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MOTTO 
 

1. Kejujuran, niat baik, tangung jawab itu baru permulaan, usaha dan sabar itu jalan, doa  

itu kuncinya. 

2. Hinaan seseorang tidak akan membuat kita hina, justru perbuatan kita sendiri yang 

membuat kita hina. 

3. Sesudah kesusahan ada kemudahan, sesudah kesusahan ada kemudahan,                                      

kerjakan dunia lalu kerjakan akhirat dengan sungguh – sungguh, hanya kepada 

Allahlah kau berharap; Qs. Insyrah 4-8. 
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ABSTRAK 
 
 

 
Rahyono, PERWUJUDAN BATIK GUBAHAN : KAJIAN PERKEMBANGAN 
RAGAM HIAS DAN FUNGSI BATIK LARANGAN SURAKARTA, Skripsi, Surakarta 
: Fakultas Sastra Seni Rupa, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juli 2004. 
 

Batik larangan adalah batik yang hanya dibuat untuk raja dan kerabatnya, seiring berkembangnya zaman dalam 
batik larangan banyak mengalami pergeseran nilai  perkembangan pada saat ini banyak batik yang mengambil ide – ide dari 
batik larangan sebagai sumber gagasan dalam membuat pola baru. Pola tersebut menghasilkan, pola – pola gubahan merupakan 
paduan dari bentuk batik salah satunya batik larangan, untuk itu  penelitian ini bertujuan untuk (1). Mengetahui tentang 
perkembangan pola batik klasik di Surakarta, (2). Mengetahui perkembangan pola batik gubahan terhadap batik larangan 
Surakarta, (3). Memahami lebih mendalam tentang keberadaan ragam hias gubahan yang didasari pada batik larangan Surakarta, 
(4). Mengetahui fungsi dari batik gubahan yang ada di Surakarta. Manfaat penelitian adalah (1). Memberikan gambaran tentang 
perkembangan batik secara teoritik dan menambah referensi tentang desain batik, (2). menambah wawasan tentang desain batik 
pada saat ini yang menyangkut teknik, warna, dan pola dan memberikan masukan dalam mendesain tentang ragam hias  batik 
untuk daerah Surakarta, (3). Memberikan, adanya gambaran tentang perkembangan bentuk batik gubahan di Surakarta sebagai 
alternatif dalam memilih dan memberikan betapa pentingnya pengembangan batik sebagai wujud melestarikan budaya bangsa 
Indonesia. 

 

Kajian teoritis menjabarkan tentang(1). Pengertian batik, pengertian motif, pola 
dan ragam hias (2). Teknik batik yaitu antara batik tulis da cap, (3). Pengolongan pola 
batik yang meliputi pola geometris dan non geometris, (4). Proses pembuatan batik yang 
menjelaskan tentang awal proses mulai dari persiapan kain sampai pelorodan malam , (5). 
Sejarah dan perkembangan batik menguraikan asal muasal batik sampai gaya batik yaitu 
gaya pesisir dan Karaton, (6). Batik larangan Surakarta berisi tentang awal munculnya 
batik larangan sampai wujud ragam hiasnya yaitu; pola Sawat, pola Parang Rusak, pola 
Cemukiran, dan pola Udan liris. 

 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu pengamatan berdasarkan pada 
informasi kualitatif, data deskriftif melalui informasi partisipan dan dokumen, Bentuk 
strategi penelitian yaitu study kasus tunggal artinya penelitian ini memusatkan pada 
satu karakteristik batik larangan Surakarta. Teknik pengumpulan data dilakukan 
dengan cara wawancara terhadap sumber data, observasi, dan kumpulan arsip dan 
dokumen melalui foto – foto tentang kain batik. Untuk menjamin tingkat kebenaran 
(validitas data) dilakukan melalui validitas sumber dan data. Analisis data 
mengunakan analisis interaktif yang meliputi; reduksi data, sajian data dan penarikan 
simpulan.  
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Hasil dari penelitian ini menejelaskan tentang perkembangan batik yang berasal dari 
batik larangan, batik larangan adalah batik pada awalnya hanya dipergunakan untuk 
kalangan raja dan kerabatnya, pola batik larangan tersebut terdiri dari; pola 
Sawat(lar), Parang Rusak, Cemukiran dan Udan liris. Pada awalnya batik larangan 
hanya diterapkan pada busana saja, seiring dengan meningkatnya permintaan batik di 
Karaton, maka pembuatan batik diserahkan kepada pengusaha pengusaha yang berada 
di sekitar Karaton. Akan tetapi karena adanya larangan maka dibuatlah batik – batik 
gubahan yang mengambil ide dari batik larangan, muncullah istilah”batik 
saudagaran”. Perkembangan selanjutnya adalah adanya kain berpola batik dan 
menyerupai kain batik yang muncul pada tahun 70an, yang sering disebut dengan 
istilah”batik printing”. Pada saat ini batik larangan sudah bergeser nilainya. Pola – 
pola batik larangan sudah banyak dipadukan dengan pola batik lainnya dan 
menghasilkan pola – pola baru atau yang disebut ”batik gubahan”. Batik gubahan 
merupakan batik yang selalu disesuaikan dengan perkembangan zaman.   

 

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini, yaitu latarbelakang 
perubahannya lebih disebabkan karena adanya permintaan dan tuntutan masyarakat yang 
terus meningkat dan berkembang. Perubahan bentuk meliputi, bahan, proses, warna, 
ragam hias, dan fungsinya. Perubahan yang paling banyak adalah bentuk dari ragam hias 
yang banyak ditemui paduan – paduan dengan bentuk ragam hias lainnya. Selain itu 
secara fungsional juga berubah, pola batik tidak diterapkan pada busana saja akan tetapi 
merambah kearah kebutuhan lainnya. Atas kesimpulan tersebut maka saran yag diberikan 
kepada perancang, pengusaha/ penjual, dan konsumen, yaitu agar tetap menjaga 
kelestarian batik khususnya batik di Surakarta. Diharapkan penelitian seperti ini dapat 
ditindak lanjuti guna menambah pengetahuan akan batik. 

 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 
Batik merupakan salah satu bagian dari budaya di Indonesia, sebagai hasil dari pengembangan 

dan pengolahan kemampuan berfikir serta ungkapan ekspresi yang diwujudkan pada sehelai kain. Istilah 

batik sebenarnya identik dengan suatu proses atau teknik pemberian motif pada kain yang dimulai dari 

pemalaman, pewarnaan sampai pelorodan. Dalam prosesnya pembuatan motif  pada kain  dapat dilakukan 

dengan dua teknik, yaitu : 

1. Canting. 
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Proses pembuatan pola dikerjakan dengan mengoreskan malam(lilin)dengan menggunakan alat 

bernama”canting”, yaitu semacam wadah yang mempunyai corong pada satu sisinya dan tangkai dari kayu. 

Canting ini berisikan cairan malam (lilin) yang kemudian dituliskan sesuai dengan motif pada kain. 

Hasilnya disebut”batik tulis”. 

 

2. Cap. 

Batik cap dilakukan dengan cara mengunakan stempel yang terbuat dari tembaga, alat tersebut dibasahi 

malam pada salah satu sisinya yang kemudian dicapkan pada kain, hasilnya batik ini disebut 

dengan”batik cap”.Cairan malam yang digoreskan pada kain tersebut bersifat melindungi kain cairan 

warna, bagian yang tertutup malam akan terlindung dari pewarnaan, dan membentuk ragam hias 

setelah peroses pelepasan malam (pelorodan). motif akan membentuk satu kesatuan bentuk yang 

disebut pola batik. 

Pola pada batik teramat banyak jumlahnya, dan ini dipengaruhi oleh faktor 
lingkungan, adat istiadat, dan budaya yang menyebabkan adanya perbedaan di setiap 
daerah pembatikan. Secara garis besar pola batik dapat dikelompokan menjadi dua 
gaya, yaitu batik Klasik dan batik Pesisiran. 

a. Gayanya yang lebih bebas dan mandiri dalam pengungkapannya; tidak terikat pada alam 

pemikiran atau filsafat tertentu. Ragam – ragam hias seperti ini tumbuh dan berkembang diluar 

batas – batas Keraton khususnya didaerah pesisir utara Jawa.sifatnya lebih beraneka ragam dimana 

sentra batik menghasilkan corak – corak yang amat bervariasi. Warnapun tidak terbatas pada 

coklat dan biru melainkan juga menerapkan merah, hijau, biru muda, kuning dan lain sebagainya. 

Batik dalam gaya ini lazim disebut dengan istilah”batik Pesisiran”.  

b. Gaya ini berinduk pada wahana budaya dan alam fikiran Jawa. Kelompok ini 
mengetengahkan ragam hias sebagai simbol dari falsafah yang berasal dan 
dikembangkan oleh arsitokrasi kerajaan – kerajaan Jawa. Oleh sebab itu produk – 
produk batik dalam kelompok ini sering disebut dengan istilah”batik Karaton, 
”batik Solo – Jogya”, atau”batik Klasik”, ungkapan corak cenderung simbolis, 
statis,dan magis, baik pada penataannya diatas bidang kain maupun 
pewarnaannya. Jumlah warna pun terbatas pada coklat soga dan biru nila diatas 
latar putih dan putih gading (Indonesia Indah”batik”, 1997, 42-44) 

 

1 
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Dalam perkembangannya pola batik banyak mengalami perubahan  disebabkan adanya pengaruh dari 

lingkungan dan perkembangan zaman. Salah satunya yang terjadi pada pola batik klasik khususnya 

untuk pola larangan, atau yang lebih dikenal dengan istilah”batik larangan”. Batik larangan merupakan 

batik yang hanya diperuntukan untuk kalangan tertentu seperti raja dan para bangsawan, sedikitnya ada 

beberapa macam,pola larangan seperti; sawat, parang, udan liris, dan cemukiran.   

Seiring dengan berkembangnya zaman batik larangan mulai mengalami banyak perubahan, 

diantaranya perubahan bentuk ragam hias. Perubahan tersebut dilakukan karena aadanya tuntutan akan 

kebutuhan batik yang terus meningkat pada masyarakat,ini mendorong para seniman dan saudagar 

batik yang melakukan pengubahan ragam hias batik larangan, kemudian muncullah istilah”batik 

saudagaran” (kompas, 2002). Batik saudagaran merupakan gubahan dari batik larangan baik bentuk 

ragam hias maupun warna.  

Pada saat ini batik larangan terus mengalami perubahan ini dilakukan karena adanya tuntutan akan 

batik yang meningkat dan mengakibatkan adanya usaha dalam mengembangkan batik. 

Keanekaragaman batik tidak terlepas dari pemunculan desain yang inovatif dan ditujukan untuk 

memenuhi kebutuhan. Adanya pengubahan pada batik merupakan hasil pengolahan teknik, warna, dan 

moif  yang mengikuti perkembangan zaman. Hal yang menjadi fenomena menarik adalah pola klasik 

dijadikan dasar pengembangan  dalam memunculkan pola batik yang baru. Inilah yang menjadikan 

pola klasik tetap bertahan dan  terus berkembang beraneka ragam wujud dan jenisnya. pola pada saat 

ini tidak terhitung jumlahnya, dan terus berkembang, sejalan dengan itu ciri kedaerahan mulai 

diabaikan, pola satu dipadukan dengan pola lainnya, baik warna maupun motif. Kemudian muncullah 

pola gubahan  yang mempunyai gaya dan kreasi baru dalam hal pengolahan teknik, tata warna, motif 

dan fungsinya. 

 

B. IDENTIFIKASI MASALAH 
Berdasarkan latar belakang maka masalah teridentifikasi adalah bagaimana perkembangan batik 

gubahan saat ini yang didasari pada batik larangan Surakarta, pengembangan ini meliputi pola, dan 

fungsinya 
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C. PEMBATASAN MASALAH 
Masalah dalam penelitian dibatasi hanya pada bentuk pola batik gubahan yang berdasarkan batik 

larangan Karaton Surakarta yaitu: Lar dan Parang rusak periode 2004 –2005. 

 

D. PERUMUSAN MASALAH 
Dari pernyataan tersebut maka dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut: 

1. Bagaimana latar belakang (konsep) penciptaan batik gubahan yang didasari batik larangan 

Surakarta? 

2. Bagaimana jenis dan wujud pola batik hasil gubahan  tersebut?  

3. Apa fungsi dari batik hasil gubahan yang berkembang? 

 

E. TUJUAN PENELITIAN 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui tentang perkembangan batik gubahan di Surakarta 

2. Tujuan Khusus 

- Mengetahui latar belakang (konsep) penciptaan batik gubahan yang berasal dari batik larangan Surakarta. 

- Memahami lebih mendalam tentang perwujudan pola gubahan yang didasari pada batik larangan 

Surakarta.  

- Mengetahui fungsi dari batik gubahan yang ada di Surakarta 

 

F. MANFAAT 

1. Memberikan gambaran tentang perkembangan batik secara 

teoritik dan menambah referensi tentang desain batik. 

2. Menambah wawasan tentang desain batik pada saat ini yang menyangkut teknik, warna, dan motif dan 

memberikan masukan dalam mendesain tentang pola  batik untuk daerah Surakarta. 
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3. Adanya gambaran tentang perkembangan bentuk batik gubahan di Surakarta sebagai alternatif dalam 

memilih dan memberikan betapa pentingnya pengembangan batik sebagai wujud melestarikan budaya 

bangsa Indonesia. 

 

G. SUSUNAN PENULISAN 

BAB I. Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang 

Masalah batik mulai dari teknik sampai batik gubahan, 

identifikasi masalah yaitu bagaimana perkembangan batik 

gubahan, pembatasan masalah yaitu bentuk pola batik 

gubahan yang berasal dari batik larangan, rumusan masalah 

yaitu mengetahui latar belakang penciptaan, jenis dan wujud 

pola serta fungsi dari batik gubahan, tujuan penelitian 

mengetahui perkembangan, latar belakang penciptaan, 

perwujudan, dan fungsi batik gubahan, dan manfaat 

penelitian yaitu memberikan gambaran tentang 

perkembangan batik secara teoritik,menambah wawasan 

tentang batik gubahan di Surakarta. 

BAB II. Kajian teoritik yang berisi tentang pengertian batik, pengertian motif, pengertian pola, pengertian 

ragam hias, teknik batik yang meliputi batik tulis dan cap, proses pembuatan batik yang dimulai dari 

persiapan kain sampai proses pelorodan, sejarah batik di Indonesia dan gaya batik yang terdiri dari dua 
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gaya, yaitu Pesisir dan Karaton, batik larangan Surakarta dari sejarah munculnya larangan sampai wujud 

visual batik larangan. 

BAB III. Metodologi penelitian, merupakan cara dalam melakukan penelitian yang meliputi, objek 

penelitian adalah bentuk pada batik gubahan dan yang melatar belakangi perubahannya, bentuk penelitian 

yaitu penelitian kualitatif, metode penelitian, lokasi penelitian ditemaptkan di pasar Klewer Surakarta, 

sumber data diperoleh melalui informan, nara sumber, tempat dan peristiwa, serta dokumentasi melaui foto 

- foto, teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, obeservasi dan kumpulan arsip 

dan dokumen, dan metode analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis interaktif. 

BAB IV. Merupakan hasil dari penelitian yaitu, gambaran umum kota Suirakarta, sejarah singkat batik 

Surakarta, latar belakang munculnya batik gubahan yang dipengaruhi dua faktor, yaitu adanya tuntutan 

zaman, peran perancang dan pengusaha, perwujudan pengembangan batik yang meliputi lima aspek yaitu 

bahan, proses, warna, ragam hias dan fungsi,  dan wujud visual dari batik gubahan yang terdiri dari tiga 

bentuk yaitu paduan pola lama, paduan pola lama dan baru, dan distorsi, stilasi dan bentuk lainnya. 

BAB V. Kesimpulan Latar belakang penciptaan pola batik gubahan disebabkan beberapa faktor antara lain  

karena adanya tuntutan zaman, dan permintaan dari masyarakat yang meningkat dan menyebabkan perlu 

adanya terobosan baru terutama bentuk ragam hiasnnya. Selain itu adanya peran perancang yang ikut juga 

dalam mengembangkan bentuk ragam hias dan fungsinya.  

 dan saran yang diberikan antara lain kepada keilmuan adalah agar penelitian ini bermanfaat dalam 

menambah wawasan tentang batik gubahan, Para perancang hendaknya selalu memberikan terobosan -  

terobosan baru dan Konsumen hendaknya ikut menjaga dan melestarikan batik sebagai karya adi luhung 

bangsa Indonesia. 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN TENTANG BATIK LARANGAN SURAKARTA  

 

A. PENGERTIAN BATIK. 
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Secara etimologi kata batik berasal dari bahasa Jawa, yaitu”tik” yang berarti titik / 
matik (kata kerja , membuat titik)kemudian berkembang menjadi istilah”batik” 
(Indonesia Indah”batik”, 1997, 14). Di samping itu mempunyai pengertian yang 
berhubungan dengan membuat titik atau meneteskan malam pada kain mori. Menurut 
KRT.DR. HC. Kalinggo Hanggopuro (2002, 1-2) dalam buku Bathik sebagai Busana 
Tatanan dan Tuntunan menuliskan bahwa, para penulis terdahulu menggunakan 
istilah batik yang sebenarnya tidak ditulis dengan kata”Batik” akan tetapi 
seharusnya”Bathik”. Hal ini mengacu pada huruf Jawa”tha” bukan”ta”dan 
pemakaiaan bathik sebagai rangkaian dari titik adalah kurang tepat atau dikatakan 
salah. Berdasarkan  etimologis tersebut sebenarnya batik identik dikaitkan dengan 
suatu teknik (proses) dari mulai penggambaran motif hingga pelorodan. Salah satu 
yang menjadi ciri khas dari batik adalah cara pengambaran motif pada kain ialah 
melalui proses pemalaman yaitu mengoreskan cairan lilin yang ditempatkan pada 
wadah yang bernama canting dan cap. 

 

Pada sehelai kain batik terdiri dari berbagai bentuk dari gambar yang yang 
dinamakan motif, pola dan ragam hias. 

1. Pengertian Motif 

Motif merupakan susunan terkecil dari gambar atau kerangka gambar pada benda. 
Dalam motif terdiri atas unsur bentuk/objek, skala/ proporsi, dan komposisi ( Rizali, 
2002). 

 

2. Pengertian Pola 

Pola merupakan bagian gambar pada kain yang  terdiri atas berbagai motif. Pada batik 
pola dijadikan nama dari kain batik tersebut contohnya pola  cemukiran. Dalam buku 
pola dan corak, pattern and motif, N. Tirtamidjadja (1966, 5-6) menuliskan nama kain 
batik dengan sebutan pola. 

 

3. Pengertian Ragam Hias 

Ragam hias sering disebut juga ornamen, merupakan bagian terbesar dari pola dan 
motif. Disebut ragam hias bila dilihat dari keseluruhan pada gambar (Rizali,2002). 

 

 

 

B. TEKNIK BATIK 

Teknik batik sebenarnya termsuk dalam teknik celup rintang atau resist dyeing, yaitu suatu cara 

menghasilkan ragam hias dengan menutup bagian – bagian tertentu dari motif sehingga terlindung dari 

9 
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pewarnaan. Motif akan muncul dihasilkan dari bagian – bagian yang ditutup cairan malam tersebut. Bila 

melihat dari proses pembutan batik cara penempelan malam (lilin) dapat dilakukan dengan dua cara yaitu :  

1. Teknik Tulis. 

Teknik tulis adalah jenis batik yang dihasilkan melalui pemberian malam pada kain 
dengan menggunakan alat yang benama”canting”. Alat terbuat dari tembaga yang 
berbentuk seperti corong yang berlubang pada satu sisinya, corong tersebut nantinya 
digoreskan pada kain dan membentuk ragam hias batik. Canting tulis ini terdiri dari 
berbagai jenis dan ukuran yang disesuaikan dengan fungsinya, seperti ; canting reng – 
rengan dan canting isen – isen. Canting reng – rengan difungsikan untuk menutup 
bagian yang akan diberi warna coklat, kecuali cecek pada awal pemalam di kain, 
sedangkan canting isen – isen dipakai untuk mengisi bagian dalam dari pola . Selain 
itu juga terdapat canting dengan jumlah cucuk yang berbeda, seperti ; canting 
klowong kecil digunakan untuk membuat garis kecil; canting lorong, bercucuk ganda 
digunakan untuk membuat garis rangkap; canting token, canting bercucuk tiga; 
canting prapatan, bercucuk empat; canting liman, bercucuk lima; dan canting byok, 
bercucuk tujuh untuk membuat lingkaran yang berbentuk titik – titik. 

 

2. Teknik Cap. 

Pada awalnya penggunaan stempel cap tidak seperti yang digunakan saat ini. Semula 
cap yang dibuat dengan menggunakan bahan dari kayu, tetapi gambar yang dihasilkan 
pada kain tidak halus. Jenis stempel yang terbuat pada saat ini mulai diperkenalkan 
oleh orang Cina (Velhuisen, 1993, 59), penggunakan stempel cap ini diadaptasikan 
oleh para perajin emas dan perak yang juga merupakan perajin batik. 

Teknik cap dilakukan dengan cara membasahi salah satu permukaan bagian cap 
dengan malam yang kemudian dicapkan pada kain. Cap tersebut membentuk 
rangkaian motif atau corak, yang lebih cepat dibandingkan dengan proses tulis, akan 
tetapi untuk tingkat kehalusan goresan malam pada kain lebih baik dengan teknik 
tulis. namun penggunaan teknik ini juga mempunyai ciri khas tersendiri yang 
menambah keindahan dari penampilan batik. 

 

 

 

C. SUSUNAN POLA BATIK 

Pada sehelai kain batik biasanya termuat ragam hias sebagai wujud kesatuan dari 
motif  batik. Pola pada batik terdiri dari ragam hias utama, dan isen – isen. 

1. Ragam hias utama 
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Pada sehelai kain batik ragam hias biasanya dijadikan nama kain batik tersebut, 
karena merupakan inti atau pokok dari batik tersebut. Contohnya pada batik Keraton, 
untuk ragam hias parang, parang merupakan bentuk stilasi dari bentuk senjata yang 
kemudian menjadi bentuk ragam hias pada batik yang tersusun secara diagonal dan 
sangat terukur. Di samping itu ada juga ragam hias sawat yang merupakan gubahan 
dari bentuk sayap burung garuda, selain dari kedua ragam hias tersebut masih banyak 
nama – nama pola batik lainnya yang berasal dari nama ragam hiasnya (gambar. 1) 

Gambar. 1. Bentuk ragam hias batik. 

2. Isen – isen. 

Isen – isen (gambar. 2) merupakan bagaian pengisi dari ragam hias, yang berfungsi 
untuk mengisi bagian yang kosong. Dengan tujuan agar memperindah corak batik 
yang secara keseluruhan. Isen – isen pada batik memiliki nama yang berbeda.  

Dalam batik Karaton pengisian Isen –isen pada corak utama dikelompokkan 

menjadi dua jenis, yaitu : 

Pengisi latar (isen latar) kain diantara ragam hias, antara lain galaran(garis 
diagonal), rawan (alur garis berombak), ukel (kecil), udar (besar), belara sineret 
(sirap daun),anam klasa (ayaman), debundel atau cebong (anak Katak), kelir 
(gabungan isen), kerikil, sisik melik, uceng mudik, kembang jati, dan gringsing. 

Pengisi bidang didalam ragam hias, misalnya cecek waljinah, kembang jeruk, 
kembang suruh, kembang cengkeh, kembang gandul,sawat gabahan, sawut 
kembang, srikit, kemukus, serit (deretan garis rinci), dan untu walang (segitiga 
deret sejajar). (Indonesia Indah”batik”, 1997, 50). 

Proses pembuatan isen – isen memerlukan waktu yang cukup lama karena 
bentuk – bentuknya  yang kecil dan membutuhkan ketelitian dan kesabaran yang 
tinggi. Dengan demikian tidak jarang isen – isen lebih rumit dibanding ragam 
hiasnya.  
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Gambar 2. Berbagai macam bentuk Isen – isen pada batik 

 

D. PENGGOLONGAN POLA BATIK 

Pada sehelai kain batik bentuk pola disusun atas ragam hias dan isen –isen . 
secara garis besar bentuk pola digolongkan menjadi dua bagian; geometris dan non 
geometris. 

1. Geometris. 

Pola geometris terdiri dari unsur – unsur geometris seperti segi empat, 
lingkaran dan bidang miring. 

Pola batik yang tergolong geometris ini terdapat di dalamnya dari ragam hais 
geometris. Ragam hias  geometris ini terdapat dimana – mana, hampir diseluruh 
dunia tiap suku bangsa menggunakan ragam hias geometris. Suatu ciri dari ragam 
hias geometris ini ialah motif tersebut dibagi – bagi menjadi bagian – bagian yang 
disebut”raport” (rapor). Bagian yang disebut”raport” ini bila disusun akan 
menjadi utuh selengkapnya. Golongan geometris ini pada dasarnya dapat 
dibedakan atas dua macam, yaitu pertama yang rapornya berbentuk seperti ilmu 
ukur biasa, seperti bentuk – bentuk segi empat, segi panjang, atau lingkaran. 
Sedangkan yang kedua dalam garis miring, sehingga rapornya berbentuk macam – 
macam ketupat.( Susanto, 1980,  215). 

 

Ciri – ciri lainya dari pola geometris adalah mudah menjadi bagian – bagian 
yang terukur. pola batik yang temasuk kedalam golongan geometris antara lain; 
golongan motif banji, golongan motif ganggong, golongan motif ceplokan, golongan 
motif lereng, golongan motif parang, golongan motif anyaman, dan golongan motif 
kawung. Bentuk pola geometris dapat tersusun secara horisontal, vertikal dan 

Sawut 

Ukel 

Cecek pitu 
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diagonal. Penyusunan ini dapat dilakukan dengan sistem pengulangan 1 langkah 
ataupun ½ langkah. 

 

 

 

2. Non Geometris. 

Pola geometris merupakan bentuk pola dengan susunan tidak terukur seperti 
halnya bidang geometris, artinya pola tidak dapat diukur secara pasti, meskipun 
dalam bidang luas dapat terjadi pengulangan seluruh motif. pola yang termasuk 
kedalam golongan pola non geometris yaitu; golongan pola semen, buketan, pola 
pinggiran. 

Pengolangan  kedua pola didasari melalui teknik pengambaran yang meliputi 
aspek bentuk, ruang dan irama. 

 

E. PROSES PEMBUATAN BATIK 

Proses pembuatan batik secara tradisional harus melalui beberapa persiapan 
dan tahapan proses natara lain; proses persiapan kain, proses pembuatan motif dengan 
lilin, proses pencelupan dan proses pelorodan.  

1. Proses Pesiapan Kain  

Kain yang biasa digunakan dalam proses pembatikan dikenal dengan istilah 
”kain mori”. Kain mori biasa dipakai oleh pembatikan tradisional karena kain ini 
cukup baik dan halus dengan tetal tenunan yang tinggi. Ada tiga tingkatan kain mori 
sesuai kualitas bahannya, dari yang paling halus sampai paling rendah yaitu; 
primissima, prima dan mori biru atau blacu tipis. 

 Pada pembatikan secara tradisional, sebelum proses pembatikan kain perlu dipersiapkan terlebih 

dahulu, dimaksudkan unutk menghilangkan kanji yang terlalu tebal. Akan tetapi Pada saat ini mori yang 

ada dipasaran sudah dikanji dengan ketebalan kanji yang telah disesuaikan dengan tebal kanji dalam proses 

pembatikan. Proses persiapan dilakukan untuk mempersiapkan kain sebelum proses pembatikan dimulai. 

Proses persiapan diawali dengan memotong kain, kemudian mencuci, ngethel, dan diakhiri dengan proses 

ngemplong.  

a. Memotong kain 

Kain yang dipotong menurut panjang kain yang akan dibuat. Kain –kain tersebut disesuaikan 

dengan kebutuhan seperti; kain panjang, selendang, sarung, dan lain – lain. Setelah dipotong kain 

dilipat bagian tepinya agar benang – benang kain tidak lepas.  
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b. Mencuci (nggirah ) kain 

Biasanya kain mori yang diperdagangkan mengandung banyak kanji tebal yang dapat menghambat 

pewarnaan. Oleh karena itu perlu dilakukan penghilangan kanji yaitu dengan cara merendam kain kedalam 

air selama satu hari dengan larutan enzym. Proses selanjutnya yaitu pengetelan, kain direndam dan diremas 

pada larutan minyak kacang dan air abu merang. Proses ini dikerjakan berulang kali. Hal ini dilakukan 

kurang lebih 12 kali proses pengulangan. Setelah proses, kain dicuci kembali sampai sabun yang menempel 

pada kain habis. 

c. Mengkanji mori  

Tujuan dari proses pengkanjian yaitu menjaga agar susunan kain tidak berubah, stabil, dan 

menjaga agar cairan lilin (malam) tidak terlalu melekat pada kain. Oleh karena itu perlu dilakukan 

pengkanjian ulang yang sesuai dengan ketebalan kanji yang diperlukan dari pencelupan. Proses 

pengkanjian dilakukan dengan cara melarutkan tempung kanji sekitar 10 – 12 garam untuk setiap kain. 

Tepung tersebut kemudian dipanaskan sehingga menjadi bubur kanji. Kain kanji dibasahi terlebih 

dahulu baru kemudian dimasukkan kedalam larutan kanji dingin sampai merata kemudian diperas dan 

dijemur. 

d. Ngemplong  mori.  

Pengemplongan mori dilakukan dengan cara melipat kain menjadi 16 lipatan (Indonesia 

Indah”batik”, 1997, 23). Kemudian kain dipukul – pukul dengan palu besar  yang terbuat dari kayu sampai 

rata lalu dibilas dengan air bersih. 

 

2. Proses Pembuatan Batik. 

Dalam proses pembuatan batik dilalui melalui beberapa tahapan, seperti; penggambaran pola 

diatas kain, Membatik, pewarnaan, dan pelorodan.   

a. Penggambaran pola diatas kain. 

Proses ini adalah melakukan penggambaran pola diatas kain dengan menggunakan pensil. Untuk 

batik cap tidak perlu dilakukan memola ini. 

b. Membatik. 
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Kain yang telah melalui proses persiapan dan sudah 

dipola dengan pensil, dilanjutkan dengan membatik dengan 

canting atau cap. Dalam menempelkan lilin  batik ini  ada 

bermacam macam yaitu :  

1). Ngelowong atau mencap klowong, pekerjaan ini adalah pelekatan pertama, dan lilin ini adalah 

akan merupakan kerangka dari motif batik tesebut. Untuk batik sogan permukan bekas klowong 

ini nantinya menjadi warna soga atau coklat. Klowongan ini ada dua tingkatan pertama 

disebut”ngerengrengan” selanjutnya disebut”nerusi”. 

2). Nembok, tembokan yang pertama dan nerusi. 

Maksudnya menutup kain  setelah diklowong, dengan 

lilin yang lebih kuat pada tempat – tempat yang tertutup 

nantinya tetap putih.  

3). Mbironi, merinting, menutup. Agar warna tempat – tempat yang berwarna tidak ketumpangan warna lain. Perkerjaan ini 

setelah proses medel.  

4).  Cap jeblok ialah bila pada pencapan lilin batik tidak dibedakan atas bagian klowong ( Susanto, 

1980, 8). 

 

Sifat dari lilin (malam) yaitu menolak cairan, bagian yang tertutup malam akan terhindar dari 

pewarnaan. pola akan muncul setelah melalui proses pelepasan lilin pada kain.  

c. Pewarnaan batik. 

1). Zat warna batik  

 Pada awalnya, penggunaaan warna batik terbatas pada zat warna yang 
terdapat dialam, pewarna ini diperoleh dari berbagai tumbuhan yang terdapat 
dilingkungan sekitar. Warna sogan, merah mengkudu, biru tarum merupakan contoh 
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pewarna tumbuhan yang lazim digunakan pada batik. Pohon soga misalnya 
merupakan penghasil warna coklat pada batik. Warna pohon soga ini juga sering 
disebut” warna sogan”.pada batik Keraton  warna sogan merupakan salah satu ciri 
khas warnanya. 

Dalam proses pewarnaan warna yang diinginkan harus melalui proses 
pencelupan berulang. Oleh karena itu pencapaian suatu warna memerlukan kesabaran 
dan waktu yang cukup lama. Walaupun demikian pencelupan warna dengan 
caratersebut justru menambah nilai – nilai keindahan dan bentuk yang khas sebagai 
akibat dari pencelupan warna tersebut. Pewarna ini tidak hanya memerlukan 
tumbuhan sebagai bahan pokoknya saja tetapi ada juga bahan pembantu yang 
digunakan untuk rona warna  atau yang lebih dikenal dengan istilah”mordant”. 
Pembangkit warna dicampurkan dengan zat warna tumbuhan melalui proses tertentu 
akan menghasilkan warna – warna yang dikehendaki. Fungsi mordant adalah sebagai 
penguat warna agar warna tidak mudah luntur, mordant yang biasa digunakan sebagai 
berikut : 

- jeruk sitrun      - cuka  - tetes 

- belimbing  wuluh     - gula aren  - kapur 

- pijer       - pisang kelutuk - tawas 

- jambu kelutuk     - jeruk nipis  - tape     -  sendawa 

Penggunaan zat warna sintetis baru dikenal sekitar akhir abad 19 , 
pemanfaatan zat warna sintetis pada batik ternyata membuat proses batik lebih cepat 
dan beraneka ragam warna. Zat warna sintetis yang populer dikalangan pembatikan 
antara lain; naptol, indigosol, basa dan procion yang mempunyai ciri berbeda dalam 
proses dan hasil warnanya. 

2). Teknik pewarnaan. 

Teknik pewarnaan pada batik umumnya terdapat dua cara yaitu; teknik celup 
dan dan teknik colet. 

2.1. Celup. 

pencelupan dilakukan dengan cara mencelup kain batik kedalam larutan warna 
yang dihasilkan pada pencelupan pertama digabungkan atau dilanjutkan dengan 
warna selanjtnya. Secara urutan pencelupan batik adalah sebagai berikut :  

2.1.1 Medel (nila) 

Medel adalah memberi warna biru tua pada kain setelah kain dicap klowong 
dan dicap tembok atau selesai ditulis (Susanto, 1980, 8). Medel adalah warna pertama 
yang diberikan pada kain selesai dimedel atau diwarna nila. Lilin batik pola dikerok, 
sedangkan lilin tembokan yang lebar ( menutup bidang yang akan tetap berwarna 
putih) dibiarkan.  

2.1.2. Soga.  

Soga artinya memberi warna soga pada kain. Untuk batik Solo – Yogya 
pewarnaan soga merupakan pewarnaan terakhir. Warna soga berasal dari pohon soga. 
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Unutk daerah Solo – Yogya sering disebut” soga Jawa” yang merupakan ciri khas 
warna daerah tersebut.  

 

2.2. Colet. 

Pencoletan tidak memerlukan perendaman sepeti teknik pencelupan. Proses 
colet dilakukan dengan membentangkan kain di atas bidang datar atau digantungkan 
kemudian pewarnaan dilakukan dengan mengunakan kuas. Zat warna yang digunakan 
biasanya zat warna indigosol. Warna yang dihasilkan proses colet lebih beragam dari 
proses celup. karena proses colet lebih mudah dan cepat. 

  

3.Pelorodan ( penghilangan lilin batik ) 

Pelorodan adalah proses pelepasan malam pada kain. Proses ini lebih dikenal 
dengan istilah”ngelorod”. Cara yang dilakukan yaitu dengan mencelupkan kain 
kedalam larutan air mendidih sehingga kain bersih dari lilin. 

Adapun proses pembuatan batik secara keseluruhan dapat dijelaskan melalui skema sebagai 

berikut : 

                                            Skema pembuatan batik 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

- Kain yang akan dibatik harus melalui proses persiapan terlebih dahulu, yaitu 
memotong dan mencuci kain. 

Proses persiapan kain 

1. memotong kain 

2. mencuci kain 

3. ngemplong kain 

Proses pembuatan batik 

1. Pengambaran pola diatas kain 

2. Membatik 

- di tulis 

- di cap 

3. Pewarnaan batik 

- di celup  

- di colet 

4. Pelorodan(penghilangan lilin batik) 
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- Proses selanjutnya yaitu proses pembuatan batik yang diawali dengan pembuatan pola 

diatas kain dengan pensil, membatik pewarnaan batik dan plorodan. 

 

F. SEJARAH DAN PERKEMBANGAN BATIK. 

Batik yang merupakan salah satu karya adiluhung bangsa Indonesia sampai 
saat ini masih menarik untuk diteliti dan dikembangkan keberadaanya. Sudah banyak 
para peneliti yang menelusuri dari mana dan bagaimana batik berasal. Namun yang 
jelas batik telah berkembang dan menjadi tradisi bangsa Indonesia secara turun 
temurun. 

1. Sejarah Batik. 

Asal muasal batik sampai saat ini sebenarnya masih belum jelas, tetapi 
metode celup rintang yang ada pada teknik batik sudah dikenal dinegara seperti Cina 
dan India, kedua negara tersebut kemungkinan ikut berpengaruh dalam 
perkembangan pola batik di Indonesia selanjutnya. Ada beberapa pendapat dari para 
ahli tentang asal batik ; 

Bangsa Indonesia sebelum bertemu dengan kebudayaan India telah mengenal 
aturan – aturan menyusun syair, mengenal teknik batik,mengenal industri logam, 
penanaman padi disawah dengan jalan pengairan dan suatu pemerintahan yang 
teratur, yang mengembangkan kesenian India di Indonesia adalah bangsa 
Indonesia sendiri, jadi yang memperkaya kesenian Indonesia ialah orang – orang 
Indonesia yang hidup dan belajar di India beberapa waktu (Sutjipto, 1964, 4 – 11). 

Disamping itu pendapat lain tentang hal tersebut adalah : 

Perkembangan batik secara wax resist technique lebih dahulu batik di Indonesia, 
bahwa perkembangan batik di Indonesia diliputi oleh kesaktian budaya, ini berarti 
hampir semua karya budaya  tidak mempunyai fungsi ekonomis, melainkan fungsi 
piranti untuk menghormati sang sakti, masalah ini dilupakan oleh penyelidik, 
sehingga dianggap batik Indonesia berkembang setelah mempunyai fungsi 
ekonomis setelah abad 18. Jadi anggapan bahwa batik Indonesia terbelakang dari 
batik India sehingga diambil kesimpulan bahwa batik Indonesia berasal dari 
kalinga – koromandel India adalah tidak tepat (Sewan susanto, 1980, 295).  

 

Sebenarnya di Indonesia teknik celup rintang tidak hanya terdapat pada kain 
batik, kain seperti Simbut, Sarita dan Maa merupakan kain – kain yang menggunakan 
teknik celup rintang. 
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Gambar 3. kain Simbut. 

Kain Simbut (gambar. 3) misalnya berasal dari Jawa Barat, dalam bahasa 
Sunda berarti selimut . kain tersebut menggunakan bahan perintang yang berasal dari 
bubur ketan yang disebut darih. Proses pembuatan motif pada kain dilakukan dengan 
cara menggunakan kuas , motif yang dihasilkan pun sangat sederhana hanya berupa 
titik dan bentuk – bentuk geometris. Kain simbut kemungkinan lebih tua 
dibandingkan kain batik yang ada pada saat ini. 

 

 
Gambar 5. Kain Maa. 

Kain Sarita dan Maa (gambar. 4 dan 5) merupakan kain yang berasal dari 
Toraja, bahan perintang yang digunakan ialah malam tawon, lat yang dipakai untuk 
membuat motif adalah sabut kelapa, ragam hias yang dihasilkan lebih bervariasi dari 
kain Sibut, biasanya motif terdiri dari unsur geometris, figur manusia dan binatang. 
Kain sarita dan Maa difungsikan sebagai penolak bala dan upacara adat, oleh sebab 
itu kain tersebut dianggap sakral 

Gambar 4. kain sarita 
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Selain dari kedua kain diatas terdapat juga teknik ikat celup, metode 
penciptaan motif dilakukan dengan cara mengikat kain kemudian di celup kewarna. 
Kain ini lebih dikenal dengan nama kain jumputan (pelangi).  

 

2. Gaya Batik. 

Menurut sejarah batik di Indonesia sudah dikenal dan berkembang pada 
masa kerajaan (Karaton) di Jawa pada abad XVII, pada saat itu batik telah menjadi 
bagian budaya baik dikalangan kerajaan maupun rakyat. Penggunaan batik sebagai 
busana kerajaan pada saat itu membuat batik mengalami banyak perkembangan 
bentuk dan polanya. pola yang ada memiliki perbedaan tersendiri antara batik yang 
berkembang di Karaton dan luar Karaton yang disebut juga batik pesisir perbedaan ini 
meliputi warna dan ragam hias. 

a. Batik Pesisir. 

Batik pesisir merupakan batik yang berkembang diluar lingkungan Karaton, 
Istilah ”batik pesisir”  muncul karena letaknya yang berada di daerah pesisiran utara 
pulau Jawa seperti Cirebon, Indarmayu, Lasem dan lain sebagainya. 

 Pola yang ada lebih bebas dan Warna lebih beraneka ragam, dikarenakan 
pengaruh dari budaya luar yang begitu kuat. Tidak seperti batik Karaton, batik pesisir 
lebih ditujukan sebagai barang perdagangan. Di samping itu budaya luar pada batik 
pesisir sangat mempengaruhi bentuk ragam hiasnya terutama pada saat masuknya 
agama Islam abad 16 (Indonesia Indah”batik”, 1997, 86) ragam hias flora dan non 
figuratif menjadi alternatif dalam penciptaan pola batik yang dikarenakan adanya 
larangan dikalangan ulama Islam dalam menggambar bentuk – bentuk figuratif. 

 Dalam sejarah perkembangannya batik pesisir mengalami masa kemajuan 
sekitar abad ke-19, hal yang menyebabkan kemajuannya adalah karena adanya 
kemunduran produksi tekstil dari India yang selama itu  menjadi salah produsen 
terbesar ke pulau Jawa (Velhuisen, 1993, 26-27), dan mengakibatkan banyak 
konsumen yang beralih usaha kekain batik. 

Puncak perkembangan batik pesisiran adalah dimasa para pengusaha  Indo – 
Belanda yang berperan pada usaha pembatikan.batik tersebut lebih dikenal dengan 
nama”Batik Belanda”. Selain pengusaha dari Belanda Pengusaha Cina juga ikut 
dalam usaha pengembangan batik Pesisiran, nama seperti Eva Van Zuylen (gambar. 
6), Oey Soe Joen (gambar. 7) merupakan nama dari pengusaha batik yang cukup 
sukses dalam usaha pembatikan.  

 

 

 

 

 

 Gambar  6. Pola Buketan Eva Van Zueylen 
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b. Batik Karaton. 

Batik Karaton atau yang disebut batik klasik merupakan batik yang berasal 
dari lingkungan Karaton di daerah Solo – Yogya. Pada batik Karaton sarat 
terkandung nilai –nilai filosofi akibat adanya pengaruh pemikiran religi,sopan santun 
yang menceminkan budaya Karaton. 

Membatik dikalangan Karaton tidak hanya dijadikan pekerjaan semata, membatik 
juga memiliki kandungan rohaniah melalui kegiatan oleh batik karena dianggap 
sebagai media perenungan dan meditasi, kegiatan membatik merupakan suatu 
proses pencapaian kemurnian serta kemuliaan dalam rangka mengabdi dan 

mendekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Kuasa (Indonesia Indah ”batik”, 1997,  
60). 

Penghalusan bentuk ragam hias pada batik Keraton dilakukan sebagai wujud 
adanya nilai – nilai  budi pekerti, tata krama dilingkungan Keraton. Bentuk ragam 
hias yang muncul bersifat simbolis, penuh makna dan arti ciri khas lainnya warna 
yang ada terbatas pada warna sogan, biru dan putih. 

Batik daerah Karaton lebih diperuntukan kepada busana kebesaran dan keperluan adat seperti; 

kelahiran, pernikahan, dan kematian. Hal ini sudah menjadi tradisi Karaton secara  turun temurun . 

Kegunaan batik antara lain; sebagai kain dodot, kain panjang, ikat kepala, selendang, dan kemben. 

 Kain panjang (gambar. 8) ialah kain yang berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran 

panjang ± 250 cm dan lebar ± 110 cm kain ini dipakai baik pria maupun wanita. Kain panjang yang dipakai 

oleh wanita dengan cara melilitkan mulai dari kiri dan kanan dan biasanya pada sisi depannya ditambahi 

kain tipis dengan lipatan – lipatan (wiru atau wiron). Untuk pria cara pemakaian dilakukan dengan cara 

melilitkan mulai dari kanan dan kiri, dengan lipatan besar.Kain sarung berukuran lebih kecil daripada kain 

panjang yaitu ±180 – 220 cm panjangnya. Kain tersebut memilki dua bagian, yaitu bagian kepala dan 

bagian badan. Pada bagian kepala terdapat ragam hias yang berbentuk segi tiga yang disebut”tumpal” dan 

pada bagian badan terdiri dari pola utama. Dodot (gambar. 8), dibuat dengan menjahit dua kain menjadi 

satu secara bersamaan, sehingga ukuran dodot sangatlah besar. Untuk wanita panjang ± 500 cm, lebar 200 

Gambar  7. Pola Buketan Oey Soe Joen 
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cm sedangkan untuk raja panjang ± 750 cm, lebar ± 250 cm. Penggunaan dodot hanya dikenakan oleh raja 

(Sultan), pengantin pria dan wanita, serta penari kerajaan. 

Selendang (gambar. 8) biasanya dipakai oleh para wanita yang diletakkan 
pada bahu. Selain daripada itu selendang juga digunakan untuk mengendong bayi 
serta membawa keperluan ke pasar.Ikat kepala (gambar. 8) hanya digunakan untuk 
pria, bentuknya bujur sangkar. Ragam hias tersebar pada seluruh kain akan tatapi 
pada bagian tengah tidak beragam hias yang disebut dengan istilah” tengahan”. pola 
yang dipakai biasanya pola pinggiran seperti cemukiran.Kemben (gambar. 8) 
digunakan sebagai penutup bagian dada, yang diperuntukan sebagai persamaan posisi 
sarung agar tidak melorod, kadang juga dipakai bersama kebaya atau dibawah bagian 
kebaya. 

Dalam sejarahnya penggunaaan batik pada lingkungan Keraton disesuaikan 
dengan jenjang dan tingkat keningratan, dalam hal ini termasuk penciptaan dan 
aturan penggunaan pola pada batik.  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 8.   Kain panjang, Dodot, Ikat kepala, selendang, dan kemben. 

G. BATIK LARANGAN SURAKARTA 

Batik daerah Surakarta termasuk kedalam kelompok batik pedalaman yaitu 
batik Karaton. Daerah Surakarta merupakan daerah kerajaan yang pada zaman 
belanda disebut daerah Vorstenlanden. Batik Surakarta bersifat simbolis sebagai 
akaibat pengaruh agama Hindu – Jawa. Dan budaya Keraton. Hal ini tercermin dalam 
bentuk Ragam hiasnya, salah satu contohnya; sawat atau lar yaitu, bentuk dari sayap 
burung garuda yang Melambangkan  mahkota dan penguasa tertinggi, dan masih 
banyak lagi bentuk dari ragam hias yang mempunyai arti dan simbol tersendiri. 
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1. Munculnya Batik Larangan Surakarta 

Permunculan batik Surakarta diawali setelah terjadinya 

pembagian wilayah bekas kerajaan Mataram menjadi dua, 

yaitu : Surakarta (Solo), dan Yogyakarta (Yogya). Akibat 

pembagian wilayah tersebut benda – benda kerajaan seperti 

busana dengan gaya Mataram diserahkan ke Keraton 

Yogyakarta dan pada akhirnya Pakoe Boeono III (Raja 

Surakarta pada saat itu)membuat bentuk ragam hias dengan 

gagrak Surakarta (gaya Surakarta). 

Pada Penggunaanya pada batik Surakarta diatur menurut jenjang keningratan serta satus. Bentuk pola 

dipakai untuk membedakan golongan tertentu, kemudian pada kesempatan dan peristiwa batik tersebut 

dipakai yang disesuaikan dengan makna dari ragam hiasnya. pola ini lebih dikenal dengan” Batik 

Larangan”. Batik larangan diberlakukan pada masa Pakoe Boeono III yang memandang penggunaan 

batik pada saat itu menjadi kabur dan menurun kandungan nilai budaya batik. 

Oleh karena itu kemudian Pakoe Boeono III membuat suatu tatanan pemakain batik yang ada di 

nagari Surakarta,” Ada beberapa jenis kain yang menjadi larangan saya batik lar, batik parang, 

batik cemukiran yang berujung seperti paruh podang, bangun tulak lenga teleng serta berwujud 

tumpal dan juga batik cemukirran yang berujung lung (daun tumbuhan yang menjalar di tanah), 

yang saya ijinkan memakai adalah putih dah para kerabat saya, sedangan kawula tidak 

diperkenankan” ( Kalinggo, 2002,  9). 

Penertiban penggunaan tersebut dilakukan sebagai langkah membedakan golongan antara bangsawan 

dan rakyat. Pola batik tersebut hanya boleh dipakai oleh raja dan para kerabatnya. 
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2. Pola Batik Larangan Surakarta 

Pola batik larangan Surakarta antara lain; lar (sawat), parang rusak, cemukiran, dan udan liris 

 

 

a. Lar 

 

Gambar. 9. Pola batik Lar 

Detail Lar 
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Pola Lar (gambar. 9) diambil dari bentuk sayap burung garuda. Sebagai simbol dewa Wisnu 

penguasa tertinggi (raja) yang terkandung dalam ajaran agama Hindu. 

 

b. Parang rusak. 

 

 
Gambar 10. Parang Rusak 
Keterangan gambar : 
a : mlinjon    d : alis – alisan 
b : uceng    e : Sirap Kedela 
c : mata gareng   f : bagongan 
 
Ragam hias parang rusak (gambar. 10) diidentikkan sebagai senjata sejenis pedang. Parang 

dianggap sebagai”ageman” artinya orang yang memakainya harus memiliki garis keturunan raja. 

Disamping itu juga parang diartikan sebagai senjata untuk menumpas kejahatan dan kebatilan. Ciri – ciri 

dari ragam hias parang yaitu ; berbentuk lereng diagonal 45°, memakai melinjon, memakai sujen, dan mata 

gareng. 
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c. Cemukiran. 

 

Detail gambar cemukiran 

 

Gambar 11. Pola batik Cemukiran 

 

Cemukiran (gambar. 11) diartikan sebagai simbol penguasa, bentuk cemukiran ini digunakan 

sebagai ragam hias pinggir pada kain. Biasanya ragam hias cemukiran diterapkan pada ikat kepala atau 

yang lebih dikenal dengan istilah” blangkon”. 

d. Udan liris. 
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Detail pola udan liris 

 

Gambar. 12. Pola batik Udan liris 

Pola batik Udan liris (gambar. 12) diperkenalkan oleh pakoe Boeono III dan diartikan sebagi lambang 

yang mengarah kepada kemakmuran. Ciri – ciri dari pola ini adalah Bentuk miring 45°,bedanya 

dengan  parang adalah tidak memakai melinjon, sujen dan mata gareng, dibatasi garis lurus, dan 

memakai motif lung – lungan atau diselingi dengan parangan yang disebut glebengan. 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Objek penelitian 

Penelitian ini menitik beratkan pada bentuk batik gubahan dan yang melatar 
belakangi perubahannya yang didasari pada batik larangan Surakarta.  

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



B. Bentuk penelitian 

Berdasarkan masalah yang diangkat, maka penekanannya pada wujud visual dari 
batik gubahan,jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif deskriftif 
(Sutopo, 2002, 183) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan kenyataan dengan 
menangkap berbagai macam informasi yag berharga melalui data – data dilapangan. 

 

C. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah kulaitatuf, pengamatan berdasarkan pada informasi 
kualitatif, data deskriftif melalui informasi partisipan dan dokumen. Bentuk strategi 
penelitian yaitu studi kasus tunggal artinya penelitian ini memusatkan pada satu 
karakteristik yaitu batik larangan Surakarta. 

 

D. Lokasi Penelitian. 

Lokasi penelitian yang dilakukan dipasar Klewer yang berada di kota Surakarta, pasar 
ini merupakan pasar tekstil terbesar di Asia Tenggara, yang sebagian komoditas 
perdaganganya adalah batik, secara rinci pasar tersebut dapat dijelaskan sebagai 
berikut: 

Lokasi   : Berada disegi tiga emas pariwisata kota Surakarta yaitu 
Karaton Surakarta, Pura Mangkunegaran, dan Pasar Gede.  

Jumlah pedagang  : ± 2058 pedagang dan sebagian besar berdagang tekstil 
khususnya kain batik. 

 

E. sumber Data 

Data dalam  penelitian  diperoleh melalui bebapa sumber antara lain: 1). Infoman atau 
nara sumber, terdiri dari pedagang pasar Klewer, dan pengamat, desainer dan para 
pengrajin batik di Surakarta.  

2). Tempat dan peristiwa, pengamatan langsung ketempat – tempat pembuatan dan 
penjualan batik khususnya untuk pola gubahan yang didasari batik larangan. 
Pengamatan ini dilakukan untuk mengetahui perubahan dan yang 
melatarbelakanginya. 

3). Dokumentasi (foto) pada kain batik, dilakukan sebagai langkah  untuk 
memberikan kemudahan dalam melihat perubahan dan pengembangan pola saat ini 
dibandingkan dengan pola sebelumnya. Dokumentasi ini meliputi bahan, proses, 
warna, ragam hias, dan fungsi. 

 

F. Teknik Pengumpulan Data. 

Dalam penelitian langkah – langkah yang diambil dalam pengumpulan data sebagai 
berikut : 

40 
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1. Wawancara mendalam, dilakukan dengan menanyakan hal – hal yang menyangkut 
perkembangan pola batik larangan Surakarta, antara lain : 

a.  Ibu. Ir. TT. Soejanto, Kurator batik Danar hadi Surakarta. 

b.  Ibu. Yuli, Pengrajin batik Surakarta 

c.  Ibu Yuni, Pengrajin sekaligus pengamat batik Surakarta 

d.  Ibu Ani, pedagang batik dipasar Klewer terutama untuk pola batik Surakarta. 

e.  Bpk. Agus S. sunarto, desainer dan pembuat canting cap didaerah laweyan. 

2. Observasi, dilakukan dipasar Klewer, Danar Hadi, dan Laweyan pengamatan 
secara langsung ketempat lokasi Penelitian, dengan maksud kemungkinan akan 
ditemukan hal – hal yang baru yang tidak didapat dari sumber data.  

3. Kumpulan arsip dan dukumen, diambil melalui foto – foto kain batik dan berbagai 
tulisan tentang batik di Surakarta yang menyangkut tentang batik larangan sampai 
batik gubahan. 

 

G. Metode Analisis Data. 

Analisis diperoleh menggunakan analisis interaktif, yaitu; pengumpulan data, reduksi 
data, sajian data, dan penarikan simpulan (variditas). Untuk menjamin validitas data 
digunakan teknik trianggulasi, yaitu : 

1. Trianggualasi data, pengumpulan data melalui sumber data seperti, Nara 
sumber,tempat dan pristiwa, dan dokumentasi yang berhubungan dengan 
masalah penelitian. 

2. Trianggulasi metode, data yang diperoleh digali memalui bebarapa metode, 
yang berbeda seperti; obeservasi, wawancara, dan dokumentasi dari 
perkembangan batik yang meliputi bahan, proses, ragam hias dan fungsi. 

Untuk lebih jelasnya mentode analisis dapat dilihat dari diagram sebagai berikut :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengumpulan 
Data 

Sajian  
Data 

Reduksi  
Data 

Penarikan  
simpulan 

Skema analisis interaktif  
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Keterangan: 

- Pengumpulan data yaitu melakukakan pengelompokan bentuk batik 

larangan yang diperoleh dari kajian teoritik.  

- Reduksi data, yaitu pokok temuan dari batik gubahan dan yang melatar 

belakangi perubahannya yang diperoleh dari sumber data dari lokasi 

penelitian. 

- Sajian data, yaitu narasi tentang proses terjadinya perubahan dari batik 

larangan, latar belakang, wujud visual yang diperoleh dari lokasi penelitian 

yaitu pasar Klewer. 

- Penarikan simpulan, yaitu jawaban atas masalah dari batik gubahan yang 

berasal dari batik larangan Surakarta menyangkut perkembangan dan 

fungsinya. 

 
BAB IV 

BATIK GUBAHAN YANG BERASAL DARI BATIK LARANGAN SURAKARTA 

 

A. GAMBARAN UMUM KOTA SURAKARTA 

Surakarta terletak dipropinsi Jawa tengah yang memiliki luas 44.04 km², dijuluki sebagai kota 

budaya, selain itu kota Surakarta terkenal dengan batiknya setidaknya terdapat puasat penjualan batik 

terbesar dipulau Jawa yaitu pasar Klewer dan juga terdapat galeri batik kuno Danar Hadi yang merupakan  

galeri terlengkap dan besar di Indonesia yang menyimpan kain – kain batik bersejarah. 

Batik dan Surakarta merupakan dua hal yang tak dapat dipisahkan, perkembangan batik di 

daerah ini cukup besar dalam memberikan pendapatan daerah Surakarta,data tahun 2001 tercatat sekitar 6,6 

milyar APBD berasal dari pasar tradisional dan pasar Klewer merupakan kontributor terbesar.keunikan 
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batik Surakarta sudah dikenal dimana – mana kehalusan dan kerumitan ragam hias merupakan salah satu 

ciri tersendiri dari batik ini. Selain itu makna, arti dan filosofi yang terkandung pada ragam hiasnya 

menjadi salah satu alasan unutk membelinya, terutama pola – pola batik yang berhubungan dengan acara 

adat seperti pernikahan dan kelahiran. Hal ini karena kandungan arti pada ragam hiasnya yang mengandung 

nilai - nilai kebaikan. 

 

B. SEJARAH SINGKAT BATIK SURAKARTA 
Batik dengan gaya Surakarta dibuat setelah terpecahnya bekas kerajaan mataram menjadi dua 

bagian yaitu ; Surakarta dan Yogyakarta, dimana sebagian besar barang – barang kerajaan mataram 

diserahkan ke Karaton Yogyakarta. Atas dasar itulah kemudian Pakoe Boeono III (Raja di Surakarta pada 

saat itu) membuat sendiri busana dengan gaya Surakarta. Dalam hal ini juga menyangkut batik. Inilah yang 

menjadi awalnya batik dengan gaya Surakarta 

Bentuk ragam hias pada batik Surakarta sangat dipengaruhi oleh pemikiran Karaton dan agama 

Hindu Jawa, bentuk ragam hias yang munculpun banyak memiliki arti dan simbolis antara lain: 

- Sawat yang melambangkan penguasa tertinggi yaitu dewa Wisnu. 

- Meru, melambangkan gunung dan tanah. 

- Api, lidah api, modang melambangkan nyala api. 

- Burung melambangkan angin. 

Penciptaan ragam hias ini tidakhanya memiliki keindahan visual saja akan tetapi mengandung ajaran – 
ajaran tentang kehidupan, yang bertujuan mendekatkan diri kepada Sang pencipta.  

 

C. LATAR BELAKANG MUNCULNYA BATIK GUBAHAN. 
Batik di Surakarta pada saat ini sudah sangat berkembang dari sebelumnya, yang meliputi; 

bahan, proses, warna,motif dan fungsinya. Dalam usaha pengembangan batik tersebut lebih disebabkan 
karena adanya permintaan pasar yang terus meningkat oleh sebab itu perkembangannya terus 
mengikuti zaman. 

1. Batik dan Tuntutan Zaman 

Perkembangan batik sebagai tuntutan zaman merupakan suatu hal yang membuktikan bahwa batik 

tetap diminati masyarakat. Usaha – usaha pengembangan ini juga tidak bisa terlepas dari tuntutan 

permintaan pasar. Penggunaan batik sebagai busana dengan gaya lama mulai sedikit bergeser, muncullah 

busana batik dengan gaya – gaya yang lebih modern dan disesuaikan dengan trend yang sedang 
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berkembang, contohnya adanya pakaian batik untuk santai seperti hem, t-shirt, celana panjang dan lain 

sebagainya. Tuntutan akan batik tidak hanya pada busana saja, akan tetapi penerapan kearah lainnya seperti 

keperluan rumah tangga, barang kerajinan juga memanfaatkan bentuk ragam hias dari batik sebagai ide 

dasarnya. 

Perkembangan selanjutnya yaitu munculnya kain yang menyerupai batik atau yang lebih dikenal di 

masyarakat dengan istilah batik printing. Kain berpola batik ini memang mengambil bentuk ragam hias dari 

batik kemudian dicetak diatas kain, hasilnya hampir mirip dengan batik asli bahkan lebih halus dan rapi 

(gambar.13). Dikalangan masyarakat sendiri kurang memperdulikan akan hal tersebut yang jelas memang 

harga batik printing lebih ekonomis dibanding batik aslinya. 

Pada kain bermotif batik ini warna – warna lebih menarik dan beraneka ragam, dikarenakan proses 

cetakan memungkinkan untuk membuat pola batik yang rumit. Akan tetapi kain bermotif batik ini jelas 

kualitas dan harganya tidak melebihi dari batik aslinya. 

 

 

Fenomena yang menarik adalah tetap bertahannya batik asli ditengah maraknya kain bermotif 

batik tersebut,  hal ini disebabkan tetap adanya segment tertentu yang masih berminat pada batik asli bukan 

tiruan. Umumnya batik yang tetap diminati adalah pola batik yang difungsikan untuk upacara adat seperti 

pernikahan dan kelahiran. Secara garis besar tidak banyak perubahan berarti dari pola batik tersebut hal ini 

disebabkan karena adanya kandungan arti kebaikan yang berkaitan dengan acara adat tersebut. 

Bila dilihat saat ini bentuk dari pola batik klasik seperti pola batik larangan tetap dipertahankan 

dan dijadikan sumber ide dalam pengembangan pola – pola selanjutnya. Hal ini yang menjadikan pola terus 

berkembang dan begitu banyak jumlahnya.perpaduan pola – pola batik klasik dengan pola modern juga 

Batik tulis Kain bermotif 

Gambar 13. Batik tulis dan kain 
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dilakukan, kemudian muncullah pola – pola batik gubahan hasil dari perpaduan dan pengembangan pola 

tersebut.  

Pada dasarnya pola – pola batik gubahan merupakan hasil dari pengembangan pola batik – batik 

lama salah satunya batik larangan. Pemunculan pola batik gubahan lebih disebabkan  karena adanya minat 

dan tuntutan dari masyarakat yang terus berkembang dan mengikuti perkembngan zaman. Pada saat ini 

batik gubahan selalu berubah mengikuti perkembangan pasar yang ada. Akan tetapi bentuk ragam hias 

batik larangan seperti lar, parang masih banyak dijumpai sampai saat ini. 

2. Peran Perancang, pengusaha Batik. 

Perancang dan pengusaha merupakan salah satu faktor yang mendukung perkembangan batik, 
perancang yang menawarkan ide – ide baru dalam menjawab permintahan masyarakat dan pengusaha 
yang memenuhi permintaan tersebut. Banyak perancang yang masih menekuni batik sebagai sumber 
idenya salah satunya Iwan Tirta, yang membuat rancangan aksesoris yang bersumber pada batik Klasik 
(gambar. 14). Selain itu ada juga perusahaan Danar hadi yang sampai saat ini masih bertahan dengan 
usaha batiknya bahkan saat ini telah memiliki galeri batik kuno, tempat penyimpanan kain – kain batik 
bersejarah dan langka. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D. PERWUJUDAN PERKEMBANGAN BATIK GUBAHAN  

 DI SURAKARTA 

Batik larangan merupakan salah satu jenis batik yang dijadikan dasar pengembangan pola 
batik gubahan, batik yang hanya digunakan oleh kalangan raja dan kerabatnya ternyata juga diminati 
oleh masyarakat, tidak heran bila pola batik larangan banyak ditemukan selain pada busana. Hal inilah 
yang sedang terjadi dimasyarakat.Selain itu pengubahan juga dilakukan pada bahan, warna, ragam hias 
dan fungsinya. Sehingga batik gubahan ini sangat beragam akan tetapi hal tersebut dapat dikenali dari 
bentuk ragam hias tambahan yang menjadi cirinya. 

Perkembangan batik gubahan bila dilihat meliputi lima aspek yaitu; bahan, proses, warna, ragam 

hias dan fungsinya. Hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 
Gambar 14. Asbak karya Iwan tirta yang 

mengambil ide dari batik larangan  (pola 
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1. Bahan 

Pada dasarnya bahan / kain yang digunakan dalam pembatikan dikenal dengan istilah kain mori. 

Kain mori sudah dipergunakan sejak awal berkembangnya batik. Kain ini memiliki tiga tingkatan kualitas 

dari yang rendah sampai yang terhalus yaitu: mori biru, prima, dan primissima. Pembatikan pada saat ini 

mulai menggunakan bahan selain mori sebagai media dalam membatik contohnya batik pada sutera, yang 

memiliki kehalusan, kelembutan serta kilau yang belum tertandingi. Tak heran kain sutera memiliki nilai 

yang lebih tinggi dengan kain mori. Penggunaan bahan sebagai media pengganti kain mori tentunya juga 

mempertimbangkan faktor keamanan dan kenyamanan serta  fungsionalnya. Pemanfaatan kearah berbagai 

media ini justru memiliki daya tarik tersendiri dan menambah keanekaragaman dari batik. 

 

2. Teknik  

Teknik batik sampai saat ini tidak mengalami perubahan yaitu tetap pada batik tulis dan cap, 
namun kemungkinan penggabungan kedua teknik ditemukan dalam sehelai kain batik. Bila diamati 
pada saat ini batik tulis lebih jarang diproduksi disebabkan karena proses yang lama dan berkurangnya 
tenaga pencanting yang handal, oleh karena itu batik tulis lebih mahal dibanding batik cap. Batik cap 
memang lebih menguntungkan dibanding batik tulis atau dari teknik printing. Teknik cap merupakan 
terobosan dalam pembatikan tanpa meninggalkan arti dari batik itu sendiri.  Selain proses cap juga 
cepat, faktor ekonomis pun lebih menguntungkan. Kemunculan batik cap  dapat menjangkau segala 
segment pasar dan peningkatan batik cap dapat memenuhi  pemintaan pasar bila ada peningkatan 
permintaan. 

 

 

3. Warna 

Penggunaan zat warna sintetis menggantikan zat warna alam ikut dalam memunculkan 
keanekaragaman akan warna baru, warna – warna yang tadinya terbatas  hanya pada warna coklat, 
hitam dan putih mulai beralih kewarna lainnya seperti warna pastel. Selain itu peningkatan teknik pada 
perwarnaan juga dapat dilihat pada batik gubahan seperti teknik pecahan dan teknik semprotan kedua 
teknik tersebut akan menimbulkan efek tersendiri pada sehelai kain batik. Akan tetapi bila dilihat 
pewarnaan untuk batik yang dipergunakan untuk  acara adat  dan yang difungsikan sebagai kain 
panjang tidak mengalami banyak perubahan. Warna – warna coklat, putih, hitam masih tetap 
dipertahankan. 

 

4. Ragam hias 

Ragam hias merupakan bentuk yang paling banyak mengalami perubahan. Keanekaragaman bentuk 
tersebut tidak terlepas dari minat masyarakat yang menginginkan ragam hias yang sesuai seleranya, 
tidak heran bila ragam hias sekarang sangat banyak jumlahnya.  

Perpaduan bentuk dari berbagai macam pola kain batik larangan kemungkinan dapat ditemukan dalam 
satu kain batik. Bentuk ragam hias yang ada sangat memungkinkan dipadukan untuk menghasilkan 
sesuatu pola yang baru dan lebih menarik.  
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5. Fungsi 

Secara fungsional batik larangan sudah banyak perubahan, penggunaan batik yang pada awal 

mulanya terbatas hanya pada busana Karaton , mulai merambah kearah lainnya, perubahan secara 

fungsional ini mengacu pada kebutuhan yang ada dimasyarakat, banyak pola batik larangan yang 

ditemukan selain pada busana pada saat ini fungsi tersebut antara lain sebagai keperluan rumah tangga, 

acsesoris, barang kerajinan, dan lain sebagainya. Arah fungsional dari batik ini kemungkinan dapat 

berkembang  mengikuti perubahan zaman yang sesuai dengan kebutuhan. 

 

E. RAGAM HIAS  BATIK GUBAHAN SURAKARTA 

Perkembangan batik gubahan yang  berdasarkan pada batik larangan Surakarta pada dasarnya 

sudah tidak terikat lagi pada adat, kombinasi bentuk – bentuk pola baik ragam hias utama dan isen – isen  

menghasilkan pola batik baru dengan gaya yang lebih bebas. Perubahan arah ini membawa dampak yang 

cukup besar dan mengakibatkan batik dapat berubah yang disesuaikan dengan perkembangan zaman.  

Ragam hias batik gubahan pada dasarnya merupakan bentuk perpaduan maupun modifikasi 

bentuk dari batik larangan yang telah ada, perubahan ini dilakukan melalui pengolahan bentuk, skala, 

proporsi, dan komposisi. Selain itu pengolahan pada bentuk ragam hias dilakukan dengan tiga cara antara 

lain; perpaduan pola larangan ( pola larangan dengan larangan), pola larangan dengan pola baru, dan 

pengubahan bentuk dengan cara distorsi, stilasi. 

1. Perpaduan Pola – Pola Larangan. 

Batik gubahan ini didasari pada bentuk perpaduan pola 

batik larangan satu dan batik larangan lainnya. Untuk 

memastikan bahwa hal tersebut merupakan batik larangan 

dapat dilihat melalui ciri – ciri yang terdapat pada pola batik 

gubahan tersebut ( gambar 15. Paduan pola parang dan 

cemukiran). Dari contoh gambar tersebut dapat dilihat bentuk 
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parang rusak yang masih tampak ciri – cirinya antara lain; 

masih terdapat uceng, mata gareng, melinjon, bagongan, 

Sedangkan bentuk cemukiran tidak lagi miring melainkan 

tegak lurus yang disesuaikan dengan bentuk parang. Paduan 

bentuk pola batik larangan merupakan salah satu cara dalam 

menciptakan pola gubahan hal tersebut dimungkinkan dengan 

melakukan penambahan maupun perubahan pada bagian 

tertentu  tanpa meninggalkan bentuk asli dari pola larangan.  

 

 

 

 

 

 

2. Pola Larangan Dengan Pola Baru. 

Gambar 15. Paduan parang  rusak dan  cemukiran 
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Batik gubahan ini merupakan perpaduan antara pola larangan dengan pola baru, seperti bentuk 

flora, fauna, dan bentuk lainnya. Bentuk perpaduan ini memanfaatkan bentuk lain sebagai alternatif dalam 

menghasilkan batik gubahan, perpaduan seperti bentuk flora, fauna dan bentuk lainnya dikomposisikan 

dengan batik larangan  yang menghasilkan keanekaragaman  motif dalam sehelai kain batik.  

 

 

 

a. Perpaduan dengan bentuk flora  

Flora (tumbuhan) merupakan  salah satu bentuk yang tak ada habisnya untuk dikembangkan, 

bentuk flora sangatlah mudah disesuaikan dengan bentuk lainnya seperti halnya perpaduan dengan pola 

larangan. Bentuk buketan, bunga, tangkai maupun daun merupakan bentuk yang umum dipakai pada batik 

gubahan ( gambar. 16).  

 

 

 

 

b. Perpaduan dengan bentuk fauna.  

Fauna ( binatang ) juga merupakan bentuk yang dapat dijumpai pada batik gubahan bentuk 

binatang yang pada umumnya ditemui adalah bentuk burung. Bentuk – bentuk lainnya selain burung jarang 

Gambar 16. Paduan pola larangan (lar dan parang)  dan Bentuk 
Flora 
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sekali dijumpai, perpaduan dengan bentuk burung disebabkan lebih mudah dalam hal mengkomposisikan 

dengan batik larangan ( gambar. 17). 

 

 

 

 

c. Paduan dengan bentuk lainnya 

Batik gubahan ini lebih banyak bentuk  ragam hiasnya, perpaduan berbagai macam bentuk lebih 

memungkinkan menghasilkan bentuk yang bervariasi dalam sehelai kain. Perpaduan tersebut dapat 

dikembangkan dari bentuk isen – isen ( gambar. 18), dan ragam hias baru. Pengembangan bentuk isen – 

isen menjadi ragam hias merupakan wujud dari pengembangan pada batik larangan.  

 

Gambar 17. Paduan pola cemukiran dan Bentuk Fauna (burung). 

Gambar 18. Perpaduan lar dan pengembangan isen – isen (ukel) 
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3. Distorsi dan stilasi 

Pada batik gubahan selain dilakukan perpaduan dalam menghasilkan pola baru, ada juga cara lain yaitu 
dengan merubah bentuk dari pola larangan itu sendiri. Pengubahan pola tersebut biasanya dilakukan 
dengan dua cara antara lain; distorsi dan stilasi .  

a. Distorsi  

Distorsi berarti merubah bentuk dengan cara merusak bentuk tanpa meninggalkan karakter dari bentuk 
aslinya, pada batik gubahan distorsi banyak dijumpai hal tersebut dikarenakan untuk memenuhi 
permintaan pasar akan banyak dan biasanya pola larangan yang telah didistorsi lebih sederhana dari 
bentuk aslinya. Penggunaan isen – isen yang rumit digantikan dengan yang lebih sederhana dan tidak 
memakan waktu yang lama dalam proses pembuatannya. Perubahan  bentuk tersebut tentunya tetap 
dapat dilihat karakter dari pola larangan mana itu berasal (gambar. 19).   

 

 

 

Gambar 19. Distorsi pola lar 
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b. Stilasi  

Stilasi merupakan cara lain dalam menghasilkan batik gubahan, stilasi berarti melakukan penggayaan 
dari bentuk aslinya, perubahan ini dilakukan meliputi bentuk proporsi (ukuran), dan komposisi. Dalam 
perwujudannya bentuk  stilasi ada juga yang lebih memperumit ragam hias melalui isen – isen serta 
ada juga yang lebih menyederhanakan bentuk dengan mengurangi banyaknya isen – isen.  

 

 

 

 

 

F. FUNGSI BATIK GUBAHAN SURAKARTA. 

Pada saat ini umumnya batik gubahan tetap berfungsi sebagai busana, akan tetapi seiring 
dengan berkembangan zaman penggunakan batik sebagai busana tradisonal mulai bergeser, muncullah 
berbusana yang lebih praktis dan modern, seperti penggunaan batik sebagai busana santai wanita 
(daster), kemeja, dasi dan lainnya (gambar. 21). Penggunaan busana tersebut tidak terlepas dari 
permintaan masyarakat yang masih meminati batik sebagai pilihannya.   

Secara fungsional batik gubahan sudah dimanfaatkan kearah lainnya selain busana, seperti 
kebutuhan rumah tangga contohnya sarung bantal kursi, tirai dan sebagainya. Fungsi akan terus 
berkembang  yang nantinya disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan akan batik. Dengan 
berkembangan zaman juga tidak tertutup kemungkinan akan ditemukan terobosan – terobosan baru 
yang masih memanfaatkan batik sebagai sumber ide, hal ini dapat dilakukan melalui pengembangan 
bahan, teknik, dan proses.  

Perkembangan batik gubahan Surakarta  akan terus berubah, dan mengikuti selera sehingga  
penciptaan batik gubahan lebih mengedepankan minat dan tuntutan masyarakat. Oleh karena itu nilai – 
nilai filosofi yang terkandung pada ragam hias batik gubahan mulai luntur. Pakem ( aturan ) yang 
diharus diterapkan pada setiap ragam hias sedikit diabaikan diganti dengan bentuk yang lebih 
sederhana dan praktis. Tidak sedikit aturan - aturan yang seharusnya dilarang kini dipakai seperti 
halnya pengunaan pola larangan sebagai keperluan selain berbusana.  

Gambar 20. Stilasi pola Parang.  
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G. WUJUD VISUAL BATIK GUBAHAN SURAKARTA 

Batik gubahan Surakarta yang banyak ditemui adalah bentuk dari pola lar dan parang. Oleh 
karena itu  kedua pola  tersebut akan mewakili dari penjelasan sebelumnya mengenai pola batik 
gubahan yang berasal dari batik larangan Surakarta. Melalui hasil wawancara dengan seorang desainer 
batik yang bernama Bpk Agus yang berada dilaweyan, Surakarta, beliau mengatakan bahwa: 
mendesain batik sesuai dengan permintaan, biasanya ragam hias yang dibuat mengikuti selera pasar 
yang menyebabkan pengubahan bentuk motif bisa saja terjadi setiap saat. Selanjutnya beliau 
mengatakan bahwa bentuk ragam hias yang dipesan untuk daerah Surakarta biasanya merupakan pola 
– pola yang digubah dari pola lama seperti parang, lar dan bentuk – bentuk flora. Selain itu pendapat 
lain juga dikemukan oleh Ibu Yuli seorang pemilik toko batik dipasar Klewer. Beliau menyebutkan 
bahwa ragam hias pada saat ini dapat berubah setiap saat tergantung permintaan. Pada periode tertentu 
seperti pada saat hari – hari besar dan liburan mengalami peningkatan permintaan akan batik, yang 
menyebabkan pihak produsen membuat lebih banyak pilihan untuk menawarkan kepada konsumen 
(pembeli). Selain itu beliau juga mengatakan pola batik yang digunakan sebagai acara adat seperti 
pernikahan, kelahiran tidak banyak mengalami perkembangan yang berarti, disebabkan karena adanya 
nilai – nilai kebaikan yang terkandung didalam ragam hiasnya dan tidak mungkin diubah secara 
keseluruhan karena sudah digunakan secara turun temurun. Pada saat penelitian berlangsung  juga 

Gambar 21. pola gubahan untuk pakaian santai wanita 
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ditemui beberapa konsumen yang kebanyakan mereka membeli produk batik yang digunakan sebagai 
busana santai, ragam hias yang dipilih biasanya pola – pola parang dan lar, mereka mengatakan pola 
tersebut lebih berciri khaskan batik.  

Atas dasar penjelasan tersebut maka akan dijabarkan mengenai pola batik gubahan yang 
berasal dari kedua pola larangan. Pola yang akan dijelaskan yaitu pola lar dan pola parang rusak 
dengan pertimbangan sebagai berikut :  

- Kedua pola tersebut lebih banyak dijumpai bentuk perubahannya dibandingkan dengan pola 
larangan lainnya. 

- Pola parang rusak merupakan pola yang paling utama dibanding pola larangan lainnya 
(Kalinggo, 2002,  89). 

- Pola lar dan parang merupakan pola yang paling diminati oleh masyarakat. 

Dari pernyataan diatas maka dapat dilihat bahwa bentuk pola lar dan parang  menjadi pola 
yang sering dilakukan perubahan. pola gubahan dibagi atas dua cara yaitu; batik gubahan yang berasal 
dari perpaduan pola dan batik gubahan yang berasal dari pengubahan bentuk seperti distorsi dan stilasi. 

1. batik gubahan yang berasal dari perpaduan bentuk pola. 

Perpaduan pola merupakan salah satu cara yang  dilakukan untuk menghasilkan batik 
Gubahan perpaduan ini meliputi  bentuk ragam hias, isen – isen, dan warna. 

Perpaduan bentuk dapat dicapai melalui perpaduan bentuk antara pola larangan satu dengan 
larangan lainnya contohnya perpaduan pola lar dan pola parang rusak. Perpaduan yang kedua adalah 
dengan perpaduan pola larangan dengan pola – pola baru. Perpaduan ini lebih dilakukan karena dapat 
menyesuaikan dengan permintaan pasar. Perpaduan yang ketiga adalah dilakukannya bentuk 
perpaduan dari kedua cara sebelumnya yaitu dengan memadukan pola larangan dan larangan serta pola 
– pola baru. Dibandingkan dengan perpaduan cara yang pertama dan kedua, cara ketiga ini lebih 
beragam dalam bentuk ragam hiasnya, contohnya dapat dilihat pada penjelasan berikut ini.  

Pola lar yaitu pola dengan bentuk sayap burung merupakan bentuk  yang paling banyak dijumpai. Pola 
lar sangat umum dikenal pada masyarakat, terutama yang mengenal batik. Pola – pola gubahan yang 
berasal dari pola lar, biasanya memadukan bentuk lar dan bentuk lainnya pada  sehelai kain batik. 
Bentuknya yang geometris membuat pola parang lebih mudah dikenali, selain itu pola parang juga 
banyak ditemui pada batik gubahan, ciri – ciri dari pola parang biasanya lebih disederhanakan dan 
sebagian lagi tetap dipertahankan. Flora (tumbuhan) merupakan bentuk yang sering dipadukan dengan 
bentuk lainnya, bentuk flora sangatlah mudah dan dapat disesuaikan dengan berbagai macam bentuk 
dengan pola batik lainnya, tak heran bentuk flora sering ditemui disetiap pola batik. Disini akan 
dicontohkan  perpaduan pola larangan (lar dan parang) dan pola flora yang tersusun dalam bentuk 
geometris. 
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Batik gubahan yang merupakan bentuk perpaduan antara pola larangan (parang rusak dan 
lar) dan flora (gambar. 22). Selain dipadukan dengan kedua pola larangan, pola gubahan tersebut juga 
dipadukan dengan bentuk flora yang tersusun secara geometris. Dari pola gubahan ini nampak pola 
parang dan lar tidak lagi sebagai ragam hias utama akan tetapi hanya sebagai ragam hias pengisi saja 
sedangkan ragam hias utamanya adalah bentuk flora. Karena pola larangan hanya sebagai ragam hias 
pengisi menyebabkan ukuran lebih diperkecil dan disederhanakan. Bentuk pola lar Bila dilihat lebih 
dekat telah disederhanakan. Pengurangan bentuk isen – isen juga dilakukan, hanya terdiri dari nitik dan 
sawut sedang isen – isen latarnya adalah ukel. Walaupun demikian kita masih dapat melihat karakter 
dari lar (bentuk sayap). Ciri dari pola parang masih tampak jelas seperti; mlinjon, uceng, mata gareng, 
untuk ciri lainnya seperti sirap kedele dan bagongan kurang begitu tampak. Bentuk flora pada batik 
gubahan ini disusun secara teratur menurut bidang geometris yang menyerupai belah ketupat, flora 
yang diambil yaitu dari bentuk bunga dan daun dengan isen – isen hanya terdiri dari nitik dan sawut. 

Warna yang digunakan tetap memakai warna sogan, hitam dan latar putih kekuningan yang 
merupakan ciri dari batik Surakarta.  Batik gubahan ini difungsikan sebagai kain panjang yang 
biasanya menpunyai ukuran lebar 110cm ´ panjang 250cm.  

Perpaduan pola merupakan salah satu cara yang dipakai untuk menghasilkan pola gubahan, 
perpaduan pola yang dilakukan biasanya menghasilkan ragam hias yang lebih beragam dalam sehelai 
kain batik. Batik gubahan yang dihasilkan melalui perpaduan pola pada saat ini sangatlah banyak. Hal 
ini disebabkan karena pola – pola gubahan pada umumnya tidak terikat oleh pakem (aturan) yang 
terkandung pada ragam hiasnya. Nilai – nilai filosofi mulai ditiadakan, karena lebih mengedepankan 
untuk memenuhi kebutuhan pasar. Perpaduan – perpaduan pola yang dirasa memungkinkan untuk 
dipadukan akan dilakukan perpaduan. Inilah yang mengakibatkan pola – pola gubahan sewaktu – 
waktu dapat berubah dan disesuaikan dengan zaman. Kemungkinan cara seperti ini akan terus ditemui 
dalam menghasilkan pola gubahan pada waktu yang akan datang. 

Secara fungsional batik gubahan yang dihasilkan melalui perpaduan pola lebih banyak 
ditemui sebagai busana. Baik busana tradisional, seperti kain sarung, kain panjang, selendang juga 

Gambar  22. perpaduan pola larangan (lar dan parang ) dan 
flora yang tersusun secara geometris 
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busana yang lebih modern seperti kemeja, daster dan lain sebagainya. sedangkan fungsi kearah lainnya 
seperti keperluan rumah tangga juga ditemui walaupun sedikit.   

 

2. Batik gubahan yang dilakukan dengan cara distorsi dan stilasi 

Bentuk batik gubahan selain dihasilkan melalui perpaduan pola juga dilakukan melalui 
pengubahan karakter dari batik larangan itu sendiri, pengubahan karakter ini biasanya ada yang lebih 
disederhanakan dari bentuk aslinya. Pengubahan karakter menjadi salah satu cara dimana pengolahan 
bentuk dari pola larangan sangat memungkinkan untuk mengasilkan pola gubahan.  

Pengubahan karakter dari batik larangan dibagi menjadi dua cara yang biasanya dilakukan. 
Pembagian ini memiliki karakteristik yang berbeda seperti, cara distorsi yaitu dengan merusak bagian 
dari motif itu sendiri, untuk cara ini batik gubahan tampil dalam bentuk yang lebih sederhana dari 
aslinya dengan melakukan pengurangan bentuk seperti  pada isen – isen. Cara yang kedua adalah 
stilasi yang artinya digayakan. Batik gubahan ini lebih menghasilkan bentuk ragam hias yang lebih 
indah dari sebelumnya, didalam penggayaan kemungkinan juga dilakukan mengurangan bentuk ragam 
hias dan isen – isen ataupun malah sebaliknya dilakukan penambahan. Bentuk stilasi dilakukan 
meliputi komposisi dan proporsi (ukuran).  

a. Distorsi  

Pola batik gubahan yang dihasilkan dari cara distorsi yaitu dengan merusak bentuk aslinya, 
akan tetapi karakter dari pola tersebut tetap dapat dilihat. Pola batik gubahan yang dihasilkan dengan 
cara distorsi biasanya  dilakukan dengan menyederhanakan bentuk isen – isen dan tak jarang juga 
penyerderhanaan dilakukan pada bentuk dari motif  itu sendiri seperti yang dicontohkan pada pola lar 
berikut ini. 

 

 

 

 

 

 
Gambar  23. Distorsi pola lar 
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Pola batik gubahan yang merupakan bentuk distorsi pola lar (gambar 23). Nampak pada 
gambar tersebut bentuk dari lar telah disederhanakan, penggunaaan isen – isen seperti nitik dan sawut 
yang rumit, digantikan dengan isen  -  isen yang lebih sederhana seperti sawut yang hanya terdiri dari 
satu garis. Untuk isen – isen nitik masih tetap dipakai akan tetapi tidak terlalu banyak dan pada bagian 
tertentu saja yaitu pada bagian dalam pola lar. Selain itu pola lar juga dipadukan dengan bentuk pola 
baru yaitu bentuk flora yang tersusun secara simetris sebagai ragam hias pengisi.   Pada pola gubahan 
ini warna yang digunakan hanya terdiri dari biru dan sogan sedangkan latar dibiarkan dengan warna 
putih.  

Dari contoh  batik gubahan diatas dapat diketahui bahwa pola batik gubahan yang melalui 
cara distorsi yaitu Pengubahan pola  dihasilkan melalui penyerderhanaan bentuk dengan cara 
mengurangi bagian - bagian seperti pada bentuk isen – isen. Selain itu untuk ragam hias utamanya juga 
dilakukan penyerderhanaan bentuk, akan tetapi karakter bentuk aslinya masih dapat dilihat seperti pola 
lar diatas. Secara fungsional pola gubahan dengan cara distorsi memang banyak ditemui hal tersebut 
lebih disebabkan cara distorsi lebih mudah dan cepat dalam proses pengerjaannya karena pada 
umumnya teknik yang digunakan adalah teknik cap. Secara fungsional pola gubahan seperti ini banyak 
ditemui pada busana yang sifatnya praktis seperti baju santai, selain itu juga ditemui sebagai keperluan 
rumah tangga seperti penutup meja (taplak). 

b. stilasi 

Stilasi atau penggayaan juga sering ditemui pada pola gubahan.  Pola yang telah distilasi 
banyak mengalami perubahan dan biasanya menjadi lebih indah dan variatif dari bentuk aslinya. pada 
penjelasan berikut ini diambil contoh dari pola parang rusak yang memang banyak ditemui pada 
bentuk stilasi. Pola parang yang telah distilasi biasanya tetap mempertahankan sebagian ciri - ciri dari 
parang. Ciri – ciri yang umumnya dipertahankan adalah mlinjon.  Selain itu ciri – ciri yang lainnya 
dilakukan perubahan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari contoh gambar dibawah ini. 

 

 

 

Bentuk pola gubahan diatas (gambar 24) dapat dilihat beberapa perubahan yang terjadi pada 
pola parang. Perubahan tersebut dapat dilihat dari digantinya beberapa ciri – ciri dari pola parang 
seperti uceng, mata gareng, bagongan dan sirep kedele. Sedangkan mlinjon tetap dipertahankan. Pada 
pola gubahan itu juga dilakukan penggayaan dengan menambahkan bentuk dari flora sebagai penganti 
ciri - ciri dari pola parang yang dihilangkan. Selain dari perubahan pola juga dilakukan penambahan 
bentuk isen – isen yang berupa nitik. 

Gambar  24. stilasi pola parang 
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Batik gubahan yang dihasilkan melalui cara stilasi, ragam hias cenderung mengalami 
perkembangan bentuk biasanya bentuk menjadi lebih rumit dan indah. Pola – pola yang sering 
dilakukan perubahan bentuk stilasi umumnya pola lar sedangkan untuk pola parang walaupun temui, 
akan tetapi jumlahnya sedikit. Batik gubahan dengan cara stilasi yang ditemukan umumnya merupakan 
pola hasil dari perpaduan pola, sedikit sekali ditemukan seperti contoh pada pola stilasi parang diatas.    

Pada batik gubahan cara stilasi juga dilakukan dengan cara melakukan perubahan bentuk 
proporsi (ukuran). Ini menyebabkan  terdapat dua macam pola sejenis dalam sehelai kain batik dengan 
ukuran yang berbeda. Pada contoh berikut ini bentuk stilasi pola gubahan dari pola parang rusak 
dengan melakukan perubahan bentuk proporsi (ukuran). Penggayaan seperti ini mengasilkan bentuk 
yang tidak monoton dalam sehelai kain walaupun pada sehelai kain tersebut hanya terdiri dari satu pola 
saja.  

Pengolahan bentuk proporsi tentunya juga mempertimbangkan aspek – komposisi, skala 
sehingga pola yang dihasilkan dapat dilihat lebih baik dan bervariatif  dari sebelummya. 

 

 

 

 

 

 

 

Batik gubahan (gambar. 27) yang merupakan bentuk stilasi dari pola parang dengan 
melakukan pengolahan proporsi (ukuran) yang berbeda, hal tersebut dilakukan dengan membuat 
perbandingan ukuran parang besar dan kecil dalam satu pola batik. Hasilnya tampak pola yang besar 
sebagai ragam hias utama dan yang kecil sebagai ragam hias pengisi.  

Ciri – ciri dari parang rusak tetap dipertahankan hanya saja  pertemuan antara pola parang 
besar dengan kecil terjadi perpotongan pada bentuk mlinjon. Pengubahan bentuk proporsi lebih 
menghasilkan bentuk yang bervariatif dalam sehelai kain walupun pola gubahan ini hanya terdiri dari 
satu jenis pola yaitu pola parang rusak. 

Bentuk stilasi dengan melakukan pengubahan ukuran merupakan salah satu cara dalam 
menghasilkan pola gubahan. Pada pengubahan bentuk ukuran ini pola yang besar biasanya dijadikan 
sebagai ragam hias utama sedangkan yang kecil dijadikan ragam hias pengisi. Secara fungsional pola 
gubahan dengan cara stilasi tidak jauh berbeda dengan fungsi batik gubahan dengan cara sebelumnya. 

Gambar  25. stilasi pola parang 
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Gambar 27. Perpaduan parang dan cemukiran 
 
Fungsi  sebagai kain panjang 

Dari penjelasan diatas maka dapat dilihat bahwa pola gubahan yang berasal dari pola 
larangan Surakarta, dimana pola gubahan umumnya merupakan pengembangan pola larangan. 
Pengembangan tersebut dilakukan melalui pengolahan bentuk ragam hias dan  isen – isen. Sedangkan 
pengembangan bentuk fungsi lebih mengarah kepada fungsi praktis seperti busana santai dan 
keperluan rumah tangga. 

 

H. VISUALISASI POLA BATIK GUBAHAN SURAKARTA 

Visualisasi tentang pola gubahan secara keseluruhan tidak mungkin  dapat ditampilkan 
karena terlalu banyak akan tetapi ada beberapa gambar yang diperoleh mengenai pola gubahan selama 
penelitian berlangsung, gambar berikut ini diperoleh antara bulan maret sampai bulan juli 2004.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 26. Perpaduan lar dan cemukiran 
 
Fungsi  sebagai kain panjang 
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Gambar 28. Perpaduan parang dan udan liris 
 
Fungsi  sebagai kain panjang 

Gambar 29. Perpaduan parang dan cemukiran 
 
Fungsi  sebagai kain panjang 
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Gambar 32. stilasi pola parang 
 
Fungsi  sebagai kain panjang 
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Gambar 34. Perpaduan stilasi parang, lar dan  
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Gambar 36. Perpaduan stilasi lar dan  pola  
 
cakar 
 
Fungsi  sebagai kain panjang 
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Gambar 38. Perpaduan distorsi lar dan bentuk  
 
Flora 
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Sebelum penelitian mengenai pola batik gubahan diadakan yaitu belum memahami latar belakang 

(konsep) penciptaan batik gubahan yang berasal dari batik larangan Surakarta, belum mengetahui ada 

tidaknya perkembangan ragam hias yang meliputi wujud dan jenis dari batik gubahan, dan belum 

memahami perkembangan fungsi dari batik gubahan. Setelah penelitian diadakan maka terjawablah apa 

yang menjadi tujuan dari penelitian mengenai latar belakang, wujud dan jenis serta fungsi dari batik 

gubahan yang berasal dari pola larangan Surakarta. 
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Pola batik gubahan muncul disebabkan adanya permintaan masyarakat akan batik yang menuntut 

agar dapat sesuai dengan perkembangan zaman, maka munculah pola - pola gubahan yang didasari atas 

pengembangan pola batik larangan. Pola-pola tersebut memiliki keanekaragaman meliputi bahan, warna, 

ragam hias, dan fungsi. Teknik batik tidak mengalami perkembangan berarti, hanya ditemukan gabungan 

dari tehnik cap dan tulis. Warna pada kain batik gubahan umumnya masih mempergunakan warna sogan 

akan tetapi mengenai tehnik pewarnaan sudah tidak menggunakan pewarnaan alam, akan tetapi 

menggunakan zat warna sintetik seperti penggunaan zat warna naptol  yang memungkinkan menghasilkan 

warna lebih beragam. 

Umumnya perubahan dilakukan dengan melakukan perpaduan bentuk pola batik dan 
perubahan bentuk batik dengan cara distorsi dan stilasi. Cara – cara inilah yang dilakukan dalam 
menghasilkan pola batik gubahan. Selain dari cara tersebut belum ditemukan lagi cara lainnya dalam 
hal pengolahan bentuk ragam hias. Isen – isen sebagai penghias motif batik juga mengalami 
perubahan, hal tersebut dapat dilakukan dengan penambahan dan juga penyederhanaan bentuk. Untuk 
pola – pola gubahan hasil perpaduan dan stilasi isen – isen biasanya lebih diperumit sedangkan  pola 
gubahan dengan cara distorsi isen – isen cenderung lebih disederhanakan.  

Bentuk ragam hias pada batik gubahan merupakan bentuk  pengembangan batik larangan. Hasil 

perpaduan pola batik satu dengan batik larangan yang lainnya adalah pola batik  baru (batik gubahan). Pola 

– pola batik gubahan  tersebut dicapai melalui tiga cara, yaitu paduan pola larangan dengan larangan, 

paduan pola larangan  dan pola baru, dan dengan mengubah bentuk atau karakter dari pola batik melalui 

cara distorsi, stilasi. 

Fungsi batik larangan juga mengalami perkembangan, salah satunya batik larangan difungsikan 

sebagai keperluan rumah tangga seperti tirai, sarung bantal kursi dan sebagainya. Selain itu gaya busana 

lama juga tetap dipertahankan hanya saja terdapat penyesuaian fungsi ke arah busana praktis dan siap pakai 

seperti baju santai. 

Berdasarkan penjelasan diatas, penafsiran tentang batik larangan kenyataannya saat ini mengalami 
perubahan dan pergeseran nilai dikarenakan ada tuntutan dan perkembangan zaman. Adanya pola batik 
gubahan merupakan suatu bukti pergeseran nilai dari batik larangan Surakarta, perubahan bentuk 
ragam hias pada batik gubahan yang berasal dari batik larangan tidak lagi memperhatikan lagi nilai – 
nilai filosofi.  Selain itu batik larangan saat ini tidak lagi difungsikan sebagai busana saja, akan tetapi 
sudah diterapkan kearah lainnya, perubahan tersebut meliputi bahan, warna, proses dan ragam hias.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil pembahasan dari bab – bab sebelumnya yang menjawab pada rumusan 

masalah, dapat disimpulkan sebagai berikut :  

Batik larangan adalah batik pada awalnya hanya dipergunakan untuk kalangan raja dan 

kerabatnya, pola batik larangan tersebut terdiri dari; pola Sawat (lar), Parang Rusak, Cemukiran dan Udan 

liris. Pada awalnya batik larangan hanya diterapkan pada busana saja, seiring dengan meningkatnya 

permintaan batik di Karaton, maka pembuatan batik diserahkan kepada pengusaha pengusaha yang berda 

disekitar Karaton. Akan tetapi karena adanya larangan maka dibuatlah batik – batik gubahan yang 

mengambil ide dari batik larangan. Pada saat ini batik larangan sudah bergeser nilainya. Pola – pola batik 

larangan sudah banyak dipadukan dengan pola batik lainnya dan menghasilkan pola – pola baru atau yang 

disebut ”batik gubahan”. Batik gubahan yang didasari pada batik larangan Surakarta merupakan hasil dari 

pengembangan batik yang disesuaikan dengan zaman. 

Latar belakang penciptaan pola batik gubahan disebabkan beberapa faktor antara lain  karena 

adanya tuntutan zaman, dan permintaan dari masyarakat yang meningkat dan menyebabkan perlu adanya 
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terobosan baru terutama bentuk ragam hiasnnya. Selain itu adanya peran perancang yang ikut juga dalam 

mengembangkan bentuk ragam hias dan fungsinya.  

Perwujudan Perubahan meliputi, bahan, proses, warna, ragam hias, dan fungsinya. Secara visual 

batik gubahan yang berasal dari batik larangan Surakarta memiliki bentuk perubahan yang didasari dari tiga 

cara, yaitu; perpaduan dari pola – pola lama baik dari batik larangan itu sendiri ataupun dengan pola batik 

lainnya, perpaduan pola larangan dengan gubahan baru yang dapat berubah sewaktu – aktu dan disesuaikan 

dengan selera pasar, dan yang ketiga perubahan bentuk pola larangan yang dilakukan dengan cara distorsi, 

stilasi dan lainnya yang tetap mempertahankan karakter dari bentuk – bentuk batik larangan. Perubahan 

yang paling banyak adalah bentuk dari ragam hias yang banyak ditemui paduan – paduan dengan bentuk 

ragam hias lainnya.  

Selain itu secara fungsional juga berubah, dimana pola batik tidak diterapkan pada busana saja 

akan tetapi merambah kearah kebutuhan lainnya seperti keperluan rumah tangga 

 

B. SARAN 
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka masukan diberikan kepada pihak terkait seperti Perancang 

dan Konsumen adalah sebagai berikut. 

Batik merupakan salah satu karya adiluhung bangsa Indonesia yang patut dilestarikan, hasil dari 

penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan tentang batik di Surakarta mengenai pola 

larangan sampai pola batik gubahan. 

Batik sepatutnya dilestarikan dan dijaga keberadaannya,  para perancang hendaknya selalu 

memberikan terobosan -  terobosan baru dalam dalam pengolahan bahan, proses, warna, ragam hias dan 

fungsional dan  menghasilkan batik yang sesuai dengan perkembangan zaman dan sesuai dengan tuntutan 

masyarakat. 

Konsumen hendaknya ikut menjaga dan melestarikan batik sebagai karya adi luhung bangsa 

Indonesia. Diharapkan penelitian seperti ini dapat ditindak lanjuti dan dikembangkan lebih mendalam, dan 

apa yang belum ada dalam penelitian ini dapat terungkap lebih rinci guna menambah pengetahuan akan 

batik. 
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Badan : bagian utama pada kain sarung. 
 
Buketan : gabungan ragam hias flora.  
 
Canting : alat yang digunakan untuk mengambar lilin di kain.  
 
Cap : stempel yang terbuat dari tembaga berpola batik. 
 
Celup : pewarnaan dengan merendam kain kelarutan warna 
 
Colet : pewarnaan secara langsung pada kain dengan kuas. 
 
Dodot : kain berukuran besar yang digunakan untuk upacara penting sering disebut juga basahan. 
 
Isen – isen : bagian pengisi pada ragam hias batik. 
 
Kepala : bagian yang terdapat tumpalnya pada kain sarung 
 
Maa : kain yang berasal dari Toraja. 
 
Modrant : zat pembangkit warna pada zat warna alam. 
 
Ngelorod : pengilangan lilin pada kain batik 
 
Resist dyeing : pencelupan rintang. 
 
Sarita : kain yang berasal dari Toraja untuk upacara adat.   
 
Simbut : kain yang berasal dari jawa barat. 
 
 
 
 
Selimut : penutup badan saat tidur. 
 

Soga : Warna coklat pada batik yang berasal dari kulit pohon 

jambal. 

 
Tumpal : segitiga - segitiga miring yang berderet saling silang.  

ISTILAH 
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Wonogiren : batik dengan teknik pecahan berasal dari wonogiri. 
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