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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 
 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara kepulauan dari sabang sampai merauke, 

masing-masing mempunyai suku dan adat istiadat yang berbeda serta mempunyai 

kekayaan alam yang melimpah ruah. NKRI dibangun melalui kultur budaya yang 

beragam diantaranya adalah seni tari, seni lukis, seni patung, seni ukir, seni batik 

masing-masing mempunyai filosofi yang pada substansinya mengajarkan 

kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai budaya. Pelestarian warisan 

budaya bangsa wajib dilakukan oleh segenap generasi muda dan mengangkat 

kearifan lokal serta peduli terhadap lingkungan sehingga akan menjamin 

kelangsungan hidup bangsa. 

Kekayaan alam yang terkandung di Indonesia sangat banyak belum 

teridentifikasi manfaatnya, maka perlu dioptimalkan dalam penelitian dan 

penerapannya. Sumber hayati yang luar biasa baik berupa tumbuhan maupun 

organisme lainnya mempunyai peluang yang besar untuk pemanfaatannya. Jenis-

jenis tanaman yang mengandung zat pewarna alami baru teridentifikasi sekitar 

115 tanaman (Subagiyo, 1997: 7). Tanaman tersebut menghasilkan bermacam-

macam warna diantaranya warna primer, sekunder dan warna tersier, dari tiga 

macam warna ini dapat menghasilkan warna-warna yang tidak terbatas sesuai 

dengan jenis zat warna yang terkandung pada tumbuh-tumbuhan. Contohnya zat 

warna colouring material brazilin arah warna merah, warna merah terkandung 

pada tumbuhan atau warna secang, curcumin menghasilkan warna kuning 
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terkandung pada tumbuhan kunyit, Indigotin arah warna biru terkandung pada 

tumbuhan tom atau nila. Warna-warna yang dihasilkan terkesan unik. 

Zat warna alam merupakan kearifan lokal bangsa Indonesia dan bangsa 

asia diyakini telah dipergunakan selama berabad-abad sebelum diperoleh zat 

warna sintetis atau kimia tepatnya sebelum tahun 1856. Menurut Hendri Suprapto 

(2009: 1) “Nenek moyang bangsa Indonesia telah menggunakan zat warna alam 

sebagai pewarna kain, akan tetapi proses yang dilakukan membutuhkan waktu 

yang cukup lama dibanding dengan warna sintetis yang diperkenalkan pada tahun 

1856”. 

Keunggulan zat warna alami dibandingkan zat warna sintetis, zat warna 

alam bersifat ramah lingkungan dan tidak beracun sedang warna kimia/sintetis 

bersifat racun dan tidak ramah lingkungan.  

Dalam era globalisasi ini permintaan pasar dan konsumen akan interior 

dalam ruangan atau tempat tinggal semakin mengalami peningkatan serta 

kenaikan signifikan dan prospek yang bagus terutama untuk interior, lukisan 

selama ini masih banyak menggunakan kain kanvas dan cat minyak. Dalam 

perkembangannya lukisan dengan pewarna alami masih jarang sekali 

dipergunakan karena proses pengerjaannya yang lumayan rumit dan memerlukan 

waktu lama.  

Menurut Supono Pr (1992: 41) “ Kalau kita memperhatikan perkembangan 

seni lukis sekarang ini, yang mempunyai bermacam-macam manifestasi, 

eksperimental, dan penuh teka-teki; pada hakikatnya sama saja sebagaimana 

dengan seni lukis zaman dulu”. Perkembangan seni lukis sekarang ini semakin 
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pesat dengan media yang beraneka rupa tergantung bahan dan teknik yang 

dipakai. Dalam proses pengerjaannya agar lukisan dapat menghasilkan warna 

yang baik dan maksimal perlu diperhatikan peralatan yang dipergunakan, karena 

zat warna alam sangat sensitif  dengan lingkungan kerja. Pada pewarnaan alam ini 

untuk membangkitkan warna perlu diberikan zat khusus pada proses 

pengerjaannya yang sering disebut  Fiksasi. Fiksasi  menggunakan tawas, kapur 

dan tunjung, maka perlu dilakukan penelitian tentang zat warna alam untuk seni 

lukis pada media kain katun. 

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka peneliti melakukan penelitian di 

Pram’s Batik Natural Colour dan mengambil judul Lukisan Dengan Teknik 

Pewarnaan Alam di Perusahaan Pram’s Batik Natural Colour Yogyakarta. 

 

B. Fokus Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan diatas dapat 

difokuskan masalah yang dikaji dalam permasalahan ini adalah proses 

penggunaan zat pewarna alam untuk seni lukis pada media kain katun di 

Perusahaan Pram’s Batik Natural ColourYogyakarta.  

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mendeskripsikan teknik pewarnaan alam dalam lukisan pada Pram’s Batik 

Natural Colour Yogyakarta. 

2. Mendeskripsikan bentuk lukisan dengan pewarna alam di Pram’s Batik 

Natural Colour Yogyakarta. 
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D. Kegunaan Penelitian 

Diharapkan penelitian yang peneliti lakukan, dapat berguna dan bermanfaat bagi : 

a. Praktisi meliputi :  

1. Hasil penelitian ini dapat dipergunakan oleh seniman lukis dengan 

menggunakan media kain katun. 

2. Hasil penelitian ini dapat dipergunakan oleh perajin seni lukis untuk 

kedepannya 

3. Penulis dapat menambah pengetahuan dan wawasan yang berhubungan 

dengan pewarnaan alami untuk lukisan pada kain katun. 

4. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pembanding dengan karya seni lukis 

lainnya. 

b. Akademisi : 

1. Hasil penelitian ini dapat dikaji lebih jauh untuk mendapatkan zat pengental 

selain tepung tapioka. 

2. Hasil penelitian ini untuk mahasiswa seni rupa dapat menjadi bahan literatur 

mengembangkan ilmu seni rupa. 

 


