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Latar Belakang
Produk yang dihasilkan oleh Industri Kecil Menengah tentu saja
diproduksi untuk dapat dijual ke pasar agar perusahaan memperoleh
laba. Begitu banyak produk sejenis yang ditawarkan di pasar, membuat
produsen perlu mencari kiat agar mampu bersaing.
Mungkin tidak banyak yang menyangka bahwa sebenarnya Bogor memiliki motif
batik yang merepresentasikan kekayaan dan kekhasannya. Adalah Siswaya yang
pada 13 Januari 2008 lalu mendirikan usaha batik khas Bogor ini.
Batik Tradisiku mengusung motif batik berciri khas Kota Bogor, seperti kujang,
kijang (rusa), hujan, bunga bangkai (Amorphophalus titanium), bunga teratai,
daun talas, dan lain sebagainya. Motif Kujang-Kijang merupakan andalannya
yang mencerminkan ketenteraman dan keamanan Kota Bogor karena menghadap
empat penjuru yang siap mengamankan Kota Bogor. Panggilan akrab Bogor
sebagai Kota Hujan pun menjadi motif andalan dalam batik Hujan Gerimis.
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Pertanyaan
Bagaimanakah Daya Saing Batik Motif Icon Kota Bogor mampu
berperan

sebagai

terobosan

dan

cara

yang

ditempuh

untuk

meningkatkan laba perusahaan.
Asumsi
Produk yang dihasilkan diminati masyarakat secara luas.
Tujuan Penulisan
Tulisan ini disusun merupakan hasil wawancara dan pengamatan melalui
survei lapangan yang dilaksanakan selama 9 hari dari tanggal 10 sampai
dengan tanggal 20 Maret 2012 dengan tujuan untuk memperoleh
pengetahuan, ketrampilan dan sikap untuk yang dibutuhkan untuk menjadi
seorang calon konsultan yang memiliki keahlian profesional, mengetahui
perbedaan antara lingkungan dunia usaha/Industri menengah dengan
lingkungan pendidikan dan pelatihan, memberikan gambaran mengenai
bagaimana cara bekerja yang baik dan benar di perusahaan untuk kemudian
disampaikan kembali kepada IKM itu sebagai feedback, memperoleh
pengetahuan dan ketrampilan dari IKM mengenai manajemen keuangan dan
menerapkan pengetahuan dan ketrampilan yang telah dimiliki bagi
perusahaan yang didiagnosis.
Gambaran Umum
Perusahaan yang dikunjungi adalah Perusahaan Batik Tradisiku, adalah milik
R. Siswaya 46 tahun, berlokasi usaha di Jl. Jalak No 2 Tanah Sareal Kota
Bogor Propinsi Jawa Barat dan mempunyai bengkel kerja di Neglasari I RT.
03/04 Cibuluh – Bogor 16710. Luas lahan perusahaan meliputi 500 m² tanah
dan 300 m² bangunan. Selanjutnya untuk kebutuhan pemasaran hasil batik
yang diproduksi, Perusahaan Batik Tradisiku memiliki showroom : yaitu M.
Botique Centre La Gossypia di Botani Square Bogor Lantai 1 Los M Telp.
(0251) 8007126. Memiliki alamat Web Site : http//www.batiktradisiku.com
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dan memiliki contact person bernama Rukoyah Siswaya (081314110257 –
08151887846).
Perusahaan ini didirikan pada tanggal 13 Januari 2008 yang menggunakan
tenaga kerja sebanyak 24 Orang (Pegawai tetap) 16 Orang (Pegawai tidak
tetap) dengan gaji Minimum Rp. 800.000,-/orang/bulan, (Belum Sesuai UMR
Kota Bogor), namun memberikan perhatian terhadap kesejahteraan para
pekerja dalam bentuk lain, yaitu berupa pemberian Makan Siang Setiap Hari
Kerja, pemberian THR (Tunjangan Hari Raya) sebesar 1 Bulan Gaji setiap
tahun dan pemberian Bonus. Selain itu perusahaa juga memberikan kepada
Setiap Orang per 2 minggu hari kerja mendapat 1 kali libur. Sistem penilaian
pekerja dilakukan dengan menggunakan sistem kekeluarga, dilaksanakan
langsung oleh pemilik.
Adapun peralatan yang digunakan adalah peralatan kerja yang lazim
digunakan pada proses pembuatan batik, yaitu : Canting dan peralatannya,
Cap pola dan Peralatan printing lengkap. Seluruh proses produksi masih
dilakukan secara manual.
Kegiatan pengendalian produksi melalui pengawasan hingga produk jadi
diawasi langsung oleh bapak Siswaya walaupun sudah ada 1 orang bagian
produksi yang merangkap untuk pengawasan untuk barang jadi.
Operasionalisasi awal perusahaan ini 100 % Modal Pribadi, adapun nilai
penjualan Tahun 2010 : Rp. 30 jt s/d 45 jt,- per bulan dan nilai penjualan
Tahun 2011 : Rp. 50 jt s/d 75 jt per Semester I
Produk yang ditawarkan oleh Batik Tradisiku bermacam-macam, seperti
kain,pakaian dewasa, pakaian anak, jaket, sandal, tas, taplak meja, topeng
kayu, dan berbagai aksesoris bermotif batik lainnya. Motif batik yang dibuat
pun dapat melalui proses tulis, cap, maupun printing.
Hal yang menjadi keunggulan dari produk Batik Tradisiku ini selain motifnya
yang “sangat Bogor”, juga tidak diproduksi secara masal, kecuali jika ada
permintaan dari konsumen. Jadi, jangan takut akan ada yang menyamai
pakaian yang kita pakai, karena motif, model, warna, atau ukurannya pun
berbeda untuk satu produk dengan produk lainnya. Dan bisa juga membuat
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batik sesuai pesanan/keinginan pelanggan. Kualitas warnanya pun dijamin
tidak akan luntur atau memudar!
Konsumen Batik Tradisiku adalah Masyarakat Umum, Pemerintah dan
Sekolah serta Hotel – Hotel lokal dan pihak swasta lainya.

Selain

menawarkan produk jadi, Batik Tradisiku pun turut menularkan ilmunya
mengenai batik kepada para konsumennya, melalui pelatihan dan kursus
membatik. Dengan pelatihan ini peserta akan belajar mengenai sejarah batik,
teori membatik, terjun membatik langsung di workshopnya, hingga proses
pewarnaan. Dan pelatihan ini, semua rahasia penting tentang cara membatik
dan bahan-bahan pewarna yang digunakan disampaikan tanpa terkecuali
oleh para ahli. Hal ini menjadi alternatif wisata sekaligus pendidikan yang
baik untuk anak sekolah ataupun umum. Bahkan, kalau mau arisan pun bisa
dilakukan di sini!

Filosofi Perusahaan
Filosofi “Batik Tradisiku” adalah rasa nasionalisme terhadap hak paten
batik serta keinginan pemilik perusahaan untuk membuat sesuatu yang
berguna bagi kota Bogor. Penerapannya dilakukan dengan menciptakan
Corak batik Khas Kota Bogor yang mengusung ciri-ciri khas kota Bogor,
mempekerjakan tenaga ahli membatik dari daerah Jawa kemudian
membaurkan/mengajarkannya kepada penduduk asli setempat. Sifat dari
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perusahaan ini cenderung kepada sifat seni sehingga dalam manajemen yang
di terapkan adalah sistem kekeluargaan.

Visi dan Misi dari Industri “Batik Tradisiku”
Visi dari Industri “Batik Tradisiku” adalah “Membangun Objek Wisata Batik
dan membuka peluang kerja untuk daerah Bogor.” Adapun Misi dari Industri
“Batik Tradisiku” adalah Membangun kebersamaan dikalangan pencipta
batik Bogor dan mempererat kesetiakawanan di kalangan pencinta batik,
Mengoptimalkan fungsi Lembaga Pelatihan dan Keterampilan dengan
memaksimalkan kegiatan – kegiatan di lembaga tersebut dan Menjadikan
usaha “Batik Tradisiku” sebagai Industri yang mandiri.

Perkembangan Industri Batik Tradisiku
Awal 13 Januari 2008
Siswaya 42 tahun, mendirikan usaha batik dengan tujuan membuka peluang
kerja untuk daerah Bogor karena sudah menetap selama 25 tahun di kota
Bogor. Dampak gempa Yogya pada tahun 2006 mengunggah hati beliau
untuk membantu para pembatik Yogya yang kehilangan usahanya dan rasa
nasionalisme terhadap hak cipta batik yang diklaim oleh negara lain. Ia
membuka usaha awal di Cibuluh Bogor memanfaatkan rumah pribadi dengan
menggunakan modal sendiri, penjualan mobil rumah dan pinjaman dari
kerabat sebesar Rp. 270 Jt. Bantuan fasilitasi dari Pemerintah Kota Bogor,
bertepatan dengan HUT Kota Bogor Ke. 527 tanggal 4 Juni 2008 usaha batik
Siswaya diperkenalkan secara luas dengan nama “Batik Tradisiku”.

Tahun 2009
Omset masih dalam posisi impas.
Hasil publikasi yang di fasilitasi Pemerintah Kota Bogor, masyarakat luas
mulai mengenal produk – produk Batik Tradisiku. Ada 3 jenis produk yang
dihasilkan yaitu batik tulis, batik cap dan batik printing. Pemesanan datang
dalam jumlah sangat signifikan. Pada tahun pertama Ia menghadapi 2
kendala yaitu tenaga kerja dan modal. Tenaga kerja banyak didatangkan dari
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Yogya dan sekitarnya yang menimbulkan masalah sering kalinya karyawan
keluar masuk dan modal yang belum menggunakan jasa pinjaman dari bank.

Tahun 2010
Omset 30 - 45 juta rupiah per bulan.
Manajemen yang dipakai masih sederhana dan dalam operasional
perusahaan masih mengedepankan pendekatan kekeluargaan. Sistem
promosi sebagian besar masih tergantung pada pemeritah kota melalui event
pameran dan pemasaran produk “Batik Tradisiku” sangat terbantu dengan
adanya himbauan dan kebijakan pemerintah untuk menggunakan produk
batik lokal Bogor. Pemasaran melalui media online mulai dirintis pada tahun
2009 terkendala teknis admin memperbaharui media tersebut.

Tahun 2011
Omset Semester I : 50 – 75 Juta rupiah / Bln dan Omset Semester II : 125 150 juta rupiah /Bln. Pada tahun ini produk mulai mendapat kepercayaan
dari hotel – hotel lokal di Bogor, instansi pemerintah untuk tingkat pusat dan
pemerintah provinsi di luar Jawa seperti Kalimatan Selatan. Usaha
pemasaran ditingkatkan dengan menyewa sebuah outlet di Botani Square
Bogor. Pertimbangan omset yang terus meningkat, Ia memutuskan untuk
memindahkan lokasi usaha ke lokasi yang lebih representatif di Jl. Jalak No.2
Tanah Sereal Kota Bogor.

Tahun 2012
Omset Januari s/d Februari 2012 189 juta rupiah
Kondisi usaha mulai stabil. Ia terus berupaya memperluas pangsa pasar ke
luar negeri dan bercita – cita untuk mengembangkan usaha “Batik Tradisiku”
menjadi usaha mandiri dan mampu menambah peluang kerja untuk Kota
Bogor.
Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dalam survey yang
dilaksanakan pada Industri “Batik Tradisiku”, maka dengan menggunakan
Analisa SWOT (Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan) ditemukan
beberapa dibawah ini :
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 KEKUATAN
Kekuatan yang dimiliki oleh Industri Kecil dan Menengah (IKM) “Batik
Tradisiku” adalah, Keingintahuan masyarakat tentang Batik Bogor
karena sebelumnya Bogor tidak memiliki batik, Produk Batik
Tradisiku memiliki bahan dan warna dengan kualitas bagus, Memiliki
motif yang unik karena mengangkat hal- hal unik seputar Bogor
seperti motif hujan yang identik dengan Kota Bogor, adanya
Dukungan penuh Pemerintah Kota Bogor sebagai binaan DEKRANAS,
Rencana Pemilik yang sudah mempersiapkan anaknya untuk
meneruskan usahanya, Sebagai education center untuk Batik Bogor
khususnya

dengan

adanya

LKP

(Lembaga

Pelatihan

dan

Keterampilan) dan Rasa kekeluargaan tinggi yang dibangun dalam
perusahaan oleh pemilik usaha.

 KELEMAHAN
Adapun kelemahan yang dapat ditemukan adalah Pencatatan
transaksi perusahaan tidak dipisah dengan rumah tangga, Keputusan
dan kebijakan terfokus pada pemilik, Tidak mandiri, Suasana kerja
tidak nyaman khusus pada lokasi 2, dan Lokasi alur proses produksi di
2 tempat dengan jarak yang jauh berpengaruh pada biaya oprrasional.

 PELUANG
Peluang yang dimiliki sebagai upaya mengembangkan usaha adalah
adanya Kebijakan Pemerintah Kota, satuan kerja menggunakan batik
khas Bogor, Penetapan tanggal 2 Oktober sebagai Hari Batik
Nasional, keinginan untuk Menjadikan batik sebagai salah satu objek
wisata, adanya Kerjasama dengan desainer tingkat nasional untuk
event fashion show dan usaha untuk terus Membangun jaringan
pemasaran.

7

 TANTANGAN
Namun beberapa tantangan yang perlu dihadapi adalah adanya
Penjiplakan motif, mengingat Pengakuan batik oleh PBB membuat
berjamurnya tekstil bermotif batik, disamping selama ini adanya
Ketergantungan pada Pemerintah Kota Bogor dan akan Adanya
kejenuhan konsumen terhadap Batik pada jangka panjang.
Dari wawancara diketahui bahwa Perusahaan Batik Tradisiku tidak memiliki
Laporan neraca. Demikian pula belum ada Laporan laba rugi Perusahaan
Batik Tradisiku sehingga Perusahaan tidak melakukan analisa rasio
keuangan. Hal di atas disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya : Belum
memiliki Sistem pembukuan keuangan, Keuangan perusahaan dan keluarga
masih menjadi satu, Tidak adanya administrasi inventarisasi aset / peralatan
dan Tidak adanya administrasi pencatatan persediaan bahan baku.
Bahan baku yang di butuhkan untuk pembuatan batik adalah kain katun
100%, malam, dan pewarna textil. Sementara bahan – bahan pendukungnya
adalah soda, detergen, softener, soda ash, dll. Seluruh bahan baku di
datangkan dari Pekalongan, Solo, atau Jogja.
Di bagian produksi dilakukan 3 alur proses produksi yang menghasilkan 3
jenis produk yang berbeda, yaitu produk batik tulis, batik cap dan batik
printing. Masing-masing alur proses produksi dan skema setiap proses dapat
dilihat di bawah ini :

a. Alur Proses Produksi Batik Tulis (empat kali pewarnaan)
1.

Pembuatan Pola Pada kain dengan pensil

2.

Klowongan (menempelkan lilin/malam pada pola yang telah digambar
mengunakan canting)

3.

Nembok yaitu menutup bagian yang nantinya akan dibiarkan berwarna
putih dengan lilin / malam

4.

Medel (pecelupan kain yang sudah dipola dan dilapisi malam ke
pewarna yang sudah disiapkan)

5.

Ngerok (Proses menghilangkan lilin dengan alat kerok)
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6.

Plorod (merebus kain yang sudah di beri warna hingga warna yang
terakhir untuk menghilangkan lilin/malam)

7.

Mencuci kain dan membilasnya lalu menjemurnya.

SK 1
Pembuatan Pola

SK 2
Klowongan
Penembokan

SK 3
Pewarnaan 1

SK 7
Pencucian

SK 6
Pelorotan

SK 2
Pengerokan
Penembokan

SK 5
Penjemuran

SK 3
Pewarnaaan
2

SK 3
pewarnaan
4

SK 2
Pengerokan
Penembokan

SK 2
Pengerokan
Penembokan

SK 3
pewarnaaan
3

Inspeksi

SK 8
Inspeksi

menunggu

Pengepakan

Menunggu

Gambar 1. Alur Proses Produksi
Batik Tulis
b. Alur Proses Produksi Batik Cap
1.

Membuat Pola batik dengan cap yang dilapisi lilin/ malam

2.

Nembok yaitu menutup bagian yang nantinya akan dibiarkan berwarna
putih dengan lilin / malam

3.

Medel (pecelupan kain yang sudah dipola dan dilapisi malam
kepewarna yang sudah disiapkan)

4.

Ngerok (Proses menghilangkan lilin dengan alat kerok)

5.

Plorod (merebus kain yang sudah di beri warna hingga warna yang
terakhir untuk menghilangkan lilin/malam)

6.

Mencuci kain dan membilasnya lalu menjemurnya.
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SK 1
Dicap

SK 2
Pewarnaan
1

SK 3
Ditembok

Menunggu

SK 6
Pengepakan

SK 2
Pewarnaan
2

Inspeksi

SK 5
Penjemuran

SK 3
Ditembok
Menunggu

SK 4
Nglorod

SK 2
Pewarnaan
3

SK 2
Pewarnaan
4

SK 3
Ditembok
Menunggu

Gambar 2. Alur Proses Produksi
Batik Cap
c. Alur Proses Produksi Batik Printing
1. Kain di tempatkan di atas meja printing dengan rapi dan rata
2. Pemasangan sketsa di atas kain lalu pemberian dan perataan warna
3. Pengeringan lalu pencucian dan diakhiri dengan penjemuran .
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SK 1
Pewarnaan Motif
1

3

SK 2
Pewarnaan Motif
2

SK 3
Penjemuran
1

.
4

SK 4
Pencucian

.
T
e

SK 3
Penjemuran
2

m
a

SK 5
Pengepakan

Inspeksi

Gambar 3. Alur Proses Produksi Batik
Printing
Usulan Strategi Pengembangan Usaha
Berdasarkan hasil pengukuran dalam Analisa SWOT (Kekuatan, Kelemahan,
Peluang dan Tantangan) pada industri Batik Tradisiku maka dapat diusulkan
strategis sebagai berikut : Memanfaatkan dukungan pemerintah setempat
untuk

efektivitas

promosi

dan

pemasaran,

Membangun

tempat

Pelatihan/LKP yang lebih representatif, Menjalin hubungan yang harmonis
dengan kalangan pecinta batik dan fasion baik tingkat lokal,nasional dan
international, Memaksimalkan media promosi web-site yang sudah dimiliki,
Menetapkan produk berkualitas dengan harga terjangkau, Meningkatkan
variasi motif batik, Mempertahankan kualitas dan harga produk dan
Menambah jumlah motif yang di daftarkan Hak Kekayaan Intelektualnya.
Upaya bagi mengurang Ketergantungan pada Pemerintah Kota Bogor dapat
dilakukan melalui : Optimalisasi jaringan pasar dan mendorong pemerintah
agar membangun segera LKP yang representatif yang juga merupakan salah
satu lokasi promosi dan pemasaran sekaligus sebagai tempat/objek wisata,
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Menindaklanjuti setiap peluang pameran yang difasilitasi pemerintah
setempat untuk memperoleh tingkat pemasukan/pendapatan yang lebih
tinggi, Mengadopsi cara-cara/kelebihan-kelebihan dari website-website yang
lain atau sejenisnya, melakukan Peningkatan nilai artistik pada motif batik
dan menerapkan Segmentasi / pemilahan produk dan harga.
Selanjutnya sebaiknya setiap transaksi keuangan dicatat (keluar masuknya
kas) sehingga perusahaan dapat Membuat Neraca dan Laporan Rugi Laba.
Demikian pula keuangan perusahan sebaiknya terpisah dengan keuangan
pribadi/keluarga agar kondisi nyata dan kemajuan perusahaan dapat
dianalisis dengan baik. Pengambilan kas oleh pemilik sebaiknya dilakukan
pencatatan sebagai gaji pimpinan di kolom “Pengambilan Oleh Pemilik” di
Neraca dan Laporan Rugi Laba.
KESIMPULAN
Perolehan laba perusahaan Batik Tradisiku di Bogor yang memiliki
keunggulan bersaing melalui pemanfaatan Motif Icon Kota Bogor sejak awal
pendiriannya

telah

menunjukkan

kecenderungan

peningkatan,

untuk

mempertahankan

capaian

terus

mengalami

perusahaan,

terdapat

beberapa permasalahan yang perlu mendapat perbaikan yaitu di bidang
manajemen dasar, manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia,
manajemen produksi maupun manajemen pembiayaan dan Penelitian Daya
Saing Batik Motif Icon Kota Bogor melalui Survey lapangan, pengamatan dan
wawancara perlu dan telah memberikan usulan perbaikan terhadap
masalah-masalah yang dihadapi oleh perusahaan BATIK TRADISIKU BOGOR.
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