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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Batik merupakan salah satu identitas bangsa Indonesia, yang dijadikan 

sebagai sebuah ekspresi budaya nenek moyang yang sarat akan makna 

simbolis dan nilai estetika yang tak ternilai harganya. Batik adalah karya 

budaya yang tidak hanya diapresiasi oleh bangsa Indonesia, namun sudah 

ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) oleh UNESCO 

(United Nations Educational Scientific and Cultural Organization) yang 

dinilai kaya akan simbol dan filosofi kehidupan rakyat Indonesia mulai dari 

lahir hingga meninggal (cradle to grave). UNESCO memasukkan batik 

kedalam daftar Representative List of the Intangible Cultural Heritage of 

Humanity dalam sidang ke-4 Fourth Session of the Intergovernmental 

Committee di Abu Dhabi pada tanggal 2 Oktober 2009. Kemudian pengakuan 

tersebut diikuti dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 33 tahun 

2009 yang mana menetapkan tanggal 2 Oktober sebagai Hari Batik Nasional. 

Hal ini memberikan dampak yang sangat besar sekaligus memunculkan 

peluang di sektor industri batik untuk terus melestarikan budaya, 

mengembangkan Unit Kecil dan Menengah (UKM) yang potensial serta 

meningkatkan daya saing hingga ke manca negara. Salah satu kota di 

Indonesia yaitu Solo yang mempunyai slogan “The Spirit of Java” 

merupakan kota penghasil batik dan menjadikan batik sebagai komoditi 

andalan, dimana ekspor batik terus mengalami peningkatan, dari sisi volume 

dan nilai selama kurun waktu satu tahun sebanyak 579.073,49 kg dari 

sebelumnya 488.038,49 kg sedangkan nilainya naik dari US$ 9,45 juta 

menjadi US$ 10,88 juta (Wardani, 2016). Menurut data dari Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta menyebutkan bahwa terdapat 

254 pengusaha batik yang tersebar di lima kecamatan, yaitu kecamatan 

Laweyan terdapat sekitar 200 pengusaha, kecamatan Serengan terdapat 4 
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pengusaha, kecamatan Pasar Kliwon terdapat 47 pengusaha, kecamatan 

Jebres terdapat 3 pengusaha (Disperindag Surakarta). 

Baju batik memiliki ragam corak dan warna yang indah, namun 

disamping itu proses pembuatannya pun tak kalah unik dan cukup rumit. 

Maka tak heran beberapa baju batik memiliki harga yang cukup tinggi dan 

terbilang fantastis. Selain harganya yang terbilang mahal, dalam hal 

pemeliharaannya juga harus dilakukan secara khusus. Banyak studi penelitian 

menyatakan bahwa fase yang paling signifikan mempengaruhi siklus hidup 

(life cycle) suatu produk terlebih sebuah baju adalah perilaku perawatan dan 

pemeliharaan pengguna baju batik tersebut. Biasanya apabila terjadi 

kesalahan dalam melakukan perawatan dan pemeliharaan akan menyebabkan 

kerusakan yang berupa garis lipatan karena tertekuk & tertumpuk terlalu 

lama, dan kerusakan yang sangat fatal ialah baju batik yang lapuk sampai 

menyebabkan sobek. Perawatan baju batik cap sendiri dapat dilakukan 

dengan beberapa cara yang terbagi dalam 6 tahap yaitu pada saat proses 

pemakaian, pencucian, perendaman, pengeringan, menyetrika hingga 

penyimpanan.  

Berdasarkan 6 tahapan diatas, diketahui bahwa perlu adanya perhatian 

lebih pada aturan perawatan baju batik cap, karena pada umumnya konsumen 

masih kurang menyadari akan arti penting perawatan pakaian tersebut. 

Dikatakan bahwa untuk produk pakaian pada fase penggunaan oleh 

konsumen merupakan fase yang paling merugikan dan bertanggung jawab 

hingga mencapai 48% dari total dampak siklus hidup (life cycle) yang mana 

setara dengan 1.13 kg CO2e. Dampak dari fase penggunaan tersebut terdapat 

3 tahapan penyumbang emisi greenhouse gas (GHG) terbesar yaitu proses 

pengeringan (45%), kemudian proses menyetrika (31%), dan diikuti proses 

pencucian menggunakan mesin otomatis (24%) sehingga mengungkapkan 

bahwa pengurangan dampak emisi GHG dapat dicapai sebesar 37% atau 

0.857 kg CO2e apabila menghindari proses pengeringan dan menyetrika 

(Muthu, 2014).  
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Pemanfaatan energi sendiri perlu dilaksanakan secara optimal, arif dan 

bijaksana yang salah satunya dilandasi oleh pertimbangan objektif pada aspek 

lingkungan sehingga pengguna sangat perlu untuk membudayakan dan 

menerapkan pola hidup hemat energi untuk mengurangi dampak kerusakan 

lingkungan (Ramadhani, 2010). Maka dari itu perlu adanya penelitian untuk 

mengetahui kebutuhan energi listrik dan resource dalam hal ini yaitu air yang 

diperlukan pada tahap penggunaan (usage stage) baju batik cap serta 

mengetahui limbah (waste) yang dihasilkan. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang sudah dijabarkan, maka 

perumusan masalahnya yaitu bagaimana perilaku konsumen pada tahap 

penggunaan baju batik cap yang selanjutnya berkaitan dengan berapa jumlah 

energi listrik dan resource (air) yang diperlukan untuk perawatan satu potong 

baju batik cap. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini diberikan untuk mengatasi terlalu 

luasnya permasalahan yang ada, mengingat keterbatasan waktu, tenaga, serta 

biaya yang tersedia sehingga nantinya permasalahan dapat terfokuskan pada 

tujuan dari penelitian ini dan lebih mudah untuk memahami secara detail. 

Berikut merupakan batasan masalah yang digunakan dalam penelitian ini: 

1. Penelitian ini dilakukan dengan subjek pengguna batik cap yang ada di 

Kota Surakarta seperti pelanggan di UKM Batik Laweyan, pembeli di 

Pasar Klewer, Pusat Grosir Solo (PGS), ataupun Beteng Trade Center 

(BTC) yang menjadi pusat transaksi jual beli baju batik. 

2. Penelitian ini hanya meneliti perilaku konsumen yang menggunakan 

jenis batik cap saja. 

3. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perilaku penggunaan batik cap 

oleh konsumen dengan menganalisa cara pemeliharaan dan perawatan 

yang mereka lakukan. 
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4. Penelitian ini menganalisa serta menghitung kebutuhan energi listrik, dan 

resource (air) yang diperlukan pada tahap penggunaan (usage stage) 

serta limbah cair yang dihasilkan. 

5. Baju batik cap yang digunakan untuk eksperimen penentuan energi 

listrik, resource (air) dan jumlah waste yaitu baju batik cap yang paling 

banyak digunakan oleh responden. 

6. Pencucian untuk eksperimen dilakukan sesuai dengan metode yang 

paling banyak dilakukan oleh responden. 

7. Setrika yang digunakan untuk eksperimen adalah setrika merek Philips 

tipe HD1172 dengan spesifikasi daya 350W, tegangan 220V~/50-60Hz. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah ditentukan, maka tujuan 

dalam penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis perilaku pemeliharaan dan perawatan oleh pengguna baju 

batik cap di Kota Surakarta. 

2. Mengetahui kebutuhan energi listrik dan resource (air) yang digunakan 

dalam setiap proses perawatan baju batik cap serta limbah cair yang 

dihasilkan untuk satu buah baju batik cap. 

3. Memberikan suatu alternatif solusi untuk perawatan baju batik cap. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka manfaat yang bisa 

diambil ditinjau dari beberapa sudut pandang adalah sebagai berikut: 

1. Memberikan informasi mengenai perawatan baju batik cap. 

2. Mengurangi dampak kerusakan lingkungan dengan membudayakan dan 

menerapkan pola hidup hemat energi pada fase penggunaan produk 

(usage phase). 

3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan menambah 

referensi untuk penelitian lain. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Penelitian Tugas Akhir ini terdiri dari lima bab dengan susunan dan 

sistematika sebagai berikut: 

BAB I :  PENDAHULUAN 

 Bab ini terdiri dari latar belakang penelitian yang berupa alasan 

mengapa penelitian tersebut dilakukan, perumusan masalah yaitu 

permasalahan yang akan dikaji secara rinci pada penelitian ini, 

batasan masalah yaitu tahapan yang digunakan agar penelitian 

terfokuskan pada tujuan, tujuan penelitian menjabarkan 

keinginan yang ingin dicapai, manfaat penelitian berupa 

keuntungan yang diperoleh oleh berbagai pihak, dan sistematika 

penulisan laporan yang digunakan. Hal ini diperlukan untuk 

memperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai karakteristik-

karakteristik utama dari sebuah sistem, yang berkaitan dengan 

tujuan penelitian. 

BAB II :  LANDASAN TEORI 

 Pada bab ini berisikan urutan sistematis megenai konsep-konsep 

dasar dan metode dari jurnal-jurnal ilmiah, buku-buku, tesis dan 

referensi-referensi lain seperti kajian mengenai batik cap, product 

usage phase, sustainability, perilaku penggunaan baju batik serta 

jenis-jenis perawatannya. Pada landasan teori juga tercantum 

tinjauan pustaka untuk referensi penelitian sebagai bahan 

perbandingan dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan.  

BAB III :  METODOLOGI PENELITIAN 

 Bab ini menguraikan mengenai materi penelitian, sampel dan 

populasi penelitian, obyek penelitian, tata cara penelitian, data 

yang diperlukan serta cara menganalisa dengan menampilkan 

rangkaian proses penelitian yang disajikan dalam bentuk 

flowchart. 
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BAB IV :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Pada bab ini membahas mengenai data, dan proses 

pengolahannya yang selanjutnya akan dianalisa sehingga akan 

menjadi suatu informasi. 

BAB V :  PENUTUP 

 Bab ini merupakan bab akhir yang berisikan kesimpulan dari 

pemecahan masalah maupun dari hasil pengumpulan data serta 

saran ataupun komentar dari penulis untuk perbaikan dan 

pengembangan penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


