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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Di Indonesia batik dibuat di berbagai daerah, terutama di pulau jawa. Jawa

Timur dan Jawa Tengah merupakan salah satu pusat kegiatan membatik.

Dibandingkan dengan perhatian dari daerah lain, batik dari Jawa lebih halus

pembatikannya. Setiap daerah pembatikan mempunyai keunikan dan ciri khas

masing-masing, baik dalam ragam hias maupun tata warnanya. Namun demikian,

dapat dilihat adanya persamaan maupun perbedaan antara batik di berbagai daerah

tersebut.

Industri batik di Indonesia merupakan salah satu industri kerajinan rakyat

yang berkembang pesat. Sekarang batik telah menjadi bagian yang tak terpisahkan

dari kehidupan masyarakat nusantara. Diberbagai tempat dan kesempatan kita

dapat melihat keanekaragaman batik ditinjau dari pola hiasan tata warna, serta

fungsi dan maknanya. Batik telah menjadi salah satu hasil seni budaya bangsa

Indonesia, tetapi juga dikagumi dan diminati oleh bangsa-bangsa lain di dunia.

Masih dapat bertahannya seni batik sampai saat ini tidak dapat dilepaskan

dari adanya rasa kebangsaan dan usaha untuk melestarikan pemakaian batik dalam

bentuk busana tradisional maupun busanan masa kini. Memang dalam

kenyataannya beberapa daerah penghasil batik telah mengurangi kegiatannya,

bahkan diantara mereka ada yang tidak berarti lagi sebagai daerah penghasil batik.

Mereka lebih tertarik pada bidang usaha yang dianggapnya lebih memberikan

keuntungan dan masa depan yang lebih baik. Namun tidak berarti bahwa batik



2

dengan gaya dan selera dari daerah tersebut menghilang dari peredaran. Ini

disebabkan karena beberapa daerah pembuat batik lainnya yang masih

berkembang mengambil alih pembuatannya.

Dalam sejarah perkembangannya produk batik banyak mengalami

perkembangan, yaitu dari corak-corak lukisan binatang dan tanaman, beralih pada

motif abstrak yang menyerupai awan, relief candi, wayang beber dan sebagainya.

Melalui penggabungan corak lukisan dengan seni dekorasi pakaian, muncul seni

batik tulis seperti yang dikenal pada saat ini (Hartati, 2015) Dalam

memperjuangkan batik sebagai warisan budaya Indonesia terhadap warga negara

juga memiliki peran yang penting. Misalnya saja seorang desainer atau pengrajin

memiliki peranan vital dalam memperkenalkan batik. Seperti yang telah

dipaparkan di atas, desainer atau pengrajin batik banyak melakukan peragaan

busana batik di dalam dan luar negeri dengan bekerjasama dengan Departemen

Budaya dan Pariwisata.

Selama ini batik sudah mendapat pasar yang cukup signifikan di dalam

negeri. Tapi di luar negeri harus direncanakan lebih jauh, agar batik juga

mendatangkan banyak devisa sebagai komoditas ekspor sekaligus produk

ekonomi kreatif. Forum Komunitas Batik untuk memfasilitasi komunitas dan

kerjasama antar spektrum komunitas batik yang luas, baik pemerintah maupun

swasta. Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni yang tinggi dan telah

menjadi bagian dari budaya Indonesia. Batik berasal dari bahasa Jawa “amba”

yang berarti menulis dan titik. Batik berarti gambar yang ditulis pada kain dengan

mempergunakan malam sebagai media sekaligus penutup kain batik (Bella, 2010).
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Perkembangan motif batik dipengaruhi oleh ilham alam sekitar daerah

produsen batik tersebut. Batik bukan sekedar lukisan yang dituliskan pada kain

dengan menggunakan canting. Sebab, motif yang dituliskan pada selembar kain

batik selalu mempunyai makna tersembunyi. Tidak hanya motif yang memiliki

makna didalamnya, melainkan bentuk dan warna juga mempunyai makna

tersendiri yang ingin disampaikan melalui kain batik. Sebab, setiap orang tentu

memiliki penafsiran yang berbeda-beda terhadap suatu objek yang mereka lihat.

Dengan keseragaman makna yang diciptakan, seperti pada batik Arum Dalu dan

Batik Sekar Jagad, maka dapat membuat masyarakat lebih mudah mengetahui dan

menerima motif batik tersebut.

Batik adalah bagian dari budaya bangsa Indonesia sejak lama dan

merupakan kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi. Wanita Indonesia khususnya

jawa dimasa lalu, membuat batik merupakan ketrampilan yang menjadi mata

pencarian sehingga membuat batik merupakan pekerjaan eksklusif. Batik juga

merupakan salah satu bahan busana yang banyak dikenakan orang jawa. Seni

batik berbeda dengan seni yang lain, dilihat dari kedalaman maknanya. Hal ini

menujukkan bahwa masalah seputar wanita selalu menarik untuk disimak.

Berbagai media maupun seminar selalu mengupas hal-hal yang berkaitan

dengan wanita baik itu percintaan, pekerjaan, karir, olah raga, perhiasan, busana,

kesehatan, perkawinan, rumah tangga dan masih banyak lagi. Objek dalam kajian

semiotik pada skripsi ini mengenai hal-hal yang berhubungan dengan wanita,

khususnya gaya berbusana wanita dalam lingkup berbusana nasional sebagai salah

satu gaya hidup masa kini.



4

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti

lebih jauh mengenai busana batik sebagai medium komunikasi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan

masalah dalam penelitian ini adalah: untuk mengetahui busana batik dalam

konteks komunikasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan diadakan penelitian ini

adalah untuk mendeskripsikan busana batik dalam konteks komunikasi.

1.4 Kegunaan penelitian

1. Kegunaan Akademis

Diharapkan mampu memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan

dalam bidang ilmu komunikasi khususnya, yang berkenaan tentang busana

batik dan juga diharapkan dapat bermanfaat untuk peneliti selanjutnya dan

menjadi referensi bagi peneliti yang akan meneliti dalam bidang analisis

isi kuantitatif.

2.  Kegunaan Praktis

Diharapkan dapat menambah pemahaman pada khalayak luas dan dapat

memberikan kontribusi cara pandang terhadap busana batik sebagai media

komunikasi batik sebagai media komunikasi.


