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BAB IV 

GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN 

 

4.1. Sejarah Singkat Batik Pekalongan 

Sejarah Batik Pekalongan tidak tercatat secara resmi kapan mulai dikenal 

di Pekalongan, namun menurut perkiraan batik sudah ada di Pekalongan sekitar 

tahun 1800. Bahkan menurut informasi yang tercatat di Disperindag, pola batik 

itu ada yang dibuat 1802, seperti pola pohon kecil berupa bahan baju.Namun 

perkembangan yang signifikan diperkirakan terjadi setelah perang besar pada 

tahun 1825-1830 di kerajaan Mataram yang sering disebut dengan perang 

Diponegoro atau perang Jawa. 

Perjumpaan masyarakat Pekalongan dengan berbagai bangsa seperti 

Tiongkok, Belanda, Arab, Asia, Melayu serta Jepang pada zaman lampau 

mampu mewarnai dinamika pada desain dan pola serta tata warna seni batik di 

Pekalongan.Oleh karena itu beberapa jenis pola batik hasil pengaruh dari 

berbagai negara tersebut yang kemudian dikenal sebagai identitas batik 

pekalongan. Desain itu, yaitu batik Jlamprang, diilhami dari Negeri Asia serta 

Arab. Lalu batik Encim serta Klengenan, dipengaruhi oleh peranakan Tiongkok. 

Batik Belanda, batik Pagi Uncomfortable, serta batik Hokokai, tumbuh pesat 

sejak pendudukan Jepang. 

Perkembangan budaya teknik cetak batik tutup celup dengan 

menggunakan malam (lilin) di atas kain yang kemudian disebut batik, memang 
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tak bisa dilepaskan dari pengaruh negara-negara itu. Ini memperlihatkan konteks 

kelenturan batik dari masa ke masa. 

4.2. Desain Batik Pekalongan 

Corak batik pekalongan berbeda dengan corak batik daerah lain, tekstur 

warna batik pekalongan berbeda dengan kota Solo walaupun sama sama baik, 

tetapi banyak orang yang memilih di sesuaikan dengan waktu yang mau 

memakainya di sesuaikan dengan situasi yang tepat, serta melihat acara yang 

akan di selenggarakan oleh orang yang mengundangkita, baik batik tulis maupun 

cap semuanya punya kelebihan serta kekurangan sendiri. 

4.3. Bahan Kain Batik Pekalongan 

Banyak jenis bahan kain yang digunakan dalam pembuatan batik 

pekalongan seperti sutra, sunwash, serta yang paling populer tentunya bahan 

katun. Ada dua bahan kain katun yang sering digunakan oleh perajin batik 

pekalongan, yang pertama adalah kain katun primisima dengan kualitas terbaik 

serta kualitas eksport, bahan yang kedua adalah katun prima, sama halnya 

dengan katun primisima kain katun prima juga mudah menyerap keringat tidak 

panas saat di pakai, katun prima inilah yang sering dipakai oleh perajin batik 

pekalongan, meskipun kualitas katun prima dibawah katun primisima dalam 

kehalusannya tetapi dengan harga yang relatif lebih murah katun prima menjadi 

pilihan para perajin untuk menjangkau pasar yang lebih luas. 

Batik asli Pekalongan terkenal dengan istilah batik pesisir kaya akan 

warna. Sehingga batik pesisir terkenal dengan ragam hiasnya yang bersifat 

naturalis. Motif Batik Pekalongan sangat bebas, dan menarik, beberapa 
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diantaranya mempunyai kesamaan dengan motif batik Yogya atau Solo, di 

dalam batik pekalongan kita akan sering menjumpai dimana motifnya 

dimodifikasi dengan variasi warna yang atraktif. 

Batik Pekalongan hingga kini telah banyak dipasarkan di Indonesia yaitu 

hingga ke daerah luar jawa, diantaranya adalah  Sumatera selatan, Sumatera 

Barat, Minahasa, Makasar,  hingga Jambi. Biasanya para pedagang batik di 

daerah ini memesan motif yang sesuai dengan selera dan adat daerah masing-

masing. 

4.4. Motif Batik Pekalongan 

1. Motif Jlamprangan 

 

Gambar 4.1. Motif Batik Jlamprangan 

Motif jlamprangan adalah motif batik Pekalongan yang dipengaruhi oleh 

budaya islam, karena didalam islam dilarang menggambar makhluk hidup 

atau setiap makhluk yang bernyawa. Sebab dari itu motif jlamprangan 

terdiri dari titik, kotak, lingkaran, dan bentuk-bentuk yang tak bernyawa 

lainya. Selain dari pengaruh budaya, batik jlamprang tidak ketinggalan 

dari warna khas batik Pekalongan yang cenderung cerah.  Filosofi yang 
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terkandung dalam motif batik ini adalah, menerangkan tentang 

kebudayaan umat Islam yang tetap saling melindungi silaturahmi dan 

hidup rukun. 

2. Motif Batik Semen 

 

Gambar 4.2. Motif Batik Semen 

Motif batik semen merupakan batik klasik dari daerah Pekalongan. 

biasanya berupa pola bergambar tentang daratan dengan tumbuh-

tumbuhan dan juga hewan-hewanan. Semen berasal dari kata semi yang 

artinya tumbuh, sehingga diartikan “kehidupan yang semi” (kehidupan 

yang berkembang atau makmur). 

3. Motif Batik Sawat 

 

Gambar 4.3. Motif Batik sawat 
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Nama sawat sebenarnya berasal dari bahasa Jawa yang artinya melempar. 

Sebagian orang Jawa percaya pada segala kekuatan para dewa dapat 

mengendalikan alam semesta. Salah satunya adalah batara Indra, dewa 

yang mempunyai senjata thathit, orang Jawa menyebutnya kilat atau petir 

dengan bledek. Senjata yang digunakan dengan cara dilemparkan, senjata 

ini agak serupa dengan bentuk ular yang mempunyai taring atau gigi yang 

tajam. Motif batik sawat berupa sebelah sayap dengan harapan agar si 

pemakai selalu mendapatkan perlindungan dalam hidupnya. 

4. Motif Batik Liong 

 

Gambar 4.4. Motif Batik Liong 

Motif liong dipengaruhi oleh etnis Tionghoa yang berada didaerah Jawa. 

Mereka juga turut ikut berperan dalam perkembangan trend busana pada 

masa lampau. Salah satu dari bentuk partisipasinya adalah dengan 

diciptakannya motif batik liong. Dilihat dai segi pola, motif batik liong 

cenderung mengadopsi wujud makhluk imaginir seperti ular naga. Filosofi 

yang terkandung adalah naga sebagai simbol kekuasaan, wujud beragam 

kekuatan mahluk yang menyatu pada dirinya. 
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5. Motif Batik Parang 

 

Gambar 4.5. Motif Batik Parang 

Selain itu, ada batik parang yang merupakan motif tertua di Indonesia. 

Kata parang berasal dari pereng yang bermakna lereng. Motif parang 

menunjukkan garis menurun secara diagonal. Susunannya menyerupai 

huruf s yang saling menjalin dan menyimbolkan kesinambungan. Bentuk 

ini mengadaptasi wujud ombak samudra yang bisa melambangkan 

semangat. 

 


