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1 PENDAHULUAN 
 
 

Latar Belakang 
 

Batik merupakan karya cipta asli masyarakat Indonesia dan berasal dari 
kreativitas tangan orang-orang yang berperan penting dalam menciptakan selembar kain 
polos hingga menjadi batik nan indah. Batik juga merupakan karya gotong-royong dari 
banyak orang secara turun temurun (Yudhoyono 2010), sedangkan batik menurut 
Wulandari  (2011) adalah wujud hasil cipta karya seni yang adiluhung, diekspresikan 
pada motif kain untuk pakaian, sarung, kain panjang, dan kain dekoratif lainnya.  

Batik Indonesia memiliki kreativitas dan kaya akan motif sebagian besar telah 
diproduksi menggunakan pewarna alami yang sumbernya berasal dari alam Indonesia. 
Setiap motif batik mengandung filosofi dan nilai seni yang tinggi, termasuk desain yang 
menarik. Pewarna alami merupakan daya tarik batik jawa dan sudah digemari 
masyarakat internasional sejak zaman kolonial. Warna pada batik dengan pewarnaan 
alami terlihat lebih lembut jika dibandingkan batik pewarnaan sintetis yang lebih cerah 
warnanya ( Ishwara et al. 2011). Batik warna alami menurut Rini et al. (2011) 
memberikan nuansa berbeda dari batik-batik sebelumnya karena memiliki pewarnaan 
berasal dari zat warna alam yaitu tumbuh-tumbuhan, baik secara langsung maupun tidak 
langsung. 

Kebutuhan akan produk ramah lingkungan semakin digemari oleh pasar 
Internasional. Pemasaran batik baik di pasar dalam negeri dan juga ekspor sudah harus 
mempertimbangkan peningkatan kualitas, pengembangan desain, motif, dan pemilihan 
atau pemakaian warna yang dapat diterima oleh pasar. Bahkan untuk menembus pasar 
dunia yang menjadi perhatian utama adalah bagaimana batik diproduksi menggunakan 
bahan baku alami dan berwawasan lingkungan. Artinya, produk batik dibuat secara 
bersih (cleaner production) dengan menerapkan prinsip yang eko efisien (eco-
efficiency). Tantangan industri ke depan adalah mengenai isu lingkungan karena 
diperkirakan semua konsumen di pasar global menghendaki produknya ramah 
lingkungan.  

Pemerintah melalui Kemenperin mendorong industri batik nasional agar mampu 
melakukan produksi ramah lingkungan untuk menjawab permintaan pasar global. Saat 
ini, batik masih tergolong pada kelompok industri yang belum ramah lingkungan karena 
dominan masih menggunakan pewarna buatan atau sintetis. Penggunaan pewarna alami 
memerlukan bantuan modal cukup besar sehingga para perajin kebanyakan 
menggunakan pewarna sintetis agar dapat menekan harga dan akhirnya harga batik 
dapat terjangkau masyarakat diberbagai lapisan. Kemenperin melalui Balai Batik 
mendorong perkembangan penggunaan pewarna alami ramah lingkungan untuk 
diperluas lagi. Penggunaan zat warna alam untuk pewarnaan batik perlu digalakkan 
dengan sinergi dari Balai Besar Kerajinan Batik (BBKB) yang telah mempunyai 
Laboratorium Uji Kalibrasi - Industri Kerajinan dan Batik (LUK-IKB). BBKB berperan 
sebagai balai penelitian selain itu juga ada dari instansi lain seperti Dinas Perindag, 
civitas akademika maupun kalangan industri. Mengembangkan penggunaan pewarna 
alami diharapkan semakin memperbesar nilai tambah batik Indonesia terutama dalam 
melakukan penetrasi di pasar ekspor karena menyadari produk alami lebih aman 
penggunaannya dibandingkan sintetis. Terutama pengakuan dunia atas batik Indonesia 
berpengaruh besar terhadap pasar dan mengindikasikan eko produk batik sudah menjadi 
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bagian utama dari kebutuhan busana dunia. Dukungan iklim usaha yang kondusif serta 
penggunaan perangkat teknologi tepat dan sesuai untuk proses produksi bersih dan eko 
efisien menjadi prioritas diterapkan di IKM batik. Upaya tersebut tidak hanya mampu 
melestarikan budaya batik tetapi juga memperkuat posisi batik Indonesia di pasar dunia. 
Negara-negara seperti India, RRC, Jepang, Thailand, AS, Belanda, Jerman, Swiss, 
Kanada, Malaysia, Bangladesh, Vietnam, dan Polandia telah mampu memasarkan 
produknya di pasar dunia. Negara-negara tersebut di pasar dunia telah dianggap sebagai 
kompetitor kuat oleh Indonesia.  

Industri batik tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia dan keberadaannya di 
sentra-sentra industri kota dan pedesaan mampu menyerap tenaga kerja cukup besar. 
Jumlah industri batik skala IKM mencapai 48.300 unit usaha, menyerap 792.300 orang 
tenaga kerja dengan nilai ekspor US$ 110 juta. Daerah utama industri batik tersebar di 
berbagai provinsi seperti Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, DKI 
Jakarta, Bali, Bengkulu, dan Jambi (Kemenperin 2010).  

 Peluang pasar ekspor dapat dimanfaatkan oleh produsen batik untuk 
memanfaatkan zat warna alam sebagai komponen penting dalam memproduksi batik 
yang ramah lingkungan dan bernilai tinggi. Batik dengan pewarnaan alami memberikan 
nilai tinggi bagi masyarakat Indonesia dan dapat menumbuhkan kecintaan serta 
kebanggaan terhadap budaya sendiri. Kesadaran akan lingkungan dan menumbuhkan 
minat mengembangkan kerajinan batik pewarna alami mulai dibangkitkan kembali di 
masyarakat (Fauzi et al. 2012).  

Jika dilihat dari hasil perhitungan ekonominya penggunaan zat warna alami 
berpotensi memberikan keuntungan yang besar selain itu, pengembangan batik ramah 
lingkungan merupakan tujuan untuk melestarikan batik sebagai warisan budaya 
indonesia dan telah diakui oleh masyarakat dunia (Tirta 2009). Namun pengembangan 
lahan dengan penanaman jenis tanaman penghasil warna yang akan diambil zat 
warnanya belum ditangani secara serius sehingga kondisi ini merupakan kendala utama 
yang harus segera direalisasikan. Umumnya, tanaman-tanaman yang digunakan unruk 
pewarna alam antara lain tom (Indigo tinctoria), kulit buah jolawe (Terminalia 
bellirica), daun mangga (Mangifera Indica L), kulit kayu mahoni (Swietenia mahagoni), 
kayu jambal atau soga (Peltophorum pterocarpum), kesumba (Bixa orellana), kayu 
secang (Caesalpinia sappa), kulit buah manggis (Garcinia mangostana), daun 
marenggo (Horomolaena odorata), dan kayu tegeran. 

CV Naf Mandiri Sukses dengan mengusung brand Laras Tirto memproduksi batik 
ramah lingkungan di Kabupaten Temanggung dengan karakter warna alami. Batik 
warna alami Laras Tirto dibuat dengan menggunakan tumbuhan penghasil warna alami 
pada tekstil sebagai bahan dasar pewarnaan. Tanaman penghasil warna alami yang 
digunakan dalam proses pewarnaan CV Naf Mandiri Sukses terdiri atas tanaman 
tembakau, indigofera, kayu tingi, kayu jolawe, kayu mahoni, kunyit, kayu nangka, daun 
mangga, dan tegeran. Zat pewarna alami mempunyai pesona serta potensi tersendiri 
namun popularitasnya belum mendorong perekonomian masyarakat luas terutama 
perekonomian nasional.   

Perumusan Masalah  
 

CV Naf Mandiri Sukses mengawali usaha batik warna alami sejak tahun 2011. 
Motif batiknya bergaya kontemporer dengan ciri khas tentang kearifan budaya lokal dan 
flora yang tumbuh di daerah Temanggung digunakan sebagai ciri dari produk batiknya. 
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Beberapa motif sudah diproduksi perusahaan antara lain motif candi pringapus, daun 
jati, daun singkong, daun sengon, tanaman vanili, akar jati, anyaman penjemur daun 
tembakau, daun dan bunga tembakau, serta motif jumputan. Desain motif yang sudah 
dikembangkan sejumlah 30 motif dari 20 desain motif utama. Jumlah desain motif akan 
terus bertambah seiring kreativitas dan temuan-temuan budaya, flora maupun situs yang 
berada di Temanggung. 

Penggunaan warna alami pada batik menyebabkan batik tidak terjangkau secara 
ekonomis sehingga hanya dapat dikonsumsi kalangan menengah ke atas. Kondisi 
keterbatasan dan harga produk yang dimiliki, menyebabkan perusahaan belum mampu 
menguasai pasar secara keseluruhan karena menurut Musman dan Ambar (2011) sebuah 
produk seharusnya dalam merebut pangsa pasar dapat meluas digunakan masyarakat 
karena keterjangkauannya secara ekonomi. Perusahaan harus berusaha keras untuk 
mengembangkan produksinya terutama usaha ini juga didukung oleh Bapeda 
Temanggung yang menjadikan produk batik warna alami CV Naf Mandiri Sukses 
sebagai kluster batik daerah karena mempunyai keunggulan pada pewarnaannya. Batik 
warna alami CV Naf Mandiri Sukses diharapkan dapat berperan serta dalam membantu 
promosi pariwisata Kabupaten Temanggung, provinsi Jawa Tengah.  

Perkembangan usaha CV Naf Mandiri Sukses mengalami dinamika bisnis yang 
fluktuatif. Permintaan batik pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 masih 
didominasi 70 % pilihan batik berbahan pewarnaan sintetis. Batik warna sintetis 
harganya lebih terjangkau dan memiliki corak warna lebih menarik, sebaliknya minat 
masyarakat terhadap batik warna alami  hanya 30 %. Faktor utama minimnya peminat 
batik warna alami dikarenakan harga produk tergolong mahal, kualitas warna yang 
dihasilkan kurang cerah, serta sosialisasi kepada masyarakat terhadap adanya produk 
batik ramah lingkungan di daerah Temanggung sendiri masih belum maksimal.  

Hasil penjualan batik warna alami pada tahun 2012 sebesar Rp 304.800.000,- dan 
tahun 2013 sebesar Rp 332.300.000,-. Pada tahun 2013 hasil penjualan meningkat dari 
tahun sebelumnya, namun mengalami penurunan yang signifikan  pada bulan  Agustus, 
September dan Oktober. Tahun 2012 ada peningkatan signifikan atau rata-rata 
mengalami tren positif dari bulan Januari sebesar Rp 12.000.000,- meningkat pada 
bulan Desember sebesar Rp 50.600.000,- meskipun penjualan pada bulan Februari  
menurun. Pada tahun 2013 penjualan batik warna alami menurun di bulan Agustus dan 
mengalami peningkatan  setiap bulannya sampai Desember. Berikut data penjualan 
batik warna alami CV Naf Mandiri Sukses tahun 2012 dan 2013 dapat dilihat pada 
Tabel 1. 

Konsumen CV Naf Warna Alami ada Gambar 1 membagi jalur distribusi 
berdasarkan dua jenis, yaitu kelompok mitra kerja yang mendapatkan produk batik 
warna alami seperti PT Larasati Tirto, Pameran Dekranas, dan Home Hotel by Horison 
Semarang serta kelompok penjualan langsung mendapatkan produk dari CV Naf 
Mandiri Sukses. PT Larasati Tirto merupakan mitra utama yang bergerak di bidang 
usaha kayu lapis di Temanggung dan mempunyai buyer dari negara Hongkong, China 
dan Taiwan. Ketersediaan batik warna alami di toko Larasati memberikan daya tarik 
tersendiri kepada buyer yang datang untuk melihat produk batik. Setiap buyer yang 
datang ke toko selalu membeli koleksi motif terbaru batik warna alami sebagai buah 
tangan ketika akan kembali ke negaranya sehingga secara tidak langsung ikut 
membantu mempromosikan ke beberapa relasi bisnis maupun kerabat dekat. Jumlah 
produk yang dikirim ke PT Larasati Tirto disesuaikan dengan jumlah yang terjual pada 
bulan sebelumnya. Penerapan sistem tersebut digunakan untuk memenuhi kapasitas 
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toko yaitu 75-100 potong, sedangkan untuk pemaran Dekranas dan Home Hotel by 
Horison Semarang mendapatkan pasokan produk setiap tiga bulan sekali dengan jumlah 
@ 10 potong. 

 
Tabel 1  Total penjualan batik Laras Tirto tahun 2012 dan 2013 (Rp) 

No Bulan 2012 2013 

1 Januari 12.000.000 52.000.000 
2 Februari 17.875.000 36.000.000 
3 Maret 16.600.000 47.000.000 
4 April 11.600.000 49.500.000 
5 Mei   8.000.000 65.000.000 
6 Juni 13.000.000 11.050.000 
7 Juli 17.900.000 23.725.000 
8 Agustus 21.800.000   5.300.000 
9 September 41.375.000   9.650.000 
10 Oktober 42.850.000   8.575.000 
11 November 51.200.000 11.050.000 
12 Desember 50.600.000 13.450.000 

 Total 304.800.000 332.300.000 

Sumber:  CV Naf Mandiri Sukses 

Jalur distribusi yang kedua yaitu kelompok penjualan langsung dengan 
mengusung brand Laras Tirto. Pada kelompok ini dibagi menjadi dua bagian yaitu 
pembelian produk dengan jumlah satuan dan sistem order barang. Kedua kelompok ini 
berasal dari beberapa kota di dalam negeri yaitu Semarang, Jakarta, Batam, Bali, dan 
Palangkaraya, sedangkan di Luar Negeri diantaranya Australia dan Jerman akan tetapi 
perusahaan belum mampu memenuhi dalam jumlah besar secara kontinyu. Segmentasi 
pasar batik warna alami Laras Tirto adalah pembeli yang memiliki kemampuan daya 
beli dan pecinta produk ramah lingkungan. Harga batik warna alami relatif mahal dan 
berkelas karena nilai seninya. Harga batik warna alami Laras Tirto baik yang berbahan 
katun maupun sutra berkisar Rp 300.000 sampai dengan Rp 4,5 juta rupiah tergantung 
dari lamanya pembuatan, kerumitan motif dan kualitas bahan kain.  

Dari kedua kelompok yang dijelaskan diatas, perusahaan memiliki beberapa 
permasalahan dalam penjualan dan operasionalnya. Pada sistem penjualan Gambar 2 
terlihat bahwa total produk yang terjual baik dari kelompok mitra kerja dan penjualan 
langsung dengan menggunakan brand Laras Tirto masih sangat sedikit. Kendala yang 
dialami oleh perusahaan dikarenakan sistem pemasaran tidak digunakan secara 
maksimal sehingga mempengaruhi pendapatan perusahaan. Jika dilihat dari Gambar 2, 
perusahaan setiap bulan mampu memproduksi batik warna alami antara 10-30 potong 
dengan sesuai dengan jumlah penjualan dan order barang yang diterima. Sesuai dengan 
jumlah produksi barang yang dilakukan oleh perusahaan maka akan ada penumpukan 
barang dikarenakan penjualan tidak mampu menyeimbangkan produksi barang yang 
dilakukan. Oleh karena itu, didalam sistem ini perusahaan akan mengalami adanya 
penimbunan produk.  

Produk sisa setiap bulan yang dimiliki perusahaan disimpan di dalam gudang 
sebagai produk cadangan untuk bulan selanjutnya. Penyimpanan produk tersebut tidak 
dapat dimanfaatkan oleh perusahaan ketika terdapat pesanan/order dari konsumen, 
karena jenis, warna dan jumlah yang diinginkan pada umumnya tidak sesuai dengan 
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produk yang dimiliki. Oleh karena itu, perusahaan terpaksa memproduksi kain batik 
hingga mencapai kapasitas maksimumnya yaitu 30 potong dengan asumsi 25 potong 
digunakan untuk memenuhi pemesanan produk dan lima potong digunakan perusahaan 
untuk dijual secara langsung atau dikirim ke mitra kerja. Ketika jumlah pesanan/ order 
yang diterima oleh perusahaan sangat tinggi, pada saat itu juga perusahaan sering 
mengalami hambatan dalam memproduksi barang. Hambatan utama yang dirasakan 
adalah jumlah tenaga pembatik terampil di kain sutera masih terbatas dan kualitasnya 
belum baik.  

Order dalam 

jumlah yang 

banyak
Beli (satuan)

Sleman Klewer Solo Jepara Temanggung

CV Naf Mandiri Sukses

Jurang

Gender

Kedung Ombo 

Kelurahan 

Temanggung

Brojolan Barat

Pemasok Perusahaan

Desa Binaan 

Konsumen 

Mengirim ke PT 

Larasati Tirto setiap 

bulan tergantung 

jumlah batik yang 

terjual pada bulan 

sebelumnya (dengan 

sistem memenuhi 

kapasitas toko 75-100 

potong)

Pameran 

Dekranas 

Home Hotel by 

Horison 

Semarang 

Mengirim produk setiap 3 bulan sekali 

dengan jumlah @10 potong

Jalur distribusi produk 

Bahan baku dikirim 

ketika stok 37 yard 

katun/10 m sutra habis
Beli

Gambar 1. Jalur produksi dan operasi CV Naf Mandiri Sukses 

Proses memproduksi batik di kain sutera memerlukan waktu lebih lama dibandingkan 
kain katun pada tahap pencantingan. Tenaga pembatik yang digunakan oleh perusahaan 
CV Naf Mandiri Sukses selama ini dengan memberdayakan kaum perempuan di desa-
desa dengan memberikan pembinaan dan pelatihan membatik yang difasilitasi oleh 
perusahaan. Perusahaan aktif memberikan pelatihan dan pendampingan pada lima 
kelompok binaan di desa-desa Temanggung. Kelompok binaan beranggotakan ibu-ibu 
rumah tangga yang sudah produktif sebagai tenaga pembatik. Selama ini, dominan 
tenaga pembatik merupakan petani yang tidak mempunyai atau telah menyelesaikan 
pekerjaannya di sawah sehingga membatik merupakan pekerjaan sampingan yang 
dilakukan guna mendapatkan pendapatan tambahan. Pada kondisi inilah yang 
menyebabkan perusahaan mengalami kendala dalam memproduksi barang-barangnya 
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karena bergantung pada waktu yang diluangkan oleh pembatik kepada perusahaan. 
Menurut Chittithaworn et al. (2011) jumlah produksi yang terbatas akan menjadi 
hambatan sekaligus ancaman perusahaan dalam mengembangkan perluasan pasar batik 
warna alami. Ketersediaan sarana dan prasarana produksi yang belum dioptimalkan 
akan berdampak pada kekuatan dan peluang perusahaan dalam memperoleh keuntungan 
lebih besar. Solusi yang dilakukan perusahaan selama ini adalah dengan menerapkan 
pemberian nilai jasa secara borongan dengan kebijakan upah tambahan. Upah tambahan 
diberikan bagi mereka yang rajin dan bisa menyelesaikan pekerjaan dengan cepat. 
Solusi tersebut dapat mengatasi keterbatasan dalam memproduksi batik di CV Naf 
Mandiri Sukses. Kapasitas tenaga kerja menjadi faktor kelemahan bagi perusahaan. CV 
Naf Mandiri Sukses berupaya memperbaiki manajemen perusahaannya dengan 
meningkatkan kualitas tenaga kerja termasuk tenaga pembatik terampil dari desa 
binaan. Jumlah produksi batik harus ditingkatkan dengan tetap menjaga kualitas 
batiknya sehingga  permintaan pasar dapat terpenuhi. 
 

 
Gambar 2 Perbandingan jumlah penjualan dan pesanan terhadap kapasitas produksi 

Berdasarkan dari uraian diatas, hasil penjualan yang dilakukan oleh perusahaan 
masih terutama pada tahun 2013 yang jumlah tenaga pembatik masih sedikit dan 
berkualitas rendah, perusahaan terhambat ketika order yang diterima sangat tinggi 
dikarenakan jumlah produksi batik warna alami terbatas dan bergantung kepada 
kemampuan dari tenaga pembatik, serta sistem pemasaran yang mengusung brand Laras 
Tirto dan perluasan pasar batik warna alami yang bekerjasama dengan mitra bisnis 
kurang maksimal. Oleh karena itu, CV Naf Mandiri Sukses perlu menerapkan strategi 
pengembangan usaha yang tepat untuk dapat menghadapi persaingan dan batik warna 
alami Laras tirto semakin dikenal masyarakat luas. Rumusan-rumusan dari beberapa 
permasalahan yang sedang dihadapi CV Mandiri Sukses, maka dibutuhkan analisis: 
1. Faktor internal dan eksternal apa yang menjadi faktor kekuatan dan kelemahan, 

serta peluang dan ancaman terdapat pada CV Naf Mandiri Sukses? 
2. Subfaktor apa yang terpenting dari faktor kekuatan dan kelemahan, serta peluang 

dan ancaman terdapat pada CV Naf Mandiri Sukses? 
3. Alternatif strategi apa yang dapat digunakan CV Naf Mandiri Sukses untuk 

perkembangan usaha berkelanjutan dan berwawasan lingkungan?  
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Tujuan Penelitian 
 

Berbekal latar belakang dan perumusan masalah yang telah dijelaskan, maka 
penelitian ini bertujuan untuk : 
1. Menganalisis faktor-faktor yang terdapat pada lingkungan internal dan eksternal 

yang menjadi faktor penentu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman pada CV 
Naf Mandiri Sukses.  

2. Menganalisis subfaktor terpenting dari faktor penentu kekuatan, kelemahan, 
peluang, dan ancaman pada CV Maf Mandiri Sukses 

3. Merumuskan alternatif strategi untuk mengembangkan usaha batik warna alami CV 
Naf Mandiri Sukses yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. 

 
Manfaat Penelitian 

 
Hasil penelitian diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Bagi pemilik usaha sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam 
merekomendasikan prioritas strategi yang sesuai untuk CV Naf Mandiri Sukses 
dalam mengembangkan usaha batik warna alami di kabupaten Temanggung. 

2. Bagi mahasiswa adalah sebagai sarana dalam menambah wawasan tentang batik 
warna alami berbahan baku dari tumbuh-tumbuhan penghasil warna untuk tekstil. 

3. Bagi pembaca, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan informasi dan masukan 
serta dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya. 

 
Ruang Lingkup Penelitian 

 
Ruang lingkup analisis dan pembahasan dalam penelitian terdiri dari gambaran 

umum CV Naf Mandiri Sukses, analisis faktor-faktor internal dan eksternal CV Naf 
Mandiri Sukses, tenaga pembatik yang bekerjasama dengan CV Naf Mandiri Sukses, 
perumusan alternatif strategi dan menyusun tahapan impelentasi program perbaikan 
berdasarkan alterntif strategi yang telah dipaparkan sebelumnya kemudian dapat 
direkomendasikan pada usaha batik warna alami CV Naf Mandiri Sukses.  

2 TINJAUAN PUSTAKA  
 
 

Tinjauan Teori  
 

Strategi Korporat 
Strategi menurut David (2009) merupakan tindakan potensial yang membutuhkan 

keputusan manajemen tingkat atas dan sumberdaya perusahaan dalam jumlah yang 
besar. Strategi merupakan suatu alat untuk mencapai sasaran atau tujuan yang bersifat 
jangka panjang. Sasaran merupakan hal yang ingin dicapai oleh organisasi dan strategi 
merupakan rencana organisasi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Strategi 
yang dilakukan dalam organisasi dapat berupa ekspansi geografis, diversifikasi, 
pengembangan produk, divestasi, likuidasi, akuisisi, dan joint venture. Strategi sangat 
menentukan bagaimana perkembangan dan kemajuan organisasi dalam jangka panjang.  
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