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BAB I

PENDAHULUAN

1.1LATAR BELAKANG MASALAH

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang kaya akan beragam

kebudaya dan tradisi. Kekayaan budaya dan tradisi Indonesia tersebar luas mulai

dari Sabang sampai ke Merauke. Kekayaan tersebut tentunya bisa dimanfaatkan

serta dikembangkan oleh masyarakat Indonesia, sekaligus ikut serta dalam

melestarikan kebudayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sehingga tidak

diambil oleh bangsa lain.

Pariwisata merupakan salah satu bidang industri terpenting yang ada di

negara Indonesia. Industri pariwisata berkembang begitu pesat di berbagai

belahan dunia, terutama di negara Indonesia, negara yang memiliki beragam objek

wisata, kaya akan sumber daya alam, tradisi dan budaya. Sektor pariwisata mejadi

salah satu sektor unggulan yang dimilki oleh negara Indonesia dalam meraih

devisa negara. Hal ini terjadi karena industri pariwisata sangat berpotensi di

negara Indonesia untuk dikembangkan. Negara Indonesia memiliki potensi

pariwisata karena keindahan alam dan kekayaan budaya yang dimiliki.

Budaya merupakan pola hidup yang menjadi kebiasaan suatu kelompok

yang diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari berbagai unsur

yang berkaitan satu sama lain. Unsur-unsur tersebut adalah karya seni, adat

istiadat, bahasa, dan agama.  Negara Indonesia memiliki beragam budaya, dimana

setiap daerah yang ada di Indonesia memiliki kebudayaan berbeda yang menjadi
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unggulan serta daya tarik dari daerah tersebut. Salah satu kebudayaan yang

hampir setiap daerah di indonesia miliki adalah batik.

Batik adalah suatu karya seni yang dibuat menggunakan tenik khusus

dimana akan menghasilkan suatu motif yang memiliki nilai di dalamnya. Batik

merpakan suatu kerajinan yang memiliki suatu nilai seni dan membutuhkan

adanya keterampilan bagi para membuatanya. Pada awalnya batik dibuat diatas

kain mori, namun pada saat ini pembuatan batik menggunakan berbagai macam

kain seperti kain poliester ataupun kain sutera. Menurut teknik pembuatannya

batik dibedakan menjadi tiga macam yaitu batik tulis, batik cap, dan batik lukis.

Batik Indonesia telah diakui oleh UNESCO secara resmi pada bulan

Oktober tahun 2009. UNESCO memasukkan batik Indonesia ke dalam daftar

representasi sebagai Budaya Tak Benda Warisan Manusia (Representative List of

the Intangible Cultural Heritage of Humanity). Selain diakui oleh UNESCO

pemerintah Indonesia juga telah menetapkan hari batik nasional, dimana hari batik

nasional akan diperingati pada setiap tanggal 2 Oktober. Hari batik diperingati

pada setiap tanggal 2 Oktober karena tanggal 2 Oktober adalah tanggal dimana

UNESCO mengakui Batik Indonesia. Hal tersebut tencantum pada keputusan

presiden no 33 tahun 2009 tentang Hari Batik Nasional, keputusan tersebut

diresmikan oleh presiden Indonesia pada saat itu, yaitu presiden Susilo Bambang

Yudhoyono pada tanggal 17 November 2009.

Batik Indonesia merupakan simbol budaya bagi bangsa Indonesia yang

telah melekat pada bangsa Indonesia. Penggunaan kain batik sendiri dapat
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digunakan dalam segala macam acara, bahkan kita menggunakan kain batik sejak

saat kita masih bayi. Bayi biasanya digendong menggunakan kain batik, selain itu

batik digunakan dalam berbagai acara - acara resmi seperti pertemuan bisnis,

seminar, acara pendidikan, ataupun pernikahan. Bahkan ketika ada seseorang

meninggal dunia, jenazahnya ditutup menggunakan kain batik.

Dari hal tersebut kita bisa mengetahui bahwa batik Indonesia telah melekat

pada jiwa masyarakat Indonesia sebagai kain identitas bangsa indonesia dari

mereka lahir sampai mereka meninggal. Batik juga merupakan cerminan dari

keberagaman kebudayaan Indonesia, yang bisa kita ketahui dari beragam motif

yang ada di kain batik.

Penggunaan berbagai macam kain batik di berbagai acara tentunya sesuai

dengan motif yang tergambar pada kain batik, dan setiap motif-motif yang ada

pada kain batik tersebut memiliki sebuah cerita, arti dan makna filosofi tersendiri

khususnya bagi daerah dimana batik tersebut berasal.

Saat ini batik Indonesia sangat populer di berbagai kalangan masyarakat,

bahkan batik merupakan bagian dari sebuah fashion modern dimana segala usia

menggemarinya, baik tua ataupun muda. Selain itu saat ini banyak acara fashion

yang menggunakan kain batik Indonesia sebagai tema dari acara-acara yang

mereka selenggarakan. Selain digemari oleh wisatawan domestik, batik Indonesia

juga digemari oleh para wisatawan mancanegara sebagi souvenir atau oleh-oleh.

Kain batik memiliki banyak motif yang indah oleh karena itu kain batik digemari

oleh berbagai macam wisatawan.
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Industri kreatif memiliki kaitan yang sangat erat dengan dalam topik yang

membahas tentang kerajinan batik. Industri pariwisata dan industri ekonomi

kreatif memiliki kesamaan antara satu sama lain, kesamaan yang terdapat pada

kedua industri tersebut adalah keduanya merupakan industri yang bergerak pada

bidang jasa. Industri kreatif memberi warna baru pada dunia kewirausahaan dan

merubah cara pandang masyarakat pada dunia kewirausahaan khusunya pada

bidang pariwisata. Dimana pada saat itu industri pariwisata hanya sebatas objek

wisata, namun pada saat ini ide atau inovasi sangat dibutuhkan dalam

perkembangan pariwisata Indonesia tidak hanya mengandal suatu objek wisata

saja. Dengan adanya kreativitas individu, maka akan terciptanya banyak lapangan

pekerjaan, pendapatan dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Pariwisata kreatif muncul karena adanya perubahan pada wisatawan,

terutama pada minat wisatawan. Perubahan minat wisatawan dapat terjadi dan

disebabkan oleh perkembangan teknologi digital yang saat ini telah menyatu

dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu wisatawan menginginkan suatu hal

yang baru, yang tidak dapat mereka temukan di daerah asal mereka berada dan

hanya didapatkan di daerah wisata yang mereka kunjungi. Namun wisatawan juga

ingin menjadi bagian serta terlibat secara langsung di dalamnya. Contohnya

seperti mempelajari akan budaya daerah tersebut, atau ikut serta dalam pembuatan

produk yang memiliki sentuhan budaya lokal.

Suatu objek wisata bisa menghasilkan suatu produk yang mengandalkan

kekayaan budaya dan keterampilan masyarakat. Salah satu contohnya adalah

souvenir berupa batik, hampir setiap daerah di Indonesia memiliki batik. Batik
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tersebut tentunya memiliki beragam motif dan jenis, serta terdapat berbagai cerita

di balik keindahan motif-motif tersebut. Batik tentunya tidak sekedar souvenir,

namun batik memiliki sebuah cerita dan nilai di dalamnya. Sehingga batik

mengingatkan kepada wisatawan akan budaya dari daerah yang mereka kunjungi.

Rumah Batik Jawa Timur merupakan salah satu pusat kerajinan batik yang

ada di Kota Surabaya. Di Rumah Batik Jawa Timur terdapat berbagai kerajinan

batik yang ada berbagai kota di Provinsi Jawa Timur. Banyaknya beragam jenis

batik membuat pengunjung ingin mengunjungi Rumah Batik Jawa Timur,

sehingga tidak pernah sepi oleh pengujung. Oleh karena itu penulis ingin

mengetahui lebih jauh bagaimana pengelolaan Rumah Batik Jawa Timur.

Selain Rumah Batik Jawa Timur, Kota Surabaya juga memiliki beberapa

tempat yang merupakan sentra batik, sebagai berikut:

TABEL 1. 1 DAFTAR SENTRA BATIK YANG ADA DI SURABAYA

No. Nama Toko Alamat

1. Batik Danar Hadi Jalan Raya Diponegoro Nomor 184,

Dr.Soetomo, Tegalsari

2. Mirota Batik & Handicraft Jalan Sulawesi Nomor 24 Ngagel

3. Kampung Batik Jalan Putat Jaya Barat VIII B Nomor

31

4. Batik Te’ye’ng Jalan Wisma Tengger VI Nomor 33

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TUGAS AKHIR PUSAT KERAJINAN BATIK ... AIDAH ZUHAIRAH



6

5. Batik Keris Jalan Basuki Rahmat Nomo r8-12

6. Atara Batik Jalan Kertajaya Indah Timur VIII

Blok O Nomor 37

Sumber: Data Primer 2019

1.2RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengelolaan produk dan sumber daya manusia di Rumah Batik

Jawa Timur yang berada di Kota Surabaya?

1.3TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1.3.1 TUJUAN PENELITIAN
Penulis ingin mengetahui pengelolaan pruduk dan sumber daya manusia di

Rumah Batik Jawa Timur yang berada di Kota Surabaya sebagai salah satu pusat

kerajinan batik di Surabaya.

1.3.2 MANFAAT PENELITIAN
1. Untuk Penulis:

- Memberikan pengetahuan mengenai pengelolaan produk dan sumber

daya manusia di di Rumah Batik Jawa Timur

- Memberikan pengetahuan mengenai kain batik di Jawa Timur

2. Untuk Pembaca:

- Dapat mengetahui pengelolaan produk dan sumber daya manusia di

Rumah Batik Jawa Timur

3. Untuk Objek yang Diteliti:
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- Sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam mengelola batik di

Surabaya.

4. Untuk Lembaga Pendidikan

Sebagai wawasan bagi mahasiswa, serta sebagai referensi tambahan bagi

mahasiswa yang melakukan penelitian yang sejenis.

1.4 KERANGKA PEMIKIRAN

Peneliti menggunakan kerangka pemikiran sebagai acuan dalam

penyususan laporan penelitian, sehingga laporan penelitian mudah dipahami.

Rumah Batik Jawa Timur

Perencanaan Pengawasan

Rumah Batik Jawa Timur
Sebagai pusat Kerajinan

Batik di Surabaya

Pengorganisasian

Sumber daya
manusia

Produk

Pengelolaan / Manajemen

Sumber daya
manusia

Sumber daya
manusia ProdukProduk
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Pengelolaan atau manajemen adalah rangkaian usaha yang dilakukan

untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Menurut George R. Terry manajemen

merupakan suatu proses khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan,

pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk

menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetukan melalui

pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.(Amirullah,

2015:4).

Produk merupakan elemen penting dalam sebuah pemasaran karena tanpa

produk suatu pemasaran tidak dapat berjalan. Produk merupakan sesuatu yang

dihasilkan oleh perusahaan untuk ditawarkan kepada pasar unt di konsumsi oleh

konsumen. Produk juga merupakan alat untuk mencapai tujuan suatu perusahaan.

Sehingga suatu perusahaan harus menciptakan produk yang memiliki unggulan

dibanding produk dari perusahaan lain untuk mencapai suatu tujuan, baik dari segi

ukuran, bentuk, kemasan, desain, kualitas, ataupun pelayanan. Hal itu merupakan

tugas perusahaan bagaimana mereka mengeas suatu produk semenarik mungkin

untuk dibeli oleh konsumen. Jika produk tidak menarik maka konsumen tidak

akan tertarik untuk melihatnya ataupun membelinya. Hal tersebut mengakibatkan

perusahaan tidak dapat mencapai tujuan yang mereka inginkan.

Suatu produk juga harus memiliki keunikan atau ciri khas agar diingat

oleh konsumen karena banyaknya pesaing dalam pemasaran. Keika produk telah

diingat oleh konsumen karena keunikan dan keunggulannya maka konsumen akan

tertarik lagi untuk membelinya.
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Hal tersebut berarti bahwa produk dalah suatu hal yang ditawarkan untuk

memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen. Selain itu produk  tidak hanya

berupa barang saja, namun suatu produk juga dapat berupa jasa, dimana

keberadaannya tidak dapat dilihat namun bisa dirasakan oleh konsumen. Sehingga

suatu pelayanan juga menentukan penjualan suatu produk. Produk juga dapat

diartikan sebagai alat pemuas kebutuhan dan keinginan konsumen.

Harga dapat diartikan sebagai salah satu unsur penting dalam bauran

pemasaran, tanpa harga, produk tidak bisa ditawarkan kepada konsumen (Yoeti,

2005:145). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata harga adalah jumlah

uang atau alat tukar lain yang harus dibayarkan untuk produk atau jasa, pada

waktu tertentu dan di pasar tertentu.

Deskripsi tersebut bisa diartikan bahwa harga adalah salah satu elemen

penting dalam pemasaran yang berupa alat tukar yang memiliki nilai yang

digunakan oleh seseorang untuk mendapatkan suatu produk yang berupa barang

atau jasa. Penjualan suatu produk tidak dapat berjalan tanpa adanya harga dari

suatu produk.

Pengemasan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan mendesain dan

memproduksi sebuah wadah yang tujuan utamanya adalah untuk melindungi

sebuah produk agar tetap aman. Selain itu kemasan juga digunakan untuk menarik

perhatian konsumen untuk membeli suatu produk. Fungsi kemasan juga sebagai

identitas suatu produk agar dikenal dan diingat oleh konsumen, dan untuk
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membedakan suatu produk dengan produk yang lain. Kemasan juga berguna

sebagai saran informasi bagi konsumen.

Terdapat empat fungsi pengelolaan atau manajemen, yaitu perencanaan,

pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian (Amirullah, 8:2015).

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tujuan serta sasaran yang

ingin dicapai dan mengambil langkah-langkah strategis guna mencapai tujuan

tersebut (Amirullah, 8:2015). Sehingga perencanaan merupakan langkah utama

yang harus dilakukan dalam pengelolaan, perencanaan adalah tahap awal untuk

mentukan sasaran-sasaran dan tujuan, serta langkah-langkah yang diambil agar

suatu tujuan tersebut dapat dicapai. Dalam perencanaan, suatu perusahaan dapat

mengetahui apa tujuan utama yang ingin mereka capai, bagaimana cara mereka

untuk mencapai tujuan tersebut, serta hal apa yang mereka butuhkan agar dapat

mencapai tujuan. Seperti menentukan berapa modal awal, sumber daya manusia,

serta jumlah karyawan yang akan mereka pekerjaan untuk mencapai tujuan yang

mereka miliki. Perencanaan juga merupakan fondasi utama dalam sebuah

pengelolaan oleh karena itu perencanaan harus dibuat dengan matang agar dapat

mencapai sasaran secara efisien dan efektif.

Pengorganisasian menempatkan sumber daya manusia menurut

kemampuan dan keahliannya dalam pekerjaan yang sudah direncanakan.

Pengorganisasian merupakan proses pengaturan kegiatan sehingga dapat berjalan

sesuai rencana dan efisien. Seperti pemberian tugas serta penetapan wewenang

kepada individu sesuai dengan keahlian dan bidang yang mereka tekuni,

penempatan sumber daya serta modal yang dibutuhkan.
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Pengendalian atau pengawasan merupakan tahap akhir dimana perusahaan

mengawasi seluruh proses dari awal hingga akhir apakah kegiatan yang dilakukan

sudah sesuai dengan rencana atau belum, serta mengawasi sumber daya dalam

organisasi agar bisa terpakai secara efektif dan efisien tanpa ada yang melenceng

dari rencana. Pengawasan bertujuan untuk menenukan apakah produk yang

diproduksi telah sesuai dengan standar serta untuk mengetahu apakah proses yang

dilakukan berjalan sesuai dengan rencana. Sehingga dalam pengawasan dapat

diketahui kesalahan yang dilakukan dalam proses kegiatan.

1.5 METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan

dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2010:2). Dalam penelitian ini penulis

menggukan penelitian bersifat deskriptif yang bertujuan menjelaskan suatu gejala

sosial secara sistematis dan rinci mengenai fenomena yang diselidiki. Penelitian

ini menggunakan pendekatan secara kualitatif.

Dalam pendekatan kualitatif peneliti merupakan kunci utama dalam sebuah

penelitian, selain itu dalam pendekatan kualitatif data merupakan elemen yang

penting untuk memecahkan suatu masalah, data dalam penelitian kualitatif

didapatkan dengan cara melakukan observasi dan wawancara kepada masyarakat

yang terlibat langsung dalam permasalahan yang diteliti. Penulis menggunakan

penelitian kualitatif untuk mendapatkan data secara lisan maupun tertulis

mengenai pengelolaan Rumah Batik Jawa Timur sebagai pusat kerajinan batik di

Surabaya.

1.5.1 BATASAN KONSEP
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Batasan konsep merupakan suatu konsep yang digunakan untuk

membatasi suatu penulisan terhadap permasalahan yang diteliti oleh penulis.

Batasan konsep memiliki tujuan agar ruang lingkup permasalahan yang diteliti

oleh penulis tidak terlalu luas, sehingga penulis dapat fokus terhadap

permasalahan yang diteliti. Selain bertujuan untuk membatasi ruang lingkup

masalah, batasan konsep juga bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam

memahami permasalahan yang diteliti oleh penulis.

Penulis mengambil judul “Studi Deskriptif Tentang Pengelolaan Rumah

Batik Jawa Timur” dalam penulisan ini. Penulis mengambil judul mengenai

pengelolaan batik di Rumah Batik Jawa timur karena Rumah Batik Jawa Timur

memiliki berbagai jenis batik dari daerah-daerah yang ada di Jawa Timur. Karena

hal tersebut penulis ingin mengetahui bagaimana pengelolaan Rumah Batik Jawa

Timur sehingga bisa bertahan sampai saat ini.

Dalam penulisan tugas akhir ini penulis membahas mengenai permasalahn

bagaimana mengelola produk dan sumber daya manusia di Rumah Batik Jawa

Timur. Pengelolaan bisa diartikan sebagai manajemen. Menurut R. Terry

(Amirullah, 2015:4) manajemen merupakan suatu proses khas yang terdiri dari

tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengendalian

yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah

ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber

lainnya. Dalam tugas akhir ini penulis akan membahas perencanaan,

pengorganisasian dan pengendalian mengenai produk dan sumber daya manusia di

Rumah Batik Jawa Timur.
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Dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan sebuah cara untuk

mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam pengelolaan produk dan sumber daya

manusia di Rumah Batik Jawa Timur terdapat tiga tahap yaitu perencanaan,

penyusunan, dan pengawasan (Planning, organizing, controlling).

1.5.2 TEKNIK PENENTUAN LOKASI
Menurut Moleong (2014:56) cara terbaik dalam menentukan lokasi

penelitian adalah dengan mempertimbangkan kesesuaian antara teori dengan

kenyataan dilapangan disamping juga adanya pertimbangan perbatasan geografis

dan praktis yakni waktu, biaya dan tenaga. Dalam penelitian ini lokasi yang

dipilih adalah Rumah Batik Jawa Timur yang terletak di Jalan dukuh Bulak

Banteng Timur No. 94, Bulak Banteng, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya.

Alasan penulis melakukan penelitian di Rumah Batik Jawa Timur adalah

sebagai berikut:

- Rumah Batik Jawa Timur merupakan salah satu pusat kerajinan batik

di Surabaya yang memiliki beragam koleksi batik dari daerah-daerah

yang ada di Jawa Timur khususnya batik khas Surabaya, sehingga

penulis bisa mengetahui beragam macam batik tidak hanya satu jenis

saja.

- Penulis ingin mengetahui bagaimana pengelolaan Rumah Batik Jawa

Timur.

- Lokasi Rumah Batik Jawa Timur strategis bagi penulis sehingga

melihat pertimbangan waktu, biaya, dan tenaga.

1.5.3 TEKNIK PENENTUAN INFORMAN
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Informan merupakan objek penting dalam sebuah penelitian dimana

seseorang informan dimanfaatkan untuk memberikan informasi mengenai suatu

penelitian. Menurut Moleong (2016:132) seorang informan harus jujur, patuh

pada peraturansuka berbicara, tidak termasuk anggota salah satu kelompok yang

bertikai dalam latar penelitian yang mempunyai pandangan tentang peristiwa yang

terjadi.

Seorang informan hendaknya memahami mengenai hal yang bersangkutan

tentang penelitian penulis dan juga memiliki wawasan mengenai permasalahan

yang sedang diteliti oleh penulis karena informan merupakan sumber informasi

dalam penelitian yang bersifat kualitatif. Bedasarkan hal-hal tersebut yang akan

menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

- Bapak dan Ibu Syarif Usman (Pemilik Rumah Batik Jawa Timur)

- Pengelola merupakan sumber utama dalam memperoleh informasi

mengenai proses pengelolaan produk dan sumber daya manusia

Rumah Batik Jawa Timur.

- Pegawai Rumah Batik Jawa Timur

- Ada dua orang karyawan yang akan dijadikan sebagai informan dalam

penelitian ini untuk pengetahui bagaimana kegiatan-kegiatan dalam

pengelolaan dilakukan.

1.5.4 TEKNIK PENGUMPULAN DATA
Pengumpulan data dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti melalui

pengamatan yang dilkakukan oleh peneliti, penggunaan daftar pertanyakan,

eksperimen, wawancara, dokumentasi, dan lain lain.
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Dalam penelitian ini penulis menggunkan teknik pengumpulan data

sebagai berikut:

- Wawancara

Menurut Moleong (2016:186) pada wawancara percakapan dilakukan oleh

dua pihak, yaitu pewawancara (interview) yang mengajukan pertanyaan dan

terwawancara (interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.

Bedasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa wawancara

merupakan pertemuan antara dua orang untuk melakukan percakapan dan tanya

jawab yang bertujuan untuk menggali serta mendapatkan informasi mengenai

permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis. Dalam penelitian ini penulis telah

memilih serta menentukan informan yang akan diwawancara.

Menurut Sugiyono (2010:138-141) terdapat macam-macam wawancara

sebagai berikut:

1. Wawancara terstruktur

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila

peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa

yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpul

data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis

yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan. Dengan wawancara terstruktur ini

responden diberi pertanyaan yang sama kemudian pengumpul data mencatatnya.

2. Wawancara tidak berstruktur
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Wawancara tidak berstruktur adalah wawancara yang bebas, dimana

peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara

sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data-datanya. Pedoman wawancara

hanya menggunakan garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Dalam

wawancara tidak terstruktur, peneliti belum mengetahui secara pasti data apa yang

akan diperoleh sehingga peneliti lebih banyak mendengarkan apa yang diceritakan

oleh responden.

Teknik wawancara yang digunakan oleh penulis dalam tugas akhir ini

adalah wawancara secara berstruktur. Topik wawancara dalam penulisan ini

adalah tentang seputar pengelolaan Rumah Batik Jawa Timur, mulai dari tahap

awal bagaimana pemilik Rumah Batik Jawa Timur melakukan perencanaan dalam

usahanya, bagaimana proses penyusunan sehingga kegiatan usaha dapat

terkoordinasi, dan proses pengerjaan produk, serta bagaimana pengawasan

kegiatan usaha sehingga dapat menghasilkan suatu produk yang diminati oleh

konsumen.

2. Penggunaan Bahan Dokumen

Dokumen menurut Sugiyono (2010:240) adalah catatan peristiwa yang

sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya

monumental dari seseorang. Dokumen berbentuk tulisan misalnya catatan harian,

sejarah kehidupan (life histories), certitera, biografi, peraturan, kebijakan.

Dokumen berbentuk gambar seperti foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain.

Dokumen dalam bentuk karya contohnya karya seni, yang dapat berupa gambar,
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patung, film, dan lain-lain. Dokumen memiliki dua jenis yaitu dokumen internal

dan dokumen external. Dokumen internal adalah dokumen yang dikeluarkan oleh

suatu tempat atau perusahaan itu sendiri contohnya seperti keputusan owner atau

pengelola, pengumuman, dan memo. Sedangkan dokumen external adalah

dokumen yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berkaitan.contohnya seperti

surat kabar, majalah, dan berita yang disiarkan melalui media masa. Dalam

penulisan ini penulis akan menggunakan dokumen intern yang berupa dokumen-

dokumen yang dikeluarkan oleh Rumah Batik Jawa Timur.

1.5.5 TEKNIK ANALISIS DATA
Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja

dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang

dapat dikelolah, mensistensiskan, mencari, dan menemukan pola, menemukan apa

yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan

kepada orang lain (Moleong 2016 : 248).

Pada analisis data peneliti akan menggunakan data-data yang mereka

dapatkan untuk dimanfaatkan mengenai permasalahan yang sedang diteliti. Pada

teknik analisis data penulis akan melakukan analisis dengan cara deskriptif

kualitatif. Penulis akan mendeskripsikan peneitian menggunakan data baik berupa

tulisan atau gambar yang didapatkan untuk ditarik suatu kesimpulan.
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