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Pengertian Batik

 SECARA ETIMOLOGI: SECARA ETIMOLOGI:
Batik berasal dari kata ‘mbat’ dan ‘tik’. 
‘Mbat’ berarti ‘ngembat’  atau melempar 
dan ‘tik’ berarti ‘titik’ (bahasa jawa). Maka 
batik berarti melempar atau membuat 
titik-titik yang banyak sehingga titik-titik yang banyak sehingga 
membentuk motif. 



Etimologis dari daerah lain:

- ‘Patik’ atau ‘matik’ (Jawa): memasang intan - ‘Patik’ atau ‘matik’ (Jawa): memasang intan 
atau berlian pada emas; ‘panttik’ 
(Kalimantan); ‘pabatik’: memberi lukisan 
pada tubuh; ‘bintik’: menulis atau 
menggambar; ‘pantik’ (Minahasa): 
menggambar; ‘bati’ (kepulaua Fiji/Papua): menggambar; ‘bati’ (kepulaua Fiji/Papua): 
memberi gambar badan.



Kata ‘tik’ dalam batik, juga berarti ‘kecil’, 
yakni menulis atau menggambar yang rumit 
atau kecil-kecil. 

Dalam sejarah memang tidak dibedakan Dalam sejarah memang tidak dibedakan 
antara menulis dan menggambar. Sebelum 
dikenal huruf, manusia membuat gambar 
untuk menyampaiakan pesan. Misalnya huruf 
mesir kuna (hierogliph), China, Jepang 
(kanji).(kanji).

Karenanya, istilah ‘ambatik’ (Jawa) sama 
dengan ‘anyerat’ (menulis/melukis).



Definisi Batik

Membatik adalah cara Membatik adalah cara 
membuat/menggambar motif pada kain mori 
atau bahan yang lain, dengan sistem tutup 
celup, yakni ditutup dengan malam (lilin) 
dan dicelup celup dengan warna.



Sejarah Keberadaan Batik di
Indonesia

 Sampai sekarang tidak ada satu  Sampai sekarang tidak ada satu 
kepastian kejelasan sejarah perihal 
darimana asal mulanya batik di 
Indonesia. Ada yang tegas 
menyatakan merupakan ‘local genius’ 
atau ‘local wisdom’ asli Indonesia; ada atau ‘local wisdom’ asli Indonesia; ada 
yang menyebut dari India, China, dll. 



Yang pasti adalah, batik sudah sangat Yang pasti adalah, batik sudah sangat 
lama ada, tumbuh, dan berkembang 
dalam khazanah kebudayaan Indonesia.



Jenis-jenis Batik Berdasarkan
Perkembangannya

 Batik Tradisional
 Batik Klasik
 Batik Modern/Kreasi



Ciri-ciri Warna Batik
Tradisional/Klasik

 Warna Merah/merah, melambangkan  Warna Merah/merah, melambangkan 
kemarahan/ keberanian (Dewa Brahma).

 Warna Hitam/biru, melambangkan 
ketenangan/ keabadian (Dewa Wisnu).

 Warna Putih/Kuning, melambangkan 
kesucian atau kebijaksanaan (Dewa 
Syiwa).Syiwa).



Jenis-jenis Batik Berdasarkan
Keteknikannya

 Batik Tulis Batik Tulis
 Batik Jumputan
 Batik Cap
 Batik Printing
 Batik Lukis/Seni Lukis Batik Batik Lukis/Seni Lukis Batik



Faktor-faktor yang Mempengaruhi 
Perkembangannya

 Kraton, sebagai pusat makrokosmos,  Kraton, sebagai pusat makrokosmos, 
sebagai ‘patronage’ (patron) segala nilai-nilai 
dan ekspresi kebudayaan di masa lalu.

 Agama Hindhu dan Islam.
 Seniman.

Hubungan dengan bangsa-bangsa lain di  Hubungan dengan bangsa-bangsa lain di 
dunia



Jenis-jenis Ragam Hias atau
Motif Batik

 Motif Geometris, merupakan motif yang 
didasarkan pada ilmu ukur (garis, bidang).

 Motif non geometris, merupakan motif 
yang dihasilkan secara bebas, yang 
bersumber dari objek-objek di alam bersumber dari objek-objek di alam 
semesta.



Motif Tradisional Indonesia

Warna Sogan Batik PacitanWarna Sogan Batik Pacitan



Motif Godong Lumbu, Banyumas



Jahe Serimpang di padu dengan 
Lar dan Burung



Ayam Puger Salur



Motif Plonto Galarang 
Seling Parang Klitik



Parang Gandasuli 
Seling Madu Bronto



Batik Sogan Bongkol-Tuban



PERALATAN DAN BAHAN

 PERALATAN  BAHAN PERALATAN

Canting

Anglo/kompor

Wajan

Gawangan

 BAHAN

Kain 

Lilin/malam

Zat Pewarna

Saringan



PERALATAN

CantingCanting

Anglo/kompor

Wajan

Gawangan

SaringanSaringan



1. CANTING

1. Gagang/tangkai

2. Nyamplung

3. Cucuk /Ceret



Macam canting menurut
fungsinya

1. Canting Rengrengan

2. Canting Isen

3. Canting nembok / 
blok



Macam canting menurut
jumlah cucuknya

Canting CecekanCanting Cecekan
Canting Loron
Canting Telon
Canting Prapatan
Canting LimanCanting Liman
Canting Byok
Canting Renteng



2. ANGLO/KOMPOR

 Berguna sebagai  Berguna sebagai 
sumber pemanas 
untuk memanaskan 
malam



3. WAJAN

 Sebagai tempat/wadah untuk  Sebagai tempat/wadah untuk 
mencairkan lilin



4. GAWANGAN

 Berguna untuk membentangkan kain  Berguna untuk membentangkan kain 
yang akan di batik



5. SARINGAN

 Untuk menyaring malam yang telah  Untuk menyaring malam yang telah 
dicairkan melalui proses pemanasan



BAHAN

1. Kain 1. Kain 

2. Lilin/Malam

3. Zat Pewarna



1. KAIN

 Spesifikasi  Spesifikasi 
mempunyai daya 
serap terhadap 
malam/lilin

 Misal : kain mori, 
berkolyn, santung, berkolyn, santung, 
blacu dll.



2. LILIN / MALAM

Jenis & Spesifikasi malam/lilin:
• Malam Carikan

Warna : agak kuning
sifat : lentur, tidak mudah retak, merekat kuatsifat : lentur, tidak mudah retak, merekat kuat
fungsi : untuk nglowongi atau ngrengreng dan membuat isen

• Malam Tembokan
warna : agak kecoklatan
sifat : kental, mudah mencair dan mengering, daya rekat sangat kuat
fungsi : untuk menutup bidang yang luas, biasanya pada latar atau back 

ground
• Malam Remukan

warna : putih susu
sifat : mudah retak, mudah patahsifat : mudah retak, mudah patah
fungsi : untuk membuat efek remukan/retak, sering disebut lilin parafin

• Malam Biron
Warna : Coklat gelap
sifat : hampir sama dengan malam tembokan
Fungsi : untuk menutup pola yang telah dibironi/diberi warna biru



3. ZAT PEWARNA

Macam PewarnaMacam Pewarna

 Zat Pewarna Alam

Dihasilkan dari macam** tumbuhan

yang diambil buah, daun atau kulit pohon.

misal: kunyit menghasilkan warna kuning 

 Zat Pewarna Kimia Zat Pewarna Kimia

Dihasilkan dari bahan kimia buatan industri

Misal: naptol, indigosol, remasol, ergansol, 
rapidosol, procion, indhantreen.



PROSESPROSES
PEMBUATANPEMBUATANPEMBUATANPEMBUATAN

BATIKBATIK



PROSES MEMBATIK

1. PERSIAPAN ALAT DAN BAHAN 1. PERSIAPAN ALAT DAN BAHAN 
(MENGOLAH KAIN )

2. MEMBUAT POLA
3. PEMALAMAN (MENCANTING)
4. PEWARNAAN
5. PELORODAN5. PELORODAN
6. FINISHING (PENYELESAIAN AKHIR)



PROSES MEMBATIK

1. PERSIAPAN ALAT DAN BAHAN 1. PERSIAPAN ALAT DAN BAHAN 
(MENGOLAH KAIN )

2. MEMBUAT POLA
3. PEMALAMAN (MENCANTING)
4. PEWARNAAN
5. PELORODAN5. PELORODAN
6. FINISHING (PENYELESAIAN AKHIR)



1. MENGOLAH KAIN

 Adalah: menghilangkan lapisan lilin, kanji  Adalah: menghilangkan lapisan lilin, kanji 
dan kotoran yang mengganggu proses 
penyerapan malam.

 Nama lain “Ngloyor”
 Bahan: larutan asam, minyak jarak, minyak 

nyamplungm dll.
 Proses: 
a. Merendamkan kain dalam air, kemudian a. Merendamkan kain dalam air, kemudian 

direbus dengan minyak jarak (kecuali kain 
sutera), waktu merebus + 5 menit.

b. Kemudian direndam dengan air dingin dan 
diremas-remas.



c. Kain dikemplongc. Kain dikemplong
(mengendorkan serat 
kain)

d. Pengeringand. Pengeringan



2. MEMBUAT POLA

Dapat dilakukan Dapat dilakukan 
dengan 2 cara

 Membuat pola dengan 
garis

 Membuat pola dengan 
malmal



3. PEMALAMAN/MENCANTING

cari tempat nyaman cari tempat nyaman
 Persiapkan gawangan 
 Persiapkan malam
 Persiapkan alat untuk 

ngejosngejos
 Mbatik/nyanting



Mbatik/Nyanting

Nglowong Nglowong

 Membuat 
isian

 Nerusi

 Nembok



4. PEWARNAAN

Dengan Naptol Dengan Naptol 
 Pembasahan dg TRO

(Turkis Red Oil)

 Pencelupan pada naptol

 Diangin2kan

 Pencelupan pada garam 
pembangkit warna
(garam diazo)

 Dicelup air bersih



4. PEWARNAAN

Dengan Naptol Dengan Naptol 
 Pembasahan dg TRO

(Turkis Red Oil)

 Pencelupan pada naptol

 Diangin2kan

 Pencelupan pada garam 
pembangkit warna
(garam diazo)

 Dicelup air bersih



Dengan IndigosolDengan Indigosol

 Cekup dengan air bersih

 Celupkan dalam larutan 
nitrit dan indigosol

 Keringkan

 Celupkan dalam larutan 
HCL (pengunci warna)

 Diangin**kan



5. PELORODAN

Menghilangkan Menghilangkan 
malam/lilin

 Didihkan air + kanji 
(abu soda)

 Masukkan kain & 
diadukdiaduk

 Angkat + celupkan 
air dingin

 keringkan



6. FINISHING / 
PENYELESAIAN AKHIR

 Menjahit bagian tepi
 Menyeterika
 Mengemas (Packing)
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Pengertian Batik

 SECARA ETIMOLOGI: 

   Batik berasal dari kata ‘mbat’ dan ‘tik’. ‘Mbat’ berarti ‘ngembat’  atau melempar dan ‘tik’ berarti ‘titik’ (bahasa jawa). Maka batik berarti melempar atau membuat titik-titik yang banyak sehingga membentuk motif. 







Etimologis dari daerah lain:

- ‘Patik’ atau ‘matik’ (Jawa): memasang intan atau berlian pada emas; ‘panttik’ (Kalimantan); ‘pabatik’: memberi lukisan pada tubuh; ‘bintik’: menulis atau menggambar; ‘pantik’ (Minahasa): menggambar; ‘bati’ (kepulaua Fiji/Papua): memberi gambar badan.







Kata ‘tik’ dalam batik, juga berarti ‘kecil’, yakni menulis atau menggambar yang rumit atau kecil-kecil. 



Dalam sejarah memang tidak dibedakan antara menulis dan menggambar. Sebelum dikenal huruf, manusia membuat gambar untuk menyampaiakan pesan. Misalnya huruf mesir kuna (hierogliph), China, Jepang (kanji).



Karenanya, istilah ‘ambatik’ (Jawa) sama dengan ‘anyerat’ (menulis/melukis).







Definisi Batik

Membatik adalah cara membuat/menggambar motif pada kain mori atau bahan yang lain, dengan sistem tutup celup, yakni ditutup dengan malam (lilin) dan dicelup celup dengan warna.







Sejarah Keberadaan Batik di Indonesia

		Sampai sekarang tidak ada satu kepastian kejelasan sejarah perihal darimana asal mulanya batik di Indonesia. Ada yang tegas menyatakan merupakan ‘local genius’ atau ‘local wisdom’ asli Indonesia; ada yang menyebut dari India, China, dll. 









Yang pasti adalah, batik sudah sangat lama ada, tumbuh, dan berkembang dalam khazanah kebudayaan Indonesia.







Jenis-jenis Batik Berdasarkan Perkembangannya

		Batik Tradisional

		Batik Klasik

		Batik Modern/Kreasi









Ciri-ciri Warna Batik Tradisional/Klasik

		Warna Merah/merah, melambangkan kemarahan/ keberanian (Dewa Brahma).

		Warna Hitam/biru, melambangkan ketenangan/ keabadian (Dewa Wisnu).

		Warna Putih/Kuning, melambangkan kesucian atau kebijaksanaan (Dewa Syiwa).









Jenis-jenis Batik Berdasarkan Keteknikannya

		Batik Tulis

		Batik Jumputan

		Batik Cap

		Batik Printing

		Batik Lukis/Seni Lukis Batik









Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perkembangannya 

		Kraton, sebagai pusat makrokosmos, sebagai ‘patronage’ (patron) segala nilai-nilai dan ekspresi kebudayaan di masa lalu.

		Agama Hindhu dan Islam.

		Seniman.

		Hubungan dengan bangsa-bangsa lain di dunia









Jenis-jenis Ragam Hias atau 

Motif Batik

		Motif Geometris, merupakan motif yang didasarkan pada ilmu ukur (garis, bidang).

		Motif non geometris, merupakan motif yang dihasilkan secara bebas, yang bersumber dari objek-objek di alam semesta.









Motif Tradisional Indonesia

Warna Sogan Batik Pacitan 







Motif Godong Lumbu, Banyumas 

 







Jahe Serimpang di padu dengan 

Lar dan Burung

 







Ayam Puger Salur

 







Motif Plonto Galarang 

Seling Parang Klitik











Parang Gandasuli 

Seling Madu Bronto

 







Batik Sogan Bongkol-Tuban







PERALATAN DAN BAHAN

		PERALATAN



	Canting

	Anglo/kompor

	Wajan

	Gawangan

	Saringan

	

	

		BAHAN



	Kain 

	Lilin/malam

	Zat Pewarna



	







PERALATAN

	Canting

	Anglo/kompor

	Wajan

	Gawangan

	Saringan







1. CANTING

Gagang/tangkai

Nyamplung

Cucuk /Ceret









Macam canting menurut fungsinya

Canting Rengrengan

Canting Isen

Canting nembok / blok







Macam canting menurut jumlah cucuknya

		Canting Cecekan

		Canting Loron

		Canting Telon

		Canting Prapatan

		Canting Liman

		Canting Byok

		Canting Renteng









2. ANGLO/KOMPOR

		Berguna sebagai sumber pemanas untuk memanaskan malam









3. WAJAN

		Sebagai tempat/wadah untuk mencairkan lilin









4. GAWANGAN 

		Berguna untuk membentangkan kain yang akan di batik









5. SARINGAN

		Untuk menyaring malam yang telah dicairkan melalui proses pemanasan









BAHAN

Kain 

Lilin/Malam

Zat Pewarna







1. KAIN

		Spesifikasi mempunyai daya serap terhadap malam/lilin

		Misal : kain mori, berkolyn, santung, blacu dll.









2. LILIN / MALAM

Jenis & Spesifikasi malam/lilin:

Malam Carikan

	Warna	: agak kuning

	sifat		: lentur, tidak mudah retak, merekat kuat

	fungsi	: untuk nglowongi atau ngrengreng dan membuat isen

Malam Tembokan

	warna	: agak kecoklatan

	sifat 	: kental, mudah mencair dan mengering, daya rekat sangat kuat

	fungsi	: untuk menutup bidang yang luas, biasanya pada latar atau back 

                                  ground

Malam Remukan

	warna 	: putih susu

	sifat		: mudah retak, mudah patah

	fungsi	: untuk membuat efek remukan/retak, sering disebut lilin parafin

Malam Biron

	Warna	: Coklat gelap

	sifat 	: hampir sama dengan malam tembokan

	Fungsi	: untuk menutup pola yang telah dibironi/diberi warna biru







3. ZAT PEWARNA

Macam Pewarna

		Zat Pewarna Alam



	Dihasilkan dari macam** tumbuhan

	yang diambil buah, daun atau kulit pohon.

	misal: kunyit menghasilkan warna kuning 

		Zat Pewarna Kimia



	Dihasilkan dari bahan kimia buatan industri

	Misal: naptol, indigosol, remasol, ergansol, rapidosol, procion, indhantreen.







PROSES PEMBUATAN BATIK











PROSES MEMBATIK

PERSIAPAN ALAT DAN BAHAN (MENGOLAH KAIN )

MEMBUAT POLA

PEMALAMAN (MENCANTING)

PEWARNAAN

PELORODAN

FINISHING (PENYELESAIAN AKHIR)







PROSES MEMBATIK

PERSIAPAN ALAT DAN BAHAN (MENGOLAH KAIN )

MEMBUAT POLA

PEMALAMAN (MENCANTING)

PEWARNAAN

PELORODAN

FINISHING (PENYELESAIAN AKHIR)







1. MENGOLAH KAIN

		Adalah: menghilangkan lapisan lilin, kanji dan kotoran yang mengganggu proses penyerapan malam.

		Nama lain “Ngloyor”

		Bahan: larutan asam, minyak jarak, minyak nyamplungm dll.

		Proses: 



Merendamkan kain dalam air, kemudian direbus dengan minyak jarak (kecuali kain sutera), waktu merebus + 5 menit.

Kemudian direndam dengan air dingin dan diremas-remas.







 

c. Kain dikemplong

	(mengendorkan serat kain)



d. Pengeringan







2. MEMBUAT POLA

	Dapat dilakukan dengan 2 cara

Membuat pola dengan garis

Membuat pola dengan mal







3. PEMALAMAN/MENCANTING

		cari tempat nyaman

		Persiapkan gawangan 

		Persiapkan malam

		Persiapkan alat untuk ngejos

		Mbatik/nyanting









Mbatik/Nyanting

		Nglowong





		Membuat isian





		Nerusi





		Nembok









4. PEWARNAAN

Dengan Naptol 

		Pembasahan dg TRO



	(Turkis Red Oil)



		Pencelupan pada naptol



		Diangin2kan





		Pencelupan pada garam pembangkit warna



	(garam diazo)

		Dicelup air bersih











4. PEWARNAAN

Dengan Naptol 

		Pembasahan dg TRO



	(Turkis Red Oil)



		Pencelupan pada naptol



		Diangin2kan





		Pencelupan pada garam pembangkit warna



	(garam diazo)

		Dicelup air bersih











 

Dengan Indigosol



		Cekup dengan air bersih





		Celupkan dalam larutan nitrit dan indigosol

		Keringkan





		Celupkan dalam larutan HCL (pengunci warna)

		Diangin**kan











5. PELORODAN

	Menghilangkan malam/lilin

		Didihkan air + kanji (abu soda)

		Masukkan kain & diaduk

		Angkat + celupkan air dingin

		keringkan









6. FINISHING / 

PENYELESAIAN AKHIR

		Menjahit bagian tepi

		Menyeterika

		Mengemas (Packing)









