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SKRIPSI INDUSTRI  BATIK TULUNGAGUNG ... ARDHANANESWARI 

 

ABSTRAKSI 

Tulisan ini mengkaji mengenai Industri Batik Tulungagung Tahun 1970 

hingga 2003. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan 

metode sejarah, yaitu melalui tahap penentuan topik, pengumpulan sumber data, 

verifikasi atau kritik sumber, yaitu tahap untuk memperoleh keabsahan sumber, 

tahap interpretasi atau penafsiran, dan yang terakhir adalah disusun secara 

obyektif. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana perkembangan industri 

batik di Kabupaten Tulungagung pada tahun 1970 hingga 2003. Kajian sejarah 

industri digunakan sebagai acuan dalam penulisan penelitian ini. 

Perkembangan industri batik Tulungagung pada tahun 1970 diawali 

dengan keberadaan industri rumah tangga yang memproduksi batik tulis. Proses 

produksi batik tulis masih banyak menggunakan bahan tradisional, hingga 

kemudian pada perkembangannya bahan sintetis mulai digunakan pada tahun 

1980. Industri batik tulis berkembang di kawasan Desa Majan. Pada 

perkembangan berikutnya, teknik cap mulai digunakan kembali secara aktif dan 

membentuk industri batik yang lebih besar pada tahun 1980. Penggunaan alat cap 

dalam proses produksi batik meningkatkan efesiensi waktu produksi dan 

memperbanyak hasil dengan bahan yang tradisional maupun sintetis. Industri 

batik cap kemudian tergeser dengan keberadaan industri batik printing yang 

menggunakan peralatan dan mesin yang mampu mempercepat proses produksi 

pada tahun 1990. Batik yang dihasilkan dari proses printing memiliki warna yang 

lebih cerah dan corak yang tegas. Batik printing banyak diminati hingga tahun 

2003 karena motifnya yang variatif dan harganya yang terjangkau. Pengembang 

industri batik cap dan printing berada di kawasan Desa Mojosari. 

 

Kata Kunci: Industri Batik, Perkembangan, Tulungagung. 
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