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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penciptaan 

Indonesia kaya akan ragam kebudayaan dan produk kerajinan. Keanekaragaman 

suku, budaya, agama dan letak geografi membentuk karakter dan ciri khas karya antara 

satu sama lain. Berbagai kerajinan baik berbentuk dua dimensi maupun tiga dimensi 

selalu tercipta dengan rasa dan nilai seni yang tinggi bahkan banyak karya seni dan 

kerajinan Indonesia yang telah diakui oleh dunia. Salah satu hasil karya bangsa 

Indonesia yang patut kita banggakan adalah karya seni batik.  

Berawal dari karya seni batik di Indonesia yang berkembang cukup pesat dilihat 

dari segi aliran, teknik, medium dan objek yang menjadikan suatu cara ungkap bagi 

setiap penciptanya. Setiap pencipta karya seni batik sangat dipengaruhi oleh 

kebudayaan tempat mereka hidup sehingga karya mereka memiliki ciri-ciri khusus yang 

tidak dimiliki oleh daerah lain. Daerah-daerah penghasil batik di Indonesia di antaranya 

adalah Yogyakarta, Solo, Pekalongan, Cirebon, Tasik, Bali dan lain-lain. Seniman-

seniman batik tetap bertahan sampai saat ini adalah untuk mempertahankan budaya dan 

pengembangan industri batik sehingga beberapa seniman batik selalu bereksplorasi dan 

menjelajahi berbagai segi teknis dan jenis media, sehingga dapat memadukan berbagai 

macam kecenderungan dari wilayah setempat. 

Pada kesempatan kali ini, penulis tertarik untuk mengembangkan batik daerah 

pekalongan tepatnya batik pesisir. Adapun alasan penulis mengangkat tema ini 

dikarenakan  motif batik pesisir bisa dimodifikasi karena batik pesisir merupakan jenis 

batik modern yang tidak memiliki nilai kesakralan yang tinggi sehingga kalangan 

masyarakat manapun bisa menggunakan motif tersebut. Batik Pekalongan adalah batik 
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yang sangat terkenal dan kota Pekalongan sendiri dikenal sebagai kota batik yang 

mempunyai potensi besar dalam kegiatan pembatikan yang berkembang dengan pesat. 

Batik juga yang menjadi salah satu penopang perekonomian masyarakatnya. 

Batik Pekalongan lebih ditunjukkan oleh ciri-ciri berwujud gambar-gambar 

taburan bunga terang, ranting-ranting daun, burung-burung kecil yang berwarna 

menyolok, suasana kehidupan pertamanan yang riang gembira, dan sering 

disebut sebagai corak batik “Encin”. (Anesia Aryunda Dofa, 1996:27) 

 

Menurut Ari Wulandari (2011:212), ciri-ciri batik Pekalongan adalah memiliki 

warna dan corak khas yang telah menjadikannya begitu dikenal di nusantara. Bahkan 

hasil produksi batiknya telah diekspor ke berbagai Negara di dunia seperti Amerika, 

Australia, Jepang, Korea, Timur Tengah dan Negara lainnya. Batik Pekalongan 

merupakan batik pesisir sama halnya dengan batik Paoman dari Indramayu yang kaya 

akan warna dan biasanya bersifat naturalis. Batik Pekalongan juga banyak dipengaruhi 

oleh warga pendatang dari bangsa Cina dan Belanda pada zaman dahulu. Meskipun ciri-

ciri batik Pekalongan motifnya mirip dengan batik Yogya atau batik Solo namun batik 

Pekalongan sangat bebas dan menarik karena dimodifikasi dengan banyak variasi warna 

yang atraktif, banyak dijumpai juga batik Pekalongan yang memiliki hingga 7 warna 

dengan kombinasi yang dinamis. Batik Jlamprang adalah salah satu motif batik 

Pekalongan yang populer dan telah diabadikan menjadi salah satu nama jalan di 

Pekalongan. 

Batik Pekalongan menjadi sangat khas karena bertopang pada banyak pengusaha 

kecil. Sejak dahulu, batik Pekalongan dikerjakan di rumah-rumah penduduk. Hal ini 

mengakibatkan batik Pekalongan menyatu erat dengan kehidupan masyarakatnya. 

Pekalongan adalah tempat yang tepat untuk para pecinta batik yang ingin mencari batik 

http://www.tokobajubatikonline.com/blog/teknik-batik-menggunakan-malam-di-dunia
http://www.tokobajubatikonline.com/blog/sejarah-batik-paoman-indramayu
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beserta aksesorisnya karena Pekalongan adalah gudangnya batik dari mulai batik tulis, 

cap, maupun printing dengan harga yang bervariasi. 

Batik sangat terkenal dan biasa diaplikasikan pada medium kain, namun dengan 

berkembangnya zaman, minat dan kebutuhan masyarakat, batik tak hanya diaplikasikan 

pada kain melainkan batik dapat dibuat dengan berbagai macam medium seperti logam 

dan kayu yang tentunya memiliki karakter, tingkat kesulitan dan terutama teknik yang 

berbeda. Batik pada logam hanya merupakan pengaplikasian batik sebagai motif, namun 

batik pada medium kayu tak hanya merupakan pengaplikasian batik sebagai motif tetapi 

juga batik sebagai teknik dengan kata lain teknik yang digunakan untuk membatik 

dengan medium kain sama dengan membatik dengan medium kayu. 

Batik dengan medium kayu merupakan karya yang akan penulis buat dalam 

PKSR ini, karena karakteristik kayu hampir sama dengan kain yaitu memiliki serat dan 

pori-pori  sehingga malam atau lilin bisa menempel serta air dan pewarna bisa 

menyerap dengan baik. Pada dasarnya semua jenis kayu bisa dipakai sebagai medium 

untuk membatik, namun semakin ringan jenis kayu, semakin besar pori-pori kayu dan 

warna dasar kayu semakin terang maka akan memudahkan dalam proses pembuatan 

batik karena air mudah menyerap dan warna akan tampak dengan jelas, begitu pula 

sebaliknya jika jenis kayu yang dipakai dalam pembuatan batik merupakan kayu yang 

keras dan berwarna gelap maka hasil pewarnaan tidak akan baik. 

Penulis akan mengembangkan batik pesisir Pekalongan dengan medium kayu 

yang berupa produk gitar elektrik. Gitar elektrik adalah sebuah alat musik petik dengan 

suara yang dihasilkan berasal dari medan elektomagnet yang dihasilkan oleh tenaga 

listrik. Bahan dasar gitar elektrik adalah terbuat dari kayu. 

http://www.tokobajubatikonline.com/blog/cara-membuat-batik-tulis
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Pada perkembangannya, corak atau motif pada gitar antara lain polos dengan 

satu atau beberapa warna, motif serat kayu, motif air brush dan batik. Motif batik baru 

berkembang saat-saat ini yang merupakan upaya untuk melestarikan warisan budaya 

Indonesia. Aplikasi motif dan teknik batik pesisir pada produk gitar elektrik bertujuan 

untuk mengembangkan dan memperkenalkan batik dengan media baru yaitu kayu 

kepada seluruh masyarakat bahkan dunia mancanegara. 

 

B. Perkembangan Ide Penciptaan 

Sebelum mendapatkan judul Ornemen Batik Pesisir Pekalongan Pada Gitar 

Elektrik, penulis mengalami beberapa tahap perkembangan ide penciptaan, yaitu: 

Ketika penulis dituntut untuk membuat judul penelitian, penulis menemukan ide untuk 

membuat sebuah penelitian kualitatif yaitu dengan meneliti desain atau arsitektur suatu 

makam, namun dalam perjalanan peneliti memikirkanya kembali dan membatalkannya 

dikarena pengerjaan penelitian tersebut memerlukan terlalu banyak biaya dan waktu. 

Pada perkembangan berikutnya, peneliti mengubah penelitian kualitatif yang akan 

dibuat suatu skripsi tersebut menjadi suatu tugas akhir. Ketika penulis bertukar pendapat 

dengan teman-teman tentang KKL di Jogjakarta, penulis teringat dengan pembuatan 

karya pada saat KKL di desa Krebet yaitu membuat batik kayu. Pada saat itu penulis 

membuat sebuah gitar kayu yang dibatik dengan menggunakan canting dengan motif 

batik Jogjakarta. 

Setelah itu penulis mengajukan judul tentang batik kayu dalam kuliah penelitian 

dengan judul Ornamen Batik Jogja Pada Gitar Kayu. Kemudian penulis disarankan agar 

motif Jogja diganti dengan motif lain karena motif Jogja memiliki nilai sakral yang pada 
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beberapa motif tidak boleh dipergunakan pada sembarang produk. Lalu peneliti memilih 

tema batik pesisiran karena motif batik pesisiran termasuk batik modern yang bisa 

dimodifikasi. 

Setelah mempertimbangkan saran yang penulis terima, penulis mencari rujukan 

dan pustaka dari internet. Saat itu penulis melihat beberapa karya gitar batik yang sudah 

ada di Indonesia dengan media gitar akustik. Dari situlah muncul ide penulis untuk 

membuat suatu gitar yang berbeda dari yang penulis lihat dari internet yaitu dengan 

membuat batik kayu pada gitar elektrik.  

Setelah menentukan media yang akan penulis buat, penulis berencana akan 

membuat batik pesisiran di atas kayu berupa rangka gitar elektrik yang penulis buat 

sendiri sebelumnya. Setelah penulis bertukar pikiran dengan beberapa teman seni rupa 

ternyata membuat gitar elektrik memerlukan banyak biaya dan waktu sehingga penulis 

memutuskan untuk menggunakan suatu produk gitar yang sudah ada untuk menghemat 

biaya dan waktu. Maka judul yang diperoleh adalah Ornamen Batik Pesisir Pekalongan 

Pada Gitar Elektrik. 

 

C. Fokus Penciptaan 

Berdasarkan pengembangan ide penciptaan maka penciptaan dapat difokuskan 

menuju aspek-aspek sebagai berikut: 

1. Aspek konseptual  

Pengembangan motif dan teknik dalam membatik pada media baru yakni batik 

pada medium kayu. 
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2. Aspek visual  

Pengembangan motif batik pesisir Pekalongan sehingga menampilkan motif 

batik yang unik dan menarik. 

3. Aspek operasional 

Pembuatan dan pengembangan motif pesisiran dengan menggunakan teknik 

batik di atas media kayu yaitu berupa produk gitar elektrik yang berbahan dasar kayu. 

 

D. Tujuan Penciptaan 

Adapun tujuan dari penciptaan karya adalah sebagai berikut: 

1. Menciptakan karya seni batik yang unik dan menarik. 

2. Menggunakan media kayu dalam pembuatan karya seni batik. 

3. Mengembangkan motif batik pesisir Pekalongan sebagai upaya pelestarian budaya. 

4. Mengembangkan kemampuan individu dalam berkarya seni batik. 

5. Memenuhi tugas akhir dalam menyelesaikan studi strata satu jurusan pendidikan 

seni rupa. 

 

E. Manfaat Karya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat pembaca pada 

umumnya dan peneliti pada khususnya. Adapun manfaat penelitian ini dapat dijabarkan 

sebagai berikut: 

 

 



10 

1. Mengembangkan serta melatih kemampuan keterampilan individu sehingga dapat 

menemukan  kemungkinan visualisasi yang baru dalam pengolahan bahan, media 

dan teknik dalam membatik. 

2. Dari penulisan ini, diharapkan dapat mengispirasi para pelaku seni untuk lebih 

mengeksplorasi media dan teknik dalam berkarya. 

3. Menciptakan peluang terbukanya lapangan kerja industri kreatif baru bagi 

masyarakat luas.  

4. Manfaat bagi pemerintah yaitu diharapkan gitar batik ini dapat dijadikan sebagai 

salah satu media kampanye sosial untuk membangkitkan rasa cinta tanah air karena 

batik adalah warisan budaya bangsa dan mengajak masyarakat untuk mencintai 

produk dalam negeri. 
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II. STUDI PUSTAKA 

Dalam studi pustaka akan dibahas tinjauan pustaka, kajian teori serta kerangka 

berpikir terkait dengan konsep penciptaan karya seni rupa. 

A. Tinjauan Pustaka 

Karya seni Indonesia tersebar dan berkembang di berbagai wilayah menjadikan 

Indonesia kaya akan karya seni dua dimensi dan tiga dimensi yang memiliki nilai 

estetika. Berbagai karya seni diciptakan dengan berbagai pengaruh budaya lain seperti 

Cina, Eropa bahkan Hindu-Budha. Begitu juga dengan hasil karya seni batik. 

Perkembangan karya seni batik dan pengaplikasian batik pada produk inovatif 

tersebut banyak menginspirasi peneliti untuk mengembangkannya. Salah satunya adalah 

penelitian yang dilakukan oleh Totok Cahyo Wibowo mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta menerangkan tentang hubungan antara iklan atau promosi 

dengan minat beli masyarakat terhadap batik kayu. Beliau tidak membuat karya dan 

tidak menerangkan tentang konsep karya, proses pembuatan dan apresiasi terhadap 

karya. Penelitian tersebut hanya merupakan suatu karya tulis ilmiah tanpa menciptakan 

suatu karya seni atau berupa produk. 

Antun Artikasari mahasiswa Universitas Negeri Semarang dalam penelitiannya 

yang berjudul Kualitas Tahan Luntur Warna Batik Cap di Griya Batik Larissa 

Pekalongan yang dilakukan pada tahun 2005 menerangkan tentang kualitas warna batik 

pada kain. Walaupun bahan pewarna batik di kain dan di kayu sama, namun daya 

tahannya berbeda. 

Penelitian yang dilakukan oleh Aldi Setiadi mahasiswa Institut Teknologi 

Bandung pada tahun 2008 mengangkat tentang pengaplikasian batik corak mega 
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mendung pada hardcase gitar. Penelitian tersebut hampir sama dengan penelitian yang 

akan penulis angkat, namun perbedaannya adalah secara teknik. Motif mega mendung 

yang Aldi buat menggunakan teknik air brush sedangkan penulis akan membuat motif 

batik pekalongan dengan teknik batik. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Rizka Aditama yang juga mahasiswa ITB 

dilakukan pada tahun 2008 memaparkan tentang eksplorasi kain motif pekalongan pada 

produk fashion anak. Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang 

penulis buat yaitu pengaplikasian motif Pekalongan pada suatu produk, tetapi Rizka 

memakai produk fashion sedangkan penulis menggunakan produk gitar elektrik. 

Material Kulit Dengan Teknik Batik Pada Desain Casing Gitar Elektrik 

Berdasarkan Image Group Musik Slank, merupakan judul penelitian yang dilakukan 

oleh Windy yang pada waktu itu berstatus mahasiswa Institut Teknologi Bandung pada 

tahun 2008 memaparkan tentang pengaplikasian batik dengan material kulit pada suatu 

produk. Persamaan dengan penelitian yang penulis buat adalah memakai teknik batik 

pada suatu produk yang berhubungan dengan gitar namun pengaplikasiannya berbeda, 

Windy menggunakan teknik batik pada medium kulit sedangkan penulis mengangkat 

teknik batik pada medium kayu. 

Berikut ini adalah tabel penelitian-penelitian sebelumnya yang berhubungan 

serta memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan penulis 

lakukan: 
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Tabel 1. Daftar Judul Penelitian Batik 

 

Berdasarkan uraian tinjauan pustaka, dapat dilihat bahwa penelitaian tentang 

batik yang sudah dilakukan tersebut belum ada yang mengangkat tentang batik kayu dan 

penerapannya sebagai penghias pada benda pakai. 

 

 

 

 

 

 

 

No. Nama Peneliti Universitas Judul Penelitian Tahun 

1. Totok Cahyo 

Wibowo 

Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta 

Pengaruh Periklanan 

Terhadap Minat Membeli 

Kerajinan Batik Kayu 

Sanggar Punokawan di 

Yogyakarta 

2011 

2. Antun Artikasari Universitas Negeri 

Semarang 

Kualitas Tahan Luntur 

Warna Batik Cap di 

Griya Batik Larissa 

Pekalongan 

2005 

3. Aldi Setiadi  Institut Teknologi Bandung Aplikasi Ragam Hias 

Batik Cirebon (Mega 

Mendung) Pada 

Hardcase Gitar Elektrik 

2008 

4. Rizka Aditama Institut Teknologi Bandung Eksplorasi Kain Motif 

Batik Pekalongan Pada 

Produk Fashion Anak 

(Usia 7-12 Tahun) 

2008 

5. Windy Institut Teknologi Bandung Material Kulit Dengan 

Teknik Batik Pada 

Desain Casing Gitar 

Elektrik Berdasarkan 

Image Group Musik 

Slank 

2010 
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B. Kajian Teori 

Pada pembahasan kajian teori akan diuraikan konsep terkait tentang batik, motif 

pesisir Pekalongan, batik dengan medium kayu, gitar elektrik dan berikut uraiannya. 

1. Batik 

a. Pengertian Batik 

Secara etimologi, kata "batik" berasal dari gabungan dua kata bahasa Jawa: 

"amba", yang bermakna "menulis" dan "titik" yang bermakna "titik". Batik adalah salah 

satu cara pembuatan bahan pakaian. Selain itu batik bisa mengacu pada dua hal, yang 

pertama adalah teknik pewarnaan kain dengan menggunakan malam untuk mencegah 

pewarnaan sebagian dari kain. Menurut Ari Wulandari (2011: 7), dalam literatur 

internasional, teknik ini dikenal sebagai wax-resist dyeing. Pengertian kedua adalah kain 

atau busana yang dibuat dengan teknik tersebut, termasuk penggunaan motif-motif 

tertentu yang memiliki kekhasan. Batik Indonesia, sebagai keseluruhan teknik, 

teknologi, serta pengembangan motif dan budaya yang terkait, oleh UNESCO telah 

ditetapkan sebagai Warisan Kemanusiaan untuk Budaya Lisan dan Nonbendawi 

(Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity) sejak 2 Oktober, 2009. 

Batik merupakan kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi 

bagian dari budaya Indonesia (khususnya Jawa) sejak lama. Pengertian Batik, 

secara terminologi, kata “batik” berasal dari gabungan dua kata Bahasa Jawa: 

“amba”, yang bermakna “menulis” dan “titik” yang bermakna “titik”. 
(http://www.tamanbatik.com/pengertian-batik/diakses tanggal 5 Nopember 2010 

pukul 13.00) 

 

 

Batik memiliki dua pemahaman, yaitu: Pemahaman Teknik, dan Pemahaman 

Motif. Dari segi teknis, pembuatan batik mengacu pada teknik pewarnaan kain 

dengan menggunakan canting atau cap dan pencelupan kain dengan 

menggunakan bahan perintang warna corak “malam” (wax) yang diaplikasikan 

di atas kain, sehingga menahan masuknya bahan pewarna. Dalam literatur 

internasional, teknik ini dikenal sebagai wax-resist dyeing.Sedang pemahaman 

http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Jawa
http://id.wikipedia.org/wiki/Kain
http://id.wikipedia.org/wiki/Malam_%28zat%29
http://id.wikipedia.org/wiki/Literatur
http://id.wikipedia.org/wiki/Teknik
http://id.wikipedia.org/wiki/Teknologi
http://id.wikipedia.org/wiki/Motif
http://id.wikipedia.org/wiki/UNESCO
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Warisan_Kemanusiaan_untuk_Budaya_Lisan_dan_Nonbendawi&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/2_Oktober
http://id.wikipedia.org/wiki/2009
http://www.tamanbatik.com/pengertian-batik/
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batik dari segi motif, bahwa kain atau busana yang dibuat dengan teknik tersebut, 

menggunakan motif tertentu yang memiliki ciri khas. Bahkan pada beberapa 

motif batik terdapat nilai filosofi tertentu. 

(http://www.tamanbatik.com/pengertian-batik/diakses tanggal 5 Nopember 2010 

pukul 13.00) 

 

 

b. Sejarah Batik 

Seni pewarnaan kain dengan teknik pencegahan pewarnaan menggunakan malam 

adalah salah satu bentuk seni kuno. Penemuan di Mesir menunjukkan bahwa teknik ini 

telah dikenal semenjak abad ke-4 SM, dengan diketemukannya kain pembungkus mumi 

yang juga dilapisi malam untuk membentuk pola. Menurut Anesia Aryunda Dofa (1996: 

6) di Asia, teknik serupa batik juga diterapkan di Tiongkok semasa Dinasti T'ang (618-

907) serta di India dan Jepang semasa Periode Nara (645-794). Di Afrika, teknik seperti 

batik dikenal oleh Suku Yoruba di Nigeria, serta Suku Soninke dan Wolof di Senegal. 

Di Indonesia, batik dipercaya sudah ada semenjak zaman Majapahit, dan menjadi sangat 

populer akhir abad XVIII atau awal abad XIX. Batik yang dihasilkan ialah semuanya 

batik tulis sampai awal abad XX dan batik cap baru dikenal setelah Perang Dunia I atau 

sekitar tahun 1920-an. 

Walaupun kata "batik" berasal dari bahasa Jawa, kehadiran batik di Jawa sendiri 

tidaklah tercatat. G.P. Rouffaer berpendapat bahwa tehnik batik ini kemungkinan 

diperkenalkan dari India atau Srilangka pada abad ke-6 atau ke-7. Di sisi lain, J.L.A. 

Brandes (arkeolog Belanda) dan F.A. Sutjipto (arkeolog Indonesia) percaya bahwa 

tradisi batik adalah asli dari daerah seperti Toraja, Flores, Halmahera, dan Papua. Perlu 

dicatat bahwa wilayah tersebut bukanlah area yang dipengaruhi oleh Hinduisme tetapi 

diketahui memiliki tradisi guna membuat batik. 

http://www.tamanbatik.com/pengertian-batik/
http://id.wikipedia.org/wiki/Mesir
http://id.wikipedia.org/wiki/Mumi
http://id.wikipedia.org/wiki/Asia
http://id.wikipedia.org/wiki/Tiongkok
http://id.wikipedia.org/wiki/Dinasti_T%27ang
http://id.wikipedia.org/wiki/India
http://id.wikipedia.org/wiki/Jepang
http://id.wikipedia.org/wiki/Periode_Nara
http://id.wikipedia.org/wiki/Afrika
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Suku_Yoruba&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Nigeria
http://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Soninke
http://id.wikipedia.org/wiki/Wolof
http://id.wikipedia.org/wiki/Senegal
http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Perang_Dunia_I
http://id.wikipedia.org/wiki/India
http://id.wikipedia.org/wiki/Srilangka
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=J.L.A._Brandes&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=J.L.A._Brandes&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Toraja
http://id.wikipedia.org/wiki/Flores
http://id.wikipedia.org/wiki/Halmahera
http://id.wikipedia.org/wiki/Papua
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G.P. Rouffaer juga melaporkan bahwa pola gringsing sudah dikenal sejak abad 

ke-12 di Kediri, Jawa Timur. Dia menyimpulkan bahwa pola seperti ini hanya bisa 

dibentuk dengan menggunakan alat canting, sehingga ia berpendapat bahwa canting 

ditemukan di Jawa pada masa sekitar itu. 

Legenda dalam literatur Melayu abad ke-17, Sulalatus Salatin menceritakan 

Laksamana Hang Nadim yang diperintahkan oleh Sultan Mahmud untuk berlayar ke 

India agar mendapatkan 140 lembar kain serasah dengan pola 40 jenis bunga pada 

setiap lembarnya. Karena tidak mampu memenuhi perintah itu, dia membuat sendiri 

kain-kain itu. Namun sayangnya kapalnya karam dalam perjalanan pulang dan hanya 

mampu membawa empat lembar sehingga membuat sang Sultan kecewa. Oleh beberapa 

penafsir, serasah itu ditafsirkan sebagai batik. 

Dalam literatur Eropa, teknik batik ini pertama kali diceritakan dalam buku 

History of Java (London, 1817) tulisan Sir Thomas Stamford Raffles. Ia pernah menjadi 

Gubernur Inggris di Jawa semasa Napoleon menduduki Belanda. Pada 1873 seorang 

saudagar Belanda Van Rijekevorsel memberikan selembar batik yang diperolehnya saat 

berkunjung ke Indonesia ke Museum Etnik di Rotterdam dan pada awal abad ke-19 

itulah batik mulai mencapai masa keemasannya. Sewaktu dipamerkan di Exposition 

Universelle di Paris pada tahun 1900, batik Indonesia memukau publik dan seniman. 

Semenjak industrialisasi dan globalisasi, yang memperkenalkan teknik 

otomatisasi, batik jenis baru muncul, dikenal sebagai batik cap dan batik cetak, 

sementara batik tradisional yang diproduksi dengan teknik tulisan tangan menggunakan 

canting dan malam disebut batik tulis. Pada saat yang sama imigran dari Indonesia ke 

Persekutuan Malaya juga membawa batik bersama mereka. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kerajaan_Kediri
http://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Timur
http://id.wikipedia.org/wiki/Canting
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Melayu
http://id.wikipedia.org/wiki/Sulalatus_Salatin
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Laksamana_Hang_Nadim&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sultan_Mahmud&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/India
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=History_of_Java&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Thomas_Stamford_Raffles
http://id.wikipedia.org/wiki/Inggris
http://id.wikipedia.org/wiki/Napoleon
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Van_Rijekevorsel&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Rotterdam
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Exposition_Universelle&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Exposition_Universelle&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Paris
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Persekutuan_Malaya&action=edit&redlink=1
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Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian 

dari budaya Indonesia (khususnya Jawa) sejak lama. Perempuan-perempuan Jawa di 

masa lampau menjadikan keterampilan mereka dalam membatik sebagai mata 

pencaharian, sehingga di masa lalu pekerjaan membatik adalah pekerjaan eksklusif 

perempuan sampai ditemukannya "Batik Cap" yang memungkinkan masuknya laki-laki 

ke dalam bidang ini. Ada beberapa pengecualian bagi fenomena ini, yaitu batik pesisir 

yang memiliki garis maskulin seperti yang bisa dilihat pada corak "Mega Mendung", 

dimana di beberapa daerah pesisir pekerjaan membatik adalah lazim bagi kaum lelaki. 

Tradisi membatik pada mulanya merupakan tradisi yang turun temurun, sehingga 

kadang kala suatu motif dapat dikenali berasal dari batik keluarga tertentu. Beberapa 

motif batik dapat menunjukkan status seseorang. Bahkan sampai saat ini, beberapa 

motif batik tadisional hanya dipakai oleh keluarga keratonYogyakarta dan Surakarta.  

Batik merupakan warisan nenek moyang Indonesia (Jawa) yang sampai saat ini 

masih ada. Batik juga pertama kali diperkenalkan kepada dunia oleh Presiden Soeharto, 

yang pada waktu itu memakai batik pada Konferensi PBB.  

Ragam corak dan warna Batik dipengaruhi oleh berbagai pengaruh asing. 

Awalnya, batik memiliki ragam corak dan warna yang terbatas, dan beberapa corak 

hanya boleh dipakai oleh kalangan tertentu. Namun batik pesisir menyerap berbagai 

pengaruh luar, seperti para pedagang asing dan juga pada akhirnya, para penjajah. 

Warna-warna cerah seperti merah dipopulerkan oleh Tionghoa, yang juga 

mempopulerkan corak phoenix. Bangsa penjajah Eropa juga mengambil minat kepada 

batik, dan hasilnya adalah corak bebungaan yang sebelumnya tidak dikenal (seperti 

bunga tulip) dan juga benda-benda yang dibawa oleh penjajah (gedung atau kereta 

http://id.wikipedia.org/wiki/Keraton
http://id.wikipedia.org/wiki/Yogyakarta
http://id.wikipedia.org/wiki/Surakarta
http://id.wikipedia.org/wiki/Tionghoa
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kuda), termasuk juga warna-warna kesukaan mereka seperti warna biru. Batik tradisonal 

tetap mempertahankan coraknya, dan masih dipakai dalam upacara-upacara adat, karena 

biasanya masing-masing corak memiliki perlambangan masing-masing. 

Menurut Koko Sondari (1999: 1) berdasarkan sejarahnya, batik di Indonesia 

digolongkan ke dalam dua kelompok yakni: 

1) Batik Vorstenlanden 

Batik Vorstenlanden adalah seni kerajinan batik yang terdapat di daerah kerajaan 

yang ada pada zaman penjajahan Belanda. Menunjuk pada dua daerah keraton sentris 

yaitu Solo dan Yogyakarta. Ragam hias pada daerah tersebut bersifat simbolis 

berlatarkan kebudayaan Hindu dengan warna-warna dominan yaitu soga, indigo, hitam 

dan putih. 

2) Batik Pesisir 

Batik pesisir adalah semua kerajinan batik yang berasal dari luar Solo dan 

Yogyakarta. Batik pesisir sering menampilkan bentuk-bentuk alam yang bersifat 

natural, dekoratif dan figuratif. Batik pesisir banyak menunjukkan pengaruh kuat 

budaya asing dengan corak warna yang beraneka ragam. Daerah-daerah yang termasuk 

dalam batik pesisir antara lain yaitu Indramayu, Cirebon, Pekalongan, Lasem, Madura, 

Tuban dan lain-lain.  

c. Teknik Batik 

Semula batik dibuat di atas bahan dengan warna putih yang terbuat dari kapas 

yang dinamakan kain mori. Dewasa ini batik juga dibuat di atas bahan lain seperti 

sutera, poliester, rayon dan bahan sintetis lainnya. Motif batik dibentuk dengan cairan 

lilin dengan menggunakan alat yang dinamakan canting untuk motif halus, atau kuas 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kapas
http://id.wikipedia.org/wiki/Kain_mori
http://id.wikipedia.org/wiki/Sutera
http://id.wikipedia.org/wiki/Poliester
http://id.wikipedia.org/wiki/Rayon
http://id.wikipedia.org/wiki/Motif
http://id.wikipedia.org/wiki/Lilin
http://id.wikipedia.org/wiki/Canting
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untuk motif berukuran besar, sehingga cairan lilin meresap ke dalam serat kain. Kain 

yang telah dilukis dengan lilin kemudian dicelup dengan warna yang diinginkan, 

biasanya dimulai dari warna-warna muda. Pencelupan kemudian dilakukan untuk motif 

lain dengan warna lebih tua atau gelap. Setelah beberapa kali proses pewarnaan, kain 

yang telah dibatik dicelupkan ke dalam bahan kimia untuk melarutkan lilin. 

Perlengkapan membatik tidak banyak mengalami banyak perubahan. Dilihat dari 

peralatan dan cara mengerjakannya, membatik dapat digolongkan sebagai suatu kerja 

yang bersifat tradisional. Berikut ini adalah peralatan yang digunakan dalam proses 

pembuatan batik kayu, yaitu: 

1) Kayu  

Kayu yang digunakan dalam proses pembatikan adalah kayu yang bersifat cerah 

dan memiliki pori-pori serat yang tidak terlalu padat seperti kayu jati belanda, sengon, 

maple, damar dan lain-lain. 

2) H2O2 

Larutan kimia ini digunakan untuk memutihkan atau mencerahkan warna dasar 

kayu. Larutan H2O2 atau disebut juga hydrogen peroxide yang digunakan berupa cairan 

dengan konsentrasi 40%. 

3) Wajan 

Wajan adalah perkakas untuk mencairkan malam. Wajan terbuat dari logam baja, 

aluminium atau tanah liat. Wajan sebaiknya bertangkai supaya mudah diangkat dan 

diturunkan dari perapian tanpa menggunakan alat lain. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Warna
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Gambar 4. Wajan untuk membatik 

Sumber: http://www.blog.djarumbeasiswaplus.org 

 

 

4) Kompor 

Kompor adalah alat untuk membuat api. Kompor yang biasa digunakan adalah 

kompor yang bersumbu dan berbahan bakar minyak tanah namun terkadang kompor ini 

bisa diganti dengan kompor gas kecil, anglo yang menggunakan arang dan lain-lain. 

Kompor ini berfungsi sebagai perapian dan pemanas bahan-bahan yang digunakan 

untuk membatik. 

 

Gambar 5. Kompor sumbu 

Sumber: Data Pribadi Penulis 
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5) Taplak 

Taplak adalah kain untuk menutup paha si pembatik agar tidak terken tetesan 

malam yang panas sewaktu canting ditiup atau waktu membatik. 

 

Gambar 6. Taplak untuk membatik 

Sumber: Data Pribadi Penulis 

 

 

6) Saringan Malam 

Saringan adalah alat untuk menyaring malam panas yang memiliki banyak 

kotoran. Jika malam tidak disaring, kotoran dapat menggangu aliran malam pada ujung 

canting sedangkan bila malam disaring, kotoran dapat dibuang sehingga tidak 

menggangu jalannya malam pada ujung canting sewaktu digunakan untuk membatik. 

Ada beberapa macam saringan, semakin halus semakin baik karena kotoran akan 

semakin banyak tertinggal. Dengan demikian malam panas akan semakin bersih dari 

kotoran saat digunakan untuk membatik. 

 

Gambar 7. Saringan untuk membatik 

Sumber: www.alumongga.wordpress.com 
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7) Canting 

Canting merupakan alat yang dipakai untuk memindahkan dan mengambil cairan 

malam, terbuat dari tembaga dan bambu sebagai pegangannya. Canting ini dipakai 

untuk menuliskan pola batik dengan cairan malam. 

 
Gambar 8. Canting 

Sumber: http://www.expat.or.id 

 

 

8) Malam 

Malam adalah bahan yang digunakan untuk membatik, sebenarnya malam tidak 

habis atau hilang pada proses pembatikan karena pada akhirnya malam akan diambil 

kembali pada proses mbabar, proses pengerjaan dari membatik sampai batikan menjadi 

kain. 

Malam yang digunakan untuk membatik berbeda dengan lilin biasa. Malam 

untuk membatik bersifat cepat diserap kain, tetapi dapat dengan mudah lepas ketika 

proses pelorodan. 
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Gambar 10. Malam untuk membatik 

Sumber: www.fanabis.blogdetik.com 

 

9)  Dhingklik 

Dhingklik (tempat duduk) adalah tempat untuk duduk pembatik. Biasanya terbuat 

dari bambu, kayu, plastik atau besi. Saat ini tempat duduk dapat dengan mudah dibeli di 

toko-toko.  

 

Gambar 11. Dhingklik (tempat duduk) 

Sumber: http://www.indonetwork.co.id 
 

10)   Pewarna 

Pewarna yang baik untuk batik adalah pewarna alami seperti daun jati, secang, 

kunyit dan lain-lain. Namun pada saat ini sudah banyak digunakan pewarna tekstil dari 

bahan kimia sehingga mempermudah dalam proses membatik. 
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Gambar 12. Pewarna tekstil untuk membatik 

Sumber: www. jermanbatiksupplier. 

indonetwork.co.id 

 

Gambar 13. Pewarna alam untuk membatik 

Sumber:  http://www.amiafiyati.blogspot.com

 

Tahapan proses pembuatan batik pada kain secara garis besar dibagi menjadi tiga 

yaitu tahap persiapan, pembatikan dan finishing. Berikut ini adalah proses membatik 

yang berurutan dari awal hingga akhir. Penamaan atau penyebutan cara kerja di setiap 

daerah pembatikan bisa berbeda-beda, tetapi inti yang dikerjakannya adalah sama. 

1) Persiapan 

a) Ngeloyor 

Ngeloyor yaitu memasukkan kain mori ke minyak jarak atau minyak kacang 

yang sudah ada di dalam abu merang agar kain menjadi lemas, sehingga daya serap 

terhadap zat warna lebih tinggi. 

b) Nganji 

Nganji adalah proses mencuci kain mori untuk melepaskan kanji dan kotoran 

lain yang masih terdapat pada kain yang akan dibatik. Setelah dicuci, kemudian kain 

dikeringkan dengan cara dijemur. 

c) Ngemplong  

Ngemplong yaitu proses membuka pori-pori kain. Tahapan ini dilakukan dengan 

cara menggulung kain pada balok kemudian dipukul-pukul. 
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d) Nyorek atau Memola (Trashing)  

Nyorek adalah proses menjiplak atau membuat pola di atas kain mori dengan 

cara meniru yang sudang ada, atau biasa disebut juga dengan ngeblat. Pola biasanya 

dibuat di atas kertas roti atau kertas minyak atau kalkir terlebih dahulu, kemudian 

dijiplak sesuai pola di atas kain mori. 

 

2) Pembatikan Kayu 

a) Bleeching 

Proses ini disebut juga proses pemutihan kayu. Bahan yang digunakan untuk 

proses pemutihan dengan larutan kimia H2O2 berkonsentrasi 40%. Larutan kimia 

tersebut dilumuri pada permukaan kayu yang akan dibatik dengan cara dioles dengan 

kuas secara berulang kali. 

b) Mbatik  

Mbatik merupakan tahap berikutnya dengan cara menorehkan malam batik ke 

permukaan kayu. Pada proses ini biasanya menggunakan alat yaitu canting, namun 

dengan berkembangnya zaman, proses ini bisa juga dilakukan dengan alat cap khusus 

batik atau biasa disebut batik cap. 

c) Klowong  

Klowong adalah proses menutupi bagian-bagian yang tidak boleh terkena warna 

dasar. Bagian tersebut ditutup dengan lapisan malam yang tebal. Cara pengerjaannya 

sama dengan proses mbatik, namun mbatik dikerjakan dengan menitik-nitik sedangkan 

klowong dikerjakan dengan menutup kain dengan area yang lebih luas atau tebal. 
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d) Membuat isen-isen 

Isen-isen berasal dari kata isian yang berarti pembatik membuat motif isian 

sebagai latar dari motif utama pada suatu karya batik. Biasanya isen-isen berisi titik-titik 

dan garis yang membentuk suatu motif. 

3) Finishing 

a) Nglorod 

Nglorod merupakan tahapan akhir dalam proses pembuatan batik tulis maupun 

batik cap yang menggunakan perintang warna malam. Dalam tahap ini, pembatik 

melepaskan seluruh malam dengan cara memasukkan kain yang sudah cukup tua 

warnanya ke dalam air mendidih. Biasanya air mendidih tersebut dicampurkan sengan 

soda api. Setelah diangkat, kain dibilas dengan air bersih dan kemudian diangin-

anginkan hingga kering. 

Proses membatik cukup lama, rumit dan membutuhkan kesabaran dari awal hingga 

akhir bahkan melibatkan beberapa orang dan penyelesaian suatu tahapan proses juga 

memakan waktu. Oleh karena itu, sangatlah wajar jika kain batik tulis berharga cukup 

tinggi. 

b) Pernis 

Pernis yang digunakan merupakan pernis yang bening atau clear. Proses pernis 

dilakukan dengan teknik air brush. 
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d. Motif Batik 

Pada suatu karya batik, didalamnya terdapat ornamen yang beraneka ragam. 

Menurut Sunaryo (2009: 3) ornamen merupakan penerapan hiasan pada suatu produk. 

Bentuk-bentuk hiasan yang menjadi ornamen tersebut fungsi utamanya adalah untuk 

memperindah suatu benda produk atau barang yang dihias. Dari ornamen  tersebut maka 

terciptalah suatu motif.  

“... Motif merupakan unsur pokok pada sebuah ornamen. Melalui motif, tema 
atau ide dasar sebuah ornamen dapat dikenali sebab perwujudan motif umumnya 

merupakan gubahan atas bentuk-bentuk di alam atau sebagai representasi alam 

yang kasat mata.” (Sunaryo, 2009: 14) 
 

Motif batik berkembang sejalan dengan waktu, tempat, peristiwa yang menyertai 

serta perkembangan kebutuhan masyarakat. Sering kali lokasi memberi pengaruh yang 

cukup besar pada motif batik. Meskipun berasal dari sumber atau tempat yang sama, 

jika berkembang ditempat yang berbeda, motifnya akan berbeda pula. 

Motif batik berkembang dipengaruhi oleh alam sekitar daerah produsen batik 

tersebut. Di daerah pedalaman misalnya, nampak lebih mencerminkan kejiwaan 

yang tenang, sehingga nampak warna-warna yang lebih gelap,  warna cokelat 

dan hitam lebih mendominasi. Sedangkan di daerah pesisir pantai, lebih 

ditunjukkan oleh warna-warna terang, yang memperlihatkan suasana bathiniyah 

yang lebih dinamis lantaran pengaruh laut yang terus bergerak, menghasilkan 

riak dan gelombang. Suasana tersebut yang memberikan inspirasi terhadap hasil 

ciptaan motif-motif batik yang dibuatnya. (Anesia Aryunda Dofa, 1996 : 23) 

 

Secara garis besar, motif batik berdasarkan bentuknya dibagi menjadi 

dua golongan, yaitu golongan ragam hias geometris dan non geometris. Berikut ini 

adalah uraiannya: 

1) Motif Geometris 

Menurut Sunaryo (2009: 19) motif geometris merupakan motif tertua dalam 

ornamen karena sudah dikenal sejak jaman prasejarah. Bentuknya tidak dapat dikenali 
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sebagai bentuk objek-objek alam. Motif hias geometris adalah motif hias yang 

mengandung unsur-unsur garis dan bangun, seperti garis miring, bujur sangkar, persegi 

panjang, trapesium, belah ketupat, jajaran genjang, lingkaran, dan bintang, yang disusun 

secara berulang ulang membentuk satu kesatuan corak. Kelompok ragam hias 

gemoetris adalah sebagai berikut: 

 

a) Motif Ceplok 

Motif ceplok atau ceplokan adalah corak-corak batik yang didalamnya 

terdapat gambaran-gambaran bentuk lingkaran, roset, binatang, dan 

variasinya. Beberapa nama corak ceplok yaitu ceplok nogo sari, ceplok supit urang, 

ceplok truntum, dan ceplok cakra kusuma. 

           
 

Gambar 14. Motif Ceplok 

Sumber: www.batiknusantara.net 

 

Gambar 15. Motif Ceplok 

        Sumber: www.batikindonesia.com 

 

b) Motif Ganggong  

Banyak orang menganggap motif ganggong adalah motif ceplok karena sepintas 

hampir sama. Namun kalau diperhatikan dengan detail, akan terlihat perbedaan antara 

corak ganggong dengan corak ceplok. Biasanya orang yang paham batik akan 

memerhatikan perbedaan ini, terutama bila batik akan digunakan untuk kepentingan 
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tertentu. Ciri khas yang membedakan corak ganggong dengan ceplok adalah adanya 

bentuk isen yang terdiri atas seberkas garis yang panjangnya tidak sama, dan ujung garis 

yang paling panjang berbentuk serupa tanda plus (+). Nama-nama corak ganggong 

antara lain ganggong arjuna, ganggong madusari, dan ganggong sari. 

   
 

Gambar 16. Motif Ganggong 

Sumber: www.topique.blogspot.com 

 

 

Gambar 17. Motif Ganggong 

Sumber: www.teguhsrahardjo.blogdetik.com

c) Motif Parang dan Lereng  

Motif parang merupakan salah satu corak yang sangat terkenal dalam kelompok 

corak garis miring. Corak ini terdiri atas satu atau lebih ragam hias yang tersusun 

membentuk garis-garis sejajar dengan sudut kemiringan 45º. Contoh corak parang dan 

lereng adalah parang rusak dan lereng ukel. 

 

   
Gambar 18. Motif Parang 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 

 

 

Gambar 19. Motif Parang 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 
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d) Motif Banji 

Motif banji berdasar pada ornamen swastika, dibentuk atau disusun 

dengan menghubungkan swastika pada garis-garis, sehingga membentuk sebuah corak. 

Swastika ini menggambarkan kekerasan yang diterima oleh masyarakat pada masa 

pendudukan Jepang di Indonesia. 

Batik dengan motif banji memang berkembang pesat di saat terjadi penjajahan 

Jepang. Di masa kini, corak ini tetap digunakan untuk melambangkan perjuangan 

melawan ketidakadilan. Nama-nama corak banji antara lain banji guling, banji bengkok, 

banji kerton, dan banji lancip. 

 

Gambar 20. Motif Banji 

Sumber: www.gurbag.blogspot.com 

 

 

2) Motif Hias Non Geometris 

Pola nongeometris merupakan pola dengan susunan tidak terukur, 

artinya polanya tidak dapat diukur secara pasti, meskipun dalam bidang luas 

dapat terjadi pengulangan seluruh corak. Pola yang termasuk ke dalam golongan 

pola ini yaitu: 
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a) Motif Semen  

Ragam hias utama yang merupakan ciri corak semen adalah meru, suatu gubahan 

menyerupai gunung. Meru berasal dari nama Gunung Mahameru. Hakikat meru adalah 

lambang gunung atau tempat tumbuh-tumbuhan bertunas (bersemi) hingga corak ini 

disebut semen. Semen berasal dari kata dasar semi. Ragam hias utama semen adalah 

garuda, sawat, lar, maupun mirong. Contoh corak semen adalah semen jolen dan semen 

gurdha. 

   
Gambar 21. Motif Semen   Gambar 22. Motif Semen 

Sumber: www.dunianyamaya.wordpress.com          Sumber: www.batiknusantara.net 

 

b) Motif Lung-lungan  

Sebagian besar motif lung-lungan mempunyai ragam hias serupa dengan corak 

semen. Berbeda dengan corak semen, ragam hias corak lung-lungan tidak selalu 

lengkap dan tidak mengandung ragarn hias meru. Corak lung-lungan di antaranya 

adalah grageh waluh dan babon angrem. 

 

Gambar 23. Motif Lung-lungan 

Sumber: www.tokokeliling.wordpress.com 
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c) Motif Buketan  

Corak buketan mudah dikenali lewat rangkaian bunga atau kelopak 

bunga dengan kupu-kupu, burung, atau berbagai bentuk dan jenis satwa kecil 

yang mengelilinginya. Berbagai unsur tersebut tampil sebagai satu susunan 

yang membentuk satu kesatuan corak. 

  

Gambar 24. Motif BuketanSumber: 

www.mithaalamristefanells.blogspot.com 

 

Gambar 25. Motif Buketan 

Sumber: www.waroeengbarangantiq.blogspot.com

 

d) Motif Pinggiran  

Corak ini disebut corak pinggiran karena unsur hiasannya terdiri atas ragam hias 

yang biasa digunakan untuk hiasan pinggir atau hiasan pembatas antara bidang yang 

memiliki hiasan dan bidang kosong pada dodot, kemben, dan udheg. 

                  
Gambar 26. Motif Pinggiran 

Sumber: www.finunu.wordpress.com 

 

Gambar 27. Motif Pinggiran 

Sumber: www.bakulbaju.com 
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e) Motif Dinamis  

Corak dinamis adalah corak-corak yang masih dapat dibedakan menjadi unsur-

unsur corak, tetapi ornamen di dalamnya tidak lagi berupa ornamen-

ornamen tradisional. Corak ini merupakan peralihan corak batik klasik dan modern. 

 

Gambar 28. Motif Dinamis 

Sumber: www.otakiphan.wordpress.com 

 

Corak-corak ini terus mengalami perkembangan dan perluasan sehingga semakin 

memperbanyak corak batik di Indonesia. Namun secara umum, corak batik masih 

berkisar pada corak-corak tersebut. Selain untuk mengembangkan kreativitas, corak-

corak baru dibuat untuk memperoleh pelanggan baru yang akan meningkatkan 

pemasaran. 

 

2. Batik Pesisir Pekalongan 

Batik pesisir adalah batik yang tumbuh subur di luar batik keraton. Pada 

mulanya, batik pesisir digunakan untuk kain panjang sebagai kebaya dan untuk 

menggendong barang, menggendong anak, maupun untuk bahan selimut. Fungsi ini 

berbeda dengan batik keraton untuk kepentingan busana secara terbatas di lingkungan 

keraton. Istilah pesisir muncul karena letaknya berada di daerah pesisiran utara pulau 

Jawa seperti Pekalongan, Indramayu, Cirebon, Lasem, dan lain-lain. Pelabuhan dan 
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pesisir sebagai tempat pertemuan berbagai bangsa dalam perdagangan telah 

memunculkan berbagai perkembangan corak batik. Ragam hias pada batik ini biasanya 

natural yang merupakan gambaran tentang kehidupan alam nyata, sebagai 

pengungkapan dari ciri-ciri bentuk alam dan peristiwa sehari-hari.  

“....Usaha batik Pesisiran ini secara komersial telah tumbuh pesat sejak masa 

kolonial Belanda, namun pernah berhenti pada masa pendudukan Jepang yaitu 

sekitar tahun 1942 sampai 1945 dan mulai bangkit kembali setelah Indonesia 

merdeka, sekitar tahun 1946.” (Ari Wulandari, 2011: 64)  
 

Batik Pekalongan adalah batik yang sangat terkenal dan kota Pekalongan sendiri 

dikenal sebagai kota batik yang mempunyai potensi besar dalam kegiatan pembatikan 

yang berkembang dengan pesat. Batik juga yang menjadi salah satu penopang 

perekonomian masyarakatnya. 

  

Gambar 29. Batik Pekalongan 

Sumber: www.mawaddahsalwa.wordpress.com  

 

Batik Pekalongan lebih ditunjukkan oleh ciri-ciri berwujud gambar-gambar 

taburan bunga terang, ranting-ranting daun, burung-burung kecil yang berwarna 

menyolok, suasana kehidupan pertamanan yang riang gembira, dan sering 

disebut sebagai corak batik “Encin”. (Anesia Aryunda Dofa, 1996 : 27) 

 

Ciri-ciri batik Pekalongan adalah memiliki warna dan corak khas yang telah 

menjadikannya begitu dikenal di nusantara. Bahkan hasil produksi batiknya telah 
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diekspor ke berbagai Negara di dunia seperti Amerika, Australia, Jepang, Korea, Timur 

Tengah dan Negara lainnya. Batik Pesisir Pekalongan memiliki corak dan komposisi 

warna yang lebih kaya. Corak batik biasanya disesuaikan dengan keadaan daerahnya. 

Seperti Batik Pesisir Pekalongan, simbolisasi motifnya pun bernuansa pesisir. Misalnya 

motif bunga laut dan binatang laut. Lain halnya dengan Batik Jawa yang dominan 

dengan motif garis , kotak-kotak, dan konstruksi geometri lainnya. Walau bentuk 

tangkai, bunga, dan hewan juga masih mendominasi.   

Corak batik di daerah ini banyak dipengaruhi oleh kultur Demak yang kental 

dengan Islam dan juga kultur para pedagang yang datang. Tak heran jika kemudian 

mereka bisa menerima macam-macam warna dan gambar yang akhirnya bisa 

menunjukan sikap keterbukaan mereka.  

Hingga awal abad ke-20 proses pembatikan yang dikenal adalah batik tulis 

kemudian berkembang dengan pembuatan batik cap di saat Perang Dunia berkecamuk. 

Perlu diketahui pula hampir semua Batik Pekalongan memasukkan unsur bunga dan 

burung Hong ke dalam corak batiknya. Hal ini dipengaruhi oleh corak Cina. Motif batik 

pesisir lebih beragam dan kaya dikarenakan masyarakat pantai jauh lebih terbuka 

sehingga berani mengekspresikan diri. 

Kebudayaan Cina banyak mempengaruhi motif-motif pada batik Pekalongan.  

Pengaruh budaya Tionghoa di Pekalongan sudah ada sejak abad ke-13 dan semakin 

berkembang hingga masyarakat Tionghoa mulai membuat batik pada awal abad ke-19 

sehingga corak atau motif batik oriental dan Nusantara melahirkan perpaduan karya seni 

batik yang indah. Batik Tionghoa ini merupakan jenis batik yang dibuat oleh 

masyarakat Tionghoa atau peranakan yang pada mulanya menampilkan pola-pola 

http://www.tokobajubatikonline.com/blog/teknik-batik-menggunakan-malam-di-dunia
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dengan ragam hias satwa mitos Tionghoa, seperti naga, burung phoeniks, kura-kura, 

anjing berkapala singa serta dewa dan dewi Kong Hu Chu. Kemudian konsep satwa 

tersebut dikembangkan lagi menjadi flora dan fauna di sekitar lingkungan manusia 

seperti kupu-kupu, bunga, capung, merak dan lain-lain. 

Menurut Koko Sondari (1999: 18), pengrajin batik di daerah Pekalongan selalu 

berupaya menciptakan model ragam hias batik yang mengikuti perkembangan zaman 

dan secara terus menerus menyesuaikan selera pasar sesuai dengan kondisi daerah 

pemesannya dalam menciptakan ciri khas. Sewaktu pendudukan Jepang, mereka 

menciptakan batik Jawa Hokokai yang mirip dengan kimono Jepang. Motif tersebut 

dikenal dengan istilah pagi-sore karena pada masa itu orang harus menghemat, sehingga 

pada sehelai kain berisikan dua ragam hias yang bersebelahan, warna gelap dipakai 

untuk sore hari dan warna terang dipakai untuk pagi hari. Pada tahun 1960-an, batik 

Pekalongan memunculkan ragam hias Trikora sesuai dengan peristiwa pembebasan 

Irian Barat, begitupun pada saat sekarang ini batik Pekalongan mengembangkan motif 

lambang suatu tim sepak bola pada kemeja atau jaket untuk penggemar tim tersebut. 

Pekalongan adalah tempat yang tepat untuk para pecinta batik yang ingin 

mencari batik beserta aksesorisnya karena Pekalongan adalah gudangnya batik dari 

mulai batik tulis, cap, maupun printing dengan harga yang bervariasi. 

 

3. Batik Dengan Medium Kayu 

Media yang digunakan dalam membatik biasanya adalah kain, namun pada 

perkembangannya batik dapat diaplikasikan di atas media kayu baik secara teknik 

http://www.tokobajubatikonline.com/blog/cara-membuat-batik-tulis
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maupun motifnya. Selain tak kalah unik dan menarik, membatik pada medium juga 

sebagai upaya melestarikan budaya bangsa. 

Pada dasarnya prosesnya hampir sama dengan membuat batik pada kain, Bahkan 

penggunaan canting dan malam (lilin madu) masih tetap dipertahankan, tapi 

yang membedakan hanya medianya saja. Yang pasti, membatik pada kayu 

setelah pencelupan (direbus) warna, lalu dipertegas lagi motifnya, setelah itu 

melalui tahap pelapisan atau vernis, agar terlihat mengkilap dan halus. Maka 

kerajinan batik kayu siap dipasarkan. (http://www.berbatik.com/batik-kayu-

wood-batik/diaksestanggal 5 Nopember 2010 pukul 14.00) 

 

 
 

Gambar 30. Batik Kayu 

Sumber: www.indonetwork.co.id 
 

Proses membatik pada medium kayu pada dasarnya sama seperti membatik pada 

medium kain, yakni adanya tahapan persiapan, pembatikan dan finishing. Berbedaan 

membatik antara dua medium tersebut terletak pada proses yang terdapat di dalam 

tahapan persiapan dan tahapan finishing. Pada tahap persiapan membatik dengan 

medium kain terdapat proses ngeloyor, nganji, ngemplong dan trashing, sedangkan 

membatik pada medium kayu hanyalah membersihkan dan menghaluskan permukaan 

kayu dengan ampelas kemudian dipola atau trashing. Lain halnya tahapan finishing 

pembatikan pada kain yang hanya dilakukan proses ngelorod dan dikeringkan, pada 

medium kayu proses-proses tersebut ditambahkan lagi dengan proses pelapisan 

permukaan kayu dengan politur atau vernis setelah kayu benar-benar bersih dan kering. 

http://www.berbatik.com/batik-kayu-wood-batik/
http://www.berbatik.com/batik-kayu-wood-batik/
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Teknik membatik dengan medium kayu membutuhkan ketelitian dan 

keterampilan sendiri yang berbeda dengan membatik pada medium kain. Pola dengan 

batik kayu adalah pola manual, berbeda dengan pola pada medium kain yang dicetak. 

Membatik di atas medium kayu bisa dibilang lebih sulit dari membatik di atas kain 

apalagi jika bentuk kayu tersebut berlekuk-lekuk. Perlu keahlian untuk mencantingkan 

malam di atas medium kayu yang tidak rata sebab jika tidak terampil, hasilnya akan 

kurang baik. 

Produksi batik kayu sangat bergantung pada sinar matahari. Ada dua kali proses 

pengeringan yakni sebelum kayu di batik dan sesudah kayu di batik. Sebelum dibatik, 

kayu harus kering supaya hasil batiknya bagus. Setelah dibatik, kayu juga harus kering 

supaya tidak muncul jamur. Jamur menjadi musuh utama perajin batik kayu. Bila 

kondisi kayu lembab maka hasil produksi tidak akan maksimal. Jika ingin membuahkan 

hasil yang baik, penjemurannya harus maksimal. Bila kondisi cerah, penjemuran hanya 

butuh satu hari. 

Produk-produk yang biasa dihasilkan oleh kerajinan batik kayu adalah topeng, 

wayang, lemari, aksesoris rumah tangga, patung kayu, kotak perhiasan, sandal kayu dan 

permainan anak-anak yang terbuat dari kayu. Sebagian besar produk yang dihasilkan 

adalah sebuah perhiasan atau pajangan. Fungsi dari batik yang diaplikasikan pada 

medium kayu adalah sebagai hiasan pada produk tersebut untuk memperindah 

penampilan agar lebih menarik dan unik. 

Jenis kayu yang dipakai dalam membatik kayu adalah kayu sengon, pule, 

mahoni, sonokeling, kayu kelapa bahkan bambu. Kayu yang digunakan biasanya kayu 

yang berkarakter ringan dengan pori-pori serat kayu yang lebih lebar. Jika 
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menggunakan kayu keras seperti jati, maka hasilnya akan kurang baik karena pada 

proses pewarnaan, warna tidak meresap dengan sempurna. 

Daerah-daerah di Indonesia yang mengembangkan dan memproduksi batik pada 

medium kayu antara lain: 

a. Desa Jarum, Kecamatan Bayat, Klaten, Jawa Tengah. 

b. Dusun Krebet, Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Bantul, Yogyakarta. 

c. Desa Pupat, Kecamatan Patuk, Gunung Kidul, Yogyakarta. 

 

4. Gitar  

Gitar adalah alat musik berdawai yang dimainkan dengan jari-jemari tangan atau 

sebuah plektrum (alat petik gitar). Bunyinya dihasilkan dari senar-senar yang bergetar. 

Gitar bisa berupa gitar akustik atau listrik, atau gabungan keduanya. 

“Gitar adalah alat musik yang terbuat dari kayu, berdawai senar, mempunyai 

bagian yang terdiri dari leher, kepala dan badan yang umumnya berbentuk 

menyerupai angka delapan.” (Round Knee: 2003) 
 

Kata gitar pada mulanya diambil dari nama alat musik petik kuno di wilayah 

Persia pada kira-kira tahun 1500 SM yang dikenal sebagai citar atau sehtar. Alat musik 

ini kemudian berkembang menjadi berbagai macam model gitar kuno yang dikenal 

dengan istilah umum tanbur. Pada tahun 300 SM Tanbur Persia dikembangkan oleh 

bangsa Yunani dan enam abad kemudian oleh bangsa Romawi (Bellow, 1970:55).  

Pada tahun 476M  alat musik ini dibawa oleh bangsa Romawi ke Spanyol dan 

bertransformasi menjadi: (1) guitarra Morisca yang berfungsi sebagai pembawa melodi, 

dan (2) Guitarra Latina untuk memainkan akor. Tiga abad kemudian bangsa Arab 

membawa semacam gitar gambus dengan sebutan al ud ke Spanyol (Summerfield, 

1982:12).  

http://id.wikipedia.org/wiki/Alat_musik
http://id.wikipedia.org/wiki/Jari
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Plektrum&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Gitar_akustik
http://id.wikipedia.org/wiki/Gitar_listrik
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Gambar 30. Gitar Al Ud 

Sumber: erixnarutosaiyan.blogspot.com 

 

Berdasarkan konstruksi al ud Arab dan kedua model gitar dari Romawi tersebut, 

bangsa Spanyol kemudian membuat alat musiknya sendiri yang disebut vihuela. 

Sebagai hasilnya, vihuela menjadi populer di Spanyol sementara alat-alat musik 

pendahulunya sedikit demi sedikit ditinggalkan. Walaupun demikian al ud dibawa orang 

ke negara-negara Eropa Barat dan menyaingi popularitas vihuela di Spanyol. Di Eropa 

al ud disambut dengan baik dan berkembang menjadi berbagai model lute Eropa hingga 

kira-kira akhir abad ke-17. Sementara itu vihuela berkembang terus menjadi berbagai 

macam gitar selama berabad-abad hingga akhirnya menjadi gitar klasik yang digunakan 

pada saat ini. 

“Sejarah gitar listrik bermula pada tahun 1930, ketika seorang yang bernama 

George Beauchamp mulai mencari cara untuk menambah volume gitar. 

Diketahui jika suatu kawat di beri gaya medan magnet maka dapat menciptakan 

arus listrik. Atas dasar pemikiran ini Ia meneliti dan mengadakan suatu 

percobaan dengan jarum Gramopon (pada dasarnya teknologi ini bisa didapati 

pada motor-motor listrik, generator, jarum gramopon, radio dan mic). Ia percaya 

bahwa jika dawai gitar digetarkan dekat medan magnet akan bisa diubah 

menjadi arus-arus listrik dan kemudian dikonversi kembali menjadi gelombang 

suara melalui speaker.” (http://gugling.com/sejarah-gitar-akustik-dan-

elektrik.html diakses tanggal 5 Nopember 2010 pukul 15.00) 

 

http://gugling.com/sejarah-gitar-akustik-dan-elektrik.html
http://gugling.com/sejarah-gitar-akustik-dan-elektrik.html
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Keaslian gitar tidak dapat dilihat dari keantikannya. Beberapa ahli merasa alat ini 

berasal dari benua Afrika, dimana banyak replika modern dalam bentuk kotak bulat 

seperti kulit kerang dengan Gut / benang benang sutera, di banyak daerah benua itu. 

Ahli lain menemukan alat ini dalam bentuk kaca di relief relief batu tua di zaman Asia 

Tengah dan Asia Kuno. Bahan pemikiran lain juga timbul dengan ditemukannya vas vas 

Yunani Kuno yang bercorak. Greek Strings mungkin adalah alat pertama yang 

dikatagorikan sebagai gitar. Gitar modern kemungkinan berakar dari gitar Spanyol, 

tetapi berbagai jenis gitar seperti instrumen instrumen yang kita bisa saksikan dilukisan 

lukisan pada zaman Medieval dan Renaiassance yang banyak terdapat diseluruh Eropa. 

Ada dua jenis gitar yang biasa dijadikan pengiring lagu, yaitu gitar akustik dan 

elektrik. Perbedaan antara kedua jenis alat musik ini terletak pada teknik 

membunyikannya. 

“Gitar akustik dapat dimainkan secara manual. Tanpa alat bantu pengeras suara, 

gitar ini dapat berbunyi dengan baik hanya melelui kotak resonatornya. 

Sementara itu gitar elektik mengeluarkan suara jika menggunakan aliran listrik.” 
(Edy Purwanto: 2007) 

 

a. Jenis Gitar 

1) The pick guitar atau electrick guitar 

The Pick guitar dimainkan dengan memetik senar dengan sebuah pick, dimana 

pick ini bentuknya bulat pipih seperti buah Almond yang terbuat dari tempurung penyu 

atau plastik. Perbedaan gitar jenis ini adalah terdapat 2 buah lubang suara yang 

berbentuk S-Shaped pada badan bagian depan gitar. Senarnya terbuat dari kawat dan 

tersambung pada Tailpiece / ujung pengikat senar. Fingerboard / leher gitar berdekatan 

dan ditandai dengan garis besi / namanya Frets. Frets merupakan tempat dimana jari 

http://id.wikipedia.org/wiki/Ahli
http://id.wikipedia.org/wiki/Afrika
http://id.wikipedia.org/wiki/Replika
http://id.wikipedia.org/wiki/Modern
http://id.wikipedia.org/wiki/Kerang
http://id.wikipedia.org/wiki/Asia_Tengah
http://id.wikipedia.org/wiki/Asia_Tengah
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Asia_Kuno&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Yunani
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Greek_Strings&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pick&action=edit&redlink=1
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tangan sebelah kiri menekan senar. Gunanya untuk mempermudah bagi pemain untuk 

mencari not not dan bermain dengan irama. 

“Nada-nada yang dihasilkan gitar jumlahnya lebih banyak daripada yang dihasilkan oleh alat 

musik lainnya. “ (Round Knee:  2003) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 31. Pick Guitar 

Sumber: www.alibaba.com 

Sejak pertengahan dekade 30-an, Pick Guitar telah dibuat atau diubah menjadi 

Electric Guitar dengan memasang Contact Microphone dibawah senar atau Pickups. 

Kemudian Pickup itu disambungkan dengan Loudspeaker. The Pick Guitar dan Electric 

Guitar yang paling sering digunakan dalam musik Jazz, band band dansa dan grup 

Rock. 

Gitar elektrik termasuk dalam jenis solid guitar atau gitar pejal karena tidak ada 

rongga yang berfungsi sebagai resonansi suara, namun resonansi tersebut digantikan 

oleh sumber listrik.  

“Gitar pejal adalah gitar berbadan pejal tanpa rongga, umumnya merupakan gitar 
elektrik, baik gitar melodi maupun gitar bass. “(Pono Banoe: 2003) 

 

Pada umumnya gitar mempunyai jumlah dawai 6 lalu muncul gitar dengan 12 

dawai yang lebih lazim digunakan dalam kancah musik country. Pada dekade 50-an, 

muncul gitar dengan dua neck (fretboard); yang satu berdawai 6 dan satunya berdawai 

12 (seperti yang sering digunakan oleh John McLaughlin). Kemudian muncul pula gitar 
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berdawai 7 (seperti yang biasa dipakai oleh Bucky Pizzarelli), bahkan muncul pula gitar 

berdawai 10. Elektrik gitar lalu berkembang; Solid-Body (seperti yang sudah dijelaskan 

diatas tanpa bunyi resonansi, hingga benar-benar suara elektrik) jenis gitar hollow-body 

dan semi-hollowed. Jenis elektrik gitar seperti itu lazim digunakan dalam kancah musik 

rock / pop. Jenis elektrik gitar tersebut pun berlanjut dengan penggunaan aneka macam 

sound effect. Gitar adalah unsur terpenting dalam sebuah band. Gitar yang kita kenal di 

zaman sekarang ini mempunyai jenis dan bentuk yang beraneka ragam. 

“Untuk menghsailkan suara yang khas, gitar elektrik harus dibarengi suatu alat 

yang bisa menghsailkan spesial efek.” (Round Knee: 2003) 
 

  
Gambar 32. Gitar 6 senar 

Sumber:  www.adaapasihdiarga.blogspot.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 33. Gitar 12 senar 

Sumber: www.gretschpages.com 

Gitar elektrik biasa digunakan sebagai alat musik pengiring untuk grup musik 

atau band yang memiliki aliran musik keras seperti rock, heavymetal, dan lain-lain. 

Pada perkembangannya, gitar elektrik memiliki berbagai macam suara dengan bantuan 

suatu alat yang disebut guitar efect. 
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Berikut ini merupakan salah satu musisi baik musisi Indonesia maupun manca 

negara yang konsisten menggunakan gitar elektrik: 

       

Gambar 34. Tom DeLonge “blink 182”       Gambar 35. Kokow “Seurieus” 
   Sumber: the-asthenia.blogspot.com   Sumber: www.twitter.com/kokow_SrS 

 

 

2) The finger-style guitar atau gitar akustik 

The Finger-Style Guitar atau biasa juga disebut gitar akustik dimainkan dengan 

memetik senar dengan jari jari. Senar senarnya terbuat dari nilon, sutera dan kawat. 

Gitar ini mempunyai satu lingkaran lubang suara. The Fingerboard mempunyai Frets 

seperti Pick Guitar tetapi lebih lebar. Banyak karya dari para maestro klasik, 

diantaranya Bach dan Chopin, telah diaransemen untuk gitar. Gitar, baik yang The 

Finger-Style Guitar ataupun The Pick Guitar, kerap kali menjadi favorit bagi penyanyi 

lagu-lagu daerah. Sebuah bentuk musik gitar yang popular tapi sulit adalah Flamenco, 

tarian Gypsy Spanyol. 

Menurut Summerfield (1982: 42) Gitar akustik adalah jenis gitar dimana suara 

yang dihasilkan berasal dari getaran senar gitar yang dialirkan melalui sadel dan 

jembatan tempat pengikat senar ke dalam ruang suara. Suara di dalam ruang suara ini 



45 

akan beresonansi terhadap kayu badan gitar. Jenis dan kualitas kayu serta jenis senar 

yang digunakan akan memengaruhi suara yang dihasilkan oleh gitar akustik. 

Karateristik gitar akustik adalah sebagai berikut: 

a) Suara senar diperkuat oleh bagian resonansi. 

b) Gitar akustik memiliki enam senar. Namun beberapa gitar memiliki tujuh senar atau 

lebih. 

c) Beberapa gitar menggunakan senar yang terbuat dari nilon dan yang lainnya terbuat 

dari baja. Gitar yang menggunakan senar nilon sering pula di sebut sebagai gitar 

klasik 

d) Seluruh bagian gitar terbuat dari kayu. Hal ini tentunya membuat suara gitar menjadi 

lebih kuat dan lebih baik. 

 

Gambar 36. The Finger Style Guitar 

Sumber: www.caracepatbermainguitar.blogspot.com 

Berikut ini merupakan salah satu musisi baik musisi Indonesia maupun manca 

negara yang menggunakan gitar akustik: 
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Gambar 37. Leo Kristi         Gambar 38. Thibault Cauvin 

Sumber: airputihku.wordpress.com            Sumber: koran-jakarta.com 

 

Pada perkembangannya, corak atau motif pada gitar antara lain polos dengan 

satu warna, motif serat kayu, motif air brush dan batik. Motif batik baru berkembang 

saat-saat ini yang merupakan upaya untuk pengembangan batik sebagai warisan budaya 

Indonesia. 

Gitar banyak diproduksi di Amerika dan Eropa dengan kualitas yang tinggi, 

namun kualitas gitar produksi dalam negeri tak kalah dengan gitar luar negeri. Gitar 

produksi Indonesia bermerk Rick Hanes menjadi gitar terbaik sedunia versi Guitar 

Planet, sebuah situs gitar yang berbasis di Inggris. Gitar Rick Hanes telah mengalahkan 

pesaingnya seperti merk Fender dan Gibson yang sudah lebih dulu mendunia. 

Tahun 2012, situs berita Guitar Planet merilis sebanyak 362 gitar elektrik. Di 

situs tersebut mencantumkan gitar Rick Hanes yang mengungguli gitar-gitar merk 

internasional lainnya seperti Esoterik ESO-C, Alumisonic 1100-Deluxe, Caparison 

Horus M3, dan PRS Mark Tremonti. Prestasi yang tentu sangat membanggakan pecinta 
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gitar Indonesia dimana gitar produksi Sidoarjo ini menyisihkan gitar-gitar kenamaan 

dunia. Selain mendapatkan predikat gitar terbaik dunia, Rick Hanes juga digunakan 

musisi luar negeri.  

 

Gambar 39. Gitar Rick Hanes 

Sumber: www.rickhanesguitars.com 

 

Material gitar ini menggunakan kayu maple dengan proses pengeringan, 

pemadatan dan pengepresan yang kemudian dirakit menjadi gitar elektrik. Mengenai 

ketahanan jangan ditanya. Gitar ini dites dengan dibanting dan diinjak neck-nya oleh 

ukuran tubuh orang dewasa, namun tak ada kerusakan berarti. Pembuat gitar ini 

memperhatikan sisi play-ability (kemudahan dimainkan), sound-aesthetic (kemerduan 

suara), maupun kekuatannya (rangka yang tahan banting, leher gitar yang elastis) 

menjadikan gitar yang satu ini memiliki kualitas kelas dunia. 

“Rick Henes juga mendapat penghargaan untuk kategori  Guitar of the Year 

2012-Artist Signature, Guitar of the Year 2012-Most Innovative, dan Guitar of 

the Year 2012-Best Artwork.” (www.okezone.com, diakses tanggal 5 Pebruari 
2013) 

  

Salah satu hal yang membuat gitar ini jadi canggih bisa digabungkan dengan 

gadget iPod maupun iPhone. Daddy Hernanto merupakan pencetus ide untuk 
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mengintegrasikan iPhone atau iPod Touch ke dalam sebuah gitar. Daddy Hernanto yang 

biasa dijuluki Mr.D sendiri merupakan endorser gitar merk Rick Hanes “Mr D Series” 

yang satu-satunya di dunia mengintegrasikan gadget secara langsung pada bodi gitar. 

Sebuah prestasi yang sangat membanggakan sebuah gitar produksi Sidoarjo bisa sejajar 

dengan produk kelas dunia seperti Ibanez, Fender ataupun Gibson. 

 

C. Kerangka Berpikir 

Indonesia adalah negara dengan kekayaan dan keragaman budaya serta tradisi 

yang luar biasa. Jika kekayaan keragaman budaya dan tradisi itu dapat dikelola dengan 

baik dan benar, maka pasar perekonomian Indonesia akan bangkit dengan pertumbuhan 

keindahan tradisi dari keragaman warisan budaya itu sendiri. 

Kesadaran bahwa Indonesia akan kalah bersaing di pasar dunia jika 

mengandalkan produk berteknologi tinggi sungguh sangat tepat. Konteksnya bukan 

karena Indonesia adalah bangsa yang rendah diri dalam bidang teknologi, akan tetapi 

lebih disebabkan karena Indonesia harus lebih fokus dalam mengembangkan produk 

unggulannya berupa produk-produk berbasis traditional knowledge and arts dan 

produk-produk yang bersumber pada keanekaragaman hayati Indonesia.  

Salah satu warisan budaya bangsa Indonesia yang berbasis traditional knowledge 

and arts adalah batik. Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah 

menjadi bagian dari budaya Indonesia (khususnya Jawa) sejak lama. Saat ini 

perkembangan batik di Indonesia cukup pesat sehingga menggugah peneliti untuk 

mempelajarinya dan memperkenalkan tradisi yang sudah lama berlangsung melalui 

produk karya inovatif. 
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Salah satu tujuan peneliti dalam memperkenalkan dan mengembangkan sektor 

ekonomi kreatif yang akan memberikan dampak positif bagi kehidupan berbangsa dan 

bernegara adalah dengan melakukan pemetaan terhadap industri kreatif batik di 

Indonesia. 

Berdasarkan UK DCMS Task force (1998): Industri kreatif dapat didefinisikan 

sebagai industri yang berasal dari pemanfaatan kreatifitas, ketrampilan serta 

bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan dengan 

menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta individu tersebut. 

 

Penetapan batik sebagai budaya Indonesia oleh Unesco tahun 2010 lalu ternyata 

melahirkan banyak kreasi baru berbahan kain asli Indonesia. Batik tidak hanya 

diaplikasikan pada kain namun dapat pula diaplikasikan pada kayu. Dari perkembangan 

batik pada kayu tersebut timbul ide peneliti untuk membuat produk kreatif berupa kreasi 

gitar batik. Awalnya, hanya di pameran kerajinan, kreasi gitar batik mulai diperkenalkan 

kepada masyarakat umum. Namun peneliti menganggap karya gitar batik sangat unik 

dan dapat menarik perhatian audience ketika melihatnya sehingga secara tidak langsung 

dapat memperkenalkan warisan budaya bangsa Indonesia. 

Konsep selanjutnya yang peneliti akan aplikasikan pada produk gitar batik 

adalah dengan memperhatikan nilai-nilai keindahan batik tersebut seperti motif batik, 

pewarnaan batik, komposisi dan bentuk batik sebagai satu kesatuan yang menarik, 

nikmat untuk dipandang, tidak berlebihan, dan memberikan kesan elegan pada produk 

gitar kayu yang akan peneliti buat.  

Selanjutnya peneliti akan lebih menspesifikasi karya gitar batik dengan memilih 

gitar elektrik yang terbuat dari kayu sebagai bahan utama yang nanti akan dihiasi 

dengan motif batik pesisiran. Peneliti memilih menggunakan gitar elektrik karena 

bentuknya yang unik dan dapat divariasikan. Peneliti juga memakai motif batik pesisir 
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karena motif batik pesisir termasuk batik modern yang berkembang didaerah pesisiran, 

dapat dimodifikasi atau stilasi sesuai keinginan penciptanya, tidak mempunyai aturan-

aturan kebudayaan seperti batik-batik keraton pada umumnya, dan warna-warna yang 

diaplikasikan pada motif batik pesisir adalah warna-warna yang cerah yang menurut 

peneliti sangat bagus bila diaplikasikan ke dalam gitar elektrik. 

Setelah konsep dasar dirasa cukup memiliki kompeten lalu peneliti akan 

menuangkannya kedalam data teknis. Data teknis adalah gambar rancangan karya yang 

berawal dari konsep kemudian dituangkan dalam rancangan sketsa, pola, motif beserta 

gambar kerjanya. Data teknis yang akan dibuat dapat mempermudah peneliti untuk 

membuat karya produk gitar elektrik dengan motif batik pesisiran. 

Fungsi karya yang akan peneliti buat yaitu sebagai alat musik pengiring berupa 

gitar elektrik yang sumber suaranya berasal dari tenaga listrik melalui speaker atau 

amplifier. Selain sebagai alat musik, karya tersebut dapat pula sebagai cara anak bangsa 

dalam memperkenalkan budaya Indonesia ke mancanegara. 

Target pasar untuk produk gitar elektrik ini khususnya ditujukan kepada pecinta 

musik atau pemain alat musik gitar, laki-laki maupun perempuan, remaja ataupun 

dewasa dari kalangan ekonomi menengah ke atas. 

Dari rancangan karya gitar batik elektrik ini peneliti akan membuat satu karya 

dan dua karya eksplorasi sebagai syarat dalam bidang studi seminar penciptaan karya 

seni rupa. 
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III. PROFIL MAGANG 

A. Deskripsi Narasumber 

Batik Mugi berdiri pada tahun 2005. Pemilik dari Batik Mugi adalah Mugi 

Rahardjo. Dahulu Batik Mugi yang beralamat di jalan Buntu No. 39 Kebayoran Lama 

Jakarta Selatan adalah studio batik atau ruang kerja dari ITPC (Iwan Tirta Private 

Collections) dengan kantor pusatnya yang beralamat di jalan Hang Tuah No. 29 Jakarta 

Barat. Pendiri dari ITPC adalah Iwan Tirta, seorang seniman batik ternama di Indonesia. 

Iwan Tirta meninggal dunia pada tahun 2011. 

 

Gambar 35. Penulis bersama Mugi Rahardjo 

Sumber: Data Pribadi 

ITPC dijual dan diteruskan oleh mantan karyawan Iwan Tirta yang bernama 

Mugi Rahardjo lalu berganti nama menjadi Batik Mugi. Batik Mugi dipelopori oleh tiga 

mantan karyawan ITPC yang bernama Mugi Rahardjo, Supriyanto dan Keli S. Mugi 

Rahardjo berperan pada manajemen dan pembuatan batik, Supriyanto 

bertanggungjawab pada desain motif batik yang dikerjakan secara manual dan Keli 

membuat desain motif batik dengan bantuan komputer. 
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Gambar 36. Pintu gerbang Batik Mugi 

Sumber: Data Pribadi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Gambar 37. Pelataran Batik Mugi 

Sumber: Data Pribadi 
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Batik Mugi memiliki 15 orang karyawan, sebagian besar karyawan Batik Mugi 

adalah mantan karyawan ITPC. Pekerja-pekerja tersebut terdiri dari 4 orang sebagai 

pembuat pola batik, 6 orang sebagai pembatik tulis, 4 orang pada bagian pewarnaan dan 

pelorodan, 1 orang berperan sebagai pewarna batik dengan teknik air brush dan 1 orang 

sebagai pembatik cap. 

 

Gambar 38. Pelataran Batik Mugi 

Sumber: Data Pribadi 

 

B. Kegiatan, Lokasi dan Waktu Magang 

1. Kegiatan 

Magang diperlukan bagi penulis untuk mengembangkan keterampilan dan 

kreativitas dalam membuat karya. Proses kegiatan magang dibagi menjadi beberapa 

tahap agar terperinci, yakni terdiri dari pra magang, kegiatan magang, dan evaluasi. 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan prosedur magang adalah sebagai 

berikut: 

 

 



55 

a. Pra Magang 

Kegiatan pra magang adalah proses-proses yang dilakukan sebelum magang 

dilakukan, meliputi: 

1) Mencari informasi mengenai narasumber ahli atau seniman yang dapat dijadikan 

tempat magang dengan cara melihat katalog, mengunjungi pameran, mencari di situs 

internet dan menanyakan pada beberapa dosen, teman atau seniman satu profesi. 

2) Memilih tempat magang yang sesuai dengan konsep berkarya dan dapat 

menambahkan wawasan yang diperlukan sesuai dengan keahlian dan kajian rupa 

yang dikembangkan dalam penciptaan karya seni rupa. 

3) Menghubungi seniman yang bersangkutan agar menjadi konsultan dan mendapat 

izin melakukan magang di studionya. Hal ini dilakukan dengan cara menghubungi 

lewat telepon kemudian bertatap muka. 

4) Mengurus perizinan magang di BAAK UNJ dan dosen pembimbing, selanjutnya 

surat magang diserahkan ke jurusan, fakultas dan seniman yang bersangkutan.  

5) Menyiapkan instrumen yang diperlukan dalam proses pengumpulan data dari 

lapangan, yakni kuesioner, lembar observasi, lembar asistensi dengan pembimbing 

dan seniman serta daftar pertanyaan untuk wawancara. 

6) Mempelajari sumber bacaan yang berkaitan dengan teori-teori dan tema karya untuk 

proses penyusunan konsep karya seminar perciptaan karya seni rupa. 

7) Menyiapkan media dan alat untuk berkarya. 

8) Melakukan survey tempat yang akan dijadikan sebagai tempat magang. 
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b. Magang 

Dalam kegiatan magang dilakukan beberapa proses kerja untuk menghasilkan 

rancangan dan contoh karya melalui eksplorasi segi gagasan, motif dan teknik dalam 

berkarya. Selain itu, dilakukan juga wawancara dan tanya-jawab untuk mengetahui 

tentang batik kepada narasumber. Kegiatan magang tardiri dari beberapa tahapan, 

diantaranya meliputi: 

1) Diskusi dengan nara sumber tentang batik khususnya batik pesisir Pekalongan serta 

perkembangannya saat ini. Proses ini dapat mengarahkan konsep yang dapat 

membantu mempresentasikan tema dari konsep tersebut dalam studi magang. 

2) Berdiskusi dengan narasumber untuk mengembangkan konsep dasar dan mengolah 

sebuah rancangan yang nantinya akan diterapkan pada karya. 

3) Berdiskusi tentang prosedur kerja sesuai kebutuhan proses magang. 

4) Mengamati aktivitas narasumber dalam proses membuat karya seni batik. 

Mengamati motif batik yang dibuat oleh narasumber. 

5) Mendiskusikan rancangan motif yang dibuat oleh penulis dengan melakukan 

asistensi kepada narasumber 

6) Penulis membuat karya eksplorasi dengan diamati oleh narasumber yang juga 

sebagai konsultan. Hal ini dilakukan sebagai proses belajar langsung untuk 

mengetahui kekurangan dan kelebihan rancangan karya eksplorasi. 

7) Melakukan konsultasi kembali dengan narasumber mengenai hasil karya eksplorasi, 

guna melihat kecenderungan motif untuk dikembangkan ke dalam karya jadi. 
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c. Evaluasi 

Evaluasi dilakukan setiap karya eksplorasi telah dikerjakan. Evaluasi bertujuan 

untuk menilai efisiensi proses kerja dan hasil karya agar setiap karya yang akan dibuat 

nantinya dapat lebih baik lagi dari hasil karya sebelumnya. Dalam hal ini, narasumber 

memberikan masukan mengenai motif batik sesuai dengan nilai estetis dan pengalaman 

narasumber tersebut. Narasumber juga mengarahkan dan membimbing penulis untuk 

membuat perbaikan dalam membuat motif batik secara baik sesuai pakem yang berlaku. 

2. Lokasi 

Kegiatan magang dilakukan di studio Batik Mugi yang beralamat di Jl. Buntu 

No. 39 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. 

3. Waktu Magang 

Kegiatan magang dilakukan selama 1 bulan penuh dengan masa kerja 20 hari. 

Pelaksanaan magang dimulai dari bulan Pebruari hingga Maret 2012. Magang dilakukan 

setiap hari kerja dari hari senin hingga jumat, dari pukul 09.00 hingga pukul 16.00 

dengan waktu istirahat pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00. 

C. Pengalaman yang Diperoleh 

Pengalaman yang penulis peroleh dari kegiatan-kegiatan selama proses magang 

adalah sebagai berikut: 

1. Pada saat membuat karya eksplorasi pertama, dijumpai beberapa kesulitan dalam 

membuat gitar batik di antaranya yaitu sulit dalam menggunakan canting dan 

mengatur posisi medium agar tercipta kenyamanan dalam proses pembatikan pada 

medium yang kaku, keras dan berat yang berbeda dengan kain. Kesulitan tersebut 

dapat teratasi seiring seringnya latihan dan penguasaan alat dan bahan. 
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2. Pada proses membatik, penorehan malam pada medium selain menggunakan canting 

dapat pula digunakan alat lain seperti kuas kawat. 

3. Proses pewarnaan batik pada medium kayu dapat dilakukan tanpa pencelupan warna 

atau dengan kata lain dapat dilakukan dengan teknik pencoletan sehingga dapat 

dilakukan proses gradasi warna dengan kuas.  

4. Pewarnaan batik pada medium kayu dilakukan berulang-ulang lebih banyak 

daripada pewarnaan batik pada kain karena pori-pori kayu yang tidak sebesar pori-

pori pada kain dan warna dasar kayu yang lebih gelap sehingga dibutuhkan warna-

warna yang gelap seperti hitam, merah tua, cokelat, dan lain-lain. 

D. Implikasi 

Aspek-aspek dari pengalaman yang dapat digunakan dalam perumusan konsep 

penciptaan karya seni rupa adalah sebagai berikut: 

1. Pengetahuan tentang teknik dan proses pembuatan batik pada medium kain dapat 

diaplikasikan dalam proses pembuatan batik pada medium kayu. 

2. Pengetahuan tentang motif-motif batik yang dibuat di Batik Mugi dapat 

dikembangkan kembali oleh penulis dalam perumusan konsep penciptaan karya seni 

rupa. 
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IV. KONSEP PENCIPTAAN 

 

A. Studi Pendahuluan 

Dalam studi pendahuluan akan dibahas tentang studi trend produk sejenis, studi 

profil pasar dan segmen pasar, kekuatan dan kelemahan rancangan produk pesaing, 

eksplorasi bahan dan pembuatan contoh produk, serta analisis dan evaluasi contoh 

produk. 

 

1. Studi Trend Produk Sejenis 

Perkembangan batik di Indonesia tumbuh dengan cepat seiring dengan 

meningkatnya minat masyarakat dalam menggunakan batik serta penggalakan cinta 

produk dalam negeri. Selain itu, kesadaran masyarakat akan pelestarian dan 

pengembangan batik sebagai warisan budaya pun terus meningkat. 

Dalam kemajuan industri kreatif, sekarang batik tidak hanya diaplikasikan pada 

kain atau pakaian. Hal ini terlihat dari semakin beragamnya produk-produk yang 

menggunakan motif batik sebagai penghiasnya. Produk tersebut meliputi tas, topi, 

sandal, dan lain-lain. Medium batik pun kini semakin berkembang, tidak hanya pada 

medium kain melainkan kayu. Pada studi trend produk sejenis ini, penulis akan 

membahas produk yang sejenis dengan karya yang akan penulis ciptakan yaitu 

pengaplikasian batik pada medium kayu khususnya gitar elektrik.  

Produk gitar batik sudah berkembang di masyarakat bahkan beberapa musisi 

ternama di Indonesia sudah pernah ada yang menggunakannya. Bahan dasar pembuatan 

gitar adalah kayu. Kayu yang biasa digunakan adalah kayu yang tidak terlalu berat 
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namun memiliki serat yang cukup padat misalnya kayu mahoni atau mahogani, 

sungkay, sengon, dan damar. Teknik yang dipakai untuk membuat gitar batik ada 

berbagai cara di antaranya yaitu air brush, cutting sticker, stensil, lukis cat minyak, ukir 

dan teknik batik itu sendiri. 

Struktur visual dari gitar elektrik yaitu body atau badan gitar, neck atau leher 

gitar dan komponen kelistrikan atau biasa disebut amplifier. Badan gitar merupakan 

bagian dari gitar yang paling besar sehingga bagian ini yang sering diberi hiasan. 

Bentuk dari badan gitar beraneka macam sesuai dari karakteristik dan keinginan 

masyarakat. Gaya yang diterapkan pada gitar batik biasanya merupakan motif batik 

yang bernuansa klasik dan modern serta perpaduannya. Nuansa klasik biasa ditandai 

dengan motif-motif geometris dan berwarna gelap seperti hitam, coklat dan lain-lain, 

sedangkan nuansa modern ditandai dengan motif non-geometris dan berwarna cerah. 

Fungsi dari gitar elektrik adalah sebagai alat musik pengiring. Alat musik ini 

bersifat melodi karena menghasilkan banyak nada. Cara menggunakannya dengan 

dipetik. Fungsi dari batik pada gitar batik adalah sebagai hiasan pada gitar dan untuk 

mencerminkan karakter dari pengguna gitar tersebut serta sebagai mengembangan 

medium baru dalam dunia batik dalam rangkan melestarikan warisan budaya bangsa. 

Harga dari sebuah gitar elektrik berkisar antara 500 ribu rupiah sampai dengan 3 

juta rupiah. Harga tersebut tergantung pada jenis kayu yang digunakan, amplifier, 

warna, asal pembuatan dan merk dagang dari produk gitar tersebut. Beda halnya dengan 

gitar batik yang harganya bisa lebih mahal dikarenakan suatu perkembangan ide, teknik 

tambahan yang diterapkan pada gitar tersebut dan memiliki nilai artistik dan estetis yang 

lebih tinggi dari pada gitar elektrik pada umumnya. 
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2. Studi Profil Pasar dan Segmen Konsumen 

Profil pasar dan segmen konsumen berisi pemetaan penulis sebagai produsen 

dengan karakteristik produk dan spesifikasi konsumen. Dalam hal ini, suatu produk 

diciptakan tanpa pemesan, dengan kata lain hasil akhir akan ditawarkan langsung 

kepada masyarakat pengguna tanpa berdasarkan pesanan oleh pihak tertentu. 

 

Gambar 39. Pameran kriya di Jakarta 

Sumber: http://www.kaskus.us/showthread.php 

 

Pasar atau masyarakat umum selain harus memenuhi kebutuhan dasar, mereka 

juga memerlukan kebutuhan lain, salah satunya adalah alat penunjang hobi. Hobi yang 

dimaksud dalam hal ini adalah musik. Kegemaran ini selain memenuhi kesenangan 

dapat pula menghasilkan pendapatan. Pencinta musik terbagi atas penikmat musik dan 

pemain musik atau musisi. Masyarakat pencinta musik mempunyai pasar tersendiri. 
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Mereka tidak segan mengeluarkan biaya yang cukup besar dalam memenuhi 

keinginannya. Para pemain musik adalah konsumen utama atau target pasar yang akan 

penulis tuju dalam penciptaan gitar batik ini. 

Segmentasi konsumen yang penulis utamakan tidak membedakan jenis kelamin, 

pria dan wanita dapat menikmati dan memainkan gitar batik ini. Penulis lebih 

mengkhususkan produk ini kepada para remaja dan dewasa dengan kelas ekonomi 

menengah ke atas, mengingat harga sebuah gitar elektrik yang tidak terlalu murah. 

 

3. Kekuatan dan Kelemahan Rancangan Produk Pesaing 

Produk pesaing yang dimaksud adalah produk gitar elektrik yang bermotif batik 

yang sudah dijual atau dipasarkan secara umum. Pada kenyataannya belum ada toko 

musik yang benjual gitar bermotif batik. Produk ini biasanya dijual dengan sistem 

pesanan atau dikenal dengan guitar custom. 

Setiap produk memiliki pesaing dan setiap produk pesaing memiliki kekuatan 

dan kelemahan masing-masing. Berikut ini adalah kekuatan dan kelemahan produk 

pesaing dari gitar batik yang akan penulis ciptakan. 
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Tabel 2. Kekuatan dan kelemahan produk pesaing 

4. Eksplorasi Bahan dan Pembuatan Contoh Produk 

Berdasarkan kajian permasalahan dan studi pendahuluan, maka direncanakan 

suatu alternatif karya dan contoh produk. Berikut adalah uraiannya: 

a. Eksplorasi karya gitar batik 

Sebelum memasuki tahap penciptaan karya Tugas akhir, terlebih dahulu 

dilakukan tahap eksplorasi untuk memperoleh beberapa alternatif desain motif yang 

dapat diaplikasikan pada karya gitar batik. Berikut adalah beberapa hasil dari karya 

eksplorasi: 

Produk Pesaing Kelebihan Kekurangan 

 
Gitar batik custom  

Yohanes Suprianto 

Sukoharjo, Solo 

 

- Pada tahan finishing 

menggunakan melamin 

sehingga tampak glossy. 

- Pengerjaannya cepat karena 

menggunakan teknik air brush. 

- Biaya prosuksi lebih murah 

karena warna yang dipakai 

tidak banyak. 

- Kesan klasik dan unik masih 

kurang dirasa. 

- Warna yang digunakan 

hanya sedikit sehingga 

nuansa batiknya kurang. 

- Tidak menerapkan pakem 

batik pada motif yang 

diterapkan. 

 
Gitar batik custom 

Guruh Sabdo Nugroho 

Jl.Guntur 19 Rt 5/7   

Kampung Batik Laweyan, 

Dukuh Ngenden, Banaran, Solo 

- Pada tahan finishing 

menggunakan melamin 

sehingga tampak glossy. 

- Teknik yang dipakai adalah 

teknik stensil sehingga 

mempercepat waktu produksi 

dan biaya produksi lebih 

murah. 

 

- Kesan klasik dan unik masih 

kurang dirasa. 

- Motif yang digunakan 

belum mencerminkan batik 

pada umumnya. 
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Deskripsi: 

Inspirasi kaya eksplorasi 1 bersumber dari motif 

kupu-kupu. 

 

Gambar 41. Motif kupu-kupu batik Pekalongan 

Sumber: Dokumentasi pribadi, 2012 

Motif kupu-kupu di Pekalongan 

melambangkan suasana yang asri dan sesuatu 

yang indah. Biasanya motif kupu-kupu selalu 

dipasangkan dengan motif bunga. Warna yang 

digunakan pada motif kupu-kupu bersifat warna 

cerah dengan warna latar gelap sehingga motif 

kupu-kupu akan lebih tampak. Teknik yang 

digunakan adalah teknik batik di atas kayu. 

Warna yang digunakan adalah pewarna napthol. 

Gitar yang digunakan adalah gitar elektrik yang 

berbahan dasar kayu sengon. 

Gambar 40. Eksplorasi karya 1 (Tampak Depan) 

Sumber: Dokumentasi pribadi, 2012 
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Pada tampilan belakang gitar karya 

eksplorasi 1 dihiasi dengan motif geometris 

yakni motif sido mukti. Ari Wulandari (2011: 

133) motif sido mukti mengandung makna 

kemakmuran. Bagi orang Jawa, hidup yang 

didambakan selain keluhuran budi, ucapan, 

dan tindakan, tentu adalah pencapaian mukti 

atau kemakmuran, baik di dunia maupun di 

akhirat. 

Pada bagian tangkai atau leher gitar, 

penulis menambahkan pola geometris dengan 

warna kuning dan merah dengan pola ujung 

panah. Pola ini adalah hasil pengembangan 

penulis sendiri. 

                  

Gambar 42. Eksplorasi Karya 1 (Tampak Belakang)    Gambar 43. Motif Sido Mukti 

Sumber: Dokumentasi pribadi, 2012           Sumber: Dokumentasi pribadi, 2012 
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Deskripsi: 

Inspirasi karya eksplorasi 2 bersumber dari 

motif burung garuda. 

 

Gambar 45. Motif burung garuda pada batik 

Pekalongan 

Sumber: http://pekalonganarts.wordpress.com 

Menurut Sunaryo (2009: 75) burung 

garuda sangat terkenal dalam cerita 

Mahabrata dan Ramayana. Dalam 

kepercayaan Hindu, garuda merupakan 

kendaraan Wisnu, karena itu garuda 

dipandang sebagai burung keramat dan 

sakti. Teknik yang digunakan adalah teknik 

batik di atas kayu. Warna yang digunakan 

adalah pewarna rapid. Gitar yang digunakan 

adalah gitar elektrik yang berbahan dasar 

kayu sengon. 

Gambar 44. Eksplorasi karya 2 (Tampak Depan) 

Sumber: Dokumentasi pribadi, 2012 
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Pada tampilan belakang karya 

eksplorasi yang kedua, penulis memadukan 

tiga jenis motif geometris, yakni motif 

jlamprang, motif gringsing dan motif slobok. 

Pada badan gitar bagian belakang dipadukuan 

motif antara gringsing dan jlamprang. Bagian 

leher gitar dihiasi dengan motif slobok. 

Motif yang penulis terapkan pada 

karya eksplorasi ini merupakan 

pengembangan dari motif-motif yang sudah 

ada.  

 

Gambar 47. Motif Jlamprang 

Sumber: 

www.batikpekalongan.wordpress.com 

     
 

Gambar 46. Eksplorasi karya 2       Gambar 48. Motif Slobok  Gambar 49.Motif Gringsing 

        (Tampak Belakang)   Sumber:petualanganveri.com Sumber:muaracomputama.com 

Sumber: Dokumentasi pribadi, 2012     
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b. Contoh Produk terpilih 

Dari hasil proses kerja dalam karya eksplorasi maka ditemukan motif yang tepat 

sebagai karya gitar batik yang akan dijabarkan sebagai berikut: 

Deskripsi: 

Inspirasi dari karya terpilih adalah motif 

tumbuhan dan bunga buketan. 

 

Gambar 51. Motif bunga buketan Pekalongan 

Sumber: Museum Tekstil Jakarta, 2011 

 

 

Teknik yang digunakan adalah teknik 

batik di atas kayu. Warna yang digunakan 

adalah pewarna napthol dan pewarna rapid. 

Gitar yang digunakan adalah gitar elektrik 

yang berbahan dasar kayu damar. 

Menurut Wulandari (2011: 111) Corak 

buketan mudah dikenali lewat rangkaian 

bunga atau kelopak bunga dengan kupu-Gambar 50. Karya terpilih 

Sumber: Dokumentasi pribadi, 2012 



69 

kupu, burung, atau berbagai bentuk dan jenis 

satwa kecil yang mengelilinginya. Berbagai 

unsur tersebut tampil sebagai satu susunan 

yang membentuk satu kesatuan corak. 

Pada karya terpilih, penulis berupaya 

menemukan gaya pribadi. Penulis 

memadukan beberapa motif kemudian 

mengembangkan atau memodifikasikan 

motif-motif tersebut. Motif-motif batik dalam 

karya ini antara lain motif buketan, 

jlamprang, pinggiran dan modifikasi parang. 

Warna yang penulis terapkan adalah 

warna ungu yang didegradasikan dengan 

kuning. Penulis ingin menampilkan kesan 

yang ceria dan cantik namun tanpa 

menghilangkan keunikan dari gitar batik ini. 

Warna yang dipilih antara lain adalah ungu, 

merah, kuning, hijau tua dan hijau muda. 

 

 

Gambar 52. Karya terpilih 

Sumber: Dokumentasi pribadi, 2012 
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Berikut ini adalah motif batik yang menjadi inspirasi penulis dalam membuat 

gitar batik: 

 

Gambar 53.  Motif Jlamprang 

Sumber: www.batikunik.com 

 

 

 
 

Gambar 54. Motif Pinggiran 

Sumber: Dokumentasi pribadi, 2012 

 

 

 

Gambar 55. Motif Buketan 

Sumber: Dokumentasi pribadi, 2012 

 

 

 

 

5. Analisis dan Evaluasi Contoh Produk 

Setelah melakukan berbagai eksplorasi desain motif dan teknik dalam gitar 

batik, penulis dapat mengevaluasinya sebagai berikut: 
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Kekuatan Kelemahan 

Teknik yang penulis gunakan dalam 

membuat gitar batik adalah teknik 

batik pada medium kayu sehingga 

terlihat lebih unik dan artistik. 

Warna yang digunakan 

penulis adalah pewarna batik 

atau pewarna tekstil. 

Warna tidak solid. 

Motif yang penulis terapkan pada 

gitar batik adalah pengembangan 

motif batik pesisir Pekalongan. 

Proses pembuatan yang 

cukup memakan waktu dan 

biaya. 

Lebih tahan lama karena 

menggunakan teknik batik sehingga 

warna meresap sampai dalam kayu 

kemudian dilapisi clear. 

Warna kurang dieksplorasi 

dengan warna lain untuk 

memadukan komposisi yang 

menarik. 

Tabel 3. Analisis dan evaluasi 

 

B. Spesifikasi Penciptaan 

1. Definisi Produk 

Produk yang dirancang merupakan karya seni kriya. Karya seni kriya yang 

penulis ciptakan yaitu menghiasi suatu produk gitar elektrik yang sudah ada di pasar 

tanpa merubah bentuk, bahan dan komponen kelistrikan yang ada di dalamya dengan 

ornamen batik pesisir Pekalongan dengan teknik batik di atas medium kayu. Penulis 

mencoba mengembangkan motif batik pesisir Pekalongan tanpa merubah ciri khas, rasa 

dan nuansa batik daerah tersebut. Penulis memperlakukan gitar batik sebagai kriya yang 

memfokuskan kepada ekspresi, pengembangan medium kayu dengan teknik batik, dan 

peluang baru terhadap industri kreatif Indonesia, sehingga karya ini tidak termasuk 

kategori produk yang dapat diproduksi secara massal. 

2. Spesifikasi Pengguna 

Gitar batik berfungsi sebagai alat musik pengiring pada suatu grup musik yang 

memiliki motif batik pada penampang luar gitar tersebut. Target konsumen untuk gitar 

batik ini ditujukan kepada pecinta musik dan pemain musik khususnya guitarist, semua 
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jenis kelamin baik pria maupun wanita, semua umur baik anak-anak, remaja maupun 

dewasa dengan status ekonomi menengah ke atas. 

Alat musik berhias batik ini khusus diperuntukkan bagi kalangan umum yang 

mencintai batik dan ingin tampil unik, klasik dan tradisional. Dengan memakai produk 

ini dalam performing di suatu acara musik, secara tidak langsung musisi tersebut telah 

melestaikan batik dan mengembangkan persepsi orang lain terhadap batik yang 

sebelumnya hanya diaplikasikan pada medium kain namun kini dapat diterapkan pada 

medium kayu. 

3. Spesifikasi Visual dan Pemaknaannya  

Penulis membahas unsur-unsur yang digunakan dalam karya ornamen batik 

pesisir Pekalongan pada produk gitar elektrik, di antaranya makna motif-motif dan 

warna pada batik pesisir Pekalongan yang dijabarkan sebagai berikut: 

a. Motif batik pesisir Pekalongan 

Batik Pekalongan adalah batik yang sangat terkenal dan kota Pekalongan sendiri 

dikenal sebagai kota batik yang mempunyai potensi besar dalam kegiatan pembatikan 

yang berkembang dengan pesat. Ciri-ciri batik Pekalongan adalah memiliki warna dan 

corak khas yang telah menjadikannya begitu dikenal di nusantara. Motif-motif batik 

yang berkembang di Pekalongan juga banyak dipengaruhi oleh warga pendatang dari 

bangsa Cina dan Belanda. Pada karya eksplorasi dan karya terpilih, penulis mengangkat 

motif flora dan fauna batik pesisir Pekalongan di antaranya adalah motif kupu-kupu, 

garuda dan buketan. 
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1) Motif kupu-kupu 

Motif kupu-kupu berarti suatu keindahan, menggambarkan suasana yang asri, 

tentaram dan ceria. Biasanya dalam batik pekalongan, motif kupu-kupu selalu 

berdampingan dengan motif bunga atau buketan. 

2) Motif garuda 

Burung garuda sangat terkenal dalam cerita Mahabrata dan Ramayana. Dalam 

kepercayaan Hindu, garuda merupakan kendaraan Wisnu, karena itu garuda dipandang 

sebagai burung keramat dan sakti. Burung garuda melambangkan suatu kegagahan dan 

keberanian. Dalam batik pekalongan, motif garuda biasanya berbentuk non-geometris 

sehingga menampilkan nuansa yang dinamis namun tetap mencerminkan kegagahan. 

3) Motif buketan 

Motif buketan adalah motif bunga-bunga yang merupakan penggambaran motif 

tanaman yang bersemi dan sedang berbunga. Motif ini tergolong pola non geometris. 

Motif buketan ini melambangkan suatu keceriaan dan kesenangan. 

b. Warna 

Batik memiliki dua komponen utama, yaitu warna dan garis. Kedua komponen 

inilah yang membentuk batik menjadi tampilan yang indah dan menawan. Perpaduan 

tersebut sangat tergantung pada pengolahan dan kreativitas pembatik. 

“... warna adalah spektrum tertentu yang terdapat di dalam suatu cahaya 

sempurna (berwarna putih). Identitas suatu cahaya ditentukan dari panjang 

cahaya gelombang tersebut. Panjang gelombang warna yang masih bisa 

ditangkap oleh mata manusia berkisar antara 380 sampai 780 nanometer.” 
(Wulandari: 2011) 

 

Dalam seni rupa, warna bisa berarti pantulan tertentu dari cahaya yang 

dipengaruhi oleh pigmen yang terdapat pada permukaan benda. Setiap warna mampu 
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memberikan kesan dan identitas tertentu. Masyarakat memiliki pandanagan dan 

pemikiran yang berbeda terhadap suatu warna tergantung dari kondisi sosial, pandangan 

hidup, status sosial, kondisi emosional atau psikis dan lain-lain. 

Warna-warna yang dipakai dalam karya penulis baik karya eksplorasi maupun 

karya terpilih bermacam-macam sehingga setiap karya memiliki kesan yang berbeda 

satu sama lain. Pada karya eksplorasi pertama, penulis mendominasikan warna cokelat 

dan soga. Warna-warna ini menciptakan kesan yang klasik dan tradisional. Perpaduan 

warna cokelat dan soga ini ditambahkan dengan warna yang senada yaitu merah marun, 

kuning dan hitam. Hal ini penulis pilih agar tetap menghasilkan kesan yang penulis 

maksud tersebut. 

Di dalam karya eksplorasi yang kedua dipadukan warna kuning dan merah. Pada 

karya terpilih, penulis ingin memberikan kesan anggun, cantik dan ceria. Pernyataan 

tersebut diperkuat dengan kombinasi warna yang beragam di antaranya adalah warna 

ungu, kuning, hijau dan merah. Semua jenis warna yang dipakai dalam produksi karya 

eksplorasi dan karya terpilih menggunakan pewarna kimia, tujuannya agar warna 

terlihat lebih solid, rekat melekat pada permukaan kayu, lebih cepat dan lebih mudah 

daripada menggunakan pewarna alami. 

c. Titik, Garis dan Bentuk 

Sesuai dengan kata dasar batik yang artinya titik, penulis menerapkan konsep ini 

di semua karya, baik eksplorasi maupun terpilih. Titik-titik ini dikomposisikan sehingga 

menghasilkan tampilan yang menarik. Penulis membuat titik dengan beragam ukuran 

karena menggunakan canting yang ukurannya berbeda.Titik yang digunakan penulis 

adalah sebagai isen-isen atau isian dan sebagai latar batik. Latar batik pada karya 
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eksplorasi dan karya terpilih didominasi oleh titik-titik yang dipadupadankan 

membentuk pola motif batik jlamprang. 

Selain titik, penulis juga membuat garis yang membentuk suatu motif figuratif 

dan non figuratif. Jenis titik yang sering penulis terapkan pada karya eksplorasi dan 

karya terpilih adalah garis lengkung dan garis lurus. Garis lengkung memberikan kesan 

yang dinamis sedangkan garis lurus memberikan kesan tegas. Perpaduan garis-garis ini 

membentuk suatu motif yang unik dan menarik. 

Perpaduan dan kombinasi antar titik, antar garis, maupun antara titik dan garis 

akan menghasilkan suatu bentuk. Bentuk yang dimaksud dalam hal ini adalah suatu 

motif. Keselarasan antara motif satu dengan yang lain akan menghasilkan sebuah 

kesatuan corak yang menarik. 

 

4. Spesifikasi Fungsi 

Gitar berfungsi sebagai alat musik pengiring pada suatu grup musik yang 

dimainkan dengan cara dipetik sedangkan fungsi dari batik yang diterapkan pada gitar 

adalah sebagai hiasan gitar agar terlihat lebih estetis, unik dan menarik daripada gitar 

konvensional lainnya. Gitar batik berfungsi sebagai alat musik petik yang memiliki 

tampilan yang unik. 

 

5. Spesifikasi Teknis 

Dalam proses pembuatan gitar batik, terdapat beberapa kendala di antaranya 

adalah pewarnaan yang tidak langsung meresap jadi harus dilakukan berkali-kali, 
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bentuk gitar yang besar dan tidak lemas seperti kain sehingga menyulitkan saat 

mencanting terutama pada bagian-bagian lekukan kecil, dan kendala-kendala lainnya. 

Dari segi teknik, penulis menggunakan beberapa teknik pembuatan gitar batik 

dari awal hingga akhir yang meliputi teknik membuat pola, mencanting, pewarnaan, 

pelorodan dan teknik finishing. Berikut ini adalah uraian lengkap mengenai bahan, alat 

dan proses berkarya: 

a. Bahan 

Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan karya gitar batik adalah sebagai 

berikut:  

1) Gitar elektrik berbahan dasar kayu 

2) Malam atau lilin 

3) Pewarna tekstil khusus batik 

4) Soda As 

5) Politur kayu 

b. Alat 

Alat-alat yang digunakan pada proses pembuatan karya gitar batik ini di antanya 

adalah: 

1) Pensil 

2) Penggaris 

3) Canting 

4) Kuas kecil 

5) Kuas besar 
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c. Teknik 

Teknik yang dipakai dalam pembuatan gitar batik ini adalah teknik batik atau 

batik tulis di atas medium kayu. Teknik batik adalah teknik menutupi permukaan 

medium dengan lilin atau malam, dalam penutupi dengan malam tersebut, pembatik 

membentuk pola atau motif dengan malam tersebut kemudian medium yang sudah 

tertutupi malam tersebut diwarnai dengan pewarna kimia berbentuk cairan. Setelah 

warna kering dan meresap pada medium kemudian medium tersebut dilorod atau 

dihilangkan lilinnya dengan cara dicelup pada air panas.  

Teknik batik tersebut dapat diaplikasikan pada medium kayu. Pada tahan 

finishing, gitar batik tersebut dilapisi kembali dengan politur khusus untuk kayu. Penulis 

memilih politur yang berbasis air sebagai pengencernya karena lebih ramah lingkungan. 

Teknik pelapisan politur yaitu dengan melapisi permukaan kayu dengan kuas. 

 

6. Prosedur Pemakaian Produk 

Gitar elektrik digunakan sebagai alat musik pengiring pada suatu kelompok 

musik. Gitar elektrik yang penulis ciptakan memiliki motif batik pesisir Pekalongan. 

Biasanya gitar elektrik digunakan dengan posisi pengguna sedang berdiri, maka dari itu 

diperlukan tali untuk menyangkutkan pada tubuh pengguna agar gitar elektrik tersebut 

mudah digunakan dan nyaman. Tali tersebut biasa disebut strap atau belt yang berbahan 

kain tebal atau kulit. Belt tersebut disangkutkan pada salah satu bahu pengguna gitar 

elektrik. Panjang belt disesuaikan dengan postur tubuh pengguna dan kenyamanan 

pengguna. 
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7. Spesifikasi Produksi 

Berdasarkan hasil yang telah didapat pada penelitian, ada beberapa uraian 

pembagian pekerjaan yang perlu diketahui dalam pengerjaan sebuah gitar batik ini, di 

antaranya adalah sebagai berikut: 

a. Observasi tentang berbagai bentuk, motif dan bahan gitar elektrik di pasaran. 

b. Menentukan motif batik yang akan diterapkan pada gitar tersebut. 

c. Membuat pola gitar batik pada kertas gambar. 

d. Memindahkan pola tersebut di atas medium gitar elektrik. 

e. Membatik gitar elektrik tersebut. 

f. Mewarnai gitar elektrik dengan pewarna batik dengan cara dikuasi. 

g. Melorod malam pada permukaan gitar. 

h. Menjemur gitar tidak dibawah sinar matahari langsung. 

i. Melapisi gitar batik tersebut dengan politur kayu. 

 

8. Spesifikasi Pengemasan 

Pengemasan diperlukan untuk menambah nilai jual serta menjaga dan 

melindungi gitar agar tidak lecet. Kemasan gitar dibagi menjadi kemasan keras (hard 

case) dan kemasan lunak (soft case). Hard case berbentuk kotak persegi panjang yang 

terbuat dari bahan yang keras seperti plastik atau hardboad yang tebal. Di dalamnya 

terdapat bantalan berisi busa yang dilapisi kain halus agar permukaan gitar tidak 

tergores sedangkan pada soft case, bentuknya mengikuti lekukan gitar dan berbahan 

kain yang cukup tebal. Soft case biasanya digunakan dengan cara digendong pada 

punggung pengguna. 
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9. Perkiraan Biaya Produksi 

Biaya produksi sangat penting untuk dihitung guna menentukan harga jual suatu 

karya. Adapun biaya produksi yang dikeluarkan adalah untuk pembelian semua 

kebutuhan dalam pembuatan gitar batik seperti gitar elektrik, peralatan dan bahan-bahan 

membatik seperti kompor, wajan, canting, malam, pewarna batik, soda api, kuas, politur 

kayu, serta biaya transportasi dan biaya tak terduga. 

 

No. Bahan baku dan alat Banyaknya Harga satuan Jumlah 

1. Gitar Elektrik 1 buah Rp. 1.000.000,- Rp. 1.000.000,- 

2. Canting 3 buah Rp. 5.000,- Rp. 15.000,- 

3. Malam ½ kg Rp. 10.000,- Rp. 5.000,- 

4. Kompor kecil 1 buah Rp. 15.000,- Rp.15.000,- 

5. Minyak tanah 1 liter Rp. 8.000,- Rp. 8.000,- 

6. Soda api 1 kg Rp. 7.000,- Rp. 7.000,- 

7. Pewarna batik 5 warna Rp. 30.000,- Rp. 150.000,- 

8. Kuas 2 buah Rp. 5.000,- Rp. 10.000,- 

9. Politur kayu 1 buah Rp. 50.000,- Rp. 50.000,- 

Jumlah  Rp. 1.260.000,- 

Tabel 4. Kalkulasi harga karya gitar batik 

Perkiraan biaya pembuatan gitar batik  Rp. 1.260.000,- ditambah dengan biaya 

tak terduga 10% dari biaya tersebut adalah Rp. 1.386.000,-. Biaya tersebut belum 

termasuk biaya transportasi, konsumsi dan lain-lain. Jadi, jumlah seluruh biaya tersebut 
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bukanlah harga jual gitar tersebut, harga jual gitar tersebut dapat lebih tinggi lagi 

sebagai penghargaan suatu karya seni kriya yang unik dan menarik. 

 

10. Gambar Kerja 

Gambar kerja diperlukan untuk mengetahui secara detail pola, motif dan ukuran 

gitar batik. 

a. Gambar kerja karya eksplorasi 1 

30 cm 

 

 

 

 

          45 cm  

 

 

 

 100 cm 

 

 

 

 

 

Gambar 56. Desain karya eksplorasi 1 

Sumber: Data Pribadi Penulis 

 



81 

b. Gambar kerja karya eksplorasi 2 

 

 

 

 

 

          45 

cm  

 

 

 

 

100 cm 

 

 

 

 

 

 

    30 cm 

Gambar 57. Desain karya eksplorasi 2 

Sumber: Data Pribadi Penulis 

 

 



82 

c. Gambar kerja karya terpilih 

 

 

 

 

 

 

          45 cm 

 

 

 

 

100 cm 

 

 

 

 

 

 

     30 cm 

Gambar 58. Desain karya  

Sumber: Data Pribadi Penulis 
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V. VISUALISASI DAN DESKRIPSI KARYA 

Dalam Penciptaan Karya Seni Rupa, dibuat empat karya. Berikut ini adalah 

visualisasi dan deskripsi setiap karya: 

A. Karya PKSR I 

1. Visualisasi Karya 1  

 

Keterangan karya: 

Judul Karya : Gitar Encim 

Ukuran Dimensi  : 45x100x3 cm 

Media : Batik di atas kayu 

Tahun Pembuatan: 2012 

Pewarna : Naphtol, Rapid, 

   H202 

 

 

 

 

 

Tampak depan  Tampak belakang 

 

 Gambar 59. Karya PKSR 1 

Sumber: Data Pribadi Penulis 
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2. Deskripsi Karya PKSR 1 

Gitar batik ini merupakan model gitar elektrik merk Yamaha yang terbuat dari 

perpaduan kayu Mahoni, Maple dan Rosewood. Badan gitar terbuat dari kayu Mahoni, 

tangkai gitar dari Maple, sedangkan fingerboard terbuat dari kayu Rosewood. Penulis 

mengubah tampilan gitar elektrik ini yang tadinya hanya terdiri dari satu warna menjadi 

motif batik. Motif batik yang diterapkan pada gitar ini merupakan hasil dari teknik 

membatik di atas medium kayu.   

Penulis membedakan motif gitar elektrik ini antara penampang depan dengan 

penampang belakang. Pada penampang depan menulis mengembangkan pola motif non-

geometris, sebaliknya pada penampang belakang penulis mengembangkan pola 

geometris. 

 Motif batik yang penulis kembangkan pada penampang depan adalah motif 

batik Encim yang berasal dari daerah pesisir Pekalongan. Motif ini tergolong pola non-

geometris. Motif Encim hampir sama dengan Buketan yaitu merupakan motif flora 

bunga-bunga dalam satu ikatan disertai serangga-serangga kecil yang mengitarinya 

seperti kupu-kupu. Kata eencim Sebenarnya tidak ada dalam kamus Mandarin 

Tionghoa, pangilan "encim" sebenarnya akulturasi bahasa Hokkian untuk "Cici" atau 

kakak perempuan. 

“Batik Encim karya batik tulis yang biasa digunakan peranakan Tionghoa wanita 

yang dikenal "Encim" diapresiasi pada batik tulis. Tehnik pembatikan tulis yang 

berkualitas asli dan tinggi, dibuat para pengrajin batik di Kota Batik Pekalongan 

pelesatrian budaya batik dari Cina, yang hingga kini masih bertahan.” 
(H.Ch.Faurozi: 2012)  

 

“Motif hias bunga mawar dianggap sebagai simbol kekeluargaan dan kasih 

sayang.” (Aryo Sunaryo: 2009) 
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Pada penampang belakang, penulis mengembangkan motif jlamprang. Motif 

jlamprang merupakan motif geometris yang terdiri dari titik-titik yang membentuk suatu 

pola yang rapi dan teratur. Motif Jlamprang merupakan pengembangan dari motif kain 

Potola dari India yang berbentuk geometris kadang berbentuk bintang atau mata angin. 

Motif asli pekalongan adalah motif Jlamprang, yaitu suatu motif semacam nitik yang 

tergolong motif batik geometris. Mungkin motif ini merupakan suatu motif yang 

dikembangkan oleh pembatik keturunan Arab karena pada umumnya orang Arab yang 

beragama Islam tidak mau menggunakan ornamen berbentuk benda hidup, misalnya 

binatang atau burung. Mereka lebih suka ragam hias yang berbentuk geometris. S.K 

Sewan Santoso, S.Teks dalam bukunya Seni Kerajinan Batik Indonesia yang diterbitkan 

Balai Penelitian Batik dan Kerajinan , Lembaga Penelitian dan Pendidikan Industri, 

Departemen Perindustrian RI (1973) mengatakan bahwa motif jlamprang di Pekalongan 

dopengaruhi oleh Islam. Artinya, motif ini lahir dari perajin batik keturunan arab yang 

beragama islam. Adanya larangan dalam Islam menggambar binatang maupun manusia 

mendorong perajin batik Pekalongan menciptakan motif hias geometris. Motif 

jlamprang menurut peneliti ini termasuk motif nitik dan tergolong dalam ragam hias 

geometris.  

Dr. Kusnin Asa berpendapat bahwa jlamprang merupakan bentuk motif 

kosmologis dengan mengetengahkan pola ragam hias ceplokan bentuk lung-lungan dan 

bunga padma, menunjukan makna tentang peran dunia kosmis yang hadir sejak agama 

Hindu dan Buddha berkembang dijawa. Pola ceplokan yang distilirasi dalam bentuk 

dekoratif menunjukan corak peninggalan masa prasejarah yang kemudian menjadi waris 

agama Hindu dan Buddha. 
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3. Analisa Karya 

1. Judul Rancangan 

Karya ini berjudul “Gitar Encim”, 

mengambil inspirasi dari motif batik Encim yang 

berasal dari pesisir Pekalongan. Karakteristik 

motif batik ini melambangkan keelokan, keasrian 

dan keceriaan. Penulis akan mengembangan motif 

buketan ini di atas medium kayu berupa gitar 

elektrik sesuai dengan gaya pribadi penulis. 

 

Gambar 60. Motif Encim 

Sumber: www.batik-pekalongan.com 

 

2. Analisis Struktur Visual 

Secara struktur umum, gitar terbagi menjadi body, neck dan head. 

a. Body (Badan Gitar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 61. Desain badan gitar tampak depan  Gambar 62. Badan gitar tampak depan 

Sumber: dokumentasi pribadi    Sumber: dokumentasi pribadi 
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Gambar 63. Desain badan gitar tampak belakang Gambar 64. Badan gitar tampak belakang 

Sumber: dokumentasi pribadi    Sumber: dokumentasi pribadi 
 

 

Badan gitar terbuat dari kayu Mahoni. Motif utama pada badan gitar penampang 

depan adalah motif Encim dan motif pada penampang belakang adalah jlamprang. 

Ukuran dimensi dari badan gitar adalah 45x30 cm dengan ketebalan 3 cm. 

 

b. Neck (Leher Gitar) 

Leher gitar berbentuk persegi panjang dengan salah satu permukaan yang rata 

dengan permukaan lainnya yang cembung. Bahan dasar pembuatan leher gitar ini adalah 

kayu Mapple. Panjang dari leher gitar adalah 50 cm dengan ketebalan 2 cm. Motif yang 

diterapkan penulis adalah motif sulur-sulur bunga yang juga dipakai pada motif 

buketan. 

Motif ini diterapkan pada penampang belakang leher gitar, hal ini dikarenakan 

pada penampang depan leher merupakan kayu yang berwarna gelap sehingga sulit untuk 

dikembangkan motif pada bagian tersebut. Selain itu, penampang depan berfungsi untuk 
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pengguna gitar mengetahui not atau nada yang akan dimainkan sehingga jika terdapat 

motif maka akan menyulitkan pengguna gitar khususnya pemula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 65. Desain leher gitar tampak belakang  Gambar 66. Leher gitar tampak belakang 

Sumber: dokumentasi pribadi     Sumber: dokumentasi pribadi 

 

c. Head (Kepala Gitar) 

Pada bagian kepala gitar berbentuk dasar segi enam tak beraturan sehingga 

tampak dinamis. Kepala gitar ini terbuat dari bahan yang sama dengan badan gitar yaitu 

kayu damar. Motif yang digunakan adalah motif bunga yang ada pada motif buketan. 
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Gambar 67. Desain kepala gitar tampak depan  Gambar 68. Kepala gitar tampak depan 

Sumber: dokumentasi pribadi     Sumber: dokumentasi pribadi 

 

 

 

 

 

 

Gambar 69. Desain kepala gitar tampak belakang  Gambar 70.Kepala gitar tampak belakang 

Sumber: dokumentasi pribadi     Sumber: dokumentasi pribadi 

 

3. Analisis Unsur Visual 

Pada penampang depan gitar batik ini terdapat motif Encim. Motif Encim berisi 

gambar bunga, daun dan serangga. Bunga yang dibuat adalah bunga mawar. Warna 

setiap bunga mawar yaitu warna merah. Warna motif daun adalah warna hijau, baik 

hijau tua maupun hijau muda. Warna latar dari keseluruhan motif ini adalah kuning. 

Unsur visual lain yang terdapat pada penampang depan gitar batik ini adalah garis dan 
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titik. Garis dipakai untuk membuat dan membentuk motif Encim, sedangkan titik 

digunakan untuk mengisi isen-isen pada bunga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada penampang belakang gitar batik dimuat motif jlamprang, daun, nitik, 

pinggiran, sulur dan garis-garis. Warna yang digunakan adalah warna kuning, cokelat, 

dan merah. Garis digunakan untuk membentuk lingkaran, sedangkan titik-titik disusun 

secara geometris untuk membentuk pola motif jlamprang sebagai motif utama pada 

penampang belakang gitar batik ini. 

Pada leher gitar terdapat pengulangan motif 

daun yang berwarna hijau. Warna latarnya adalah 

kuning, cokelat dan merah.  

Unsur visual garis banyak digunakan pad 

bagian ini yang membentuk motif daun  dan sulur. 
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Motif yang dipakai pada penampang depan kpala 

gitar sama dengan penampang depan badan gitar yaitu 

motif bunga mawar. Terdapat tiga motif mawar yang 

berwarna merah. 

Berbeda dengan penampang depan, pada 

penampang belakang kepala gitar penulis meneruskan 

motif yang telah dibuat pada penampang belakang leher 

gitar. Unsur visual lainnya adalah titik yang membentuk 

isen-isen nitik. 

Semua motif yang diterapkan pada gitar batik ini adalah motif-motif yang 

berasal dari pesisir Pekalongan yaitu Encim dan jlamprang beserta pengembangannya. 

Unsur-unsur visual yang sangat terasa antara lain adalah komposisi warna, garis dan 

titik. 

 

4. Prosedur Kerja 

Pada dasarnya prosedur kerja dalam pembuatan gitar batik ini sama dengan 

pembuatan sebuah kain batik, namun terdapat beberapa perbedaan menyangkut bahan 

dasar yang digunakan adalah kayu. 
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Langkah-langkah pada proses membuatan gitar batik ini adalah sebagai berikut: 

 

1. Membuat desain pola batik 

Pada tahap ini penulis membuat sketsa pola batik yang akan diterapkan pada 

gitar elektrik secara manual di atas kertas dengan menggunakan pensil kemudian 

dibuat ulang pada komputer agar lebih rapi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 71. Desain pola gitar batik Encim 

Sumber: Dokumentasi Pribadi Penulis 
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2. Melumuri gitar dengan cairan H2O2 

Sebelum proses pencantingan, gitar 

tersebut terlebih dahulu dilumuri cairan 

H2O2 atau Hidrogen Peroksida dengan 

cara dioleskan dengan kuas. 

Tujuan dari pengolesan tersebut 

adalah untuk meningkatkan kecerahan 

warna alami kayu agar menghasilkan 

warna yang lebih terang pada saat 

pewarnaan batik. 

 

 Gambar 72. Proses mengolesan H2O2 

        Sumber: Dokumentasi Pribadi Penulis 

 

3. Mencanting gitar 

Pada proses mencanting dilakukan 

secara manual atau dengan kata lain yakni 

batik tulis. Mencanting menggunakan alat 

canting berukuran kecil, sedang dan 

besar, kompor kecil, dan malam. Malam 

dipanaskan kemudian ditorehkan di atas 

permukaan gitar dengan menggunakan 

canting. 

Gambar 73. Proses mencanting 

        Sumber: Dokumentasi Pribadi Penulis  
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Gambar 74. Gitar elektrik yang sudah dicanting 

Sumber: Dokumentasi Pribadi Penulis 

4. Mewarnai gitar 

  

Gambar 75. Peracikan warna   Gambar 76. Proses pencoletan warna 

Sumber: Dokumentasi Pribadi Penulis  Sumber: Dokumentasi Pribadi Penulis 

Sebelum mewarnai gitar, diperlukan proses peracikan warna untuk menghasilkan 

warna yang diinginkan. Warna yang digunakan adalah pewarna batik. Setelah warna 

dihasilkan kemudian penulis menorehkan warna dengan teknik pencoletan dengan 

menggunakan kuas kecil pada seluruh permukaan gitar. Pewarna batik termasuk jenis 
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pewarna dingin sehingga perlu dilakukan pengulangan pencoletan hingga dua atau tiga 

kali untuk menghasilkan warna yang diinginkan. 

 

Gambar 77. Proses pencoletan warna 

Sumber: Dokumentasi Pribadi Penulis 

5. Pelorodan 

Setelah seluruh permukaan gitar 

sudah diwarnai, kemudian gitar diangin-

anginkan agar warna kering. Tahap 

berikutnya yang dilakukan adalah proses 

pelorodan. Pelorodan dilakukan dengan 

cara mencelup-celupkan seluruh 

permukaan gitar yang sudah dibatik dan 

diwarnai ke dalam air panas yang 

ditambahkan soda api. Setelah dilorod, 

gitar kemudian dibersihkan dengan cara 

dicuci dan dicelupkan ke air dingin. 

Gambar 78. Proses pelorodan 

       Sumber: Dokumentasi Pribadi Penulis  
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Gambar 79. Proses pencucian dengan air dingin 

Sumber: Dokumentasi Pribadi Penulis 

 

6. Penjemuran 

Penjemuran dilakukan tidak di 

bawah sinar matahari langsung mengingat 

sebuah gitar elektrik merupakan suatu 

rangkaian yang disatukan atau dengan kata 

lain agar kayu tidak retak atau pecah 

sehingga dapat mengurangi nilai estetis 

gitar tersebut. 

Gambar 80. Penjemurann   

         Sumber: Dokumentasi Pribadi Penulis 

 

7. Finishing 

Setelah gitar cikup kering maka proses selanjutnya adalah proses finishing. 

Proses ini dilakukan dengan cara melapisi peluruh permukaan gitar batik dengan politur. 

Jenis politur yang digunakan adalah politur khusus untuk kayu yang berbahan campuran 

air. Politur yang digunakan berwarna bening agar warna batik tetap terlihat. Tujuan 

pada tahap ini adalah untuk melindungi permukaan gitar khususnya batik agar tahan 
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lama dan tahan terhadap perubahan suhu atau cuaca. Setelah dipolitur, gitar tersebut 

dikeringkan kembali dengan cara dijemur.  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 81. Proses melapisi politur       Gambar 82. Proses penjemuran 

Sumber: Dokumentasi Pribadi Penulis    Sumber: Dokumentasi Pribadi  
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B. Karya PKSR 2 

1. Visualisasi Karya 2 

 

 Keterangan karya: 

Judul Karya : Gitar Jawa Hokokai 

Ukuran Dimensi  : 30x100 x4 cm 

Media : Batik di atas kayu 

Tahun Pembuatan: 2012 

Pewarna : Naphtol, Rapid, 

   H202 

 

 

 

 

 

Tampak depan  Tampak belakang 

 

Gambar 83. Karya PKSR 2 

Sumber: Data Pribadi Penulis 
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2. Deskripsi Karya PKSR 2 

Gitar batik ini merupakan model gitar elektrik merk Gibson Slash Model yang 

terbuat dari perpaduan kayu Alder, Mahoni, Maple dan Rosewood. Badan gitar bagian 

depan terbuat dari kayu Alder, bagian belakang dari Mahoni, tangkai gitar dari Maple, 

sedangkan fingerboard terbuat dari kayu Rosewood.  Motif batik yang diterapkan pada 

gitar ini merupakan hasil dari teknik membatik di atas medium kayu.   

Penulis membedakan motif gitar elektrik ini antara penampang depan dengan 

penampang belakang. Pada penampang depan menulis mengembangkan pola motif non-

geometris, sebaliknya pada penampang belakang penulis mengembangkan pola 

geometris. 

 Motif batik yang penulis kembangkan pada penampang depan adalah motif 

batik Jawa Hohohai yang berasal dari daerah pesisir Pekalongan. Motif ini tergolong 

pola non-geometris. Ketika Jepang masuk ke Indonesia pada tahun 1942-1945 sebagai 

bagian dari kampanye penaklukan Asia Timur Raya, pengaruh Jepang juga terasa pada 

batik-batik di pesisir utara Jawa Tengah. Pada masa itu, dilahirkan batik-batik tulis yang 

disebut sebagai batik Jawa Hokokai. Nama ini mengikuti nama organisasi propaganda 

Jepang yang mengindoktrinasi semua yang berusia di atas 14 tahun tentang konsep Asia 

Timur Raya. Mungkin karena periode pendudukannya yang singkat serta kekejaman 

Jepang yang luar biasa selama 3,5 tahun masa penjajahan itu, maka sedikit saja 

informasi yang tersedia tentang batik Jawa Hokokai. Juga belum ada tulisan yang 

khusus membahas batik dari periode ini. 

Iwan Tirta dalam bukunya Batik, A Play of Light and Shades, menyebutkan para 

juragan batik memperkenalkan batik Jawa Hokokai sebagai tanda penyesuaian kepada 
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penguasa baru supaya mereka mendapat tempat. Batik Hokokai mengingatkan pada 

sehelai kanvas, di mana setiap bidangnya diisi dengan rapat oleh ragam hias. Bunga 

sakura dimasukkan ke dalam batik Hokokai, tetapi secara keseluruhan tidak ada 

pengaruh khusus desain Jepang. Menurut Iwan, batik Hokokai tampak sebagai evolusi 

alamiah banyak batik lain di pantai utara Jawa yang dipengaruhi oleh Cina dan Eropa. 

Hermen C Veldhuisen dalam Fabric of Enchantment, Batik from the North 

Coast of Java, secara singkat menyebut batik Hokokai dibuat di bengkel-bengkel milik 

orang Indo-Eropa, Indo-Arab, dan Peranakan, yang diharuskan bekerja untuk orang-

orang Jepang karena kualitas pekerjaan bengkel mereka yang sangat halus. Sedangkan 

kain katunnya dipasok oleh orang-orang yang ditunjuk oleh tentara pendudukan Jepang. 

Ciri-ciri kain panjang pada masa ini menurut Veldhuisen adalah penuhnya motif 

bunga pada kain tersebut. Meskipun gaya batik ini disebut sebagai diperkenalkan oleh 

dan untuk Jepang, tetapi sebetulnya gaya ini sudah muncul beberapa tahun sebelumnya. 

Kain batik pagi-sore, yaitu kain batik yang terbagi dua oleh dua motif yang 

bertemu di bagian tengah kain secara diagonal, juga bukan merupakan ciri khas batik 

Hokokai, karena kain pagi-sore ada kain pagi-sore yang dibuat pada tahun 1930 di 

Pekalongan. Dengan kain pagi-sore, efisiensi pemakaian menjadi salah satu tujuan 

karena selembar kain bisa dipakai untuk dua kesempatan dengan motif berbeda. Warna 

yang lebih gelap biasanya dipakai di bagian luar untuk pagi dan siang hari, sementara 

bagian yang berwarna pastel dipakai pada acara malam hari. 

Meskipun begitu, Veldhuisen menyebutkan batik Hokokai adalah salah satu 

contoh gaya batik yang paling banyak berisi detail, menggabungkan ciri pagi-sore, 

motif terang bulan, dan tanahan Semarangan. Batik Hokokai menggunakan latar 
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belakang yang penuh dan detail yang digabungkan dengan bunga-bungaan dalam 

warna-warni yang cerah. Motif terang-bulan awalnya adalah desain batik dengan motif 

segi tiga besar menaik secara vertikal di atas latar belakang yang sederhana. 

Motif dominan lainnya adalah bunga. Yang paling sering muncul adalah bunga 

sakura (cherry) dan krisan, meskipun juga ada motif bunga mawar, lili, atau yang 

sesekali muncul yaitu anggrek dan teratai. Motif hias yang sesekali muncul adalah 

burung, dan selalu burung merak yang merupakan lambang keindahan dan keanggunan. 

Motif ini dianggap berasal dari Cina dan kemudian masuk ke Jepang. 

Hampir semua batik Jawa Hokokai memakai latar belakang (isen-isen) yang 

sangat detail seperti motif parang dan kawung di bagian tengah dan tepiannya masih 

diisi lagi dengan misalnya motif bunga padi. Menurut Tamalia, itu menggambarkan 

suasana saat itu di mana kain sangat terbatas sehingga pembatik memiliki banyak waktu 

untuk mengerjakan selembar kain dengan ragam hias yang padat.  

Meskipun namanya berbau Jepang dan muncul pada masa pendudukan Jepang, 

tetapi menurut Tamalia batik Hokokai tidak diproduksi untuk keperluan Jepang 

melainkan untuk orang-orang Indonesia sendiri. Batik-batik itu awalnya dipesan oleh 

orang dari lembaga Jawa Hokokai untuk orang-orang Indonesia yang dianggap berjasa 

dalam propaganda Jepang. Kemudian batik seperti ini menjadi mode dan banyak orang 

Indonesia kaya yang ikut membeli batik dengan ciri tersebut. 

Selain motif Jawa Hokokai, penulis juga membuat motif utama pada penampang 

depan gitar yaitu motif Merak Ngigel. Sikap perlawanan masyarakat Pekalongan 

terhadap kekuasaan Mataram ini mempengaruhi munculnya corak-corak batik 

Pekalongan. Sikap perlawanan masyarakat Pekalongan tersebut menjadikan daerah 
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tetangga sekitarnya menyebutnya dengan semboyan Merak Ngigel digambarkan dengan 

simbol burung merak yang sedang menari sehingga memberikan makna sifat-sifat 

masyarakat Pekalongan yang tidak mau ditindas dan mandiri. 

Pada penampang belakang, penulis mengembangkan motif jlamprang. Motif 

jlamprang merupakan motif geometris yang terdiri dari titik-titik yang membentuk 

suatu pola yang rapi dan teratur. Motif Jlamprang merupakan pengembangan dari motif 

kain Potola dari India yang berbentuk geometris kadang berbentuk bintang atau mata 

angin. Motif asli pekalongan adalah motif Jlamprang, yaitu suatu motif semacam nitik 

yang tergolong motif batik geometris. Mungkin motif ini merupakan suatu motif yang 

dikembangkan oleh pembatik keturunan Arab karena pada umumnya orang Arab yang 

beragama Islam tidak mau menggunakan ornamen berbentuk benda hidup, misalnya 

binatang atau burung. Mereka lebih suka ragam hias yang berbentuk geometris. S.K 

Sewan Santoso, S.Teks dalam bukunya Seni Kerajinan Batik Indonesia yang diterbitkan 

Balai Penelitian Batik dan Kerajinan , Lembaga Penelitian dan Pendidikan Industri, 

Departemen Perindustrian RI (1973) mengatakan bahwa motif Jlamprang di 

Pekalongan dopengaruhi oleh Islam. Artinya, motif ini lahir dari perajin batik keturunan 

arab yang beragama islam. Adanya larangan dalam Islam menggambar binatang 

maupun manusia mendorong perajin batik Pekalongan menciptakan motif hias 

geometris. Motif jlamprang menurut peneliti ini termasuk motif nitik dan tergolong 

dalam ragam hias geometris.  

Dr. Kusnin Asa berpendapat bahwa Jlamprang merupakan bentuk motif 

kosmologis dengan mengetengahkan pola ragam hias ceplokan bentuk lung-lungan dan 

bunga padma, menunjukan makna tentang peran dunia kosmis yang hadir sejak agama 
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Hindu dan Buddha berkembang dijawa. Pola ceplokan yang distilirasi dalam bentuk 

dekoratif menunjukan corak peninggalan masa prasejarah yang kemudian menjadi waris 

agama Hindu dan Buddha. 

 

3. Analisa Karya 

a. Judul Rancangan 

Karya ini berjudul “Gitar Jawa Hokokai”, mengambil inspirasi dari motif batik 

Jawa Hokokai yang berasal dari pesisir Pekalongan. Karakteristik motif batik ini 

melambangkan keelokan, keasrian dan keceriaan. Penulis akan mengembangan motif 

Jawa Hokokai dan Merak pada penampang depan gitar dan motif Jlamprang pada 

bagian belakang gitar. Teknik yang dipakai yaitu teknik batik di atas medium kayu 

berupa gitar elektrik sesuai dengan gaya pribadi penulis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 84. Motif Encim 

Sumber: www.batik-pekalongan.com 
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b. Analisis Struktur Visual 

Secara struktur umum, gitar terbagi menjadi body, neck dan head. 

1) Body (Badan Gitar) 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 85. Desain badan gitar tampak depan  Gambar 86. Badan gitar tampak depan 

Sumber: dokumentasi pribadi    Sumber: dokumentasi pribadi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 87. Desain badan gitar tampak belakang Gambar 88. Badan gitar tampak belakang 

Sumber: dokumentasi pribadi    Sumber: dokumentasi pribadi 
 

 

Badan gitar terbuat dari kayu Mahoni. Motif utama pada badan gitar 

penampang depan adalah motif merak Jawa Hokokai dan motif pada penampang 
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belakang adalah jlamprang. Ukuran dimensi dari badan gitar adalah 45x30 cm 

dengan ketebalan 3 cm. 

2) Neck (Leher Gitar) 

Leher gitar berbentuk persegi panjang dengan salah satu permukaan yang rata 

dengan permukaan lainnya yang cembung. Bahan dasar pembuatan leher gitar ini 

adalah kayu Mapple. Panjang dari leher gitar adalah 50 cm dengan ketebalan 2 cm. 

Motif yang diterapkan penulis adalah motif bunga sakura. 

Motif ini diterapkan pada penampang belakang leher gitar, hal ini 

dikarenakan pada penampang depan leher merupakan kayu yang berwarna gelap 

sehingga sulit untuk dikembangkan motif pada bagian tersebut. Selain itu, 

penampang depan berfungsi untuk pengguna gitar mengetahui not atau nada yang 

akan dimainkan sehingga jika terdapat motif maka akan menyulitkan pengguna gitar 

khususnya pemula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 89. Desain leher gitar tampak belakang  Gambar 90. Leher gitar tampak belakang 

Sumber: dokumentasi pribadi     Sumber: dokumentasi pribadi 
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3) Head (Kepala Gitar) 

Pada bagian kepala gitar berbentuk dasar segi enam tak beraturan sehingga 

tampak dinamis. Kepala gitar ini terbuat dari bahan yang sama dengan leher gitar yaitu 

kayu maple. Motif yang digunakan adalah motif bunga yang ada pada motif merak 

dengan bunga sakura. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 91. Desain kepala gitar tampak depan  Gambar 92. Kepala gitar tampak depan 

Sumber: dokumentasi pribadi     Sumber: dokumentasi pribadi 

 

 

 

 

 

 

Gambar 93. Desain kepala gitar tampak belakang  Gambar 94.Kepala gitar tampak belakang 

Sumber: dokumentasi pribadi     Sumber: dokumentasi pribadi 
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c. Analisis Unsur Visual 

Pada penampang depan gitar batik ini terdapat motif Jawa Hokokai. Motif ini 

berisi gambar burung merak, bunga sakura, motif kawung, parang dan bunga-bunga. 

Latar yang gitar diwarnai merah muda atau pink. Warna burung merak adalah oranye 

dengan ekornya yang dominan berwarna kuning. Warna bunga sakura yaitu warna 

ungu. Letak bunga sakura yang tidar beraturan seperti sakura yang sedang bertaburan 

saat musim gugur. Unsur visual lain yang terdapat pada penampang depan gitar batik ini 

adalah garis dan titik. Garis dipakai untuk membuat dan membentuk motif buketan, 

sedangkan titik digunakan untuk mengisi isen-isen pada bunga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada penampang belakang gitar batik dimuat motif jlamprang, daun, nitik, 

pinggiran, sulur dan garis-garis. Warna yang digunakan adalah warna kuning, oranye, 

dan ungu. Garis digunakan untuk membentuk lingkaran, sedangkan titik-titik disusun 

secara geometris untuk membentuk pola motif jlamprang sebagai motif utama pada 

penampang belakang gitar batik ini. 
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Pada leher gitar terdapat motif sakura yang 

bertebaran yang berwarna ungu.. Warna latarnya 

adalah merah muda. Unsur visual garis banyak 

digunakan pad bagian ini yang membentuk motif 

bunga sakura. 

 

 

 

Motif yang dipakai pada penampang depan badan 

gitar batik ini digunakan pula pada penampang depan 

kepala gitar batik, namun dibuat lebih sederhana karena 

permukaannya yang tidak begitu luas. Penampang depan 

kepala gitar berisi mitif burung merak dan bunga sakura, 

warna yang digunakan sama dengan penampang depan 

badan gitar. 

Berbeda dengan penampang depan, pada 

penampang belakang kepala gitar penulis hanya 

mengembangkan motif bunga sakura yang dikomposisikan 

secara tak beraturan . Unsur visual lainnya adalah garis 

yang membentuk bunga sakura. 

Semua motif yang diterapkan pada gitar batik ini adalah motif-motif yang 

berasal dari pesisir Pekalongan yaitu motif Jawa Hokokai dengan burung merak sebagai 
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motif utama dan jlamprang beserta pengembangannya. Unsur-unsur visual yang sangat 

terasa antara lain adalah komposisi warna, garis dan titik. 

 

d. Prosedur Kerja 

Pada dasarnya prosedur kerja dalam pembuatan gitar batik ini sama dengan 

pembuatan sebuah kain batik, namun terdapat beberapa perbedaan menyangkut bahan 

dasar yang digunakan adalah kayu. Cara pembuatan gitar jawa Hokokai ini sama 

dengan gitar sebelumnya yaitu membuat desain pola batik, Melumuri gitar dengan 

cairan H2O2, mencanting gitar, mewarnai gitar, pelorodan, penjemuran dan finishing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 95. Desain pola gitar Jawa Hokokai 

Sumber: Dokumentasi Pribadi Penulis 
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C. Karya PKSR 3 

1. Visualisasi Karya 3 

 

 Keterangan karya: 

Judul Karya : Gitar Jago 

Ukuran Dimensi  : 50x110 x 3 cm 

Media : Batik di atas kayu 

Tahun Pembuatan: 2012 

Pewarna : Naphtol, Rapid, 

   H202 

 

 

 

 

 

Tampak depan  Tampak belakang 

 

 

Gambar 96. Karya PKSR 3 

Sumber: Data Pribadi Penulis 
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2. Deskripsi Karya PKSR 3 

Gitar batik ini merupakan model gitar elektrik merk SCHECTER (Synyster 

Gates – Avenged Sevenfold) yang terbuat dari perpaduan kayu Mahoni dan Maple. 

Badan gitar terbuat dari kayu Mahoni, tangkai gitar dan fingerboard terbuat dari kayu 

Rosewood. Motif batik yang diterapkan pada gitar ini merupakan hasil dari teknik 

membatik di atas medium kayu.   

Penulis membedakan motif gitar elektrik ini antara penampang depan dengan 

penampang belakang. Pada penampang depan menulis mengembangkan pola motif non-

geometris, sebaliknya pada penampang belakang penulis mengembangkan pola 

geometris. Motif batik yang penulis kembangkan pada penampang depan adalah motif 

batik ayam jago yang berasal dari daerah pesisir Pekalongan. Motif ini tergolong pola 

non-geometris. Motif ini berisi tiga ayam jago dengan latar sulur kecil sebagai isen-

isennya.  

“Motif sulur ikal melambangkan kebahagiaan dan kemujuran.” (Aryo Sunaryo: 

2009) 

 

Dalam masyarakat Jawa, ayam dianggap sebagai‘penjaga matahari. Alas dalam 

bahasa Jawa artinya hutan. Ayam alas dijadikan salah satu motif batik, antara lain 

Cirebon, Pekalongan dan pesisir lainnya. Di Cirebon, ini termasuk kelompok motif 

batik keraton. Salah satu sebabnya, ayam jago adalah binatang kesayangan raja, 

sedangkan di daerah pesisir lainnya ayam digunakan dalam perjudian tradisional yaitu 

sabung ayam atau adu ayam. 

“Di daerah Jawa, ayam jantan disebut juga jago atau ayam jago. Jago 
dilambangkan sebagai simbol keberanian. Badannya yang besar dengan bulu 

yang lebat dan bulu ekornya yang panjang melambangkan keperkasaan.” 
(Sutedjo: 1999) 
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Pada penampang belakang, penulis mengembangkan motif jlamprang. Motif 

jlamprang merupakan motif geometris yang terdiri dari titik-titik yang membentuk 

suatu pola yang rapi dan teratur. Motif Jlamprang merupakan pengembangan dari motif 

kain Potola dari India yang berbentuk geometris kadang berbentuk bintang atau mata 

angin. Motif asli pekalongan adalah motif Jlamprang, yaitu suatu motif semacam nitik 

yang tergolong motif batik geometris. Mungkin motif ini merupakan suatu motif yang 

dikembangkan oleh pembatik keturunan Arab karena pada umumnya orang Arab yang 

beragama Islam tidak mau menggunakan ornamen berbentuk benda hidup, misalnya 

binatang atau burung. Mereka lebih suka ragam hias yang berbentuk geometris. S.K 

Sewan Santoso, S.Teks dalam bukunya Seni Kerajinan Batik Indonesia yang diterbitkan 

Balai Penelitian Batik dan Kerajinan, Lembaga Penelitian dan Pendidikan Industri, 

Departemen Perindustrian RI (1973) mengatakan bahwa motif Jlamprang di 

Pekalongan dopengaruhi oleh Islam. Artinya, motif ini lahir dari perajin batik keturunan 

arab yang beragama  Islam. Adanya larangan dalam Islam menggambar binatang 

maupun manusia mendorong perajin batik Pekalongan menciptakan motif hias 

geometris. Motif jlamprang menurut peneliti ini termasuk motif nitik dan tergolong 

dalam ragam hias geometris.  

Dr. Kusnin Asa berpendapat bahwa Jlamprang merupakan bentuk motif 

kosmologis dengan mengetengahkan pola ragam hias ceplokan bentuk lung-lungan dan 

bunga padma, menunjukan makna tentang peran dunia kosmis yang hadir sejak agama 

Hindu dan Buddha berkembang dijawa. Pola ceplokan yang distilirasi dalam bentuk 

dekoratif menunjukan corak peninggalan masa prasejarah yang kemudian menjadi waris 

agama Hindu dan Buddha. 
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3. Analisa Karya 

a. Judul Rancangan 

Karya ini berjudul “Gitar Jago”, 

mengambil inspirasi dari motif batik ayam 

jantan yang berasal dari pesisir Pekalongan. 

Karakteristik motif batik ini melambangkan 

keberanian dan kegagahan. Penulis akan 

mengembangan motif ayam jantan ini di atas 

medium kayu berupa gitar elektrik sesuai 

dengan gaya pribadi penulis.  

Gambar 97. Motif Jago 

Sumber: www.batik-pekalongan.com 

 

b. Analisis Struktur Visual 

Secara struktur umum, gitar terbagi menjadi body, neck dan head. 

1) Body (Badan Gitar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 98. Desain badan gitar tampak depan  Gambar 99. Badan gitar tampak depan 

Sumber: dokumentasi pribadi    Sumber: dokumentasi pribadi 
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Gambar 100. Desain badan gitar tampak belakang Gambar 101. Badan gitar tampak belakang 

Sumber: dokumentasi pribadi    Sumber: dokumentasi pribadi 
 

 

Badan gitar terbuat dari kayu Mahoni. Motif utama pada badan gitar penampang 

depan adalah motif ayam jantan dan motif pada penampang belakang adalah jlamprang. 

Ukuran dimensi dari badan gitar adalah 50x30 cm dengan ketebalan 3 cm. 

2) Neck (Leher Gitar) 

Leher gitar berbentuk persegi panjang dengan salah satu permukaan yang rata 

dengan permukaan lainnya yang cembung. Bahan dasar pembuatan leher gitar ini adalah 

kayu Mapple. Panjang dari leher gitar adalah 50 cm dengan ketebalan 2 cm. Motif yang 

diterapkan penulis adalah motif sulur-sulur bulu ekor ayam jantan yang juga dipakai 

pada penampang depan badan gitar. 

Motif ini diterapkan pada penampang belakang leher gitar, hal ini dikarenakan 

pada penampang depan leher gitar merupakan kayu yang berwarna gelap sehingga sulit 

untuk dikembangkan motif pada bagian tersebut. Selain itu, penampang depan berfungsi 
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untuk pengguna gitar mengetahui not atau nada yang akan dimainkan sehingga jika 

terdapat motif maka akan menyulitkan pengguna gitar khususnya pemula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 102. Desain leher gitar tampak belakang  Gambar 103.Leher gitar tampak belakang 

Sumber: dokumentasi pribadi     Sumber: dokumentasi pribadi 

 

3) Head (Kepala Gitar) 

Pada bagian kepala gitar berbentuk dasar seperti tanduk sehingga tampak lebih 

gagah dan keras. Kepala gitar ini terbuat dari bahan yang sama dengan leher gitar yaitu 

kayu maple. Motif yang digunakan sama seperti penampang belakang leher gitar yaitu 

sulur-sulut ekor ayam jantan. 
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Gambar 104. Desain kepala gitar tampak depan  Gambar 105. Kepala gitar tampak depan 

Sumber: dokumentasi pribadi     Sumber: dokumentasi pribadi 

 

 

 

 

 

 

Gambar 106. Desain kepala gitar tampak belakang Gambar 107. Kepala gitar tampak belakang 

Sumber: dokumentasi pribadi    Sumber: dokumentasi pribadi 

 

c. Analisis Unsur Visual 

Pada penampang depan gitar batik ini terdapat motif tiga ekor ayam jantan yang 

saling berhadapan. Warna setiap ayam jantan adalah sama yaitu di antaranya warna 

merah, oranye dan kuning. Pada latar belakang badan gitar diberi isen-isen sulur kecil 

yang ditata secara diagonal. Warna latar dari keseluruhan motif ini adalah kuning dan 

cokelat gelap. Unsur visual lain yang terdapat pada penampang depan gitar batik ini 

adalah garis dan titik. Garis dipakai untuk membuat dan membentuk motif ayam jantan, 
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sulur dan pembatas sulur tersebut, sedangkan titik digunakan untuk mengisi isen-isen 

pada sulur tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada penampang belakang gitar batik dimuat motif jlamprang. Warna yang 

digunakan adalah warna kuning dan cokelat gelap. Garis digunakan untuk membentuk 

lingkaran, sedangkan titik-titik disusun secara geometris untuk membentuk pola motif 

jlamprang sebagai motif utama pada penampang belakang gitar batik ini. 

Pada leher gitar terdapat motif ekor ayam 

jantan yang membentuk sulur. Motif ekor ayam 

jantan yang digunakan adalah berasal dari motif 

ayam jantan pada penampang depan badan gitar. 

Warna latarnya adalah cokelat gelap, warna sulur 

adalah kuning. Unsur visual garis banyak 

digunakan pada bagian ini yang membentuk motif 

sulur tersebut. 
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Motif yang dipakai pada penampang belakang leher 

gitar batik ini merupakan stilasi bentuk ayam jantan, namun 

dibuat lebih sederhana karena permukaannya yang tidak 

begitu luas. 

Berbeda dengan penampang depan, pada 

penampang belakang kepala gitar adalah kelanjutan dari 

motif ekor ayam jantan yang membentuk sulur seperti pada 

penampang belakang leher gitar. Unsur visual yang 

digunakan pada motif ini kental dengan garis. 

Semua motif yang diterapkan pada gitar batik ini adalah motif-motif yang 

berasal dari pesisir Pekalongan yaitu ayam jantan dan jlamprang beserta 

pengembangannya. Unsur-unsur visual yang sangat terasa antara lain adalah komposisi 

warna, garis dan titik. 

 

d. Prosedur Kerja 

Pada dasarnya prosedur kerja dalam pembuatan gitar batik ini sama dengan 

pembuatan sebuah kain batik, namun terdapat beberapa perbedaan menyangkut bahan 

dasar yang digunakan adalah kayu. Cara pembuatan gitar Jago ini sama dengan gitar 

sebelumnya yaitu membuat desain pola batik, Melumuri gitar dengan cairan H2O2, 

mencanting gitar, mewarnai gitar, pelorodan, penjemuran dan finishing. 
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Gambar 108. Desain pola gitar Jago 

Sumber: Data Pribadi Penulis 
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D. Karya PKSR 4 

1. Visualisasi Karya 4 

 

 Keterangan karya: 

Judul Karya : Gitar Naga Air 

Ukuran Dimensi  : 45x100 x2 cm 

Media : Batik di atas kayu 

Tahun Pembuatan: 2012 

Pewarna : Naphtol, Rapid, 

   H202 

 

 

 

 

 

Tampak depan  Tampak belakang 

 

 

Gambar 109. Karya PKSR 4 

Sumber: Data Pribadi Penulis 
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2. Deskripsi Karya PKSR 4 

Gitar batik ini merupakan model gitar elektrik merk IBANEZ JS100BK (Joe 

Satriani) yang terbuat dari perpaduan kayu Mahoni, Maple dan Rosewood. Badan gitar 

terbuat dari kayu Mahoni, tangkai gitar dari Maple, sedangkan fingerboard terbuat dari 

kayu Rosewood. Motif batik yang diterapkan pada gitar ini merupakan hasil dari teknik 

membatik di atas medium kayu.   

Penulis membedakan motif gitar elektrik ini antara penampang depan dengan 

penampang belakang. Pada penampang depan menulis mengembangkan pola motif non-

geometris, sebaliknya pada penampang belakang penulis mengembangkan pola 

geometris. 

 Motif batik yang penulis kembangkan pada penampang depan adalah motif 

Naga air. Motif ini tergolong pola non-geometris. Selain motif naga air, penulis juga 

menambahkan motif ombak yang menguatkan karakter naga air tersebut. 

“Motif ombak melambangkan seseorang mempunyai pengaruh dalam 

lingkungannya.” (Sutedjo: 1999)  

 

“Naga sebagai pribadi yang tangguh penuh aura pengaruh, dan berjiwa 

pemimpin.” (http://batiklasemida.blogspot.com/) 

 

Menurut shio kepercayaan Tionghoa tahun 2012 ini merupakan tahun Naga air , 

tahun naga air bermakna perubahan. Ini tahun yang bagus untuk memulai perubahan. 

Tahun yang penuh semangat untuk mencapai kemakmuran. 

Motif naga sering dikembangkan di Pekalongan dikarenakan banyaknya 

pengusaha keturuna Tionghoa yang membuat usaha batik. Naga sering diidentikkan 

dengan China, namun dalam perkembangan Hindu-Budha di Indonesia sudah dikenal 
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motif naga ini. Ragam hias batik umumnya bersifat simbolis yang erat hubungannya 

dengan filsafat Jawa-Hindu, misalnya :  

a)      Sawat atau hase ‘sayap’ melambangkan mahkota atau perguruan tinggi.  

b)      Meru ‘gunung’ melambangkan gunung atau tanah  

c)      Naga ‘ular’ melambangkan air (tula atau banyu)  

d)      Burung melambangkan angin atau dunia atas  

e)      Lidah api melambangkan nyala api atau geni 

Motif naga memiliki beberapa filosofi antara lain menambah wibawa saat 

berbusana Batik bermotif Naga, aura keagungan Naga memancar ke dalam tampilan 

pribadi, balutan Naga dalam tubuh mempresentasikan sebagai pribadi yang tangguh dan 

memiliki pengaruh. 

Pada penampang belakang, penulis mengembangkan motif jlamprang. Motif 

jlamprang merupakan motif geometris yang terdiri dari titik-titik yang membentuk 

suatu pola yang rapi dan teratur. Motif Jlamprang merupakan pengembangan dari motif 

kain Potola dari India yang berbentuk geometris kadang berbentuk bintang atau mata 

angin. Motif asli pekalongan adalah motif Jlamprang, yaitu suatu motif semacam nitik 

yang tergolong motif batik geometris. Mungkin motif ini merupakan suatu motif yang 

dikembangkan oleh pembatik keturunan Arab karena pada umumnya orang Arab yang 

beragama Islam tidak mau menggunakan ornamen berbentuk benda hidup, misalnya 

binatang atau burung. Mereka lebih suka ragam hias yang berbentuk geometris. S.K 

Sewan Santoso, S.Teks dalam bukunya Seni Kerajinan Batik Indonesia yang diterbitkan 

Balai Penelitian Batik dan Kerajinan , Lembaga Penelitian dan Pendidikan Industri, 

Departemen Perindustrian RI (1973) mengatakan bahwa motif Jlamprang di 
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Pekalongan dopengaruhi oleh Islam. Artinya, motif ini lahir dari perajin batik keturunan 

arab yang beragama islam. Adanya larangan dalam Islam menggambar binatang 

maupun manusia mendorong perajin batik Pekalongan menciptakan motif hias 

geometris. Motif jlamprang menurut peneliti ini termasuk motif nitik dan tergolong 

dalam ragam hias geometris.  

Dr. Kusnin Asa berpendapat bahwa Jlamprang merupakan bentuk motif 

kosmologis dengan mengetengahkan pola ragam hias ceplokan bentuk lung-lungan dan 

bunga padma, menunjukan makna tentang peran dunia kosmis yang hadir sejak agama 

Hindu dan Buddha berkembang dijawa. Pola ceplokan yang distilirasi dalam bentuk 

dekoratif menunjukan corak peninggalan masa prasejarah yang kemudian menjadi waris 

agama Hindu dan Buddha. 

 

3. Analisa Karya 

a. Judul Rancangan 

Karya ini berjudul “Gitar Naga Air”, 

mengambil inspirasi dari motif batik naga air. 

Karakteristik motif batik ini melambangkan 

kekuatan, kewibawaan dan perubahan. Penulis 

akan mengembangkan motif ini di atas 

medium kayu berupa gitar elektrik sesuai 

dengan gaya pribadi penulis.  

Gambar 110. Motif Encim 

Sumber: www.batik-pekalongan.com 
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b. Analisis Struktur Visual 

Secara struktur umum, gitar terbagi menjadi body, neck dan head. 

1) Body (Badan Gitar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 111. Desain badan gitar tampak depan  Gambar 112. Badan gitar tampak depan 

Sumber: dokumentasi pribadi    Sumber: dokumentasi pribadi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 113. Desain badan gitar tampak belakang Gambar 114. Badan gitar tampak belakang 

Sumber: dokumentasi pribadi    Sumber: dokumentasi pribadi 
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Badan gitar terbuat dari kayu Mahoni. Motif utama pada badan gitar penampang 

depan adalah motif naga air dan ombak sedangkan motif pada penampang belakang 

adalah jlamprang. Ukuran dimensi dari badan gitar adalah 45x30 cm dengan ketebalan 

3 cm. 

 

2) Neck (Leher Gitar) 

Leher gitar berbentuk persegi panjang dengan salah satu permukaan yang rata 

dengan permukaan lainnya yang cembung. Bahan dasar pembuatan leher gitar ini adalah 

kayu Mapple. Panjang dari leher gitar adalah 50 cm dengan ketebalan 2 cm. Motif yang 

diterapkan penulis adalah motif ombak yang juga dipakai pada penampang depan badan 

gitar. 

Motif ombak ini diterapkan pada penampang belakang leher gitar, hal ini 

dikarenakan pada penampang depan leher merupakan kayu yang berwarna gelap 

sehingga sulit untuk dikembangkan motif pada bagian tersebut. Selain itu, penampang 

depan berfungsi untuk pengguna gitar mengetahui notasi atau nada yang akan 

dimainkan sehingga jika terdapat motif maka akan menyulitkan pengguna gitar 

khususnya pemula. 
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Gambar 115. Desain leher gitar tampak belakang  Gambar 116.Leher gitar tampak belakang 

Sumber: dokumentasi pribadi     Sumber: dokumentasi pribadi 

 

3) Head (Kepala Gitar) 

Pada bagian kepala gitar berbentuk dasar segi enam tak beraturan sehingga 

tampak dinamis. Kepala gitar ini terbuat dari bahan yang sama dengan leher gitar yaitu 

kayu maple. Motif yang digunakan adalah motif ombak yang sama dengan penampang 

belakang leher gitar. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 117. Desain kepala gitar tampak depan  Gambar 118. Kepala gitar tampak depan 

Sumber: dokumentasi pribadi     Sumber: dokumentasi pribadi 
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Gambar 119. Desain kepala gitar tampak belakang Gambar 120. Kepala gitar tampak belakang 

Sumber: dokumentasi pribadi    Sumber: dokumentasi pribadi 

 

c. Analisis Unsur Visual 

Pada penampang depan gitar batik ini terdapat motif naga air dan ombak. Motif 

naga yang sedang meliukkan badannya yang berwarna biru, begitu pula dengan warna 

motif ombak yang mengapitnya. Latar gitar ini sengaja tidak deberi warna agar 

menunjukkan karakteristik serat kayu yang digunakan. Keseluruhan gitar ini didominasi 

warna biru. Unsur visual lain yang terdapat pada penampang depan gitar batik ini adalah 

garis dan titik. Garis dipakai untuk membuat dan membentuk motif naga dan ombak, 

sedangkan titik digunakan untuk mengisi sisik naga. 
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Pada penampang belakang gitar batik dimuat motif jlamprang. Warna yang 

digunakan adalah biru tua dan biru muda. Garis dan titik-titik disusun secara geometris 

untuk membentuk pola motif jlamprang sebagai motif utama pada penampang belakang 

gitar batik ini. 

Pada leher gitar terdapat motif ombak. Motif ombak yang digunakan sama 

dengan ombak pada penampang depan gitar. Warna latarnya adalah biru. Unsur visual 

garis banyak digunakan pada bagian ini yang membentuk motif ombak. 

Motif yang dipakai pada penampang belakang leher 

gitar batik ini digunakan pula pada penampang depan 

kepala gitar batik, namun dibuat lebih sederhana karena 

permukaannya yang tidak begitu luas. Jika pada leher gitar 

terdapat tiga bunga, maka pada kepala gitar hanya terdapat 

satu bunga saja. 

Seperti pada penampang depan kepala gitar, pada 

penampang belakang kepala gitar penulis mengembangkan 
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motif yang sama yaitu motif ombak. Unsur visual garis sangat kental pada bagian ini 

untuk membentuk motif ombak. 

Semua motif yang diterapkan pada gitar batik ini adalah motif-motif yang 

berasal dari pesisir Pekalongan yaitu motif naga air dan jlamprang beserta 

pengembangannya. Unsur-unsur visual yang sangat terasa antara lain adalah komposisi 

warna, garis dan titik. 

 

d. Prosedur Kerja 

Pada dasarnya prosedur kerja dalam pembuatan gitar batik ini sama dengan 

pembuatan sebuah kain batik, namun terdapat beberapa perbedaan menyangkut bahan 

dasar yang digunakan adalah kayu. Cara pembuatan gitar Naga Air ini sama dengan 

gitar sebelumnya yaitu membuat desain pola batik, Melumuri gitar dengan cairan 

H2O2, mencanting gitar, mewarnai gitar, pelorodan, penjemuran dan finishing. 
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Gambar 121. Desain pola gitar Naga Air 

Sumber: Dokumentasi Pribadi Penulis 
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VI.  PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Batik merupakan warisan kebudayaan dunia yang berasal dari Indonesia. Batik 

tumbuh dengan pesat seiring kemajuan jaman dan perkembangan kreativitas para 

seniman batik. Selain pada medium kain batik, batik juga dapat diaplikasikan pada 

medium kayu. Kain dan kayu memiliki beberapa kesamaan di antaranya memiliki pori-

pori, dapat meresapkan air, kuat dan lain-lain sehingga memungkinkan dapat diterapkan 

teknik batik pada medium kayu tersebut. 

Jenis kayu yang dapat dibatik adalah jenis kayu yang memiliki warna dasar kayu 

yang cerah, pori-pori besar dan ringan seperti kayu mahoni, sengon, damar dan lain-

lain. Hal ini dimaksudkan agar warna dapat meresap dengan baik sehingga 

mendapatkan hasil yang maksimal. 

Pada kehidupan sehari-hari, banyak kita jumpai berbagai jenis pemanfaatan kayu 

sebagai bahan dasar suatu produk. Pada kesempatan ini penulis mencoba 

mengaplikasikan batik pada medium kayu berupa produk gitar elektrik. Bahan dasar 

pembuatan gitar elektrik ini adalah kayu damar. Penulis mengembangkan motif batik 

pesisir Pekalongan dikarenakan motif-motif tersebut tidak memiliki nilai kesakralan 

yang tinggi sehingga penulis bebas mengembangkan, memodifikasi dan menerapkan 

motif-motif tersebut pada suatu media. 

Teknik yang dipakai dalam pembuatan gitar batik adalah teknik batik di atas 

medium kayu. Teknik ini sama dengan teknik batik pada medium kain dari awal hingga 

akhir serta alat dan bahan yang digunakanpun sama, yang membedakan hanya pada saat 
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finishing. Pada tahap akhir ini, gitar batik dilapisi oleh politur khusus kayu. Penulis 

menggunakan politur kayu dengan emultion air sebagai campurannya. 

  

B. Saran 

Berdasarkan hasil evaluasi karya inovatif ornamen batik pesisiran pada produk 

gitar elektrik, dapat disarankan: 

1. Dalam proses pembuatan batik kayu disarankan jangan menggunakan pewarna alam 

karena warna tersebut tidak akan meresap ke dalam pori-pori kayu secara maksimal. 

Warna alam akan mengalami penurunan drastis pada saat proses pelorodan. 

Disarankan menggunakan pewarna kimia Naphtol sebagai pewarna batik kayu. 

Celupkan kayu secara berulang-ulang ke dalam pewarna Naphtol untuk hasil yang 

maksimal. 

2. Pilihlah jenis kayu yang bersifat terang seperti mapple, jati belanda, damar dan lain-

lain. Pada dasarnya kayu tidaklah berwarna putih atau terang, untuk itu maka lumuri 

kayu dengan cairan H2O2 sebelum proses pembatikan dimulai. H2O2 akan 

membantu meningkatkan kecerahan warna kayu. Proses ini diperlukan agar warna 

batik bisa lebih terang dan jelas seperti pewarnaan pada kain. 

3.  Teknik membatik selain dapat diaplikasikan pada kain juga dapat diterapkan pada 

kayu. Hal ini memungkinkan para masyarakat pada umumnya dan seniman batik 

pada khususnya untuk dapat mengembangkan media lain yang dapat diteapkan 

teknik batik tersebut. 

4. Publikasi yang meluas kepada masyarakat tentang pengaplikasian batik pada 

medium kayu. 
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5. Adanya suatu program baik pemerintah maupun swasta agar batik kayu dapat 

berkembang sebagai industri kreatif yang besar sehingga menciptakan lapangan 

kerja baru. 

6. Gunakanlah produk Indonesia yang mencirikan nilai-nilai kebudayaan bangsa agar 

tercipta rasa cinta tanah air.  

 

 

 

 

 

 

 


