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ABSTRAK 

 

Batik merupakan warisan budaya nusantara (Indonesia) yang memiliki nilai tinggi 

dan integrasi artistisk, sarat makna filosofis dan simbol-simbol yang bermakna, 

serta memunjukkan cara berpikir para penghasilnya. Ada lima teknik dalam 

membatik, yaitu teknik canting tulis, teknik celup ikat, teknik printing, teknik cap, 

dan juga teknik colet. Berbagai macam peralatan juga dibutuhkan dalam 

membatik, salah satunya adalah meja batik. Meja batik cap merupakan sarana 

yang digunakan sebagai bantalan ketika melakukan pengecapan. Dengan 

menggunakan meja batik cap, pembatik dapat membuat dan menghasilkan dua 

macam batik, yaitu batik cap dan batik kombinasi. Peralatan yang digunakan 

untuk membatik cap terpisah, sehingga terlihat berantakan dan memakan banyak 

tempat. Metode kualitatif menjadi metode yang digunakan dalam penelitian. 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan studi 

literature. Hasil dari penelitian ini adalah meja batik cap dengan laci sebagai 

tempat peralatan batik seperti canting cap dan juga kompor agar terlihat lebih rapi. 

Meja batik ini juga dilengkapi dengan gantungan untuk menggantung kain yang 

akan dicap. Dibagian bawah meja batik, terdapat alas sebagai tempat kain yang 

sudah di cap. Harapan dari penulis adalah semoga produk yang dihasilkan dapat 

membantu para pembatik ke depannya. 

 

Kata Kunci: Batik Cap, Batik Kombinasi, Meja Batik 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

                                                    

1.1 Latar Belakang Masalah 

Batik merupakan warisan budaya nusantara (Indonesia) yang memiliki nilai 

tinggi dan integrasi artistik, sarat makna filosofis dan simbol-simbol yang 

bermakna, serta menunjukkan cara berpikir para penghasilnya. Menurut Karsam, 

(2019) Batik awalnya berkembang di lingkungan keraton. Seiring dengan 

perkembangan zaman, keraton pun mengalami perubahan. Hal ini membuat 

pengrajin batik di keraton kembali ke daerah masing-masing. Kondisi ini 

berdampak pada perkembangan batik saat itu. Pada tahun 2009, batik diakui oleh 

UNESCO. Batik mulai mengalami peningkatan dan puncaknya adalah tahun 2010 

hingga 2017. Tetapi setelah adanya pasar bebas ASEAN, batik dari luar 

negeri/batik printing mulai masuk ke Indonesia. Hal ini menyebabkan batik di 

Indonesia mengalami penurunan.  

 

Menurut Ario Suapdnomo, (2020) ada lima teknik dalam membatik, yaitu 

teknik canting tulis, teknik celup ikat, teknik printing, teknik cap, dan juga teknik 

colet. Teknik cap adalah salah satu proses membatik yang secara ekonomi lebih 

produktif dibandingkan dengan menyanting. Selain itu, cap juga bisa 

dikembangkan menjadi batik kombinasi. Salah satu perlengkapan batik yang 

paling umum selain canting adalah meja batik. 

Terkait dengan meja batik yang sudah ada, meja ini masih memiliki 

kekurangan, yaitu memakan banyak tempat dan berantakan karena peralatan yang 

digunakan terpisah. Pada kesempatan ini penulis akan membuat pengembangan 

Gambar 1.1 Macam Macam Motif Khas Indonesia 

(Sumber: www.google.com) 
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meja batik dengan menambahkan laci sebagai wadah untuk menaruh peralatan 

sehingga lebih rapi. 

 

1.2 Rumusan Masalah     

Rumusan Masalah yang diambil berdasarkan latar belakang masalah di atas 

adalah bagaimana mengembangkan meja batik cap. 

 

1.3 Batasan Masalah  

Ruang lingkup Tugas Akhir berdasarkan rumusan masalah di atas tentang 

pengembangan desain produk meja batik cap yaitu: 

1. Pengembangan meja batik cap, yaitu dari bentuk awal meja saja 

dikembangkan menjadi meja, tempat kompor dan cap. 

2. Bahan meja terbuat dari kayu. 

 

1.4 Tujuan  

Tugas Akhir ini memiliki tujuan, yaitu menghasilkan pengembangan meja 

batik cap. 

 

1.5 Manfaat 

Tugas Akhir ini memiliki manfaat berupa: 

1. Bagi lembaga (Universitas Dinamika) dan program studi S1 Desain Produk 

adalah sebagai sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang 

furniture dan sebagai referensi dalam perancangan di bidang desain produk. 

2. Sebagai referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan 

dengan pengembangan produk meja batik cap. 

3. Dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang cara 

meningkatkan pengembangan desain produk meja batik. 

Gambar 1.2 Peralatan Batik Cap 
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4. Dapat menambah pengetahuan dan sumbangan pengembangan desain produk 

meja batik untuk para pengrajin batik. 
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BAB II  

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Meja 

Seperti yang dijelaskan oleh para ahli dan bagaimana Kamus Besar Bahasa 

Indonesia menjelaskan dan menafsirkan arti kata meja, Meja merupakan perkakas 

atau perabot yang memiliki permukaan datar dan kaki sebagai penyangga, meja 

sering digunakan untuk meletakkan benda atau makanan. 

 

2.2 Meja Batik Cap 

Menurut Kudiya, (2018) Meja batik cap adalah sarana yang digunakan 

sebagai bantalan ketika melakukan pengecapan. Meja ini memerlukan standarisasi 

yabg baik sehingga dapat menghasilkan pengecapan yang baik pula. Ukuran meja 

cap telah disesuakan dengan ukuran kain mori untuk memudahkan ketika 

mengecap. 

 

2.3 Kompor 

Menurut Tohyan Prianto (2018) kompor merupakan alat masak yang 

menghasilkan panas tinggi. Kompor memiliki tempat bahan bakar yang tertutup 

dan tidak terhubung dengan lingkungan luar. Ada beberapa bahan bakar yang 

biasa digunakan untuk kompor adalah minyak, gas, dan juga listrik. 

 

2.4 Jenis Jenis Kompor Portable 

Berdasarkan perkembangan yang ada, kompor memiliki berbagai macam 

jenis. Seperti halnya kompor portable yang juga memiliki banyak varian seperti 

berikut: 
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1. Kompor Portable Minyak  

Kompor portable minyak adalah salah satu jenis yang paling tradisional. 

Kompor ini cocok untuk penggunaan darurat ketika kompor gas di rumah 

kehabisan bahan bakar atau kompor listrik tidak bisa digunakan. Kompor ini 

memiliki panjang 35,5 cm, lebar 35,5 cm, tinggi 34,5 cm, serta memiliki berat 

sebesar 3,3 kg.  

2. Kompor Portable Gas  

Kompor seperti ini biasanya dilengkapi dengan tempat penyimpanan gas 

dalam tabung logam kecil. Kompor portable gas biasanya paling cocok untuk 

berkemah karena ringan dan praktis. Kompor ini memiliki panjnag 24,6 cm, 

lebar 20 cm, tinggi 8,9 cm, serta memiliki berat sebesar 2 kg. 

3. Kompor Portable Listrik  

Kompor portable listrik memiliki model yang ergonomis, sehingga tidak 

memakan tempat. Kompor ini memiliki dimensi 30x11x35 cm, serta memiliki 

berat sebesar 3 kg.  

 

Gambar 2.1 Kompor Portable Minyak 

(Sumber: www.google.com) 

Gambar 2.2 Kompor Portable Gas 

(Sumber: www.google.com) 

Gambar 2.3 Kompor Portable Listrik 

(Sumber: www.google.com) 
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2.5 Jenis Jenis Material Yang Biasa Dipakai Untuk Meja Batik 

Material merupakan bahan mentah yang akan dipakai untuk membuat 

barang lain. Ada beberapa jenis material, salah satunya adalah kayu. Beberapa 

jenis kayu yang cocok untuk furnitur, yaitu: 

1. Kayu Jati 

Kayu jati umumnya dianggap sebagai kayu yang memiliki serat paling indah. 

Tidak hanya terkenal karena keindahannya, tetapi juga karena daya tahannya 

yang kuat terhadap cuaca, suhu, jamur, dan serangga. Karena kelebihannya, 

kayu jati merupakan salah satu kayu yang paling mahal di pasaran. 

 

2. Kayu Merbau 

Karena tingkat kekerasannya, kayu merbau banyak digunakan sebahai bahan 

pembuatan furniture minimalis. Jenis kayu ini memiliki warna kemerahan 

dan sangat tahan terhadap serangan serangga. Karena kualitas tersebut, kayu 

merbau menjadi pengganti kayu jati. 

 

 

Gambar 2.4 Kayu Jati 

(Sumber: www.google.com) 

Gambar 2.5 Kayu Merbau 

(Sumber: www.google.com) 
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3. Kayu Mahoni 

Kayu mahoni sangat melimpah di Indonesia, terutama di pulau Jawa. Kayu 

mahoni telah menjadi pengganti kayu jati karena harganya yang relative 

murah. Kayu mahoni memiliki tekstur yang halus, mudah dipotong, dan 

dibentuk. 

 

4. Kayu Sonokeling 

Kayu sonokeling berwarna ungu kehitaman yang unik dengan tekstur yang 

indah. Kayu ini sangat awet dan tahan terhadap serangga. Kayu sonokeling 

memiliki harga yang jauh lebih murah daripada kayu jati. 

 

5. Kayu Jati Belanda 

Kayu jati Belanda sering disebut sebagai kayu peti kemas karena kayu ini 

sering digunakan untuk mengemas barang-barang impor. Kayu ini memiliki 

warna kuning keemasan, serta urat dan simpulnya yang unik membuatnya 

terlihat menarik. 

Gambar 2.6 Kayu Mahoni 

(Sumber: www.google.com) 

Gambar 2.7 Kayu Sonokeling 

(Sumber: www.google.com) 



8 

 

 

 

 

 

 

2.6 Furnitur 

Menurt Kresna Virgitta Permana, (2019) Furniture adalah sesuatu yang 

tidak dapat dipisahkan dengan sebuah ruangan. Tanpa adanya sebuah furniture, 

maka ruangan akan terlihat kosong. Furnitur itu sendiri terdiri dari kursi, meja, 

lemari, dll. 

 

2.7 Jenis Jenis Furnitur  

Menurut Taufiq Hidayat, (2015) Furnitur secara umum dianggap sebagai 

barang fungsional yang dapat digunakan sesuai fungsinya, selain untuk 

mempercantik elemen suatu ruangan. Berikut kumpulan model desain furnitur: 

1. Knowdown Furnitur 

Knowdown furnitur adalah pembuatan dengan sistem bongkar pasang karena 

dapat dirakit dan dilepas kembali. Kekuatan pada furnitur knowdown terdapat 

pada baut atau sekrup yang dapat digunakan sebagai pengikat antar bagian, 

karena lem tidak digunakan sama sekali untuk menyambung antar komponen.   

 

 

 

 

 

Gambar 2.9 Knowdown Furnitur 

(Sumber: www.google.com) 

Gambar 2.8 Kayu Jati Belanda 

(Sumber: www.google.com) 
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2. Furnitur Multifungsi  

Furnitur multifungsi adalah furnitur dengan berbagai fungsi yang dapat 

memenuhi kebutuhan rumah tangga. Furnitur jenis ini dapat menghemat 

penggunaan lahan karena hanya menggunakan sedikit lahan sehingga furnitur 

terlihat sederhana.  

 

 

3. Loose Furnitur  

Loose furnitur adalah jenis furnitur yang bentuknya bervariasi dan dapat 

dipindahkan dengan mudah.  

 
       
 

4. Built in Furnitur 

Built in ukuran yang cocok dan tidak dapat dipindahkan. Furnitur jenis ini  

banyak digunakan oleh masyarakat untuk memanfaatkan ruang secara 

maksiimal dan membuatnya sesuai dengan kebutuhannya. Itu karena furnitur 

ini adalah jenis furnitur yang dirancang khusus untuk area tertentu.  

 
      
 

Gambar 2.10 Furnitur Multifungsi 

(Sumber: www.google.com) 

Gambar 2.11 Loose Furnitur 

(Sumber: www.google.com) 

Gambar 2.12 Built in Furnitur 

(Sumber: www.google.com) 
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2.8 Sistem dan Konstruksi Furnitur 

Menurut Taufiq Hidayat, (2015) Ada berbagai jenis furnitur dan sistem 

konstruksi yang digunakan untuk menyambung komponen-komponen furnitur, 

yaitu: 

1. Butt joints adalah teknik paling sederhana untuk menyambung kayu 

berbentuk siku. Sambungan yang digunakan untuk mengikat membutuhkan 

paku, sekrup, dan lem. Teknik ini memiliki kekurangan, terutama bila 

hasilnya tidak rapi dan terlihat agak kasar. 

 

2. Mitred Butt Joints adalah jenis sambungan yang menghubungkan kedua sisi 

paku, sekrup, dan lem. Namun tidak seperti butt joints, ujung siku dipotong 

membentuk sudut 45 derajat, sehingga kedua sisinya disatukan membentuk 

sudut 90 derajat. Teknik ini memiliki kelebihan, yaitu sambungan yang dibuat 

terlihat lebih rapi. Kelemahannya, adalah sudut pemotongan harus akurat dan 

tepat, jika tidak sambungan akan offset dan jika digabungkan tidak akan 

membentuk sudut 90 derajat. 

   
3. Lap Joint adalah teknik penyambungan sederhana karena hanya 

menghubungkan dua bagian menjadi satu sambungan. Namun kerumitan dari 

teknik ini adalah harus benar-benar memperhatikan ketebalan bagian yang 

akan disambung untuk mendapatkan ketebalan yang tepat. Ada berbagai jenis 

lap joint sesuai dengan kebutuhannya, yaitu half lap joint, mitred half lap, 

Gambar 2.13 Butt Joints 

(Sumber: www.google.com) 

Gambar 2.14 Mitred Butt Joints 

(Sumber: www.google.com) 
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cross lap, dovetail crossed lap. 

 

 

4. Mortise & Tenon Joint adalah suatu metode penyambungan kayu dengan cara 

membuat lubang (mortise) pada satu sisi untuk disambung dan lidah (tenon) 

yang akan dimasukkan ke dalam mortise pada sisi lainnya. Sistem mortise & 

tenon bervariasi sesuai dengan bentuk dan model struktur yang akan dibuat. 

Keuntungan dari teknik ini adalah sambungan terlihat rapi, tetapi sistem 

sambungan sulit untuk memotong antara mortise & tenon yang harus sama 

agar terlihat sejajar dan rapi. 

 

2.9 Ergonomi 

Istilah ilmu tentang bagaimana mengkoordinasikan manusia dengan 

pekerjaan dan lingkungan kerjanya untuk menciptakan kenyamanan, keselamatan, 

dan mencegah  cedera dan gangguan kesehatan, sehingga meningkatkan efisiensi 

kerja dan kualitas hidup manusia. Ergonomi berasal dari bahasa Yunani dan 

terdiri dari dua kata yaitu "ergon” yang berarti kerja dan “nomos” yang berarti 

aturan atau hokum. Sederhananya, ergonomi adalah aturan atau standar dari suatu 

sistem. Ergonomi adalah ilmu tentang bagaimana orang menyesuaikan perkerjaan 

dan lingkungan kerja mereka untuk menciptakan kenyamanan, keselamatan, dan 

Gambar 2.15 Lap Joints 

(Sumber: www.google.com) 

Gambar 2.16 Mortise & Tenon Joint 

(Sumber: www.google.com) 
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mencegah cedera dan masalah kesehatan untuk meningkatkan efisiensi kerja dan 

kualitas hidup manusia. 

 

2.10  Antropometri  

 Menurut Julius Panero dan Martin Zelnik, (1979) Antropometri adalah ilmu 

yang khusus mempelajari pengukuran tubuh manusia yang dapat digunakan untuk 

mengetahui perbedaan ukuran setiap individu. 

 

2.10.1 Antropometri Meja Batik Cap 

Tujuan dari tinjuan antropometri pada meja batik cap adalah untuk 

memungkinkan penulis mengidentifikasi produk sesuai dengan ukuran dan 

aktivitas tubuh manusia. Ukuran antropometri meja batik cap itu sendiri 

mengikuti standar internasional untuk ukuran manusia. 

 

  

Gambar 2.17 Antropometri 

(Sumber: www.google.com) 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Jenis Penelitian  

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 

metode penelitian kualitatif, yaitu metode yang didasarkan pada penelitian faltual 

di lapangan. Triangulasi dan metode analisis merupakan teknik yang digunakan 

untuk mengunmpulkan data dan mengetahui macam-macam fitur yang akan 

diproduksi. 

 

3.2 Objek Penelitian 

Dari permasalahan yang ada, objek penelitian yang diambil oleh penulis 

adalah meja, dimana meja tersebut akan dikembangkan melalui berbagai fitur 

untuk memudahkan penggunanya. 

 

3.3 Unit Analisis 

Analisis pada penelitian ini adalah pengamatan pada meja batik cap, dan 

unit analisis penelitian ini merupakan perilaku/kegiatan pengrajin batik. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis, dijelaskan seperti 

berikut ini. 

 

3.4.1 Observasi 

Merupakan teknik pengumpulan data untuk melakukan atau mengamati 

objek penelitian di lapangan. Data diperoleh dari pengamatan, seperti perilaku, 

sikap, dan interaksi manusia. Menentukan sebuah produk yang akan dipelajari 

biasanya dimulai dengan observasi dan menentukan hal-hal yang akan diobservasi 

sebagai berikut: 

1. Model Meja Batik Cap, 

2. Material, 
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3. Ukuran Produk. 

 

3.4.2 Wawancara 

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan antara penulis dengan 

pakar secara berlangsung. Pada saat kegiatan wawancara terbagi menjadi 

terstruktur dan tidak terstruktur. Pada kesempatan kali ini penulis menentukan 

beberapa narasumber yang akan diwawancarai berikut: 

1. Pengrajin Batik  (Bu Fatimah pemilik Griya Amirah Surabaya) 

a. Ukuran meja batik cap? 

b. Apakah menambah laci untuk tempat canting cap memberikan 

kemudahan/praktis untuk pengguna? 

2. Pengusaha mebel atau furnitur 

3. Akademisi 

 

3.4.3 Studi Literatur 

Merupakan metode pengumpulan data dengan mencari bahan dari website, 

artikel, buku, dan jurnal. Dan nantinya akan membutuhan teori bacaan yang 

mendukung keaslian data yang diperoleh. Penelitian ini akan menggunakan 

beberapa literature untuk menentukan: 

1. Model Meja Batik Cap, 

2. Material, 

3. Ukuran Produk. 

 

3.5 Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah model dari 

Miles dan Hubermen yang membagi bebrapa langkah-langkah analisis seperti 

berikut: 

1. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah proses dari beberapa teknik seperti observasi, 

wawancara, studi literatur. 
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2. Reduksi Data 

     Penulis melakukan pengelompokan data serta memfokuskan data agar tidak 

melebar dan data semakin akurat. 

3. Penyajian Data 

Proses penyajian data dilakukan untuk meninjau serta menganalisis data yang 

sudah direduksi. Sehingga dapat menunjukkan pola dan arti sehingga dapat 

melakukan tahap berikutnya yaitu kesimpulan. 

4. Kesimpulan 

Proses kesimpulan mengambil rangkuman dari data yang disampaikan 

sehingga data tersebut menjadi kata kunci dari permasalahan penulis, 

sehingga penulis menjadi maksimal serta mendapatkan hasil yang maksimal. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Dalam bab ini penulis membahas metode yang akan diaplikasikan pada 

pembuatan karya serta hasil dari rancangan. Hasil observasi dan wawancara serta 

teknik yang digunakan dalam desain produk batik cap dengan memanfaatkan 

motif batik kontemporer berbasis budaya local jombang dengan teknik batik 

kombinasi. 

4.1 Hasil Pengumpulan Data 

 

4.1.1 Observasi 

Observasi penulis terhadap produk meja batik yang digunakan Griya 

Amirah Surabaya pada tanggal 08 September 2021 pukul 14.00 WIB. Data yang 

diperoleh selama observasi:  

1. Model meja batik cap sama seperti meja batik cap pada umumnya 

2. Meja batik cap menggunakan material berupa kayu mahoni 

3. Ukuran meja batik cap adalah  panjang 120 cm, lebar 80 cm, dan tinggi 75 cm 

 

4.1.2 Wawancara 

Penulis mewawancarai dua orang praktisi yang ahli di bidangnya, yaitu 

Karsam, MA., Ph.D. selaku praktisi dan juga pembatik dan Jefri selaku praktisi 

kedua ahli dalam bidang furniture. Selama wawancara, peneliti mendapatkan data 

sebagai berikut:  

1. Wawancara pada Karsam, MA., Ph.D., selaku praktisi pertama dan pembatik 

pada tanggal 21 September 2021.  

a. Ukuran meja batik 120 cm x 50 cm x 85 cm 

b. Diameter wajan 30 cm 

c. Ukuran canting cap 20 cm x 20 cm hingga 40 cm x 40 cm 

d. Memberikan gantungan untuk kain dengan tinggi gantungan 50 cm 

e. Memberikan lubang pada meja sebagai tempat masuknya kain setelah 

dicap 

f. Memberikan papan dibagian bawah meja sebagai alas jatuhnya kain 
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g. Bahan kayu yang disarankan adalah kayu jati karena kuat dan tahan 

terhadap rayap 

2. Wawancara pada Jefri selaku praktisi kedua pada hari tanggal 22 Oktober 

2021.  

a. Ukuran meja batik adalah 120 cm x 40 cm x 75 cm 

b. Ukuran laci canting 40 cm x 40 cm x 15 cm 

c. Ukuran laci kompor 40 cm x 40 cm x 35 cm 

d. Material yang sering digunakan untuk furnitur adalah kayu jati, mahoni, 

jati belanda, pinus, sengon, dan meranti 

e. Finishing yang disarankan adalah menggunakan mowilex dengan air 

sebagai pencairnya 

 

Kesimpulan dari wawancara di atas adalah meja batik memiliki panjang 120 

cm, lebar 60 cm, dan tinggi 70 cm. Ukuran ini kurang sesuai dengan panjang kain 

batik, sehingga penulis mengembangkan ukuran meja batik menjadi panjang 137 

cm, lebar 81 cm, dan tinggi 70 cm. 

 

4.1.3 Studi Literatur 

Melakukan langkah pada studi literatur melalui buku, jurnal, serta website 

yang diakui kebenarannya. Berikut data yang diperoleh oleh penulis: 

1. Ukuran standart meja batk adalah 120 cm x 40 cm x 75 cm 

2. Ukuran kompor portable gas adalah 24,6 cm x 20 cm x 8,9 cm 

3. Ukuran canting cap adalah 20 cm x 20 cm 

4. Finishing yang digunakan adalah mowilex dengan air sebagai pencairnya 

 

4.2 Proses Analisis 

 

4.2.1 Analisis Warna 

Warna adalah kesan cahaya pada mata yang dipantulkan dari suatu objek 

yang terpapar. Memilih warna yang tepat untuk sebuah produk akan menciptakan 

warna uniknya sendiri, memberikan tampilan dan nuansa yang diinginkan. 
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Tabel 4.1 Analisis Warna 

 No. Warna Makna 

1. Yellow Ox 

  

Modern minimalis, cerah 

2. Red Mahogany 

 

Klasik, hangat 

3. Light Walnut 

 

Anggun, elegan 

4. Akasia 

   

Indah, Klasik 

5. Papua Rose 

 

Klasik, vintage, unik 

(Sumber: https://www.catkayu.com/apa-itu-cat-kayu-warna-natural-3638.html) 

 

Setelah menganalisa warna, penulis memutuskan untuk memadukan warna 

asli dari serat dan tekstur kayu dengan finishing akasia untuk menambah kesan 

indah dan klasik pada produk.  
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4.2.2 Analisis Bentuk 

Berdasarkan hasil pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan 

studi literature, penulis telah menemukan hasil untuk pembuatan meja batik cap. 

Meja batik cap ini mempunyai gaya desain klasik dan minimalis. Serta 

penambahan beberapa fitur pada meja batik seperti laci tempat kompor, laci 

tempat canting cap, serta gantungan untuk kain. Penulis melakukan analisa bentuk 

berdasarkan meja batik cap terdahulu yang minim akan fitur. 

 

4.2.3 Analisis Material 

Dalam proses pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi 

literatur penulis telah menemukan beberapa jenis kayu yang buasa digunakan 

pada meja batik cap. Data yang tertera merupakan hasil wawancara dengan 

beberapa orang. 

Tabel 4.2 Jenis Kayu  

No. Jenis Kayu Sifat 

1. 

 

Kayu Jati 

1. Kualitas yang bagus  

2. Kuat terhadap cuaca, suhu, jamur, dan serangga 

3. Memiliki serat paling indah 

2. 

 

Kayu Merbau 

1. Tahan terhadap serangga 

2. Memiliki permukaan yang licin dan halus 

3. Memiliki tekstur yang kasar 

3 

 

Kayu Mahoni 

1. Memiliki serat yang lurus 

2. Tidak mudah mengalami penyusustan 

3. Memiliki daya tahan yang cukup lama 
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4. 

 

Kayu Sonokeling 

1. Anti terhadap jamur dan rayap 

2. Memiliki corak warna kayu yang indah 

3. Memiliki tekstur permukaan yang halus 

4. Memiliki dua macam serat, yaitu lurus dan 

bergelombang 

4. 

 

Kayu Jati Belanda 

1. Memiliki serat kayu yang halus 

2. Memiliki bobot yang ringan 

3. Memiliki warna yang cerah 

 

Dari beberapa kayu di atas, penulis memilih jenis kayu jati Belanda, karena 

memiliki kualitas yang bagus serta cocok dijadikan untuk sebuah furnitur. Tetapi 

karena kurangnya biaya, penulis akhirnya menggunakan multiplek. 

 

4.2.4 Analisis Ergonomi 

Desain produk membutuhkan ergonomi agar produk aman dan nyaman 

digunakan. Berikut ini adalah analisis ergonomi meja batik cap: 

Tabel 4.3 Analisis Ergonomi 

No. Keterangan Ukuran 

1. Panjang Meja 120 cm 

2. Lebar Meja 40 cm 

3. Tinggi Meja 70 cm – 75 cm 

 

Ukuran tabel diatas adalah ukuran standart untuk sebuah meja. Meja batik 

cap yang akan digunakan memiliki ukuran 137 cm x 81 cm x 70 cm. Ukuran ini 

didapat dengan menyesuaikan lebar kain batik. 

 

4.3 Jenis Sambungan 

Pada proses pembuatan meja batik cap terdapat beberapa bagian yang 

menggunkan teknik sambungan, memiliki tujuan agar produk yang dihasilkan 

terkesan rapi. Mitered butt joint merupakan sambungan yang dipilih. 
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Tabel 4.4 Jenis Sambungan 

 

 

 

 

 

 

 

Mitred Butt Joints 

Ujung siku dipotong 

membentuk sudut 45 

derajat, sehingga ketika 

dua sisinya disatukan 

akan membentuk sudut 

90 derajat. Hasil 

sambungan dari teknik ini 

lebih rapi. Kekurangan 

dari teknik ini adalah 

sudut potongan harus 

presisi agar sambungan 

tidak offset. 

 

4.4 Gambaran Produk 

 

4.4.1 Konsep Rancangan Produk  

Konsep dari meja batik cap ini terinspirasi dari meja khas Jawa yang 

dimodifikasi menjadi kombinasi elegan dan minimalis, karena memiliki ukiran 

pada papan gantungan meja.  

 

4.4.2. Komputerisasi 

Pada tahap komputerisasi penulis menggambar vector dan gambar teknik 

dengan menggunakan software seperti corel draw. 

1. Gambar Teknik 

 Ukuran produk yang digunakan menggunakan satuan centimeter. 

a. Tampak Depan 

 
Gambar 4.1 Gambar Teknik Tampak Depan 
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b. Tampak Samping Kanan 

 
Gambar 4.2 Gambar Teknik Tampak Samping Kanan 

 

c. Tampak Samping Kiri 

 
Gambar 4.3 Gambar Teknik Tampak Samping Kiri 

 

d. Tampak Atas 

 
Gambar 4.4 Gambar TeknikTampak Atas 

 

 

2. Gambar Vektor 

a. Tampak Pespektif 

 
Gambar 4.5 Vektor Tampak Pespektif 
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4.4.3 Biaya Perkiraan Produksi 

Pada tahap ini penulis merancang biaya perkiraan produksi agar penulis 

dapat mengetahui biaya yang akan dikeluarkan. 

Tabel 4.5 Biaya Perkiraan Produksi 

BAHAN HARGA 

Kayu jati belanda Rp. 270.000 

Triplek 9mm Rp. 260.000/ 2 buah 

Triplek 4mm Rp. 105.000 

Papan Potongan Rp. 20.000 

Ukiran Rp. 350.000 

Paku Rp. 30.000 

Lem Rajawali Rp. 19.000 

Lem G Rp. 15.000/ 2 buah 

Plitur Mowilex Rp. 79.000 

Kuas Rp. 9.000 

Kertas Gosok Rp. 24.000/ 2 buah 

Alat Pahat Rp. 20.000 

Kuas Rp. 4.000 

Tukang Rp. 495.000 

TOTAL Rp. 1.700.000 

 

4.4.4 Proses Pembuatan Meja Batik Cap 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6 Proses Pembuatan Meja Batik Cap 
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4.4.5 Hasil Akhir 

 

 

 

Gambar di atas menunjukkan meja batik cap tampak kanan. Bagian ini 

memiliki laci yang berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan kompor serta 

wajan yang berdiameter 30 cm. 

Gambar 4.7 Meja Batik Tampak Samping Kanan 

Gambar 4.8 Laci Tempat Kompor 

Gambar 4.9 Meja Batik Tampak Samping Kiri 
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Gambar di atas menunjukkan meja batik cap tampak kiri. Bagian ini 

terdapat dua buah laci yang berfungsi untuk menyimpan peralatan mrmbatik, 

seperti canting cap, malam, kain batik. 

Gambar di atas menunjukkan meja batik cap tampak depan. Terdapat 

gantungan untuk menggantuk kain batik yang nantinya akan dicap. 

 

 

 

Gambar 4.10 Laci Tempat Peralatan Batik 

Gambar 4.11 Meja Batik Tampak Depan 

Gambar 4.12 Cara Menggantung Kain 
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Gambar 4.13 Lubang Untuk Kain Batik 

Gambar 4.14 Contoh Penggunaan Meja Batik 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan  

Kesimpulan yang diperoleh melalui penelitian pengembangan produk meja 

batik cap adalah sebagai berikut: 

1. Memberikan laci sebagai tempat untuk menyimpan peralatan batik cap seperti 

canting cap, wajan, dan kompor agar lebih rapi 

2. Memberikan gantungan pada meja untuk menggantung kayu yang belum di 

cap 

3. Memberikan papan pada bagian bawah meja sebagai tempat menampung kain 

yang sudah di cap 

 

5.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian pengembangan produk meja batik cap, maka 

saran untuk pengembangan meja batik cap adalah sebagai berikut: 

1. Dapat menggunakan jenis material yang berbeda 

2. Dapat mengembangkan fitur-fitur baru kedepannya 

3. Bentuk dan desain dapat bervariasi mengikuti perkembangan jaman 
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