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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kabupaten Kendal merupakan kabupaten di provinsi Jawa Tengah yang 

memiliki beragam kebudayaan yang khas terutama dalam hal seni dan hiburan. 

Salah satu cabang seni rupa yang masih dilestarikan hingga kini dengan latar 

belakang sejarah dan akar budaya yang kuat dalam perkembangan kebudayaan 

Bangsa Indonesia adalah batik (Kamala and Adriani, 2019). Batik Kendal 

merupakan salah satu jenis batik dengan motif khas kota Kendal yang berasal dari 

Kabupaten Kendal dan setiap daerah di Kabupaten Kendal memiliki motif 

tersendiri berdasarkan karakteristik potensi daerah dan letak geografisnya 

(Prasetyo, 2016). Saat ini Pemerintah Kabupaten Kendal sedang mengembangkan 

Batik Kendal agar Batik Kendal lestari dan dikenal oleh masyarakat luas 

(Suciptaningsih, et al, 2016). Batik Kendal sempat mengalami putus generasi 

karena para pengrajinnya beralih profesi menjadi karyawan perusahaan. Melihat 

hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kendal kemudian melakukan upaya untuk 

mengembangkan dan memelihara Batik Kendal dengan memberlakukan peraturan 

daerah yang mengatur tentang penggunaan Pakaian Tugas Harian (PDH) Batik, 

penggunaan motif batik pada logo Kabupaten Kendal, perayaan karnaval budaya 

Kendal, pelatihan keterampilan membatik dan dan pengembangan Batik Kendal 

(Suryaningsum et al., 2019). Gambar salah satu UKM Batik yang memproduksi 

batik Kendal dapat dilihat pada gambar 1, gambar proses pencantingan dapat 

dilihat pada gambar 2, gambar penyoletan dapat dilihat pada gambar 3 dan 

gambar batik Kendal dapat dilihat pada gambar 4. 

 
Gambar 1.1 UKM Batik Jambe 

Kusuma 

 
Gambar 1.2 Proses Pencantingan 

 
Gambar 1.3 Proses Penyoletan 

 
Gambar 1.4 Batik Kendal 

UKM Batik Jambe Kusuma merupakan salah satu UKM di Kabupaten 

Kendal yang mulai dirintis dari tahun 2010 dengan ribuan batik tulis dan cap yang 

sudah diproduksi hingga kini. Salah satu proses membatik yang paling penting 
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adalah proses pemberian warna baik pada pemberian warna dasar ataupun proses 

penyoletan (pemberian warna pada dalam motif batik dengan menggunakan kuas). 

Berdasarkan wawancara dengan pelaku UKM, UKM Batik Jambe Kusuma 

menggunakan pewarna sintetis dalam proses pemberian warna. Pada saat proses 

pemberian warna terkadang UKM Batik Jambe Kusuma menggunakan dua jenis 

pewarna sintetis yaitu indigosol dan bahan reaktif. Gambar indigosol dapat dilihat 

pada gambar 5 dan gambar pengunci kelunturannya berupa air accu dan natrium 

nitrit dapat dilihatkan pada gambar 6. Sedangkan gambar bahan reaktif dapat 

dilihat pada gambar 7 dan gambar pengunci kelunturannya berupa soda kue dapat 

dilihatkan pada gambar 8. 

 
Gambar 1.5 Indigosol 

 
Gambar 1. 6 Pengunci Indigosol 

 
Gambar 1. 7 Bahan Reaktif 

 
Gambar 1.8 Pengunci Bahan Reaktif 

Meskipun memiliki hasil akhir dari proses pewarnaan dengan kualitas yang 

sama, penggunaan pewarna sintetis indigosol dan bahan reaktif memiliki 

perbedaan komposisi dalam proses pemberian warna pada batik dimana hal 

tersebut juga mempengaruhi biaya yang dikeluarkan oleh pelaku UKM. Diketahui 

pada penggunaan pewarna indigosol yang dapat dilakukan dalam 1 hari 

pengerjaan saja dengan cara dijemur tetapi pelaku UKM Batik Jambe Kusuma 

juga tidak jarang menggunakan alternatif pewarna sintetis seperti bahan reaktif 

yang pengerjaannya membutuhkan waktu paling cepat 2 malam hanya dengan 

didiamkan saja. Pelaku UKM mengaku bahwa meskipun lebih lama, penggunaan 

bahan reaktif relatif lebih murah baik dari pewarnanya ataupun bahan 

penguncinya dibanding indigosol. Indigosol memiliki kelebihan pada tingkat 

ketidak lunturan sebesar 10% dan memiliki sifat tidak mudah pudar, berwarna rata 

dan cerah yang disebabkan karena senyawa indigosol tidak larut dalam air dan 

menjadi larut setelah tereduksi menjadi leuco-indigo dan setelah leuco-indigo 

terserap kedalam serat kain akan dengan cepat teroksidasi kembali  oleh oksigen  

dalam udara  dan menjadi tidak larut (Suparno, 2010). Sedangkan zat warna bahan 
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reaktif adalah zat warna yang dapat bereaksi dengan selulosa atau protein, 

mempunyai berat molekul yang kecil, larut dalam air dan berikatan konvalen 

dengan serat serta dapat memberikan sifat ketahanan warna yang baik terhadap 

pencucian dan keringat (Kasmudjiastuti, 2011). Perbandingan sifat dari kedua 

pewarna tersebutlah yang membuat pelaku UKM menambahkan bahan pengunci 

berupa air accu dan natrium nitrit untuk indigosol dan soda kue untuk bahan 

reaktif. Bahan pengunci digunakan agar pewarna dapat berfungsi maksimal dan 

tidak luntur pada saat proses penglorodan. 

Diketahui pada Batik Kendal yang diproduksi oleh UKM Batik Jambe 

Kusuma apabila dibandingkan dengan pemakaian bahan reaktif, pemakaian 

indigosol memiliki proporsi pemakaian yang paling sering dilakukan karena 

dianggap paling cepat prosesnya tanpa mengetahui bagaimana dampak dari kedua 

jenis pewarna tersebut terhadap lingkungan disekitarnya. Oleh karena itu 

penelitian ini penting dilakukan untuk perkembangan Batik Kendal, karena pada 

pada penelitian-penelitian sebelumnya lebih menekankan pada komponen-

komponen produksi batik (Atika & Haerudin, 2013), pariwisata (Syamwil et al., 

2015) dan motif-motif Batik Kendal (Prasetyo, 2016). Penelitian ini akan 

membandingkan penggunaan pewarna sintetis indigosol dan bahan reaktif dalam 

proses produksi batik di UKM Batik Jambe Kusuma, ditinjau dari aspek 

ekoefisiensinya. 

Warna sintesis merupakan pewarna yang dapat digunakan dalam suhu yang 

tidak merusak lilin, yang termasuk golongan pewarna tersebut adalah: indigosol, 

naphtol, rapid, basis, indanthreen, procion, dan lain lain (Pringgenies et al., 2013). 

Kecenderungan menggunakan bahan pewarna sintetis karena prosesnya jauh lebih 

mudah meskipun di sisi lain pengunaan pewarna sintetis memunculkan masalah 

pencemaran lingkungan. Air sungai yang telah tercemar limbah pewarna sintetis 

batik dapat meresap ke sumur-sumur penduduk sehingga menurunnya kualitas 

kesehatan pada masyarakat (Alamsyah, 2018). 

Berdasarkan studi lapangan yang dilakukan di UKM Batik Jambe Kusuma, 

diperoleh informasi mengenai tingkat permintaan yang tinggi tentu saja sangat 

berpengaruh terhadap kondisi lingkungan sekitar salah satu penyebabnya karena 

penggunaan pewarna sintetis yang belum konsisten tanpa mengetahui dampak 

bagi lingkungan disekitarnya. Seharusnya standar produksi yang baik adalah 

memperhatikan keamanan dan efek dari bahan baku atau material yang 

digunakan, agar terciptanya keserasian dengan lingkungan (Sumarata and 

Sukendar, 2019). Namun, hingga saat ini permasalahan tersebut juga masih 

diabaikan oleh UKM Jambe Kusuma yang belum memiliki menejemen 

lingkungan yang secara jelas membahas konsep green manufacturing sehingga 

UKM Batik Jambe Kusuma belum mampu menentukkan pewarna sintetis yang 

tepat dalam melakukan proses produksi yang ramah lingkungan. Dengan melihat 

kondisi saat ini, penelitian ini dilakukan agar pelaku industri batik dapat tetap 

melestarikan budaya batik dengan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran 
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mengenai ekoefisiensi yang mengarah pada perbaikan ekologi dan ekonomi 

dengan peningkatan kualitas kinerja UKM dimulai dari proses produksi sampai 

dengan evaluasi (Nindita, 2017). Sehingga dari hasil penelitian ini dapat 

digunakan sebagai usulan saran bahan pertimbangan bagi UKM Batik Jambe 

Kusuma dalam penggunaan pewarna sintetis untuk meminimalisir dampak 

terhadap lingkungan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dibuat diatas, maka dapat dirumuskan 

beberapa rumusan permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana tingkat ekoefisiensi penggunaan pewarna sintetis indigosol dan 

bahan reaktif pada UKM Batik Jambe Kusuma? 

2. Bagaimana upaya perbaikan tingkat ekoefisiensi di UKM Batik Jambe 

Kusuma? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari rumusan masalah yang ada diantaranya sebagai berikut : 

1. Untuk menghitung dan menganalisis ekoefisiensi pada penggunaan pewarna 

sintetis indigosol dan bahan reaktif pada UKM Batik Jambe Kusuma. 

2. Untuk memberikan usulan perbaikan ekoefisiensi penggunaan pewarna sintetis 

indigosol dan bahan reaktif pada UKM Batik Jambe Kusuma. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat diatas, maka batasan 

masalah yang dibahas diantaranya sebagai berikut : 

1. Penelitian ini berfokus pada tingkat ekoefisiensi penggunaan pewarna sintetis 

pada UKM Batik Jambe Kusuma. 

2. Penelitian ini dilakukan pada jenis produksi batik tulis. 

3. Objek penelitian adalah UKM yang menggunakan pewarna sintetis indigosol 

dan bahan reaktif dalam proses membatik. 

4. Perbaikan yang diusulkan berfokus pada tingkat ekoefisiensi pada UKM Batik 

Jambe Kusuma sebagai objek penelitian. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian tugas akhir ini diantaranya 

sebagai berikut : 

1. Bagi Mahasiswa 

Sebagai sarana pengaplikasian ilmu yang dipelajari secara nyata dalam 

menganalisa tingkat ekoefisiensi yang diharapkan guna mampu meningkatkan 

tingkat ekoefisiensi dari UKM Batik. 

2. Bagi Prodi Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Surakarta 

Sebagai wujud keikutsertaan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan 
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teknologi secara tepat guna serta penerapan yang nyata di bidang penelitian. 

3. Bagi UKM Batik Jambe Kusuma 

Hasil dari penelitian yang dilakukan dapat memberikan informasi dan usulan 

perbaikan kepada pelaku UKM mengenai ekoefisiensi penggunaan pewarna 

sintetis indigosol dan bahan reaktif pada UKM Batik Jambe Kusuma. 

 

1.6 Luaran Penelitian 

Berikut merupakan luaran dari penelitian yang diharapkan : 

1. Pembaca dapat mengetahui ekoefisiensi di lingkungan industri batik. 

2. Dapat memberikan informasi dan solusi bagi pelaku UKM Batik khususnya 

UKM Batik Jambe Kusuma yang menjadi tempat penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


