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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Batik adalah salah satu warisan budaya asli dari Indonesia yang sudah dikenal 

dan diakui oleh masyarakat internasional. Batik merupakan kain bergambar yang 

pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerakan malam pada kain, 

kemudian mengolahnya melalui proses tertentu (KBBI, 2008: 146). Indonesia 

memiliki ragam batik yang di masing-masing daerah memiliki cirikhasnya. Daerah-

daerah yang terkenal akan batiknya antara lain : Pekalongan, Solo, Yogyakarta, 

Cirebon, Kudus, Sidoarjo. 

Kabupaten Wonosobo adalah sebuah kabupaten yang ada di Jawa Tengah. 

Kata Wonosobo itu berasal dari Bahasa Jawa “Wanasaba” yang memiliki arti yaitu 

“Wana” berarti hutan dan “Saba” berarti bertemu. Kabupaten Wonosobo memiliki 

daya tarik di bidang wisata dan kuliner. Di sector wisata Kabupaten Wonosobo 

neniliki beberapa wisata alam yang selalu dipadati oleh wisatawan, Seperti : Bukit 

Sikunir, Dataran Tinggi Dieng, dan Gunung Prau. Sengakan di sector kuliner 

Kabupaten Wonosobo memiliki Mie Onglok yang memiliki cirikhasnya tersendiri 

daripada jenis mie tradisional yang ada di Indonesia. Namun selain dua sektor 

tersebut, Wonosobo juga memiliki batik sebagai daya tarik di bidang tekstil yaitu 

Batik khas Wonosobo. Batik tersebut biasanya dijual dalam bentuk kain, atau baju. 

Batik Wonosobo Memiliki keunikannya sendiri yaitu memiliki motif yang 

berasal dari kekayaan alam dan budaya yang ada di Wonosobo, seperti Carica dan 

Purwaceng. Selain motif Carica dan Purwaceng, adapaun motif lain seperti: Teh 
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Hitam Tambi, Daun Kentang, dan Tari Lengger. Selain menciptakan motif baru, 

bentuk motif yang diciptakan bermaksud untuk melestarikan budaya batik dan 

melestarikan tanaman yang tergolong langka dan khas di Wonosobo (Anita, 2013: 

5)  Awalnya motif batik ini dikembangkan pada tahun 2008 oleh Karang Taruna 

Desa Talunombo Kecamatan Sapuran, Wonosobo. Sekarang Batik Talunombo ini 

menjadi salah satu produk unggulan yang dimiliki oleh Kabupaten Wonosobo 

Batik Kembang Keli adalah salah satu rumah produksi Batik Wonosobo yang 

bertempat di desa Campursari, Kecamatan Kertek, Wonosobo. Pemilik dari usaha 

ini yaitu ibu Yohana Wirastini. Di Batik Kembang Keli ini mereka tidak hanya 

menjual kain batik saja, namun kain batik tersebut juga dijadikan baju . Kain-kain 

sisa pemotongan untuk bahan baju tidak langsung dibuang namun dijadikan 

menjadi tas perca agar sisa-sisa kain tidak terbuang sia sia. Penjualan produk dari 

Batik Kembang Keli sudah sampai ke beberapa kota dan pusat pemasarannya 

berada di Kabupaten Wonosobo. Sekarang ini pemasaran Batik Kembang Keli 

cenderung hanya di pasar local atau di sekitar wonosobo. Apalagi dengan adanya 

pandemi Covid19 yang melanda Indonesia juga berdampak kepada penjualan 

produk dari Batik Kembang Keli. Seharusnya Batik Kembang Keli mulai 

merambah ke pasar Online, melewati social media seperti Instagram dan Twitter 

yang saat ini sedang marak digunakan. Batik Kembang Keli juga bisa menjual 

produknya di Marketplace yang tersedia di Indonesia seperti Tokopedia atau 

Shopee 

Coffee table book merupakan buku yang mengandung banyak gambar dan 

foto yang ditempatkan di meja untuk bersantai dan minum kopi, atau di tempat – 
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tempat tamu duduk yang bisa menjadi inspirasi percakapan maupun hiburan, karena 

pembacanya sangat umum maka analisa yang disajikan sangat mendasar hanya 

berorientasi pada visual dan sedikit kata–kata (WB, 2007). Coffee Table Book  bisa 

digunakan oleh Batik Kembang Keli sebagai media promosi, itu dikarenakan buku 

ini biasa ditaruh ditempat yang stategis seperti hotel, cafe dan kantor. Tentunya 

orang orang yang ada disitu bisa dibilang berasal dari masyarakat menengah keatas. 

Dengan menampilkan profil dan produk Batik Kembang Keli dalam media 

coffee table book pastinya akan menarik perhatian wisatawan lokal maupun 

mancanegara, karena coffee table book biasa diletakkan di restoran, hotel, atau 

guest house atau bahkan digunakan sebagai cinderamata bagi tamu-tamu 

kehormatan. Dominasi karya fotografi dibandingkan kata-kata/narasi dalam buku 

itu akan menjadi daya tarik tersendiri, karena proses pembuatan dan produk-produk 

batik milik Batik Kembang Keli akan tampil menarik dalam karya fotografi yang 

menarik pula. 

Coffee table book bisa direalisasikan sebagai buku cetak dan buku digital (e-

book). Dengan demikian, projek Tugas Akhir berjudul “Perancangan Coffee Table 

Book Batik Kembang Keli” ini akan menjadi salah satu media promosi untuk 

mendukung pengembangan dan promosi dari Batik Kembang Keli agar makin 

menarik wisatawan baik local maupun mancanegara untuk mengenal, atau bahkan 

tertarik untuk membeli Batik Wonosobo di Batik Kembang Keli. 

 

B. Rumusan Masalah 
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1. Bagaimana menciptakan sebuah media promosi yang dapat memperkenalkan 

Batik Kembang Keli ke masyarakat? 

2. Bagaimana cara agar media utama berupa coffee table book  dapat 

berdampak besar dalam membantu promosi dari Batik Kembang Keli? 

 

C. Tujuan Perancangan 

1. Menciptakan karya coffee table book yang menarik untuk menampilkan profil 

dan produk Batik Kembang Keli, Wonosobo. 

2. Merancang media pendukung yang dapat membantu promosi serta 

peluncuran buku Coffee Table Book Kembang Keli. 
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