratur sehingga tingkah laku menjadi lebih 

konsisten dan mudah di perhatikan. Selain itu, karakteristik juga merupakan ciri atau 

karateristik yang secara alamiah melekat pada diri seseorang yang meliputi umur, 

jenis kelamin, ras/suku, pengetahuan, agama/ kepercayaan dan sebagainya.(Safitry,  

2015). 
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Di Indonesia karakter/karakteristik disamakan pengertiannya dengan 

keperibadian diantaranya mencakup tentang sifat, ciri, karakter, watak, jiwa, moral, 

semangat, kebiasaan, dan tingkah laku. Karakteristik adalah keseluruhan pola (bentuk) 

tingkah laku, sifat-sifat, kebiasaan, kecakapan, bentuk tubuh serta unsur-unsur psiko-

fisik lainnya yang selalu menampakan diri dalam kehidupan seseorang (Ahmadi sholel 

dalam Yusuf, 2007). 

 Dari pendapat diatas penulis menyimpulkan bahwa karakteristik dapat 

disalurkan melalui kebiasaan atau pergaulan yang selalu menampakkan diri di 

kehidupan seseorang. 

 

2. Ciri-ciri karakteristik sebagai berikut: 

a. Umur 

Umur adalah waktu atau bertambahnya hari sejak lahir sampai akhir hidup, 

usia sangat mempengaruhi seseorang semakin bertambah usia maka semakin banyak 

pengetahuan yang di dapat. Kemungkinan besar ada pengaruh faktor usia seseorang 

dalam pemilihan KB, karena makin tua usia seseorang makin banyak pengalaman dan 

matang dalam pengambilan keputusan. Umur sangat mempengaruhi karakterisitik 

seorang. Usia yang lebih muda atau menikah muda misalnya saat usia 17 tahun, 

dipastikan mempunyai pengalaman, dan kematangan emosi yang berbeda dengan 

orang yang sudah berumur 20 tahun ke atas. Pada usia misalnya 17 tahun, mungkin 

karena perbedaan pengalaman dan kurangnya informasi karena dampak dari 

perbedaan umur akan berpengaruh pada pemilihan alat kontrasepsi. Disamping itu 

pengaruh emosi juga akan menentukan pemilihan kontrasepsi  (Safitry, 2015). 
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b. Pendidikan 

Pendidikan adalah suatu usaha untuk mengembangkan kepribadian dan 

kemampuan di dalam dan di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup. Pendidikan 

merupakan proses pengubahan sikap dan tatalaku seseorang atau kelompok orang 

dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, proses, 

cara, perbuatan mendidik. Menurut UU RI No. 20 Tahun 2010, tingkat pendidikan 

formal sebagai berikut:  

1) Pendidikan Dasar  

Pendidikan dasar berbentuk  Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah atau 

bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah 

Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat   

2) Pendidikan Menengah  

Pendidikan menengah terdiri  atas pendidikan menengah umum dan 

pendidikan menengah jurusan, seperti : SMA, MA, SMK, MAK atau bentuk lain yang 

sederajat   

3) Pendidikan Tinggi  

Pendidikan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut 

dan universitas. Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan 

menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, 

dan doktor yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi 

diselenggarakan dengan sistem terbuka. 

Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan 

pendidikan tinggi dan dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, 

atau universitas.Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, 
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penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi dapat 

menyelenggarakan program akademik, profesi, dan vokasi. 

 

c. Pekerjaan  

Pekerjaan adalah sesuatu yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan 

penghasilan. Manusia perlu bekerja untuk mempertahankan hidupnya. Dengan bekerja 

seseorang akan mendapatkan uang. Uang yang diperoleh dari hasil bekerja tersebut 

digunakanuntuk memenuhi kebutuhan hidup (Suparyanto, 2010). 

Pekerjaan secara umum didefinisikan sebagai sebuah kegiatan aktif yang 

dilakukan oleh manusia. Dalam arti sempit, istilah pekerjaan digunakan untuk suatu 

tugas atau kerja yang menghasilkan sebuah karya bernilai imbalan dalam bentukuang 

bagi seseorang. Dalam pembicaraan sehari-hari istilah pekerjaan dianggap sama 

dengan profesi. Pekerjaan yang dijalani seseorang dalam kurun waktu yang lama 

disebut sebagai karier.Seseorang mungkin bekerja pada beberapa perusahaan selama 

kariernya tapi tetap dengan pekerjaan yang sama (Satriana, 2012). 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Pekerjaanmerupakan suatu 

tugas atau kerja yang menghasilkan uang bagi seseorang. 

 

d. Jumlah Anak 

Jumlah anak merupakan jumlah keturunan yang dihasilkan selama masa 

perkawinan. (Safitry, 2015) 

Jumlah memiliki arti banyaknya bilangan atau sesuatu yang dikumpulkan 

menjadi satu, sedangkan pengertian anak secara umum adalah keturunan kedua 

setelah ayah dan ibu, Sedangkan menurut Undang – Undang no.4 tahun 1974 tentang 
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kesejahteraan anak, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan 

belum pernah kawin. Jumlah anak adalah banyaknya hitungan anak yang dimiliki. 

Jumlah anak menuju pada kecenderungan dalam membentuk besar keluarga yang 

diinginkan. Dengan demikian, besar keluarga akan meningkat seiring dengan 

peningkatan jumlah anak, karena setiap keluarga berupaya untuk mencapai jumlah 

anak dengan menggunakan caranya tersendiri  (Usu, 2011). 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwaJumlah anak adalah 

banyaknya hitungan anak yang dimiliki. Jumlah anak menuju pada kecenderungan 

dalam membentuk besar keluarga yang diinginkan. 

 

e. Penghasilan 

Penghasilan adalah setiap tambahan kemapuan ekonomis yang diterima atau 

diperoleh yang dapat digunakan untuk konsumsi dan menambah kekayaan, baik dari 

Indonesia maupun dari luar Indonesia dalam bentuk nama dan bentuk apapun.(Dedy 

Feri Verdian,2012). Penghasilan didefinisikan sebagai peningkatan manfaat ekonomi 

selama satu periode akuntansi tertentu dalam bentuk pemasukan atau penambahan 

aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak 

berasal dari kontribusi penanaman modal.(Yabeshulu, 2016) 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa penghasilan berupa uang 

untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. 

 

f. Agama 

Agama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sistem yang mengatur tata 

keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Mahakuasa serta tata 
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kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta 

lingkungannya. Definisi tentang agama dipilih yang sederhana dan meliputi. Artinya 

definisi ini diharapkan tidak terlalu sempit atau terlalu longgar tetapi dapat dikenakan 

kepada agama-agama yang selama ini dikenal melalui penyebutan nama-nama agama 

itu. Untuk itu terhadap apa yang dikenal sebagai agama-agama itu perlu dicari titik 

persamaannya dan titik perbedaannya.Agama yang paling banyak di anut di Indonesia 

yaitu agama Islam, Kristen (Protestan), Katolik, Hindu dan Budha (Hetty, 2015). 

Kata "agama" berasal dari bahasa Sansekerta āgama yang berarti "tradisi". 

Sedangkan kata lain untuk menyatakan konsep ini adalah religi yang berasal dari 

bahasa Latin religi dan berakar pada kata kerja re-ligare yang berarti "mengikat 

kembali". Maksudnya dengan berreligi, seseorang mengikat dirinya kepada Tuhan 

(Kang kapuk, 2011). 

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa agama merupakan 

kepercayaan seseorang untuk menganut agama yang dipercayainya. 

 

D. Motivasi Buruh Batik 

1. Pengertian Motivasi 

Istilah motivasi berasal dari bahasa latin, yakni Movere, yang berarti” 

menggerakkan”. motivasi merupakan suatu kekuatan potensial yang ada di dalam diri 

seseorang manusia, yang dapat dikembangkannya sendiri atau dikembangkan oleh 

sejumlah kekuatan luar yang pada intinyaberkisar imbalan moneter (uang) dan 

imbalan nonmoneter, yang dapat mempengaruhi hasil kinerjanya secara positif atau 

secara negatif, hal mana tergantung pada situasi dan kondisi yang dihadapi orang yang 

bersangkutan (Winardi 2011).Motivasi ialah penggerak kepada kemahuan dan 
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keinginan hendak berjaya ataupun hendak mencapai sesuatu. Motivasi boleh juga 

dikatakan sebagai rangsangan untuk kejayaan seseorang ataupun rangsangan hendak 

mengelakkan diri daripada kegagalan. Orang yang mempunyai motivasi bererti dia 

sudah memperoleh kekuatan bagi mencapai kecemerlangan dalam hidup sama ada di 

dunia ataupun akhirat ataupun keduanya sekali.(Ningsihwidiya, 2013) 

Seseorang yang sangat termotifasi, yaitu orang yang melaksanakan upaya 

subtansial guna menunjang tujuan-tujuan produksi kesatuan kerjannya dan organisasi 

di mana ia bekerja. Seseorang yang tidak termotifasi hanya memberikan upaya 

minimum dalam dalam hal bekerja. Konsep motivasi merupakan sebuah konsep 

penting dalam setudi kinerja kerja individual. 

Masalah bagaimana cara menerapkan motivasi secara efektif, merupakan 

pokok perhatian para manajer dan supervisor umumnya. Motivasi dapat bersifat 

positif ataupun negative. Motifasi positif yang kadang-kadang dinamakan orang 

“motivasi yang mengurangi perasaan cemas”atau “ pendekatan wortel”dimana orang 

ditawari sesuatu yang bernilai (misalnya imbalan berupa uang, pujian, dan 

kemungkinan untuk menjadi karyawan tetap) apabila kinerjannya memenuhi standar 

yang ditetapkan. 

Motivasi negatif, yang seringkali dinamakan orang “pendekatan tongkat 

pemukul”menggunakan ancaman hukuman (teguran-teguran, ancaman akan di PHK, 

ancaman akan diturunkan pangkat, dan sebagainya) andaikata kinerja orang yang 

bersangkutan dibawah standar. Masing-masing tipe (motivasi) memiliki tempatnya 

sendiri didalam organisasi-organisasi, hal mana tergantung dari situasi dan kondisi 

yang berkembang (Mc Gregor dalam Winardi, 2011). 
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Dari pendapat diatas penulis menyimpulkan bahwa motivasi merupakan suatu 

keinginan dan semangat seseorang untuk merubah sesuatu dari hal negatif kepositif 

dandorongan seseorang untuk melakukan aktivitas tertentu guna mencapai guna yang 

diinginkan. Dorongan dan penghargaan terhadap keberhasilan dan usaha-usaha yang 

baik merupakan kekuatan penggerak. 

 

2. Konsep-Konsep Motivasi 

 Motivasi adalah suatu kegiatan seseorang yang dalam hal ini seorang manajer 

yang dapat mengakibatkan perubahan pada diri manusia (karyawan) menjadi lebih 

baik prestasinya.Dengan motivasi yang baik maka para karyawan akan merasa senang 

dan bersemangat dalam bekerja sehingga mengakibatkan perkembangan dan 

partumbuhan yang signifikan pada diri organisasi yang di pegang oleh manejer 

tersebut. Motivasi di laksanakan bukan dari manejer saja, tetapi juga dari diri sendiri 

yang mana motivasi tersebut diartikan sebagai keadaan dalam diri pribadi seseorang 

yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna 

mencapai tujuan yang di harapkan. Motivasi tidak atau bukan satu-satunya faktor yang 

mempengarhi tingkat prestasi seorang karyawan. Faktor-faktor lain yang 

mempengaruhi diantaranya adalah kemampuan individu dan pemahaman tentang 

prilaku yang diperlukan untuk ,mencapai prestasai.  

 

3. Motivasi buruh Industri Batik 

Motivasi menjadi buruh industri batik diidasari pada motivasi ekonomi, salah 

satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup dan motivasi pendidikan anak 

dikarenakan pendidikan anak sangat perperan penting untuk keluarga, selain itu juga 
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motivasi sebagai imajinasi untuk memajukan daya pikir dan untuk meningkatkan 

budaya nenek moyang agar tetap lestari.  Bekerja di “Home Industri” Batik Setia 

Usaha salah satunya untuk meningkatkan keterampilan dan mengembangkan daya 

pikir sesorang, agar buruh “Home Industri” Batik Setia Usaha kreatif membatik tanpa 

bantuan orang lain, maka seseorang perlu berusaha sendiri untuk mendapatkan 

penghasilan.  

 

E. Penelitian Relevan 

Peneliti/tahun Judul Tujuan Metode Hasil 

Beny 

Triatmaja,(20

16) 

Karakteristik 

dan Motivasi 

Buruh Industri 

Batik Di Desa 

Gumelem 

Wetan 

Kecamatan 

Susukan 

Kabupaten 

Banjarnegara 

Untuk 

mengetahui 

karakteristik dan 

motivasi buruh 

industri batik di 

Desa Gumelem 

Wetan, 

Kecamatan 

Susukan  

Kabupaten 

Banjarnegara.  

 

Proposive 

Sampling 

Data: Primer 

dan Sekunder 

Teknik 

Analisis: 

Deskriptif 

Kuantitatif 

Penelitian ini 

menunjukkan 

adanya 

kreativitas dalam 

mengaplikasikan 

seni budaya dan 

motivasi buruh 

industri batik 

yang di dasari 

pada faktor 

ekonomi Di Desa 

Gumelem Wetan 

Kecamatan 

Susukan 

Kabupaten 

Banjarnegara 

Mukodimah, 

(2014) 

Kajian Tingkat 

Kesejahteraan 

Buruh Industri 

batik Di Desa 

Gumelem 

Kulon, 

Kecamatan 

Susukan, 

Kabupaten 

Banjarnegara. 

Mengetahui 

tingkat 

kesejahteraan 

rakyat di Desa 

Gumelem Kulon 

Kecamatan 

Susukan 

Kabupaten 

Banjarnegara 

Survai dan 

total sampling 

Data: Primer 

dan Sekunder 

Teknik 

Analisis: 

Deskriptif 

Kulaitatif dan 

Kuantitatif 

Kondisi 

kesejahteraan 

buruh industri 

batik yang 

menjadi sampel 

penelitian 

termasuk pada 

tingkat sejahtera 

II sejumlah 34 

orang (87,17%) 

Puji Rahayu, 

(2014) 

Pengaruh 

Jumlah Anak 

Terhadap 

Tingkat 

Mengetahui 

jumlah anak 

terhadap tingkat 

kesejahteraan 

Survai dan 

total sampling 

Data: Primer 

dan Sekunder 

Terdapat 

pengaruh yang 

psignifikan 

antara jumlah 
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Peneliti/tahun Judul Tujuan Metode Hasil 

Kesejahteraan 

Pekerja Home 

Industry Batik 

Cap “R” Di 

Desa Sokaraja 

Kulon, 

Kecamatan 

Sokaraja, 

Kabupaten 

Banyumas 

pekerja Home 

Industry Batik 

“R” di dea 

Sokaraja Kulon 

Kecamatan 

Sokaraja 

Kabupaten 

Banyumas 

Teknik 

Analisis: 

Deskriptif 

kuantitatif 

anak terhadap 

tingkat 

kesejahteraan 

pekerja home 

industry batik 

cap “R” Di Desa 

Sokaraja Kulon, 

Kecamatan 

Sokaraja, 

Kabupaten 

Banyumas 

 

F. Kerangka Pikir 

 

Dari landasan teori di atas dapat disusun kerangka pikir sebagai berikut: 

  Gambar 1. 1 Kerangka Berpikir 

 

 

      

      

      

   

  

 

   

 

 

G. Hipotesis 

Karakteristik Motivasi 

1. Umur 

2. Pendidikan 

3. Pekerjaan 

4. Jumlah Anak 

5. Penghasilan 

6. Agama 

7.  

1. Ekonomi 

2. Pendidikan 

Anak 

Industri Batik 

Jenis 

Batik 
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Berdasarkan kerangka pikir di atas maka di susun hipotesissebagai berikut: 

Motivasi buruh batik di Desa Gumelem Wetan Kecamatan Susukan Kabupaten 

Banjarnegara> 50% faktor ekonomi. 
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