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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Batik tulis adalah sebuah kain pola bergambar yang proses pembuatannya 

menggunakan malam atau lilin batik yang telah dicairkan dan dilukiskan 

menggunakan canting batik. Pembuatan kain batik meliputi tahap pembuatan pola, 

penulisan malam batik, pewarnaan kain batik dan peluruhan sisa malam batik. Pada 

pembuatan pola dan pelukisan malam batik diperlukan keterampilan khusus, 

dimana keterampilan tersebut sudah sulit dijumpai. Untuk mengatasi hal tersebut 

maka dibuatlah sebuah mesin yang mana dapat berfungsi menggantikan pekerjaan 

pembatik dalam membuat pola batik dan menuliskan malam pada pola batik. 

Teknologi mesin yang mungkin diterapkan adalah teknologi mesin CNC 

dan juga Plotter. Mesin berbasis CNC (computer numerical control) yang dijual 

secara  online, seperti mesin pemotong Laser (Laser Engraving Machine), mesin 

bubut ukir (Drilling engraver machine), 3D printing machine, Plotter Drawing 

machine dan Water Jet Cutting dijual dengan harga yang terbilang sangat mahal. 

Harga untuk mesin yang berukuran kecil dijual mulai dengan harga 2,8 jutaan 

hingga puluhan bahkan ratusan juta untuk mesin berskala besar [1] . Sebelumnya 

telah berhasil dibuat sebuah project rancang bangun mesin plotter batik tulis 

berbasis CNC karya Abdul Rahman Fauzi dan Hery Siswanto, mesin ini dibuat 

dengan tujuan mempercepat waktu produksi dan mempermudah proses pembuatan 

batik tulis tanpa melepas unsur keunikan dari batik tersebut [2] . 

Mesin plotter batik tulis ini terbuat dari konstruksi kayu yang terbilang 

lebih murah biaya pembuatannya dibanding dengan yang dijual di toko-toko online, 

hanya saja pada saat proses tes uji coba (test drive) yang telah dilakukan pada mesin 

plotter batik tulis karya Abdul Rahman Fauzi dan Hery Siswanto, mesin ini  

ditemukan beberapa kelemahan, kelemahan tersebut diantaranya : 

1. Ketidakpresisiannya konstruksi 

Konstruksi mesin plotter batik yang terbuat dari kayu (kayu 

polywood) yang memiliki sifat ringan, gampang dibentuk namun mudah 

bengkok, sangat memungkinkan menyebabkan konstruksi akan 

mengalami ketidakpresisian.
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2. Mesin Plotter mengalami bunyi berdecit dan bergetar berlebihan saat 

berkerja 

Ketidakpresisian konstruksi akibat lengkung atau bengkok 

menyebabkan kerja alat menjadi tidak mulus, ini berakibat seret dan bunyi 

berdecit serta bergetar berlebih. 

3. Konstruksi tidak kokoh dan tidak stabil 

Konstruksi kayu yang digunakan pada mesin plotter batik memiliki 

kekuatan serta umur bahan yang relatif lebih kecil dan lebih sedikit jika 

dibandingkan dengan konstruksi dari acrylic ataupun alumunium. 

 

Penelitian ini digunakan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang 

dimiliki oleh mesin plotter tulis yakni berupa tidak presisinya konstruksi, bunyi 

berdecit serta getaran berlebih akibat konstruksi yang bengkok, ini juga 

memperbaiki ketidakstabilan serta ketidakkokohan kayu konstruksi sehingga 

meningkatkan performa dari kinerja mesin plotter batik tersebut. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang, dapat dirumuskan permasalahan adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimanakah desain dan pemilihan bahan material yang sesuai untuk 

konstruksi pada plotter batik CNC agar konstruksi lebih presisi, lebih 

stabil, minim getaran, lebih kokoh serta mengatasi kemungkinan bahan 

material melendut. 

1.3 Tujuan 

Adapun tujuan dari penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Menghasilkan plotter batik tulis berbasis CNC yang memiliki kepresisian 

tinggi,  stabil serta kokoh juga minim getaran sehingga performa 

kinerjanya dapat ditingkatkan 

1.4 Manfaat 

Batik adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang mendunia dan 

mendapat pengakuan oleh UNESCO [3], batik telah menjadi salah satu ikon khas 

Indonesia yang dikenal oleh dunia. Kain batik terlebih lagi dari jenis kain batik tulis 

memiliki permintaan yang tinggi di pasaran, baik permintaan dalam negeri maupun 
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dari berbagai mancanegara. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa event besar 

sekelas dunia yang mengadakan fasion show menggunakan busana dari kain batik 

khas Indonesia. 

Salah satu permasalahan pada industri sentra pengrajin batik terkhususnya 

batik tulis adalah lamanya proses produksi batik tulis itu sendiri, batik tulis dibuat 

dengan cara manual  menggunakan gambar tangan, hal ini sangat memerlukan 

waktu yang sangat lama, terlebih lagi apabila batik tulis tersebut memiliki pola 

gambar yang rumit, dapat dibayangkan berapa lama waktu pengerjaan untuk satu 

lembar kainnya, kecepatan membatik pada kain batik bergantung pada 

keterampilan pembatik dan pengalaman yang di miliki sang pembatik tersebut. 

Permasalahan selanjutnya adalah kelangkaan pengrajin batik yang disebabkan oleh 

kecilnya angka regenerasi pengrajin pembatik akibat minimnya minat generasi 

muda untuk menjadi pengrajin batik [4]. 

Penggunaan mesin CNC batik tulis yang telah mengalami pengembangan 

dari generasi sebelumnya ini diharapkan dapat memudahkan pengrajin serta 

industri sentra pembuat batik di dalam proses pembuatan batik tulis, dengan cara 

mempercepat durasi pembuatan batik tulis menggunakan Sistem Computer 

Numerical  Control, mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menggambar pola 

batik dengan pola-pola rumit, meminimalisir kesalahan dalam proses menggambar 

pola batik, hingga pada akhirnya menaikkan jumlah produksi batik tulis dari sentra 

pembuatan batik tulis itu sendiri. Mesin CNC Batik tulis ini juga menyempurnakan 

kelemahan-kelemahan yang sebelumnya terdapat pada mesin plotter batik generasi 

sebelumnya sehingga meningkatkan kinerja dari alat. 

1.5 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Konstruksi yang akan digunakan pada mesin CNC plotter batik adalah 

rangka dari V-slot Alumunium profile serta acrylic plate. 

2. Ukuran dari kain batik yang mampu gambar oleh mesin CNC plotter batik 

berukuran 30cm x 30 cm. 

3. Pembahasan rancangan canting batik yang dicontrol suhu dan jarum katup 

pada nozzle tidak dibahas. 
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