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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya, salah satu contohnya adalah 

batik. Batik adalah suatu seni yang berpadu dengan teknologi, yang biasanya 

diapadukan antara seni motif, ragam hias dan warna yang diproses melalui 

pencelupan dan penglorotan (Yosef, 2011). Batik Indonesia telah ditetapkan 

sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan nonbendawi (Masterpiece of 

the Oral an Intengible Heritage of Humanity) oleh UNESCO sejak 2 Oktober 2009. 

Batik mempunyai 3 jenis yaitu batik tulis, batik cap dan batik printing (Iskandar, 

2016) . Batik cap adalah kain yang dihias dengan tekstur dan corak batik yang 

dibentuk dengan cap (biasanya terbuat dari tembaga). Proses pembuatan batik jenis 

ini biasanya membutuhkan waktu 2 sampai dengan 3 hari. 

Surakarta adalah salah satu kota yang mempunyai perkembangan batik yang 

cukup pesat (Yoshanti, 2017). Mengingat batik adalah salah satu khas daerah 

Surakarta yang dikenal dengan batik Solo. Tidak hanya kebudayaan batik saja, 

perkembangan perdagangan tekstil terutama batik dikota Surakarta cukup pesat, 

contohnya yaitu Pasar Klewer dan Pusat Grosir Solo (PGS). 

Pada pembuatan batik cap tidak terlepas dari material dan proses 

pembuatannya, tidak sedikit pula energi dan waste yang dikeluarkan oleh 

perusahaan hingga produk batik cap jadi. Mulai dari material hingga waste yang 

dikeluarkan saat produksi sangat berpengaruh pada penggunaan batik ditangan 

konsumendan akhir kehidupan dari produk tersebut atau biasa disebut product end 

of life. End of life menjadi hal yang sangat diperhatikan dinegara maju karena sangat 

mempengaruhi lingkungan di setiap step-nya, contoh negara yang sangat 

memperhatikan product end of life adalah negara Australia, Amerika dan negara-

negara dibenua Eropa. 

Penelitian tentang life cycle assesment biasanya mencakup semuanya yaitu cradle 

to grave, sedangkan cradle to grave tersebut mulai dari pemilihan material
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hingga end of life. Selain penelitian cradle to grave, beberapa penelitian life 

cycle assesment hanya membahas tentang material atau energi saja. Di Indonesia 

bahkan dinegara-negara lain masih sedikit penelitian tentang masa akhir hidup 

suatu produk atau biasa disebut end of life.  

Konsumen biasanya menginginkan produk dengan kualitas tinggi namun 

dengan harga yang terjangkau, karena kualitas menentukan tahan lama atau 

tidaknya suatu produk. Konsumen akan menilai batik cap tersebut kualitasnya 

bagus atau tidak dengan melihat beberapa aspek mendasar, contohnya material kain 

yang bagus (material), cara perawatan yang mudah (usage), berapa lama batik 

tersebut dapat digunakan (umur batik), dan bahkan kemudahan pemberlakuan saat 

batik sudah melampaui umur batik tersebut (product end of life). Sementara, saat 

batik sudah mengalami masa akhir kehidupannya (end of life) terdapat beberapa 

opsi untuk dilakukan, yaitu digunakan kembali (reuse), diubah menjadi barang lain 

yang mempunyai nilai fungsi (recycle), dan dikubur (landfill). Secara sederhana 

product dengan kualitas yang baik akan mempunyai masa hidup yang panjang dan 

mudah untuk mengakhiri hidup batik tersebut, sehingga setelah diketahui hasil 

penelitian tersebut, presentase cara mengakhiri kehidupan batik dan berapa impact 

yang dikeluarkan satu pakaian batik cap saat  diakhiri masa hidup batik tersebut. 

Untuk mengetahui perilaku konsumen saat masa akhir hidup batik cap, serta 

langkah end of life yang sering dilakukan konsumen maka perlu dilakukan 

penyebaran kuesioner. Dari hasil penyebaran kuesioner akan dilakukan perhitungan 

dengan statistika deskriptif, maka diperoleh hasil konsumen akan melakukan 

penggunaan kembali (reuse), perubahan nilai fungsi (recycle), atau pengkuburan 

(landfill) masing-masing berapa persen. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah dari penelitian ini 

adalah banyaknya perilaku konsumen pada masa akhir hidup pakaian batik cap serta 

berapa impact yang dikeluarkan satu pakaian batik cap saat  diakhiri masa hidup 

batik tersebut?  
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1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah diberikan untuk mengatasi terlalu kompleksnya permasalahan, 

sehingga definisi permasalahan dapat secara nyata bisa dilakukan dengan lebih 

sederhana dan mudah dipahami. Adapun batasan masalah yang digunakan 

penelitian ini adalah: 

1. Penelitian ini dilakukan di Surakarta. 

2. Penelitian dilakukan untuk mengetahui presentase batik cap yang digunakan 

kembali (reuse), diubah menjadi barang lain yang mempunyai nilai fungsi 

(recycle), dikubur (landfill) serta berapa impact yang dikeluarkan satu pakaian 

batik cap saat  diakhiri masa hidup batik tersebut dengan menggunakan 

software Simapro. 

3. Penelitian ini hanya meneliti perilaku konsumen jenis batik cap saja. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut: 

1. Mengetahui presentase end of life yang dilakukan konsumen, meliputi 

penggunaan kembali (reuse), perubahan nilai fungsi (recycle), atau 

pengkuburan (landfill). 

2. Menghitung berapa impact yang dikeluarkan satu pakaian batik cap saat  

diakhiri masa hidup batik tersebut dengan menggunakan software Simapro. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagi peneliti, dapat mengetahui cara end of life (EOL) yang dipilih untuk 

mengakhiri umur batik cap, yaitu presentase digunakan kembali (reuse), 

diubah menjadi barang lain yang mempunyai nilai fungsi (recycle), dan 

dikubur (landfill) dan berapa impact yang dikeluarkan satu pakaian batik cap 

saat  diakhiri masa hidup batik tersebut. 
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2. Bagi pembaca yang ingin meneliti tentang batik cap lebih lanjut, dapat 

menjadikan penelitian ini sebagai referensi atau acuan, karena penelitian ini 

hanya basic research. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Penelitian tugas akhir ini terdiri dari 5 Bab dengan sistematika penulisan sebagai 

berikut: 

BAB I: PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah yang dihadapi oleh 

peneliti, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian dan sistematika penulisan. Hal ini diperlukan 

untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik akan hal-hal yang 

ada pada sistem yeng berkaitan dengan tujuan penelitian. 

BAB II: LANDASAN TEORI 

Pada bab ini konsep dan metode yang digunakan peneliti dari buku, 

jurnal ilmiah dan referensi lain, yang digunakan dalam penyelesaian 

masalah. Seputar life cycle engineering, end of life, serta penjelasan 

tentang metode yang digunakan untuk menyelesaikannya masalah. 

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini dijelaskan tentang bahan dan materi penelitian, data 

yang diperlukan serta analisa yang akan menampilkan langkah 

penelitian dalam bentuk flowchart. 

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini memberikan data hasil kuesioner dan proses pengolahan data 

seputar end of life yaitu dengan menghitung estimasi parameter, 

melakukan pengujian hipotesis dari hasil kuesioner, serta 

menggunakan apikasi Simapro untuk mengetahui impact terhadap 

lingkungan hasil penelitian tersebut. 

 

 

 



5 

 

 
 

BAB V: PENUTUP 

Pada bab ini terdapat kesimpulan yang diperoleh dari hasil 

pengolahan data dan saran-saran untuk penelitian lanjut. 

 


