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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Batik merupakan salah satu karya seni bangsa Indonesia yang 

keberadaannya telah diakui dunia internasional. Banyak desainer fashion dunia 

sekarang yang sudah mengadaptasi motif batik Indonesia dalam koleksi 

busananya. Perancang atau label yang menggunakan motif batik adalah Dries Van 

Noten, Nicole Miller, Burberry Prorsum, dan Diane Von Furstenberg. UNESCO 

telah mengakui batik Indonesia sebagai Warisan Kemanusiaan untuk Budaya 

Lisan dan Nonbendawi dari Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Menurut Prof. M. 

Yamin dan Prof. Dr. R.M Sutjipto Wirjosuparta, mengemukakan bahwa batik di 

Indonesia telah ada sejak jaman Sriwijaya, Tingkok pada jaman dinasti Sung atau 

T'ang (abad 7-9). Semakin berkembangnya jaman, batik Indonesia dengan kreasi 

yang luar biasa tidak hanya diminati masyarakat Indonesia namun terbukti hingga 

entertainer dan tokoh besar dunia juga yang telah memakai batik dalam 

menghadiri acara formal maupun informal (Kompas, 2011). 

Industri batik di Indonesia umumnya industri batik kecil menengah 

(UKM) yang menjadi mata pencaharian sebagian masyarakat. Di Indonesia 

terdapat lebih dari 48.000 industri batik yang sebagian besar berskala kecil 

menengah dengan memperkerjakan sekitar 792.285 tenaga kerja (Poerwanto, 

2012). Industri batik tersebar di beberapa daerah di pulau Jawa yang kemudian 

menjadi nama dari jenis-jenis batik tersebut seperti batik Pekalongan, batik 

Surakarta, batik Yogya, batik Lasem, batik Cirebon, dll. Setiap batik dari daerah 

tersebut memiliki ciri motif yang spesifik. 

Solo merupakan salah satu industri batik yang ada di Jawa Tengah terletak 

di daerah Laweyan dan Kauman. Berdasarkan data dari Forum Pengembangan 

Kampoeng Batik Laweyan (FPKBL) menyatakan bahwa forum tersebut menaungi 

usaha batik dalam bentuk industri seperti konveksi dan showroom dengan total 

anggota yang terdaftar yaitu berjumlah 73 unit usaha batik (Azizah, 2015). Batik 



2 
 

 

 

Saud Effendy merupakan salah satu UKM batik yang berada di Solo, tepatnya 

berada di Kampoeng Batik Laweyan. Jenis batik yang diproduksi pada UKM ini 

bermacam-macam seperti batik tulis, batik cap, dan batik lukis. Proses 

pembatikan secara garis besar terdiri dari pemolaan, pembatikan/pengecapan, 

pewarnaan/pencelupan, pelorodan/penghilangan lilin, dan penyempurnaan 

(Amaliasani, 2013).  

Proses pembuatan batik cap tidaklah lepas dari material bahan baku utama 

seperti kain mori dan bahan baku penunjang seperti bahan kimia biasanya 

digunakan pada proses pewarnaan atau pencelupan. Batik berdasarkan 

perencanaan Standar Nasional Indonesia, didefiniskan kerajinan yang dihasilkan 

dari pencelupan dengan menggunakan lilin panas sebagai penutup. Sebelum 

proses pencelupan, dengan menggunakan canting dan cap sebagai alat utama 

untuk membuat pola (Yoshanti, 2017).  

Permasalahan yang dihadapi industri batik adalah penggunaan material 

dalam produksi batik cap menjadi penyebab sumber polutan yang berbahaya bagi 

lingkungan. Salah satu penyebabnya adalah penggunaan bahan baku yang belum 

ramah lingkungan yang menimbulkan efek yang berbahaya bagi manusia maupun 

ekosistem alam. Penggunaan sumber daya alam meningkat di 40 tahun terakhir 

sehingga menyebabkan degradasi lingkungan, khususnya di negara-negara 

industri pesat (Parisi, 2015). Degradasi lingkungan adalah penurunan dari kualitas 

lingkungan karena tingginya erosi dan tingginya pencemaran akibat limbah rumah 

tangga, perternakan dan industri sehingga menyebabkan kualitas air yang akan 

berdampak pada kerusakan kondisi lingkungan secara keseluruhan.  

 Menyikapi permasalahan lingkungan terhadap penggunaan material pada 

produksi batik, Yoshanti (2016) telah melakukan perbaikan pada UKM di 

Surakarta yaitu merekomendasi untuk siklus kehidupan batik Life Cycle 

Assessment (LCA) yang lebih berkelanjutan berhubungan sadar lingkungan dan 

inovasi dalam desain produk batik life cycle dengan menggunakan metode CML-

IA di UKM Surakarta. Namun hal ini masih belum cukup untuk mengetahui 

penggunaan material batik yang menjadi penyebab sumber polutan yang 

berbahaya bagi lingkungan. Sehingga diperlukan upaya guna mengidentifikasi 
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material tersebut. Penelitian ini diusulkan untuk mengetahui dan mengidentifikasi 

material-material yang menjadi sumber polutan bagi lingkungan dengan 

menggunakan pendekatan Life Cycle Assessment (LCA). Life Cycle Assessment 

(LCA) adalah salah satu pendekatan yang digunakan untuk menganalisa dampak 

dari suatu produk atau proses dengan memperhitungkan dampak total dari suatu 

produk dalam setiap tahapan daur hidupnya. Dimulai dari persiapan bahan baku, 

proses prduksi, penjualan dan transportasi, serta pembuangan produk (Pujiadi, 

2013). 

Oleh karena itu di industri batik tersebut diperlukan penelitian untuk 

mengkaji material-material dari produksi batik. Objek penelitian ini dilakukan di 

UKM batik Saud Effendy Laweyan Surakarta Jawa Tengah.  

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dari penelitian 

ini berupa "seberapa besar dampak material dari produksi batik yang dihasilkan 

terhadap lingkungan pada UKM di Kampoeng Batik Laweyan?" 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Penelitian dilakukan di UKM batik Saud Effendy. 

b. Penelitian dilakukan pada produksi batik cap. 

c. Data yang dikumpulkan hanya untuk jenis material. 

d. Perhitungan dampak material menggunakan Software SimaPro versi 8.3.0. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan akhir yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Menggambarkan alur proses produksi pada UKM Batik Saud Effendy di 

Kampoeng Batik Laweyan. 

b. Mengidentifikasi jenis material yang digunakan pada proses produksi batik di 

UKM Batik Saud Effendy. 



4 
 

 

 

c. Menghitung dampak material batik cap terhadap lingkungan. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Bagi pemilik usaha industri dapat dijadikan perbaikan dalam menentukan 

jenis material yang ramah lingkungan. 

b. Bagi pemerintah dapat membantu dalam proses perencanaan dan pengelolaan 

lingkungan.  

 

1.6 Sistematika Penulisan 

 Penulisan tugas akhir ini terdiri dari lima bab dengan sistematika sebagai 

berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini dibahas mengenai batik merupakan salah satu karya seni bangsa 

Indonesia yang keberadaannya telah diakui dunia internasional, mengupas 

keberadaan industri batik di Indonesia selanjutnya mengetahui proses pembuatan 

batik cap dan permasalahan yang dihadapi industri batik yaitu penggunaan 

material dalam proses produksi batik cap menjadi penyebab sumber polutan yang 

berbahaya bagi lingkungan. Sehingga dirumuskan permasalahan tentang 

"seberapa besar dampak material dari produksi batik yang dihasilkan terhadap 

lingkungan pada UKM di Kampoeng Batik Laweyan?", menentukan batasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Hal ini 

diperlukan untuk memperoleh pemahaman yang berkaitan dengan tujuan 

penelitan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Landasan teori berisi tentang poin pertama menjelaskan batik di Indonesia yang 

meliputi pengertian batik, jenis-jenis batik dan material batik. Poin kedua 

menjelaskan tentang Life Cycle Assessment (LCA). Point ketiga tentang software 

SimaPro dan metode yang digunakan. Poin yang keempat tentang referensi dan 

review terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang terkait dengan dampak 
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lingkungan. Didapatkan informasi tersebut dari sumber buku-buku, jurnal ilmiah, 

dan literatur lain, yang digunakan dalam penyelesain masalah mengenai dampak 

lingkungan terhadap material dari industri batik.  

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN  

Dalam bab ini diuraikan tahap-tahap seluruh kegiatan yang dilaksanakan selama 

kegiatan penelitian berlangsung. Tentang bahan atau penelitian, obyek penelitain, 

langkah-langkah penelitian, data yang diperlukan serta cara analisa yang akan 

digunakan dengan menampilkan rangkaian proses penelitian yang dilakukan 

dalam bagan alur penelitian. Gunannya untuk mengarahkan dan mempermudah 

proses analisa dalam mencari solusi dalam memcahkan masalah. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini membahas tentang penjelasan data-data yang dikumpulkan peneliti 

untuk memberikan ke input atau masukan data awal yang kemudian akan diolah 

dengan software SimaPro dan metode yang digunakan dalam rangka penyelesaian 

permasalahan dalam penelitian tugas akhir ini dan menganalisa yang menyangkut 

semua data yang diperoleh dan yang telah diolah. 

BAB V : PENUTUP 

Pada bab ini berisikan kesimpulan yang diperoleh dari pemecahan masalah 

maupun dari hasil pengumpulan data dan saran rekomendasi untuk perbaikan bagi 

usaha industri batik tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 


