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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar belakang 

Batik merupakan kerajinan tradisional yang sudah tidak asing lagi bagi 

masyarakat Indonesia, dalam perjalanannya batik dikenal sebagai karya seni asli 

dari Negara Indonesia yang memiliki nilai seni tinggi. Menurut Arini (2011) 

dalam Susanti (2015) batik adalah karya seni gambar dengan menggunakan media 

kain yang dijadikan sebagai pakaian untuk keluarga kerajaan / keraton pada 

zaman dahulu kala, setelah era reformasi banyak pengikut dan keluarga kerajaan 

yang tersebar di berbagai wilayah Nusantara yang kemudian menyebabkan karya 

seni batik dapat berkembang luas di Indonesia. 

Dewasa ini batik telah menjadi salah satu karya seni yang terkemuka dan 

banyak diminati oleh semua kalangan. Perkembangan industri batik sendiri 

dianggap telah menguasai pasar dunia sehingga mampu menjadi tolak ukur 

penggerak perekonomian nasional. Kementerian Perindustrian Republik Indonesia 

(Kemenperin) mencatat dalam Iqbal (2017) bahwa pencapaian ekspor batik 

sampai pada oktober 2017 mencapai 51,15 juta dolar AS dengan negara tujuan 

utama meliputi Jepang, Amerika Serikat, dan Eropa. Industri batik di Indonesia 

kini didominasi oleh sektor Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang tersebar di 

101 sentra wilayah di seluruh Indonesia. Menurut Dirjen Industri Kecil dan 

Menengah, Gati Wibawaningsih dalam Kemenperin.go.id (2018) mengatakan 

bahwa Industri batik Nasional memiliki daya saing komparatif dan kompetitif di 
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pasar internasional yang mana menjadi peluang besar bagi Indonesia untuk 

mempertahankan kedudukannya sebagai market leader dalam menguasai pasar 

batik dunia.  

Produksi industri batik yang tinggi di suatu wilayah tentu juga akan 

mengakibatkan semakin banyaknya limbah pabrik yang dihasilkan. Jumlah 

limbah yang banyak kemudian memicu timbulnya permasalahan kompleks bagi 

lingkungan hidup. Bahan dasar dari pembuatan batik ialah zat warna. Limbah cat 

yang dihasilkan oleh industri batik dapat menimbulkan pencemaran tanah dan 

sungai. Sungai merupakan sumber daya alam yang sangat penting sebagai sumber 

mata air untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia sehingga pencemaran sungai 

yang berakumulasi dapat mengancam kelangsungan hidup masyarakat sekitar, 

selain itu pencemaran air dan tanah juga dapat menyebabkan kerusakan ekosistem 

yang mengakibatkan tanah gersang, tandus, bahkan ada kasus yang membuat 

aliran air di selokan menjadi terhenti dan berbau menyengat. Undang – Undang 

Dasar Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup (UU PPLH) dalam Mahfudloh (2015) mengatakan bahwa zat – zat 

berbahaya dan beracun beserta limbahnya harus dikelola dan ditanggulangi 

dengan baik. Maka dari itu dibutuhkan kewirausahaan yang berpegang teguh pada 

nilai - nilai hijau dan memiliki prinsip untuk membangun kelestarian lingkungan.  

Kewirausahaan hijau (Green entrepreneurship) sering disebut juga sebagai 

“Ecopreneurship”, Schaper (2002) & Taylor (2003) dalam McEwen (2013) yang 

merupakan kombinasi dari dua kata “eko” dan “wirausaha” yang berarti seorang 

pengusaha yang menggunakan produk dan jasa yang ramah lingkungan untuk 
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perusahaannya, Schaltegger (2005) dalam McEwen (2013). Seorang ecopreneur 

dalam menjalankan usahanya tidak hanya bertujuan untuk mencari keuntungan 

tetapi juga karena mereka memiliki nilai – nilai hijau yang kuat dan mendasar 

terhadap kelestarian lingkungan. Ecopreneur merupakan kombinasi yang kuat 

antara sikap kewirausaan yang kreatif dengan nilai sosial dan lingkungan yang 

tinggi, Anderson (1998) & Gibbs (2009) dalam McEwen (2013). 

Jiwa seorang ecopreneur inilah yang dibutuhkan seseorang untuk 

menumbuhkan motivasi dan dorongan yang kuat dalam menjunjung tinggi nilai – 

nilai lingkungan. Menurut Robins (2007) dalam Anastasia (2010) motivasi 

merupakan suatu proses yang menjelaskan kedalaman, kejelasan arah, dan 

ketekunan seseorang dalam merealisasikan suatu tujuan. Oleh karenanya motivasi 

untuk melakukan kegiatan ecopreneurship sangatlah penting untuk dipelajari dan 

ditanamkan dalam jiwa wirausahawan. Menurut Linnanen (2002) dalam Nadia 

(2015) motivasi ecopreneur sendiri datang dari kesadaran diri sendiri dalam 

memandang dan mengecap nilai etis lingkungan yang kemudian membentuk 

sistem dan keputusan mereka dalam berwirausaha. Jumlah ecopreneur di 

Indonesia masih sangatlah sedikit, namun gerakan pemerintah untuk membangun 

dan menanamkan nilai lingkup ecoprenuership ini sudah mulai dilaksanakan, hal 

tersebut dilakukan pemerintah dalam bentuk penyuluhan, pendidikan, maupun 

lomba – lomba khususnya pada industri batik dengan menggunakan bahan dasar 

alami yang ramah lingkungan. Program batik hijau yang dilakukan oleh Wakil 

Ketua Umum Yayasan Batik Indonesia Ny. Widodo AS dalam Kemenperin.go.id 

(2018) mendapat dukungan dari Dirjen industri kecil dan menengah Gati 
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Wibawaningsih pada 15 Mei 2018 silam, beliau melaksanakan pameran batik 

“Cerah Ceria Pesona Batik Madura” yang menampilkan display batik dengan 

menggunakan bahan dasar zat warna alam sebagai upaya menghasilkan produk 

yang ramah lingkungan dan sekaligus menanamkan nilai – nilai hijau pada 

pembatik maupun konsumen yang mencintai batik, pameran ini sendiri 

dimaksudkan untuk memberi kesan positif dan semangat dalam kepedulian 

lingkungan yang diikuti oleh 48 orang pengrajin batik binaan Yayasan Batik 

Indonesia. 

Kota Semarang merupakan salah satu kota industri yang memiliki 

kerajinan batik, salah satunya adalah usaha yang ditekuni oleh Ibu Putri di 

Gunung Pati Semarang. Usaha home industry “Batik Warna Alam Si Putri” ini 

sudah berjalan semenjak 2017 Agustus yang lalu beberapa produk kerajinan batik 

yang diproduksi diantaranya kain batik, baju batik siap pakai, dan bermacam 

aksesoris dari kain perca seperti tas, anting, dan kalung. Kota semarang tidak 

memiliki jumlah industri batik sebanyak industri batik yang berada di kota 

Pekalongan maupun Sleman sehingga angka kerusakan lingkungan oleh limbah 

industri batik pun relatif kecil, namun disamping fakta tersebut Ibu Putri Wati 

pemilik home industry “Batik Warna Alam Si Putri” memilih untuk menjalankan 

usahanya sebagai ecopreneur dan hanya menggunakan pewarna alam sebagai 

bahan pokok dalam kerajinan batiknya. Oleh karena itu penulis tertarik untuk 

mempelajari dan mendalami topik penelitian mengenai “Analisis Motivasi 

Ecopreneur pada Pemilik usaha Batik Warna Alam Si Putri di Kota Semarang” 
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1.2. Rumusan masalah 

Berdasarkan dari latar belakang yang telah penulis bahas diatas, 

maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah  

“Apa saja yang memotivasi Ibu Putri untuk menjadi seorang ecopreneur 

dalam menjalankan usaha Batik Warna Alam Si Putri?”. 

 

1.3. Tujuan penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hal – hal apa saja yang 

memotivasi Ibu Putri untuk menjadi seorang ecopreneur dalam 

menjalankan usahanya yaitu “Batik Warna Alam Si Putri” 

 

1.4. Manfaat penelitian 

Penelitian ilmiah yang dilakukan penulis dibuat dengan harapan 

supaya dapat digunakan menjadi acuan dan memberi manfaat bagi 

beberapa pihak, yang diantaranya : 

a. Bagi akademisi 

Penelitian ini memberikan edukasi mengenai hal apa saja yang 

menjadi motivasi bagi seorang ecopreneur yang bergerak di bidang 

industri batik. 
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b. Bagi praktisi 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi 

pengusaha yang ingin memulai atau menjalankan bisnisnya sebagai 

seorang ecopreneur 
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