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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Batik 

Menurut Jusri dan Idris (2012) secara terminologi, batik berasal dari kata 

“mba” (dari bahasa Jawa) artinya menulis dan “tik” (dari bahasa melayu) yang 

berarti tik-tik atau tetes, jadi batik didefinisikan sebagai menulis titik-titik yang 

dibuat dengan menggunakan alat canting atau cap menggunakan malam/lilin 

sebagai bahan perintang warna di atas media kain.  Berdasarkan SNI No 41/st/74 

dalam Nurdalia (2006), batik adalah bahan kain tekstil hasil pewarnaan menurut 

motif khas batik Indonesia yang pembuatannya menggunakan malam/lilin sebagai 

zat perintang. Perkembangan produk batik sangat dipengaruhi oleh selera 

konsumen dan perubahan waktu maupun model. Hingga saat ini teknik membatik 

tidak hanya diaplikasikan di media kain saja, namun juga di berbagai media lainnya 

seperti kayu dan kulit. 

Penggolongan jenis batik berdasarkan cara melekatkan lilin batik maupun 

cara penyelesaiannya. Berdasarkan cara pelekatan lilin batik, batik dapat 

dikelompokan menjadi batik cap, tulis dan kombinasi cap-tulis. Berdasarkan cara 

penyelesaian batik, penggolongannya sangat bervariasi dan terus berkembang 

sesuai perkembangan teknologi dan kreativitas pembatik seperti batik kerokan, 

lorodan, remukan, lukis dsb (ProLH-GTZ, 2007). 

Cara/proses membatik telah dikenal sejak ribuan tahun lalu, sayangnya 

tidak ada yang mengetahui secara pasti tentang asal usul batik. Namun, menurut 

Nurainun et al. (2008) ada yang berpendapat teknik membatik berasal dari Sumeria 

dan dikembangkan di Jawa setelah dibawa oleh pedagang India. Saat ini, 

pembuatan batik ada di banyak negara seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Sri 

Langka, India bahkan  di beberapa negara Benua Afrika. Walaupun demikian, batik 

yang paling terkenal di dunia adalah batik yang berasal dari Indonesia khususnya 
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dari Jawa. Hal ini mungkin disebabkan oleh rumitnya teknik pembuatan batik serta 

motifnya yang spesifik (Nurainun et al., 2008). 

 

2.2 Proses Pembuatan Batik 

Metode pembuatan batik adalah proses-proses pekerjaan dari permulaan 

yaitu dari bahan mori batik sampai menjadi kain batik (Susanto dan Sewan, 1980). 

Pengerjaannya dibagi menjadi 2 proses yaitu proses persiapan dan pembuatan batik. 

Proses persiapan merupakan rangkaian pengerjaan pada mori hingga menjadi kain 

yang siap untuk dibuat batik. Pekerjaan persiapan meliputi nggirah (mencuci) atau 

ngetel, nganji (menganji) dan ngemplong (setrika, kalander). Proses pembuatan 

batik merupakan pengerjaan dalam pembuatan batik yang sebenarnya (Nurdalia, 

2006). 

Secara umum pembuatan batik dilakukan dengan beberapa tahapan proses. 

Dimulai dari proses persiapan, kemudian dilanjutkan dengan proses pembatikan, 

pewarnaan, pelorodan dan diakhiri dengan proses pencucian (Gambar 2.1). 

 

Gambar 2.1 Proses Pembuatan Batik (Nurdalia, 2006) 
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Penjelasan untuk tiap tahapan proses produksi batik adalah sebagai berikut: 

1. Pembatikan 

Pada proses ini kain yang telah diberi motif menggunakan pensil 

ditutup dengan malam atau lilin batik menggunakan alat yang disebut 

canting. Canting dapat berupa cap (untuk menghasilkan batik cap) maupun 

canting tulis (untuk membuat batik tulis). Suhu lilin batik pada waktu 

dilekatkan berkisar antara 100 - 110 °C untuk batik tulis dan sekitar 150 °C 

untuk batik cap (Nurdalia, 2006). Bagian kain yang ditutup dengan malam 

tidak akan terwarnai pada saat proses pewarnaan. Menurut Kudiya et al. 

(2014) komposisi lilin yang digunakan untuk proses pembatikan terdiri dari 

mata kucing, gondo rukem, mikro wax, parafin, kote, dadu dan kendal. 

Komposisi komponen malam dibuat sedemikian rupa agar dapat sesuai 

dengan jenis batik yang ingin dibuat. 

2. Pewarnaan 

Proses pewarnaan adalah pemasukan zat pewarna ke dalam serat-

serat kain sehingga diperoleh warna-warna yang bersifat kuat. Pada 

umumnya proses pewarnaan melalui dua tahap, yaitu pewarnaan 

(memasukkan zat warna ke dalam serat kain) dan fiksasi (mengubah 

struktur zat warna sehingga terikat dengan serat kain). Zat fiksator yang 

digunakan sangat tergantung pada spektrum warna yang diinginkan jenis zat 

warna yang digunakan. Pewarnaan pada pembatikan dilakukan secara 

pencelupan. Celupan batik pada umumnya dilakukan sesuai dengan kondisi 

dan keadaan batik, yaitu: 

 Dilakukan pada suhu dingin, agar lilin batik yang menempel tidak 

meleleh. 

 Perbandingan air larutan kecil dan konsentrasinya dibuat tinggi karena 

menggunakan alat celup sederhana. 

 Pencelupan dilakukan dalam waktu yang singkat, apabila dikehendaki 

warna yang lebih tua maka proses pencelupan tetap dilakukan dengan 

waktu yang singkat namun dengan pengulangan yang lebih banyak. 
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3. Pelorodan 

Proses pelepasan lilin dilakukan melalui dua cara yaitu melepas 

sebagian lilin (kerokan) dan seluruhnya (melorod). Kerokan yaitu melepas 

lilin dengan alat cawuk setelah kain batik direndam dalam air selama satu 

malam. Setelah dikerok kain batik disikat sambil dibasahi dengan larutan 

NaOH. Sedangkan pada proses melorod, kain batik dimasukkan ke dalam 

air mendidih yang ditambah tepung tapioka atau soda abu (Na2CO3). 

Penambahan soda abu yang bersifat basa dimaksudkan untuk 

menimbulkan reaksi penyabunan pada lilin yang menempel, sehingga 

mudah terlepas dari kain. Pada umumnya proses pembuatan batik 

menggunakan teknik lorodan untuk melepaskan lilin. 

4. Pencucian 

Merupakan salah satu proses pembuatan batik yang dilakukan untuk 

menghilangkan sisa zat warna yang tidak masuk pada serat kain dan juga 

sisa lilin yang menempel dari proses pelorodan. Proses pencucian umumnya 

dilakukan hanya menggunakan air bersih tanpa ditambah dengan detergen. 

Pada proses pembuatan batik terdapat dua fasa proses pencucian, yaitu: 

a) Pencucian setelah proses pewarnaan yang bertujuan untuk 

menghilangkan sisa zat warna yang tidak masuk ke dalam serat kain 

b) Pencucian setelah proses pelorodan yang bertujuan untuk 

menghilangkan sisa lilin yang masih menempel pada kain. 

 

2.3 Pewarna Batik 

Dahulu sebelum Indonesia dibanjiri dengan zat zat warna sintetis, para 

pengrajin batik di Indonesia menggunakan bahan alam (terutama tumbuhan) untuk 

proses pewarnaannya. Namun, setelah zat warna sintetis ditemukan oleh William 

Henry Perkin pada tahun 1856 (Parreira dan Alves 2012), penggunaan zat pewarna 

dari bahan alam untuk pembatikan mulai tergantikan. Penggunaan zat warna sintetis 

ini lebih disukai oleh pengrajin batik karena memiliki ketahanan luntur yang lebih 

baik dibandingkan dengan warna dari bahan alam. Sebagai contoh untuk warna biru 
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yang awalnya menggunakan daun indigofera diganti dengan indigo sintetis yang 

dibuat dari anilin dan monochlor asetat, untuk warna kuning yang awalnya 

menggunakan kunir atau tegeran berubah menjadi auramin (suatu cat basis) dan 

untuk warna merah mengkudu diganti dengan Napthol dan Garam Diazonium 

(Susanto 1973). 

Zat warna yang lazim dipergunakan pada industri batik cap dan tulis di 

Kabupaten Bantul adalah zat warna Napthol dari golongan azoic dan Indigosol dari 

golongan soluble vat dyes (bejana larut). Jenis pewarna ini didapatkan melalui jalur 

pengecer skala kecil yang berada di sekitar Kabupaten Bantul. Selain itu, pada 

umumnya industri batik rata-rata memproduksi tiap lembar kain batik dengan 3 

warna. 

2.3.1 Napthol 

Menurut Susanto (1973) zat warna Napthol ditemukan oleh Griesheim dari 

Jerman pada tahun 1911 dan mulai digunakan di Indonesia sekitar tahun 1930. Zat 

warna jenis ini banyak disukai oleh industri batik maupun di kalangan pertekstilan 

karena mudah cara pemakaiannya dan memiliki ketahanan yang baik. Faktor-faktor 

yang menyebabkan zat warna Napthol disukai oleh industri batik adalah: Dapat 

dipakai untuk mencelup secara dingin walaupun menurut William (1934) 

pewarnaan menggunakan zat warna Napthol paling baik dilakukan pada suhu 100 

˚C, ketahanan dalam proses pelorodan, warna yang dihasilkan sesuai yang 

dikehendaki (warna soga, wedelan, merah mengkudu, dll) dan proses pewarnaanya 

tidak memakan waktu lama (Susanto, 1973). Contoh struktur zat warna Napthol 

dapat dilihat pada Gambar 2.2. 

 

Gambar 2.2 Struktur Zat Warna Napthol AS-BO (Susanto,1973) 
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Pada aplikasi dalam pembatikan, Menurut Susanto (1973) zat warna 

Napthol terdiri dari dua komponen. Komponen pertama disebut Azoic Kopling 

Component (Napthol-AS) dan kedua adalah komponen Azoic Diazo Component 

(Garam Diazonium). Bila kedua komponen ini bertemu dalam bentuk larutan maka 

akan menghasilkan senyawa berwarna yang disebut warna Napthol. Menrurut 

Cristy (2001), senyawa Napthol-AS merupakan senyawa yang tidak larut air, 

sehingga harus dirubah menjadi bentuk Naptholat yang larut air dengan 

penambahan NaOH. Menurut Susanto (1973) senyawa Naptholat ini kemudian 

masuk ke dalam serat kain dan bersenyawa atau kopling dengan Garam Diazonium 

membentuk senyawa Napthol yang berwarna. Reaksi pewarnaan serat katun dengan 

zat warna Napthol dapat dilihat pada Gambar 2.3. 

Warna Napthol adalah suatu senyawa yang tidak larut air sehingga memiliki 

ketahanan cuci yang baik. Di industri batik, komponen Napthol-AS yang dilarutkan 

dengan bantuan NaOH (Senyawa Naptholat) dikenal sebagai obat 1 dan Garam 

Diazo dikenal sebagai obat 2. Berdasarkan wawancara, proses pewarnaan Napthol 

pada batik dilakukan secara celupan yang dilakukan dengan empat tahapan, yaitu: 

 

Gambar 2.3 Reaksi Pewarnaan Napthol dalam Serat Katun (Susanto, 1973) 
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1. Merendam kain dalam obat 1, dengan tujuan memasukan larutan Napthol 

ke dalam kain yang tidak tertutup lilin. Selama di rendam biasanya ada 

gerakan meratakan zat warna dengan cara diraba dengan tangan. 

2. Mengatuskan kain, dengan tujuan memastikan larutan obat 1 yang tidak 

masuk dalam serat kain lepas dari kain. 

3. Membangkitkan warna, dengan cara merendam kain yang telah dikatuskan 

kedalam obat 2. Karena reaksi pembangkitan warna berlangsung cepat 

maka volume dan konsentrasi unsur garam diazonium harus lebih besar dua 

sampai tiga kali lipat dari konsentrasi obat 1. 

4. Pencucian dan pembilasan, dilakukan dua kali yaitu setelah pencelupan obat 

2 dan setelah proses pelorodan. 

2.3.2 Indigosol 

Sejatinya Indigosol merupakan zat warna bejana tidak larut air, namun 

menurut Susanto (1973) Indigosol merupakan zat warna Bejana (vat dyes) yang 

telah dibuat bentuk leko ester sehingga dapat larut dalam air. Struktur zat warna 

Indigosol dapat dilihat pada Gambar 2.4. 

 

Gambar 2.4 Struktur Indigosol (Susanto, 1973) 

Dalam kondisi larut air, zat warna Indigosol masuk ke dalam serat kain 

melalui proses pencelupan. Menurut Susanto (1973) proses pembangkitan warna 

Indigosol terjadi di dalam serat kain melalui proses oksidasi dengan bantuan 

natrium nitrit (NaNO2) dan asam klorida (HCl), sehingga menjadi bentuk berwarna 

dan tidak larut dalam air (Gambar 2.5). 
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Gambar 2.5 Reaksi pewarnaan Indigosol (Susanto, 1973) 

Warna Indigosol banyak digunakan industri batik untuk menghasilkan 

warna-warna muda dan lembut. Menurut Susanto (1973) perbandingan zat warna 

Indigosol dan zat pengoksidasi yang digunakan untuk pencelupan menggunakan 

Indigosol adalah 1 : 2-3 bagian. Menurut Susanto (1973) Proses pewarnaan 

Indigosol umumnya dilakukan dengan cara: 

1. Bubuk cat dipasta dengan sedikit air sampai rata basah. 

2. Dituangi air panas (50 – 60 ˚C) secukupnya, diaduk hingga menjadi larutan 

jernih, natrium nitrit dilarutkan, lalu dimasukkan (dicampur dengan larutan 

cat). 

3. Tambahkan air dingin yang diperlukan, dan kemudian celup kain kedalam 

larutan. 

4. Kain celupan diangkat dan diatuskan di atas bak (sebentar) dan dijemur pada 

sinar matahari dengan dibuka rata. 

5. Kain kemudian dibangkitkan warnanya dengan larutan asam klorida dalam 

keadaan dingin, kemudian dicuci dengan air bersih. 

 

2.4 Karakteristik Limbah Industri Batik 

Proses pembuatan batik dari awal sampai penyempurnaan diindikasikan 

menggunakan bahan kimia yang mengandung unsur logam berat, sehingga bahan 

buangannya masih mengandung unsur logam berat tersebut. Apabila bahan 

buangan tersebut tidak diolah dengan baik, maka bahan buangan tersebut dapat 



13 

 

mencemari lingkungan (Sasongko & Tresna, 2010). Adapun karakteristik limbah 

batik meliputi: (i) karakteristik fisika yang terdiri atas warna, bau, zat padat 

tersuspensi dan temperatur dan (ii) karakteristik kimia yang terdiri atas bahan 

organik, anorganik, fenol, sulfur, pH, logam berat, senyawa racun (nitrit) dan gas 

(Muljadi, 2009). 

2.4.1 Kadmium (Cd) 

Kadmium adalah logam berwarna putih perak, lunak, mengkilap, tidak larut 

dalam basa, mudah bereaksi serta menghasilkan Kadmium Oksida bila dipanaskan. 

Kadmium (Cd) pada umumnya terdapat dalam kombinasi dengan Klor (Cd Klorida) 

atau Belerang (Cd Sulfit). Cd memiliki nomor atom 40, berat atom 112,4, titik leleh 

321°C, titik didih 767°C dan memiliki masa jenis 8,65 g/cm³ (Widowati, 2008).  

Logam Kadmium (Cd) memiliki karakteristik berwarna putih keperakan seperti 

logam aluminium yang tahan panas dan korosi. Kadmium (Cd) dapat digunakan 

untuk elektrolisis dan bahan pigmen untuk industri cat, enamel dan plastik. Logam 

Kadmium (Cd) biasanya selalu dalam bentuk campuran dengan logam lain terutama 

dalam pertambangan timah hitam dan seng (Darmono 1995). Kadmium (Cd) 

didapat bersama-sama Zn, Cu dan Pb dalam jumlah yang kecil. Industri alloy, 

pemurnian Zn, pestisida dll merupakan penghasil Kadmium (Cd) (Said, 2008). 

Kadmium (Cd) merupakan salah satu jenis logam berat yang berbahaya 

karena elemen ini beresiko tinggi terhadap pembuluh darah. Kadmium berpengaruh 

terhadap manusia dalam jangka waktu panjang dan dapat terakumulasi pada tubuh 

khususnya hati dan ginjal (Palar, 2004). 

2.4.2 Kromium (Cr) 

Kromium (Cr) merupakan salah satu logam mineral yang keberadaannya 

terkandung dalam lapisan bumi. Cr secara alamiah ditemukan dalam konsentrasi 

yang rendah di batuan, hewan, tanaman, tanah, debu vulkanik dan gas. Kromium 

sering ditemukan dalam bentuk persenyawaan padat/mineral dengan unsur-unsur 

lain. Cr tidak larut di dalam air dan asam nitrat, tetapi larut dalam asam sulfat encer 

dan asam klorida. Cr tidak dapat bercampur dengan basa, halogen, peroksida dan 
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logam. Kromium harus dihindarkan dari panas api, percikan api dan sumber-

sumber yang dapat menyebabkan kebakaran (Vogel, 1985). Kromium banyak 

digunakan di dalam penyepuhan, penyamakan kulit, pelapis kromat dan pelapis 

logam (Malkoc, 2007). Kromium mempunyai sifat tidak mudah teroksidasi oleh 

udara sehingga banyak digunakan sebagai pelapis logam, pengisi stainless steel, 

lapisan perlindungan untuk mesin-mesin otomotif dan perlengkapan-perlengkapan 

tertentu (Sax, 1987). 

2.4.3 Tembaga (Cu) 

Logam Tembaga (Cu) dapat masuk ke dalam semua strata lingkungan, baik 

itu pada strata perairan, tanah ataupun udara. Tembaga (Cu) masuk dalam ketiga 

strata lingkungan tersebut dari bermacam-macam sumber. Sumber masukan logam 

Tembaga (Cu) paling banyak adalah dari kegiatan perindustrian, kegiatan rumah 

tangga, pembakaran serta mobilitas bahan bakar (Liantira, 2015). Tembaga (Cu) 

adalah logam berwarna merah muda yang lunak dapat ditempa dan liat. Tembaga 

(Cu) dalam tabel periodik memiliki lambang Cu dengan nomor atom 29 dan 

memiliki massa atom standar 63,546 g/mol. Logam Cu melebur pada 1038 ˚C dan 

memiliki titk didih 2562 ̊ C. Tembaga (Cu) memiliki potensial elektroda standarnya 

positif (+0,34 V untuk pasangan Cu/Cu²⁺), Cu tidak larut dalam asam klorida dan 

asam sulfat encer, meskipun dengan adanya oksigen Cu bisa larut sedikit. Logam 

ini banyak digunakan pada pabrik yang memproduksi alat-alat listrik, gelas dan zat 

warna yang biasanyabercampur dengan logam lain seperti alloi dengan perak, 

kadmium, timah putih dan seng (Novita dkk, 2015). Logam ini banyak digunakan 

pada pabrik yang memproduksi alat-alat listrik, gelas dan zat warna yang biasanya 

bercampur dengan logam lain (Junita, 2013). 

Logam berat Cu berbeda dengan logam-logam berat lainnya seperti Hg, Cd 

dan Cr. Logam berat Cu digolongkan ke dalam logam berat dipentingkan atau 

logam berat esensial. Artinya, meskipun Cu merupakan logam berat beracun, unsur 

logam berat ini sangat dibutuhkan tubuh meskipun dalam jumlah yang sedikit. Oleh 

karena itu, Cu termasuk ke dalam logam-logam esensial bagi manusia. Toksisitas 

yang dimiliki Cu baru akan bekerja dan memperlihatkan pengaruhnya apabila telah 
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masuk ke dalam tubuh organisme dalam jumlah besar atau melebihi nilai toleransi 

organisme terkait (Palar, 1994). 

 

2.5 Beban Pencemaran 

Menurut Donald et al. (2013) beban (load) adalah berat suatu zat yang 

masuk melalui suatu titik tertentu ke dalam badan air. Semakin besar jumlah zat 

yang masuk ke badan air maka semakin besar bebannya. Zat yang dimaksud dapat 

berbentuk padat, cair maupun gas. Masuknya zat-zat tersebut dapat memengaruhi 

kesetimbangan yang ada di dalam badan air. 

Berdasarkan PermenLH Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Tata Laksana 

Pengendalian Pencemaran Air, beban pencemaran air adalah jumlah suatu unsur 

pencemar yang terkandung dalam air atau air limbah. Berdasarkan definisi tersebut, 

informasi beban pencemaran oleh satu atau sekumpulan kegiatan aktivitas manusia 

dapat digunakan untuk memrediksi sejauh mana dan seberapa lama suatu sumber 

air dapat tetap memenuhi fungsinya. 

Mekanisme penetapan daya tampung beban pencemaran suatu sumber air 

(danau/sungai) diatur di dalam PermenLH Nomer 1 Tahun 2010, yaitu sumber air 

yang melintas antar provinsi atau negara harus menunjukkan besarnya kontribusi 

beban pencemaran air dari masing-masing sumber pencemar air terhadap sumber 

air. Oleh karena itu, atas dasar pertimbangan bahwa karakteristik air limbah dari 

suatu kegiatan berbeda dengan kegiatan lainnya maka baku mutu air limbah 

ditetapkan dengan mempertimbangkan aspek karakteristik air limbah yang 

dihasilkan. Parameter yang ada pada air limbah tidak semuanya digunakan sebagai 

baku mutu air limbah. Parameter-parameter pokok saja yang diatur dalam baku 

mutu air limbah. 

Beban Pencemaran Maksimum (BPM) adalah nilai yang menggambarkan 

kemampuan dari sumber air untuk menerima suatu beban pencemaran dari berbagai 

sumber pencemar tanpa menjadikan sumber air ikut tercemar. Hasil dari nilai BPM 
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yang telah didapatkan akan digunakan sebagai alat pertimbangan penentuan 

keputusan dan kebijakan daerah seperti : 

a. Penetapan rencana tata ruang 

b. Pemberian izin usaha atau kegiatan 

c. Pemberian izin pembuangan limbah 

d. Penetapan mutu air serta arah kebijakan pengendalian pencemaran air 

(Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010). 

Perhitungan BPM dilakukan per parameter sehingga dapat ditentukan beban 

pencemaran yang diperbolehkan untuk dibuang ke badan sungai. Air dikatakan 

tercemar sebenarnya sangat relatif terhadap penggunaannya. Setiap kualitas air 

sampai di bawah tingkat kualitas tertentu sehingga menyebabkan tidak sesuai lagi 

dengan penggunaannya dapat dikatakan pencemaran air. Oleh karena itu, nilai 

Beban Pencemaran Sebenarnya (BPA) harus lebih kecil dari Nilai Beban 

Pencemaran Maksimum (BPM) untuk setiap industri. 

 

2.6 Sistem Informasi Geografis (SIG) 

Sistem informasi geografis (SIG) adalah sistem informasi yang digunakan 

untuk memasukkan, menyimpan, memanggil kembali, mengolah, menganalisis, 

dan menghasilkan data bereferensi geografis atau data geospasial untuk mendukung 

pengambilan keputusan dalam perencanaan dan pengelolaan penggunaan lahan, 

sumber daya alam, lingkungan, transportasi, fasilitas kota dan pelayanan umum 

lainnya (Murai, 1999). Secara garis besar, tahapan utama dalam penerapan SIG 

adalah sebagai berikut (Bappeda Provinsi NTB, 2012) : 

1. Tahap Input Data 

Thap input data meliputi proses perencanaan, penentuan tujuan, 

pengumpulan data, serta memasukkannya ke dalam komputer. 

2. Tahap Pengolahan Data 

Tahap pengolahan data meliputi kegiatan klasifikasi dan stratifikasi data, 

komplisi serta geoprosesing (clip, merge, dissolve). 
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3. Tahap Analisis Data 

Tahap analisis data dilakukan berbagai macam analisis keruangan, seperti 

buffer, overlay dll 

4. Tahap Output 

Tahap output merupakan fase akhir, dimana berkaitan dengan penyajian 

hasil analisis yang telah dilakukan, apakah disajikan dalam bentuk peta 

hardcopy, tabulasi data, CD sistem informasi maupun dalam bentuk situs 

website. 
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