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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah   

Batik merupakan karya warisan budaya bangsa Indonesia yang dapat 

memperkuat identitas bangsa dan telah mengalami perkembangan seiring 

dengan perjalanan waktu. Perkembangan yang terjadi telah membuktikan 

bahwa seni kerajinan batik sangat dinamis dan dapat menyesuaikan dirinya baik 

dalam dimensi bentuk, ruang, dan waktu. Batik sebagai salah satu seni 

tradisional Indonesia menyimpan konsep artistik yang tidak di buat semata-

mata untuk keindahan, tetapi batik juga fungsional sebagai pilihan busana 

sehari-hari, untuk keperluan upacara adat, tradisi, kepercayaan, agama, bahkan 

status sosial.  

 

      Di setiap daerah di Indonesia yang sebagian masyarakat memproduksi 

batik, corak dan motif batik satu sama lain berbeda - beda. Dalam hal ini 

eksistensinya saling mempertahankan ciri-ciri seni tradisi, proses teknologinya, 

dan selera konsumennya. Motif batik daerah - daerah itu sampai sekarang masih 

kelihatan jelas unsur-unsur yang mempengaruhi pertumbuhannya, baik 

daricorak, warna, susunan, penempatan hiasan, dan isian pada motif yang 

dilukiskan. Dengan motif yang khas, batik di daerah – daerah itu dapat hidup 

berkembang dan tumbuh sebagai kegiatan budaya tradisi, misalnya di Kota 

Surabaya. 
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     Kesenian batik adalah kesenian gambar di atas kain untuk pakaian yang 

menjadi salah satu kebudayaan keluarga raja – raja Indonesia. Memang pada 

awalnya batik dikerjakan hanya terbatas dalam keraton. Hasilnya untuk pakaian 

raja dan keluarga, serta para pengikutnya. Batik yang masuk kalangan istana 

diklaim sebagai milik dalam benteng, orang lain tidak boleh 

mempergunakannya. Walaupun ada larangan pemakaian batik motif tertentu, 

kerajaan juga memberikan sugesti tinggi terhadap pemakai sinjangan batik. 

  

      Di balik keindahan batik bukan hanya sebagai pemuas mata, melainkan 

melebur dengan nilai-nilai moral, adat, tabu, dan agama. Batik tumbuh dan 

berkembang di Indonesia sebagai manifestasi dari kekayaan budaya daerah 

pembatikan, seperti Surakarta, Yogyakarta, Cirebon, Pekalongan, Lasem, 

Madura, dan pada akhirnya batik tidak dapat suatu masyarakat pendukungnya. 

Batik di Indonesia penuh dengan beragam latar belakang sejarah dan budaya 

dari daerah - daerah di Indonesia. Setiap daerah memiliki kekayaan corak yang 

unik dari segi bentuk motif, warna, maupun teknik pembuatan sebagai ciri khas 

dari daerah - daerah yang ada di Indonesia. Keunikan dan keindahan karya batik 

berasal dari keanekaragaman kebudayaan setempat yang di olah menjadi sebuah 

karya seni yang bernilai tinggi. 
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       Di Kota Surabaya yang ada di Jawa Timur yaitu di Benowo yang terkenal 

dengan ” Batik Téyéng ”. Batik Teyeng yaitu nama batik yang di produksi 

dengan melalui tahap peneyengan (tahap pemberian noda bekas besi berkarat 

pada kain. Téyéng yang artinya karat atau berkarat. Karakteristik yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah ciri khusus yang didapat pada batik teyeng 

meliputi motif sebagai hasil teyeng, dan proses peneyengan.  

      

     Batik Téyéng ini sangat unik dalam memberikan kombinasi dan inovasi baru 

dalam bidang batik. Bati téyéng ini memberikan aksen tambahan dalam 

produknya dengan mengkombinasikan besi/kawat bekas dan diproses dengan 

teknik khusus dalam pembuatan teyeng. Melalui proses peneyengan tersebut 

sehingga menghasilkan karakteristik unik pada Batik Téyéng tersebut yang 

berupa noda membercak pada setiap kain yang telah di téyéng. Noda yang di 

hasilkan dari besi/kawat tersebut menjadikan ciri khas dari Batik Téyéng 

tersebut. Hasil dari noda teyeng tersebut sebagian besar hanya terdapat pada 

bagian background dari Batik Téyéng.      

 

      Batik Téyéng merupakan nama sebuah home industry batik yang terletak di 

Wisma Tengger VI/33 Kecamatan Benowo Kota Surabaya. Batik Téyéng 

sangat unik dalam teknik dan bahan pewarnaan pada background, dengan 

memberikan aksen noda bekas besi berkarat. Penelitian ini merupakan 

penelitian kualitatif dan diuraikan secara deskriptif. Pengumpulan data 

dilakukan melalui observasi, wawancara, dengan perajin, dilengkapi dengan 
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studi kepustakaan serta dokumentasi yang diperoleh saat penelitian. Untuk 

mendapatkan data secara valid dilakukan triangulasi data dan informan review. 

Kerajinan Batik Téyéng di Kecamatan Benowo sudah ada sejak tahun 2012.  

didirikan oleh Firman Asyhari dan rekan yang bernama Prima. Berawal dari 

keinginan untuk mencobacoba keluar dari zona aman pada pembuatan batik dan 

bahannya tetapi juga tidak meninggalkan teknik tradisionalnya. Proses 

pembuatan batik téyéng dimulai dengan mempersiapkan kain yang dicampur 

dengan air garam pada bak dan di rendam beberapa menit setelah itu satu 

persatu kain diproses untuk peneyengan. 

 

1.2 Permasalahan  

1. Bagaimana Potensi Batik Surabaya di Kota Surabaya ?  

2. Apa batik téyéng surabaya layak di jadikan sebagai salah satu tujuan wisata 

minat khusus di kota surabaya ?  

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi kerajinan batik di Kota 

Surabaya untuk menjadi wisata Minat Khusus. 

1.3.1 Tujuan Penelitian  

1. Bagaimana potensi batik Surabaya di kota Surabaya  

2. untuk mengetahui kelayakan batik Surabaya untuk di jadikan sebagai salah 

satu tujuan wisata minat khusus di kota Surabaya   
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1.3.2 Manfaat Penelitian 

 

        Bagi peneliti sendiri, hasil penelitian akan sangat berguna untuk menambah 

ilmu pengetahuan tentang perkembangan seni kerajinan batik Surabaya baik 

mengenai peran lembaga budaya, produksinya, dan pengaruhnya terhadap 

kehidupan sosial ekonomi pendukungnya. 

      Bagi masyarakat Indonesia, di harapkan penelitan ini dapat mengukuhkan 

eksistensi seni kerajinan batik Surabaya, dengan berbagai bentuk motif dan 

fungsinya, sebagai karya seni bernilai luhur, yang lebih lanjut memberikan inspirasi 

bagi pengembangan industri kreatif di Indonesia, terutama di wilayah Kota 

Surabaya, Jawa Timur.  

Memberi ide dan tambah motivasi para mahasiswa/I yang membaca 

khusunya yang akan membuat TA seperti ini.  
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1.4 Kerangka Pemikiran  
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Batik Téyéng Sebagai Salah Satu 
Tujuan Minat Khusus Di Kota 

Surabaya  

Motif Proses 
Pembuatan

Produk Layak 
Jual

KemasanHarga

Tujuan Minat 
Khusus Di Kota 

Surabaya 
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1.4.1 Batik Surabaya  

 

Batik merupakan kesenian warisan nenek moyang kita. Seni batik 

mempunyai nilai seni tinggi yang perpadukan dengan seni dan teknologi. Batik 

menarik perhatian bukan semata-mata hasilnya, tetapi juga proses pembuatan. 

Inilah yang kemudian membuat batik diakui oleh dunia.Batik sangat identik dengan 

suatu teknik (proses) dari mulai penggambaran motif hingga pelorodan.  

      Pengerajin batik di Surabaya misalnya batik semanggi  dan batik téyéng, batik 

sura dan baya, dan lain-lainnya. Batik semanggi memiliki motif seperti daun 

semanggi, Batik Téyéng memiliki motif yang tidak beraturan karena dari kawat 

yang di teyengkan, Batik sura dan baya memiliki motif hewan sura dan buaya.   

       Menurut Hamidin (2010: 7) ciri khas batik adalah cara penggambaran motif 

pada kain yang menggunakan bahan perintang warna yaitumenggoreskan malam 

(lilin) yang di tempatkan pada wadah dengan menggunakan canting atau cap lalu 

dilakukan denganproses pencelupan dengan menggunakan zat warna yang 

berfungsi untuk menahan masuknya bahan pewarna.. 

       Menurut Amri Yahya (dalam Asti Musman & Ambar B. Arni, 2011: 2) 

mendefiniskan batik sebagai karya seni yang banyak memanfaatkan unsur 

menggambar ornamen pada kain dengan proses motif-motif ornamentatif. Karya 

ornamentatif pada masa lalu dikatakan sebagai karya seni tulis, karena sebagian 

batik dibuat mirip dengan teknik menulis atau menyungging.  
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1.4. 2 Motif  Batik 

 

      Motif batik adalah corak atau pola  yang menjadi kerangka gambar pada batik 

berupa perpaduan antara garis, bentuk dan isen menjadi satu kesatuan yang 

mewujudkan batik secara keseluruhan. Motif-motif batik itu antara lain adalah 

motif hewan, manusia, geometris, dan motif lain. Motif batik sering juga dipakai 

untuk menunjukkan status seseorang. Membatik merupakan tradisi turun-menurun. 

Karena itu, sering motif batik manjadi ciri khas dari batik yang 

diproduksi keluarga tertentu.  

 

      Motif  batik trandisional dikatakan sebagai kreasi seni, dan masyarakat luas 

mengakuinya. Karya seni adalah suatu kreasi yang melibatkan cipta, rasa, dan karsa 

manusia, merupakan pengejawab tahan dari ekspresi manusia menyangkut rasa, 

emosi, cita-cita, harapan, gagasan, khayalan, serta pengalamannya, yang 

divisualisasikan pada suatu media, dengan ketrampilan dalam bentuk-bentuk 

berstruktur yang merupakan satu kesatuan yang organis, dengan menggunakan 

media indrawi, sehingga dapat ditangkap dan ditanggapi oleh indera manusia 

sebagai suatu yang bermakna bagi pencipta dan pengamatnya. Dalam hal batil 

tradisional, medianya adalah kain.  

 

       Di dalam ilmu tentang keindahan seni (estetika), ide pelahiran bentuk-bentuk 

dalam seni rupa adalah naturalis, intuitif, abstrak, abstraktif, arsitektoris, figuratif, 

dan filosofi. Pelahiran bentuk pola / motif batik tradisional yang termasuk seni rupa 
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dwimatra yang bentuk-bentuknya terbina dari unsur titik, garis, dan bidang. Ciri-

cirinya antara lain adalah bentuknya abstrak, yakni bentuk natural (alami) ke bentuk 

deformatif dengan teknik distrosi atau stilisasi. Selain itu, ada juga bentuk figuratif 

yang perubahannya disesuaikan dengan konsep-konsep dan pandangan hidup 

seseorang atau bangsa. Yang terakhir, bentuk filosofi yang merupakan bentuk-

bentuk simbolis yang diciptakan atas dasar falsafah manusia yang bersifat 

kosmologis maupun falsafah kehidupan.   

 

1.4.3 Harga Batik Surabaya 

 

       Menurut Tjiptono (2006:178), secara sederhana istilah harga dapat diartikan 

sebagai jumlah uang (satuan moneter) dan/atau aspek lain (non moneter) yang 

mengandung utilitas/kegunaan tertentu yang diperlukan untuk mendapatkan suatu 

jasa. Utilitas merupakan atribut atau faktor yang berpotensi memuaskan kebutuhan 

dan keinginan tertentu.Harga juga mempunyai arti jumlah uang yang harus 

konsumen bayarkan untuk mendapatkan suatu produk. 

   

        Contoh harga batik Surabaya seperti : batik legenda sawunggaling dengan 

harga Rp. 140.000.00, batik semanggi dengan harga Rp. 135.000.00, batik ikan sura 

dan buaya dengan harga Rp. 135.000.00, batik perahu khas Surabaya dengan harga 

Rp. 130.000.00. Dan masih banyak harga batik Surabaya yang sangat terjangkau. 

Batik memiliki keunikkan dan perbedaan terdahap corak,warna yang menjadikan 

batik Surabaya berkembang mengikuti zaman yang semakin modern untuk 
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mengaktualkan batik Surabaya yang dapat menyesuaikan target pasar yang 

beragam sehingga menarik wisawatan yang datang ke Surabaya karna batiknya 

yang unik.  

 

1.4.4 Kemasan Batik  

Kemasan Batik , masalah yang sering kali terjadi dalam penjualan sebuah 

produk , terutama sebuah produk batik adalah kemasan/wadah yang digunakan 

untuk melindungi produk itu sendiri. Banyak diantara pengusaha batik hanya 

melindungi batik buatan mereka dengan selembar plastik saja. Biasanya mereka 

hanya terfokus pada kualitas batik itu sendiri daripada kemasan yang akan 

melindungi batik tersebut dari kerusakan atau pengaruh luar.Mereka tidak 

menyadari bahwa betapa pentingnya kemasan bagi kemajuan produk batik yang 

mereka pasarkan. 

            Kemasan yang baik adalah kemasan dengan desain yang simple 

(sederhana), fungsional dan menciptakan respons emosional positif . Kemasan 

harus dapat menarik perhatian secara visual, emosional dan rasional. Sebuah desain 

kemasan yang bagus memberikan sebuah nilai tambah terhadap produk yang 

dikemasnya. Kemasan yang kreatif bukan hal yang baru lagi bagi para 

produsen,maka dari itu setiap tahunya para produsen berlomba-lomba menciptakan 

desain kemasan baru untuk setiap produk baru yang mereka keluarkan di pasaran 

agar tidak sama dari desain kemasan sebelumnya.  
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Perilaku umum konsumen, hal pertama yang membuat mereka tertarik 

membeli suatu barang adalah kemasan barang tersebut. Namun mengubah mindset 

pelaku usaha kecil akan pentingnya kemasan, tidaklah mudah. Meskipun bahwa 

kemasan yang baik dan kreatif bisa menggandakan keuntungan mereka. Kemasan 

juga dapat berfungsi sebagai media komunikasi suatu citra tertentu. Sudah saatnya 

para pelaku usaha kecil berlomba-lomba untuk menarik konsumen melalui 

kemasan. Karena kemasan memiliki andil dalam kesuksesan pemasaran suatu 

produk. 

 

           Fungsi Kemasan , secara umum fungsi kemasan pada suatu produk adalah : 

Mewadahi produk selama distribusi dari produsen hingga kekonsumen, agar produk 

tidak tercecer ( terutama untuk cairan, pasta atau butiran ). Melindungi dan 

mengawetkan produk(seperti melindungi dari sinar ultraviolet, panas, kelembaban 

udara, oksigen, benturan, kontaminasi dari kotoran dan mikroba yang dapat 

merusak dan menurunkan mutu produk).  
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1.4.5 Proses Pembuatan Batik  

Menurut prosesnya, batik dapat dibagi menjadi tiga macam yaitu batik tulis, 

batik cap, dan kombinasi antara batik tulis dan cap. Selanjutnya sesuai dengan 

perkembangan teknologi dan menghindari lamanya proses produksi batik, 

digunakan screen printing agar dapat di produksi dengan cepat. Walaupun begitu, 

produk ini tidak bisa digolongkan sebagai suatu batik tetapi dinamakan tekstil batik 

atau batik printing.  

 

Dengan perkembangan material dan teknologi, perkembangan batik pun 

menjadi sangat beragam, seperti batik tulis halus dan kasar, batik cap, sablon 

(screening), dan printing, atau kombinasi dari proses-proses tersebut. Biasanya 

bahan dasarnya adalah katun (mori), sutra, rayon, polyester, dan hasil tenun ATBM 

(Alat Tenun Bukan Mesin). Sedangkan bahan kain batik lainnya adalah serat alam. 

Kain dari serat nanas dan batang pisang antara lain terdapat di daerah Jepara dan 

Pemalang, Jawa Tengah . sementara kain dari serat anggrek yang berasaldari 

Kalimatan Timur di sebut ulap doyo. Ada juga serat daun rotan yang dibuat oleh 

masyarakat Badul Dalam di Banten. 

 

Batik Tulis  

 

Batik tulis dikerjakan dengan menggunakan canting. Canting meruapakan 

alat yang terbuat dari tembaga yang dibentuk bisa menampung malam (lilin batik). 

Ujungnya berupa saluran/pipa kecil untuk keluarnya malam yang digunakan untuk 
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membentuk gambar pada permukaan bahan yang akan dibatik. Bentuk 

gambar/desain pada batik tulis tidak ada pengulangannya yang jelas, sehingga 

gambar lebih luwes dengan ukuran garis motif yang relatif lebih lcil dibandingkan 

dengan batik cap.  

 

            Warna dasar kain biasanya lebih muda dibandingkan dengan warna pada 

goresan motif (batik tulis putihan/tembokan). Setiap potongan gambar (ragam hias) 

yang diulang pada lembar kain biasanya tidak akan pernah sama bentuk dan 

ukurannya. Berbeda dengan batik cap yang kemungkinannya bisa sama persis 

anatara satu gambar dengan gambar lainnya. 

  

Dari dulu hingga sekarang, proses pembuatan batik tidak banyak mengalami 

perubahan. Kegiatan membatik merupakan salah satu kegiatan tradisional yang 

terus dipertahankan agar tetap konsisten seperti bagaimana asalnya. Walaupun 

motif dan corak batik di masa kini sudah beraneka ragam, proses pembuatan batik 

pada dasarnya masih sama. Berikut ini adalah uraian lebih detailnya: 

 

A. Perlengkapan Membatik  

Perlengkapan membatik tidak banyak mengalami perubahan. Di lihat dari 

peralatan dan cara mengerjakannya, membatik dapat digolongkan sebagai suatu 

kerja yang bersifat tradisional. 
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1) Gawangan 

Gawangan adalah sebuah alat yang terbuat dari kayu / bambu sehingga kuat, ringan, 

mudah untuk dipindahkan. 

Fungsi : menyangkutkan dan membentangkan kain (Mori) yang akan dibatik. 

 

2) Bandul 

Bandul adalah alat yang terbuat dari besi, kayu, atau apa saja yang digunakan 

sebagai pemberat. 

Fungsi : Penahan kain agar tidak mudah bergeser.  

 

3) Wajan 

Wajah adalah alat yang terbuat dari bahan alumunium atau tembaga. 

Fungsi : Tempat melelehkan malam.  

 

4) Kompor 

Kompor adalah alat masak  yang terbuat dari besi yang bisa menghasilkan api. 

Fungsi : Sebagai perapian dan pemanas bahan-bahan yang digunakan untuk 

membatik.  
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5) Celemek 

Celemek terbuat dari kain.  

Fungsi : Melindungi badan si pembatik agar tidak terkena tetesan malam panas .   

 

6) Saringan Malam 

Saringan adalah alat yang terbuat dari besi/ alumunium/ dsb. 

Fungsi : Untuk menyaring malam.   

 

7) Canting 

Canting adalah alat yang terbuat dari tembaga dan bambu seabagi pegangannya. 

Fungsi : Untuk membuat pola btika 

 

8) Kain Mori 

Kain Mori terbuat dari katun.  

Fungsi : Kain yang digunakan untuk membatik.  

 

9) Malam (Lilin) 

Malam (lilin) terbuat dari berbagai macam bahan yang mampu menahan air antara 

lain getah damar,  parafin, lemak binatang, minyak kelapa, dll. 

Fungsi : Bahan yang dipergunakan untuk membatik. 

 

10) Tempat Duduk 

Dhingklik (tempat duduk) terbuat dari kayu, bambu,  palstik, dsb. 
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Fungsi : Sebagai tempat duduk untuk pembatik.  

 

B. Proses Membatik 

Di masa kini, pengusaha batik juga menyediakan pendidikan batik kilat pada anak-

anak sekolah dan masyarakat umum. Yang diajarkan adalah tata cara membatik 

dengan benar, dan biasanya menggunakan kain selebar saputangan sebagai 

percobaan. Dengan demikian, proses membatik itu dapat dikerjakan hanya dalam 

beberapa jam dan biaya yang diperlukan pun sangat kecil. Tradisi ini sangat bagus 

untuk memperkenalkan proses membatik kepada masyarakat, terutama generasi 

muda. 

 

Berikut ini adalah proses membatik yang berurutan dari awal hingga akhir. 

Penamaan atau penyebutan cara kerja di tiap daerah pembatikan bisa berbeda-beda, 

tetapi inti yang dikerjakannya adalah sama. 

 

1) Ngemplong 

 

a) Kain putih yang telah dikanji dan telah kering lalu digulung. 

b) Tempatkan di atas kayu yang kuat dan berserat halus  

c) Dipukul berulang – ulang dengan alat pemukul dari kayu.  

d) Lakukan berulang – ulang sampai kain putih menjadi rata dan halus.  
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2) Nyorek atau Memola 

a) Membuat pola di atas kain mori dengan cara meniru pola motif yang sudah 

ada. 

b) Pola biasanya dibuat di atas kertas roti terlebih dahulu. 

c) Jiplak sesuai pola di atas kain mori menggunakan pensil atau canting. 

  

3) Mbatik 

a) Menorehkan malam batik ke kain mori. 

b) Menggambar garis-garis di luar pola.  

c) Mengisi pola dengan berbagai macam bentuk.  

 

4) Nembok 

a) Menutup dengan lilin supaya gambaran yang dikehendaki agar tetap 

berwarna putih.  

 

5) Medel 

a) Celupkan kain yang sudah dibatik ke cairan warna. 

b) Lakukan berulang-ulang sehingga mendapatkan warna yang diinginkan. 

 

6) Ngerok  

a) Hilangkan lilin dari rengrengan. 

b) Lalu diberi warna.   
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7) Mbironi 

a) Munutup warna biru 

b) Lalu Mengisi bagian yang belum diwarna dengan motif tertentu 

.  

8) Menyoga  

a) Mencelupkan kain ke dalam campuran warna cokelat. 

 

9) Nglorod 

a) Masukkan kain-kain yeng telah disoga kedalam ‘kenceng’ yang berisi air 

mendidih guna melepaskan semua lilin yang masih tertinggal pada kain. 

 

1.4.6 Produk Layak Jual Batik Surabaya. 

H. Djaslim Saladin, SE mengemukakan beberapa pengertian produk di antaranya :  

• Pengertian produk dalam arti sempit yaitu sekumpulan sifat fisik dan kimia 

yang berwujud yang dihimpun dalam suatu bentuk serupa dan yang telah 

dikenal. 

• Pengertian produk dalam arti luas yaitu sekelompok sifat yang berwujud 

dan tidak berwujud yang didalamnya tercakup warna, harga, kemasan, 

prestise pabrik, prestise pengecer, dan pelayanan yang diberikan konsumen 
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dan pengecer yang dapat diterima konsumen sebagai kepuasan yang 

ditawarkan terhadap keinginan atau kebutuhan konsumen. 

• Pengertian produk secara umum yaitu segala sesuatu yang dapat memenuhi 

dan memuaskan kebutuhan atau keinginan manusia, baik yang berwujud 

maupun tidak berwujud. 

Produk layak jual adalah produk yang barak nya masih bagus, masih di segel 

rapi, dan bukan barang bekas, serta dalam sistem produksi nya juga lancar tanpa 

ada lecet atau kendali baru itu namnya produk layak dijual di masyarskat. 

Jadi batik yang layak jual adalah yang mementingkan kualitas bukan kuantitas, 

contohnya seperti :  

1. Motif yang menarik  

2. Bahan yang halus , dingin dan tidak mudah luntur  

3. Pemilihan warna yang tepat  

4. Pengemasan yang rapi  

5. Mudah dalam proses pengiriman  

6. Harga yang terjangkau  

  

Menentukan Harga Jual. 

 

Dalam menentukan harga jual produk anda boleh saja mengambil 

keuntungan besar tetapi sesuaikanlah dengan kualitas dari produk itu sendiri. 

Jangan coba untuk membodohi konsumen dengan memberikan harga selangit tanpa 

disesuaikan dengan kualitas (Produk Asal). Di jaman yang serba maju seperti 
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sekarang konsumen atau para pembeli sudah memiliki tingkat kecerdasan yang 

sangat tinggi tentang ilmu dan informasi kualitas suatu barang atau produk, 

mudahnya untuk mendapatkan informasi menyebabkan konsumen di masa kini 

sangat detil dan sensitif terhadap kualitas suatu produk atau barang, jadi silahkan 

berfikir dua kali jika ingin menjadi penjual produk yang "NAKAL", tetapi siap juga 

menerima segala resikonya.  

 

1.4.7 Tujuan Minat Khusus Di Kota Surabaya  

 

         Pasal 20 undang-undang no. 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan 

pengusahaan objek dan daya Tarik wisata minat khusus merupakan usaha 

pemanfaatan sumber daya alam dan potensi seni budaya bangsa untuk 

menimbulkan daya tarik minat khusus sebagai sasaran wisata. 

 

Batik Surabaya memiliki perbedaan yang signifikan di bandingkan dengan 

batik dan daerah lain terkhusus Jawa Timur. Perbedaannya antara lain, dari segi 

konsep, warna, dan corak batik Surabaya lebih kuat dan berani yang memiliki 

makna gambaran orang-orang Surabaya yang berani dan kuat. Contoh coraknya 

seperti : ayam jago, legenda sawunggaling, perahu khas Surabaya, ikan sura dan 

buaya, kembang semanggi.  

 

Dari keunikan dan perbedaan tersebut menjadikan Batik Surabaya 

berkembang mengikuti perkembangan zaman yang semakin modern untuk 
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mengaktualkan batik Surabaya yang dapat menyesuaikan target pasar yang 

beragam sehingga menarik rasa ingin tau wisatawan untuk datang ke Surabaya 

karna batiknya yang unik. Semakin meningkatnya wisatawan yang datang karena 

batiknya Surabaya di sinilah timbul menjadi wisata minat khusus.  

 

1.5 Metode Penelitian  

 

        Sesuai dengan permasalahan yang ada, penelitian ini merupakan penelitian 

kualitatif dan diuraikan secara deskriptif Data deskriptif adalah data yang 

dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Hal ini 

disebabkan adanya penerapan metode kualitatif sehingga semua yang dikumpulkan 

berkemungkinan menjadi kunci peneliti (Moleong, 2010:11).  

Peneliti menerapkan metode deskriptif untuk memaparkan riwayat tentang 

Batik Téyéng, teknik membuat Téyéng di Batik Téyéng, mengetahui perwujudan 

Batik Téyéng, dan karakteristik dari Batik Téyéng.  

Penelitian difokuskan pada lokasi tempat pembuatan Batik Téyéng di Wisma 

Tengger VI no.33, Kandangan, Benowo, Surabaya.  
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1.5.1 Batasan Konsep  

 

        Batik Téyéng ini sangat unik dalam memberikan kombinasi dan inovasi baru 

dalam bidang batik. Bati téyéng ini memberikan aksen tambahan dalam produknya 

dengan mengkombinasikan besi/kawat bekas dan diproses dengan teknik khusus 

dalam pembuatan téyéng. Melalui proses peneyengan tersebut sehingga 

menghasilkan karakteristik unik pada Batik Téyéng tersebut yang berupa noda 

membercak pada setiap kain yang telah diteyeng. Noda yang dihasilkan dari besi 

atau kawat tersebut menjadikan ciri khas dari Batik Téyéng tersebut.  

       Batik Téyéng merupakan nama sebuah home industry batik yang terletak di 

Wisma Tengger VI/33 Kecamatan Benowo Kota Surabaya. Batik Téyéng sangat 

unik dalam teknik dan bahan pewarnaan pada background, dengan memberikan 

aksen noda bekas besi berkarat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan 

diuraikan secara deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, 

wawancara, dengan perajin, dilengkapi dengan studi kepustakaan serta 

dokumentasi yang diperoleh saat penelitian.  

     Untuk mendapatkan data secara valid dilakukan triangulasi data dan informan 

review. Kerajinan Batik Téyéng di Kecamatan Benowo sudah ada sejak tahun 2012.  

Di dirikan oleh Firman Asyhari dan rekan yang bernama Prima. Berawal dari 

keinginan untuk mencoba-coba keluar dari zona aman pada pembuatan batik dan 

bahannya tetapi juga tidak meninggalkan teknik tradisionalnya. Proses pembuatan 

batik téyéng dimulai dengan mempersiapkan kain yang dicampur dengan air garam 
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pada bak dan direndam beberapa menit setelah itu satu persatu kain diproses untuk 

peneyengan. 

      Tujuan pemilik home industri batik téyéng Surabaya yaitu Bapak Firman 

Asyhari  adalah ingin memperkenalkan batik téyéng ke masyarakat Surabaya 

dengan cara mengikuti pameran dan event – event tentang batik di kota Surabaya. 

Selain itu pemilik home industri batik téyéng Surabaya juga menjualkan melalui 

online seperti facebok, instagram, bukalapak, shoopie, tokopedia, google my bisnis.   

        Batik Téyéng Surabaya sudah masuk di UKM Surabaya, Siola, DPRD RI. 

Batik téyéng dan sudah di pasarkan di beberapa Hotel di Kota Surabaya seperti 

Hotel Shangri-La Surabaya , Hotel Bumi Surabaya , Hotel Crow Prince Surabaya. 

Sedangkan kalau di hotel ada yang bayar dan tidak ada yang bayar untuk yang bayar 

di hotel hingga 10 – 20 % ada juga beberapa hotel yang masih di tarik untuk 

penjualan online melalui Facebook, Instagram, google my bisnis selebihnya bisa  

langsung kontak dengan pemilik home industri batik téyéng dan ada juga titip ke 

teman untuk di promosikan tentang batik te’ye’ng.  

         Wisata Minat Khusus DI Kota Surabaya  adalah Pasal 20 undang-undang 

no.10 tahun 2009 tentang kepariwisataan pengusahaan objek dan daya Tarik wisata 

minat khusus merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan potensi seni 

budaya bangsa untuk menimbulkan daya tarik minat khusus sebagai sasaran wisata. 

 Wisata minat khusus adalah bentuk perjalanan wisata, dimana wisatawan 

mengunjungi suatu tempat karena memiliki minat khusus dari objek atau kegiatan 

di daerah tujuan wisata menurut Weiler Hall, 1992. Pariwisata minat khusus 

BATIK TÉYÉNG SEBAGAI... TUGAS AKHIR PUTRI FAUZIYAH

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA



 

25 
 

pelakunya cenderung untuk memperluas pencariannya yang berbeda dengan 

mengamati orang, budaya, pemandangan, kegiatan kehidupan sehari-hari. Wisata 

minat khusus merupakan jenis wisata yang baru dikembangkan di Indonesia. 

Wisata ini lebih diutamakan pada wisatawan yang mempunyai motivasi khusus. 

Dengan demikian, biasanya para wisatawan harus memiliki keahlian. Wisata minat 

khusus tidak memerlukan fasilitas yang mahal dan pengembangan infrastruktur 

dalam skala besar.   

 

1.5.2 Teknik Penentuan Lokasi  

 

      Batik Téyéng merupakan nama sebuah home industri batik yang terletak di 

Wisma Tengger VI/33 Kecamatan Benowo Kota Surabaya. Batik Téyéng sangat 

unik dalam teknik dan bahan pewarnaan pada background, dengan memberikan 

aksen noda bekas besi berkarat. Karena Home Industri Batik Téyéng adalah salah 

satu Home Industri yang cukup terkenal di kota Surabaya dan memmiliki ciri khas 

tersendiri. .  

1.5.3 Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data merupakan cara- cara yang digunakan oleh 

peneliti untuk mendapatkan data-data yang diperlukan untuk menyusun penelitian 

ini. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut: 
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a. Wawancara   

Menurut Moloeng (2010: 186) wawancara adalah percakapan dengan 

maksud tertentu. Percakapan di lakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara 

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan itu .  

 Dalam penelitian di jelaskan bahwa wawancara secara terstruktur dengan 

menjadi pedoman wawancara sebagai instrument dalam pengumpulan data :  

 

b.  Observasi   

     Menurut Bungin (2007: 115) observasi adalah kemampuan seseorang untuk 

menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indra mata serta dibantu 

dengan panca indra lainnya. Dalam melaksanakan pengamatan ini sebelumnya 

peneliti akan mengadakan pendekatan dengan subjek penelitian sehingga terjadi 

keakraban antara peneliti dengan subjek penelitian.  

      Peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap proses pembuatan batik 

tulis, yang mencakup proses mendesain, membatik tulis, pengolahan zat warna 

alam sampai nglorodan atau tahap finishing. Observasi dalam penelitian ini akan 

difokuskan pada aktivitas karyawan-karyawan maupun pemilik Home Industri 

Batik Teyeng Surabaya dalam proses persiapan hingga penyajian produk batik tulis 

dengan pewarnaan alami.   
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c. Dokumentasi  

     Menurut Sugiyono (2010: 83) dokumentasi merupakan teknik yang digunakan 

sebagai pelengkap dalam pengumpulan data pada penelitian. Menurut Arikunto 

(2006: 206) metode dokumentasi adalah mencari data yang berupa catatan, 

transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, agenda dan sebagainya. Penelitian 

menfaatkan berbagai macam dokumen foto, cacatan narasumber, rekaman yang 

berhubungan dengan penelitian ini sehingga data yang diperoleh dapat 

menglengkapi data-data yang lainnya untuk mendukung dan menambah 

kepercayaan dan pembuktian suatu masalah yang di teliti.  

 

1.5.4 Teknik Penentuan Informan   

    Informasi adalah seseorang dapat digunakan untuk sumber informasi ketika 

peneliti ingin menggali beberapa data yang di butuhkan. Informasi tersebut harus 

memiliki banyak pengalaman dan bila perlu sesui dengan bidang yang ada di 

tanyakan oleh peneliti untuk kebutuhan penggalian jawaban. Pemilik home 

industri batik téyéng Surabaya adalah Bapak Firman Asyhari.  
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1.5.5 Teknik Analisis Data  

 

     Analisis data menurut Patton (dalam Moleong, 2010: 247) merupakan proses 

mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan 

satuan uraian dasar. Menurut Bogdan dan Biklen (dalam Moleong, 2010: 248) 

analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, 

mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, 

mensintesisnya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan 

apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan pada orang lain.  

 

      Dalam proses menganalis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau 

status fenomena dengan kata atau kalimat, kemudian dipisah-pisahkan menurut 

ketegori untuk memperoleh kesimpulan secara deskripsi, maka analisis harus sesuai 

dan relevan dengan pemasalahan yang terjadi dilapangan. Proses analisis data 

dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dan berbagai sumber yaitu 

hasil wawancara, pengamatan, dokumentasi yang berupa foto-foto batik. 
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