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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pesatnya perkembangan teknologi dan sumber daya manusia saat ini 

menjadikan persaingan bisnis menjadi meningkat. Perusahaan dihadapkan pada 

fakta bahwa persaingan saat ini bukan hanya bersifat lokal, namun juga regional 

bahkan internasional. Bagi perusahaan yang memiliki daya saing dan efisiensi 

produk yang tinggi, hal ini merupakan peluang namun bagi perusahaan yang 

memiliki daya saing dan efisiensi produk yang rendah hal ini merupakan ancaman 

bagi kelangsungan usaha mereka. 

Persaingan ini berdampak bukan pada satu sector saja namun hampir semua 

sector baik produk yang merupakan produk umum maupun produk tradisional 

yang asli berasal dari Indonesia sendiri. Salah satu industri yang sedang 

mengalami persaingan dengan ketat adalah batik. Batik merupakan kerajinan asli 

yang berasal dari Indonesia dan merupakan ciri khas dari bangsa Indonesia. 

Namun saat ini industri batik dari Indonesia mengalami persaingan yang ketat 

yaitu antar kota maupun dari mancanegara. Banyaknya sentra batik yang berasal 

dari beberapa kota di Indonesia membuat persaingan antar batik tradisional 

mengalami peningkatan, sedangkan di sisi lain ada ancaman persaingan dari batik 

yang berasal dari mancanegara yaitu China dan Vietnam yang memiliki harga 

murah. 

Fenomena ini dialami juga oleh industri batik di Kota Semarang yang saat 

ini mengalami penurunan. Permasalahan yang dialami oleh industri batik di Kota 

Semarang ini adalah kurang berminatnya konsumen di kota Semarang sendiri 

untuk melakukan pembelian pada batik yang bercorak khas Semarang. Menurut 

Ketua Umum Asosiasi Perancang dan Pengusaha Mode Indonesia (APPMI), 

Taruna K Kusmaydi, corak dan motif yang terdapat pada Batik Semarang 16 

cukup unik dan tidak kalah dengan batik-batik yang sudah popular selama ini 

(http://jogja.tribunnews.com/2017/12/09/asosiasi-perancang-pengusaha-mode-

indonesia-resmikan-pengurus-baru-2018 ). 

http://jogja.tribunnews.com/2017/12/09/asosiasi-perancang-pengusaha-mode-indonesia-resmikan-pengurus-baru-2018
http://jogja.tribunnews.com/2017/12/09/asosiasi-perancang-pengusaha-mode-indonesia-resmikan-pengurus-baru-2018
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Gambar 1.1 Corak Batik Semarang 16 

Sumber : google.com, Juli 2018 

Corak Batik Semarang 16 seperti gambar 1 menunjukkan motif Lawang 

sewu, Tugu Muda, Warak Ngendhog, alternatif corak Lawang sewu dan alternatif 

corak Tugu Muda. Hal ini menunjukkan adanya keragaman dalam corak batik 

semarang 16. 

Batik semarang 16, sama seperti halnya batik pesisiran lainnya yang tidak 

mengikuti pakem membatik seperti yang ada di wilayah Solo atau Jogja. Sejak 

jaman dahulu, karakter Batik Semarang 16 dalam membuat batik selalu 
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mengedepankan konsep bebas dengan membuat motif batik yang sesuai dengan 

kreasi atau keinginan mereka sendiri yang terinspirasi oleh ikon-ikon yang ada di 

kota Semarang. Ciri khas batik Semarang 16 karena daerahnya di pesisir corak 

warnanya cukup berani. Untuk pewarnaan batik Semarang 16 ini selain 

menggunakan warna sintetis juga menggunakan warna alam yang terbuat dari 

bahan-bahan alami seperti kayu mahoni, pohon indigo, dan bahan-bahan alami 

lainnya. Warna alam ini yang kini sangat digemari kalangan wisatawan 

mancanegara karena lebih ramah lingkungan. Motif Batik semarang 16 kini 

terdapat berbagai macam motif seperti Motif Peterongan, Motif Gajahmungkur, 

Motif Blekok Srondol, Motif Parang Asem, Motif Lawang sewu, Motif Asem 

Sedompyok dan masih banyak motif lainnya. Motif-motif batik tersebut 

menggambarkan keadaan Kota Semarang, dan khasanah budaya yang ada di 

wilayah Kota Semarang. Dalam hal proses pembuatan, saat ini batik semarang 16 

terdiri dari tiga jenis seperti batik tulis, batik cap dan batik printing. Saat ini sentra 

Batik semarang 16 ada dua yaitu Kampung Batik Semarang 16 di Bubakan dan 

Kampung Batik di Malon, Gunungpati. Saat ini pemerintah Kota Semarang 

memberikan bantuan melalui strategii bantuan modal, pemasaran dan bahan baku 

dengan bekerja sama dengan berbagai BUMN misalnya adalah Pertamina dan 

PLN untuk memberikan pinjaman lunak kepada para pengusaha industri kecil 

kerajinan batik semarang 16. Pemerintah juga saat ini mulai memasukkan secara 

perlahan pelatihan membatik baik formal maupun non formal pada sekolah-

sekolah seperti SMK untuk membantu melestarikan budaya batik semarang 16 ini. 

Namun saat ini UMKM Batik semarang 16 mengalami ketertinggalan dari 

industri batik kota lain di Jawa Tengah seperti Solo, Pekalongan, maupun Jepara 

dalam koridor apresiasi terhadap kearifan budaya lokal. Daerah-daerah tersebut 

telah mengakomodir dan menunjang sisi unik produk lokalnya, sehingga 

masyarakat umum mengenal produk yang berfrase dengan asal daerah mereka, 

seperti Batik Solo, Batik Pekalongan, dan Batik Cirebon dan mampu berekspansi 

ke kota lain seperti Semarang. Hal ini membuat batik Semarang 16 justru 

mengalami kekalahan di kota sendiri, yang terbukti dari market share batik cetak 

di kota Semarang sebagai berikut: 
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Tabel 1.1 Market Share Batik Cetak di Kota Semarang 

Tahun 2012 2013 2014 2015 2016 

Batik Solo 51% 50% 49% 49% 50% 

Batik Pekalongan 23% 24% 25% 23% 22% 

Batik Yogyakarta 9% 8% 9% 11% 8% 

Batik Cirebon 10% 9% 8% 8% 9% 

Batik Semarang 16 7% 5% 4% 3% 3% 

Batik lain-lain 2% 4% 5% 6% 8% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang, 2018 

Berdasarkan data market share batik cetak di kota Semarang, terlihat pada 

tabel 1.1 bahwa market share UMKM Batik Semarang 16 sejak tahun 2012 

hingga tahun 2016 mengalami penurunan yang terus menerus dari 7% pada tahun 

2012 hingga menjadi hanya 3% pada tahun 2016. Data ini menunjukkan bahwa 

UMKM Batik Semarang 16 tidak memiliki produk yang dipandang menarik bagi 

pasar Kota Semarang yang merupakan kota asal UMKM Batik Semarang 16 dan 

kalah bersaing dengan batik yang berasal dari kota lain.  

Disperindag Kota Semarang, dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah (RPJPD) 2005-2020, sejak tahun 2006 mulai mencari pengrajin batik yang 

secara khusus mengembangkan batik semarang 16 untuk dibina dan 

dikembangkan termasuk untuk pelatihan teknis dasar cara pembuatan, gambar, 

pewarnaan, pencelupan warna natural/alam, sampai ke ketrampilan magang ke 

lokasi industri batik di kota batik terkenal. Pembinaan juga meliputi pemasaran 

dengan memberikan bantuan stand serta menggelar berbagai even pameran dan 

lomba rancang busana. Berdasarkan RPJPD ini, dihasilkan beberapa pengusaha 

batik yang memiliki corak asli Semarangan dan mampu bertahan hingga saat ini 

di Kota Semarang, yaitu Batik semarang 16, Batik Temawon khas Semarangan, 

Batik Jayakarta dan Batik Ngemplak Semarangan. Permasalahan dari hal ini 

adalah dari sebanyak 37 industri kecil batik semarang 16 yang telah dibina oleh 

Disperindag Kota Semarang, hanya empat perusahaan yang mampu bertahan 

hingga saat ini. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa Batik semarang 16 kurang 

memiliki daya saing di pasaran sehingga kurang mampu membuat konsumen 

untuk membelinya. 
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Sentra-sentra batik di Semarang antara lain adalah Batik semarang 16, Batik 

Temawon khas Semarangan, Batik Jayakarta, Batik Ngemplak Semarangan dan 

Kampung Batik Semarang 16 di Bubakan dan Kampung Batik di Malon, 

Gunungpati. Batik semarang 16 dipilih sebagai lokasi penelitian karena Batik 

semarang 16 saat ini cukup dikenal oleh masyarakat terutama setelah pameran 

fashion show yang dilakukan dengan mengeksplorasi Batik semarang 16. Selain 

itu Batik semarang 16 juga memiliki 219 motif batik original serta telah terdaftar 

secara resmi di Ditjen HAKI seperti Tugu Muda, Gereja Blenduk, Lawang sewu, 

Blekok Srondol, Jembatan Mberok dan Asem. Namun saat ini Batik semarang 16 

juga mengalami masalah dalam hal penjualan batik semarang 16, yang dapat 

terlihat dari data berikut: 

 Tabel 1.2 Penjualan Batik semarang 16 di Batik semarang 16 

Tahun Target (Lembar) Penjualan (lembar) Pencapaian (%) Penurunan (%) 

2014 1500 1247 83,13 - 

2015 1500 1135 75,67 -8,98 

2016 1500 1114 74,27 -1,85 

2017 1500 1030 68,67 -7,54 

Sumber : Batik semarang 16, 2018 

Tabel 2 menunjukkan bahwa penjualan tahunan Batik semarang 16 di Batik 

semarang 16 tidak pernah mencapai target tahunan seperti yang telah ditetapkan 

yaitu sebanyak 1500 lembar kain batik. Selain target tidak tercapai, selama 

periode 2014-2017 terlihat bahwa pencapaian target penjualan menunjukkan 

penurunan yang terus menerus. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik dan 

karyawan Batik semarang 16, diketahui terdapat beberapa permasalahan yang 

diduga dapat menyebabkan keputusan konsumen dalam melakukan pembelian 

Batik semarang 16 menurun. Permasalahan pada keputusan pembelian konsumen 

yang menurun ini adalah karena adanya persepsi konsumen bahwa Semarang 

bukanlah kota batik. Batik Semarang 16 juga dianggap tidak terkenal bila 

dibandingkan dengan batik Solo, Pekalongan dan Cirebon. Konsumen juga 

memiliki pandangan bahwa kualitas batik semarang 16 kurang bagus. Harga batik 

semarang 16 yang tinggi dan tidak kompetitif dengan batik lain juga membuat 

konsumen merasa kurang berminat untuk melakukan pembelian batik semarang 
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16. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti diduga 

terdapat beberapa faktor yang mampu mempengaruhi keputusan pembelian 

konsumen terhadap Batik semarang 16 di Batik semarang 16 yaitu citra merek, 

persepsi kualitas produk dan harga. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, penelitian 

mengenai batik Semarang 16 tidak banyak ditemukan. Penelitian mengenai 

produk batik sebagian besar meneliti mengenai keputusan pembelian produk batik 

di Kampung Batik Laweyan, Surakarta seperti pada penelitian Nasir (2015) dan 

Setyanto dkk (2015), selain itu penelitian lain meneliti mengenai produk batik 

Pekalongan yaitu penelitian Saraswati dkk (2010) dan Yahya (2016). Hasil 

penelitian Nasir (2015) mengungkap bahwa keputusan konsumen untuk membeli 

produk Batik Solo dipengaruhi oleh faktor kebudayaan, faktor sosial, faktor 

kepribadian dan faktor psikologis. Sedangkan hasil penelitian Saraswati dkk 

(2010) menyatakan bahwa keputusan membeli produk batik Pekalongan 

dipengaruhi oleh desain produk, kualitas produk dan harga. Hasil penelitian 

Yahya (2016) menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi keputusan 

pembelian konsumen adalah harga, kualitas produk, lokasi dan promosi.  

Penelitian mengenai Batik Semarang 16 saat ini hanya mengungkap sejarah, 

motif dan fungsi paguyuban kampung batik Semarang 16, seperti dalam penelitian 

Pertiwi (2014) dan Afreliyanti (2015). Adanya permasalahan pada batik Semarang 

16 dan kurangnya penelitian terdahulu yang meneliti minat konsumen dalam 

membeli batik Semarang 16 ini membuat perlunya diteliti mengenai minat 

konsumen untuk melakukan pembelian batik Semarang 16 pada Batik semarang 

16. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka dapat dirumuskan 

masalah yang ingin diteliti, yaitu :  

1. Bagaimana pengaruh citra merek terhadap keputusan konsumen untuk 

membeli batik Semarang 16? 

2. Bagaimana pengaruh persepsi kualitas produk terhadap keputusan 

konsumen untuk membeli batik Semarang 16? 

3. Bagaimana pengaruh harga terhadap keputusan konsumen untuk membeli 

batik Semarang 16? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah  

1. Untuk mengetahui pengaruh citra merek terhadap keputusan konsumen 

untuk membeli batik Semarang 16. 

2. Untuk mengetahui pengaruh persepsi kualitas produk terhadap keputusan 

konsumen untuk membeli batik Semarang 16. 

3. Untuk mengetahui pengaruh harga terhadap keputusan konsumen untuk 

membeli batik Semarang 16. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi Praktisi 

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat mengidentifikasi factor yang 

mempengaruhi keputusan konsumen melakukan pembelian batik semarang 

16. 

2. Bagi Akademisi 

Bagi akademisi dapat menjadikan bacaan ini untuk menambah wawasan ilmu 

pengetahuan khususnya di bidang manajemen pemasaran dan sebagai bahan 

pertimbangan bagi pihak-pihak yang mengadakan penelitian yang 

menyangkut keputusan pembelian. 


