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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada era globalisasi, industri tekstil berkembang dan membawa dampak 

yang positif bagi pertumbuhan perekonomian bagi masyarakat indonesia. Industri 

tekstil yang paling berperan besar dalam menyerap tenaga kerja adalah Usaha 

Kecil Menengah (UKM). Kebanyakan UKM yang bergerak di bidang tekstil 

adalah UKM batik dimana batik sendiri merupakan salah satu warisan leluhur  

bangsa, Menurut Iskandar dan Kustiyah (2016) batik memiliki kekhasan maupun 

keunikan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain.  Kesenian 

batik telah dikenal sejak dulu dan sejak akhir abad ke 18 masehi atau pada awal 

abad 19 masehi dengan memiliki banyak penerapan yang digunakan masyarakat 

pada masa sekarang dengan tampilan dan model yang sangat banyak atau variatif. 

Saat ini, batik berada di puncak popularitas. Batik sudah ditetapkan sebagai 

Indonesian Cultuaral Heritage yaitu sebagai warisan budaya tak benda oleh 

United Nations Education, Scientific and Cultural Organisation (UNESCO) 

(Iskandar dan Kustiyah, 2016). 

Kampung Batik Laweyan merupakan kawasan peninggalan kerajaan 

Pajang sehingga teknik membatik yang mendominasi pada Kampung Batik 

Laweyan adalah teknik membatik tradisional (Widodo, 2013), baik dalam batik 

cap maupun batik tulisnya. Bayak pembuatan batik yang diproduksi menggunakan 

teknologi modern. Akan tetapi pembuatan batik secara tradisional masih menjadi 

usaha sebagian besar masyarakat di daerah penghasil batik seperti Jateng, Daerah 

Istimewa Yogyakarta, Jatim, Jabar, dan daerah-daerah lain di luar Jawa (Nurdalia, 

2006). Kampung Batik Laweyan memiliki berbagai jenis UKM mulai dari 

kategori Kecil, Menengah dan Besar, dimana dalam UKM tersebut tergabung 

dalam satu wadah yaitu Forum Pengembangan Kampung Batik Laweyan 

(FPKBL) dimana dalam data FPKBL terdapat 92 unit usaha batik yang terdaftar
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dalam bentuk industri, show room dan convection. Proses produksi batik terbagi 

menjadi tiga jenis yaitu cap, printing dan tulis. 

Pada proses produksi batik cap dan tulis merupakan proses produksi secara 

tradisional dan proses produksi batik printing merupakan proses produksi batik 

modern, proses pembuatan batik tulis dilakukan dengan memanfatkan sumberdaya 

manusia dan alat-alat tradisional untuk melakukan proses pembatikan. Proses 

pembuatan batik cap dilakukan dengan cara penggambaran motif dengan 

menggunakan cap atau stempel tembaga yang di celupkan dengan malam atau 

lilin. Proses pembuatan batik cap sendiri membutuhkan waktu kurang dari 1 hari 

tergantung panas sinar matahari. Proses pembuatan batik cap menggunakan 

berbagai macam bahan baku seperti kain mori, malam atau lilin, pewarna dan 

material tambahan seperti zat kimia yang digunakan sebagai penunjang dalam 

proses pewarnaan. 

Produksi bersih perlu diterapkan dalam proses produksi batik tradisional 

dimana kebiasaan dari industri batik belum menerapkan produksi bersih. Menurut 

Indrasti dan Fauzi (2009), produksi bersih bertujuan untuk meningkatkan 

produktivitas dengan memberikan tingkat efisiensi yang lebih baik pada 

penggunaan bahan mentah, energi, dan air, mendorong performansi lingkungan 

yang lebih baik melalui pengurangan sumber-sumber pembangkit limbah dan 

emisi serta mereduksi dampak produk terhadap lingkungan dari siklus hidup 

produk dengan rancangan yang ramah lingkungan, namun efektif dari segi biaya. 

Proses pembuatan batik secara tradisional menimbulkan inefisiensi yang 

menyebabkan pemborosan dalam proses produksi batik tradisional baik dalam 

penggunaan sumber daya, energi dan bahan baku. Inefisiensi pada proses produksi 

ini dapat menyebabkan besarnya volume limbah yang dihasilkan yang berasal dari 

bahan baku, bahan tambahan (aditif) dan proses produksi (Nurdalia, 2006). 

Inefisiensi juga menimbulkan limbah, baik limbah cair maupun emisi. Limbah-

limbah tersebut menimbulkan pencemaran baik pencemaran tanah, air dan udara. 

Selain itu inefisiensi juga banyak menimbulkan pemborosan yang akan 

menyebabkan kerugian dalam proses produksi batik cap baik dalam segi ekonomi 

maupun dari segi material. Proses produksi batik cap merupakan proses produksi 
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yang mengguanakan teknologi dan peralatan tradisional. Namun, karena poduksi 

yang dilakukan memiliki kendala dalam biaya serta fasilitas, maka UKM industri 

batik kurang memperhatikan dampak penggunaan material terhadap lingkungan 

dan tingkat eko-efisiensi dalam proses produksi batik.  

Pada proses produksi batik di beberapa UKM Kampung Batik Laweyan 

masih memiliki permasalahan dalam produksinya dimana pada proses nglorod di 

beberapa UKM Kampung Batik Laweyan masih menggunakan kayu bakar 

sehingga mengakibatkan timbulnya polusi udara, selain itu untuk menjaga tingkat 

kesetabilan api dengan menggunakan kayu bakar cukup sulit. Penggunaan air 

pada proses pencucian masih sangat berlebihan dengan mengalirkan air terus 

menerus sehingga banyak air terbuang yang menimbulkan dampak pada 

pembengkakan biaya. Selain air, pewarna yang dipakai dalam produksi batik 

mayoritas masih menggukaan pewarna kimia dimana pewarna kimia memiliki 

dampak yang kurang baik terhadap lingkungan/ekosistem alam. Limbah cair yang 

di hasilkan dalam proses produksi batik akan di filtrasi di  Instalasi Pengolahan 

Air Limbah (IPAL) yang kemudian di buang ke sungai, akan tetapi tidak semua 

UKM membuang limbah cairnya dengan filtrasi IPAL terlebih dahulu, melainkan 

dibuang langsung ke sungai dengan memiliki berbagai macam zat kimia yang 

menyebabkan rusaknya ekosistem alam. Dari beberapa UKM yang ada di 

Kampung Batik Laweyan, ada satu UKM yang sudah memanfaatkan oli bekas 

dalam proses produksinya sebagai pengganti energi pada proses nglorod.         

Penelitian di sektor batik sebelumnya telah dilakukan oleh beberapa 

peneliti, seperti penelitian Windrianto dkk (2016) mengemukakan tentang 

pengukuran tingkat eko-efisiensi menggunakan metode Life Cycle Assessment 

(LCA) untuk menciptakan produksi batik yang efisien dan ramah lingkungan 

dengan penelitian yang dilakukan di industri batik Sri Kuncoro Bantul, dari hasil 

penelitian tersebut menunjukkan bahwa untuk memperbaiki proses produksi batik  

dibutuhkan alternatif pengganti yaitu pada proses nyanting dan mbroni dengan 

mengganti kompor berbahan bakar minyak tanah digantikan dengan kompor 

listrik, pada proses nglorod mengganti kayu bakar dengan bahan bakar gas. 

Sedangkan Sari dkk (2011) dengan mengukur tingkat eko-efisiensi menggunakan 
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Life Cycle Assessment untuk menciptakan Sustainable Production di industri kecil 

menengah batik dengan penelitian yang dilakukan di batik pekalongan, hasil dari 

penelitian tersebut adalah penggunaan alternatif pewaran alami dan menerapkan 

strategi End of Life (EoL) supaya terwujud produksi bersih yang ramah 

lingkungan.  

Dalam penelitian-penelitian tersebut belum ada yang menjelaskan dan 

meneliti antara UKM Batik yang sudah memanfaatkan oli bekas dan yang belum 

memanfaatkan oli bekas dalam proses produksi yang ada di Kampung Batik 

Laweyan, menjelaskan dampak yang ditimbulkan dari penggunaan bahan baku 

pada setiap proses produksi batik cap yang berpengaruh terhadap pencemaran 

lingkungan dan menganalisis tingkat eko-efisiensi dalam produksi batik. Oleh 

karena itu, perlu dilakukan identifikasi mengenai bahan baku yang diperlukan 

dalam proses produksi batik cap terhadap dampak lingkungan dan analisis eko-

efisiesnsi dalam proses produksi batik. Obyek penelitian ini dilakukan di 

Kampung Batik Laweyan yaitu pada UKM Batik Anugrah Purnama dan UKM 

Batik Ogud. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, maka dapat 

disimpulkan permasalahan sebagai berikut: 

1. Berapa besar dampak lingkungan dari bahan baku yang digunakan pada 

industri batik cap pada UKM Batik Anugrah Purnama dan UKM Batik Ogud? 

2. Analisis seberapa besar tingkat Eco efficiency, dan Eco Efficiency Ratio (EER)  

pada UKM yang sudah memanfaatkan oli bekas dalam proses produksinya 

pada UKM Batik Anugrah Purnama dan yang belum memanfaatkan oli bekas 

pada UKM Batik Ogud? 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah merupakan bagian yang penting untuk membatasi ruang 

lingkup dalam penelitian, batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai 

betikut: 

1. Penelitian ini terfokus pada produksi jenis batik cap dengan motif sedang. 
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2. Lingkup perhitungan nilai Life Cycle Assessment (LCA) yaitu gate to gate 

atau hanya pada proses produksi batik cap motif sedang dengan menggunakan 

software SimaPro 8.5.2.0. 

3. Penelitian ini tidak membahas tentang kualitas produksi yang dihasilkan 

dalam satu kali produksi. 

4. Dalam penelitian yang dilakukan tidak membahas tentang dari mana bahan 

baku tersebut di dapatkan dan berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk 

pengiriman bahan baku tesebut. 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian di Kampung Batik Laweyan adalah sebagai berikut: 

1. Menghitung jumlah dampak lingkungan dari bahan baku yang digunakan 

dalam proses produksi batik cap. 

2. Membandingkan nilai eco cost pada UKM Batik Anugrah Purnama dan UKM 

Batik Ogud. 

3. Menghitung nilai eko-efisiensi  pada UKM Batik Anugrah Purnama dan UKM 

Batik Ogud. 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi UKM dari hasil penelitian dapat meminimalisir dampak bahan baku 

dalam proses produksi batik cap terhadap lingkungan.  

2. Data yang didapatkan bisa digunakan untuk dasar penelitian lain. 

1.6 Sistematika Penulisan  

Dalam penulisan Tugas akhir terdapat sistematika penulisan yang terdiri 

dari lima BAB adalah sebagai berikut:   

BAB I:  PENDAHULUAN 

Pada bagian BAB I berisi mengenai latar belakang dimana dalam 

latar belakang sendiri menggambarkan mengapa penelitian tersebut 

dilakukan, rumusan masalah yaitu permasalahan yang dikaji dalam 

penelitian tersebut, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian dan sistematika penulisan. 
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BAB II: LANDASAN TEORI 

Pada bagian BAB II berisi tentang penjelasan teori-teori langkah 

yang digunakan dalam memecahkan masalah serta tinjauan pustaka 

yang digunakan sebagai dasar dan acuan dalam penelitian dimana 

membahas mengenai konsep dari metode yang digunakan. 

BAB III: METODE PENELITIAN 

Pada bagian BAB III berisi tentang metode penelitian yang di 

pakai, lokasi penelitian waktu penelitian, teknik pengumpulan data, 

pengolahan dengan metode yang digunakan dalam penelitian untuk 

menunjang tercapainya tujuan penelitian. 

BAB IV:  HASIL DAN PEMBAHASAN    

Pada bagian BAB IV berisi tentang perhitungan yang dilakukan 

dalam penelitian untuk menampilkan hasil dari output penelitian 

yang telah dilakukan yang menjabarkan hasil output dari software 

SimaPro dan perhitungan eko-efisiensi.  

BAB V: PENUTUP 

Pada bagian BAB V berisi tentang kesimpulan yang diperoleh dari 

penelitian dan saran untuk perbaikan dari penelitian yang telah 

dilakukan. 

 

 


