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he study of batik in the batik centers of Giriloyo and Wijirejo Bantul is 
intended to develop the existing motifs of batik in Bantul and create new T motifs while maintaining the identity of batik belonging to Bantul with its 

locally-rich characteristics. The development of Bantul;s batik has undergone the rising 
and falling trend. To survive and develop, artisans of Bantul's batik have to adapt 
themselves to the ongoing market preferences through the improved characteristics of 
Bantul's batik.

It is necessary to explore the possible existing motifs of Bantul's batik that have 
been maintained by the batik centers of Giriloyo and Wijirejo. The motifs of batik Bantul 
have to be reserved through identification, diversification, and creation of new Bantul 
batik motifs.  Therefore, new designs are expected to be more competitive in batik 
market and create the spirit of creativity and innovativeness  among the artisans in the 
batik centers of Giriloyo and Wijirejo Bantul.

The main obstacle that the artisans in the batik centers of Giriloyo and Wijirejo 
have to be overcome is how to fulfil consumers' orders requiring new motifs. The artisans 
are not capable enough to create new designs using Bantul's motifs and prefer to work 
on the present and general motifs of batik of Yogyakarta. The study is expected to deal 
with the artisans' problem in creating new designs or motifs and improve their capacity 
to make new creative and innovative local designs to meet consumers' desired standard. 
In turn, this will lead to a better economic prospect for the artisans in the batik centers of 
Giriloyo and Wijirejo.
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I. PENDAHULUAN
Keberadaan batik yang ada di daerah 

Bantul bersamaan dengan berdirinya 
makam raja-raja Mataram di Imogiri pada 
abad ke 16. Seiring dengan berdirinya 
makam untuk raja-raja kraton Yogyakarta 
tersebut interaksi masyarakat dengan 
pihak kraton terjadi. Semasa kerajaan 
Mataram, Bantul dikenal dengan sebutan 
”Lipuro” yang termasuk salah satu wilayah 
dalam kekuasaan kerajaan Mataram 
Islam. Letak sebagian kerajaan Mataram 
Islam khususnya Pleret dan Kotagede 
secara administrasi sekarang masuk 
wilayah Kabupaten Bantul. Sehingga 
budaya di wilayah Bantul masih sama 
dengan budaya kraton Yogyakarta, salah 
satunya adalah seni batik.

Untuk mengetahui perjalanan dan 
motif batik Bantul yang memiliki ciri khas 
dan pernah mencapai masa kejayaannya 
tentu tidak terlepas dari struktur sosial 
masyarakat penyangga dan pengaruh dari 
luar masyarakat pengrajin batik di sentra 
batik Giriloyo dan Wijirejo Bantul. Motif 
yang menjadi ciri khas batik di Kabupaten 
Bantul harus tetap dipertahankan dan 
dijaga kelestariannya, agar tidak diakui 
oleh negara lain yang akan merugikan 
masyarakat batik terutama di sentra batik 
Giriloyo dan Wijirejo Bantul. Terkait 
dengan hal tersebut, maka harus 
dilakukan kajian terhadapnya secara 
ilmiah melalui kegiatan penelitian untuk 
menghasilkan motif-motif baru dengan 
teknik riningan. 

Penelitian ini merupakan penelitian 
lanjutan tahap II, dimana pada penelitian 
tahap I  telah berhasi l  di lakukan 
pengembangan dari motif-motif batik asli 
Bantul. Dalam penelitian tahap I motif-
motif baru tersebut dibuat prototype 
berukuran 40x40 cm yang diwujudkan 

pada kain primissim dengan teknik batik 
tu l is  dan penajamannya dengan 
menggunakan teknik riningan yang 
membedakan dengan motif batik 
sebelumnya. Motif-motif baru yang 
tercipta dalam penelitian tahap II ini akan 
diurai dan diambil motif utamanya untuk 
dibuatkan cap batik. Dengan tujuan agar 
para pengrajin lebih mudah membuat 
motif utama pada batiknya dan tinggal 
membuat teknik riningan sehingga batik 
yang diproduksi bisa cepat dengan hasil 
yang lebih baik dan halus.

Teknik batik cap sangat membantu 
dalam proses produksi batik, dimana akan 
mempercepat produksi dengan hasil batik 
yang halus karena setelah dicap tetap 
akan dilakukan teknik batik tulis  yaitu 
membuat batik dengan memberi isen-
isen atau teknik riningan. Selain itu teknik 
riningan akan membuat batik yang 
bermotif besar/kasar terlihat lebih rapi. 
Karena isen-isen akan mengisi ruang-
ruang kosong menjadi lebih hidup dan 
juga bisa dilakukan setelah cantingan 
dilorod diulang kembali dengan treknik 
riningan/cecek. Sehingga kesan batik cap 
akan tidak terlihat dan hasil batikannya 
lebih menyerupai batik tulis. Dengan 
harapan harga produk batik akan lebih 
meningkat yang berdampak pada 
peningkatan kehidupan ekonomi 
pengrajin batik.  

II. TUJUAN PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan sebagai wujud 

sumbang sih dan kepeduliaan instansi 
pendidikan terutama ISI Yogyakarta yang 
memiliki Jurusan Kriya terutama Kriya 
Tekstil (batik) untuk membantu kesulitan 
pengrajin dalam mengembangkan dan 
membuat motif-motif baru batik Bantul 
yang memiliki ciri khas. Tuntutan 
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konsumen tentang mutu produk dan 
desain-desain baru dapat diwujudkan. 
Selama ini batik Bantul seolah tidak 
berkembang terutama di sentra Giriloyo 
karena desain motifnya yang selalu 
monoton dan tidak ada pengembangan.

Pelatihan-pelatihan yang telah dila-
kukan oleh dinas-dinas yang terkait belum 
mampu membuat masyarakat pengrajin 
batik Bantul menghasilkan desain/motif 
baru. Hal ini dikarenakan pelatihan yang 
telah dilakukan belum mampu merubah 
cara berpikir masyarakat pengrajin batik 
Bantul di sentra Giriloyo dan Wijirejo 
untuk mengindentifikasi motif batik 
Bantul yang sudah ada dan mencoba 
membuat pengembangannya. Mereka 
berpikir ke depan yang hanya berpijak 
pada penjualan saat ini dan sudah merasa 
puas dengan hasil yang sudah dinikmati 
dengan membuat batik yang sekarang ini 
walau dapat dikatakan meninggalkan 
batik Bantul yang memiliki ciri khas.

Penelitian ini juga akan memberikan 
manfaat teknis karena selain menelusuri 
batik Bantul mengidentifikasi motif yang 
diteliti, juga akan dikembangkan motif-
motif batik Bantul baru dengan  teknik 
batik riningan yang akan mampu 
mendongkrak nilai jual produk. Sehingga 
hasil kegiatan penelitian yang akan 
dilakukan akan menjadi pemicu semangat 
jiwa kreatifitas yang mampu menciptakan 
industri kreatif dan meningkatkan 
ekonomi bagi masyarakat.

III. MANFAAT PENELITIAN
1. Penelitian ini merupakan karya nyata 

dan kepeduliaan insan pendidikan 
kepada masyarakat sebagai wujud Tri 
Dharma Perguruan Tinggi, dimana 
pengembangan motif-motif batik 
Bantul yang menghasilkan motif-motif 

baru akan memperbaiki kualitas 
desain dan teknis sehingga ciri khas 
yang dimiliki akan tetap hidup dan 
menjadi kekayaan local genius 
Kabupaten Bantul serta tempat 
penelitian dapat menjadi wilayah 
p e n g e m b a n ga n  s e n i  b a g i  I S I  
Yogyakarta.

2. Teknik riningan akan diterapkan dalam 
proses hasil produk batik Bantul yang 
akan mampu membuat hasil cantingan 
menjadi lebih halus, sehingga akan 
mengangkat nilai jual batik Bantul di 
sentra batik Giriloyo dan Wijirejo 
Bantul

3. Desain/motif batik Bantul yang 
memiliki kebaruan menjadi target 
utama agar motif-motif batik Bantul 
tetap ada dan menjadi kekayaan  lokal 
yang akan menjadi kekayaan budaya 
bangsa yang memiliki ciri khas 

4. Hasil penelitian dapat langsung 
diterapkan oleh pengrajin dan mampu 
memenuhi keinginan konsumen dalam 
hal desain motif batik baru

IV. METODE PENELITIAN
Metode penelitian merupakan salah 

satu hal yang sangat penting dalam 
kegiatan penelitian ilmiah. Dengan kata 
lain, metode penelitian merupakan salah 
satu cara untuk menguji kebenaran suatu 
penelitian. Metode penelitian dapat 
dilakukan dengan berbagai macam cara 
sesuai dengan prosedurnya, yang diper-
gunakan untuk memenuhi kebutuhan 
penelitian. Penelitian kualitatif ini 
menggunakan beberapa metode serta 
ketentuan yang harus dicapai agar semua 
permasalahan yang ada dapat dipecahkan 
secara tepat. Metode dalam penelitian ini 
secara garis besar dapat dikelompokkan 
dalam tiga tahapan kegiatan. Tahapan 
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kegiatan itu adalah (1) tahapan pengum-
pulan data, (2) tahapan analisis data, (3) 
tahapan penyusunan hasil laporan 
penelitian.

Metode pengumpulan data yaitu suatu 
cara yang dipakai untuk memperoleh data 
yang dipergunakan dalam penelitian, 
dengan sengaja mencari bahan-bahan 
yang umumnya telah ditentukan terlebih 
dahulu dalam program penelitian. 
Sehingga semua aktifitas dalam penelitian 
dapat berjalan secara efisien dan efektif. 
Metode pengumpulan data yang diper-
gunakan dalam penelitian ini sebagai 
berikut:
a. Metode Observasi

Metode observasi diartikan sebagai 
pengamatan dalam pencatatan 
dengan sistematis fenomin-fenomin 
yang diselidiki. Dalam arti luas 
observasi sebenarnya tidak hanya 
terbatas pada pengamatan yang 
dilakukan dengan mata saja, melain-
kan juga semua jenis pengamatan yang 
dilakukan baik secara langsung 
maupun tidak langsung terhadap 
objek yang diteliti. Observasi langsung 
adalah teknik pengumpulan data 
dimana peneliti mengadakan penga-
matan secara langsung terhadap 
gejala-gejala subjek yang diteliti.

Metode observasi ini digunakan 
untuk menjaring informasi. Dari uraian 
tersebut peneliti menggunakan meto-
de observasi langsung, dimana peneliti 
mengadakan pencatatan dan penda-
taan tentang motif batik Bantul yang 
ada di sentra batik di Giriloyo dan 
Wijirejo Bantul. Faktor kedekataan 
wilayah penelitian dengan kampus ISI 
Yogyakarta juga menjadi pertim-
bangan utama agar penelitian dapat 
dilaksanakan dengan baik dan ke 

depan lokasi penelitian dapat menjadi 
tempat praktek atau tempet studi 
batik tradisional yang harus dilestari-
kan bagi dosen dan mahasiswa, serta 
pecinta batik tradisioanal dalam 
proses membatik.

b. Metode Wawancara/interview
Di dalam penelitian ini metode yang 

akan digunakan adalah metode 
wawancara langsung mengajukan 
beberapa pertanyaan terhadap pihak-
pihak yang berkompeten baik dari 
pemerintah, tokoh masyarakat, 
pengrajin, yang mengetahui tentang 
sejarah dan perkembangan batik 
Bantul terutama di sentra batik 
Giriloyo dan Wijirejo yang memiliki ciri 
khas. Metode wawancara ini dapat 
juga digunakan untuk memperoleh 
data yang berkaitan dengan bahan, 
alat, teknik, yang dipakai dalam proses 
pembuatan seni batik di wilayah 
Giriloyo dan Wijirejo, sehingga akan 
diperoleh informasi dan pengetahuan 
dalam proses pembuatan batik Bantul 
sebagai obyek penelitian.

c. Metode Dokumentasi
Metode dokumentasi digunakan 

untuk mengumpulkan data dari 
sumber-sumber lain yang sudah ada. 
Dengan demikian objek yang akan 
diteliti akan lebih akurat dan jelas 
karena didukung dari beberapa 
sumber data. Sumber-sumber data 
tersebut bisa berupa laporan, artikel, 
majalah, jurnal, tesis, katalog, atau 
buku-buku yang ada hubungannya 
dengan objek yang akan diteliti. 
Dengan menggunakan metode 
dokumentasi ini, diharapkan dapat 
diperoleh data-data yang diperlukan 
sebagai pelengkap dari data yang 
sudah diperoleh sebelumnya. Dari 
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kumpulan beberapa data tersebut 
tentunya diharapkan target penelitian 
dapat tercapai dengan baik sesuai 
tujuan penelitian.

d. Metode Sosialisasi
Setelah penelitian dianggap selesai, 

maka langkah berikutnya adalah 
sosialisasi hasil penelitian, yang bertu-
juan untuk menguji hasil penelitian. 
Sosialisasi tersebut terutama ditu-
jukan kepada para pengrajin batik 
Bantul di sentra batik Giriloyo dan 
Wijirejo Kabupaten Bantul. Melalui 
forum sosialisasi ini peneliti akan 
memperoleh masukan-masukan baru 
yang diharapkan bermanfaat untuk 
memperbaiki hasil penelitian dan 
untuk menentukan pengembangan 
berikutnya. Dalam acara sosialisasi 
juga diadakan pameran hasil pene-
litian dengan menggelar karya-karya 
batik hasil pengembangan yang telah 
diwujudkan peneliti dari desain, 
prototype, sampai pada hasil jadi 
produk kain panjang. 

Tidak hanya itu seluruh hasil cap 
batik yang telah berhasil diwujudkan 

juga diberikan kepada Pemda dan 
pengrajin untuk dapat diproduksi 
secara massal dan dapat menjadi 
desain atau ikon baru batik khas 
Bantul. Besar harapan tim peneliti agar 
apa yang telah diberikan dan 
dihasilkan dari penelitian yang telah di 
danai oleh DIKTI dapat menimbulkan 
semangat kreatifitas dan inovatif 
dalam mengembangkan batik Bantul 
yang memiliki ciri khas. Dan mem-
berikan kontribusi nyata kepedulian 
lembaga pendidikan terhadap kema-
juan industry kreatif terutama seni 
batik tradisional di daerah Bantul. 
Sehingga keberadaannya akan tetap 
hidup dan menjadi sumber ekonomi 
yang dapat menggerakkan industri 
kreatif di kalangan pengrajin batik, 
pelaku, maupun lembaga yang terkait 
agar tetap bersinergi. Semoga dengan 
triple helix yang terbangun dengan 
baik akan membawa dampak perkem-
bangan nyata bagi kemajuan batik 
tradisional Bantul.
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V. HASIL PENELITIAN
A. Batik Bantul

Falsafah Jawa masih dipegang teguh 
dalam sendi kehidupan masyarakatnya 
sampai sekarang. Kehidupan manusia 
dalam lingkungan budaya Jawa dinya-
takan berlandaskan pada empat areal 
lingkup keyakinan, yaitu: kepercayaan, 
ikatan sosial, ekspresi pribadi, dan 
permasalahan atas makna. Keempat 
lingkup keyakinan itu akan mempengaruhi 
pola pemikiran, perbuatan, dan karya 
yang dihasilkan. Pandangan hidup 
masyarakat Jawa secara garis besar dapat 
diurai ke dalam berbagai arah pengung-
kapan yaitu: tentang kepercayaan yang 
mereka anut, pengetahuan, etika sosial, 
dan rasa estetika. Masyarakat Jawa 
terbentuk dari pribadi Jawa dan keluarga 
Jawa yang secara umum telah menyadari 
bahwa dirinya hidup berada diantara 
empat kekuatan itu (Ronald, 2005:4).

Sejarah perkembangan batik di daerah 
Bantul tidak dapat dipisahkan dengan 
kraton Yogyakarta sebagai pangkal tolak 
keberadaannya. Batik tradisional yang 
dihasilkan terbagi dalam dua kelompok 

besar yaitu batik kraton dan batik 
saudagaran. Disebut batik kraton karena 
batik tumbuh dan berkembang di ling-
kungan kraton dengan aturan-aturan/ 
pakem dengan dasar-dasar filsafat 
kebudayaan Jawa, yang mengacu pada 
nilai-nilai spiritual dan pemurnian diri, 
serta penuh dengan simbolisasi tanda dan 
makna. Sedangkan batik saudagaran 
adalah batik yang tumbuh dan berkem-
bang di luar dinding kraton, dimana 
keberadaannya tidak di bawah kendali 
kraton, baik yang bersifat aturan, 
dominasi simbolik, dan filsafat kraton. 
Batik tersebut sengaja diproduksi oleh 
masyarakat Bantul untuk memenuhi 
kebutuhan sandang yang berbeda dengan 
batik yang dikenakan oleh orang keraton, 
apalagi yang merupakan motif larangan 
yang tidak boleh dipergunakan oleh warga 
biasa akan tetapi hanya boleh dipergu-
nakan oleh raja atau keluarga keraton. 
Maka muncullah istilah motif batik Bantul 
yang mengambil motif dari keraton 
Yogyakarta dan dikombinasikan dengan 
motif hasil pengembangan masyarakat 
Bantul. 
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Pengembangan batik Bantul yang telah 
dilakukan oleh peneliti merunut pada 
batik tradisional, dimana keberadaan 
batik tulis menjadi tolok ukur. Hal ini 
ditempuh untuk menghasilkan batik yang 
halus dengan teknik pembatikan yang baik 
pula. Teknik batik tulis dengan riningan 
menjadi ruh yang ingin dicapai agar batik 
Bantul tampil lebih kreatif dan elegan 
sehingga batik Bantul tidak lagi dikatakan 
sebagai batik kasaran (tidak halus). 

B. Pembuatan master desain motif untuk 
batik cap

Proses selanjutnya yang akan dikerja-
kan dalam penelitian Tahap II ini 
merupakan aplikasi dari pengembangan 
desain yang akan diwujudkan pada kain 
panjang. Tidak hanya itu, teknik 
pembatikan batik tulis yang menjadi ken-
dala mencoba diatasi dalam pelaksanaan 
penelitian ini. Yaitu dengan melakukan 
pembuatan batik cap pada motif-motif 

utama atau motif besar dan pokok yang 
akan mempercepat proses produksi. Batik 
tulis diterapkan pada saat memberi isen-
isen dan riningan, sehingga batik akan 
tetap terlihat seperti batik tulis yang 
harganya masih lebih baik dan terjangkau. 
Sehingga mampu meningkatkan daya beli 
masyarakat pecinta batik yang berimbas 
pada kemajuan ekonomi pengrajin batik 
di Giriloyo Imogiri maupun Wijirejo 
Pandak Bantul.

Proses ini dilakukan dengan menga-
nalisa motif-motif yang sudah dibuat dan 
dikelompokkan menjadi beberapa bagian. 
Tujuannya adalah memudahkan dalam 
merekonstruksi motif yang menjadi induk 
dari motif dan dapat dijadikan master 
untuk cetakan atau dibuat batik cap. 
Setelah ditentukan motif utamanya, 
kemudian dilakukan pembuatan desain 
tersebut pada kertas dengan ukuran 
menyesuaikan besar dan kecilnya cap 
yang akan dibuat.
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Gambar 1.
Proses mendesain pola-pola 

yang akan menjadi desain jadi 
untuk dibuatkan batik cap dari bahan logam

Gambar 2
Contoh hasil penyederhanaan motif 
yang akan menjadi master batik cap
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C. Pembuatan batik cap
Setelah semua desain yang dibuat jadi, 

langkah selanjutnya adalah berkoordinasi 
dengan produsen atau pengrajin yang 
membuat batik cap dari bahan logam. 
Pengrajin yang masih menggeluti pem-
buatan batik cap terutama di Yogyakarta 
sudah jarang yang memproduksi. Sehing-
ga dalam mencari pengrajin yang 
mengerjakan sedikit mengalami kendala. 
Dengan terus mencari informasi akhirnya 
peneliti menemukan pengrajin yang 
masih aktif membuat batik cap.

Data penel it ian yang berhasi l  
didapatkan oleh peneliti, pengrajin cap 
logam di Yogyakarta saat ini hanya dua 
tempat yang masih aktif membuat batik 
cap yaitu di daerah Mangkuyudan dan 
Brontokusuman. Dengan berkoordinasi 
bersama pengrajin tersebut,  desain batik 
cap hasil pengembangan dari batik Bantul 
dapat direalisasikan. Realisasi batik cap  
dibuat oleh pengrajin di Brontokusuman 
akan tetapi harganya tergolong mahal. Hal 
ini disebabkan pengrajin pembuat batik 
cap selalu mengerjakan pola-pola yang 
sama, seperti Kawung, Parang, Nitik, dll. 
Sehingga merasa kesulitan dan mematok 
harga tinggi untuk membuat batik cap 
dengan motif baru yang dibuat peneliti. 

D. Uji Batik Cap di  Laboratorium Tekstil 
Jurusan Kriya Fakultas Seni Rupa ISI 
Yogyakarta

Pembuatan satu buah motif batik cap 
dari bahan logam minimal membutuhkan 
waktu 1-2 minggu, tergantung dari tingkat 
kesulitan motif. Setelah motif batik cap 
selesai dibuat, langkah selanjutnya adalah 
menguji hasil batik cap pada kertas untuk 
melihat hasil cantingan dari cap yang 
dalam istilah dunia batik tradisional sering 
disebut ngawat. Yaitu hasil garis motif 
yang baik tidak lebih besar dari canting 
klowong.

Hasil pelilinan malam pada kertas 
kemudian dianalisa, dicermati, dan 
didiskusikan oleh tim untuk penentuan 
riningan-nya. Hal ini sangat penting 
dilakukan karena menjadi tujuan atau 
outputt penelitian yang tidak sama 
dengan batik cap biasa. Jika masih belum 
maksimal, dilakukan pembuatan ulang 
batik capnya. Sehingga hasil yang 
diperoleh sesuai harapan peneliti dan jika 
sudah lebih baik, proses selanjutnya 
dilakukan pengujian cap pada kain.

Percobaan atau uji cap logam ini sangat 
bermanfaat untuk mengetahui hasil cap 
batik yang baru terutama pada hasil 
cantingan atau lilin yang tertinggal pada 
kertas. Selain itu juga dapat diketahui 
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Gambar 3
Cap logam dikerjakan oleh pengrajin dan contoh motif yang sudah jadi dibuat dari hasil penelitian
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Gambar 6
Hasil Uji coba cap hasil penelitian pada kain prima ukuran 40x40 cm

Gambar 4
Uji coba cap hasil penelitian pada kertas kuarto

Gambar 5
Setelah uji coba cap hasil penelitian pada kertas kuarto dianggap sesuai dengan tujuan atau outputt penelitian, 

proses selanjunya cap pada kain 40x40 cm sebelum diaplikasikan pada kain panjang
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tingkat panas atau daya lekat lilin pada cap 
logam yang dibuat. Sehingga akan mudah 
diketahui cap mana yang kurang lurus, 
tipis, tebal, dan lain-lainnya setelah 
diujicoba pada kertas sebelum ke kain 
panjang yang lebih meresap malam. Cap 
batik yang hasilnya sudah baik kemudian 
diuji pada kain dan yang belum sempurna 
diperbaiki kembali. Dengan demikian 
benar-benar akan diperoleh batikan yang 
halus atau ngawat sesuai outputt 
penelitian yang diharapkan oleh peneliti. 
Dan hasil cap akan tetap terlihat seperti 
layaknya batik tulis. Dengan demikian 
akan mengangkat nilai jual produk batik 
cap.

E. Proses Pembatikan Tulis
Kain yang akan kita gunakan untuk 

membatik adalah kain yang dapat 
menyerap air dengan baik. Pada intinya 
semua jenis kain dapat digunakan sebagai 
bahan untuk membatik. Tetapi haruslah 
dipilih kain yang dapat meresap warna, 
lilin batik, dan tidak terbuat dari 
campuran plastik. Kain yang lazim 
digunakan untuk membatik adalah: kain 
jenis katun, kain mori, bercolyn, shantung, 
blacu, dan kain sutera. Untuk mem-
peroleh warna yang maksimal maka 
digunakan kain yang berwarna putih 
bersih.

Proses utama yang akan ditempuh 
disini yaitu memberikan cecekan/riningan 
pada daerah-daerah tertentu untuk 
mendukung hasil batik cap. Sehingga batik 
yang dihasilkan akan terlihat seperti batik 
tulis. Juga bisa ditempuh teknik riningan 
mengikuti outline garis cap yang berfungsi 
menyamarkan hasil cap. Untuk mencapai 
tingkat kehalusan yang diinginkan hasil 
riningan harus dicanting dengan canting 
cecek. Proses batik tulis disini ditempuh 
dengan membuat garis yang sudah dipola 

atau memberikan aksen cecek/sawut 
pada ruang yang telah dicap dengan alat 
cap batik. Sehingga hasil cap tidak akan 
terlihat setelah dibatik tulis dengan 
memberi isian pada bidang kosong atau 
isian pada kain dengan mengikuti outline 
motif batik cap. Teknik tulis bisa dilakukan 
pada saat kain belum diwarnai atau 
setelah kain diwarnai pertama kali. Teknik 
riningan  mengikuti warna dalam desain 
prototype yang sudah dibuat. 

Pembuatan batik cap pada kain 
panjang harus dilakukan dengan cermat 
dan tepat. Karena pada bagian cap ada 
yang tidak diberi tanda titik untuk 
sambungan motif. Pengalaman mengenal 
motif batik dan pengalaman meletakkan 
motif batik cap pada kain akan berdampak 
pada hasi l  yang dibuat.  Setelah 
pengecapan selesai, langkah selanjutnya 
yaitu memberi isen-isen atau teknik 
riningan pertama dengan isian titik-titik 
kecil/cecekan dan isian garis-garis kecil 
lurus, melengkung, bergelombang, yang 
dikenal dengan istilah sawut.

Proses riningan juga dapat dilakukan 
setelah kain yang sudah dicap diberi efek 
pewarna batik. Pewarnaan disini sering 
disebut sebagai pewarnaan hasil batik 
yang pertama. Biasanya warna dilarutkan 
dalam kain berupa warna yang muda tidak 
terlalu tua dengan tujuan warna pertama 
akan mudah ditutup dengan warna yang 
berikutnya yang warnanya lebih tua. Ada 
juga setelah dicap, pewarnaan dipilih 
dengan warna colet atau warna yang 
diinginkan dengan cara colet sehingga 
bagian-bagian tertentu saja yang diwarna. 
Setelah kering bagian-bagian itu baru 
diberi isen-isen dengan teknik riningan. 
Pelilinan malam harus dilakukan dengan 
hati-hati dan hasil pelilinan malam harus 
tembus pada kain dibaliknya. Hal ini untuk 
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mencegah warna masuk yang akan 
mengakibatkan hasil batik kurang bersih 
dan cantingan yang berwujud garis akan 
terlihat rusak. Jika memang hasil pelilinan 
tidak tembus harus ditempuh langkah 
dengan mencanting kembali pada can-
tingan yang belum tembus disebaliknya 
yang disebut nembusi. Sehingga akan 
diperoleh hasil cantingan yang baik dan 
warna yang sempurna. Setelah pelilinan 
malam selesai langkah selanjutnya yaitu 
proses pewarnaan.

F. Proses Pewarnaan Kain
Pewarnaan disini yang akan kita 

gunakan yaitu pewarnaan dengan zat 

kimia. Dan pewarnaan yang akan kita 
bahas adalah pewarnaan dengan 
menggunakan bahan naptol  dan 
indigosol. Pewarna Naptol terdiri dari dua 
jenis ramuan, yaitu pewarna naptol 
dengan pembangkit warna garam diazo. 
Kedua bahan ini jika telah dilarutkan tidak 
boleh bercampur satu dengan yang 
lainnya. Sedangkan warna indigosol bila 
ingin digunakan sangat tergantung 
dengan cuaca yang cerah/panas. Karena 
warna akan muncul dengan baik dengan 
bantuan sinar matahari. Setelah warna 
muncul, kunci dengan menggunakan 
larutan HCL.
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Gambar 7
Persiapan bahan dan warna indigosol yang akan diterapkan pada kain dengan teknik mewarna colet

Gambar 8
Proses pewarnaan dengan teknik colet dengan 

memilih beberapa motif yang diinginkan 
dengan mewarnai bagian-bagian tertentu 

dengan warna indigosol

Gambar 9
Proses pewarnaan dengan teknik celup 
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Gambar 10
Proses menutup warna atau 

memberi isen-isen tahap ke-2 
sebelum diberi warna yang lebih tua

Gambar 11
Proses mewarna tahap 2 yaitu 

kain diberi warna yang lebih tua 
sesuai dengan keinginan 

Gambar 12
Proses melorod atau menghilangkan malam 

pada kain dan setelah kain bersih 
dari malam terus dicuci dengan air sampai bersih.

Berikut hasil penelitian dan pengembangan 
dari motif khas batik Bantul yang telah diciptakan:

Motif Siso Asih

Motif Daun Kopi

Desain Batik Jadi ke-1
Merupakan hasil pengembangan 

dari motif  batik Sido Asih dan motif daun kopi
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Motif Sido Mukti

Motif Burung Kembar

Desain Batik Jadi ke-3
Merupakan hasil pengembangan 

dari motif  batik Sido Mukti dan motif Burung Kembar

Motif Lung Kangkung

Motif Lung-lungan

Desain Batik Jadi ke-2
Merupakan hasil pengembangan dari 

motif  batik Lung Kangkung dan motif Lung-lungan
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Motif Kembang Latar Galaran

Motif Jahe-jahean

Desain Batik Jadi ke-4
Merupakan hasil pengembangan dari motif  batik 
Kembang Latar Galaran dan motif Jahe-jahean

Motif Truntum Mangkoro

Desain Batik Jadi ke-5
Merupakan hasil pengembangan

 dari motif  batik Truntum Mangkoro
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Motif Kembang Latar Galaran

Motif Jahe-jahean

Desain Batik Jadi ke-6
Merupakan hasil pengembangan dari 

motif  Gegot dan batik Sido Mukti

Motif Taru Polo

Desain Batik Jadi ke-7
Merupakan hasil pengembangan 

dari motif  Taru Polo
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Motif Mintuna Sogan

Motif Mintuna

Desain Batik Jadi ke-9
Merupakan hasil pengembangan 

dari motif  Mintuna

Desain Batik Jadi ke-10
Merupakan hasil pengembangan dari motif  
Kawung Beton dan Motif Ceplok Paripurno

Motif Kawung Beton

Motif Ceplok Paripurno
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Motif Sekar Sinungging

Motif Mudik Balik

Desain Batik Jadi ke-11
Merupakan hasil pengembangan dari 

motif Mudik Balik dan Sekar Sinungging

Motif Srinuding

Motif Nitik

Desain Batik Jadi ke-12
Merupakan hasil pengembangan dari 

motif  Srinuding dan Nitik
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Motif Srinuding

Desain Batik Jadi ke-13
Merupakan hasil pengembangan 

dari motif  Cacah Gori

Motif  Burung Kembar

Motif Nitik

Desain Batik Jadi ke-14
Merupakan hasil pengembangan dari 

motif Nitik dan Burung Kembar
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Motif Gegot

Desain Batik Jadi ke-15
Merupakan hasil pengembangan 

dari motif Gegot

Motif  Probonegoro

Motif  Sidoluhur

Desain Batik Jadi ke-16
Merupakan hasil pengembangan dari 

motif Probonegoro dan Sidoluhur
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Motif Slompret

Motif Ceplok

Desain Batik Jadi ke-17
Merupakan hasil pengembangan dari 

motif Slompret dan Ceplok

Motif Probonegoro

Desain Batik Jadi ke-18
Merupakan hasil pengembangan 

dari motif Probonegoro
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rumahan mulai beranjak pada industri 
batik/pabrik batik. Keuntungan dari batik 
cap adalah dapat memproduksi lebih 
banyak dari pada dikerjakan dengan 
tangan dan dapat juga dilakukan 
bersamaan. Hasilnyapun lebih memiliki 
nilai ekonomis dan tidak memakan waktu 
yang lama.

Kedua, faktor internal seperti tuntutan 
memenuhi kebutuhan hidup masyarakat 
Bantul dan para pengrajin batik pada 
khususnya, sehingga kegiatan membuat 
produk seni batik menjadi mata 
pencaharian pokok. Semakin tinggi 
tingkat penguasaan teknik keterampilan  
seorang pembatik, sangat berpengaruh 
terhadap kwalitas karya yang dihasilkan. 
Pengrajin tidak berbeda dengan seniman 
lainnya yang memiliki ekspresi pribadi. 
Ekspresi pribadi tersebut berpengaruh 
terhadap hasil karya seni  batik yang 
dihasilkan. Ekspresi itu juga tercermin 
pada keseriusan, kehalusan, kerumitan 
karya yang dihasilkan dengan teknik 
dalam seni batik untuk melestarikan batik 
Bantul agar tetap berkesinambungan.

Kedudukan seni batik Bantul sebagai 
salah satu local genius sangat memegang 
peranan penting. Demikian pentingnya 
sehingga harus ada kesadaran yang 
melekat dimana kepeduliaan masyarakat 
penyangga seni batik pada umumnya dan 
batik Bantul khususnya untuk melakukan 
revitalisasi. Revitalisasi ini harus menda-
pat perhatian yang saling terkoordinasi 
antara masyarakat, lembaga pendidikan, 
dan pemerintah setempat. Seni batik 
Bantul memegang peranan sentral, yang 
eksistensinya merupakan roh atau spirit 
yang telah ikut menentukan warna 
kepribadian masyarakatnya. 
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VI. KESIMPULAN
Seni tradisional adalah kesenian asli 

yang lahir dengan adanya dorongan emosi 
dan kehidupan batin yang murni atas 
dasar pandangan hidup dan kepentingan  
pribadi masyarakat pendukungnya. 
Perkembangannya tergantung pada 
kondisi sosial budaya setempat dan 
persentuhan dengan masyarakat pendu-
kung, serta pengaruh lingkungannya. 
Membatik di Bantul merupakan  kegiatan 
produktif yang dilakukan sebagian 
masyarakat Bantul sebagai sumber 
matapencaharian. Kegiatan membatik di 
Bantul tentu juga mengalami perkem-
bangan dan perubahan baik fungsi, gaya, 
struktur, makna dan teknik, sesuai dengan 
arus perkembangan zaman. Perubahan 
itu dapat kita lihat pada pengertian 
masyarakat tentang ketidakpahaman 
akan ciri khas motif dari daerah Bantul.

Sejalan dengan perubahan zaman, 
batik Bantul mengalami perkembangan 
yang dipicu oleh beberapa faktor. 
Pertama, faktor eksternal seperti adanya 
akulturasi, permintaan konsumen, 
berkembangnya ilmu pengatahuan, 
teknologi, dan industri pariwisata. 
Kemajuan i lmu pengetahuan dan 
teknologi merupakan faktor pendorong 
perkembangan seni batik ke arah 
pembaharuan, baik desain maupun pada 
peningkatan kwalitas. Munculnya mesin 
cap dalam batik dan kemajuan teknis 
lainnya berpengaruh terhadap perkem-
bangan diversifikasi produk seni batik. 

Penemuan batik cap dan pewarna 
sintetis dalam proses pembuatan batik 
membawa perubahan total dalam seluruh 
kegiatan batik. Batik bukan lagi menjadi 
pekerjaan golongan perempuan akan 
tetapi mulai banyak melibatkan kaum laki-
laki. Dari kegiatan batik yang bersifat 
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