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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Bangsa Indonesia dikenal dengan keberagaman budayanya, 

keberagaman budaya dapat dilihat dari banyaknya barang kerajinan khas 

Indonesia. Kerajinan khas dari Indonesia sudah terkenal bahkan menjadi buah 

bibir masyarakat dunia. Kerajinan-kerajinan di bidang mebel, hand-craft dan 

tekstil menjadi barang yang banyak dikoleksi oleh masyarakat, salah satunya 

adalah kerajinan batik. Sudah sejak dahulu batik menjadi primadona tekstil 

bagi Indonesia dan dunia dengan adanya pengakuan salah satu badan 

Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yaitu United Nation Educational, Scientific 

and Cultural Organization (UNESCO) bahwa batik menjadi warisan dunia 

non-bendawi sejak tahun 2009. 

 Kerajinan batik diperkirakan sudah berada di bumi nusantara sekitar 

abad ke 18 sampai 19 M di kerajaan Mataram (Nurainun dkk, 2008). 

Keberadaan batik semakin meningkat dengan adanya pedagang yang 

membawa batik ke daerah pesisir kepulauan hingga seluruh wilayah Nusantara. 

Dalam perkembanganya batik mengalami pasang surut baik dari segi jumlah 

maupun kepopuleranya, kerajinan batik yang awal mulanya dijadikan sebagai 

barang yang sakral atau sebagai alat persembahan yang hanya digunakan oleh 

kalangan kraton kini menjadi kerajinan berupa kain yang cukup populer di 

masyarakat. Meningkatnya kepopuleran batik menjadikan penjualan batik 

semakin meningkat dari tahun ke tahun, hal ini salah satunya dibuktikan 

dengan meningkatknya jumlah industri batik di kawasan Solo yang pada tahun 

2005 hanya berjumlah belasan Usaha Kecil Menengah (UKM) kini menjadi 

lima puluhan UKM (Widyaningrum, 2012). 

Tingkat kepopuleran yang sedemikian rupa menjadikan batik sebagai 

salah satu komoditi yang cukup menjanjikan guna dikembangkan menjadi 

industri yang besar. Di Indonesia sendiri, sudah banyak kawasan batik yang 
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dulunya terkenal kerajinan batiknya kini menjadi kawasan industri batik yang 

mampu menopang kehidupan masyarakat sekitarnya, salah satunya adalah 

kawasan batik Kampoeng Batik Laweyan di Kota Surakarta, Jawa Tengah. 

Kawasan batik ini dulunya merupakan pusat perdagangan dan penjualan bahan 

sandang (lawe) pada abad 15 M dan terus berkembang hingga kini kawasan ini 

menjadi pusat pengembangan kerajinan sekaligus industri batik di Surakarta 

(Kusumawardhani, 2006).  

Perkembangan kawasan kerajinan batik menjadi kawasan industri batik 

di Kampoeng Batik Laweyan Surakarta mengalami beberapa tantangan yang 

cukup berat, tantangan ini datang dari eksternal kawasan maupun internal 

kawasan kampoeng batik laweyan. Tantangan eksternal muncul mulai dari 

banjir produksi tekstil batik tiruan dari luar negeri seperti dari Tiongkok. Selain 

itu, anggapan dari masyarakat bahwa kain batik merupakan kain kuno dan 

ketinggalan zaman juga menjadikan batik kalah saing dengan produk tekstil 

masa kini semacam jeans dan katun. 

Selain adanya beberapa permasalahan eksternal kawasan, Kampoeng 

Batik Laweyan juga memiliki beberapa permasalahan internal diantaranya  

penggunaan alat yang masih sederhana dan bahan baku yang masih sederhana,  

penggunaan alat dan bahan baku sederhana ini menimbulkan banyak 

permasalahan baik dari segi kualitas dan kuantitas produksi. Selain 

penggunaan alat dan bahan baku yang sederhana, permasalahan lain yang 

sering ditemui di kawasan Kampoeng Batik Laweyan adalah penggunaan 

bahan baku kimia yang berlebih sehingga menimbulkan pencemaran 

lingkungan di sekitar kawasan. Selain itu, harga bahan baku yang semakin 

meningkat dan kesejahteraan tenaga kerja yang kurang juga menimbulkan 

permasalahan di Kampoeng Batik Laweyan.  

Permasalahan internal di Kampoeng Batik Laweyan tidak berhenti pada 

aspek produksi saja, akan tetapi pada aspek lingkungan juga terjadi 

permasalahan pelik seperti ketiadaan sistem yang baik dalam penanganan 

limbah sehingga limbah buangan mencemari lingkungan. Berbeda dengan 

aspek produksi, aspek lingkungan menjadi aspek yang belum dianggap serius 
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oleh industri batik dan belum dapat tertanggulangi secara kongkrit, hal ini 

dibuktikan dengan beberapa penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya 

yang dilakukan oleh  Sari (2012) membahas tentang biaya lingkungan (eco-

cost) pada industri batik menunjukkan masih tingginya nilai eco-cost dan 

dikuatkan dengan nilai Eco Efficiency Index (indeks biaya lingkungan)  yang 

juga masih tinggi yang menjadi indikator adanya permasalahan lingkungan di 

Kampoeng Batik Laweyan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh 

Rinawati (2013) menunjukkan bahwa tingkat limbah (waste) yang dihasilkan 

oleh kawasan industri batik masih cukup tinggi baik seven waste (defect, 

inappropriate processing, overproduction, dan waiting) maupun waste yang 

membebani lingkungan seperti eco-efficiency rate dan eco-cost. Kedua 

penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat masalah terkait aspek 

lingkungan di Kampoeng Batik Laweyan yang belum dapat ditanggulangi.  

Dari berbagai macam permasalahan lingkungan yang terjadi di 

Kampoeng Batik Laweyan, salah satu penyebab utamanya adalah ketiadaan 

data spesifik mengenai jenis dan jumlah limbah yang dihasilkan oleh UKM di 

Kampoeng Batik Laweyan. Ketiadaan data spesifik ini menyulitkan pihak 

UKM dalam mengidentifikasi limbah apa saja yang dihasilkan oleh proses 

produksi batik, padahal dengan data spesifik dan identifikasi ini UKM dapat 

memiliki beberapa manfaat, salah satunya adalah dapat menentukan prioritas 

pengurangan limbah. Prioritas pengurangan limbah ini dapat digunakan UKM 

untuk memprioritaskan jenis limbah apa yang menjadi permasalahan utama 

dan harus segera ditanggulangi guna meminimalisir dampak yang terjadi. 

Karena ketiadaan prioritas pengurangan limbah inilah selama ini UKM tidak 

dapat menanggulangi limbah secara efektif dan memiliki kecenderungan salah 

sasaran penanggulangan.  

Oleh sebab itu, diperlukan penelitian yang komprehensif guna 

menentukan data spesifik limbah dan identifikasi limbah yang dihasilkan oleh 

Kampoeng Batik Laweyan. Hasil dari perbandingan antar jenis limbah yang 

dihasilkan dari data spesifik dan teridentifikasi ini selanjutnya dapat digunakan 

untuk menentukan prioritas pengurangan limbah. 
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1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, dapat dirumuskan 

masalah berupa “Jenis limbah (waste) apa saja yang dihasilkan oleh proses 

produksi batik serta jenis limbah apa yang bisa menjadi prioritas pengurangan 

berdasarkan proses produksi pada UKM di Kampoeng Batik Laweyan”. 

1.3. Batasan Masalah 

Guna membatasi permasalahan selama penelitian agar tetap terfokus 

pada masalah, maka dalam penelitian ini terdapat beberapa batasan antara lain 

sebagai berikut: 

a. Pengamatan dilakukan di UKM Supriarso, Kampoeng Batik Laweyan 

Surakarta pada Produksi Batik Cap. 

b. Data Spesifik yang dikumpulkan hanya untuk jenis limbah cair dan padat. 

c. Pengambilan sampel dilaksanakan di sumber limbah. 

d. Parameter untuk mengklasifikasikan limbah yaitu Biochemical Oxygen 

Demand (BOD), Chemical Oxygen Demand (COD) dan pH untuk limbah 

cair dan kandungan B3 untuk zat padat. 

e. Penentuan prioritas pengurangan limbah didasarkan pada volume zat baik 

padat maupun cair dan waktu produksi. 

f. Penentuan prioritas pengurangan limbah menggunakan metode Multi Utility 

Attribut Theory (MAUT) dan Technique of Order Preference Similarity to 

Ideal Solution (TOPSIS). 

1.4. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan akhir yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Menggambarkan alur Proses produksi pada UKM Supriarso di Kampoeng 

Batik Laweyan. 

b. Mengidentifikasi limbah (waste) hasil buangan proses produksi UKM di 

Kampoeng Batik Laweyan. 

c. Menentukan data spesifik limbah yang dihasilkan oleh UKM Supriarso di 

Kampoeng Batik Laweyan. 



5 

 

 

 

d. Menentukan Prioritas Limbah yang harus dikurangi di Kampoeng Batik 

Laweyan. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Alur proses yang dihasilkan penelitian ini dapat dijadikan standar dan 

perbaikan dalam produksi batik cap. 

b. Dapat menunjukkan jenis limbah yang dihasilkan serta jumlah yang 

tertinggi dalam proses produksi batik cap. 

c. Dapat menunjukkan jenis limbah dengan prioritas tertinggi yang harus 

dikurangi. 

d. Dapat dijadikan masukan kebijakan bagi perusahaan dalam pengelolaan 

limbah. 

1.6. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah pembacaan dan pemahaman penelitian ini maka 

penulisan laporan penelitian ini dibuat secara sistematis. Adapun sistematika 

penulisan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I. PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan berisi latar belakang diadakanya penelitian, 

perumusan permasalahan yang dijadikan topik pembahasan, 

Batasan yang membatasi penelitian, Tujuan penelitian dan 

terakhir manfaat penelitian.  

BAB II. LANDASAN TEORI 

Bab landasan teori berisikan teori atau metode yang 

digunakan sebagai dasar atau rujukan utama untuk penelitian 

dan pemecahan masalah seperti teori tentang Multi Criteria 

Decission Making (MCDM), Multi Attribute Utility Theory 

(MAUT) dan Technique of Order Preference Similiarity to 

Ideal Solution (TOPSIS). Rumus-rumus yang digunakan 

dalam perhitungan untuk menyelesaikan permasalahan juga 

terdapat pada bab ini. Bagian akhir bab ini berisi tinjauan 
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pustaka yang berisi referensi baik jurnal maupun buku yang 

digunakan sebagai pendukung teori penelitian ini. 

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN 

Pada Bab Metodologi Penelitian ini dijelaskan tentang tata 

cara dan struktur pelaksanaan penelitian. Bab ini berisi obyek 

penelitian dan prosedur yang dilaksanakan selama penelitian. 

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan hasil dari penelitian yang dilakukan. Hasil 

yang diharapkan pada penelitian ini adalah berupa proses 

produksi yang dilaksanakan berikut waktu yang dibutuhkan 

untuk menyelesaikan produksi. Selain itu data jenis limbah 

yang terjadi selama proses produksi juga dikumpulkan dan 

diolah untuk mengetahui prioritas pengurangan limbah. Dari 

data yang diperoleh kemudian dibahas untuk selanjutnya 

disimpulkan hal yang perlu dilaksanakan UKM guna 

mengurangi limbah yang dihasilkan. 

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan penjelasan dari data hasil dan 

pembahasan pada bab sebelumnya. Bab ini menjabarkan 

kesimpulan yang bisa ditarik dari hasil yang telah diperoleh 

pada bab sebelumnya. Setelah ditarik kesimpulan, dari 

kesimpulan tersebut diharapkan terdapat saran yang bisa 

diimplementasikan UKM berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan. 

 

 

 

 

 

 

 




