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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Batik merupakan suatu perpaduan antara seni (art) dan kerajinan (craft) 

pada selembar kain dengan menggunakan teknik pelapisan lilin secara tradisional. 

Batik adalah warisan adiluhung bangsa Indonesia yang sudah mendunia. Batik di 

Indonesia merupakan suatu keseluruhan teknik, teknologi, serta pengembangan 

motif dan budaya terkait, yang oleh UNESCO ditetapkan sebagai Warisan 

Kemanusiaan untuk Budaya Lisan dan Non-Bendawi (Masterpieces of the Oral 

and Intangible Heritage of Humanity) sejak Oktober 2009 (Musman & Asti, 

2011) Indonesia adalah negara yang terkenal dengan budaya membatik dimana 

hampir dari setiap kota di Indonesia memiliki budaya membatik salah satunya 

adalah Batik Surabaya. Hanya saja Batik Surabaya tidak terlalu diekspos oleh 

Pemerintahan Kota Surabaya, sehingga banyak dari masyarakat Surabaya sendiri 

yang tidak tahu akan keberadaanya sebagai produk budaya lokal. Oleh karena itu 

tujuan dari penelitian ini diarahkan guna merancang Media Iklan dari Batik 

Surabaya sebagai upaya memperkenalkan produk budaya lokal. 

Menurut Kasali (2000) Iklan merupakan sebuah pesan yang menawarkan 

suatu produk kepada masyarakat melalui media. Dimana iklan lebih bersifat 

membujuk orang untuk mau membeli apa yang ditawarkan dalam iklan. 

Pembangunan citra yang kuat akan dapat membuat konsumen memberi perhatian 
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lebih pada produk sehingga produk akan masuk dalam daftar pertimbangan 

konsumen sebelum membeli. 

Setiap daerah di Indonesia memiliki ciri khas tersendiri atas batik dimana 

batik tiap daerah juga melambangkan masing-masing suku di Indonesia yang 

mengacu pada keanekaragaman. Hal tersebut menjadi landasan untuk memilih 

suatu ikon yang berhubungan langsung dengan identitas Indonesia sebagai objek 

dari penelitian.  

Berbeda dengan daerah-daerah lain seperti Yogyakarta yang sangat kental 

akan unsur budaya dan pariwisatanya. Surabaya bahkan dapat dibilang bukan 

suatu kota yang memiliki tradisi membatik. Surabaya lebih dikenal sebagai kota 

bisnis dan dagang, yang dipertegas dengan kata Sparkling Surabaya sebagai 

branding kota. Selain itu juga semakin banyak banguan toko dan pusat 

perbelanjaan yang ada di kota Surabaya. Tetapi bukan berarti kota Surabaya tidak 

memiliki peluang untuk ikut melestarikan apa yang menjadi identitas dari 

Indonesia.  

Surabaya merupakan salah satu kota kosmopolitan, dimana penduduknya 

berasal dari berbagai daerah sebagai pendatang sehingga adanya perpaduan 

budaya metropolis dengan budaya penduduk asli Surabaya yang membuat 

Surabaya kaya akan budaya. Hal ini juga tercermin dalam motif batik yang 

diproduksi oleh para produsen batik di Surabaya, yang sebagian besar pengrajin 

batiknya berasal dari berbagai daerah (Anshori, 2011). 

Batik surabaya tidak seperti batik dari daerah pesisir lain yang jejak 

sejarahnya dapat ditelusuri. Batik Surabaya cenderung susah karena dulunya 
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adalah daerah transit perdagangan. Menurut Bapak Lintu Sulistyantoro seorang 

pengamat batik dan Ketua dari Komunitas Batik se Jawa Timur atau yang lebih 

dikenal dengan sebutan KIBAS saat ditemui pada hari Selasa 6 Mei 2014, 

menyatakan bahwa Batik Surabaya merupakan sebuah produk baru yang dibuat 

oleh para pengrajin batik di Surabaya. Motif yang diangkat juga seputar Surabaya. 

Sekilas batik Surabaya tampak tidak berbeda dengan batik Madura atau Batik Jetis 

asal sidoarjo yang sempat menjadi primadona di akhir dan awal tahun 1900 dan 

merupakan pasar batik yang cukup besar disaat itu, akan tetapi jika diamati 

dengan detail maka akan tampak perbedaanya. Batik Surabaya memiliki konsep 

warna yang kuat dan berani. Selain itu batik Surabaya juga memiliki motif-motif 

khas seperti, kembang semanggi, ayam jago dalam legenda sawunggaling, perahu 

khas Surabaya, serta iklan sura dan buaya yang juga merupakan ikon dari kota 

Surabaya. 

Perkembangan zaman yang pesat saat ini, dan teknologi yang semakin maju 

membuat budaya barat masuk begitu mudah dan cepat diterima di masyarakat. 

Hal tersebut mempengaruhi gaya dan pola pikir dari masyarakat terutama 

kalangan anak muda yang mulai melupakan budayanya sendiri. Dimana nilai-

nilainya sudah mulai tergerus, bahkan anak muda sendiri seperti enggan untuk 

menggunakan Batik, dan Batik dianggap sebagai busana formal yang digunakan 

oleh para orang tua dan kantoran serta dalam menghadiri acara tertentu yang 

bersifat formal. 

Namun saat ini batik kembali digemari dimasyarakat. Saat ini batik tulis 

khas Surabaya semakin diminati oleh kalangan menengah ke atas, dengan motif-
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motif khas diantaranya menonjolkan motif legenda dan kepahlawanan, motif 

semanggi, dan lain sebagainya. Hal ini dapat membuka peluang batik Surabaya 

mendapat aware dari masyarakat dan akan mendorong para pengrajin batik untuk 

terus berkreasi menampilkan motif-motif baru, guna membidik konsumen 

misalnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau yang diwajibkan memakai batik pada 

hari Jumat. 

Ibu Hj. Putu Sulistiani Prabowo, adalah salah satu pengrajin batik surabaya. 

Saat ditemuni di galeri miliknya pemilik “Workshop dan Galeri Batik Surabaya” 

yang ada di daerah Jemursari Utara Surabaya, mengaku mampu menjual sekitar 

200 lembar batik per bulan, dengan harga berkisar Rp.650.000 per lembar kain 

katun dan sutera, Rp.6.000.000 untuk jenis sarimpit (busana untuk laki-laki dan 

wanita).  

Wanita kelahiran Singaraja, Bali yang telah menggeluti usaha batiknya sejak 

tahun 2004 dan kebanyakan dari konsumennya adalah para ibu muda, serta pria 

dan wanita diatas 25 tahun. Beliau mengatakan jarang sekali anak muda yang 

membeli produknya. Ditemui di Gallery Batik Surabaya miliknya pada Selasa 15 

April 2014, beliau berpendapat hal ini dikarenakan belum dikenalnya batik 

Surabaya dikalangan anak muda usia 25 tahun
 
ke bawah. Selain itu, pemerintah 

Surabaya sendiri juga kurang mengekspos adanya batik Surabaya. 

Pernyataan yang sama juga dipaparkan oleh Ibu Yuni, seorang staf bidang 

promosi di Dinas Pariwisata Surabaya dalam wawancara pada Selasa 8 Maret 

2014. Dikatakan bahwa, selama ini memang belum ada kegiatan promosi yang 

dirancang mengenai batik Surabaya. Dimana selama ini Dispar hanya melakukan 
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kerjasama dengan para pengrajin dan pengusaha batik Surabaya untuk mengisi 

pameran pada acara tertentu.  

Tidak hanya Ibu Putu yang berpendapat bahwa kurang dieksposnya batik 

Surabaya membuat tidak banyak masyarakat yang tahu akan keberadaanya. Hal 

yang sama juga dikeluhkan oleh Ibu Sance, juga salah seorang pengrajin batik 

Surabaya yang mengawali usahanya pada tahun 2010. Ditemui di kediamanya di 

daerah Benowo pada hari Kamis 10 April 2014, pemilik usaha batik “Semanggi” 

ini menunjukan beberapa produk batiknya seperti batik tulis berukuran 2 meter 

yang dibandrol dengan harga Rp.250.000/potong, batik cap, dan kreasi baru 

berupa tutup gelas yang dibalut dengan kain batik, dimana dalam setiap desainya 

menggunakan motif semanggi ini juga mengeluhkan kesulitan mempromosikan 

produknya.  

Sebagian besar masyarakat Surabaya sebagai konsumen batik memang 

menggunakan batik sebagai bahan baku busana modern. Busana yang digunakan 

oleh para pria dan wanita (Anshori, 2011) Fenomena ini merupakan peluang yang 

dapat dimanfaatkan untuk membuat Batik Surabaya berkembang dan lebih dikenal 

dimasyarakat seperti Batik dari Madura dan Batik Jetis yang lebih dikenal 

masyarakat.  

Belum adanya kegiatan iklan yang dilakukan sehingga Batik Surabaya 

kurang dikenal dan diingat oleh calon konsumen. Meningkatkan kesadaran adalah 

suatu cara kerja untuk memperluas pasar brand, kesadaran juga mempengaruhi 

persepsi dan tingkah laku. Maka dari itu penting untuk tetap melakukan sebuah 

promosi melalui sebuah media untuk memberikan informasi kepada konsumen 
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(Durianto,2004) Promosi merupakan suatu kegiatan komunikasi yang dilakukan 

oleh pemasar yang memiliki tujuan menginformasikan dan mengingatkan calon 

pembeli mengenai sebuah produk untuk memperoleh suatu respon dan media 

sebagai wadahnya yang menampung informasi untuk disampaikan kepada 

masyarakat (Lamb,2001). 

Menurut Virgiola (2011) Strategi pemasaran merupakan informasi yang 

sangat penting agar dapat memberitahukan tentang produk yang ditawarkan oleh 

sebuah perusahaan dan menempatkannya di benak konsumen. Maka dari itu, perlu 

adanya kegiatan yang efektif untuk menyampaikan informasi tersebut atau yang 

biasa disebut dengan kegiatan promosi. 

Pada umumnya konsumen cenderung membeli produk dengan brand yang 

sudah dikenalnya atas dasar kenyamanan, keamanan, dan lain-lain karena brand 

yang sudah dikenal dapat dipercaya (Durianto, 2004). Oleh sebab itu sangat perlu 

adanya kegiatan iklan dari batik Surabaya untuk membangun dan mengangkat 

rasa aware terhadap produk. Untuk membantu kegiatan iklan dari batik Surabaya, 

perlu beberapa media untuk menampung segala informasi yang akan disampaikan 

seperti brosur, flyer, poster, iklan koran dan majalah, serta Billboard . Dengan 

begitu masyarakan dan para calon konsumen akan mampu mengingat suatu merek 

tertentu atau iklan secara spontan setelah dirancang dengan kata-kata kunci. 

Kesadaran ini digunakan sebagai salah satu indikator efektifitas pemasaran 

(Rochaety, 2005). 

Perancangan media iklan dan strategi pemasaran inilah yang akan 

membantu menginformasikan secara efektif dan efisien kepada masyarakat, guna 
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meningkatkan kesadaran akan keberadaan Batik Tulis Surabaya. Diharapkan 

dengan semakin terkenalnya Batik Surabaya dapat menjadikan Batik Tulis 

Surabaya sebagai salah satu pusat batik dan sandang yang terkenal, dengan 

kualitas terjaga. Dengan dilakukanya perancangan Media Iklan Batik Surabaya 

sebagai sarana informasi guna Memperkenalkan Produk Budaya Lokal 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dibahas, maka dapat 

dirumuskan bahwa permasalahannya, yaitu bagaimana merancang "Media Iklan 

Batik Surabaya, Sebagai Upaya Memperkenalkan Produk Budaya Lokal” 

 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun beberapa batasan masalah dari perancangan Media Iklan adalah : 

Membuat konsep perancangan dan media iklan dari Batik Surabaya. 

 

1.4 Tujuan 

Berdasarkan pada perumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin 

dicapai dari perancangan ini adalah sebagai berikut: 

1. Merancang media iklan dan promosi dari Batik Surabaya, Sebagai Upaya 

Memperkenalkan Produk Budaya Lokal”. 

2. Meningkatkan kesadaran akan Batik Surabaya. 
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1.5 Manfaat 

Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat lain sebagai berikut: 

1. Diharapkan hasil penelitian menjadi referensi bagi kalangan akademis, 

khususnya program studi desain komunikasi visual dalam bidang 

perancangan Media Iklan. 

2. Dari hasil penelitian dapat diaplikasikan kepada para pengrajin batik dan 

usaha batik perorangan yang hendak merancang Media Iklan dan 

memperkenalkan produk budaya lokal melalui strategi visual. 

 


