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ABSTRAK 

 

Batik merupakan salah satu bentuk kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi yang 

dimiliki oleh bangsa Indonesia. Batik merupakan pengembangan motif dan 

budaya yang 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 dan harus kita jaga dan 

lestarikan. Salah satunya batik Tanjung Bumi, batik tulis yang memiliki ciri khas 

dengan warna alamnya. Akan tetapi batik tulis Tanjung Bumi ini masih kurang 

dikenal oleh masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk merancang buku fotografi 

esai batik tulis Tanjung Bumi sebagai upaya memperkenalkan batik khas 
Kabupaten Bangkalan dengan metode penelitian yang digunakan yaitu metode 

kualitatif. Hasil Implementasi dari penelitian ini berupa buku fotografi esai yang 

membahas tentang sejarah, proses pembuatan, jenis motif dan corak batik beserta 

filosofi dengan keyword Pride sebagai dasar konsep perancangan.Media 

pendukung yang digunakan dalam perancangan ini guna menunjang media 

promosi meliputi X-banner, Packaging Box, Paper Bag, Pembatas Buku, Kartu 

Nama, Pin dan stiker.  

Kata Kunci : Batik, Kebudayaan, Tanjung Bumi, Fotografi Esai 

. 
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  BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Batik merupakan salah satu bentuk kerajinan yang memiliki nilai seni 

tinggi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Seni batik diyakini telah dikenal sejak 

zaman Majapahit dan turun-temurun. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan 

arca di dalam Candi Rimbi yang terletak dekat Kota Jombang. Arca tersebut 

menggambarkan sosok Raden Wijaya yang merupakan Raja Pertama Majapahit 

yang memakai kain batik bermotif Kawung. (Abiyu Mifzal,2012,hal:.5-6) 

Batik di Indonesia merupakan suatu keseluruhan teknik, teknologi, serta 

pengembangan motif dan budaya yang 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. (Asti Musman,dkk,2011,hal:13) 

Di Indonesia, batik sendiri sudah lama dikenal dan sangat populer pada 

zaman kerajaan Majapahit, pada awal abad XIX sampai abad XX semua batik 

yang di hasilkan merupakan batik Tulis. Kemudian, setelah terjadinya perang 

Dunia I, istilah Batik Cap baru dikenal. (Asti Musman,dkk,hal:13-14) 

Namun, banyak dari masyarakat masih belum mengenal macam motif batik yang 

ada di Indonesia tersebut. Salah satunya adalah Batik Madura. Batik Madura 
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sendiri diproduksi di tiap kabupaten yaitu Bangkalan, Sampang, Pamekasan 

danSumenep. Masing-masing daerah tersebut mempunyai ciri dan corak yang 

berbeda misal batik dari Pamekasan memiliki ciri khas pada motif batik nya yang 

dominan ke daun dan bunga. Akan tetapi tidak menghilangkankhas nya sebagai 

batik Madura yaitu dengan warna-warna yang mencolok.  

Salah satunya, Batik Tulis yang berasal dari daerah Tanjung Bumi, 

Bangkalan, Madura. Di Tanjung Bumi sendiri terdapat empat desa penghasil 

Batik yaitu Desa Paseseh, Desa Telaga Biru, Desa Tanjung Bumi dan desa 

Tlangoh, dari empat desa penghasil batik paling alusan adalah desa paseseh dan 

telaga biru. Daerah pesisir pantai ini terkenal dengan motif batik yang bebas, 

menyesuaikan dengan tempat dan daerahnya. Namun, cukup banyak masyarakat 

yang belum mengenal motif serta corak batik dari daerah Tanjung Bumi 

ini.Dibuktikan dari survey yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa dari 100 

responden yang berusia 20-50 tahun domisili surabaya dan sekitarnya, 77% 

responden tidak tahu atau belum mengenali motif serta corak Batik Tanjung 

Bumi, Bangkalan, Madura. 

Batik Tanjung Bumi memiliki image atau citra sebagai batik dengan harga 

yang relatif mahal, hal ini membuat peminat batik Tanjung Bumi cukup sedikit 

dibandingkan dengan batik dari daerah lain, misal batik dari Kebumen, 

Pekalongan, dan Jawa Barat. Secara tidak langsung mempengaruhi omset para 

pengepul batik, serta tidak ada kenaikan secara pastidari target penjualan yang 

harusnya setiap bulan 400 pcs batik hingga sekarang penjualan masih di angka 

200-250 pcs batik yang terjual setiap bulannya. Sedangkan, omset dari pengrajin 
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sendiri tiap minggu nya dapat menghasilkan 20-30 batik yang akan disetorkan 

pada pengepul dengan harga yang murah. Mengingat para pengrajin di setiap desa 

nya belum memiliki peminat sendiri. Kemudian, batik dijual kembali oleh 

pengepul di toko-toko yang berada di kota besar dengan harga yang cukup tinggi, 

sehingga mempengaruhi kurangnya minat masyarakat pada batik Tanjung Bumi.  

Batik Tanjung Bumi memiliki kualitas yang bagus serta proses pembuatan 

yang cukup rumit dan susah akan tetapi dari batik yang sudah siap jual pengrajin 

batik hanya menerima setengah harga saja dari pengepul batik, untuk selanjutnya 

pengepul menjual kembali dengan harga yang cukup tinggi tergantung rumit 

tidaknya corak dan motif yang dihasilkan, hal ini di karenakan tidak adanya 

pemerataan harga untuk para pengrajin batik yang ada di daerah Tanjung Bumi, 

Bangkalan, Madura. Juga kurangnya pengenalan terhadap motif dan corak batik 

Tanjung Bumi menyebabkan masyarakat kurang mengenal kehadiran batik ini. 

Berdasarkan paparan diatas, penelitian ini memberikan sebuah solusi yaitu 

dibuatlah Buku Fotografi Esai sebagai upaya memperkenalkan batik khas 

Kabupaten Bangkalan karena menurut Kurniasih Ismi buku adalah buah pikiran 

yang berisi ilmu pengetahuan hasil analisis terhadap kurikulum secara tertulis. 

Buku disusun menggunakan bahasa sederhana, menarik, dan dilengkapi gambar 

serta daftar pustaka (Kurniasih,2014,hal:60). Dengan menggunakan media buku, 

diharapkan buku fotografi ini tepat pada sasaran yaitu dewasa hingga orang tua 

berumur 20-50 tahun, sebagai upaya mengenalkan motif dan corak batik Tanjung 

Bumi pada masyarakat, sehingga masyarakat lebih tertarik untuk 
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berkunjunglangsung di Pusat Batik Tanjung Bumi serta langsung membeli batik 

kepada para pengrajin. 

 Dengan teknik Fotografi dapat menjadi sarana untuk mempromosikan 

motif-motif batik tulis Tanjung Bumi, karena fotografi memberikan gambar visual 

yang terlihat lebih simple, modern serta efisien. Sehingga, akan mudah dipahami 

dan menarik indera penglihatan manusia. Taufan Wijaya dalam bukunya berjudul 

Foto Jurnalistik mengatakan bahwa salah satu kelebihan fotografi adalah mampu 

merekam peristiwa yang aktual yang membentuk sebuah citra di dalamnya. 

Sehingga fotografi tidak hanya menciptakan keindahan saja, tetapi dapat berfungsi 

sebagai alat komunikasi visual yang dapat menyampaikan pesan kepada publik 

(Taufan Wijaya, 2011, hal: 9). 

Buku Fotografi ini menggunakan jenis fotografi esai. Fotografi Esai itu 

sendiri adalah sebuah cabang fotografi jusnalistik. Dalam esai foto, sebuah 

masalah disampaikan ke publik dengan menyampaikan lebih dari satu foto. Dalam 

arti yang lebih sederhana fotografi esai adalah sebuah narasi dalam bentuk 

sekumpulan foto yang dirangkai dalam satu topik. (Duniaesai.com) 

Maka, dari penelitian ini bertujuan untuk merancang Buku Fotografi Esai 

batik Tanjung Bumi sebagai upaya memperkenalkan Batik khas Kabupaten 

Bangkalan. Menggunakan media Buku dengan teknik Fotografi, jenis Fotografi 

Esai yang berisi kumpulan foto 30 motif batik Tulis Tanjung Bumi yang memiliki 

keunikan yang dikemas dalam buku diharapkan akan lebih mudah diterima oleh 

masyarakat serta efisen dalam memperkenalkan motif-motif batik Tulis yang ada 
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di Tanjung Bumi, Bangkalan, Madura. Sehingga dapat meningkatkan omset atau 

jumlah pemasukan dari pengrajin Batik Tanjung Bumi.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan sebelumnya, maka 

rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana merancang buku fotografi 

esai batik Tanjung Bumi sebagai upaya memperkenalkan batik khas Kabupaten 

Bangkalan? 

1.3 Batasan Masalah 

Dari rumusan di atas, maka batasan masalah yang terdapat dalam 

Perancangan Buku Fotografi Esai Batik Tanjung Bumi sebagai upaya 

memperkenalkan Batik khas Kabupaten Bangkalan ini yaitu : 

1. Merancang buku fotografi dengan kumpulan foto-foto motif dan proses 

pembuatan Batik Tulis Tanjung Bumi, Bangkalan, Madura. 

2. Esai mempunyai filosofi motif batik Tanjung Bumi. 

3. Membahas Batik Tulis Tanjung Bumi khas Bangkalan hanya 30 motif 

yaitu Bulu Matah, Daun Cinta, Besabeh, Liris/Bergaris, Cokeh, Daun 

Mimbah, Kembang Kopi Titik, Sabut Kelapah, Tasek Malaya, Hujan 

Gerimis, Conglemar, Tasik Malayu, Ge-Toge, Melati Rontok, Kembang 

Kopi, Ayam Kateh, Cengrat/Wajik, Kembang Kopi Pager, Panji Sushi, 

Keong, Seret/Sisir, Koceng Merinduh, Lak-Olak, Rawan, Sesek Bulu, 

Liris TB, Ramuk, Suramadu, Kucing Merindu, Daun Kopi. 
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4. 10 Motif di peragakan oleh model. 

5. Media Pendukung X-banner, Packaging Box, Pembatas Buku, Stiker, 

Kartu Nama, Pin dan Paper Bag. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti terhadap penelitian ini yaitu, 

merancang buku fotografi esai batik Tanjung Bumi sebagai upaya 

memperkenalkan batik khas Kabupaten Bangkalan. 

1.5 Manfaat 

Adapun manfaat yang ingin dicapai terhadap penelitian ini dibagi menjadi 

Manfaat Teoritis dan Manfaat Praktis, diantaranya yaitu : 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat digunakan secara akademis, 

meliputi: 

Diharapkan dapat menjadi bahan kajian akademis dalam perancangan buku 

fotografi esai batik Tanjung Bumi sebagai upaya memperkenalkan Batik khas 

Kabupaten Bangkalan.  

1.5.2 Manfaat Praktis 

Manfaat penelitian ini diharapkan juga dijadikan suatu pemecahan masalah 

di dalam masyarakat, meliputi : 

1. Diharapkan memberi pengetahuan serta pengaruh kepada masyarakat 

sehingga lebih mengenal dan menghargai kearifan lokal.  
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2. Diharapkan meningkatkan minat masyarakat untuk tertarik membeli atau 

bahkan tidak malu memakai Batik Madura ketika acara Formal maupun 

Nonformal. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan mengenai landasan teori yang digunakan penulis 

untuk memecahkan permasalahan melalui pembahasan yang bersifat teoritis. 

Didalam bab ini berisi tentang dasar teori yang berhubungan dengan Perancangan 

Buku Fotografi Batik Tanjung Bumi sebagai upaya memperkenalkan Batik Khas 

Kabupaten Bangkalan. 

2.1 Penelitian Terdahulu 

 Penelitian terdahulu pernah dibuat oleh seorang mahasiswa STIKOM 

Surabaya yang bernama Eka Anggi Faranniziah tahun 2012 dengan judul 

penelitiannya adalah Perancangan Buku Batik Tulis Jarak Arum Ex-Lokalisasi 

Dolly Dengan Teknik Watercolour Guna Meningkatkan Brand Awareness. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah memberikan informasi tentang 

keberadaan batik tulis Arum Jarak Ex-Lokalisasi Dolly kepada masyarakat 

Surabaya.  

 Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yang digunakan 

untuk Perancangan Buku Batik Tulis Jarak Arum Ex-Lokalisasi Dolly Dengan 

Teknik Watercolour Guna Meningkatkan Brand Awareness. Penelitian ini 

menggunakan sumber data primer dan sekunder yaitu segmentasi audiens, 

eksisting, pembanding, isu dan teori pendukung, sedangkan metode analisa data 

yang digunakan adalah wawancara, observasi, dokumentasi dan creative brief. 
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Dengan hasil penelitian, bahwa adanya Perancangan Buku Batik Tulis Jarak 

Arum Ex-Lokalisasi Dolly Dengan Teknik Watercolour Guna Meningkatkan 

Brand Awareness ini dapat mempengaruhi untuk menyadarkan dan 

memperkenalkan batik tulis arum jarak Ex-Lokalisasi Dolly kepada masyarakat 

Surabaya. 

 Yang dilakukan penelitian saat ini adalah Perancangan Buku Fotografi 

Batik Tanjung Bumi Sebagai Upaya Memperkenalkan Batik Khas Kabupaten 

Bangkalan. Di Bangkalan, Madura terdapat Batik Tulis Tanjung Bumi dimana 

masyarakat belum cukup mengenal corak dan ragamnya, memperkenalkan corak 

serta produknya dengan Buku Fotografi kepada masyarakat. Perancangan ini 

meliputi strategi kreatif, strategi media, serta strategi analisa data guna 

mendukung perancangan ini dan memperkenalkan Motif Batik Tanjung Bumi 

agar lebih menarik dan dapat mudah dipahami oleh target audience. 

 Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya ialah jika 

dalam penelitian sebelumnya meneliti tentang Perancangan Buku Batik Tulis 

Jarak Arum Ex-Lokalisasi Dolly Dengan Teknik Watercolour Guna 

Meningkatkan Brand Awareness menggunakan media Watercolour sebagai media 

utamanya, sedangkan penelitian saat ini adalah Perancangan Buku Fotografi Batik 

Tanjung Bumi Sebagai Upaya Memperkenalkan Batik Khas Kabupaten 

Bangkalan. Penelitian ini lebih berfokus pada Media Fotografi dengan 

menggunakan teknik esai. Kesamaan dari kedua penelitian ini adalah sama-sama 

menggunakan penelitian perancangan buku guna memperkenalkan motif Batik 

yang di teliti. 



10 
 

 
 

2.2 Fotografi 

2.2.1 Definisi Fotografi 

Fotografi dari bahasa Inggris berarti photography, yang berasal dari 

bahasa Yunani yaitu “Fos” : Cahaya dan “Grafo” : Melukis/Menulis yang 

berarti fotografi adalah proses melukis atau menulis dengan menggunakan media 

cahaya untuk menghasilkan gambar atau foto dari suatu obyek dengan merekam 

pantulan cahaya yang mengenai obyek. 

 Teknik Fotografi dapat di artikan sebagai teknik pemotretan yang 

digunakan dalam menghasilkan gambar atau foto berdasarkan pengaturan 

penggunaan lensa, diafragma maupun rana. Tiga komponen yang saling memiliki 

keterkaitan dalam menghasilkan gambar atau foto. (Abdul Aziz, S.Sn., M.Med. 

Kom, Buku Ajar Fotografi Dasar,hal:81) 

2.2.2 Macam – macam Teknik Fotografi 

 Adapaun beberapa macam-macam teknik fotografi, menurut Abdul Aziz, 

S.Sn., M.Med. Kom pada buku nya yang berjudul Buku Ajar Fotografi Dasar (hal 

: 81-89), antara lain: 

1. Long Shot (Pemotretan Jarak Jauh) 

Obyek pemotretan merupakan satu bagian dari lingkungan sekelilingnya. 

Sehingga tampilan dari keadaan disekeliling obyek tersebut masih 

mendominasi. 
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Gambar 2. 1Teknik Foto Long Shot 

Sumber : www.kelasfotografi.com,2018 

2. Medium Shot (Pemotretan Jarak Menengah) 

Obyek mendominasi dalam tampilan gambar, dan hampir memenuhi 

bidang gambar. 

 

Gambar 2. 2Teknik Foto Medium Shot 

Sumber: www.kelasfotografi.com,2018 

3. Close Up (Pemotretan dari Jarak Dekat) 

Penampilan sebagian dari obyeknya ¾, ½, ¼ atau kalau obyeknya manusia 

bisa dilakukan hanya kepalanya saja. 
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Gambar 2. 3Teknik Foto Close Up 

Sumber: www.kelasfotografi.com,2018 

4. Extreme Close Up (Ekstra Dekat) 

Memotret obyek pada suatu bagian kecil dari obyek tersebut, misalnya 

mata pada obyek manusia. 

Untuk melakukan pemotretan semacam ini diperlukan lensa tambahan, 

yaitu lensa jenis Vario atau Zoom yang dilengkapi dengan fasiilitas makro. 

 

Gambar 2. 4 Teknik Foto Extreme Close Up 

Sumber: www.kelasfotografi.com,2018 

5. Freezing 

Freezing yaitu teknik fotografi yang menekankan pada upaya pembekuan 

dari obyek yang sedang bergerak. Bagaimana agar obyek yang sedang 
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bergerak dapat terekam oleh kamera menjadi seakan-akan obyek tersebut 

berhenti. 

 

Gambar 2. 5 Teknik Foto Freezing 

Sumber: www.kelasfotografi.com,2018 

6. Blurring 

Blurring adalah teknik fotografi untuk merekam obyek-obyek yang sedang 

bergerak. Kesan yang didapatkan adalah kekaburan dari obyek yang 

bergerak tersebut. Sehingga memberikan efek dinamis akibat dari 

pergerakan obyeknya. 

 

Gambar 2. 6 Teknik Foto Bluring 

Sumber : www.kelasfotografi.com,2018 
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7. Panning 

Panning merupakan teknik fotografi yang memotret obyek bergerak, 

dimana kamera akan mengikuti gerakan obyek. Pada teknik ini kecepatan 

rana rendah digunakan untuk mendapatkan gambar obyek yang tajam 

dengan latar belakang kabur. 

 

Gambar 2. 7 Teknik Foto Panning 

www.kelasfotografi.com,2018 

 

8. Depth Of  Field (DOF) / Ruang Tajam 

Ruang Tajam adalah ruang yang berada pada sekeliling suatu obyek, 

dimana pada suatu bukaan diafragma tertentu, serta pada pemasangan 

jarak tertentu pula, akan terekam tajam pada bidang film dan nantinya 

akan tampil pula sebagai sebuah foto. 

 

Gambar 2. 8 Teknik Foto Depth Of  Field (DOF) / Ruang Tajam 

www.kelasfotografi.com,2018 
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9. Depth Of  Field Guide (DOFG) / Skala Ruang Tajam 

Letaknya berdampingan dengan ring/gelang pengatur jarak. Hyperfocal 

distance adalah jarak terdekat dimana lensa dapat difokuskansekaligus 

akan mempertahankan ketajaman obyek di angka tak terbatas. Ketika lensa 

difokuskan pada jarak ini, semua benda pada jarak dari setengahnya 

sampai tak terhingga akan diterima tajam. 

 
Gambar 2. 9 Teknik Foto Depth Of  Field Guide / Skala Ruang Tajam 

(Sumber: Buku Ajar Fotografi Dasar) 

2.2.3 Definisi Fotografi Esai 

Esai Foto adalah sebuah “cabang“ fotografi jurnalistik. Dalam esai foto, 

sebuah masalah disampaikan kepada publik dengan menampilkan lebih dari satu 

foto. Dalam arti yang lebih sederhana esai foto adalah sebuah narasi dalam bentuk 

sekumpulan foto yang dirangkai dalam satu topik (Duniaesai.com).  

Perkembangan fotografi di Indonesia bermula dari masa penjajahan, 

dimana fotografernya sendiri berasal dari masyarakat Indonesia dengan kelas 

sosial menengah keatas sebagai penyalur hobi dan mengabadikan momen-momen 

penting perkembangan sejarah dan kebudayaan Indonesia pada saat itu.  
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Fotografi menjadi semakin populer hingga saat ini, karena proses 

penghasilan gambar dan cahaya pada film ini dapat diperbanyak dan hasilnya 

memberikan informasi serta pesan kepada orang lain sebagai audience. Dengan 

menggunakan media fotografi, hingga saat ini momen-momen sejarah dan cerita 

tentang kebudayaan Indonesia dapat kita pahami melalui media fotografi sebagai 

alat komunikasi massa (Taufan Wijaya,2011, hal:67) 

2.3 Kamera dan Lensa 

2.3.1 Definisi Kamera 

Kamera merupakan suatu benda atau alat yang dikenal untuk mengambil 

sebuah momen berupa foto atau video yang menarik dari suatu peristiwa yang 

dialami. Saat ini kamera terbagi dalam beberapa kategori umum dilihat dari 

bentuk, pengaturan, fungsi, lensa dan sensor yaitu kamera saku, prosumer, DSLR 

dan mirrorless.(Herry Tjiang, 2016, hal: 12) 

2.3.2 Macam Jenis Kamera 

1. Kamera Saku ialah kamera yang bentuknya tidak besar dan dapat 

dimasukkan ke dalam kantong. Kamera ini biasanya hanya memiliki 

fungsi fully automatic. Lensa yang dimiliki kamera ini juga tidak bisa di 

bongkar-pasang dan diganti oleh lensa lainnya. Serta sensor yang pada 

kamera saku ini kecil, yaitu berkisar 1/2.3.” 

2. Kamera Prosumer ialah kamera yang memiliki bentuk lebih besar dari 

pada kamera saku. Fungsi pada kamera ini adalah manual, semi automatic 

dan fully automatic 
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3. Kamera DSLR merupakan singakatan dari Digital Single Lens Reflex. 

Kamera ini memiliki bentuk yang cukup besar. Pengaturan pada kamera 

ini yaitu manual, semi dan fully automatic tergolong pada kategori kamera 

terlengkap. Lensa pada kamera ini juga dapat di bongkar-pasang dengan 

lensa lainnya., memiliki sensor lebih besar, wajar jika kamera DSLR saat 

ini banyak digunakan oleh sebagian audiens yang hobi dengan dunia 

fotografi. 

4. Kamera Mirrorless yaitu kamera yang memiliki bentuk lebih ramping 

daripada kamera DSLR karena pada kamera ini tidak memiliki bilah 

kaca/mirror seperti pada kamera DSLR maka dari itu disebut mirrorless. 

Pada kamera ini pengaturan yang dimiliki hampir sama dengan kamera 

DSLR yaitu manual, semi dan fully automatic dengan lensa yang juga 

dapat di bongkar-pasang dengan lensa lainnya.  

2.4 Komponen – Komponen Kamera 

2.4.1 Lensa 

1. Lensa Wide 

Pada lensa wide ini memberikan efek luas dan melebar, lensa ini cocok 

digunakan untuk foto lanscape/pemandangan, interior atau area yang luas. 

Sudut pandang yang dimiliki pada lensa wide cukup lebar. Semakin kecil 

mm-nya semakin luas pula sudut pandangnya.  
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2. Lensa 50mm 

Pada lensa ini paling sedikit efek distorsi, biasanya lensa ini sering dipakai 

untuk pengambilan foto potrait/close up. Lensa ini disebut juga lensa 

normal karena memiliki sudut pandang yang sama dengan mata manusia. 

3. Lensa TELE di atas 50mm 

Pada lensa ini sering digunakan untuk pemotretan sport atau foto-foto 

dengan objek yang jauh. Karena memang fungsi yang dimiliki kamera ini 

yaitu memiliki sudut pandang yang lebih sempit. Semakin besar mm-nya 

semakin sempit sudut pandang yang dimiliki, contoh lensa 400 mm. 

4. Lensa TELE Macro 

Pada lensa ini mempunyai kemampuan untuk memotret benda-benda kecil 

dengan sudut pandang lebih dekat sehingga detail dari objek yang difoto 

dapat diperoleh. Lensa ini memiliki focal lenght 50 mm, 60 mm, 100 mm 

dan 180 mm (tergantung merknya). 

5. Lensa TS (Till Shit) 

Pada lensa ini sering digunakan untuk mengurangi distorsi, lensa ini 

biasanya sering dipakai untuk memotret arsitektur dan lanscape karena 

lensa ini memiliki focal lenght 17 mm, 24 mm, 45 mm, 90 mm dan juga 

dapat digerakkan pada bagian tertentu untuk naik-turun atau ke kanan dan 

ke kiri. 

6. Lens Fish Eye 

Pada lensa ini bentuk yang dimiliki seperti mata ikan oleh karena itu lensa 

ini disebut fish eye. Lensa ini memiliki distorsi yang paling besar sehingga 
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objek akan berbentuk melengkung atau melingkar karena lensa ini 

memiliki jangkauan sudut pandang 180 derajat. 

2.4.2 Triangle Exposure 

Triangle Exposure merupakan dasar dalam dunia fotografi, triangle 

exposure juga bisa di sebut segitiga exposure. Terdapat beberapa elemen didalam 

exposure yang setiap elemennya berhubungan dengan cahaya dan bagaimana 

cahaya masuk serta berinteraksi.(www.sentradigital.com) 

Berikut adalah tiga elemen didalam exposure, yaitu : 

1. Shutter Speed 

Shutter Speed atau biasa disebut dengan kecepatan rana adalah nilai 

kecepatan terbukanya jendela kamera atau ukuran waktu pada saat shutter 

kamera terbuka, sehingga cahaya dapat masuk ke dalam sensor kamera. 

Shutter Speed bisa diibaratkan seperti keran air, jika kita membuka keran 

air dengan waktu yang lama maka air yang dikeluarkan sangat banyak, 

sebaliknya jika kita membuka keran air dengan cepat maka air yang 

dikeluarkan akan sedikit tentunya. Satuan shutter speed adalah detik (s). 

2. Aperture 

Aperture atau biasa disebut juga dengan diafragma adalah bukaan 

komponen lensa atau ukuran dari bukaan lensa saat gambar diambil. 

Aperture ini terbuat dari bagian-bagian lempengan logam yang 

ditengahnya dapat membuka dengan lebar dan sempit, sehingga aperture 

ini otomatis mempengarhui intensitas cahaya yang masuk ke dalam lensa 
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sampai sensor kamera. Dalam dunia fotografi aperture dilambangkan 

dengan huruf “f”. 

3. ISO  

ISO singkatan dari International Standart Organization, ISO merupakan 

komponen yang terakhir dari triangle exposure ini. ISO yaitu sensitifitas 

sensor kamera terhadap cahaya. Pada setiap kamera memiliki sensitifitas 

ISO yang berbeda-beda, semakin rendah ISO yang digunakan hasil foto 

yang didapat semakin jelas, sedangkan semakin tinggi ISO yang 

digunakan maka cahaya yang masuk semakin banyak maka semakin besar 

juga resiko terjadinya bintik-bintik atau noise pada foto yang didapatkan. 

2.5 Tanjung Bumi 

2.5.1 Sejarah Batik di Tanjung Bumi 

Daerah Tanjung Bumi dikenal sebagai daerah sentra penghasil batik di 

Kabupaten Bangkalan. Tanjung Bumi terletak sekitar 45 kilometer sebelah timur 

laut kota Bangkalan. Tanjung Bumi terdiri dari 14 desa, 81 dusun, 81 RW, 167 

RT. Hampir seluruh desa di Tanjung Bumi merupakan pengrajin Batik, akan 

tetapi hanya 4 desa saja yang menghasilkan batik Tulis dan batik Ggntongan yaitu 

Desa Tanjung Bumi, Desa Paseseh, Desa Telaga Biru, Desa Tlangoh. Dari 

keempat desa, desa paseseh dan desa telaga biru merupakan desa penghasil batik 

alusan. 

Batik Tulis Tanjung Bumi dikerjakan oleh kaum perempuan 

danpengetahuan membatik didapat dari turun-temurun. Kegiatan membatik 

dilakukan di rumah masing-masing atau di rumah juragan. Di daerah Tanjung 
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Bumi terdapat 3 jenis pekerjaan pembatikan yaitu, juragan, pembatik dan 

pewarna. Juragan merupakan pemilik modal, menciptakan dan menghasilkan 

desain batik serta pemilik alat. Pembatik adalah tenaga khusus yang dipanggil 

untuk mengerjakan batik. Sedangkan untuk tenaga kerja pewarna adalah tenaga 

khusus yang bertugas untuk mewarnai batik di rumah juragan atau di rumah nya 

masing-masing. 

Industri batik Bangkalan dikerjakan sebagian oleh penduduk di Kecamatan 

Tanjung Bumi dan dikerjakan oleh kaum perempuan atau ibu rumah tangga 

sembari menunggu suami nya pulang melayan. Kekhususan batik Tanjung Bumi 

adalah jenis batik Tulis dan Gentongan. Batik Tulis khas Tanjung Bumi selalu 

menggunakan warna-warna yang cerah serta tajam sebagai identitas batik 

pesisiran sedangkan batik Gentongan merupakan batik Tulis yang cara 

pewarnaannya menggunakan media gentong dalam artian tempat atau proses 

pembuatan batik yang menggunakan gentong sebagai media utama. 

Batik Tulis Gentongan dikenal sebagai batik yang cukup mahal harga nya, 

karena proses pewarnaan yang memerlukan waktu relatif lama.(Christriyati Ariani 

dkk, 2013, hal:87-89) 

2.6 Batik 

2.6.1 Pengertian Batik 

Batik merupakan rangkaian kata mbat dan tik. Mbat dalam bahasa jawa di 

artikan sebagai ngembat atau melempar sesuatu secara berulang-ulang/berkali-

kali, sedangkan tik berasal dari kata titik. Jadi, membatik berarti melempar titik-
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titik secara berulang-ulang/berkali-kali pada kain, sehingga akhirnya bentuk titik-

titik tersebut saling berhimpitan menjadi bentuk garis. 

Menurut seni rupa, garis merupakan sekumpulan dari titik-titik,selain itu 

batik juga berasal dari kata mbat yaitu kependekan dari kata membuat sedangkan 

tik adalah titik. Ada pula yang berpendapat bahwa batik berasal dari gabungan dua 

kata bahasa jawa yaitu amba yang bermakna menulis dan titik yang bermakna 

titik.( Naufal Anggito Y, 2016, hal:1-2) 

2.6.2 Sejarah Perkembangan Batik di Indonesia 

Sejarah Batik di Indonesia berkaitan erat dengan perkembangan kerajaan 

Majapahit dan kerajaan-kerajaan setelahnya. Perkembangan batik sendiri terjadi 

pada zaman kerajaan Mataram dan berlanjut pada kejayaan kerajaan di 

Yogyakarta dan Solo. Pada mulanya batik hanya dapat di pakai oleh keluarga 

kerajaan dan punggawa. Batik mulai dikenal di luar istana karena beberapa 

keluarga punggawa membuat batik sendiri di tempat tinggal mereka masing-

masing yang membuat seni batik ditiru oleh masyarakat umum dan selanjutnya 

menjadi pekerjaan bagi kaum wanita di waktu senggang 

Lambat laun, batik yang mulanya hanya dipakai oleh keluarga kerajaan 

sekarang menjadi pakaian rakyat yang disukai wanita maupun pria. Pada saat itu, 

kain putih yang digunakan untuk membatik adalah hasil tenunan sendiri para 

wanita Indonesia, bahan pewarnanya pun dibuat dari tumbuhan asli Indonesia 

seperti Tarum, Soga, Jambal dan Mengkudu.  

Meluasnya batik di masyarakat umum terutama dikalangan suku Jawa, 

terjadi pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19 saat itu batik yang dibuat 



23 
 

 
 

adalah batik Tulis (menggunakan canting) dan batik Cap mulai dikenal pada abad 

ke-20, setelah perang dunia 1 atau sekitar tahun 1920 sejak saat itu jenis dan corak 

batik tradisional sangatlah beragam setiap daerah memiliki filosofi dan ke khas an 

batik nya masing-masing menurut budaya dan daerahnya. (Ami Wahyu, 

2012,hal:4-7) 

2.6.3 Batik Madura 

Batik Madura sangat kaya akan motif selain motif flora dan fauna juga 

terdapat motif senjata misalnya tombak. Motif lain yang khas dan unik antara lain 

kapal, rmput laut, kipas dan belah ketupat. Ciri khas yang cukup unik  pada batik 

Madura adalah “retakan” yang dibentuk oleh pecahan lilin pada prosres 

pewarnaan. Retakan-retakan tersebut membuat batik Madura tampak semakin 

indah. 

Yang menarik dari batik Madura ialah warna batik yang berani serta 

mencolok, seperti warna merah, kuning dan hajau. Bahan warna yang dipakai 

sebagian besar merupakan pewarna alami yang membuat batik Madura tahan 

lama. 

Jenis batik Madura yang cukup terkenal adalah batik Gentongan, batik 

Gentongan tidak dapat ditemukan di daerah lain selain di Madura hingga sampai 

saat ini batik gentongan masih aktif di lestarikan oleh pengrajin batik Kabupaten 

Bangkalan, Tanjung Bumi. (Ami Wahyu,Chic in Batik,hal:26-27) 

2.6.4 Macam – macam Teknik Batik 

Menurut buku Batik:Warisan Adiluhung Nusantara, batik dibedakan 

menjadi tiga jenis,berdasarkan teknik pembuatannya, yaitu : 
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1. Batik  Tulis 

Pada batik Tulis ini proses pembuatan batik memerlukan waktu relatif 

lama dan sangat rumit. Hal ini karena seluruh proses mulai dari membuat 

pola, motif, mengisi pola, hingga pewarnaan dilakukan secara manual. 

Faktor lain yang membuat pembuatan pada batik Tulis ini menjadi lama 

karena pengerjaan batik Tulis dilakukan pada kedua sisi kain.  

Dalam pembuatan batik Tulis keterampilan pembatik sangat dibutuhkan. 

Pembuatan batik Tulis membutuhkan waktu pengerjaan 3-6 bulan. Setiap 

potongan motif yang diulang pada lembar kain biasanya tidak akan pernah 

sama. Baik bentuk maupun ukurannya.  

Pembuatan batik Tulis yang rumit dan dengan segala keunggulan yang 

dimilikinya membuat harga batik Tulis relatif mahal. 

2. Batik Cap 

Jika pada pembuatan batik Tulis motif dibentuk menggunakan canting 

atau pensil di atas kain berbeda dengan Batik Cap. Pada batik Cap, motif 

dibuat dalam bentuk stempel berukuran besar. Pada umumnya pola pada 

canting cap ini dibentuk dari tembaga atau besi. 

Cap ini diberi malam panas yang kemudian distempelkan diatas kain 

polos. Selanjutnya, kain melalui proses yang sama seperti batik Tulis. 

Pembuatan batik Cap tidak membutuhkan waktu yang lama, batik Cap 

dapat dibuat secara massal dengan bahan mori yang digunakan biasanya 

kualitasnya kurang baik.  
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Itulah mengapa harga batik Cap lebih murah dibandingkan batik Tulis. 

3. Batik Print 

Jaman semakin maju, teknologi semakin berkembang, berkembang pula 

teknologi tekstil di Indonesia. Saat ini motif-motif batik telah digunakan 

sebagai motif tekstil pabrikan dan dicetak secara otomatis dengan 

menggunakan mesin cetak. 

Menurut beberapa seniman dan pengrajin batik, jenis kain ini tidak 

terkategori sebagai batik, tetapi kain bermotif batik. Hal ini karena metode 

pembuatannya tidak menggunakan proses pencegahan serap warna dengan 

malam yang merupakan metode dasar pembuatan batik. 

2.7 Buku 

2.7.1 Definisi Buku 

Buku dalam arti luas mencakup semua tulisan dan gambar yang ditulis dan 

dilukiskan atas segala macam lembaran papyrus, lontar, perkamen dan kertas 

dengan segala bentuknya: berupa gulungan, di lubangi dan diikat dengan atau 

dijilid muka belakangnya dengan kulit, kain, karton dan kayu. (Ensiklopedi 

Indonesia (1980, hlm. 538)). 

H.G. Andriese dkk menyebutkan buku merupakan informasi tercetak di 

atas kertas yang dijilid menjadi satu kesatuan. Sesuai dengan definisi buku yang 

telah disebutkan, maka buku diartikan sebagai kumpulan kertas tercetak dan 

terjilid berisi informasi yang dapat dijadikan salah satu sumber dalam proses 

belajar dan membelajarkan. 
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2.8 Layout 

2.8.1 Definisi Layout 

Layout adalah penyusunan dari elemen-elemen desain yang saling 

berhubungan kedalam sebuah bidang sehingga membentuk susunan artistik. Hal 

ini bisa juga disebut manajemen bentuk dan bidang. Layout memiliki tujuan 

utama yaitu menampilkan gambar dan teks agar menjadi komunikatif dalam 

sebuah cara yang dapat memudahkan pembaca menerima informasi yang 

disajikan. (Surianto Rustan, Layout, 2009) 

Arti kata secara bahasa layout merupakan tata letak atau penempatan. 

Menurut salah satu teorinya, layout adalah usaha untuk menyusun, menata atau 

memadukan unsur-unsur komunikasi grafis (teks, gambar, tabel, dll) menjadi 

media komunikatif, estetik dan menarik. Jadi ahli layout adalah bisa dianggap 

seorang manajer yang mampu mengatur atau mengkomposisi bentuk dan bidang 

sehingga tersaji dalam kesatuan yang mudah diterima audience.(Hendi 

Hendratman,Computer Graphic Design,hal:239) 

2.8.2 Jenis – jenis Layout 

1. Mondrian Layout 

Seorang pelukis berasal dari Belanda yang bernama Piet Mondrian, 

menciptakan layout ini dimana layout disajikan dalam bentuk-bentuk 

potongan kotak dengan ukuran,warna dan proporsi yang berbeda. Namun, 

tersusun sejajar dan terpadu sehingga membentuk suatu komposisi yang 

harmonis. 
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Gambar 2. 10 Mondrian Layout 

Sumber: www.google.com/layout,2019 

2. Multi Panel Layout 

Multi Panel Layout merupakan layout yang dibagi menjadi beberapa panel 

tema dalam bentuk yang variatif (baik ukuran dan bentuk). Pada tiap panel 

nya berisi informasi fitur atau produk yang berbeda. Setiap panel dianggap 

sebagai „Caption‟ yang sering ditemukan pada software pengolah kata. 

Multi Panel Layout juga bisa disebut Comic Strip Layout dan Story Board 

Layout karena layout ini sering di pakai pada pembuatan komik dan 

storyboard untuk pembuatan film cerita. 

 

Gambar 2. 11 Multi Panel Layout 

Sumber: www.google.com/layout,2019 
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3. Picture Window Layout 

Picture Window Layout adalah jenis layout yang mana terdapat sebuah 

gambar / ilustrasi berukuran besar mendominasi bidang layout, kontras 

dengan teks dan logo yang ditampilkan sangat kecil.  

 

Gambar 2. 12 Picture Window Layout 

Sumber: www.google.com/layout,2019 

4. Silhoutte Layout 

Silhoutte Layout adalah jenis layout yang didominasi oleh gambar 

bayangan / siluet. Gambar siluet pada umumnya dipakai sebagai latar 

belakang, karena pentingnya siluet tersebut maka teks di sekitarnya akan 

terpengaruh posisinya. 

 
Gambar 2. 13Silhoutte Layout 

Sumber: www.google.com/layout,2019 

http://www.google.com/layout,2019
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5. Informal Balance Layout 

Informal Balance Layout merupakan jenis layout yang tidak simetris 

sepenuhnya tetapi tetap terlihat seimbang. Layout ini bisa jadi sebagai 

kompromi antara desain symmetry dan asymmetry. 

 
Gambar 2. 14 Informal Balance Layout 

Sumber: www.google.com/layout,2019 

2.9 Warna 

2.9.1 Definisi Warna 

Warna merupakan salah satu dari komponen desain yang dapat 

membentuk keindahan dan menimbulkan persepsi psikologis, sugesti, serta 

suasana tertentu. (Hendi Hendratman,Computer Graphic Design,hal:105) 

Dalam seni rupa warna bisa berarti pantulantertentu dari cahaya yang 

dipengaruhi oleh pigmen yang terdapat di permukaan benda. Misalnya 

pencampuran pigmen magenta dan cyan dengan proporsi tepat dan disinari 

pencahayaan yang tepat putih sempurna akan menghasilkan sensasi mirip warna 

merah.  

Setiap warna mampu memberikan kesan dan identitas tertentu sesuai 

kondisi sosial pengamatnya. Misalnya warna putih akan memberikan kesan suci 

dan dingin di daerah Barat karena berasosiasi dengan salju. Sementara di sebagian 

negara Timur warna putih memberikan kesan atau makna kematian dan sangat 
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menakutkan karena berasosiasi dengan kain kafan (meskipun secara teoritis putih 

bukanlah warna). 

Dalam ilmu warna, hitam dianggap sebagai ketidak hadiran seluruh jenis 

gelombang warna, sementara putih dianggap sebagai representasi kehadiran 

seluruh gelombang warna dengan proporsi seimbang. Secara ilmiah, keduanya 

bukanlah warna, meskipun bisa dihadirkan dalam bentuk pigmen.  

2.9.2 Warna Berdasar Data Digital 

1. RGB Color 

RGB singkatan dari Red-Green-Blue , merupakan model warna yang 

dihasilkan dari cahaya layar monitor. Apabila ketiga warna (Red-Green-

Blue) dikombinasikan maka terciptalah warna putih. Karena itulah 

mengapa RGB disebut ‘additive color’warna cahaya. 

Warna yang ditampilkan pada ‘additive color’ ini selalu cerah, terang, 

segar serta menyenangkan membuat lebih leluasa dalam bermain warna. 

Oleh sebabnya warna RGB banyak digunakan pada media elektronik 

seperti televisi, projector, monitor komputer, kamera dan scanner. 

Akan tetapi, warna yang dihasilkan sangat bergantung kepada kualitas 

alat(jenis monitor dan vga/graphic card). 
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Gambar 2. 15 Additive Color 

Sumber: www.google.com/warna,2019 

2. CMYK Color 

CMYK singkatan dari Cyan-Magenta-Yellow-Black dan disebut sebagai 

warna proses/process color atau „subtractive color’. Model warna ini biasa 

digunakan dalam dunia percetakan separasi seperti brosur, sampul buku, 

majalah, print dokumen, cetak foto dll. 

Agar warna relatif sempurna serta hasil gambar yang dihasilkan bagus di 

butuhkan sedikitnya 4 tinta yaitu:Cyan, Magenta, Yellow dan Black. Saat 

ini, jaman telah berkembang, mempengaruhi teknik separasi. Penggunaan 

4 tinta proses memang masih dominan, tetapi metode menambah warna 

tinta cetak  berkembang pesat sehingga ada tinta-tinta seperti: Light 

Magenta, Light Cyan, Grey, Matt Black, Orange, Green, dll. 

Dalam kebutuhan cetak dan printing, warna yang dapakai adalah sistem / 

model warna CMYK. 

http://www.google.com/warna
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Gambar 2. 16 Subtractive Color 

Sumber: www.google.com/warna,2019 

2.9.3 Makna Warna 

1. Abu – abu memiliki makna dapat di andalkan, keamanan, elegan, rendah 

hati, rasa hormat, stabil, kehalusan, bijak, masa lalu, urban, emosi yang 

kuat, seimbang, netral,formal. 

2. Putih memiliki makna rendah hati, suci, netral, tidak kreatif, masa muda, 

bersih, netral, cahaya, penghormatan, kebenaran, salju, damai, innocence, 

simpel, aman, dingin, tanpa imajinasi, kematian (tradisi Timur), 

perkawinan (tradisi Barat), harapan, kosong, lemah lembut. 

3. Hitam memiliki makna klasik, baru, ketakutan, depresi, kemarahan, 

kematian (tradisi Barat), kecerdasan, pemberontakan, misteri, modern, hal-

hal duniawi, formal, elegan, kaya, gaya,  kejahatan, serius, mengikuti 

kecenderungan sosial, anarki, kesatuan, dukacita, profesional. 

4. Merah memiliki makna perayaan, kekayaan, nasib baik (Cina), suci, tulus, 

perkawinan (India), perkabungan (Afrika Selatan), setan (tradisi modern 

Barat), gairah, energi, api, cinta, roman, ambisi, pemimpin, maskulin, 

http://www.google.com/warna
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tenaga, bahaya, menonjol, darah, perang, marah, revolusi, radikal, 

sosialisme, komunisme, agresi, penghormatan, martir, roh kudus. 

5. Biru memiliki makna laut, manusia, produktif, langit, damai, kesatuan, 

harmoni, tenang, percaya, sejuk, kolot, air, es, setia, bersih, teknologi, 

musim dingin, idealisme, udara, bijaksana, bangsawan, cahaya, kuat, 

tabah, ramah, perkabungan (Iran), cinta, keagamaan, mencegah roh jahat, 

kebodohan dan kesialan. 

6. Hijau memiliki makna kecerdasan tinggi, alam, musim semi, kesuburan, 

masa muda, lingkungan hidup, kekayaan, uang (Amerika), nasib baik, giat, 

murah hati, pergi, rumput, agresi, dingin, cemburu, malu (Cina), rakus, 

sakit, narkoba, korupsi (Afrika Utara), keseimbangan, harmoni, stabil, 

tenang, kreatif, Islam.  

7. Kuning memiliki makna gembira, bahagia, tanah, optimis, cerdas, 

idealisme, kaya (emas), musim panas, harapan, udara, liberalisme, 

pengecut, sakit (karantina), takut, bahaya, tidak jujur, serakah, lemah, 

persahabatan, kematian (abad pertengahan), perkabungan (Mesir), berani 

(Jepang), Tuhan (Kuning Emas). 

8. Ungu / Purple memiliki makna bangsawan, iri, sensual, spiritual, 

kreativitas, kaya, kerajaan, misteri, bijaksana, sombong, flamboyan, 

menonjol, tidak senonoh, biseksual, kebingungan, harga diri, romantis, 

kehalusan, penebusan dosa. 

9. Jingga memiliki makna Hinduisme, Buddhaisme, kebahagiaan, energi, 

keseimbangan, panas, antusiasme, kesenangan, flamboyan, agresi, 
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sombong, menonjol, emosi berlebih, peringatan, musim gugur, hasrat, 

kerajaan (Belanda), Protestanisme (Irlandia). 

10. Cokelat memiliki makna tenang, berani, kedalaman, makhluk hidup, alam, 

kesuburan, desa, stabil, tradisi, ketidaktepatan, fasisme, tidak sopan, 

bosan, cemar, berat, miskin, kasar, membumi, selera makan, menyehatkan, 

tabah, simpel, persahabatan, ketergantungan. 

11. Merah muda / Pink memiliki makna musim semi, rasa syukur/terimakasih, 

penghargaan, kagum, simpati, feminin, kesehatan, cinta, roman, sukacita, 

innocence, kekanakan. 

2.10  Tipografi 

2.10.1 Definisi Tipografi 

Tipografi atau seni tata huruf merupakan suatu kesenian atau teknik 

menata huruf dengan pengaturan penyebarannya pada ruang tertentu yang telah 

disediakan, untuk menciptakan kesan tertentu guna menciptakan kenyamanan 

pada tingkat baca secara maksimal. 

Tipografi dalam pengertian yang bersifat ilmiah adalah seni dan tehnik 

dalam merancang maupun menata aksara dalam kaitannya untuk menyusun 

publikasi visual, baik cetak maupun non cetak. (Adi Kusrianto,2010,hal:1) 

2.10.2 Macam – macam Tipografi 

Tipografi mempunyai 2 macam, yaitu tipografi dalam logo (letter marks) 

dan tipografi yang di gunakan dalam media-media aplikasi logo seperti corporate 

typeface / corporate typography. 
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1. Letter Marks  

Pada letter marks, keunikan menjadi hal yang paling utama dalam 

pembuatan logo, maka jenis hurufnya pun harus unik. Pada letter marks 

jenis huruf dirancang khusus atau menggunakan jenis huruf yang sudah 

ada tetapi diubah lagi bentuknya. 

2. Corporate typeface / Corporate typography 

Pada Corporate typeface lebih bertujuan untuk menjaga kesatuan desain / 

unity antar media-media atau aplikasi desain pada perusahaan. Tipografi 

jenis ini juga memiliki fungsi untuk menyampaikan informasi yang 

nyaman dibaca oleh pembaca dengan segala kriteria-kriterianya (legible, 

readable, dan lain-lain). 

Corporate typeface banyak menggunakan jenis huruf yang sudah ada 

dipasaran akan tetapi tidak sedikit perusahaan besar yang mengubah dan 

merancang hurufnya supaya sesuai dengan tujuan dan entitasnya, juga 

dapat mempertahankan keunikan dan konsistensi identitas sampai ke 

elemen-elemen terkecil. 

2.10.3 Jenis – jenis Font dalam Tipografi 

1. Serif merupakan font tipografi yang terdiri dari garis dengan tanda guratan 

kecil yang mudah dibaca. Font ini termasuk font asli dari alfabet Latin.  

Contoh : Times Roman, New Century Gothic, dan Palatino 

2. Sans Serif merupaakan font tipografi yang terdiri dari guratan garis 

sederhana, pada font ini tidak terdapat hiasan / guratan kecil seperti ujung 

dari karakter tipografi Serif. 
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3. Display merupakan font yang dikenal untuk ditempatkan pada bagian 

„Judul‟ dimaksudkan agar menarik perhatian pembaca. Font ini umumnya 

digunakan untuk iklan pada billboard, poster, sampul buku, dan juga 

kemasan. Desainer biasa menggunakan font ini pada ukuran >14. 

4. Slab Serif merupakan font yang sudah berusia 200 tahun berasal dari 

Inggris. Font dengan karakter yang „gemuk‟ ini dengan cepat menjadi 

populer dan digunakan dalam banyak media. Hingga saat ini Slab Serif 

banyak digunakan dalam dunia desain, font ini banyak digunakan oleh 

desainer yang bergerak dalam bidang periklanan karena Slab Serif yang 

berukuran besar dan tebal sehingga dinilai mampu menarik perhatian. 

5. Script merupakan font yang memiliki beberapa gaya mulai dari kasual, 

rapih dan juga elegan. Pada font ini penulisan dibuat dengan tangan yang 

didasarkan pada penggunaan kuas. Jenis font ini pada umumnya 

digunakan untuk keperluan wedding sebagai font undangan pernikahan. 

6. Retro merupakan font yang digunakan untuk membawa pembaca ke era 

kuno dengan potongan hurufnya yang kreatif. Font ini sering digunakan 

pada judul besar iklan, kemasan atau berbagai jenis desain logo yang 

klasik dan vintage. 

7. Dingbat merupakan font yang menyerupai ornamen atau karakter yang 

dicetak. Font Dingbat adalah jenis font yang memiliki bentuk dan simbol 

ke ranah karakter alfabet dan numerik. 

Ada banyak variasi dalam font ini seperti piktogram, elemen desain 

tertnetu, elemen user interface (UI), button, ilustrasi, dan bullet list. 
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Dengan jenis font iini desainer dapat menggunakan berbagai ukuran dan 

warna tertentu tanpa repot mengeditnya. 

8. Monospaced merupakan font yang dicipatakan untuk memenuhi keperluan 

mesin tik. Monospaced disebut sebagai font non-proporsional yang artinya 

semua karakter font jenis ini menempati jumlah ruang horizontal yang 

sama dengan font lainnya.Contoh yang termasuk dalam jenis font ini yaitu 

Courier dan Monaco. 

9. Novelty merupakan jenis font yang tidak termasuk ke dalam kategori font 

utama (serif,sans serif,script atau cursive). Novelty merupakan font dasar 

yang dianggap menarik perhatian dan seringnya digunakan pada judul. 

Jenis-jenis font ini sangat menyenangkan untuk dillihat dan dikumpulkan. 

10. Comic merupakan jenis font dasar yang ramah dan mudah untuk dibaca. 

Populer digunakan dalam komik dan gambar kartun. Umumnya, pada font 

ini memiliki tugas yang sangat spesifik dibandingkan dengan tipografi 

lainnya. Penggunaannya dalam kolom percakapan di komik dan kartun, 

font ini membawa mood tersendiri yang memiliki arti masing-masing.  

2.11 Media Promosi 

2.11.1 Definisi Media 

Media adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan 

dari khalayak untuk berkomunikasi. Media yang paling dominan dalam 

berkomunikasi adalah pancaindera manusia seperti mata dan telinga, pesan-pesan 

yang diterima oleh pancaindera yang kemudian diproses oleh pikiran manusia 
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untuk mengontrol serta menentukan sikapnya terhadap sesuatu sebelum 

dinyatakan oleh sebuah tindakan. (Cangara,2006,hal:119) 

Menurut Yudha Ardhi dalam bukunya yang berjudul Merancang Media 

Promosi Unik & Menarik (2013 : 1-2) media merupakan “memiliki peran penting 

dalam penyampaian sebuah pesan komunikasi” media menjadi sarana pengirim 

pesan kepada penerima pesan suatu proses komunikasi. Dalam penyampaian 

pesan tersebut, ada bermacam-macam gangguan komunikasi, tergantung media 

yang digunakan. 

2.11.2 Definisi Promosi 

 Promosi adalah suatu cara untuk mengkomunikasikan suatu produk. 

Kegiatan ini dilakukan untuk menginformsikan suatu produk yang berupa barang 

maupun jasa. Promosi juga merupakan sarana mengirim pesan kepada penerima 

pesan dalam suatu proses komunikasi. Dalam penyampaian pesan tersebut, ada 

bermacam-macam gangguan komunikasi, tergantung media yang digunakan. 

Ketika pesan sudah tersampaikan, pengirim pesan berharap ada respon dan umpan 

balik dari si penerima pesan.  

 Sama halnya ketika melakukan promosi dan mempunyai informasi-

informasi yang dirancang dalam bentuk pesan,dan si penerima pesan yaitu orang-

orang yang melihat informasi melalui media promosi yang digunakan, serta media 

yaitu media promosi yang dapat berbentuk berbagai macam sesuai jenis 

promosinya. Promosi melalui suatu media promosi kepada audiens pun juga 

mengharapkan respon balik. Hal ini untuk mengetahui dan mengukur seberapa 

jauh dan bagaimana promosi itu berhasil. (Yudha Ardhi,2013,hal:2-4) 
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2.11.3 Definisi Media Promosi 

 Media Promosi merupakan suatu alat untuk mengkomunikasikan suatu 

produk/jasa/image/perusahaan ataupun yang lain untuk dapat lebih dikenal 

masyarakat lebih luas. Menurut Yudha Ardhi (2013 : 4-5) Media Promosi 

merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk promosi.  

 Saat ini ada berbagai macam media promosi yang tengah berkembang, 

dari media konvensional sampai media tak konvensional.Media promosi yang 

paling konvensional dan paling tua adalah komunikasi dari mulut ke mulut, 

promosi ini banyak dijumpai pada zaman dahulu karena belum banyak media 

promosi yang maju seperti saat ini. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini akan lebih membahas metode yang digunakan dalam 

pembuatan buku melalui observasi data serta teknik pengolahannya dalam 

menciptakan buku fotografi esai batik Tanjung Bumi sebagai upaya 

memperkenalkan batik khas Kabupaten Bangkalan. 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian kualitatif-

deskriptif. Hal ini karena data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, 

melainkan data yang berasal dari teknik pengumpulan data berupa teknik 

observasi, wawancara, survey, dokumen pribadi dan dokumen resmi lainnya.  

Menurut Sugiyono (2010,2) Metode penelitian merupakan cara paling 

dasar untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu. Adapun menurut Moh. 

Nazir (2005,54) Metode Deskriptif adalah suatu metode yang meneliti status 

sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, pemikiran, atau peristiwa pada 

masa sekarang. 

Dipilihnya kualitatif karena pembuatan ini bertujuan untuk mendapatkan 

informasi tentang ragam motif dan corak batik tulis daerah tanjung bumi sebagai 

warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan nonbendawi. 



41 
 

 
 

3.2 Subyek Penelitian 

Subjek Penelitian adalah sesuatu yang diteliti baik orang, benda maupun 

lembaga. Menurut Suharsimi Arikunto dalam bukunya yang berjudul Prosedur 

Penelitian suatu Pendekatan Praktek, Subjek penelitian merupakan sesuatu yang 

sangat penting di dalam penelitian, harus tertata sebelum penelitian siap untuk 

mengumpulkan data. Suharsimi Arikunto (2010, hlm. 152). Pada penelitian ini 

Subyek penelitian adalah Pengrajin Batik di Sentra Batik Tanjung Bumi Desa 

Paseseh dan Desa Telaga Biru. 

3.2.1 Obyek Penelitian 

Pada dasarnya objek merupakan apa yang hendak diselidiki atau digali 

dalam kegiatan penelitian. Menurut Sugiyono dalam bukunya yang berjudul 

Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D menjelaskan obyek penelitian 

merupakan sasaran ilmiah untuk mendapatkan suatu data dengan tujuan dan 

kegunaan secara objektif, valid dan reliable tentang suatu hal. (Sugiyono, 2017 

,hal: 41) 

Objek yang akan di teliti pada penelitian ini adalah motif serta corak batik 

Tulis Tanjung Bumi khas Kabupaten Bangkalan, Madura. 

3.2.2 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yaitu di Kecamatan Tanjung Bumi, Desa Paseseh, 

Kabupaten Bangkalan, Madura. Di Desa Paseseh ini merupakan salah satu sentra 

batik yang ada di Kecamatan Tanjung Bumi. Pengrajin batik tersebut bermana 

Bapak Alim Hafid, S.Pd. Beliau merupakan pemilik rumah produksi batik atau di 
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sebut juragan, beliau menyediakan tempat, bahan serta alat untuk membatik. Dan 

Bapak Hairiyadik, beliau merupakan pengrajin batik di Desa Telaga Biru. 

Sebenarnya sentra batik di Tanjung Bumi tidak hanya di Desa Paseseh 

saja, namun ada pada tiga desa lagi yaitu desa TanjungBumi, desa Telagabiru dan 

desa Tlangoh. Namun, penulis hanya melakukan penelitian di Desa Paseseh, Desa 

Telaga Biru dan Dinas Perindustrian danTenaga Kerja Kabupaten Bangkalan, 

Madura. 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Data yang diperoleh memiliki peranan penting untuk mengetahui 

permasalahan yang dihadapi dalam penciptaan buku fotografi batik Tanjung Bumi 

sebagai upaya memperkenalkan batik khas kabupaten Bangkalan, sehingga 

diperlukannya data yang akurat dan dapat di pertanggung jawabkan. Data ini yang 

nantinya akan digunakan sebagai konsep awal penciptaan buku fotografi batik 

sebagai upaya memperkenalkan batik khas Kabupaten Bangkalan. 

Teknik pengumpulan data akan berupa hasil dari obsevasi, wawancara, 

dokumentasi dan studi pustaka. 

3.3.1 Observasi 

Observasi merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan 

melakukan pengamatan terhadap objek penelitian mengenai masalah dan 

fenomena yang sedang di teliti. Melakukan pengamatan dengan cara langsung 

turun ke lapangan untuk mendapatkan suatu informasi. 

Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi di pengrajin batik yang 

berada di Desa Paseseh dan Desa Telaga Biru untuk mencari informasi terkait 
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dengan batik Tanjung Bumi khas kota Bangkalan dan melihat proses pembuatan 

batik. 

Hal ini dilakukan untuk mendalami informasi mengenai batik atau data 

yang terkait dengan promosi motif batik Tanjung Bumi khas Kabupaten 

Bangkalan. 

3.3.2 Wawancara 

Wawancara merupakan metode proses tanya jawab secara lisan kepada 

narasumber yang bertujuan untuk mencari informasi-informasi lebih mendalam 

terkait dengan batik tulis Tanjung Bumi khas Kabupaten Bangkalan, Madura.  

Dilakukan untuk mendapatkan informasi dan keterangan langsung dari 

sumber, yaitu tanya jawab kepada informan. Dalam penelitian ini, peneliti 

melakukan wawancara di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja untuk mencari 

informasi tentang perkembangan batik tulis TanjungBumi, Bangkalan, Madura. 

Wawancara juga dilakukan di Sentra Batik Zulpah bersama bapak Alim 

Hafid, S.Pd selaku pemilik atau juragan di Desa Paseseh dan Imam salah satu 

pengrajin, ini dilakukan untuk mencari informasi terkait dengan perkembangan 

batik Tanjung Bumi hingga proses pembuatan batik sampai siap jual. Wawncara 

selanjutnya, dilakukan bersama bapak Hairiyadik beserta istrinya Ibu Yunani 

sebagai salah satu pengrajin di Desa Telaga Biru tersebut.  

3.3.3 Studi Pustaka 

Studi Pustaka merupakan metode yang menggunakan pembahasan 

berdasarkan pada buku, literatur, catatan-catatan, dan laporan yang bertujuan 
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untuk memperkuat materi pembahasan maupun sebagai dasar untuk menggunakan 

teori-teori tertentu yang berhubungan dengan penulisan ini serta menunjang 

keaslian data yang diperoleh di lapangan.  

Pada metode ini, penulis menggunakan beberapa literatur yang 

berhubungan dengan pembuatan buku fotografi batik Tanjung Bumi sebagai 

upaya memperkenalkan batik khas Kabupaten Bangkalan seperti penelitian 

terdahulu, buku tentang teknik fotografi, editing, layout, warna dan sebagainya. 

3.3.4 Dokumentasi 

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan seluruh 

bukti otentik yang berkaitan dengan batik tulis Tanjung Bumi berupa foto, arsip, 

serta bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan proses pembuatan buku 

fotografi esai batik Tanjung Bumi sebagai upaya memperkenalkan batik khas 

Kabupaten Bangkalan yang nantinya akan dibuat. Dokumentasi juga dapat 

diartikan sebagai proses pembuktian yang didasarkan atas sumber jenis apapun, 

baik yang bersifat tulisan, lisan, gambaran atau arkeologis. 

3.4 Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan cara atau langkah penelitian untuk mengolah data 

yang berhasil dikumpulkan dan merupakan tindak lanjut dari usaha untuk menguji 

kebenaran.  

Analisis data adalah proses mengatur urutan data,mengorganisasikannya 

ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. (Iqbal Hasan, 2004:93) 
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3.4.1 Reduksi Data 

Data yang diperoleh dari laporan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka 

perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih 

hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. 

3.4.2 Penyajian Data 

Bentuk penyajian data kualitatif adalah penulis menyusun data yang 

relevan untuk menghasilkan informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki 

makna tertentu. Dapat dilakukan dengan cara menampilkan dan membuat 

hubungan antar fenomena untuk memaknai apa yang sebenarnya terjadi dan apa 

yang perlu ditindaklanjuti untuk mencapai tujuan penelitian.  

Penyajian data yang baik dan jelas alur pikirnya merupakan satu langkah 

penting menuju tercapainya analisis kualitatif yang benar dan handal. 

3.4.3 Penarikan Kesimpulan 

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan 

berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap 

berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, 

didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali 

kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan 

kesimpulan yang kredibel. 



 
 

46 
 

BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

Pada bab ini pembahasan fokus kepada semua hasil penelitian, metode 

yang digunakan dalam perancangan karya, observasi data serta teknik 

pengolahannya dalam Perancangan Buku Fotografi Esai Batik Tanjung Bumi 

sebagai upaya memperkenalkan Batik khas Kabupaten Bangkalan. 

4.1 Hasil dan Anaslisis Data 

4.1.1 Hasil Observasi 

Observasi yang dilakukan penulis sejak tanggal 10 bulan Februari 2019. 

Bertempat di Madura, Kabupaten Bangkalan Kecamatan Tanjung Bumi, tepatnya 

di dua tempat yaitu yang pertama Desa Paseseh dan kedua Desa Telaga Biru. Di 

Desa Paseseh merupakan tempat penghasil batik paling alusan yang ada di 

Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan, Madura.Di Desa Paseseh inilah 

warna alam masih dapat kita jumpai. Dan yang kedua Desa Telaga Biru, di desa 

ini terdapat salah satu sumber pengrajin batik tulis Tanjung Bumi.  

Di masing-masing desa tersebut terdapat sentra batik yang besar. Pada 

kedua desa inilah batik dibuat, mulai dari kain polos, lalu di sketsa kemudian di 

beri malam atau lilin dan beberapa proses membatik lainnya hingga batik jadi dan 

siap untuk dipasarkan. Di kedua Desa juga terdapat beberapa pengrajin, Desa 

Paseseh mempunyai pengrajin berjumlah sekitar 20 orang sedangkan di Desa 

Telaga Biru memiliki pengrajin berjumlah sekitar 17 orang. Masing-masing 
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pengrajin memiliki tugas atau bagian nya sendiri, ada yang sketsa, menggambar 

batik dengan malam dan pewarnaan. Untuk harga satu kain batik berkisar dari  

Rp 250.000 hingga jutaan rupiah, harga ini relatif murah untuk batik Tanjung 

Bumi yang memiliki corak dan motif serta kualitas yang bagus dibandingkan 

dengan batik lainnya.Batik Tanjung Bumi memiliki warna yang tajam, motif yang 

alus, serta ketahanan warna kain yang cukup lama walaupun dalam pemakaian 

beberapa kali. 

Ketikaobservasi dilakukan, pengunjung di kedua desa ini sangatjarang 

ditemui karena letak desa yang cukup jauh dan tidak banyak orang tahu. Biasanya 

para pengrajin menyetor batik langsung kepada pengepul, yang kemudian oleh 

pengepul di pasarkan langsung ke Sentra – sentra yang berlokasi di Arosbaya dan 

kota-kota yang memiliki banyak pengunjung seperti Madura Kota, Sidoarjo, 

Surabaya dan sekitar Jawa Timur dengan harga yang berbeda pastinya. Selain itu 

batik tulis Tanjung Bumi juga di ikutkan di beberapa pameran serta event oleh 

pengrajin Tanjung Bumi. 

Dalam observasi tersebut bertujuan untuk mencari data yang terkait 

dengan proses pembuatan batik tulis Tanjung Bumi khas Kabupaten Bangkalan, 

Madura. Agar nantinya dapat di visualisasikan melalui teknik fotografi dan juga 

dapat di tuangkan ke dalam media cetak nyata seperti buku fotografi esai. 

Sehingga diharapkan masyarakat dapat mengenal lebih dalam secara rinci tentang 

proses pembuatan batik, jenis motif batik dan filosofi dari setiap motif batik itu 

sendiri dan tentunya masyarakat tertarik untuk membeli serta lebih menghargai 

kearifan lokal dan budaya Indonesia. 
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4.1.2 Hasil Wawancara 

Tujuan dari metode ini merupakan sebagai bagian dari proses tanya jawab 

lisan untuk memperoleh informasi sebanyak mungkin mengenai topik dari 

penelitian. Dalam wawancara membuat peneliti memperoleh data dan berbagai 

informasi dalam jumlah yang diperlukan. Adapun, beberapa pihak terkait seperti 

Dra. Ucik selaku Kasie Industri Tekstil dan Aneka, Bapak Hairiyadik beserta Ibu 

Yunani selaku pengrajin batik di Desa Telaga Biru dan Alim Hafidz, S.Pd selaku 

pengrajin sekaligus pengepul batik di Desa Paseseh. Narasumber dalam metode 

wawancara penelitian ini yaitu, orang-orang yang mengerti tentang Batik Tanjung 

Bumi Kabupaten Bangkalan, Madura, telah ditemukan hasil data sebagai berikut : 

a. Desa Paseseh, Kec. Tanjung Bumi Kab. Bangkalan - Madura 

Salah satu narasumber yang berhasil peneliti wawancarai di Desa Paseseh 

Kecamatan Tanjung Bumi adalah Alim Hafidz, S.Pd beliau merupakan pemilik 

dari tempat pengrajinan Batik Tanjung Bumi sekaligus seorang pengepul bagi 

para pengrajin batik yang berada di Desa Paseseh, Kecamatan Tanjung Bumi, 

Kabupaten Bangkalan.Pada proses wawancara beliau banyak menyampaikan 

informasi mengenai suatu hal yang berkaitan dengan batik, khususnya batik 

Tanjung Bumi, mulai dari sejarah hingga proses pembuatan batik. Beliau 

menceritakan awal sejarah batik tanjung bumi ini lahir ialah dari orang Arab yang 

datang ke wilayah madura melalui jalur daerah pesisir, tepatnya di Kecamatan 

Tanjung Bumi dan membawa kegiatan membatik, dan secara tidak langsung ditiru 

oleh banyak perempuan atau istri para nelayan pada jaman itu, dan dijadikan 

kegiatan mengisi waktu kosong untuk  menunggu suami nya hingga pulang 
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mencari ikan, mengingat daerah Tanjung Bumi ini merupakan daerah pesisir. 

Hingga kini kegiatan membatik terus dilakukan dan menjadi salah satu mata 

pencaharian bagi masyarakat di Kecamatan Tanjung Bumi. 

Beliau juga mengatakan bahwa teknik pembuatan batik memiliki proses 

yang cukup rumit dan memerlukan waktu yang panjang, pembuatan satu kain 

batik memerlukan waktu 2 hingga 3 bulan masa pengerjaan. Dari kain putih yang 

masih polos itu dikerjakan oleh seorang pengrajin yang berada di sekitar daerah 

Desa Paseseh untuk di goreskan dengan canting yang telah di isi oleh malam yang 

disebut proses menulis, satu kain berukuran kurang lebih satu meterini dapat 

diselesaikan oleh seorang pengrajin dalam jangka waktu satu minggu tergantung 

tingkat kerumitan corak batik yang dibuat, biasanya satu pengrajin batik sekali 

setor kepada beliau yang merupakan pengepul yaitu 5 hingga 7 kain per minggu 

nya, dan akan diberi upah sekitar Rp 50.000,- hingga Rp 100.000,- untuk satu 

lembar kainnya, pengrajin hanya dibayar jasanya saja, karena semua bahan sudah 

tersedia oleh pak Alim. Setelah proses menulis selesai lalu proses pewarnaan dan 

proses celup warna yang membutuhkan beberapa kali celup agar mendapatkan 

hasil yang maksimal.  

Untuk desain corak dan motif batik, beliau beserta istri nya yang membuat 

desain dari motif dan corak batik yang sudah ada itu harus selalu mereka 

kembangkan. Corak dan motif batik harus selalu di kreasikan dan dikembangkan 

karena, corak dan motif batik yang terlalu monoton akan menyebabkan pemasaran 

menurun dan tidak dapat mengimbangi pasar global. Satu kain batik dijual di 

pasaran dengan harga Rp 250.000,- hingga belasan juta. Menurut beliau, di 
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daerah Paseseh sendiri merupakan daerah penghasil batik yang „alusan’ dalam 

artian dari empat desa penghasil batik yang ada di Tanjung Bumi, Desa Paseseh 

yang masih banyak menggunakan warna alam dan itu berpengaruh kepada 

kualitas batik. 

Beliau mengatakan untuk menjual batik yang sudah terkumpul beliau 

harus selalu aktif untuk mengikuti pameran-pameran yang ada di luar Madura, 

beliau juga mulai merambah ke dunia online, batik yang di hasilkan di tempat pak 

Alim ini dijual di Instagram. Selama mengikuti pameran yang ada menurut pak 

Alim pameran di Jakarta lah yang paling menguntungkan dan banyak peminat, di 

sana batik Tanjung Bumi di hargai tinggi. Kalau tidak mengikuti pameran dan 

event, batik akan sepi peminat dan beliau harus pintar-pintar memutar modal agar 

tetap bisa memproduksi batik-batik berkualitas. 

b. Desa Telaga Biru, Kec. Tanjung Bumi Kab. Bangkalan - Madura 

Salah satu narasumber di Desa Telaga Biru Kecamatan Tanjung Bumi 

yang berhasil peneliti wawancarai adalah Hairiyadik beserta istri Yunani. Mereka 

merupakan seorang pengrajin Batik Tanjung Bumi di Desa Telaga Biru, 

Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan.Pada proses wawancara mereka 

banyak menyampaikan informasi terkait dengan batik, mulai dari proses 

pembuatan hingga batik siap disetor kepada pengepul.MenurutYuni,batik yang 

dihasilkan oleh Tanjung Bumi ini merupakan batik yang bagus dan memiliki ciri 

khas sendiri dibandingkan dengan batik dari daerah lain. Misal dari daerah 

Pamekasan dan Sumenep batik yang dihasilkan oleh dua kabupaten itu menurut  

Yuni kurang dalam hal variasi, kurang luwes dalam menggores dan juga kualitas, 
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baik dari pewarnaan nya pun mudah pudar dalam beberapa kali pencucian, karena 

pengrajin batik di Kabupaten Pamekasan dan Sumenep tidak mau membeli obat 

yang mahal untuk menjaga kualitas. Batik Tanjung Bumi menurut Yuni lebih 

alusan, dari segi kualitas juga lebih bagus karena proses pewarnaan yang di celup 

beberapa kali juga obat yang digunakan pengrajin batik Tanjung Bumi lebih 

mahal, karena para pengrajin sangat menjaga kualitas. 

Beliau mengatakan bahwamembuat batik tidak lah susah, hanya 

membutuhkan ketelatenan dan keterampilan yang cukup. Yuni dan Hairiyadik 

bisa menghasilkan dua batik dalam sehari. Dalam jangka waktu satuminggu 

mereka dapat menyetor 5-7 batik kepada pengepul yang berada di Arosbaya 

dengan kisaran harga Rp 75.000,- hingga Rp 450.000,- setiap hari kamis pengepul 

mengambil batik yang sudah siap jual di tiap-tiap rumah pengrajin untuk di sebar 

luaskan di Sentra - sentra atau toko batik yang berlokasi di kota pastinya dengan 

harga yang lebih tinggi. Menurut ibu Yuni, saat ini batik Tanjung Bumi sudah 

bisa bersaing dengan batik Pekalongan, warna batik Tanjung Bumi yang kontras 

banyak di incar oleh orang luar negeri. 

Tidak ada pemerataan harga secara signifikan membuat Yuni 

danHairiyadik tidak dapat berbuat apa-apa. Menurut Yuni, beliau membuat batik 

untuk disetor ke pengepul lalu beliau mendapat upah sesuai barang mereka, beliau 

bisa makan sehari-hari dari hasil batik yang di angkut oleh pengepul itu sudah 

lebih dari cukup. 
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c. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja  

Salah satu narasumber yang berhasil peneliti wawancarai di Dinas 

Perindustrian dan Tenaga Kerja adalah Dra. Ucik. Beliau merupakan selaku Kasie 

Industri Tekstil dan Aneka. Pada proses wawancara beliau banyak menyampaikan 

informasi terkait dengan batik dan para pengrajin yang ada di tiap Desa yang 

terletak di Kecamatan Tanjung Bumi. Beliau mengatakan bahwa para pengrajin 

batik Tanjung Bumi itu memiliki sebuah asosiasi yang memiliki nama 

PERBATAB (Perkumpulan Pengrajin Tanjung Bumi) yang di ketuai oleh Ibu Hj. 

Darmayanti. PERBATAB ini baru didirikan pada tahun 2018, akan tetapi masih 

banyak pengrajin yang belum bergabung di asosiasi ini dikarenakan jarang 

diadakannya pertemuan. Jadi, yang masih bergabung di PERBATAB ini ialah 

kebanyakan pengrajin yang sudah memiliki nama besar serta berperan sebagai 

pengepul. 

Beliau mengatakan setiap tahun nya Dinas Perindustrian & Tenaga Kerja, 

Dinas Koperasi, Dinas Perdagangan dan Dinas Perekonomian memberikan 

anggaran dana untuk mengikuti pameran dan event yang ada di luar wilayah 

Madura, hal ini dilakukan oleh pemerintahan Kota Bangkalan sebagai upaya 

untuk ikut mempromosikan batik Tanjung Bumi agar semakin di kenal pasar 

global. Menurut Dra. Ucik setelah diresmikannya batik sebagai kearifan lokal 

beberapa anak muda mulai ikut mengenakan batik, penikmat batik batik saat ini 

tidak lagi hanya para orang tua, saat ini batik diminati oleh dewasa muda hingga 

orang tua yaitu berusia 20 – 50 tahun. Akan tetapi, sangat di sayangkan oleh 

beliau bahwa pada kenyataan nya masyarakat Tanjung Bumi yang membuka toko 
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atau sentra di pusat oleh – oleh masih banyak yang menjual batik Cap/printing 

bukan menjual batik Tulis yang menjadi ciri khas Tanjung Bumi. Hal ini 

disebabkan karena harga batik Cap/printing yang sangat jauh dibandingkan harga 

batik Tulis, beberapa oknum mencari laba lebih besar dari batik Cap/printing, 

dibandingkan batik Tulis. Ini yang menyebabkan batik Tulis Tanjung Bumi masih 

belum sepenuhnya menguasai pasar, masyarakat nya sendiri pun masih kurang 

menghargai kearifan lokal, hal ini membuat para pengrajin dan pengepul banyak 

lari ke luar Madura untuk mencari peminat yang lebih menghargai akan kearifan 

lokal dan kerja keras para pengrajin batik. 

Menurut beliau batik cap/printing banyak di produksi di Solo, dari Solo 

mengambil motif dan corak batik Tanjung Bumi untuk di produksi massal di sana, 

kemudian dikirim dan dijual kembali di Madura. Motif yang di plagiat pun yang 

bagus-bagus dan alusan membuat masyarakat banyak memilih membeli yang 

cap/printing dibandingkan batik Tulis karena harga yang cukup jauh. Beliau juga 

mengatakan desa penghasil batik alusan di Tanjung Bumi yaitu Paseseh, Telaga 

Biru dan terakhir Tanjung Bumi. 
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4.1.3 Hasil Dokumentasi 

 

 

Gambar 4. 1Proses Celup dan Pewarnaan 

Sumber : Peneliti,2019 

Dalam gambar 4.1 terlihatseorang pengrajinyang bernama Imansedang 

melakukan proses pewarnaan, proses pewarnaan sendiri dilakukan beberapa kali 

celup, sekitar 3 hingga 15 kali celup, agar kualitas warna yang dihasilkan sangat 

pekat, mencolok dan dapat bertahan lama. Setelah pencelupan warna selesai batik 

akan di jemur dan akan dilakukan seperti itu setiap hari hingga proses pencelupan 

warna dirasa cukup. 
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Gambar 4. 2 Proses Ngelorot Batik 

Sumber : Peneliti, 2019 

Dalam gambar 4.2 Iman sedang melakukan proses pencucian pada batik, 

pada proses ini kain batik di cuci dan dibersihkan untuk menghilangkan warna 

pada proses pewarnaan, yang kemudian kain batik dijemur, ketika kain sudah 

kering baru kain batik di celupkan kembali pada warna yang dinamakan proses 

pencelupan warna. Pencucian sendiri di lakukan seperti mencuci baju pada 

umumnya bedanya, proses pencucian ini kain tidak di sikat. 
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Gambar 4. 3 Pewarnaan dari bahan Alami 

Sumber : Peneliti, 2019 

Dalam gambar 4.3 Iman memperlihatkan isi yang ada pada gentong. 

Disetiap gentong terdapat beberapa macam tanaman yang jika di proses akan 

menghasilkan warna alam. Macam tanamannya ialah jambal dan Mahoni 

menghasilkan warna hijau, kayu Tinih menghasilkan warna merah, daun Tarum 

menghasilkan warna biru, dan tanaman Jigran menghasilkan warna kuning. 
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Gambar 4. 4 Proses Nyumri Batik 

Sumber : Peneliti, 2019 

Dalam gambar 4.4 memperlihatkan seorang pengrajin sedang melakukan 

proses nyumri batik atau proses menutup kembali kain batik dengan malam. 

4.1.4 Studi Pustaka 

Dari hasil studi pustaka peneliti menggunakan tiga buku untuk mendukung 

data-data yang diperlukan peneliti, antara lain : 

Studi Pustaka yang pertama adalah Buku Ajar Fotografi Dasar oleh Abdul 

Aziz (2008) diperoleh data berupa pengertian dan pemahaman tentang Fotografi 

serta macam-macam tehnik potret yang ada di dalam Fotografi yaitu Long Shot, 

Medium Shot, Close Up, Extreme Close Up,dan lainnya. Yang akan digunakan 

dalam teknik pengambilan Buku Fotografi Batik Tanjung Bumi. 

Studi Pustaka kedua, Buku Layout Dasar & Penerapannya oleh (2009) 

diperoleh data berupa definisi layout dan macam jenis layout yaitu Mondrian 
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Layout, Multi Panel Layout, dan lainnya. Yang akan digunakan dalam 

perancangan konsep layout Buku Fotografi Batik Tanjung Bumi. 

Studi Pustaka Ketiga, Buku Mendesain Logo oleh Surianto Rustan (2009) 

diperoleh data berupa definisi warna dan psikologi warna yang akan berhubungan 

dengan warna buku yang akan dibuat nantinya, yaitu : 

1. Abu – abu memiliki makna dapat di andalkan, keamanan, elegan, rendah 

hati, rasa hormat, stabil, kehalusan, bijak, masa lalu, urban, emosi yang 

kuat, seimbang, netral,formal. 

2. Putih memiliki makna rendah hati, suci, netral, tidak kreatif, masa muda, 

bersih, netral, cahaya, penghormatan, kebenaran, salju, damai, innocence, 

simpel, aman, dingin, tanpa imajinasi, kematian (tradisi Timur), 

perkawinan (tradisi Barat), harapan, kosong, lemah lembut. 

3. Hitam memiliki makna klasik, baru, ketakutan, depresi, kemarahan, 

kematian (tradisi Barat), kecerdasan, pemberontakan, misteri, modern, hal-

hal duniawi, formal, elegan, kaya, gaya,  kejahatan, serius, mengikuti 

kecenderungan sosial, anarki, kesatuan, dukacita, profesional. 

4. Merah memiliki makna perayaan, kekayaan, nasib baik (Cina), suci, tulus, 

perkawinan (India), perkabungan (Afrika Selatan), setan (tradisi modern 

Barat), gairah, energi, api, cinta, roman, ambisi, pemimpin, maskulin, 

tenaga, bahaya, menonjol, darah, perang, marah, revolusi, radikal, 

sosialisme, komunisme, agresi, penghormatan, martir, roh kudus. 

5. Biru memiliki makna laut, manusia, produktif, langit, damai, kesatuan, 

harmoni, tenang, percaya, sejuk, kolot, air, es, setia, bersih, teknologi, 
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musim dingin, idealisme, udara, bijaksana, bangsawan, cahaya, kuat, 

tabah, ramah, perkabungan (Iran), cinta, keagamaan, mencegah roh jahat, 

kebodohan dan kesialan. 

6. Hijau memiliki makna kecerdasan tinggi, alam, musim semi, kesuburan, 

masa muda, lingkungan hidup, kekayaan, uang (Amerika), nasib baik, giat, 

murah hati, pergi, rumput, agresi, dingin, cemburu, malu (Cina), rakus, 

sakit, narkoba, korupsi (Afrika Utara), keseimbangan, harmoni, stabil, 

tenang, kreatif, Islam.  

7. Kuning memiliki makna gembira, bahagia, tanah, optimis, cerdas, 

idealisme, kaya (emas), musim panas, harapan, udara, liberalisme, 

pengecut, sakit (karantina), takut, bahaya, tidak jujur, serakah, lemah, 

persahabatan, kematian (abad pertengahan), perkabungan (Mesir), berani 

(Jepang), Tuhan (Kuning Emas). 

8. Ungu / Purple memiliki makna bangsawan, iri, sensual, spiritual, 

kreativitas, kaya, kerajaan, misteri, bijaksana, sombong, flamboyan, 

menonjol, tidak senonoh, biseksual, kebingungan, harga diri, romantis, 

kehalusan, penebusan dosa. 

9. Jingga memiliki makna Hinduisme, Buddhaisme, kebahagiaan, energi, 

keseimbangan, panas, antusiasme, kesenangan, flamboyan, agresi, 

sombong, menonjol, emosi berlebih, peringatan, musim gugur, hasrat, 

kerajaan (Belanda), Protestanisme (Irlandia). 

10. Cokelat memiliki makna tenang, berani, kedalaman, makhluk hidup, alam, 

kesuburan, desa, stabil, tradisi, ketidaktepatan, fasisme, tidak sopan, bosan, 
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cemar, berat, miskin, kasar, membumi, selera makan, menyehatkan, tabah, 

simpel, persahabatan, ketergantungan. 

11. Merah muda / Pink memiliki makna musim semi, rasa syukur/terimakasih, 

penghargaan, kagum, simpati, feminin, kesehatan, cinta, roman, sukacita, 

innocence, kekanakan. 

4.2 Analisis Data 

4.2.1 Reduksi Data 

Berdasarkan observasi, wawancara dan studi pustaka ditemukan data yang 

telah dijelaskan di sub-bab sebelumnya, maka selanjutnya dilakukan proses 

reduksi data untuk mendapatkan inti atau hasil akhir dari data yang didapat. 

1. Observasi 

Hasil reduksi data observasi yang didapatkan oleh peneliti adalah berupa 

data mengenai aktivitas proses pembuatan batik Tulis Tanjung Bumi di 

beberapa desa yang terletak di Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten 

Bangkalan, Madura diantaranya adalah Desa Paseseh dan Desa Telaga 

Biru. Dari hasil pengamatan yang telah dilakukan peneliti, ditemukan 

bahwapada pembuatan batik Tulis Tanjung Bumi memerlukan banyak 

proses yaitu pertama-tama pemilihan kain, kain dengan kualitas yang 

bagus akan mendukung kekuatan daya tahan batik (pemilihan kain), jika 

kain sudah dipilih, kain harus dicuci terlebih dahulu dengan menggunakan 

obat khusus untuk kain hal ini dilakukan untuk menguatkan warna batik 

pada kain (pencucian), setelah itu kain dicuci kembali hingga bersih 
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(pelorotan), setelah proses pelorotan selesai kain dijemur dan siap untuk 

digambar dengan pensil atau bisa langsung dengan canting yang sudah 

diisi dengan malam. Kemudian, proses pencelupan / pewarnaan bisa 

dilakukan untuk beberapa kali.Pewarna yang digunakan dalam proses 

pewarnaan menggunakan warna alam. Dan masih banyak proses lagi, 

hingga batik tulis jadi. 

Di kedua desa ini, pengrajin sangat jarang dikunjungi oleh wisatawan, 

karena letak desa yang cukup jauh dari kota. Batik yang telah dihasilkan 

oleh pengrajin akan di bawa pengepul ke kota-kota besar untuk 

dipasarkan. Karena di Kota tingkat konsumtif masyarakat lebih tinggi 

dibandingkan dengan masyarakat Madura sendiri. 

2. Wawancara 

a. Sejarah batik tanjung bumi ini lahir dari orang Arab yang datang ke 

wilayah madura melalui jalur daerah pesisir, tepatnya di Kecamatan 

Tanjung Bumi dan membawa kegiatan membatik secara tidak langsung 

ditiru oleh banyak perempuan atau istri para nelayan pada jaman itu 

Hingga kini kegiatan membatik terus dilakukan dan menjadi salah satu 

mata pencaharian bagi masyarakat. pembuatan batik memiliki proses yang 

cukup rumit satu kain batik memerlukan waktu 2 hingga 3 bulan masa 

pengerjaan, satu kain berukuran kurang lebih satu meter ini dapat 

diselesaikan oleh seorang pengrajin dalam jangka waktu satu minggu 

tergantung tingkat kerumitan corak batik. Satu pengrajin batik sekali setor 

5 hingga 7 kain per bulan nya dengan upah Rp 50.000,- hingga Rp 
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100.000,-  untuk jasanya saja karena semua bahan tersedia oleh pengepul. 

Corak dan motif batik harus selalu di kreasikan dan di kembangkan agar 

dapat mengimbangi pasar global. Batik dijual di pasaran dengan harga Rp 

250.000,- hingga belasan juta. Daerah Paseseh sendiri merupakan daerah 

penghasil batik yang „alusan’. Beliau mengatakan untuk menjual batik 

yang sudah terkumpul beliau harus selalu aktif untuk mengikuti pameran-

pameran yang ada di luar Madura. 

b. Batik yang dihasilkan oleh Tanjung Bumi ini merupakan batik yang bagus 

dan memiliki ciri khas, batik yang dihasilkan oleh Tanjung Bumi 

merupakan batik yang berkualitas, baik dari pewarnaan, keawetan serta 

kehalusan motif dan corak dibandingkan daerah Pamekasan dan Sumenep, 

dua kabupaten itu menurut Yuni kurang dalam hal variasi, kurang luwes 

dalam goresan dan juga kualitas, baik dari pewarnaan nya pun mudah 

pudar dalam beberapa kali pencucian, karena pengrajin batik di Kabupaten 

Pamekasan dan Sumenep tidak mau membeli obat yang mahal untuk 

menjaga kualitas. Dalam jangka waktu satu minggu pengrajin dapat 

menyetor 5-7 batik kepada pengepul yang berada di Arosbaya dengan 

kisaran harga Rp 75.000,- hingga Rp 450.000,- setiap hari kamis. Saat ini 

batik Tanjung Bumi sudah bisa bersaing dengan batik Pekalongan. Tidak 

ada pemerataan harga secara merata membuat para pengrajin tidak bisa 

berbuat apa-apa.  

c. Para pengrajin batik Tanjung Bumi itu memiliki sebuah asosiasi yang 

bernama PERBATAB (Perkumpulan Pengrajin Tanjung Bumi) yang di 
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ketuai oleh Ibu Hj. Darmayanti didirikan pada tahun 2018. Di 

PERBATAB sendiri yang sudah bergabung kebanyakan para pengrajin 

yang sudah memiliki nama besar dan berperan sebagai pengepul. Setiap 

tahun nya Dinas Perindustrian & Tenaga Kerja, Dinas Koperasi, Dinas 

Perdagangan dan Dinas Perekonomian memberikan anggaran dana untuk 

mengikuti pameran dan event. Pada kenyataan nya masyarakat Tanjung 

Bumi yang membuka toko atau sentra di pusat oleh – oleh masih banyak 

yang menjual batik Cap/printing bukan menjual batik Tulis yang menjadi 

ciri khas Tanjung Bumi sendiri. Beberapa oknum mencari laba lebih besar 

dari batik Cap/printing, menyebabkan batik Tulis Tanjung Bumi masih 

belum benar-benar menguasai pasar. Batik cap/printing banyak di produksi 

di Solo, motif yang di plagiat pun yang bagus-bagus dan alusan. 

3. Dokumentasi 

Dalam hasil dokumentasi yang telah didapat selama observasi di 

Kecamatan Tanjung Bumi, Bangkalan, Madura yaitu di daerah Desa 

Paseseh dan Telaga Biru merupakan semua hal yang berkaitan dengan 

pembuatan batik Tulis Tanjung Bumi. Mulai dari mendatangi tempat 

pengrajinan, melakukan wawancara langsung dengan orang-orang yang 

terlibat dalam proses pembuatan batik Tulis Tanjung Bumi seperti 

pengrajin batik dan pengepul batik serta orang-orang yang menggunakan 

batik Tulis Tanjung Bumi. Dokumentasi pada observasi juga meliputi 

tentang mengetahui lebih dalam mengenai corak, jenis motif serta filosofi 

setiap goresan pada batik yang dibuat. Juga sedikit mempelajari tentang 
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bagaimana cara membuat batik dan masih banyak dokumentasi tentang 

observasi yang telah dilakukan ini hingga batik siap untuk dipasarkan.  

4. Pustaka 

Dari buku Abdul Aziz yang berjudul Buku Ajar Fotografi menjabarkan 

fotografi merupakan proses melukis/menulis dengan menggunakan media 

cahaya. Dalam buku Surianto Rustan Layout Dasar dan Penerapannya 

menjabarkan layout merupakan proses penyusunan elemen-elemen 

desainyang saling berhubungan ke dalam sebuah bidang sehingga 

membentuk susunan artistik. Juga, dalam buku Surianto Rustan Mendesain 

Logo menjabarkan warna merupakan salah satu komponen desain yang 

dapat membentuk keindahan, warna juga mampu memberikan kesan dan 

identitas tertentu sesuai kondisi sosial pengamatnya. Misalnya warna putih 

akan memberikan kesan suci dan dingin di daerah Barat karena berasosiasi 

dengan salju. 

4.2.2 Penyajian Data 

Berdasarkan hasil reduksi data observasi, wawancara, dokumentasi, dan 

studi pustaka maka disajikan hasil data sebagai berikut : 

1. Proses pembuatan batik Tulis Tanjung Bumi memerlukan waktu 2 hingga 

3 bulan. 

2. Pewarna yang digunakan dalam pembuatan batik Tanjung Bumi masih 

menggunakan warna alam. 

3. Desa Paseseh dan Desa Telaga Biru masih jarang dikunjungi oleh 

wisatawan. 
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4. Pertama kali ada karena dibawa oleh orang Arab ke daerah pesisir 

membawa kegiatan membatik dan dilakukan hingga masa kini. 

5. Para pengrajin menjual ke pengepul dengan harga Rp 50.000,- hingga Rp 

450.000,- karna belum adanya pemerataan harga membuat harga batik di 

Tanjung Bumi tidak merata secara pasti.  

6. Setiap Tahun PERBATAB (Perkumpulan Pengrajin Tanjung Bumi) 

mendapat anggaran dari pemerintahan untuk mengikuti event dan pameran 

yang ada diluar Madura, hal ini dilakukan guna mempromosikan dan 

memperkenalkan batik Tanjung Bumi kepada masyarakat. 

7. Corak dan motif batik harus selalu di kreasikan dan di kembangkan agar 

dapat mengimbangi pasar global. 

8. Pengepul menjual batik di pasaran dengan harga Rp 250.000,- hingga 

belasan juta. 

9. Daerah Paseseh merupakan daerah penghasil batik yang paling „alusan’. 

10. Saat ini batik Tanjung Bumi sudah bisa bersaing dengan batik Pekalongan. 

11. Masyarakat Tanjung Bumi yang membuka toko atau sentra di pusat oleh – 

oleh masih banyak yang menjual batik Cap/printing bukan menjual batik 

Tulis yang menjadi ciri khas Tanjung Bumi sendiri. 

12. Menyebabkan batik Tulis Tanjung Bumi masih belum benar-benar 

menguasai pasar. 

13. Konsumen yang membeli dan menyukai batik Tulis Tanjung Bumi khas 

Kabupaten Bangkalan, Madura berusia sekitar 23 tahun hingga 60 tahun 
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yang rata-rata berprofesi sebagai pegawai negeri atau swasta dengan 

tujuan ingin ikut melestarikan budaya atau kearifan lokal. 

14. Dari beberapa artikel dan literatur yang sudah ada penyajian dalam bentuk 

foto belum ditemukan buku esai fotografi batik tulis tanjung  bumi 

kabupaten bangkalan dengan mengangkat tema khusus tentang batik. 

4.2.3 Penarikan Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh oleh observasi, wawancara, 

dokumentasi dan studi pustaka. Maka dapat disimpulkan bahwa penyajian 

informasi tentang batik Tulis Tanjung Bumi merupakan batik khas Kabupaten 

Bangkalan, Madura. Batik yang pertama kali ada karena dibawa oleh orang Arab 

ke daerah pesisir membawa kegiatan membatik secara tidak langsung ditiru oleh 

banyak perempuan atau istri para nelayan pada jaman itu hingga kini kegiatan 

membatik terus dilakukan dan menjadi salah satu mata pencaharian bagi 

masyarakat. Proses pembuatan batik memerlukan waktu cukup lama yaitu 2 

hingga 3 bulan, pembuatan batik tulis Tanjung Bumi masih menggunakan warna 

alam dan harga batik oleh pengrajin dijual kepada pengepul Rp 50.000,- hingga 

Rp 450.000,- dan dijual kembali oleh pengepul dengan harga mulai dari Rp 

250.000 hingga belasan juta. 

Pada tahun 2018 dibentuk sebuah asosiasi yang bernama PERBATAB 

(Perkumpulan Pengrajin Tanjung Bumi) diketuai oleh Ibu Hj. Darmayanti dan 

setiap tahunnya mendapatkan anggaran dari pemerintahan untuk mengikuti 

pameran serta event dalam rangka mempromosikan batik Tanjung Bumi khas 

Kabupaten Bangkalan, batik Tulis Tanjung Bumi saat ini sudah bisa bersaing 
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dengan batik Pekalongan. Akan tetapi, di Tanjung Bumi sendiri banyak sentra 

yang masih menjual batik Cap/Printing dengan corak dan motif yang di plagiat 

dari batik yang alusan serta memiliki harga yang tinggi, hal ini menyebabkan 

kurangnya minat masyarakat pada batik Tulis original, sangat disayangkan karena 

membuat batik Tanjung Bumi belum benar-benar menguasai pasar global. 

4.3 Konsep atau Keyword 

Berdasarkan data hasil olahan analisis peneliti, baik observasi pengamatan, 

wawancara, dokumentasi yang dilakukan di beberapa tempat serta studi pustaka 

yang akan diolah dalam analisa STP dan SWOT agar dibentuk sebuah konsep atau 

keyword. 

1. Segmentating 

Dalam menentukan perancangan buku fotografi esai batik tulis Tanjung 

Bumi sebagai upaya memperkenalkan batik khas Kabupaten Bangkalan, 

Peneliti harus fokus dalam menetukan segmen yang tepat untuk sasaran 

karya yang dirancang. Berikut adalah dasar-dasar yang dilakukan dalam 

menentukan segmentasi: 

a. Geografis 

Negara    : Indonesia 

Wilayah   : Jawa Timur 

Kepadatan Populasi  : Wilayah Perkotaan 
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b. Demografis 

Usia    : 20 tahun – 50 tahun 

Jenis Kelamin   : Laki-laki dan Perempuan 

Profesi    : Pelajar, Mahasiswa, Pekerja 

c. Psikografis 

Pada psikografis audiens yang tuju yaitu pribadi yang tertarik akan 

budaya dan kearifan lokal serta memiliki ketertarikan dengan motif dan 

corak batik. 

2. Targetting 

Sasaran audiens yang dituju yaitu menengah – keatas, yaitu kategori 

dewasa muda dengan usia 20-50 tahun, masyarakat Jawa Timur. 

3. Positioning 

Positioning adalah suatu aktifitas pemasaran dengan tujuan mmbuat 

citra suatu merek agar memiliki perbedaan, citra, keuntungan serta manfaat 

sehingga membuat audiens selalu mengingat produk yang dipasarkan. Batik tulis 

Tanjung Bumi sebagai satu-satu nya batik yang dibuat dengan warna alam serta 

memiliki kualitas kain dan warna yang bagus serta daya tahan pemakaian yang 

tidak diragukan lagi. 
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4.3.1 Unique Selling Preposition (USP) 

Unique Selling Preposition (USP) akan menjelaskan tentang keuntungan 

produk yang berbeda daripada yang lainnya, hal ini yang membuat produk 

menjadi berbeda dari produk lainnya, sehingga membuat audiens tertarik. Oleh 

karena itu, dibutuhkan suatu hal yang dapat dijadikan sebagai pembeda dari 

produk batik lainnya dan akan menjadi kekuatan dalam menarik minat audiens 

atau target sasaran. 

Keunikandari batik tulis Tanjung Bumi ini adalah satu-satunya batik tulis 

yang masih menggunakan warna alam dalam proses pewarnaannya, 

memanfaatkan tanaman sebagai warna untuk pembuatan batik tulis Tanjung 

Bumi. Hasil batik dari Tanjung Bumi ini memiliki kualitas yang sangat bagus dan 

tidak diragukan lagi oleh orang-orang yang pernah membeli batik. 

4.3.2 Analisis SWOT (Strenght, Weakness, opportunity, Threat) 

Analisis swot merupakan langkah menganalisis suatu metode perancangan 

stratategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (strenght), kelemahan 

(weakness), peluang (opportunity), ancaman (threat) dengan tujuan untuk 

meminimalisir resiko yang akan timbul dalam suatu perancangan khususnya pada 

perancangan Buku fotografi esai batik Tanjung Bumi sebagai upaya 

memperkenalkan batik khas Kabupaten Bangkalan. Analisis SWOT ini juga 

diperlukan untuk dapat menentukan sebuah keyword serta konsep yang 

mendukung hasil dari peramcangan tersebut. 
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Dinilai dari segi kekuatan dan kelemahan merupakan faktor internal yang 

dikandung oleh sebuah obyek sedangkan peluang dan ancaman merupakan faktor 

eksternal. Hasil dari kajian keempat faktor tersebut dapat disimpulkan melalui 

strategi pemecahan masalah, perbaikan, pengembangan dan optimalisasi. Hal – 

hal yang dikandung oleh keempat faktor ini kemudian dapat disimpulkan menjadi 

suatu kesimpulan yang dapat digunakan dalam merancang konsep. Berikut tabel 

SWOT yang telah dibuat : 

Tabel 4. 1Tabel SWOT 
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Sumber: Peneliti, 2019 
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4.3.3 Keyword 

Perumusan kata kunci dari penciptaan buku fotografi esai batik Tanjung 

Bumi didapatkan dan dipilih dengan menggunakan acuan data analisa yang telah 

dikerjakan. Penentuan keyword diperoleh berlandaskan data yang sudah di 

kumpulkan dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi, perekaman, pencatatan, 

studi pustaka, STP, USP dan Analisis SWOT. 

Pada tabel 4.3 dapat dilihat proses pencarian kata kunci atau keyword 

dalam penciptaan buku fotografi esai batik tulis Tanjung Bumi ini, sehingga dapat 

ditemukan kata kunci atau keyword yaitu “Pride” yang berarti suatu kebanggaan, 

batik tulis Tanjung Bumi sebagai satu-satunya kebanggaan warga Tanjung Bumi 

dan Kabupaten Bangkalan. 
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Gambar 4. 5 Bagan Keyword 

Sumber: Peneliti, 2019 
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4.4 Deskripsi Konsep 

Berdasarkan proses pencarian kata kunci yang telah didapatkan, 

perancangan ini akan berkaitan dengan kata “Pride”. Disini Pride yang dimaksud 

adalah kebanggaan atau sebuah kebanggaan yang dimiliki oleh masyarakat 

Tanjung Bumi yaitu batik tulis. Kata “Pride” sangat cocok digunakan dalam 

perancangan konsep buku ini, karena dalam buku ini sebagian motif batik tulis 

yang dihasilkan oleh para pengrajin Tanjung Bumi di perkenalkan dan 

dipamerkan secara detail dalam bentuk buku fotografi. Dengan pemilihan warna 

yang tepat serta elemen-elemen yang mendukung dalam penataan layout, hal 

tersebut semakin menambah keserasian pada kata “Pride”. Sehingga tujuan dari 

pembuatan buku ini dengan kata kunci yang telah didapat itu akan cocok serta 

saling berkaitan. 

4.5 Konsep Perancangan Karya 

4.5.1 Konsep Perancangan 

Konsep perancangan karya merupakan rangkaian dari perancangan yang 

sesuai dengan konsep yang telah ditentukan sebelumnya. Rangkaian ini yang 

nantinya akan digunakan sebagai acuan dari implementasi karya secara konsisten. 

4.5.2 Tujuan Kreatif 

Tujuan dari perancangan ini adalah memperkenalkan batik tulis Tanjung 

Bumi khas Kabupaten Bangkalan, Madura secara detail kepada masyarakat Jawa 

Timur, proses pembuatan batik tulis, nama motif dan corak batik tulis beserta 

filosofi atau makna di setiap motifnya, dan sebagian motif di peragakan oleh 
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model untuk mengetahui gaya busana dengan batik tulis. Hal ini bertujuan agar 

masyarakat dapat lebih mengetahui, menghargai dan melestarikan kearifan lokal 

serta budaya Indonesia. 

4.5.3 Strategi Kreatif 

Dalam perancangan ini buku akan berisi tentang sejarah batik Tanjung 

Bumi, proses pembuatan batik dari awal hingga akhir, macam motif dan corak 

beserta filosofi dari setiap motifnya. Sebagian foto batik nantinya akan di 

peragakan oleh model. Dengan menggunakan tehnik fotografi esai yang memiliki 

susunan yang runtut, agar masyarakat dapat memahami alur dari isi buku tersebut. 

Dengan menggunakan fotografi sebagai media visualisasi, bertujuan untuk 

dapat memberikan informasi secara baik, jelas dan detail. Penambahan layout 

pada setiap halaman buku ini membuat informasi lebih bisa ditangkap oleh 

pembaca. Nantinya buku dibuat dengan ukuran 21 x 21 agar terlihat berbeda 

menarik serta lebih efisien.Sehingga masyarakat yang membaca buku ini dapat 

dengan mudah mengerti serta memahami secara jelas tentang segala informasi 

mengenai batik tulis Tanjung Bumi.Pemaparan visualisasi fotografi esai ini akan 

berbentuk deskriptif pada setiap halamannya. Sehingga mencakup poin-poin 

penting dari isi buku tersebut.  
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1. Ukuran dan Halaman Buku 

Jenis Buku   : Buku Fotografi 

Jenis Kertas  : Gallery Mess 

Dimensi Buku  : 21 cm x 21 cm 

Jumlah Halaman : 56 Halaman  

Finishing  : Hardcover 

2. Jenis Layout 

Jenis layout pada buku ini akan diterapkan dengan menggunakan layout 

Informal Balance Layout yaitu jenis layout yang tidak simetris sepenuhnya 

tetapi tetap terlihat seimbang agar nyaman ketika dilihat dan dibaca. 

Melalui keyword “Pride” yang telah didapat penggunaan layout Informal 

Balance dirasa cocok, karena buku ini nantinya menginformasikan tentang 

batik tulis yang merupakan kebanggaan dari masyarakat Tanjung Bumi. 

Karena buku ini akan diperkenalkan kepada seluruh masyarakat khususnya 

masyarakat Jawa Timur berusia20 – 50 Tahun. Jadi sebisa mungkin buku 

dibuat dengan layout yang jelas serta mudah dibaca. 

3. Headline 

Judul buku yang nantinya akan dibuat menggunakan judul bertuliskan 

“Batik Tulis” dengan headline “The Pride of Tanjung Bumi” atau 

kebanggan Tanjung Bumi. Kata ini mengacu pada kebanggan atau suatu 

kebanggaan, yang mana batik tulis Tanjung Bumi merupakan batik satu-

satu nya yang dibanggakan oleh masyarakat Tanjung Bumi dan menjadi 

ciri khas Kabupaten Bangkalan Madura. Dengan buku yang menjelaskan 
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mulai dari sejarah, proses pembuatan hingga macam motif & corak beserta 

filosofi ini nantinya masyarakat dapat lebih mengenal batik tulis yang 

selama ini menjadi ciri atau kebanggaan bagi masyarakat Tanjung Bumi 

Kabupaten Bangkalan, Madura. Sehingga segala sesuatu yang ditampilkan 

pada buku ini mengacu pada kata kunci yang akan digunakan yaitu “Batik 

Tulis, The Pride of The Tanjung Bumi” yang mana kebanggan tersebut 

akan di pamerkan dan diperlihatkan, sehingga masyarakat dapat lebih 

mengenal dan mengapresiasi kearifan lokal dan kebudayaan Indonesia.  

4. Font / Tipografi 

Jenis font yang digunakan dalam Headline menggunakan jenis Tipografi 

Tradisional/Releas, pemilihan jenis huruf ini karena memiliki unsur 

kebudayaan serta modern, karena bentuk font yang memiliki kaki atau 

sirip dirasa cocok untuk mewakilkan batik yang mana motif dan corak 

pada batik Tanjung Bumi penuh dengan lekukan. Pada bagian judul, yang 

bertuliskan “Batik Tulis” menggunakan font jenis display/dekoratif yang 

dibuat dalam bentuk seperti ukiran atau ornamen atau tulisan tangan untuk 

menampilkan kesan keluwesan, original serta asli. Menimbulkan kesan 

tradisional dipadukan dengan modern, memiliki kenyamanan bagi mata 

yang melihatnya. 

Lalu, untuk isi deskripsi menggunakan font Calibri, pemilihan font ini 

karena memiliki tingkat kejelasan dan kenyamanan yang tinggi, untuk 

menyampaikan suatu informasi dalam bentuk kata / tulisan. Pemilihan 

model sans serif karena jenis tipografi ini tidak memiliki sirip pada ujung 
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huruf dan memiliki ketebalan huruf yang sama atau hampir sama. Kesan 

yang ditimbulkan oleh jenis tipografi ini adalah modern, kontemporer dan 

efisien. 

 
Gambar 4. 6 Font Traditional Arabic 

Sumber : Peneliti,2019 
 

 
Gambar 4. 7 Font Big Surprise 

Sumber : Peneliti,2019 
 

 
Gambar 4. 8 Font Calibri 

Sumber : Peneliti,2019 
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5. Tehnik Visualisasi 

Bentuk dari buku ini berupa visualisasi fotografi esai yang di tata 

sedemikian rupa untuk memperlihatkan serta memberikan sebuah 

informasi dengan menampilkan foto serta deskripsi yang dipadukan, dan 

deskripsi sebagai penjelas. Pada buku ini terdapat beberapa teknik 

visualisasi yang digunakan,  yaitu : 

Dalam buku ini tehnik yang digunakan yaitu tehnik foto Long Shot, 

Medium Shoot, Close Up dan Extreme Close Up.  

a. Tehnik Long Shoot 

 

Gambar 4. 9 Tehnik Long Shoot 

 Sumber : Peneliti,2019 

Pada foto ini diambil menggunakan tehnik long shootsehingga terlihat 

seluruh keadaan sekitar. Foto ini diambil dengan kamera Mirrorless 

Fujifilm seri X-A5 menggunakan lensa standart dengan ISO 1250, bukaan 

atau diafragma f/3.5 dan shutter speed 1/34. 
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b. Tehnik Medium Shoot 

 

Gambar 4. 10Tehnik Medium Shoot 

Sumber : Peneliti,2019 

Pada foto ini diambil menggunakan tehnik medium shootsehingga yang 

terlihat hanya sebagian nya saja. Foto ini diambil dengan kamera 

Mirrorless Fujifilm seri X-A5 menggunakan lensa standart dengan ISO 

1000, diafragma f/22 dan shutter speed1/8. 

c. Tehnik Close Up 

 

Gambar 4. 11Tehnik Close Up 

Sumber : Peneliti,2019 
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Pada foto ini diambil menggunakan tehnik close up sehingga yang terlihat 

hanya ¼ sebagian nya saja. Foto ini diambil dengan kamera Canon Dslr 

seri 600Dmenggunakan lensa standart atau bawaan dengan ISO100, 

diafragma f/22 dan shutter speed3/8. 

d. Tehnik Extreme Close Up 

 

           Gambar 4. 12Tehnik Extreme Close Up 

     Sumber : Peneliti,2019 

Pada foto ini diambil menggunakan tehnik extreme close up sehingga yang 

terlihat hanya bagian yang paling kecil dari suatu objek foto. Foto ini 

diambil dengan kamera Nikon Dslr seri D5100 menggunakan lensa Fix 

50mm dengan ISO100, diafragma f/2.5 dan shutter speed1/30. 

6. Bahasa 

Bahasa yang digunakan dalam buku ini adalah bahasa Indonesia, sehingga 

informasi yang di sampaikan kepada target audiens dapat lebih mudah 

dicerna serta pahami.  

4.5.4 Strategi Media 

Media yang akan digunakan dalam perancangan buku fotografi esai batik 

tulis Tanjung Bumi ini akan dibagi dua bagian yaitu media utama dan media 

pendukung. Media utama nantinya akan berbentuk buku fotografi esai yang berisi 
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informasi mengenai batik tulis Tanjung Bumi yang berjudul “Batik Tulis – The 

Pride of Tanjung Bumi”, sedangkan media pendukung merupakan media yang 

digunakan untuk membantu dalam masalah promosi dan publikasi. Berikut 

macam media yang digunakan : 

a. Sketsa Media Utama 

Pemilihan media buku sebagai objek utama dari perancangan ini karena 

buku memiliki keunggulan dalam penyampaian informasi secara deskriptif 

dengan tambahan visual didalamnya berupa ilustrasi foto yang 

mengandung unsur esai foto yang saling berkaitan. Buku ini nantinya juga 

akan berfungsi sebagai bentuk informasi kepada target audiens yang 

dituju. Dengan ilustrasi foto dan deskripsi yang dibuat dengan tata letak 

serta bahasa yang ringan diharapkan masyarakat dapat lebih mudah 

memahami.  

Dalam buku ini nantinya dibuat dengan ukuran 21 cm x 21 cm dengan 

bahan hard cover laminasi doff sebagai cover nya. Jenis kertas yang 

dipakai dalam pembuatan buku ini adalah kertas jenis Gallery Mess. 
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1. Sketsa Cover 

 
Gambar 4. 13 Sketsa Cover 

Sumber : Peneliti,2019 

Pada sketsa cover buku yang dipakai akan menggunakan salah satu 

gambar batik tulis Tanjung Bumi memenuhi seluruh frame. Di tengah 

frame terdapat tulisan “Batik Tulis” sebagai judul, serta di bawah judul 

terdapat headline “The Pride of Tanjung Bumi”. 

2. Sketsa Layout Setelah Cover 

 
Gambar 4. 14 Sketsa Setelah Cover 

Sumber : Peneliti, 2019 

Penempatan sketsa layout ini berada pada halaman paling awal setelah 

sketsa cover. Pada halaman ini tulisan judul diulang kembali, dimaksudkan 

untuk mempertegas kembali judul pada cover. Selanjutnya, halaman 

baliknya diulang dengan tulisan yang sama akan tetapi dengan jenis kertas 

yang berbeda,yaitu menggunakan kertas kalkir. 
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3. Sketsa Layout Peringatan UU 

 
         Gambar 4. 15Sketsa Peringatan UU 

Sumber : Peneliti, 2019 

Pada halaman ini sketsa disisi kiri menjelaskan tentang peringatan UU atau 

sanksi mengenai HAK CIPTA. Lalu, sketsa pada sisi kanan terdapat 

tulisan copyright atau penjelasan mengenai pencipta buku ini.  

4. Sketsa Layout Ucapan terimakasih & Kata Pengantar 

 

    Gambar 4. 16 Sketsa Ucapan terimakasih & Kata Pengantar 

   Sumber : Peneliti, 2019 

Pada halaman ini sketsa sebelah kiri merupakan ucapan terima kasih 

penulis kepada semua pihak yang telah membantu, sedangkan sketsa pada 

sebelah kanan merupakan kata pengantar untuk mengawali isi dari buku 

ini.  
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5. Sketsa Layout Daftar Isi 

 
Gambar 4. 17 Sketsa Layout Daftar isi 

    Sumber : Peneliti, 2019 

Pada sketsa sebelah kiri sengaja dibuat kosong atau blank space sebagai 

pemisah antar halaman sebelumnya. Dan halaman sketsa sebelah kanan 

terdapat daftar isi yang memberikan informasi mengenai setiap halaman isi 

buku. 

6. Sketsa Layout Sejarah Batik 

 

        Gambar 4. 18 Sketsa Layout Sejarah Batik 

Sumber : Peneliti, 2019 

Pada halaman ini dibuat 2 layout yang berbeda, sketsa layout sebelah kiri 

memberikan keterangan “Sejarah Batik” hal ini untuk memperjelas bahwa 

pada halaman ini masuk ke halaman sejarah batik.Lalu, pada sketsa layout 

tengah terdapat sketsa motif batik memenuhi frame, hal ini dimaksudkan 

untuk membawa mata pembaca pada kenyamanan.Sedangkan, pada sketsa 

sebelah kanan merupakan sketsa layout sejarah batik, terbagi dua dengan 
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objek sketsa batik dan informasi mengenai sejarah batik. Hal ini sengaja 

dibuat untuk mengurangi ruang kosong, juga mata pembaca melihat dari 

sebelah kiri ke kanan, foto batik sengaja diletakkan pada sebelah kanan 

lalu dilanjutkan dengan informasi, bagian seperti ini sangat nyaman untuk 

dilihat oleh mata pembaca. 

7. Sketsa Layout Proses Pembuatan 

 
Gambar 4. 19 Sketsa Layout Proses Pembuatan 

Sumber : Peneliti, 2019 

Pada halaman inisketsa berupa tulisan “Proses Pembuatan” dimaksudkan 

sebagai pembuka menuju ke halaman proses pembuatan. 

8. Sketsa Layout Proses Pemilihan Kain  

 

 

Gambar 4. 20 Sketsa Layout Proses Pemilihan Kain 

Sumber : Peneliti, 2019 

Pada sketsa ini,masuk ke isi inti proses pembuatan batik, sketsa dibuat 2 

halaman tetapi menjadi satu bagian untuk memperjelas foto proses 
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pembuatan dengan keterangan. Dalamsketsa ini, unsur esai akan lebih 

ditonjolkan. Nantinya, beberapa halaman akan dibuat sama seperti ini, 

desain layout dibuat dengan konsisten agar nyaman dilihat oleh pembaca. 

9. Sketsa Layout Proses Menggambar 

 

 
Gambar 4. 21 Sketsa Layout Proses Menggambar 

Sumber : Peneliti, 2019 

Dalam sketsa ini, halaman dibuat 2 halaman, pada halaman ini informasi 

yang diberikan berupa proses menggambar pada kain batik setelah proses 

pemilihan kain selesai dilakukan.  

10. Sketsa Layout Proses Membatik 

 

Gambar 4. 22 Sketsa Layout Proses Membatik 

Sumber : Peneliti, 2019 

Pada sketsa halaman ini menjelaskan tentang seorang pengrajin sedang 

melakukan kegiatanmembatik.  
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11. Sketsa Layout Proses Pewarnaan 

 

 

Gambar 4. 23 Sketsa Layout Proses Membatik 

Sumber : Peneliti, 2019 

Pada sketsa halaman ini, menjelaskan tentang proses pewarnaan atau 

pencelupan yang dilakukan oleh seorang pengrajin. 

12. Sketsa Layout Proses Pelorotan 

 
Gambar 4. 24 Sketsa Layout Proses Pelorotan 

Sumber : Peneliti, 2019 

Dalam sketsa ini, menjelaskan tentang proses pelorotan, pelorotan sendiri 

merupakan proses pencucian kain yang masih terdapat sisa-sisa malam, 

sebelum kain dicuci. 
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13. Sketsa Layout Proses Penjemuran 

 

            Gambar 4. 25 Sketsa Layout Proses Penjemuran 

     Sumber : Peneliti, 2019 

Pada sketsa halaman ini, layout kembali dibuat satu kesatuan yaitu 2 

halaman menjelaskan tentang proses penjemuran, proses ini dilakukan 

tidak disembarang tempat, karena proses penjemuran batik tidak boleh 

terkena langsung sinar matahari karena bisa berpengaruh terhadap kualitas 

warna. 

14. Sketsa Layout Jenis Motif & Corak 

 

        Gambar 4. 26 Sketsa Layout Jenis Motif & Corak 

    Sumber : Peneliti, 2019 

Pada halaman ini,sketsa sebelah kiri dibuat dengan keterangan tulisan 

“Jenis Motif & Corak beserta filosofi” hal ini bertujuan untuk memperjelas 

informasi kepada para pembaca, tulisan diberi garis untuk tanda pemisah. 

Sedangkan, pada sketsa sebelah kanan layout dibagi dua, foto batik di 
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bagian kiri dan tidak lupa diberi motif detailnya dengan lingkaran yang 

lebih kecil untuk memperjelas motif. Nama motif di pertegas dengan garis 

horizontal ditujukan untuk mudah dalam pembacaan. 

15. Sketsa Layout Jenis Motif Daun Cinta & Besabeh 

 

Gambar 4. 27  Sketsa Layout Jenis Motif Daun Cinta & Besabeh 

Sumber : Peneliti, 2019 

Pada sketsa ini, menjelaskan tentang motif kain batik Daun cinta dan Motif 

Besabeh. Motif daun cinta diambil merupakan batik asal Tanjung Bumi 

Desa Telaga Biru sedangkan motif besabeh sendiri berasal dari Desa 

Paeseh Kecamatan Tanjung Bumi.  

16. Sketsa Layout Jenis Motif Liris/Bergaris & Cokeh 

 

     Gambar 4. 28Sketsa Layout Jenis Liris/Bergaris & Cokeh 

Sumber : Peneliti, 2019 
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Pada sketsa ini, menjelaskan tentang motif kain batik liris/Bergaris dan 

Motif Cokeh. Motif Liris/Bergarisini berasal dari Tanjung Bumi 

kecamatan. SedangkanCokeh sendiri merupakan bahasa madura dari 

Cengkeh berasa dari Desa Paseseh Kecamatan Tanjung Bumi. 

17. Sketsa Layout Jenis Motif Daun Mimbah &Kembang Kopi Titik 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 29 Sketsa Layout Jenis Motif Daun Mimbah & Kembang Kopi Titik 

Sumber : Peneliti, 2019 

Pada sketsa ini, menjelaskan tentang motif kain batik Daun Mimbah dan 

Motif Kembang Kopi Titik. Motif Daun Mimbahmerupakan batik berasal 

dari Desa Telaga Biru Kecamatan Tanjung Bumi, pada sebelah foto batik 

nantinya akan ada informasi mengenai arti batik. Sedangkan Kembang 

Kopi Titik sendiri didapat dari biji kopi yang dihasilkan masyarakat 

Tanjung Bumi yang bekerja sebagai petani Kopi, motif batik ini berasal 

dari Desa Paseseh Kecamatan Tanjung Bumi. 
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18. Sketsa Layout Jenis Motif Sabut Kelapah & Tasek Malaya 

 
Gambar 4. 30 Sketsa Layout Jenis Motif Sabut Kelapah & Tasek Malaya 

    Sumber : Peneliti, 2019 

Pada sketsa ini, menjelaskan tentang motif kain batik Sabut Kelapah dan 

Motif Tasek Malaya. Motif Sabut Kelapah diambil dari serabut kelapa atau 

rambut kulit kelapa saat dikupas, motif ini berasal dari Desa Paseseh 

Kecataman Tanjung Bumi. Sedangkan Tasek Malaya sendiri merupakan 

bentuk dari daerah Tanjung Bumi saat dilihat dari atas. Tasek itu sama 

dengan tanjung atau melengkung. 

19. Sketsa Layout Jenis Motif Hujan Gerimis & Conglemar 

 

Gambar 4. 31Sketsa Layout Jenis Motif Hujan Gerimis & Conglemar 

Sumber : Peneliti, 2019 

Pada sketsa ini, menjelaskan tentang motif kain batik Hujan Gerimis dan 

Motif Conglemar. Motif Hujan Gerimis ini berasal ini dari Desa Telaga 
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Biru Kecamatan Tanjung Bumi. Sedangkan Conglemar sendiri merupakan 

nama dari hewan keong yang berada disawah, motif ini berasal dari Desa 

Paseseh Kecamatan Tanjung Bumi. 

20. Sketsa Layout Jenis Motif Tasik Malayu & Ge – Toge 

 
Gambar 4. 32 Sketsa Layout Jenis Motif Tasik Malayu & Ge - Toge 

Sumber : Peneliti, 2019 

Pada sketsa ini menjelaskan tentang motif kain batik Tasik Malayu dan 

Motif Ge-Toge. Motif Tasik Malayu merupakan bentuk dari daerah 

Tanjung Bumi saat dilihat dari atas. Tasik atau tasek itu sama dengan 

tanjung atau melengkung. Pada motif sebelumnya dihalaman 18 juga 

dibahas batik motif Tasek Malaya, sebenarnya nama motif ini serta filosofi 

nya sama, akan tetapi yang membedakan adalah coraknya, batik Tasek 

Malaya berasal dari Desa Paseseh sedangkan motif Tasik Malayu berasal 

dari Desa Telaga Biru. Kedua nya pun sama-sama menjadi favorit 

dipasaran.  

Sedangkan, motif  batik Ge – Toge merupakan motif yang berasal dari 

desa Paseseh Kecamatan Tanjung Bumi. 
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21. Sketsa Layout Jenis Motif Melati Rontok & Kembang Kopi 

 
         Gambar 4. 33 Sketsa Layout Jenis Motif Melati Rontok & Kembang Kopi 

      Sumber : Peneliti, 2019 

Pada sketsa halaman 23-24 layout diubah menjadi batik-batik bukan lagi 

batik-model, hal ini untuk mengurangi kebosanan para pembaca saat 

membaca buku ini.Motif Melati Rontok berasal dari Desa Telaga 

Biru.Sedangkan, Motif Kembang Kopi merupakan corak yang diambil dari 

biji kopi, para petani tanjung bumi juga menghasilkan kopi, motif ini 

berasal dari desa Paseseh. 

22. Sketsa Layout Jenis Motif Ayam Kateh 

 
Gambar 4. 34Sketsa Layout Jenis Motif Ayam Kateh 

Sumber : Peneliti, 2019 

Pada sketsa halaman 29-30 layout dibuat menyatu untuk menimbulkan 

kesan elegan dan modern.Motif Ayam Kateh ini menceritakan tentang 

ayam yang sangat dekat dengan masyarakat Tanjung Bumi, ayam ini juga 



95 
 

 
 

melambangkan karakteristik masyarakat Madura yang keras, tidak pantang 

menyerah dan rajin.  

23. Sketsa Layout Jenis Motif Cengrat/Wajik & Kembang Kopi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 35 Sketsa Layout Jenis Motif Cengrat/Wajik & Kembang  

Kopi Pager 

Sumber : Peneliti, 2019 

Pada sketsa ini layout dibuat berbeda kembali hal ini dimaksudkan agar 

mengurangi kebosanan para pembaca, akan tetapi konsep desain layout 

yang diusung tetap sama. Garis pada tiap nama motif tujuannya adalah 

untuk memperjelas dan mempertegas. Motif Cengrat atau Wajik 

merupakan motif yang berasal dari desa Telaga Biru. Sedangkan batik 

motif Kembang Kopi Pager diambil dari biji-bijian kopi, kata pager 

diambil dari biji kopi yang sedang ditanam dan diberi pager atau tutup agar 

tidak mengurangi kenikmatan rasa kopi. Motif ini juga berasal dari desa 

Telaga Biru. 
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24. Sketsa Layout Jenis Motif Panji Sushi & Keong 

 
Gambar 4. 36 Sketsa Layout Jenis Motif Panji Sushi & Keong 

Sumber : Peneliti, 2019 

Pada halaman ini layout dibuat berbeda kembali hal ini dimaksudkan agar 

mengurangi kebosanan para pembaca, akan tetapi konsep desain layout 

yang diusung tetap sama. Garis pada tiap nama motif tujuannya adalah 

untuk memperjelas dan mempertegas. Motif Panji Sushi merupakan batik 

yang memiliki motif dan corak yang elegan serta memiliki makna 

keagungan. Panji Sushi sendiri memiliki arti kebanggaan atau kekuasaan. 

Batik ini melambangkan sifat masyarakat Madura yang mana mereka 

sangat memegang teguh suatu kebanggaan dan kekuasaan. Foto diambil 

dengan tehnik Long Shoot dimaksudkan agar busana terlihat full frame. 

Sedangkan, Motif Keong didapatkan dari hewan keong yang beanyak 

ditemukan disawah, karena sebagian penduduk bermata pencaharian 

petani. 
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25. Sketsa Layout Jenis Motif Seret / Sisir & Koceng Merinduh 

 

  Gambar 4. 37 Sketsa Layout Jenis Motif Seret / Sisir & Koceng Merinduh 

   Sumber : Peneliti, 2019 
Pada sketsa ini layout dibuat berbeda kembali agar mengurangi kebosanan 

para pembaca, akan tetapi konsep desain layout yang diusung tetap sama. 

Garis pada tiap nama motif tujuannya adalah untuk memperjelas dan 

mempertegas. Motif Seret/Sisir berasal dari desa Telaga Biru. Corak dalam 

motif ini sangat menyerupai seret, para pengrajin terinspirasi oleh seret 

karena seret sangat umum digunakan masyarakat Jawa Timur sebagai alat 

untuk mencari kutu dirambut.  

Sedangkan, motif Koceng Merinduh dalam bahasa Madura atau kucing 

meringkuh dalam bahasa Indonesia. Corak dalam motif ini dibuat 

menyerupai kucing yang sedang meringkuh, para pengrajin terinspirasi 

oleh hewan kucing karena kucing sangat dekat dengan masyarakat 

Madura, Tanjung Bumi. Motif ini juga berasal desa Telaga Biru. 
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26. Sketsa Layout Jenis Lak – Olak & Rawan  

 
            Gambar 4. 38 Sketsa Layout Jenis Motif Lak – Olak & Rawan 

      Sumber : Peneliti, 2019 

Pada sketsa ini layout dibuat berbeda akan tetapi konsep desain layout 

yang diusung tetap sama. Garis pada tiap nama motif tujuannya adalah 

untuk memperjelas dan mempertegas. Motif Lak – Olak atau olak, dalam 

bahasa Madura atau ulat dalam bahasa Indonesia, motif ini berasal dari 

desa Paseseh. Sedangkan, Motif Rawan sendiri berasal dari desa Paseseh. 

27. Sketsa Layout Jenis Motif Sesek Bulu & Liris TB 

 
Gambar 4. 39 Sketsa Layout Jenis Motif Sesek Bulu & Liris TB 

Sumber : Peneliti, 2019 
Pada sketsa ini layout dibuat sesuai konsep desain layout yang diusung. 

Dibuat seperti seimbang dan tertata. Agar mata pembaca terfokus. Motif 

sesek bulu ini berasal dari desa Paseseh. Sedangkan, motif Liris TB ini 

diambil dari pola garis, motif ini berasal dari desa Telaga Biru. 
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28. Sketsa Layout Jenis Motif Ramuk/Akar & Suramadu 

 
Gambar 4. 40Sketsa Layout Jenis Motif Ramuk/Akar & Suramadu 

Sumber : Peneliti, 2019 

Dalam sketsa layout ini menjelaskan tentang motif Ramuk/Akar dan motif 

Suramadu, pada sketsa pemberian garis di setiap nama motif, memiliki 

tujuan untuk memperjelas dan mempertegas. Motif Ramuk/Akar berasal 

dari desa Paseseh sedangkan motif batik Suramadu berasal dari desa 

Telaga Biru. 

29. Sketsa Layout Jenis Motif Kucing Merindu & Daun Kopi 

 
       Gambar 4. 41 Sketsa Layout Jenis Motif Motif Kucing Merindu & Daun Kopi 

Sumber : Peneliti, 2019 
Pada sketsa halaman motif & corak batik yang terakhir, sketsa layout 

dibuat kembali yaitu model-batik, hal ini dimaksudkan agar pembaca 

mempunyai kesan terakhir ketika selesai membaca buku ini. Motif Kucing 

Merinduini berasal dari desa Paseseh. Sebenarnya pada halaman 32 nama 
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motif ini serta filosofi nya sama, akan tetapi yang membedakan adalah 

coraknya, batik Koceng Merinduh berasal dari Desa Telaga Biru. Motif 

Daun Kopi juga diambil dari biji-bijian kopi yang dihasilkan oleh petani 

Tanjung Bumi, motif ini sendiri berasal dari desa Telaga Biru. 

30. Sketsa Layout Tentang Penulis 

 
Gambar 4. 42Sketsa Layout Tentang Penulis 

Sumber : Peneliti, 2019 

 

Pada sketsa layout tentang penulis ini, dihalaman sebelumnya akan di buat 

kosong atau blank spaceselanjutnya pembaca akan di suguhkan sebuah 

informasi tentang penulis. Halaman ini menjelaskan tentang beberapa 

informasi yang berhubungan langsung dengan penulis.  

31. Sketsa Layout Daftar Pustaka 

 
Gambar 4. 43Sketsa Layout Daftar Pustaka 

Sumber : Peneliti, 2019 
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Pada sketsa ini, layout dibuat polos dan simpel agar mata pembaca dapat 

dengan mudah memahami kutipan yang ada didalam buku. 

32. Sketsa Layout Cover Belakang 

 
Gambar 4. 44Sketsa Layout Cover Belakang 

Sumber : Peneliti, 2019 

 

Pada sketsa cover belakang, dibuat seperti cover depan terdapat judul dan 

sub judul dan pada halaman ini di tambahkan logo Stikom dan  logo Dkv. 
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b. Sketsa Media Pendukung 

1. Sketsa Desain X - Banner 

 
Gambar 4. 45 Sketsa X-Banner 

Sumber : Peneliti, 2019 

Pada X-Banner nantinya akan menggunakan foto model dengan batik hal 

ini dimaksudkan agar audiens terfokus serta tertarik dengan melihat x-

banner sebagai media pendukung utama. Dengan tambahan tulisan “Batik 

Tulis-The Pride of Tabjung Bumi” pada x-banner lebih mempertegas 

informasi yang disampaikan dalam x-banner. 
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2. Sketsa Desain Paper Bag 

 

 

Gambar 4. 46Sketsa Paper Bag 

Sumber : Peneliti, 2019 

Pada sketsa paper bag di buat putih polos dengan garis vertikal atas dan 

bawah untuk pemanis. Pada paper bag terdapat tulisan “Batik Tulis-The 

Pride of Tanjung Bumi” hal ini perlu dilakukan agar target audiens 

mengerti atau mengenal batik tulis Tanjung Bumi. 

3. Sketsa Desain Packaging Box 

 

Gambar 4. 47Sketsa Packaging Box 

Sumber : Peneliti, 2019 
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Pada sketsa packaging box dibuat tidak jauh beda dengan sketsa desain 

pada paper bag, hal ini bertujuan untuk memperkenalkan batik tulis 

Tanjung Bumi kepada target audiens sebagai bagian dari promosi.  

4. Sketsa Desain PIN 

 

Gambar 4. 48Sketsa Pin 

Sumber : Peneliti, 2019 

Pada sketsa Pin nantinya akan dibuat 4 alternatif dengan foto batik yang 

berbeda sebagai perwakilan dari 30 motif batik yang ada. Dengan 

keterangan nama jenis motif batik serta tulisan “The Pride of Tanjung 

Bumi” dimaksudkan agar audiens mengerti  

5. Sketsa Desain Stiker 

 

Gambar 4. 49 Sketsa Stiker 

Sumber : Peneliti, 2019 

Pada sketsa stiker nantinya akan dibuat 4 alternatif, sama seperti media 

pendukung pin. 
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6. Sketsa Desain Pembatas Buku 

 

Gambar 4. 50 Sketsa Pembatas Buku 

Sumber : Peneliti, 2019 

Pada sketsa pembatas buku nantinya akan dibuat 2 alternatif desain. Pada 

desain 1 dan 2 terdapat perbedaan pada foto yang akan di implementasikan 

pada desain. 

7. Sketsa Desain Kartu Nama 

 
Gambar 4. 51Sketsa Kartu Nama 

Sumber : Peneliti, 2019 

Pada sketsa kartu nama nantinya akan dibuat dengan sisi depan terdapat 

motif batik serta tulisan “Batik Tulis-The Pride of Tanjung Bumi” 

sedangkan pada sisi belakang kartu nama terdapat nama dari pengrajin 

batik serta informasi mengenai pengrajin batik seperti alamat, nomer 

telfon, dll. 
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4.5.5 Implementasi Karya 

a. Media Utama 

1. Cover Depan Buku 

 
Gambar 4. 52Cover Depan Buku 

Sumber : Peneliti, 2019 

Pada cover depan buku yang dipakai akan menggunakan gambar batik 

tulis Tanjung Bumi memenuhi seluruh frame. Pada bagian ini 

dimaksudkan bahwa dari pertama saja sudah diperlihatkan sebuah batik 

yang menjadi kebanggaan masyarakat Tanjung Bumi. Memimbulkan 

kesan tradisional dan modern membuat target audiens akan tertarik untuk 

melihat isi buku. 

2. Halaman Setelah Cover 

 

Gambar 4. 53Halaman Setelah Cover 

Sumber : Peneliti, 2019 

Penempatan layout ini yaitu berada pada halaman paling awal setelah 

cover. Pada halaman ini tulisan judul diulang kembali, dimaksudkan untuk 
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mempertegas kembali judul pada cover. Selanjutnya, diulang dengan 

tulisan yang sama akan tetapi dengan jenis kertas yang berbeda,yaitu 

menggunakan kertas kalkir sebagai pertanda mulai masuk ke isi buku. 

3. Halaman Peringatan UU &Copyright  

           
     Gambar 4. 54Halaman Peringatan UU & Copyright 

    Sumber : Peneliti, 2019 

Pada halaman ini sisi kiri menjelaskan tentang peringatan UU atau sanksi 

mengenai HAK CIPTA. Lalu, pada sisi kanan terdapat tulisan copyright 

atau penjelasan mengenai pencipta buku ini. Background layout berupa 

daun yang didperoleh dari salah satu motif batik, hal ini menambah kesan 

tradisional-modern pada buku serta mempertegas kembali bahwa buku ini 

memang berisi tentang batik tulis. 

4. Halaman Ucapan Terima Kasih dan Kata Pengantar 

            
        Gambar 4. 55Halaman Ucapan Terimakasih & Kata Pengantar 

       Sumber : Peneliti, 2019 
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Pada halaman ini sebelah kiri merupakan ucapan terima kasih penulis 

kepada semua pihak yang telah membantu, sedangkan sebelah kanan 

merupakan kata pengantar untuk mengawali isi dari inti buku ini. Layout 

dibuat simpel dan polos agar tulisan mudah dibaca dengan jelas. 

5. Halaman Daftar Isi 

             
    Gambar 4. 56Halaman Daftar Isi 

    Sumber : Peneliti, 2019 
Pada halaman sebelah kiri sengaja dibuat kosong atau blank space sebagai 

pemisah antar halaman sebelumnya. Dan halaman sebelah kanan 

merupakan halaman daftar isi dengan backgorund coklat polos, hal ini 

dimaksudkan agar mata pembaca terfokus hanya pada daftar isi yang 

merupakan isi inti dari buku yang nantinya akan dibuat. 

6. Halaman Sejarah Batik 

 
      Gambar 4. 57 Halaman Sejarah Batik 

  Sumber : Peneliti, 2019 
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Pada halaman ini dibuat 2 layout yang berbeda, layout sebelah kiri 

memberikan keterangan “Sejarah Batik” hal ini untuk memperjelas bahwa 

pada halaman ini masuk ke halaman sejarah batik. Sedangkan layout 

sebelah kanan terdapat foto batik memenuhi frame, hal ini dimaksudkan 

untuk membawa mata pembaca pada kenyamanan. Selanjutnya, masuk ke 

inti halaman layout sejarah batik, layout dibuat terbagi dua dengan objek 

foto batik dan informasi mengenai batik. Hal ini sengaja dibuat untuk 

mengurangi ruang kosong, juga mata pembaca melihat dari sebelah kiri ke 

kanan, foto batik sengaja diletakkan pada sebelah kanan lalu dilanjutkan 

dengan informasi, bagian seperti ini sangat nyaman untuk dilihat oleh mata 

pembaca. 

7. Halaman Proses Pemilihan Kain  

            
 Gambar 4. 58 Halaman Proses Pemilihan Kain 

Sumber : Peneliti, 2019 

Pada kedua halaman ini baru masuk ke isi inti proses pembuatan batik, 

layout dibuat dengan 2 bagian untuk memperjelas foto proses pembuatan 

dengan keterangan. Dalam layout ini, masing-masing proses akan dibuat 

dua halaman sekaligus. Di kedua halaman ini, menjelaskan tentang proses 

pembuatan batik Tanjung Bumi dari yang paling awal yaitu pemilihan 

kain, setelah pemilihan kain selesai dilakukan baru masuk ke langkah 

selanjutnya yaitu pencucian, setelah kain selesai dicuci dengan minyak 
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camplong serta obat baru lah masuk ke halaman berikutnya yaitu proses 

menggambar pola. Desain layout dibuat dengan konsisten agar nyaman 

dilihat oleh pembaca. 

8. Halaman Proses Menggambar 

 
          Gambar 4. 59Halaman Proses Menggambar 

        Sumber : Peneliti, 2019 
Pada kedua halaman ini menjelaskan tentang proses menggambar pola 

batik pada kain, kain yang sudah dipilih dan di cuci dengan minyak 

camplong dan obat dan sudah digambar dengan pola, pada proses ini pola 

di gambar ulang dengan canting yang telah berisikan malam panas. Pada 

proses ini pengrajin hanya mengikuti pola yang sudah ada. Desain layout 

dibuat seperti itu, agar terlihat runtutan essai nya. 

9. Halaman Proses Membatik 

 
Gambar 4. 60 Halaman Proses Membatik 

Sumber : Peneliti, 2019 
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Pada kedua halaman menjelaskan tentang membatik, kain batik yang telah 

digambar akan ditutup kembali dengan malam, hal ini dilakukan agar batik 

memiliki beberapa unsur warna didalamnya. Layout dibuat satu kesatuan 

agar tercipta kesan simpel, modern namun tetap terlihat essai nya. 

10. Halaman Proses Pewarnaan / Pencelupan 

 
Gambar 4. 61 Halaman Proses Pewarnaan / Pencelupan 

Sumber : Peneliti, 2019 

Pada halaman ini menjelaskan tentang proses pewarnaan, setelah melalui 

proses membatik selesai, batik siap diberi warna atau di celupkan pada 

wadah yang telah di isi dengan pewarna. Proses diulang 5 hingga 15 kali 

pencelupan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. 

11. Halaman Proses Pelorotan 

 

Gambar 4. 62 Halaman Proses Pelorotan 

  Sumber : Peneliti, 2019 
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Pada halaman ini menjelaskan proses pelorotan, pelorotan sendiri 

merupakan proses pencucian kain yang masih terdapat sisa-sisa malam, 

sebelum kain dicuci kain diberi kanji terlebih dahulu agar waktu proses 

pelorotan malam mudah untuk di lunturkan atau di hilangkan.  

12. Halaman Proses Penjemuran 

 

          Gambar 4. 63 Halaman Proses Penjemuran 

         Sumber : Peneliti, 2019 

Pada halaman ini, menjelaskan tentang proses penjemuran, proses ini 

dilakukan tidak disembarang tempat, karena proses penjemuran batik tidak 

boleh terkena langsung sinar matahari karena bisa berpengaruh terhadap 

kualitas warna. 

13. Halaman Jenis Motif & Corak  

 
           Gambar 4. 64 Halaman Jenis Motif & Corak 

         Sumber : Peneliti, 2019 

Pada halaman ini, background / latar layout dibuat polos, dengan 

keterangan tulisan “Jenis Motif & Corak beserta filosofi” hal ini bertujuan 
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untuk memperjelas informasi serta memberikan kesan simpel, pemberian 

garis pada tulisan sebagai tanda pemisah. Sedangkan, pada halaman 

sebelah kanan layout dibagi dua, foto batik di bagian kiri dan tidak lupa 

diberi motif detailnya dengan lingkaran yang lebih kecil untuk 

memperjelas motif. Latar berwarna putih ingin memberikan kesan modern, 

yang dipadukan dengan warna coklat akan lebih menambah kesan 

tradisional, modern dan simpel. Nama motif di pertegas dengan garis 

horizontal ditujukan untuk mudah dalam pembacaan.  

14. Halaman Jenis Motif Daun Cinta & Besabeh  

 
        Gambar 4. 65 Halaman Jenis Motif Daun Cinta & Besabeh 

      Sumber : Peneliti, 2019 

Pada halaman ini, menjelaskan tentang motif kain batik Daun cinta dan 

Motif Besabeh. Motif daun cinta diambil karena coraknya yang mirip 

dengan daun berbentuk hati, yang melambangkan sebagai bentuk 

emosional hubungan saling menyanyangi. Sedangkah be sabeh sendiri 

adalah diambil dari Kata Sabeh (Madura) yang arti nya sawah besabeh 

berarti hamparan sawah, yang menyesuaikan kawasan Tanjung Bumi yaitu 

sebagian masyarakatnya bermata pencaharian nelayan dan petani. Foto 

motif diambil dengan model, foto long shoot dirasa tepat dalam 

mengambil foto ini. Foto batik terlihat lebih menarik, hal ini bertujuan 

untuk menarik perhatian target audiens. 
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15. Halaman Jenis Motif Liris/Bergaris & Cokeh 

 
           Gambar 4. 66 Halaman Jenis Motif Liris/Bergaris & Cokeh 

            Sumber : Peneliti, 2019 

Pada halaman ini, menjelaskan tentang motif kain batik Liris/Bergaris dan 

Motif Cokeh. Motif Liris/Bergaris diambil karena coraknya yang 

mengikuti irama garis. Sedangkan Cokeh sendiri merupakan bahasa 

madura dari Cengkeh, yang wajar saja karena menyesuaikan kawasan 

Tanjung Bumi yaitu sebagian masyarakatnya bermata pencaharian nelayan 

dan petani tidak heran motif yang diambil banyak dari flora dan fauna. 

Foto diambil dengan tehnik foto medium shoot yang dimaksudkan agar 

corak batik terlihat lebih jelas ketika sedang dipakai. 

16. Halaman Jenis Motif Daun Mimbah & Kembang Kopi Titik 

 
        Gambar 4. 67 Halaman Jenis Motif Daun Mimbah & Kembang Kopi Titik 

        Sumber : Peneliti, 2019 
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Pada halaman ini, menjelaskan tentang motif kain batik Daun Mimbah dan 

Motif Kembang Kopi Titik. Motif Daun Mimbah diambil dari daun 

mimbah. Banyak dari masyarakat Tanjung Bumi menanam tanaman 

tersebut. Sedangkan Kembang Kopi Titik sendiri didapat dari biji kopi 

yang dihasilkan masyarakat Tanjung Bumi yang bekerja sebagai petani 

Kopi, wajar saja karena menyesuaikan kawasan Tanjung Bumi yaitu 

sebagian masyarakatnya bermata pencaharian nelayan dan petani tidak 

heran motif yang diambil banyak dari flora dan fauna. Foto diambil 

dengan tehnik foto long shoot yang dimaksudkan agar seluruh bentuk 

terlihat. Hal ini membuat daya tarik sendiri untuk target audiens. 

17. Halaman Jenis Motif Sabut Kelapah & Tasek Malaya 

 
      Gambar 4. 68 Halaman Jenis Motif Sabut Kelapah & Tasek Malaya 

      Sumber : Peneliti, 2019 

Pada halaman ini, menjelaskan tentang motif kain batik Sabut Kelapah dan 

Motif Tasek Malaya. Motif Sabut Kelapah diambil dari serabut kelapa atau 

rambut kulit kelapa saat dikupas. Sedangkan Tasek Malaya sendiri 

merupakan bentuk dari daerah Tanjung Bumi saat dilihat dari atas. Tasek 

itu sama dengan tanjung atau melengkung. Foto motif batik Tasek Malaya 

diambil dengan tehnik foto long shoot yang dimaksudkan agar seluruh 

bentuk terlihat. Hal ini membuat daya tarik sendiri untuk target audiens. 

Dengan model yang bergaya seperti itu menambah kesan elegan, luwes 

dan cantik. 
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18. Halaman Jenis Motif Hujan Gerimis & Conglemar 

 
Gambar 4. 69 Halaman Jenis Motif Hujan Gerimis & Conglemar 

Sumber : Peneliti, 2019 

Pada halaman ini, menjelaskan tentang motif kain batik Hujan Gerimis dan 

Motif Conglemar. Motif Hujan Gerimis menceritakan tentang seorang 

pengrajin yang sedang ingin membatik tetapi belum mendapatkan ide, 

pada saat itu hujan turun di daerah Tanjung Bumi, sejak itulah motif Hujan 

Gerimis ada. Sedangkan Conglemar sendiri merupakan nama dari hewan 

keong yang berada disawah, cong-cong merupakan sebutan untuk hewan 

keong dengan bahasa madura. Conglemar ini termasuk motif favorit 

dipasaran, dengan pengambilan foto menggunakan tehnik medium shoot 

seperti ini motif yang ingin ditonjolkan akan lebih terlihat.  

19. Halaman Jenis Motif Tasik Malayu & Ge - Toge 

 
Gambar 4. 70 Halaman Jenis Motif Tasik Malayu & Ge - Toge 

Sumber : Peneliti, 2019 
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Pada halaman ini, menjelaskan tentang motif kain batik Tasik Malayu dan 

Motif Ge-Toge. Motif Tasik Malayu merupakan bentuk dari daerah 

Tanjung Bumi saat dilihat dari atas. Tasik atau tasek itu sama dengan 

tanjung atau melengkung. Pada motif sebelumnya dihalaman 18 juga 

dibahas batik motif Tasek Malaya, sebenarnya nama motif ini serta filosofi 

nya sama, akan tetapi yang membedakan adalah coraknya, batik Tasek 

Malaya berasal dari Desa Paseseh sedangkan motif Tasik Malayu berasal 

dari Desa Telaga Biru. Kedua nya pun sama-sama menjadi favorit 

dipasaran.  

Batik Ge – Toge yang merupakan biji kecambah dalam bahasa Madura 

adalah Toge, dan bahasa madura selalu mengalami pengulangan kata 

depan, jadilah ge – toge. Para pengrajin batik terinspirasi oleh tumbuhan 

kecambah kecil. Foto diambil dengan tehnik medium shoot dengan 

pengambilan dari bawah.  Hal ini dilakukan agar mata pembaca lebih 

dahulu terfokus pada motif batik lalu melihat keatas. 

20. Halaman Jenis Motif Melati Rontok & Kembang Kopi 

 
               Gambar 4. 71 Halaman Jenis Motif Melati Rontok & Kembang Kopi 

              Sumber : Peneliti, 2019 
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Pada halaman ini layout diubah menjadi batik-batik bukan lagi batik-

model, hal ini untuk mengurangi kebosanan para pembaca saat membaca 

buku ini. Motif Melati Rontok menceritakan bahwa pada saat itu musim 

gugur yang membuat tanaman melati rontok, yang kemudian menjadi 

inspirasi oleh pengrajin untuk di tuangkan ke dalam corak batik. 

Sedangkan, Motif Kembang Kopi merupakan corak yang diambil dari biji 

kopi, para petani tanjung bumi juga menghasilkan kopi, maka tidak heran 

jika para pengrajin Tanjung Bumi banyak terinspirasi pada Flora terutama 

pada daun-daunan dan biji-bijian.  

21. Halaman Jenis Motif Ayam Kateh 

 
             Gambar 4. 72 Halaman Jenis Motif Ayam Kateh 

         Sumber : Peneliti, 2019 

Pada halaman ini, layout dibuat satu kesatuan untuk menimbulkan kesan 

elegan dan modern. Pemberian garis horizontal pada nama motif tujuannya 

adalah untuk memperjelas dan mempertegas. Motif Ayam Kateh ini 

menceritakan tentang ayam yang sangat dekat dengan masyarakat Tanjung 

Bumi, ayam ini juga melambangkan karakteristik masyarakat Madura 

yang keras, tidak pantang menyerah dan rajin. Maka para pengrajin batik 

terinspirasi oleh hewan tersebut. 
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22. Halaman Jenis Motif Cengrat/Wajik & Kembang Kopi Pager 

 
Gambar 4. 73 Halaman Jenis Motif Cengrat/Wajik & Kembang Kopi Pager 

Sumber : Peneliti, 2019 

Pada halaman ini, layout dibuat berbeda kembali hal ini dimaksudkan agar 

mengurangi kebosanan para pembaca, akan tetapi konsep desain layout 

yang diusung tetap sama. Garis pada tiap nama motif tujuannya adalah 

untuk memperjelas dan mempertegas. Motif Cengrat atau Wajik 

merupakan bahasa dari Madura yang artinya segi, pada batik ini corak 

didominan dengan bentuk segi atau wajik kecil-kecil yang memenuhi latar. 

Para pengrajin memberi nama pada batik dilihat dari tanahannya bukan 

dari corak yang besar. Sedangkan batik motif Kembang Kopi Pager 

diambil dari biji-bijian kopi, kata pager diambil dari biji kopi yang sedang 

ditanam dan diberi pager atau tutup agar tidak mengurangi kenikmatan 

rasa kopi. 
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23. Halaman Jenis Motif Panji Sushi & Keong 

 
         Gambar 4. 74 Halaman Jenis Motif Panji Sushi & Keong 

      Sumber : Peneliti, 2019 

Pada halaman ini layout dibuat berbeda kembali hal ini dimaksudkan agar 

mengurangi kebosanan para pembaca, akan tetapi konsep desain layout 

yang diusung tetap sama. Garis pada tiap nama motif tujuannya adalah 

untuk memperjelas dan mempertegas. Motif Panji Sushi merupakan batik 

yang memiliki motif dan corak yang elegan serta memiliki makna 

keagungan. Panji Sushi sendiri memiliki arti kebanggaan atau kekuasaan. 

Batik ini melambangkan sifat masyarakat Madura yang mana mereka 

sangat memegang teguh suatu kebanggaan dan kekuasaan. Foto diambil 

dengan tehnik Long Shoot dimaksudkan agar busana terlihat full frame. 

Sedangkan, Motif Keong didapatkan dari hewan keong yang beanyak 

ditemukan disawah, karena sebagian penduduk bermata pencaharian 

petani.  
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24. Halaman Jenis Motif Seret / Sisir & Koceng Merinduh 

 
           Gambar 4. 75 Halaman Jenis Motif Seret / Sisir & Koceng Merinduh 

          Sumber : Peneliti, 2019 

Pada halaman ini layout dibuat berbeda kembali hal ini dimaksudkan agar 

mengurangi kebosanan para pembaca, akan tetapi konsep desain layout 

yang diusung tetap sama. Garis pada tiap nama motif tujuannya adalah 

untuk memperjelas dan mempertegas. Motif Seret/Sisir merupakan seret 

dalam bahasa Jawa dan Madura atau sisir untuk mencari kutu di rambut 

dalam bahasa Indonesia. Corak dalam motif ini sangat menyerupai seret, 

para pengrajin terinspirasi oleh seret karena seret sangat umum digunakan 

masyarakat Jawa Timur sebegai alat untuk mencari kutu dirambut. Tidak 

mengherankan, karena kebanyakan para pengrajin batik Tanjung Bumi 

mendapatkan inspirasi dari melihat keadaan di sekitarnya.  

Sedangkan, motif Koceng Merinduh dalam bahasa Madura atau kucing 

meringkuh dalam bahasa Indonesia. Corak dalam motif ini dibuat 

menyerupai kucing yang sedang meringkuh, para pengrajin terinspirasi 

oleh hewan kucing karena kucing sangat dekat dengan masyarakat 

Madura, Tanjung Bumi. 
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25. Halaman Jenis Motif Lak – Olak & Rawan 

 
          Gambar 4. 76  Halaman Jenis Motif Lak – Olak & Rawan 

           Sumber : Peneliti, 2019 

Pada halaman ini layout dibuat berbeda kembali hal ini dimaksudkan agar 

mengurangi kebosanan para pembaca, akan tetapi konsep desain layout 

yang diusung tetap sama. Garis pada tiap nama motif tujuannya adalah 

untuk memperjelas dan mempertegas. Foto diambil dengan tehnik medium 

shoot untuk memperlihatkan model dari atas hingga seperempat badan. 

Motif Lak – Olak atau olak, dalam bahasa Madura atau ulat dalam bahasa 

Indonesia. Corak dalam motif ini dibuat seperti menyerupai ulat, para 

pengrajin terinspirasi oleh hewan ulat ini yang sering dijumpai oleh para 

petani di sawah atau perkebunan mereka.  

Sedangkan, Motif Rawan dalam bahasa Indonesia ialah sering atau 

peringatan. Disini yang dimaksud dengan rawan adalah petani yang 

bekerja di sawah pasti memiliki bekas padi atau rumput dikakinya dan 

terkadang membuat luka sampai berdarah. Hal ini yang ingin di sampaikan 

para pengrajin Tanjung Bumi dalam batik ini. Rawan disini merupakan 

peringatan atas bekas luka dikaki para petani. 
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26. Halaman Jenis Motif Sesek Bulu & Liris TB 

 
          Gambar 4. 77 Halaman Jenis Motif Sesek Bulu & Liris TB 

           Sumber : Peneliti, 2019 

Pada halaman ini layout dibuat sesuai konsep desain layout yang diusung. 

Garis pada tiap nama motif tujuannya adalah untuk memperjelas dan 

mempertegas. Motif sesek bulu dalam bahasa Madura atau sisik bulu 

burung dalam bahasa Indonesia. Corak dalam motif ini sangat menyerupai 

sisik bulu seekor burung, para pengrajin terinspirasi oleh burung yang 

masih banyak dijumpai di hutan, sawah atau kawasan pesisir. Sedangkan, 

motif Liris TB ini diambil dari pola garis. Garis digambar dengan penuh 

irama. Pola digambar dari garis - garis yang ada sehingga menjadi batik 

Liris yang bagus dan indah. Membuat siapa saja menyukai batik Tanjung 

Bumi ini. 
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27. Halaman Jenis Motif Ramuk & Suramadu 

 
            Gambar 4. 78 Halaman Jenis Motif Ramuk & Suramadu 

        Sumber : Peneliti, 2019 

Pada halaman ini menjelaskan tentang motif Ramuk/Akar dan motif 

Suramadu, pada layout ini pemberian garis pada setiap nama motif, 

memiliki tujuan untuk memperjelas dan mempertegas. Motif Ramuk/Akar 

dalam bahasa Madura atau akar tumbuhan dalam bahasa Indonesia. Corak 

dalam motif ini diambil dari akar tumbuhan yang sering dijumpai oleh 

masyarakat Tanjung Bumi di sawah. Hal ini membuat para pengrajin 

terinspirasi oleh ramuk.  

Sedangkan, motif Suramadu ini diambil dari bentuk jembatan Suramadu, 

jembatan penghubung antara Kota Surabaya dan Madura ini tidak lagi 

asing. Bahkan Jembatan Suramadu sudah menjadi ikon bagi pulau 

Madura. Corak batik yang digambar sangat menyerupai bentukan 

jembatan Suramadu. Para pengrajin batik Tanjung Bumi banyak 

terinspirasi dari lingkungan sekitarnya. 
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28. Halaman Jenis Motif Kucing Merindu & Daun Kopi 

 
Gambar 4. 79 Halaman Jenis Motif Kucing Merindu & Daun Kopi 

Sumber : Peneliti, 2019 

Pada halaman terakhir pembahasan jenis motif dan corak ini, layout dibuat 

berbeda kembali yaitu model-batik, hal ini dimaksudkan agar pembaca 

mempunyai kesan terakhir ketika selesai memnaca buku ini. Tehnik foto 

yang digunkan adalah long shoot hal ini bertujuan agar sterlihat 

keselurhan, dan apa yang akan disampaikan dapat dipahami audiens 

nantinya. Motif Kucing Merindu dalam bahasa Madura atau kucing 

meringkuh dalam bahasa Indonesia. Corak dalam motif ini dibuat 

menyerupai kucing yang sedang meringkuh, para pengrajin terinspirasi 

oleh hewan kucing karena kucing sangat dekat dengan masyarakat 

Madura, Tanjung Bumi. Sebenarnya pada halaman 32 nama motif ini serta 

filosofi nya sama, akan tetapi yang membedakan adalah coraknya, batik 

Koceng Merinduh berasal dari Desa Telaga Biru sedangkan motif Kucing 

Merindu berasal dari Desa Paseseh.  
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29. Halaman Tentang Penulis 

 
         Gambar 4. 80 Halaman Tentang Penulis 

         Sumber : Peneliti, 2019 

Pada halaman selanjutnya pembaca akan di suguhkan sebuah informasi 

tentang penulis. Halaman ini menjelaskan tentang beberapa informasi yang 

berhubungan langsung dengan penulis. Layout ini dibuat polos dan simpel 

agar terlihat nyaman dan ringan. Juga agar informasi yang di sampaikan 

dapat dipahami dengan baik karena audiens hanya terfokus pada foto serta 

informasi tentang penulis. 

30. Halaman Daftar Pustaka 

 
        Gambar 4. 81 Halaman Daftar Pustaka 

        Sumber : Peneliti, 2019 

Pada halaman ini, layout dibuat polos dan simpel agar mata pembaca dapat 

dengan mudah memahami isi dari buku. Warna background menggunakan 
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coklat karena memiliki kesan tradisional, asli, alami, modern sesuai 

dengan konsep awal yang diusung. 

31. Halaman Cover Belakang 

 
       Gambar 4. 82 Cover Belakang Buku 

         Sumber : Peneliti, 2019 

Pada halaman penutup, cover belakang dibuat polos dengan warna coklat 

agar tetap selaras dengan cover depan. Dan tetap konsisten pada konsep 

awal. Pada cover belakang juga wajib diberi logo Stikom dan logo Dkv 

sebagai identitas bahwa buku ini dibuat oleh mahasiswa Desain Visual 

Komunikasi Stikom Surabaya. 
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b. Media Pendukung 

1. X – Banner 

 
         Gambar 4. 83 Implementasi X - Banner 

Sumber : Peneliti, 2019 

X-Banner merupakan media pendukung utama. Dicetak dalam ukuran 

besar, untuk memberikan kejelasan informasi kepada audiens yang melihat 

dari jarak yang cukup jauh. 
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2. Paper Bag 

 
Gambar 4. 84 Implementasi Paper Bag 

Sumber : Peneliti, 2019 

Paper Bag perlu dibuat dalam menunjang perancangan ini, karena objek 

nya sebuah batik, maka dirasa perlu untuk menggunakan paper bag 

sebagai tas belanja untuk mendukung media promosi. 

3. Packaging Box 

 
Gambar 4. 85 Implementasi Paper Bag 

Sumber : Peneliti, 2019 

Pada Packaging Box bahan yang digunakan yaitu hardbox, disini hardbox 

sangat diperlukan, karena mengingat harga batik yang relatif mahal, maka 

perlu dibuat wadah atau packaging batik yang lebih modern serta 

seimbang dengan harga batik yang ditawarkan. Packaging yang bagus 

dirasa perlu untuk mendukung media promosi. 
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4. Pin 

 
Gambar 4. 86 Implementasi Pin 

Sumber : Peneliti, 2019 

Pin merupakan media pendukung yang wajib ada, karena pin mudah 

dibawa dan cocok untuk souvenir. Media ini dirasa mampu untuk menjadi 

media promosi. 

5. Stiker 

 
      Gambar 4. 87 Implementasi Stiker 

     Sumber : Peneliti, 2019 

Stiker merupakan media pendukung yang mudah di tempatkan dimana 

saja, jal ini membuat media pendukung stiker wajib ada, karena media ini 

dirasa mampu untuk menjadi media promosi dalam memperkenalkan batik 

tulis Tanjung Bumi. 
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6. Pembatas Buku 

 
          Gambar 4. 88 Implementasi Pembatas Buku 

           Sumber : Peneliti, 2019 

Karena yang di rancang adalah sebuah buku, maka diperlukan media 

pendukung pembatas buku, pembatas buku sangat penting disini, pembatas 

buku dibuat dengan 2 alternatif desain agar audiens dapat memilih yang ia 

sukai. 

7. Kartu Nama 

 

Gambar 4. 89 Implementasi Kartu Nama 

Sumber : Peneliti, 2019 

Kartu nama merupakan media pendukung yang wajib ada, karena dengan 

kartu nama kita dapat membagikan sebuah informasi kepada target 
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audiens. Yang mana hal itu menjadi pendukung untuk menarik minat 

target audiens. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Pada bab ini mengenai kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan 

peneliti kepada objek penelitian batik tulis Tanjung Bumi dengan hasil akhir 

berupa perancangan buku dalam bentuk fotografi esai dengan judul “Batik Tulis - 

The Pride of Tanjung Bumi” sebagai upaya memperkenalkan batik khas 

Kabupaten Bangkalan. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, berdasarkan penelitian yang 

telah dilakukan dapat diperoleh sebuah kesimpulan yaitu perancangan buku 

fotografi esai batik tulis Tanjung Bumi sebagai upaya memperkenalkan batik khas 

Kabupaten Bangkalan merupakan media yang sesuai untuk memperkenalkan 

informasi tentang batik tulis Tanjung Bumi. Dengan kata kunci yang telah 

didapatkan yaitu “Pride” yang artinya kebanggan atau sebuah kebanggaan yang 

saling berkaitan. Dengan media buku yang di visualisasikan dengan fotografi esai 

dirasa tepat untuk menarik target audiens. 

Dengan ukuran buku 21 x 21 mengurangi kejenuhan pada ukuran standart 

buku yang ada pada umunya juga dapat lebih menarik minat audiens, dan juga 

penggunaan  kertas jenis Gallery Mess dapat menambah kesan tradisional – 

modern pada buku ini, . Yang dirasa cocok dengan minat target audiens yang 

berusia 20-50 tahun. Buku fotografi esai batik tulis Tanjung Bumi ini diharapkan 

dapat mengedukasi dan menyampaikan informasi secara jelas tentang sejarah, 
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proses pembuatan batik hingga 30 motif beserta filosofi. Hasil dari penelitian ini 

diimplementasikan ke beberapa media seperti X-Banner, Pembatas Buku, Kartu 

Nama, Stiker, Pin, Paper Bag dan Packaging Box. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil dari penelitian mengenai perancangan buku fotografi 

esai batik tulis Tanjung Bumi sebagai upaya memperkenalkan batik khas 

Kabupaten Bangkalan. Berikut terdapat beberapa saran yang diberikan oleh 

peneliti agar perancangan buku fotografi esai batik tulis Tanjung Bumi sebagai 

upaya memperkenalkan batik khas Kabupaten Bangkalan ini dapat menjadi lebih 

baik lagi kedepannya : 

1. Ditambahkan lagi media informasi mengenai batik tulis Tanjung Bumi 

oleh pemerintah setempat. 

2. Penelitian di masa yang akan datang dapat mengembangkan perancangan 

dalam bentuk media lain, seperti video atau lainnya. 
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