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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Saat ini telah tersedia canting elektrik yang telah beredar di pasaran seperti 

pada beberapa halaman media toko online berikut ini (diakses pada tautan 

https://www.tokopedia.com/mandapanda/canting-elektrik-canting-listrik, 

https://shopee.co.id/Canting-Batik-elektrik-i.4371529.400753597, 

https://www.bukalapak.com/p/elektronik/elektronik-lainnya/mkx7f-jual-

canting-elektrik?from=list-product&product_owner=normal_seller). Uji 

coba yang telah dilakukan pada canting elektrik tersebut yang terhubung pada 

mesin plotter batik berbasis CNC (Computer Numerical Control) masih 

ditemukannya beberapa kelemahan antara lain : 

1. Melubernya cairan malam. 

Melubernya cairan malam pada bagian gambar pola batik membuat hasil 

pola batik menjadi kurang rapi. Ini terjadi karena mekanisme katup yang 

terlambat menutup saat pengangkatan canting pada tiap bagian akhir garis, 

sehingga cairan malam masih keluar melalui celah mata canting. 

Keterlambatan menutupnya jarum katup ini juga akan mengakibatkan 

mudah bengkok pada bagian ujungnya dan tersangkut pada lubang mata 

canting apabila tertekan saat pembuatan pola gambar. Sehingga hal ini 

akan menyebabkan cairan malam meluber lebih banyak lagi atau menetes 

saat pengangkatan canting. 

2. Pengaturan suhu panas canting masih berupa putaran knob regulator 

Pengaturan suhu panas yang masih berbentuk putaran knob regulator 

membuat hasil pengaturan suhu yang berbeda pada setiap pembatik yang 

berbeda pula. Jika pembatik A dengan putaran kemiringan knob sekian 

maka belum tentu sama putaran kemiringannya dengan pembatik B, 

meskipun terlihat dengan posisi yang sama. Pengaturan suhu yang masih 

berbentuk putaran knob refulator ini juga membuat besar pengaturan suhu 

hanya didasarkan asumsi para pembatik. Hal ini akan berdampak pada 
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ketebalan cairan malam yang mana dipengaruhi oleh suhu pemanasan 

pada canting. 

Pengembangan terhadap canting elektrik menjadi suatu hal yang perlu 

dilakukan guna meningkatkan mutu ke arah yang lebih baik. Pengembangan 

tersebut dapat berupa teknologi dari paten-paten yang sudah ada. Seperti pada 

paten yang mengenai penggunaan jarum sebagai katup buka tutup pada nozzle 

spray gun dan nozzle correction fluid [1] [2]. Sehingga dari teknologi jarum 

tersebut dapat diadopsikan kepada pengembangan canting elektrik ini sebagai 

katup buka tutup pada nozzle canting, dimana secara fungsional sama seperti 

pada spray gun dan correction fuid. Jarum katup yang dapat bergerak secara 

bolak balik (reciprocatively) memungkinkan untuk mampu mengontrol cairan 

malam yang keluar melalui nozzle canting, sehingga hal ini akan berpengaruh 

juga terhadap banyaknya cairan malam yang keluar melalui nozzle canting. 

Selain itu perlunya suatu sistem kontrol yang mana agar suhu pemanasan 

malam dapat diatur sesuai yang diinginkan. Hal ini juga akan berdampak pada 

ketebalan dari cairan malam yang keluar melalui nozzle canting. 

Redesign canting elektrik yang dapat terintegrasi dengan mesin plotter 

batik menjadi suatu solusi terkait lamanya proses pemberian cairan malam. 

Selain itu perlunya sebuah redesign canting elektrik ini juga bertujuan untuk 

menghasilkan canting yang mampu mengatasi beberapa kekurangan 

sebelumnya. Maka dengan me-redesign canting elektrik tersebut, diharapkan 

mampu menambah nilai estetika dari batik yang dihasilkan serta tetap 

memiliki keaslian dan keunikan seperti batik tradisional pada umumnya. 

Sehingga proses pembuatan batik menjadi lebih efektif serta kapasitas 

produksi batik tulis juga dapat ditingkatkan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah mengenai redesign canting elektrik ini adalah 

sebagai berikut :  

1. Bagaimanakah rancangan canting elektrik yang mampu mengatasi 

melubernya cairan malam yang keluar melalui lubang mata canting. 
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2. Bagaimanakah rancangan sistem pengendali temperatur pada canting 

elektrik sehingga temperatur untuk memanaskan lilin malam dapat diatur 

dengan jelas dan sesusai dengan keinginan. 

 

1.3 Tujuan 

Adapun tujuan yang ingin dicapai berdasarkan rumusan masalah tersebut 

antara lain : 

1. Menghasilkan sebuah canting elektrik yang memiliki mekanisme 

pengaturan buka tutup cairan malam pada bagian mata canting. 

2. Menghasilkan sebuah canting elektrik yang memiliki sistem pengendali 

temperatur pada canting elektrik. 

 

1.4 Manfaat 

Menurut KBBI, batik adalah kain bergambar yang pembuatannya secara 

khusus dengan menuliskan atau menerakan malam pada kain itu, kemudian 

pengolahannya melalui proses tertentu [3]. Ciri khas tersendiri dari batik ialah 

pola batik yang beraneka ragam untuk satu helai kainnya. Perbedaan 

ketebalan malam yang dilukiskan ke kain menjadikan salah satu 

keanekaragaman pola batik tersebut. Ketebalan goresan dari malam dapat 

dilakukan dengan menggunakan canting yang telah dikembangkan ini, 

dengan harapan dapat membantu proses pembantikan dengan ketebalan pola 

yang berbeda. Sehingga dari ketebalan pola yang berbeda ini pula akan 

menambah nilai estetika dari batik yang dihasilkan. 

Penggunaan canting elektrik yang terintegrasi pada mesin CNC juga 

diharapkan mampu mempersingkat proses produksi batik tulis, sehingga 

jumlah produk yang dihasilkan juga akan meningkat. Proses pembuatan batik 

tulis yang memakan waktu lama merupakan salah satu kendala yang dihadapi 

dalam produksi batik tulis. Setidaknya perlu menghabiskan waktu sekitar 2-3 

bulan dalam membuat batik tulis. Selain itu, perlunya keuletan dan ketelitian 

dalam menorehkan pola dengan canting juga akan berpengaruh terhadap 

lamanya proses membatik, terutama pada pola yang rumit.  
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Selain dari segi waktu, penggunaan canting elektrik yang terintegrasi 

dengan mesin CNC diharapkan mampu mengurangi biaya produksi. Sehingga 

proses produksi batik tulis yang singkat dan sejalan dengan biaya produksi 

yang terjangkau tentunya akan menjadi keuntungan tersendiri bagi penjualan 

batik tulis.  

 

1.5 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Canting elektrik yang digunakan adalah canting elektrik konvensional 

yang tersedi di pasaran. 

2. Lilin malam yang digunakan adalah lilin malam batik tembokan. 

3. Jenis board microcontroller yang digunakan adalah Arduino UNO R3. 

4. Software pengolah bahasa program yang digunakan Arduino IDE 1.8.9. 

5. Pengujian canting elektrik dilakukan pada media kertas. 

6. Suhu percobaan berada pada rentang 65oC hingga 80oC.


