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ANALISIS TINGKAT EKOEFISENSI PENGGUNAAN PEWARNA SINTETIS 

PADA BATIK TULIS KHAS KENDAL 

(Studi Kasus: UKM Batik Jambe Kusuma) 

 

Abstrak 

UKM Batik Jambe Kusuma merupakan salah satu UKM di Kabupaten Kendal yang mulai 

dirintis dari tahun 2010 yang memproduksi batik tulis dan cap dengan menggunakan dua 

jenis pewarna sintetis yaitu indigosol dan pewarna reaktif. Tingkat permintaan yang tinggi 

dengan penggunaan pewarna sintetis yang belum ideal dapat mempengaruhi dampak bagi 

lingkungan disekitarnya. Penelitian ini bertujuan untuk menghitung, menganalisis serta 

memberikan upaya perbaikan tingkat ekoefisiensi penggunaan pewarna sintetis tersebut. 

Pengolahan data menggunakan metode Life Cycle Assessment dengan software Simapro 

untuk membandingkan dampak lingkungan yang dihasilkan dari penggunaan kedua jenis 

pewarna tersebut didapatkan hasil eco efficiency index  batik indigosol sebesar 1,019 dan 

batik reaktif sebesar 1,052 yang artinya ekoefisiensi dari batik reaktif lebih besar dibanding 

dengan batik indigosol. Hal ini menandakan produksi batik indigosol memberikan dampak 

yang lebih besar bagi lingkungan dan batik dengan pewarna reaktif memiliki presentase 

lebih baik dari segi ekonomi dan lingkungan. Sehingga rekomendasi perbaikan yang dapat 

digunakan yaitu dengan memperbanyak produksi batik yang menggunakan pewarna bahan 

reaktif karena lebih affordable dan sustaineble dengan menghasilkan net value yang lebih 

besar. 

Kata Kunci: Life Cycle Assessment, Ekoefisiensi, Simapro, Batik, Limbah 

 

Abstract 

UKM Batik Jambe Kusuma is one of the UKM in Kendal Regency which was initiated in 

2010 which produces batik and stamps using two types of synthetic dyes, namely indigosol 

and reactive dyes. The high level of demand with the use of synthetic dyes that are not yet 

ideal can affect the impact on the surrounding environment. This study aims to calculate, 

analyze and provide an effort to improve the eco-efficiency level of the use of these 

synthetic dyes. Processing data using the Life Cycle Assessment method with Simapro 

software to compare the environmental impacts resulting from the use of the two types of 

dyes, the eco-efficiency index for indigosol batik is 1.019 and reactive batik is 1.052, 

which means that the eco-efficiency of reactive batik is greater than that of indigosol batik. 

This indicates that the production of indigosol batik has a greater impact on the 

environment and batik with reactive dyes has a better percentage from an economic and 

environmental perspective. So the recommendation for improvement that can be used is to 

increase the production of batik using reactive dyes because it is more affordable and 

sustainable by producing a greater net value. 

Keywords: Life Cycle Assessment, Ecoefficiency, Simapro, Batik, Waste 

 

 

1. PENDAHULUAN 

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 
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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).  

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 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.  

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 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. 

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 
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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). 

Apabila tidak dikelola dengan baik, tumpahan zat warna dan bahan kimia yang dibuang ke 

tanah, saluran pembuangan umum dan sungai sangat berbahaya bagi lingkungan (Yaacob 

et al., 2016). Regulasi lingkungan memiliki dampak positif pada eko-efisiensi dalam 

jangka pendek dan efek penghambatan dalam jangka panjang sehingga perlu menentukan 

cara yang efektif seperti membuat inovasi teknologi dan industri untuk meningkatkan 

efisiensi lingkungan (Li, Cai and Zhang, 2020). Penggunaan material yang tidak efisien 

juga terkait dengan dampak lingkungan yang terjadi (Muslimah et al., 2020). 

Eko-efisiensi adalah strategi pengelolaan lingkungan yang bertujuan untuk mengurangi 

konsumsi sumber daya, mengurangi dampak terhadap alam dan menyediakan pelanggan 

dengan produk berkualitas dan jasa (Bezerra et al., 2019). Life Cycle Assessment atau LCA 

merupakan metode yang digunakan untuk mengukur dampak dari segi teknologi, ekonomi 

dan lingkungan (Sari et al., 2011).  Life Cycle Assessment atau LCA diakui sebagai alat 

yang potensial untuk mengevaluasi dampak lingkungan dari teknologi yang muncul dari 

“cradle to grave” dan untuk menfasilitasi pengambilan keputusan dalam penentuan 

kebijakan (Moni, 2019). Pendekatan LCA juga dapat digunakan untuk mengetahui dampak 

lingkungan yang ditimbulkanya dan kemudian melakukan langkah-langkah strategis untuk 

mengurangi dampak lingkungan tersebut, seperti dengan pendekatan produksi bersih 

(cleaner production) (Sirait, 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).  

2. Metode 

 Penelitian ini dilakukan di UKM Batik Jambe Kusuma dengan jenis produksi batik tulis 

yang menggunakan pewarna sintetis indigosol dan bahan reaktif dalam proses membatik. 

Penelitian ini akan mengidentifikasi material yang dibutuhkan selama proses produksi 

batik dalam bentuk Life Cycle Assessment dengan tahapan seperti berikut: 

2.1 Objek Penelitian 

Objek penelitian ini dilakukan di UKM Batik Jambe Kusuma yang terletak di 

Kabupaten Kendal, dimana UKM tersebut menggunakan 2 jenis pewarna sintesis yaitu 

indigosol dan bahan reaktif sehingga mudah dalam membandingkan keduanya dalam satu 

UKM. 

2.2 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan studi lapangan secara langsung dan wawancara 

dengan pelaku UKM untuk melakukan validasi apakah data yang digunakan merupakan 

data yang sesuai. Kebutuhan material selama proses produksi berlangsung yaitu: kain, lilin, 
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solar, kayu bakar, indigosol, air accu, natrium nitrit, air, tepung kanji, pewarna reaktif, 

soda kue. 

2.3 Pengolahan Data 

 Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dengan menggunakan software 

Simapro 9.2 untuk menganalisis life cycle assessment dari proses produksi yang telah 

dilakukan. LCA digunakan dengan tujuan untuk menganalisis dampak lingkungan dari 

proses pembuatan batik dan input bahan baku yang memiliki dampak lingkungan paling 

signifikan dengan menginventarisasi input dan output berdasarkan database menggunakan 

software Simapro (Iqbal et al., 2021). LCA secara khusus relevan digunakan dalam 

perancangan kebijakan yang berfokus pada desain untuk keberlanjutan, informasi 

konsumen yang berkelanjutan, pengadaan dan pengelolaan limbah yang berkelanjutan, 

minimalisasi dan pencegahan serta kebijakan khusus sektor seperti energi berkelanjutan 

dan pasokan makanan sehingga LCA sering diterapkan untuk pengambilan keputusan yang 

menyangkut tindakan dimasa kini atau jauh kemasa depan (Hauschild et al., 2018).  LCA 

memungkinkan estimasi dampak lingkungan secara kumulatif dari seluruh tahapan siklus 

hidup produk (Pesonen, 2001). Life Cycle Assessment ini terdiri dari 4 tahap, yaitu Goal 

and Scope, Life Cycle Inventory, Life Cycle Impact Assessment, dan Interpretation. 

2.3.1 Goal and Scope 

Tahap ini merupakan tahapan untuk menetukan tujuan dan ruang lingkup dari penelitian 

yang akan dilakukan. Goal dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat ekoefisiensi 

dari penggunaan pewarna sintesis pada produksi batik tulis khas Kendal yang digunakan 

UKM Batik Jambe Kusuma dengan ruang lingkup yaitu pada produksi batik tulis yang 

menggunakan pewarna indigosol dan bahan reaktif. 

2.3.2 Life Cycle Inventory 

Tahap ini merupakan tahapan menentukan material apa saja yang dibutuhkan pada setiap 

proses pembatikan. Urutan proses produksi batik indigosol dan batik bahan reaktif relative 

sama seperti: pembatikan, pencucian pertama, pengeringan pertama, pewarnaan, 

pengeringan kedua, penglorodan, pencucian kedua dan pengeringan terakhir. Material yang 

digunakan untuk proses pembatikan antara lain: kain, lilin, indigosol dan bahan reaktif 

sebagai bahan pewarna dan air untuk proses pelorodan serta pencucian. Proses pengeringan 

merupakan proses yang tidak membutuhkan material sehingga tidak menimbulkan dampak 

bagi lingkungan.  

2.3.3 Life Cycle Impact Assessment 

Tahap ini merupakan perhitungan dari material yang telah dimasukkan pada tahap life 

cycle inventory. Pengukuran dampak lingkungan material proses manufaktur dengan 

menggunakan metode Eco-Indicator 99 (H) untuk mengetahui penilaian dampak dari segi 

human health, ecosystem quality, dan resources dari proses pembuatan batik pada UKM 

Batik Jambe Kusuma.  

2.3.4 Interpretation 

Interpretation merupakan tahap pengolahan dan analisis hasil untuk ditarik kesimpulan dan 

memberikan usulan perbaikan terhadap penelitian yang telah dilakukan. Hasil dari 

perhitungan LCA tersebut kemudian digunakan untuk mencari ecocost dengan rumus 

seperti pada di tabel 4. yang dikutip (Agdhalifia, 2020). Untuk konversi 1 dolar terhadap 
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rupiah sebesar Rp 14.327,00 pada tanggal 12 Maret 2022. Tabel konversi satuan dapat 

dilihat pada tabel 1. 

Tabel 1. Konversi Satuan 

Kategori Keterangan Satuan 

Human Health 1 QALYs*74000 Euro 

Ecosystem Quality PDFm2 yr*1.4 Euro 

Resources MJ * 0.00411 Euro 

Konversi 1 Euro*14.327 Rupiah 

 

Setelah didapatkan nilai eco cost, langkah selanjutnya adalah menghitung cost benefit 

analysis digunakan untuk menghitung keuntungan dari suatu produk dengan rumus pada 

persamaan (1). 

Net value = harga jual – harga produksi………………………….. (1) 

Hasil perhitungan eco cost dan cost benefit inilah yang akan digunakan untuk menghitung 

nilai EEI. EEI (Eco efficiency index) digunakan untuk mengetahui kelayakan produk dari 

segi efisiensi ekologi (apakah aman bagi lingkungan atau tidak) serta efisiensi ekonomi 

(apakah menguntungkan atau tidak). Nilai EEI ini didapat dari net value dibagi dengan eco 

cost, kriteria tersebut dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Kriteria EEI 

Eco-efficiency >1 Affordable Sustainable 

Eco-efficiency = 0-1 Affordable Not sustainable 

Eco-efficiency <0 Not affordable Not sustainable 

 

Sehingga perhitungan dapat diolah seperti berikut: 

Eco-efficiency index= Net value : eco cost…………………. (2) 

 

Langkah berikutnya adalah menentukan nilai eco cost value rate atau EVR yaitu dengan 

membagi eco cost dengan net value yang kemudian digunakan untuk menghitung EER 

(Eco-Efficiency Rate). Cara perhitungan EER dapat dilihat pada persamaan berikut 

(Vogtlander, 2006): 

Eco-Efficiency Rate = (1-EVR) x 100%............................... (3) 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Hasil pengolahan data berupa perhitungan dampak dan nilai eco cost selama penelitian 

di UKM Batik Jambe Kusuma dapat dilihat sebagai berikut: 

3.1  Perhitungan Dampak Lingkungan 

 Perhitungan dampak lingkungan merupakan penilaian dari kerusakan yang ditimbulkan 

berdasarkan 11  mid point kedalam tiga endpoint yaitu human health, ecosystem quality, 

dan resources yang nantinya akan digunakan untuk bahan pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan upaya perbaikan terhadap dampak lingkungan yang dihasilkan. 

Perhitungan ini dilakukan setelah melakukan identifikasi bahan baku dan 

menginventarisasi berdasarkan database menggunakan software Simapro. Hasil 

perhitungan dampak dapat dilihat pada tabel 3, gambar 1 dan tabel 4.  
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Tabel 3. Perbandingan Characterization Batik Indigosol dan Batik Bahan Reaktif 

Impact category Unit Batik Indigosol Batik Reaktif 

Carcinogens DALY 0,000358 0,000357 

Resp. organics DALY 1,63E-07 1,61E-07 

Resp. inorganics DALY 0,000409 0,000405 

Climate change DALY 3,24E-05 3,18E-05 

Radiation DALY 2,66E-08 2,15E-08 

Ozone layer DALY 5,85E-08 5,83E-08 

Ecotoxicity PAF*m2yr 167,4428 166,0897 

Acidification/ 

Eutrophication PDF*m2yr 10,02278 9,972967 

Land use PDF*m2yr 261,4869 261,4052 

Minerals MJ surplus 3,062906 2,951251 

Fossil fuels MJ surplus 837,5931 833,9544 

 

 Berdasarkan hasil perhitungan perbandingan Characterization Batik Indigosol dan 

Batik Reaktif pada tabel 4.4 menunjukan dampak terbesar untuk kategori human health 

nilai dampak terbesarnya ada pada Respiratory Inorganics  pada Batik Indigosol yaitu 

sebesar 0,0004086 DALY, untuk kategori Ecosystem dampak terbesarnya ada pada Land 

use pada Batik Indigosol yaitu sebesar 261,4869337 PAF*m2yr dan untuk kategori yang 

ketiga yaitu Resources memiliki dampak terbesarnya ada pada fossil fuels pada Batik 

Indigosol yaitu sebesar 837,593089 MJsurplus. 

 
Gambar 1. Grafik Perbandingan Damage Assessment Batik Indigosol dan Batik Bahan 

Reaktif 

 Berdasarkan hasil perhitungan damage yang ditimbulkan dari produksi batik indigosol 

dan batik reaktif didapatkan hasil seperti pada grafik yang dapat dilihat pada Gambar 4.9 

yaitu damage yang ditimbulkan sedikit lebih besar produksi batik indigosol dibanding 

batik reaktif sehingga grafik terlihat hampir sama besar.  

 

Tabel 4. Perbandingan Damage Assessment Batik Indigosol dan Batik Bahan Reaktif 

Damage category Unit 
Batik 

Indigosol 
Batik Reaktif 

Human Health DALY 0,000799 0,000794 

Ecosystem Quality PDF*m2yr 288,254 287,9871 
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Resources MJ surplus 840,656 836,9056 

 

 Berdasarkan hasil perhitungan perbandingan Damage Assessment Batik Indigosol dan 

Batik Bahan Reaktif pada tabel 4.7 menunjukan nilai kerusakan lebih besar disebabkan 

oleh batik indigosol baik dari human health, ecosystem quality, dan resources dengan total 

dampak kategori human health sebesar 0,000799 DALY yang artinya angka tahun sehat 

yang hilang sebesar 0,000799 tahun yang diterima oleh seseorang dari beban penyakit 

yang disebabkan oleh gangguan kesehatan dan kematian dini. Untuk kategori ecosystem 

quality didapatkan total sebesar 288,254 PDF*m2yr yang artinya potensi hilangnya 

288,254 spesies per m2 per tahun. Sedangkan untuk kategori resources didapatkan total 

sebesar 840,656 MJ surplus yang artinya jumlah energi yang hilang yang dibutuhkan untuk 

mengekstraksi dari suatu sumber daya. Penggunaan pewarna indigosol akan menghasilkan 

limbah cair berwarna yang mengandung kadar logam yang lama kelamaan akan 

mencemari aliran sungai dan dapat merusak ekosistem didalamnya (Desianna et al., 2017). 

 

3.2  Perhitungan Eco Cost 

 Perhitungan eco cost merupakan biaya yang harus dikeluarkan untuk mengatasi dampak 

lingkungan yang dihasilkan dari perhitungan life cycle assessment  dengan menggunakan 

software Simapro. Dengan kata lain eco cost  merupakan biaya yang harus 

dipertimbangkan untuk mengurangi pencemaran lingkungan dan di mana pengukuran 

digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk mencegah beban lebih lanjut (Zuraida et al., 

2021). Perhitungan Eco-cost dapat dilakukan dengan cara menilai tingkat keasaman 

lingkungan, eutrification, debu halus, eco-toxicity, logam yang digunakan, serta bahan 

bakar yang digunakan (Vogtlander et al., 2017). Perhitungan eco cost untuk batik indigosol 

dan batik reaktif dapat dilihat pada tabel 5. Berdasarkan hasil perhitungan harga jual dan 

biaya produksi sebanyak 50 potong batik, kemudian dihasilkan perhitungan keuntungan 

penjualan dan eco cost yang dapat dilihat pada tabel 6. Biaya keuntungan dan eco cost 

inilah yang akan digunakan dalam perhitungan kelayakan produksi (EEI) dan ekoefisiensi 

(EER) yang dapat dilihat pada tabel 7.   

Tabel 5. Total Eco Cost dari Proses Batik Indigosol dan Batik Reaktif 

Damage Categories Batik Indigosol Batik Reaktif 

Human Health  Rp    846.978,30   Rp     841.813,38  

Ecosystem Quality  Rp 5.781.740,97   Rp  5.776.388,11  

Resources  Rp      49.501,16   Rp       49.280,33  

Total   Rp 6.678.220,43   Rp  6.667.481,82  

 

Tabel 6. Perbandingan Nilai Batik Indigosol dan Batik Reaktif 

Variabel Batik Indigosol Batik Reaktif 

 Eco Cost   Rp         6.678.220,43   Rp      6.667.481,82  

 Harga Jual   Rp       17.500.000,00   Rp    17.500.000,00  

 Biaya Produksi   Rp       10.693.350,00   Rp    10.485.100,00  

 Keuntungan   Rp         6.806.650,00   Rp      7.014.900,00  
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Tabel 7. Perbandingan EEI, EVR, dan EER 

Variabel Unit Batik Indigosol Batik reaktif 

EEI Index 1,019231107 1,052106356 

EVR Index 0,981131751 0,95047425 

EER % 0,018868249 0,04952575 

 

 Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 5 diperoleh total eco cost untuk batik 

indigosol sebesar Rp 6.678.220,43 dan untuk batik reaktif sebesar Rp  6.667.481,82. 

Kemudian dari hasil perhitungan dampak lingkungan dan eco cost dihasilkan hasil 

perbandingan EEI, EVR dan EER. Pada tabel 6 menunjukan hasil perhitungan EEI (Eco 

Efficiency Index) untuk batik indigosol sebesar 1,019 dan reaktif sebesar 1,052 

menunjukkan hasil eco-efficiency >1, yang menandakan bahwa batik indigosol dan batik 

reaktif dapat digolongkan masih aman bagi lingkungan dan masih terjangkau dari segi 

ekonomi. Hal ini dikarenakan harga jual batiknya yang cukup besar dan dapat menutupi 

ecocost yang akan dikeluarkan. Sedangkan nilai EVR (Eco-cost Value Rate) yang 

dihasilkan untuk batik indigosol sebesar 0,98 dan reaktif sebesar 0,95 digunakan untuk 

menghitung EER (Eco-Efficiency Rate) sehingga dihasilkan nilai EER batik indigosol 

sebesar 2% dan batik reaktif sebesar 5% yang artinya ekoefisiensi dari batik reaktif lebih 

besar dibanding dengan batik indigosol. Hal ini menandakan produksi batik indigosol 

memberikan dampak yang lebih besar bagi lingkungan dan batik dengan pewarna reaktif 

memiliki presentase lebih baik dari segi ekonomi dan lingkungan. 

 Ekoefisiensi merupakan ilmu yang menggabungkan konsep efisiensi ekonomi 

berdasarkan prinsip efisiensi penggunaan sumber daya alam. Sehingga upaya perbaikan 

untuk meningkatkan ekoefisiensi pada UKM Batik Jambe Kusuma dapat dilakukan dengan 

penggantian material dan energi yang digunakan. Seperti penelitian yang dilakukan 

(Aghdalifia, 2020) yang menyatakan bahwa penggunaan warna alami lebih baik karena 

affordable dari segi ekonomi dan sustainable dari segi lingkungan dibanding penggunaan 

pewarna sintesis. Penelitian lainnya juga dilakukan (Kusumawardani, 2017) tentang 

identifikasi dampak material pada proses produksi batik cap terhadap lingkungan 

dihasilkan penggunaan pewarna reaktif dapat dilakukan selama satu hari dengan komposisi 

pewarna 1 kg dan air sebanyak 1 liter masih bisa menghasilkan karakteristik pewarna yang 

cenderung terang atau cerah, tahan luntur.  

 Pengoptimalan dalam mengurangi kerusakan lingkungan disekitar industri batik juga 

dapat dilakukan dengan cara lain seperti penggantian material proses pembatikan yang 

sebelumnya menggunakan kompor berbahan bakar solar dapat digantikan dengan kompor 

berbahan bakar minyak jelantah atau kompor listrik dengan daya maksimal 200watt untuk 

mengurangi emisi terhadap lingkungan. Kemudian pada proses penglorodan yang 

sebelumnya menggunakan bahan bakar kayu untuk memanaskan panci penglorodan 

digantikan dengan bahan bakar gas. Pada penelitian yang dilakukan (Muslimah et al., 

2021) juga menjelaskan bahwa penggunaan bahan bakar oli bekas sebagai pengganti kayu 

bakar juga dapat memenuhi efisiensi lingkungan di industri batik. Pengoptimalan lainnya 

juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan lilin malam daur ulang untuk mendapatkan net 

value yang lebih besar seperti dalam penelitian yang dilakukan (Widyanti, 2021) atau 
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melakukan pemanfaatan lilin bekas yang dapat diolah kembali untuk dibuat kerajinan 

tangan memiliki nilai ekonomis yang tinggi serta bisa menjadi cinderamata bagi konsumen 

(Saqqo, 2017). 

 Berdasarkan hasil pengolahan data dan melihat kondisi UKM saat ini, rekomendasi 

perbaikan untuk meningkatkan tingkat ekoefisiensi pada produksi batik tulis di UKM Batik 

Jambe Kusuma yaitu dengan memperbanyak produksi batik yang menggunakan pewarna 

bahan reaktif dengan merubah komposisi campuran yaitu dengan perbandingan komposisi 

pewarna 1 kg dan air sebanyak 50 liter untuk kain sepanjang 100 m
2
. 

 

4. PENUTUP 

 Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka berikut adalah 

kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian di UKM Batik Jambe Kusuma yaitu: 

 Hasil pengolahan data dengan menggunakan software Simparo dengan metode Eco-

indicator 99(H) untuk kedua perwarna sinesis didapatkan nilai Eco-efficiency Index (EEI) 

untuk batik indigosol sebesar 1,019 dan reaktif sebesar 1,052 menunjukkan hasil eco-

efficiency >1, yang menandakan bahwa batik indigosol dan batik reaktif dapat digolongkan 

masih aman bagi lingkungan dan masih terjangkau dari segi ekonomi. Sehingga dihasilkan 

Eco-Efficiency Rate (EER) dari batik indigosol sebesar 2% dan batik reaktif sebesar 5% 

yang artinya pewarna reaktif memiliki presentase lebih baik dari segi ekonomi dan 

lingkungan. 

 Tak bisa dipungkiri, penggantian pewarna sintesis menjadi pewarna alami merupakan 

langkah yang tepat untuk mengurangi dampak lingkungan meskipun harganya lebih mahal. 

Sehingga setelah dilakukan penelitian ini rekomendasi perbaikan yang dapat digunakan 

dengan melihat kondisi UKM saat ini untuk meningkatkan tingkat ekoefisiensi pada 

produksi batik tulis di UKM Batik Jambe Kusuma yaitu dengan memperbanyak produksi 

batik yang menggunakan pewarna bahan reaktif karena lebih affordable dan sustaineble 

dengan menghasilkan net value yang lebih besar. Adapun panduan dalam penggunaannya: 

siapkan air pada bak besar, masukan zat pewarna reaktif yang sudah disesuaikan 

komposisinya dengan tiap kainnya (pewarna 1 kg dan air sebanyak 50 liter untuk kain 

sepanjang 100 m
2
), kemudian diaduk agar pewarna dan air dapat tercampur dengan rata, 

proses pencelupan dilakukan satu persatu dimana satu kainnya membutuhkan waktu sekitar 

20 detik lalu dijemur. 
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