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Abstract—Biologi terdiri dari beberapa cabang ilmu dan 

histologi merupakan salah satu bagiannya yang mempelajari 

tentang jaringan pada mahkluk hidup. Hasil pengamatan 

mikroskopis menunjukkan bahwa irisan jaringan tersebut 

pada umumnya memiliki pola tertentu yang khas dan artistik 

sehingga dapat dikaitkan dengan karya seni. Hal tersebut 

menciptakan inspirasi untuk mendesain motif batik dengan 

menggunakan irisan jaringan sebagai motif dasarnya. 

Penulisan makalah ini bertujuan untuk memaparkan 

keterkaitan antara biologi dan seni, dalam hal ini khususnya 

adalah seni motif batik yang berasal dari jaringan tubuh ikan. 

Proses histologi terhadap spesimen dilakukan dengan metode 

parafin dan pewarnaan dengan Haemotoxylin-Eosin. Hasil 

pengamatan mikroskopis menunjukkan bahwa bagian insang, 

tulang rawan, jantung, folikel tiroid, pembuluh darah dan sel, 

menghasilkan pola yang khas dan menarik. Selanjutnya, 

masing-masing pola tersebut didesain dan dirangkai menjadi 

motif batik. Hasilnya, ada empat motif utama yang tercipta, 

yaitu motif insang, jantung, pembuluh darah dan tumpal 

insang. Motif batik tersebut kemudian diwujudkan dalam 

bentuk cetakan batik dan diikuti dengan proses 

pencetakannya pada kain kemudian dilengkapi dengan proses 

pewarnaan hingga menjadi kain batik seperti pada umumnya. 

Motif batik yang dihasilkan berdasarkan keilmuan dari 

bidang biologi ini diharapkan dapat memperkaya khazanah 

motif batik Indonesia yang sudah ada saat ini. Hasil ini 

sekaligus diharapkan dapat menjadi bentuk aplikasi dan 

sumbangsih yang nyata dari keilmuan biologi kepada 

masyarakat, melalui karya seni motif batik. Kedepannya, hasil 

ini juga diharapkan dapat menginspirasi penciptaan motif 

batik yang baru dari jenis mahkluk hidup lainnya. 
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I. PENDAHULUAN 

Biologi merupakan suatu ilmu yang mempelajari 
tentang mahkluk hidup. Biologi sendiri terdiri dari 
beberapa cabang ilmu dan salah satunya adalah histologi. 
Histologi secara khusus mempelajari tentang jaringan 
pada mahkluk hidup. Hasil pengerjaan histologi adalah 
dalam bentuk sediaan preparat yang selanjutnya harus 
diamati secara mikroskopis. Hasil pengamatan pada 
preparat histologis yang dibuat, menunjukkan bahwa 
beberapa preparat tersebut membentuk suatu pola tertentu 
yang khas, terlihat artistik dan indah. Oleh karenanya, 
selain terfokus pada obyek pengamatan, pola preparat 
tersebut ternyata juga memunculkan inspirasi untuk 

menjadikan atau mendesain pola tersebut menjadi suatu 
obyek utama dalam suatu bentuk karya seni. Karya seni 
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yang menjadi fokus atau target penciptaan desain 
tersebut adalah batik. Salah satu alasan yang 
mendasarinya adalah karena pola obyek tersebut terlihat 
cenderung lebih menyerupai motif batik seperti yang ada 
selama ini. Disamping itu, batik sendiri juga sudah 
dikenal luas di segala kalangan dan merupakan karya 
seni asli bangsa Indonesia yang sudah mendapat 
pengakuan dunia [1]. 

Bertitik tolak dari pemikiran tersebut, maka 

terbentuklah inspirasi untuk mendesain motif batik 

dengan menggunakan irisan jaringan pada preparat 

histologi sebagai motif dasarnya. Inspirasi ini akan 

mewujudkan atau mengkolaborasikan suatu kajian ilmu 

biologi kedalam suatu bentuk karya seni, dalam hal ini 

khususnya adalah seni motif batik yang berasal dari 

jaringan tubuh ikan. 

 

Penulisan makalah ini bertujuan untuk 

memaparkan eksperimentasi dan ekplorasi motif batik 

yang berasal dari beberapa obyek pada preparat histologi 

sebagai bentuk kreativitas dalam inovasi desain dan seni 

motif batik. Hasil yang diperoleh dari kegiatan ini 

diharapkan dapat memperkaya desain motif batik yang 

sudah ada. Disamping itu, wujud nyata dari motif batik 

yang baru tersebut diharapkan juga dapat menjadi wujud 

nyata kolaborasi antara biologi dengan seni, menjadi 

bentuk sumbangsih yang nyata dari keilmuan biologi 

kepada masyarakat, melalui karya seni motif batik. 

 

II. KAJIAN TEORI 

A. Biologi dan Histologi 

Biologi adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu 
yang berkaitan dengan makhluk hidup, termasuk 
didalamnya adalah struktur, fungsi, evolusi dan 
distribusi serta keterkaitan diantaranya [2]. Histologi 
merupakan suatu cabang ilmu dari biologi. Histologi 
fokus mempelajari tentang anatomi mikroskopis atau 
mikroanatomi sel dan jaringan. Histologi menggunakan 
teknik pencitraan berupa mikroskop untuk 
memvisualisasi, menganalisis dan mengidentifikasi 
struktur yang ada pada spesimen jaringan [3]. Spesimen 
jaringan yang digunakan untuk membuat preparat 
histologis dapat berasal dari tumbuhan, hewan ataupun 
manusia. Setiap peneliti biasanya akan terfokus pada 
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histologi dasar dari organisme yang menjadi obyek 
penelitiannya. 

Teknik pembuatan preparat histologi terdiri dari 
beberapa metode dan juga beberapa teknik pewarnaannya, 
tergantung pada tujuannya [4]. Pewarnaan merupakan 
salah satu tahap yang penting dalam proses pembuatan 
preparat histologi. Pewarnaan adalah proses pemberian 
warna pada preparat jaringan sehingga unsur jaringan 
menjadi kontras dan dapat dengan mudah diamati 
menggunakan mikroskop [5]. Tanpa adanya pewarnaan, 
sel dan jaringan akan transparan sehingga sulit untuk 
diamati. 

B. Batik 

Batik dapat didefinisikan sebagai kain bergambar yang 
pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau 
menerakan malam pada kain itu, kemudian 
pengolahannya diproses dengan cara tertentu [6]. Batik 
merupakan salah satu hasil karya budaya warisan nenek 
moyang yang memiliki keindakan motif dan warna serta 
sarat akan makna simbolik sehingga pada motif batik 
tradisional tidak saja terkandung keindahan visual namun 
juga keindahan filosofis dan nilai kearifan lokal yang 
bersifat universal yang dapat dijadikan sebagai pandangan 
hidup [7]. Saat ini karya seni batik bahkan telah menjadi 
identitas kultural bangsa Indonesia [8] dan juga telah 
memperoleh pengakuan pada tingkat internasional dari 
UNESCO PBB sebagai warisan budaya bangsa Indonesia. 

Ada dua konteks yang perlu diketahui dalam batik, 
yaitu teknik pembuatannya yang merupakan teknik 
menghias kain menggunakan bahan “malam” atau lilin 
dengan alat khusus bernama canting yang diyakini asli 
berasal dari Indonesia dan juga motif pada batik itu 
sendiri [9]. Berdasarkan teknik pembuatannya, batik 
terbagi menjadi 4 jenis, yaitu batik tulis, batik cap, batik 
kombinasi tulis dan cap serta batik printing [10]. 

Mengenai motif, dijelaskannya lebih lanjut bahwa 
dalam sebuah motif batik, setidaknya terdapat 3 hal yang 
menjadi dasarnya, yaitu corak dasar, isen-isen dan corak 
pinggir. Ketiga hal tersebut kemudian dijelaskannya 
secara terperinci. Corak utama merupakan ornamen unsur 
utama dari suatu motif batik yang dibuat, biasanya 
merupakan ungkapan perlambangan alam pemikiran 
pembatik dan biasanya juga digunakan menjadi nama 
motif yang dibuatnya. Isen-isen merupakan corak 
tambahan yang hanya sebagai pengisi pada bagian yang 
kosong di antara corak utama, sehingga umumnya hanya 
berukuran kecil saja, namun demikian setiap corak isen- 
isen memiliki nama masing-masing. Corak pinggir 
merupakan motif yang terletak pada salah satu bagian sisi 
yang memanjang serta memiliki bentuk dan nama 
tersendiri seperti halnya pada corak utama dan isen-isen. 

Seiring dengan perkembangan jaman, motif batik juga 
ikut mengalami perkembangan, yang ditandai dengan 
motif baru yang banyak bermunculan. Namun demikian, 
motif yang sudah ada sejak jaman dahulu tetap 
dipertahankan demi menjaga kelestarian motif itu sendiri. 
Berdasarkan motif yang ada saat ini, maka motif batik 
dibagi menjadi dua, yaitu batik motif klasik dan batik 
motif kontemporer [11]. Lebih lanjut diuraikannya, motif 
klasik atau motif tradisional merupakan motif yang sudah 
diciptakan sejak jaman dahulu dan di dalam motif tersebut 
terkandung makna filosofis yang mendalam. Sebaliknya, 
motif kontemporer merupakan motif batik yang bernuansa 

modern, memiliki ragam yang luas dan bebas, didalamnya 
tidak terkandung makna simbolik dan tidak terikat dengan 
ciri khas daerah asal batik. 

Berdasarkan hal tersebut maka pada batik 
kontemporer memungkinan adanya modifikasi, kreativitas 
atau inovasi pada corak atau motifnya dan pengembangan 
fungsi batik sebagai desain atau seni, sehingga citra batik 
yang muncul tidak hanya sekedar teknik namun juga nilai 
estetis [12]. Jadi menurutnya, batik dalam konteks 
kreativitas dapat didasarkan pada eksperimentasi dan 
eksplorasi terhadap keunikan desain untuk selanjutnya 
dikembangkan menjadi produk yang memiliki originalitas 
dan nilai fungsi yang baru. 

Beberapa kreasi motif batik yang baru, diketahui dapat 
terinspirasi dari beberapa hal, seperti kondisi wilayah 
geografis [13], komoditas unggulan [14], ornamen pada 
budaya yang berbeda [15], ilmu matematika [16], 
karakteristik budaya lokal [17], potensi daerah dan 
kearifan lokal [18], flora dominan [19], tematik yang 
dibuat berdasarkan tema tertentu seperti transportasi, 
pendidikan dan pertanian [20] serta ikon kota dan budaya 
[21]. Kreativitas desain motif batik yang berkembang di 
suatu daerah ternyata dapat membawa dampak positif bagi 
pengembangan industri kreatif dan wisata di daerah itu 
sendiri [22]. 

III. METODE 

A. Preparat Histologi 

Pembuatan preparat histologi dilakukan dengan 
menggunakan ikan sebagai spesimennya, menggunakan 
metode Parrafin dengan pewarnaan Haematoxylen-eosin. 
Adapun tahapan proses pembuatannya dilakukan menurut 
metode [4] yang dimodifikasi sesuai kondisi spesimen. 
Pemotongan irisan jaringan dilakukan secara horisontal 
terhadap seluruh bagian tubuh spesimen. Setelah proses 
pembuatan dan pewarnaan preparat tersebut selesai, 
selanjutnya dilakukan observasi terhadap preparat dengan 
menggunakan mikroskop dan kemudian dilanjutkan 
dengan pengambilan gambar menggunakan mikroskop 
yang terkoneksi dengan kamera. Beberapa obyek yang 
diamati dalam preparat tersebut kemudian dipilih untuk 
selanjutnya digunakan sebagai obyek yang akan didesain 
menjadi motif batik. 

B. Desain motif batik dan canting cap 

Pembuatan motif batik ini diawali dengan menyeleksi 
kembali beberapa obyek terpilih dari preparat histologi. 
Kumpulan obyek tersebut selanjutnya didesain kembali 
menjadi suatu motif dengan tema tertentu namun dengan 
tetap mempertahankan unsur atau pakem batik. Desain 
motif batik yang baru tersebut selanjutnya diwujudkan 
dalam bentuk canting cap tembaga karena yang akan 
dibuat adalah batik cap. 

C. Pembatikan 

Proses pembuatan batik cap memerlukan sejumlah 
peralatan seperti meja cap, loyang, kompor, malam 
(wax), canting cap, kain mori dan pewarna batik [23]. 
Tentang kain, dijelaskannya, kain mori adalah jenis kain 
yang digunakan untuk pembuatan batik cap dan kain  
mori primisima akan menghasilkan batik cap dengan 
kualitas yang lebih baik. Jenis pewarna yang dapat 
digunakan adalah pewarna sintetis dan pewarna alami. 
Saat ini batik dengan pewarna alami yang berasal dari 
tumbuhan cenderung lebih banyak diminati, antara lain 
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karena warna yang dihasilkannya unik, cenderung 
lembut, tidak dapat disamai dengan warna sintetis [24], 
tidak menimbulkan efek samping yang negatif bagi 
penggunanya dan ramah lingkungan [25]. Pembatikan 
selanjutnya dilakukan melalui proses yang umum 
dilakukan [23]. 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

After the text edit has been completed, the paper is 
ready for the template. Duplicate the template file by 
using the Save As command, and use the naming 
convention prescribed by your conference for the name of 
your paper. In this newly created file, highlight all of the 
contents and import your prepared text file. You are now 
ready to style your paper; use the scroll down window on 
the left of the MS Word Formatting toolbar. 

A. Pemilihan obyek 

Hasil pengamatan secara mikroskopis terhadap 
preparat spesimen menunjukkan ada empat obyek yang 
bentuknya terlihat unik, artistik dan indah, maka 
dipilihlah keempat obyek tersebut sebagai obyek dasar 
pembuatan desain (Gambar. 1). Masing-masing obyek 
tersebut adalah jantung, tulang rawan, tiroid dan insang. 

 

 

Gambar 1. Obyek yang dipilih pada preparat histologi. Jantung (a), 

tulang rawan (b), tiroid (c), insang (d) 

 

B. Pembuatan desain motif batik 

Keempat obyek preparat yang telah dipilih tersebut, 
selanjutnya digambar ulang secara manual disertai dengan 
pengayaan imajinasi untuk menjadikan obyek tersebut 
terlihat memiliki unsur seni dan estetis (Gambar 2). 
Penggambaran ulang obyek tersebut juga menambahkan 
unsur motif sel yang ukurannya sangat kecil dan hanya 
terlihat secara mikroskopis sehingga tidak nampak secara 
kasat mata dalam Gambar 1. Hasil penggambaran tersebut 
merupakan desain awal dari motif batik yang akan dibuat. 

 

 

Gambar 2. Penggambaran desain tahap awal 

 

Potongan gambar dalam desain awal tersebut 
selanjutnya dirangkai hingga terbentuk corak utama dari 
masing-masing motif (Gambar 3). 

 

 

Gambar 3. Corak utama pada motif 

 

Ada corak utama yang dihasilkan dari desain awal 
tersebut, yaitu insang, jantung dan pembuluh darah. Corak 
utama tersebut selanjutnya menjadi nama dari motif batik 
yang dihasilkan. Pada keempat sudut dari setiap corak 
utama ditambahkan corak tambahan yang desainnya juga 
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berasal dari desain awal namun ukurannya dibuat lebih 
kecil dari corak utama. Pembuatan komposisi yang seperti 
itu dimaksudkan sebagai penyeimbang dan penyelaras 
dengan corak utama. 

Setelah terbentuk corak utama, proses selanjutnya 
adalah memperkaya corak utama dengan menambahkan 
isen-isen yang mengedepankan pakem batik pada bagian 
yang masih kosong (Gambar 4). Hal tersebut dilakukan 
untuk lebih mendekatkan motif yang baru dibentuk 
dengan nuansa atau sentuhan seni batik. 

 

 

Gambar 4. Motif dengan corak utama dan isen-isen 

 

Selain menghasilkan ketiga motif batik tersebut di 
atas, satu bagian pada desain awal tersebut juga digambar 
ulang dan diperkaya dengan rangkaian berulang motif sel 
sehingga menjadi corak pinggir atau tumpal (Gambar 5). 
Desain tumpal tersebut berasal dari obyek insang, 
sehingga selanjutnya motif tumpal tersebut diberi nama 
tumpal motif insang. 

 

Gambar 5. Motif tumpal 

 

Desain motif batik dan tumpal tersebut selanjutnya 
dibuat atau diwujudkan dalam bentuk canting cap yang 
terbuat dari tembaga. Ada dua ukuran canting cap yang 
dibuat yaitu 20 x 20 cm untuk masing-masing motif corak 
utama dan 5 x 20 cm untuk motif corak pinggir (Gambar 
6). 

 

 

Gambar 6.    Canting cap 

 

C. Pembatikan 

Setelah canting cap jadi, maka proses selanjutnya 
adalah pembatikan yang dilakukan pada kain mori 
primisima ukuran 1,15 x 2,00 m. Berdasarkan motifnya, 
maka batik yang dihasilkan ini tergolong sebagai motif 
batik kontemporer karena dibuat berdasarkan tema 
tertentu atau tematik, merupakan hasil inovasi atau 
kreativitas, hasil eksplorasi terhadap keunikan suatu 
obyek dan tidak terikat dengan ciri khas daerah asal batik. 
Pewarnaan batik dilakukan dengan pewarna sintetis dan 
juga pewarna alam (Gambar 7). Hasil pewarnaan 
menunjukkan bahwa penggunaan warna alami 
menghasilkan warna batik yang terkesan lebih lembut 
dibandingkan dengan warna sintetis. 
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Gambar 7. Motif batik dengan pewarna sintetis (kiri) dan alami (kanan) 

 

Dengan demikian, inspirasi motif batik yang 
berlandaskan pada keilmuan biologi benar dapat 
diwujudkan dengan terciptanya tiga motif utama dan satu 
motif tumpal tersebut di atas. Kehadiran motif batik yang 
terinspirasi dari bidang ilmu biologi tersebut diharapkan 
akan dapat menambah kreasi motif batik kontemporer 
yang sudah ada sebelumnya [13-21]. Ketiga motif batik 
yang dihasilkan tersebut, tidak saja terpaku pada masing- 
masing tematik yang menjadi fokusnya, namun juga 
mengedepankan sentuhan unsur batik sehingga motif yang 
dihasilkan diharapkan dapat mencerminkan pula nilai seni 
dan estetika. Kehadiran motif batik yang baru ini 
diharapkan juga dapat memberi dampak positif terhadap 
pengembangan industri kreatif [22]. 

 
SIMPULAN 

Inspirasi motif batik yang berasal dari obyek preparat 
histologi telah berhasil diwujudkan sebagai bentuk 
kreativitas dalam inovasi desain dan seni motif batik. 
Motif batik yang dihasilkan dalam kegiatan ini, yaitu 
motif insang, jantung dan pembuluh darah ikan, serta 
tumpal motif insang, merupakan perwujudan suatu bidang 
kajian ilmu biologi kedalam bentuk karya seni. Motif 
batik yang tercipta tersebut menjadi bentuk sumbangsih 
yang nyata dari keilmuan biologi kepada masyarakat 
melalui karya seni motif batik. Motif ini diharapkan dapat 
memperkaya desain motif batik yang sudah ada. 
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