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Abstract— Sebagai produk seni yang diminati banyak 
orang, desain batik tidak hanya harus bercitarasa seni 
tinggi, tetapi juga harus sesuai dengan ekspektasi 
pelanggan. Oleh karena itu, ketika seorang desainer batik 
mulai merancang desain baru, ia harus mengintegrasikan 
banyak permintaan berdasarkan prospektif pelanggan; 
tidak hanya permintaan teknis dan objektif, tapi juga 
estetika, emosional dan faktor pengalaman lainnya. 
Desainer tersebut harus dapat menyeimbangkan fungsi logis 
dan emosional, informasi dan inspirasi. Metode Kansei 
Engineering merupakan pendekatan desain yang 
didasarkan pada kondisi ini.  

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik 
kepustakaan dan juga teknik komunikasi, yaitu dengan 
menyebarkan kuesioner Semantik Diferensial (SD) dengan 
skala Likert kepada konsumen batik di Surabaya. Data 
diolah dengan menggunakan analisis validitas, reliabilitas, 
faktor analisis, regresi linear berganda dan kruskal-wallis. 
Pengukuran awal dilakukan dengan menyebar kuesioner 
SD I ke 80 orang responden yang harus melakukan 
penilaian terhadap preferensi mereka dalam memilih suatu 
batik. Data diolah menggunakan statistik multivariat : 
analisis validitas, reliabilitas, faktor analisis dan regresi 
linear berganda. 

Dari hasil penelitian, didapatkatkan nilai Rsquare 
untuk model regresi yakni sebesar 45,4%, dimana variabel 
utama pembentuk model regresi ialah menarik perhatian 
dengan koefisien 0,674. Selanjutnya, dari hasil analisis 
kruskal-wallis didapatkan karakteristik desain batik tulis 
Jetis yang baru yakni : (1) motif  : geometris, (2) ornamen 
utama : kembang 2, (3) ornamen pengisi : lung-lung an, (4) 
jumlah isen : 3, (5) warna primer : kuning, (6) warna 
sekunder : coklat, (7) ada lis, (8) material kain : primis. 

 
 

I. PENDAHULUAN 
 

Latar Belakang 
Tren pengembangan produk belakangan ini mengarah 

pada suatu produk yang dirancang berdasarkan kebutuhan 
pelanggan (customer-oriented) (Nagamachi, 2006).  Pada 
konsep ini, perusahaan akan menggali keinginan dan 
kebutuhan pelanggan untuk kemudian mengubahnya 
menjadi suatu produk yang berdayaguna. Akan tetapi, 
ketika memilih suatu produk, pelanggan tidak hanya 
mendasarkan pilihannya pada alasan-alasan logis seperti 
fungsi produk. Lebih jauh lagi, emosi dan perasaan ketika 

melihat, merasakan produk tersebut juga kemudian 
menjadi faktor penting dalam memilih produk 
(Scifferstain, 2008). Emosi, perasaan dan keinginan serta 
hasrat tersebunyi dalam benak seseorang ini selanjutnya 
diungkapkan sebagai faktor afektif. 

Faktor afektif pada suatu produk kemudian menjadi 
fokus perhatian lainnya dalam pengembangan suatu 
produk. Untuk menterjemahkan faktor afektif pelanggan 
tersebut, Nagamachi memperkenalkan suatu metode yang 
disebut Kansei engineering. Kansei engineering menjadi 
metode untuk menterjemahkan perasaan, emosi, dan 
impresi seseorang terhadap produk yang diinginkan 
(Nagamachi, 2008).  

Desain yang menggunakan pendekatan terhadap 
Kansei engineering akan memberikan perhatian ke 
perilaku dari beberapa orang ketika mereka melihat 
gambar atau obyek, dan mempelajari bagaimana personal 
preferences mereka terhadap gambar atau objek tersebut. 
Jika metode Kansei Engineering ini dilakukan secara 
tepat, akan dihasilkan suatu produk yang tidak hanya 
berdaya guna tetapi memiliki nilai estetika dan ergonomis 
yang tinggi yang akan memanjakan kansei pelanggan.  

Nilai estetika yang tinggi menjadi indikator kualitas 
Batik sebagai bentuk karya seni. Sebagai salah satu 
identitas daerah, batik mencerminkan karakter dari daerah 
asalnya. Dengan daerah penghasil Batik yang tersebar di 
berbagai kota dan provinsi membuat Batik di Indonesia 
memiliki berbagai macam corak dan warna dengan 
keunikannya masing-masing.  

Salah satu kota penghasil batik tersebut adalah 
Sidoarjo. Batik Sidoarjo yang telah ada sejak tahun 1960-
an tersebut kembali bangkit dengan diresmikannya 
’Kampoeng Batik Jetis’ di daerah Jetis, Sidoarjo 
(Enggaringtyas, 2009). Berbagai tanggapan positif 
muncul setelah didirikannya kampung Batik tersebut, 
baik dari masyarakat sekitar maupun wisatawan asing. 
Menurut pengakuan warga sekitar, tidak jarang 
wisatawan asing melakukan studi di Jetis untuk 
mempelajari budaya Batik Jetis dan cara-cara membatik. 

Potensi Batik Jetis yang terus meroket ini sayangnya 
tidak diimbangi dengan eksplorasi Batik itu sendiri, 
padahal persaingan Batik yang semakin diminati oleh 
semua kalangan ini semakin ketat. Hal ini terlihat dari 
meningkatnya tren memakai Batik pada masyarakat 
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Indonesia secara keseluruhan. Persaingan yang ketat 
memerlukan pengembangan terhadap motif Batik Jetis 
tersebut tanpa mengubah ciri khas batik itu sendri. 

Saat ini, pemerintah daerah setempat belum 
mengeluarkan kebijakan-kebijakan berkaitan dengan 
pengembangan Batik Jetis. Di Malang, penggalian motif 
Batik telah dipelopori oleh ketua penggerak PKK Malang 
Heri Puji Utami dengan SK no 114/POKJA 
III/PKK.KMVII/2007/ yang menunjuk tiga tim ahli untuk 
menyerap aspirasi masyarakat lewat lomba desain batik, 
sekaligus melakukan penggalian sejarah dan budaya 
setempat untuk menggali potensi batik daerah tersebut 
(Wahyu, 2009).  

Hal ini-lah yang mendorong Penulis untuk melakukan 
penelitian terkait ’Rekayasa Desain Batik Tulis Jetis -  
Sidoarjo Melalui Implementasi Metode Kansei 
engineering’. Dengan terus berusaha menggali dan 
memelihara budaya asli dari setiap daerah, kita ikut serta 
dalam melestarikan batik Indonesia. 

 
Ruang Lingkup 

Dari identifikasi masalah diperoleh gambaran dimensi 
permasalahan yang begitu luas. Namun, menyadari 
adanya keterbatasan waktu dan kemampuan, maka 
penulis memandang perlu memberi batasan masalah 
secara jelas dan terfokus. Selanjutnya masalah yang 
menjadi obyek penelitian dibatasi pada: 
1) Sampel produk merupakan produk dari UKM batik 

tulis di Kampung Batik Jetis, Sidoarjo 
2) Karakteristik desain pada penelitian ini terdiri dari : 

a) Karakteristik Motif 
b) Ornamen Utama 
c) Ornamen Pengisi 
d) Jumlah Isen 
e) Warna Primer 
f) Warna Sekunder 
g) List 
h) Material 

3) Penelitian dilakukan sampai tahap aplikasi 
pembuatan batik tulis pada kain dengan karakteristik 
desain sesuai hasil penelitian 

4) Kain batik yang akan digunakan merupakan kain 
untuk membuat baju 

 
Tujuan Penelitian 
Pada akhirnya, penelitian ini bertujuan untuk : 

1) Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 
preferensi pelanggan dalam memilih suatu batik 

2) Mengetahui kansei pelanggan terhadap batik tulis 
Jetis 

3) Merancang kombinasi motif baru dari batik Jetis 
berdasarkan karakteristik desain yang diperoleh 
dari hasil penelitian 
 
 

Manfaat Penelitian 
Dari hasil penelitian ini, diharapkan UKM batik tulis 

di Jetis - Sidoarjo mendapatkan gambaran mengenai 
karakteristik desain batik tulis Jetis yang diminati 
masyarakat. Karakteristik desain ini dapat dijadikan 

panduan untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan 
pada akhirnya meningkatkan omset penjualan penjualan 
batik khususnya 

 
Sistematika Penulisan 
Berikut sistematika penulisan tugas akhir yang berjudul 
’Rekayasa Desain Batik Tulis Jetis Menggunakan Metode 
Kansei engineering’ 
BAB I : Pendahuluan 
Bab pendahulian terdiri dari beberapa sub-bab pokok 
yakni latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 
penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, serta 
sistematika penulisan. 
BAB II  : Tinjauan Pustaka 
Menguraikan teori-teori yang menunjang 
penulisan/penelitian yang dapat diperkuat dengan 
menunjukkan hasil penelitian sebelumnya. 
BAB III : Metodologi Penelitian 
Menjelaskan cara pengambilan dan pengolahan data 
dengan menggunakan alat-alat analisis yang ada. 
BAB IV : Analisa dan Pembahasan 
Membahas tentang keterkaitan antar faktor-faktor dari 
data yang diperoleh pada masalah yang diajukan 
kemudian menyelesaikan masalah tersebut dengan 
menggunakan metode yang diajukan untuk kemudian 
menganalisa proses dan hasil penyelesaian masalah 
BAB V  : Kesimpulan dan Saran 
Bab ini terdiri dari kesimpulan yang berisi jawaban dari 
masalah yang diajukan penulis yang diperoleh dari hasil 
penelitian, dan saran yang ditujukan kepada pihak-pihak 
terkait sehubungan dengan hasil penelitian. 
 
 

I.     METODOLOGI PENELITIAN 
 
1) perancangan awal penelitian 

Pada tahap ini akan diidentifikasi grup target, ceruk 
pasar dan spesifikasi dari produk baru.  

2) pengumpulan kansei words 
Kansei words dapat berupa kata sifat, kata benda, 
kata kerja dan terkadang kalimat; seperti cantik, 
elegan, premium, cerdas, sederhana, besar, penuh 
warna, merah, biru, kotak, mudah digunakan, dan 
lainnya (Nagamachi, 2011). Tahap ini merupakan 
bagian dari metode Category Classification yang 
merupakan sebuah pohon struktur dari kejadian 
utama sampai bagian-bagian kejadian lainnya. 
Metode ini awalnya digunakan ketika CEO Mazda 
ingin mengembangkan sebuah mobil sport baru 
dengan target anak muda yang kemudian 
menghasilkan Miata (MX5) sports car. Pada tingkat 
ini, dilakukan beberapa tahapan, yakni : 
a) wawancara dan referensi  

Wawancara dilakukan dengan pelanggan, 
desainer Batik dan penjaga maupun pemilik toko 
Batik.  

b) k-cards 
Hasil kata-kata kunci yang didapatkan saat 
wawancara dan dari referensi bacaan (majalah, 
koran, dll) kemudian dituliskan dalam sebuah 
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kartu yang dinamakan K-cards. Selain itu, 
Penulis juga melihat foto-foto yang didapatkan 
dan menganalisa satu-per-satu untuk 
mendapatkan kata kunci dari setiap foto yang 
diambil. Kemudian kata-kata kunci tersebut 
diklasifikasikan untuk mendapatkan sebuah 
konsep utama dari pengembangan produk yang 
akan dilakukan. 

3) penyusunan kuesioner Semantik Diferensial (SD) 
Semantik Diferensial (SD) merupakan pengukuran 
psikologis yang dirancang oleh C.E. Osgood dan 
rekan-rekannya (Osgood et al,1957). Pada tahap ini, 
kansei words yang telah dikumpulkan sebelumnya 
dipasangkan dengan lawan dari kansei words 
tersebut. Akan tetapi, ada beberapa hal yang harus 
diperhatikan seperti penggunaan kata ‘cantik’ 
dimana lawan katanya adalah ‘jelek’. Namun, tentu 
saja dalam sebuah pengembangan produk tidak ada 
perusahaan yang menginginkan sebuah produk yang 
‘jelek’. Oleh karena itu, beberapa kata sebaiknya 
dibuat dalam bentuk negatif-nya saja; cantik – tidak 
cantik. Kemudian, kata-kata ini diberi skala. 

4) penyebaran kuesioner SD I 
Tahap ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner 
ke pelanggan maupun penjual batik untuk 
mengevaluasi setiap pasangan kata kansei yang telah 
dirancang. 

5) analisis statistika I 
Penyeleksian kata kansei I dilakukan dengan 
beberapa metode statistika seperti uji validitas, uji 
reabilitas dan analisis faktor. Hasil dari tahap ini 
mungkin akan terjadi pereduksian pasangan kata 
kansei, sehingga pasangan kata kansei yang akan 
disusun untuk kuesioner selanjutnya berkurang. 

6) pengumpulan sampel produk 
Seorang Kansei Engineer harus mengumpulkan 
contoh produk yang sesuai dengan hasil preferensi 
kansei pelanggan terhadap produk yang diinginkan. 
Dalam penelitian ini akan dikumpulkan beberapa 
sampel batik tulis Jetis yang didapat dari UKM-
UKM batik tulis Jetis. Sampel produk terdiri dari 
kain batik tulis utuh berukuran 2m x 1.5m sejumlah 7 
buah. 

7) penyebaran kuesioner SD II 
Pada kuesioner SD II, responden diminta kembali 
untuk memberikan penilaian untuk tiap tiap sampel 
produk dikaitkan dengan pasangan kata kansei yang 
diberikan. 

8) analisis statistika II 
Berikutnya dilakukan analisa statistika dengan 
menggunakan analisa cluster untuk mendapatkan 
variabel kansei yang paling dominan. Selanjutnya, 
kata kansei tersebut akan dijadikan patokan dalam 
penciptaan desain motif Batik Jetis. 

9) rekayasa desain 
Hasil analisa statistika diatas adalah sejumlah 
kategori desain dan elemen yang sesuai dengan 
kansei pelanggan Batik. Selanjutnya hasil ini akan 
didiskusikan dengan desainer Batik untuk 
mendapatkan masukan-masukan desain yang lebih 

artistik dan inovatif tanpa mengubah hasil kansei 
pelanggan itu sendiri. Untuk itu, pada tahap ini 
Penulis akan bekerja sama dengan beberapa fashion 
designer di Surabaya untuk menciptakan desain yang 
sesuai dengan keinginan pelanggan dan berdaya jual 
tinggi. 

10) Kesimpulan 
Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan atas desain 
yang didapatkan. 

Perancangan Awal 
Penelitian

Pengumpulan Kansei 
Words

Penyusunan Kuisioner SD I

Penyebaran Kuisioner SD I

Analisis Statistika I
(Uji Validitas, Reliabilitas, 

Analisis Faktor)

Pengumpulan Sampel 
Produk

Penyebaran Kuisioner SD II

Analisis Statistika II
(Regresi Linier Berganda 

dan Kruskal-Wallis)

Rekayasa Desain 

Implementasi Desain

Kesimpulan

 
 

GAMBAR 1. Flowchart Metodologi Penelitian 

II. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Domain Produk 
Pada penelitian kali ini akan dirancang suatu desain motif 
batik baru berdasarkan kansei pelanggan. Akan tetapi, 
sebelum merancang desain motif baru, ditetapkan terlebih 
dahulu : 
1) group target 

Berdasarkan wawancara dengan pengusaha Batik serta 
studi literatur tentang bisnis Batik, pembagian 
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segmentasi pasar didasarkan atas umur; tua dan muda 
dan jenis kelamin; pria dan wanita. Pembagian umur 
muda yakni ≤ 30 tahun dan tua yakni >30 tahun. 

2) ceruk pasar 
Keunggulan Batik Jetis yang terdapat pada motif dan 
penggunaan warna yang lebih berani dari baik 
Pekalongan, Yogyakarta, Solo maupun Cirebon 
(Setiawan, 2011). Hal ini menjadi competitive 
advantage dari batik Jetis. Oleh karenanya, ceruk 
pasar difokuskan pada pelanggan yang ingin tampil 
beda dengan menggunakan Batik yang lebih variatif 
dengan gradiasi warna yang cukup mencolok.  

3) spesifikasi produk baru 
Pada akhir penelitian ingin dicapai spesifikasi produk 
berupa motif baru batik Jetis dengan karakteristik 
desain yang disesuaikan dengan filosofi budaya Batik 
Jetis, Sidoarjo. 

 
Kansei Words 
Pengumpulan Kansei Words dilakukan selama enam hari 
melalui : 
1) wawancara (pra-kuesioner) 

Interview yang dilakukan dengan 162 pelanggan Batik 
baik secara formal - informal dan langsung - tidak 
langsung bertempat di berbagai lokasi seperti mall, 
universitas, coffee shop, butik, dsb.  

 
2) referensi dari fashion magazines 

Untuk memperkaya kansei words yang didapat, maka 
diambil referensi kata dari fashion magazine seperti 
Harper’s BAZAAR terkait desain batik pada edisi Juli 
2011 pada artikel berjudul : 
a) “World Class Heritage” 
b) “Urbanisasi Tradisi” 
c) “Batik Kembali Mewah” 

 
3) perancang busana 

Dilakukan konsultasi dengan 4 orang perancang 
busana non-profesional, yang masih berstatus sebagai 
mahasiswa pendidikan desain di Nanyang Academic 
of Fine Art (NAFA)- Singapura, dan ARVA School 
Surabaya. 

 
  
Dari hasil pengumpulan tersebut didapatkan total 136 
Kansei words yang  dibentuk dalam K-Cards sebelum 
akhirnya dikelompokkan dalam category classification 
dan dirancang menjadi kuesioner Semantik Diferensial 1 
 
Category Classification  

Category Classification merupakan metode untuk 
mereduksi data dengan membuat tingkatan (level) dari 
konsep utama sampai konsep sub-level. Pada penelitian 
ini, dari 136 kansei words yang ditemukan, dibuat 
klasifikasi kategori-nya menjadi 21 grup dimana masing 
grup berisi sekitar 7 kansei words. Klasifikasi kategori ini 
ditentukan berdasarkan pengelompokan kata-kata yang 
sejenis. 

Pada tahap awal dibuat pengelompokan atas kansei 
words yang didapatkan. Pengelompokan ini dilakukan 

bersama dengan seorang ahli di bidang fashion design 
untuk membuat pengelompokan lebih tepat. Gambar 2 
menunjukkan pengelompokan yang dibentuk dengan satu 
kata utama (top-concept) di bagian atas yang mewakili 
kelompok kata pada kolom tersebut 
 

 
 

GAMBAR 2. Category Classification dari Kansei Words 
 

 
Kuesioner Semantik Differensial 1 

Pada kuesioner ini, responden akan melakukan 
penilaian terhadap kriteria Batik yang diinginkan dengan 
memberikan penilaian terhadap pasangan kansei words 
dengan teknik Semantic Differential (SD Evaluation 1). 
Kansei words yang membentuk kuesioner SD I 
merupakan konsep utama dari category classification 
yang telah dilakukan sebelumnya. Berikut pasangan 
kansei words yang digunakan dalam kuesioner SD 1. 
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Nama              : Umur            :
Jenis Kelamin : L P

Bangga 5 4 3 2 1 Tidak Bangga
Indah 5 4 3 2 1 Tidak Indah
Elegan 5 4 3 2 1 Tidak Elegan
Berkelas 5 4 3 2 1 Tidak Berkelas
Menarik Perhatian 5 4 3 2 1 Tidak Menarik
Sensual 5 4 3 2 1 Tidak Sensual
High Passion 5 4 3 2 1 Low Passion
Modis 5 4 3 2 1 Tidak Modis
Unik 5 4 3 2 1 Umum
Artistik 5 4 3 2 1 Tidak Artistik
Minimalis 5 4 3 2 1 Rumit
Tidak Kuno 5 4 3 2 1 Modern
Berkarakter 5 4 3 2 1 Tidak Berkarakter
Rapi 5 4 3 2 1 Berantakan
Klasik 5 4 3 2 1 Futuristik
Detail 5 4 3 2 1 Tidak Detail
Variatif 5 4 3 2 1 Seragam
Cerah 5 4 3 2 1 Gelap
Mencolok 5 4 3 2 1 Tidak Mencolok
Tajam 5 4 3 2 1 Pudar
Nyaman 5 4 3 2 1 Tidak Nyaman

Kuisioner Semantik Diferensial I

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GAMBAR 3 : KUESIONER SD I 
 
 
Pengolahan Statistik Kuesioner SD I 
Uji Validitas 

Uji validitas bertujuan untuk mengetahui valid 
tidaknya suatu kuisioer. Suatu kuesioner dikatakan valid 
jika pertanyaan tersebut mampu mengungkapkan sesuatu 
yang ingin diukur dalam suatu penelitian 

Pada hasil kesimpulan uji validitas dibawah ini, dapat 
dilihat bahwa ada lima variabel yang tidak valid karena 
mimiliki nilai r hitung < r tabel dan memiliki signifikansi 
yang lebih besar dari 0.05 (tingkat kesalahan 5%). 
Variabel tersebut yakni sensual, high passion, modis, 
tidak kuno dan tajam. Oleh karena itu, variabel-variabel 
yang tidak valid tersebut tidak akan dimasukkan ke dalam 
proses perhitungan selanjutnya 
 
 

 
GAMBAR 4 : ANALISIS HASIL UJI VALIDITAS 1 

 
 

Uji Reliabilitas 
 

 
 

GAMBAR 5 : RELIABILITAS SD 1 
 
 Uji reliabilitas menunjukkan konsistensi dan stabilitas 
dari suatu skor (skala pengukuran). Reliabilitas berbeda 
dengan validitas karena memusatkan perhatian pada 
masalah konsistensi dan lebih memperhatikan pada 
masalah ketepatan. Langkah dalam menguji reliabilitas 
adalah dengan melihat nilai cronbach alpha-nya. Jika 
nilai cronbach alpha ≥ 0.6 maka variabel tersebut 
dikatakan reliable (Ghozali, 2002). Dari hasil 
perhitungan, nilai reliabilitas masing-masing kondsi 
adalah 0.607, maka dari hasil ini dapat diperoleh suatu 
kesimpulan bahwa semua variabel pada kuesioner 
tersebut dikatakan reliabel. 
 
Analisis Faktor 

Analisis faktor merupakan salah satu prosedur reduksi 
data dalam teknik statistic multivariate. Dengan 
memanfaatkan hubungan (korelasi) antar variabel akan 
dipergunakan untuk membentuk variabel baru (variabel 

laten) yang jumlahnya lebih sedikit daripada variabel 
awal (variabel manifest). Dalam konsep Kansei 

Engineering System, hasil analisis faktor ini akan 
memfokuskan ruang tujuan dalam menentukan item dan 
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kategori desain produk berdasarkan citra atau perasaan 
pelanggan dalam kata kansei. 

Dari hasil analisis faktor ini diketahui konsumen 
dalam memilih batik tulis berdasarkan perasaan atau citra 
terhadap produk dipengaruhi oleh 5 faktor yang 
menjelaskan variansi total sebesar 65,115%, dengan 
perinciannya adalah : 
1) faktor emotional appeal dengan variansi sebesar 

14,127% 
2) faktor warna dengan variansi sebesar 13,670% 
3) faktor material dengan variansi sebesar 13,139% 
4) faktor motif dengan variansi sebesar 12,905%   
5) faktor desain dengan variansi sebesar 11,274% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GAMBAR 8 : TOTAL VARIANSI  FAKTOR ANALISIS  SD 1 
 

 
 

GAMBAR 6 : MATRIKS KOMPONEN FAKTOR ANALISIS  SD 1 
 

Kelima faktor tersebut diberi nama emotional appeal, 
warna, material, motif dan desain. Hasil reduksi dan 
pengelompokan variabel kansei words menjadi lima 
faktor dapat dilihat pada gambar 7. 

 
 

GAMBAR 7 : HASIL ANALISIS FAKTOR 
 
 

Item dan Kategori Elemen Desain 
 

Item dan kategori elemen desain merupakan 
parameter desain yang ada di tiap-tiap produk. Penentuan 
item dan kategori elemen desain ini dilakukan bersama 
seorang desainer dan Ibu Imamah, pemilik UKM batik 
tulis Jetis ‘Rimanda’. Dari hasil diskusi, didapatkan item 
dan kategori elemen desain kain batik tulis Jetis, terdiri 
dari karakteristik motif, ornamen utama, ornamen 
pengeisi, jumlah isen, warna primer, warna sekunder, list 
dan material. 

Secara lebih rinci berikut akan dijelaskan 
pengelompokan item dan kategori elemen desain tersebut 
di tiap-tiap sampel produk batik tulis Jetis. Tahapan ini 
dilakukan bersama dengan Ibu Imamah dan Ibu As Adah, 
pemilik UKM batik tulis Jetis ‘Rimanda’. Data ini 
selanjutnya akan menjadi panduan dalam pengisian data 
mentah di SPSS 16.0. pengelompokan item dan kategori 
desain pada tiap-tiap sampel produk batik tulis Jetis pada 
penelitian ini dapat dilihat pada gambar 9. 

Karakteristik motif dibagi menjadi dua, yakni 
geometris dan non-geometris. Sampel batik dengan 
karakteristik motif geometris adalah batik yang 
mempunyai motif terpola atau teratur. Sampel batik ini 
ditunjukkan pada batik tulis bayeman dan kembang 
kenongo. 

Ornamen utama adalah motif utama yang mengisi 
setiap batik tulis. Pada ornamen utama sampel produk ini 
terdapat tujuh jenis kembang atau bunga yang mewakili 
setiap jenis batik. Setiap kembang tersebut diberi nama 
kembang 1 sampai kembang 7. Pemberian nama ini 
dikarenakan kurangnya informasi mengenai setiap nama 
kembang pada batik tulis Jetis tersebut. 

Ornamen pengisi adalah ornamen yang mengisi 
bidang setiap batik tulis. Pada ornamen pengisi sampel 
produk ini terdapat tujuh ornamen pengisi yang mewakili 
setiap jenis batik. Penamaan ornament pengisi ini dibantu 
oleh Ibu Imamah dan Ibu As Adah dengan segala 
keterbatasan informasi yang ada. 

Jumlah isen adalah banyaknya isen yang mengisi 
setiap batik tulis. Dalam satu jenis batik terdapat satu, 

tiga atau lima isen. Semakin banyak isen di setiap 
batik, semakin rumit dan detail pula pengerjaan batik 
tersebut. 

Warna primer adalah warna utama yang terdapat di 
setiap batik. Pada sampel produk ini terdapat tujuh 

macam warna primer batik. Begitu pula dengan warna 
sekunder.  

Karakteristik desain yang terakhir ialah material. 
Material batik pada sampel penelitian ini dibagi menjadi 
dua yakni prima dan primis, dimana kain prima memiliki 
kualitas yang lebih rendah dari kain primis. 
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GAMBAR 9 : MATRIKS KOMPONEN FAKTOR ANALISIS  SD 1 
 

Kuesioner Semantik Diferensial II 
Kuesioner semantik diferensial II digunakan untuk 

memberikan penilaian antara item dan kategori desain 
dikaitkan dengan kata-kata kansei menggunakan teknik 
Semantic Differential. Berikut merupakan format 
kuesioner Semantik Diferensial II yang disebarkan ke 112 
responden di seluruh wilayah Surabaya. 
 

 
GAMBAR 10 :KUESIONER SD II 

 
Uji Validitas 
Uji validitas dilakukan terhadap masing-masing sampel 
produk dengan menyebarkan kuesioner semantik 
diferensial II kepada 109 responden. Dari hasil uji, 
dinyatakan semua variabel benilai valid. 
 
Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dilakukan pada tiap-tiap sampel 
produk. Hasil akhir dari uji reliabilitas ini diketahui 
bahwa semua item variabel kansei words pada setiap 
sampel produk bersifat reliabel karena mempunyai nilai 
cronbach’s alpha ≥ 0.6 
 
Regresi Linear Berganda 

Regresi linear berganda digunakan untuk membantu 
memahami bagaimana nilai dari dependent variable 
berubah ketika ada nilai independent variable berubah 
sedangkan nilai independent variable lain tetap. 
Rangkuman input data untuk metode regresi linear 
berganda pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 1. 

Sebelum dilakukan uji ini, telah dilakukan pengujian atas 
asumsi yang harus dipenuhi dalam model regresi linear 
berganda dan semua uji berhasil dilewati dengan baik. 

 
TABEL 1 : RANGKUMAN METODE REGRESI LINEAR BERGANDA 

Dependent Variabel Total Preferensi 

Independent Variabel 

11 Variabel Kansei Words : 
Bangga 
Indah 
Berkelas 
Elegan 
Unik  
Artistik 
Detail 
Variatif 
Cerah 
Menarik Perhatian 
Nyaman 

Metode Stepwise 
 

Dari hasil output SPSS 16.0 didapatkan bahwa semua 
independent variable yang diinputkan menjadi variabel 
pembentuk model regresi pada penelitian ini. Iterasi 
variabel regresi pertama ada pada kansei words menarik 
perhatian, diikuti  berkelas, bangga, detail, artistik, 
elegan, nyaman, cerah, variatif, unik, indah.  Dari hasil 
tersebut terlihat bahwa variabel yang menempati 
peringkat teratas merupakan variabel kansei words yang 
sebagian besar berasal dari faktor warna dan emotional 
appeal. Hal ini menunjukkan bahwa warna suatu batik 
memegang peranan penting dalam preferensi seseorang 
ketika memilih batik. Sedangkan faktor desain dan motif 
yang berada di urutan bawah menunjukkan bahwa desain 
dan motif suatu batik tidak secara signifikan 
mempengaruhi preferensi seseorang terhadap pemilihan 
batik. Hal ini mungkin dikarenakan responden yang 
dipilih adalah kaum awam yang lebih mengutamakan 
daya tarik suatu batik daripada faktor estetika itu sendiri.  

Dari hasil regresi juga didapatkan nilai Rsquare yakni 
sebesar 45.4%. Dengan demikian diketahui bahwa secara 
umum kansei words yang diujikan pada penelitian ini 

Nama :
Umur  : Jenis Kelamin : L P

Bangga 5 4 3 2 1 Tidak Bangga
Indah 5 4 3 2 1 Tidak Indah
Berkelas 5 4 3 2 1 Tidak Berkelas
Elegan 5 4 3 2 1 Tidak Elegan
Cerah 5 4 3 2 1 Gelap
Menarik Perhatian 5 4 3 2 1 Tidak Menarik

Material Nyaman 5 4 3 2 1 Tidak Nyaman

Detail 5 4 3 2 1 Tidak Detail
Variatif 5 4 3 2 1 Seragam
Unik 5 4 3 2 1 Umum
Artistik 5 4 3 2 1 Tidak Artistik

Emotional 
Appeal

Desain

Motif

Warna

Kuisioner Semantik Diferensial II
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mewakili 45.4% total kansei words yang mewakili 
preferensi pelanggan dalam memilih batik tulis Jetis.  

 
 

 
GAMBAR 11: NILAI RSQUARE REGRESI LINEAR BERGANDA 

 
Lebih jauh lagi berikut ditampilkan koefisien model 

regresi pada penelitian kali ini yang dapat dilihat pada 
gambar 12. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, 
didapatkan variabel pembentuk utama model regresi pada 
penelitian kali ini ialah menarik perhatian dengan 
koefisien pembentuk regresi 0.674. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GAMBAR 12: KOEFISIEN REGRESI LINEAR BERGANDA 
 
 

Kruskal Wallis 
Pada penelitian ini, metode Kruskal Wallis digunakan 

untuk mengatahui mean rank dari tiap-tiap dependent 
variabel yang diukur terhadap independent variabel-nya. 
Mean rank adalah rata-rata peringkat dalam suatu 
kelompok penilaian (Ghozali, 2002). Pada penelitian kali 
ini ingin dilihat bagaimana rata-rata peringkat masing-
masing karakteristik desain batik tulis Jetis terhadap 
kansei words pada kuesioner SD II. Hasil analisis mean 
rank pada metode kruskal-wallis dapat diketahui 
dependent variabel (karakteristik desain) mana yang 
mempunyai pengaruh paling besar terhadap suatu 
independent variabel (kansei words). 

Dari hasil analisis sebelumnya, didapatkan variabel 
utama pembentuk model regresi ialah menarik perhatian, 
sehingga kali ini perhatian hanya akan difokuskan pada 
dependent variable menarik perhatian. Lebih jauh lagi, 
untuk hasil tes statistik kruskal-wallis ini didapatkan 
bahwa tiap-tiap uji pada tiap variabel bernilai signifikan 
dengan nilai signifikansi < 0.005. 

Pada nilai mean rank untuk karakteristik motif batik 
tulis jetis, didapatkan bahwa motif geometris memegang 
pengaruh yang lebih besar dari pada motif non-geometris 
dalam menjelaskan variabel menarik perhatian tersebut. 

Hal ini diketahui dari nilai mean rank geometris 382.04 
yang lebih besar dari mean rank non geometris yakni 
381.89. Oleh karenanya, pada desain batik tulis Jetis 
nantinya akan digunakan bentuk motif geometris. Hasil 
kruskal wallis pada karakteristik motif dapat dilihat pada 
gambar 13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GAMBAR 13: KRUSKAL WALLIS KARAKETERISTIK MOTIF 
 

Hal yang sama digunakan untuk mengukur nilai mean 
rank untuk enam karakteristik desain lainnya; ornamen 
utama, ornamen pengisi, jumlah isen, warna primer dan 
warna sekunder. Berikut tabel kesimpulan hasil 
perhitungan dengan menggunakan metode Kruskal 
Wallis.  
 

TABEL 2: RANGKUMAN HASIL UJI KRUSKAL WALLIS 
Karakteristik 

Desain Item Mean Rank 

Karakteristik Motif Geometris 382.04  
Ornamen Utama Kembang 2 492.74   
Ornamen Pengisi Serat Kayu 492.74 

Jumlah Isen 3 460.32 
Warna Primer Kuning 492.74 

Warna Sekunder Coklat 473.42 
Lis Ada 427.89 

Material Primis 393.32 
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Preferensi Responden Baru 
Dari hasil diatas, maka dirancang suatu 

pengembangan untuk motif baru batik tulis Jetis, 
Sidoarjo. Perancangan ini dilakukan dari tanggal 13 
November – 18 November 2011. Hasil akhir 
pengembangan desain motif batik tulis Jetis Sidoarjo 
dengan menggunakan metode Kansei engineering dapat 
dilihat pada gambar 4.34 dengan rincian sebagai berikut : 

1) karakteristik motif : geometris 
2) ornamen utama : kembang 2 
3) ornamen pengisi : lung-lung an 
4) jumlah isen : 3 
5) warna primer : kuning 
6) warna sekunder : coklat 
7) lis : ada 
8) material : primis 

 
 

 
 

GAMBAR 14: RANCANGAN BATIK TULIS JETIS BERDASARKAN HASIL 
PENELITIAN 

 
 
 

 
 

GAMBAR 15 : HASIL RANCANGAN BATIK TULIS (MANEKIN) DAN TUJUH 
BUAH SAMPEL BATIK TULIS YANG DIGUNAKAN 

 

III. KESIMPULAN 
 

Dari analisis dan pembahasan dapat disimpulkan hal-
hal sebagai berikut : 
1) Dari analisis terhadap kuesioner SD I, dimana 

konsumen diminta melakukan penilaian terhadap 
produk batik secara keseluruhan, diketahui bahwa 
ada 5 faktor yang berpengaruh dalam memilih 
produk batik, yaitu : faktor emotional appeal, faktor 
warna, faktor material, faktor desain dan faktor 
motif. Dari kelima faktor tersebut, hasil output 
regresi linear berganda menunjukkan bahwa faktor 
yang paling dominan dalam menggambarkan 
preferensi konsumen ialah faktor emotional appeal. 
Akan tetapi, pada analisis kuesioner SD II dimana 
konsumen diminta melakukan penilaian terhadap 
batik tulis Jetis yang diwakili oleh tujuh (7) sampel 
batik tulis Jetis diketahui bahwa faktor yang paling 
dominan yang mempengaruhi preferensi pelanggan 
dalam memilih batik tulis Jetis ialah faktor warna, 
sedangkan faktor emotional appeal menempati 
urutan kedua.  

2) Citra atau perasaan pelanggan dalam memilih batik 
tulis Jetis ditentukan oleh ketertarikan konsumen 
secara individual terhadap suatu batik yang 
dijelaskan dalam kansei words “menarik perhatian” 
diikuti  “berkelas”, “bangga”, “detail”, “artistik”, 
“elegan”, “nyaman”, “cerah”, “variatif”, “unik”, dan 
“indah”. Analisis ini diperoleh dari hasil regresi 
linear dengan nilai Rquare 45,4 % dimana variabel 
utama pembentuk model regresi ialah menarik 
perhatian dengan koefisien 0.674. 

3) Dari hasil analisis kruskal wallis, didapatkan 
karakteristik desain batik tulis Jetis yang baru yakni :  
(1) karakteristik motif : geometris 
(2) ornamen utama : kembang 2 
(3) ornamen pengisi : lung-lung an 
(4) jumlah isen : 3 
(5) warna primer : kuning 
(6) warna sekunder : coklat 
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