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Abstrak 

Batik Putra Laweyan merupakan salah satu industri kreatif yang berdiri di Kampoeng Batik Laweyan. 

Mutu produk dan kualitas pelayanan jasa menjadikan batik Putra Laweayan mampu bersaing dengan industri 

kreatif batik lainnya.. Batik Putra Laweyan selain membuat produk batik akan tetapi juga menawarkan 

pelayanan wisata batik. Wisata batik yang ditawarkan berupa pengenalan proses pembatikan dan pelatihan 

yang dapat dinikmati oleh pengunjung secara langsung. Kepuasan pengunjung menjadi prioritas terpenting 

dalam pelayanan wisata tersebut. Kurangnya kebersihan dan kerapian yang ada di area produksi Batik Putra 

Laweyan dan pada akhirnya masalah tersebut dapat mempengaruhi tingkat kepuasan pengunjung. 

Permasalahan yang terjadi di Batik Putra Laweyan dapat dikonsepkan dalam 5R. 

Ergonomi makro merupakan suatu pendekatan sosioteknik dari tingkat atas ke bawah yang diterapkan 

pada perancangan sistem kerja secara keseluruhan dengan tujuan mengoptimalkan desain sistem kerja dan 

memastikan sistem kerja tersebut berjalan dengan harmonis  sehingga dalam menyelesaikan masalah di Batik 

Putra Laweyan, perlu adanya keterlibatan semua pihak yaitu Forum Pengembangan Kampoeng Batik Laweyan 

(FPKBL), pemilik industri kreatif yaitu pemilik Batik Putra Laweyan dan pekerja-pekerja yang terlibat di 

dalam industri kreatif batik tersebut, Kerjasama dari semua pihak tersebut diharapkan mampu 

mengimplementasikan ergonomi makro terhadap permasalahan 5R yang jadi permasalahan di Batik Putra 

Laweyan sehingga penerapan dan perbaikan 5R diharapkan mampu meningkatkan kepuasan stakeholder. 

Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan bobot dari nilai regresi, maka dapat diketahui besarnya 

pengaruh dari masing-masing variabel laten terhadap variable laten lainnya yaitu variabel 5R memiliki 

pengaruh secara signifikan terhadap pelaksana, Variabel 5R memiliki pengaruh secara signifikan terhadap 

kepuasan. Sedangkan pelaksana memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kepuasan. Sehingga H0 ditolak 

dan H1 diterima dikarenakan semua variabel memiliki nilai signifikansi < 0.05, yang artinya implementasi 

ergonomi makro melalui penerapan dan perbaikan 5R berpengaruh terhadap peningkatan kepuasan stakeholder 

 

Kata Kunci: Ergonomi makro, Kepuasan, Stakeholder, 5R. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pendahuluan 

 

Indonesia merupakan negara yang dinilai menjadi negara yang sukses dibidang perekonomian saat ini. Hal 

ini dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang baik dibanding dengan tahun lalu. Kondisi ini tidak lepas dari 

pembangunan yang terus dilaksanakan di berbagai sektor. Salah satu sektor yang saat ini terus dilaksanakan dan 

dikembangkan adalah sektor ekonomi kreatif. Melihat tingkat kepentingan sektor ini sehingga dibentuk satu 

kementrian yaitu Kementrian Ekonomi Kreatif. 

Salah satu macam ekonomi kreatif adalah batik. Batik merupakan warisan budaya leluhur bangsa Indonesia 

yang tumbuh dan berkembang di Indonesia.. Usaha untuk meningkatkan kinerja industri batik merupakan salah satu 

cara untuk melestarikan budaya batik. Peningkatan bisa dimulai dari industri perumahan dan berkembang ke forum 

(organisasi). Produk batik sangat diminati oleh semua kalangan saat ini. Setelah batik mendapat pengakuan dari 

United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) pada tahun 2009, maka industri batik 

di Indonesia termasuk di daerah Solo mempunyai perkembangan yang pesat. Kampoeng Batik Laweyan adalah 

salah satu perkumpulan sentral wisata industri kreatif batik yang ada di kota Solo. Kampoeng Batik Laweyan tidak 

hanya menawarkan produk batik saja melainkan juga menawarkan industri pariwisata. Perpaduan antara industri 

batik dan pariwisata yang telah ada di Kampoeng Batik Laweyan ternyata dapat menarik perhatian pengunjung 

karena selain masyarakat dapat menikmati produk batik, pengunjung dapat pula melihat langsung dalam proses 

pembuatan produk batik itu sendiri. 

Lantai produksi merupakan konsumsi wisatawan dalam kunjungan wisata industri batik. Wisatawan bukan 

hanya melihat proses produksinya seperti apa akan tetapi juga melihat bagaimana keringkasan, kerapian, kebersihan 

keterawatan tempat dan sikap rajin dari pekerjanya. Semua itu menjadi penilaian sendiri dalam segi kepuasan 

wisatawan, selain itu, hal tersebut merupakan harapan stakeholder. Peran dari semua pihak baik forum, pemilik dan 

pekerja harus saling kerjasama utk meraih lingkungan kerja yang ringkas, resik rapi, rawat dan rajin. 

 

Landasan Teori 

 

A. Ergonomi 

Ergonomi atau  ergonomics berasal dari kata yunani yaitu ergo yang berarti kerja dan nomos yang berarti 

hukum. Ergonomi dimaksudkan sebagai disiplin keilmuan yang mempelajari manusia dalam kaitanya dengan 

pekerjaannya. Maksud dan tujuan dari disiplin ergonomi adalah mendapatkan suatu pengetahuan yang utuh 

tentang permasalahan-permasalahan interaksi manusia dengan teknologi dan produk-produknya, sehingga 

dimungkingkan adanya suatu rancangan sistem manusia-manusia (teknologi) yang optimal. Ergonomi dapat 

dibedakan menjadi dua yaitu ergonomi mikro dan ergonomi makro. 

Ergonomi mikro didefinisikan sebagai perancangan “man-machine interface” sehingga pekerja dan mesin 

(atau produk lainnya) bisa berfungsi lebih efektif dan efisien sebagai sistem manusia-mesin yang terpadu. 

Disiplin ini akan membawa ke arah proses perancangan mesin yang tidak saja memiliki kemampuan produksi 

yang lebih canggih lagi, melainkan juga memperhatikan aspek-aspek yang berkaitan dan keterbatasan manusia 

yang mengoprasikan mesin tersebut. Tujuan pokoknya adalah terciptanya desain sistem manusia-mesin yang 

terpadu sehingga efektifitas dan efisien kerja bisa tercapainya secara optimal, (Sritomo, 2008). 

Ergonomi makro merupakan suatu pendekatan sosioteknik dari tingkat atas ke bawah yang diterapkan 

pada perancangan sistem kerja secara keseluruhan dengan tujuan mengoptimalkan desain sistem kerja dan 

memastikan sistem kerja tersebut berjalan dengan harmonis (Alfia Rositaningrum, 2006). 
B. Lima R 

Program Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke (5S) pertama kali diperkenalkan dan dikembangkan di 

negara Jepang sebagai suatu gerakan kebulatan tekad untuk menjalankan Seiri (ringkas) di tempat kerja, Seiton 

(rapi), Seiso (resik), Seiketsu (rawat), kondisi yang mantap dan Shitsuke (rajin) memelihara kebiasaan yang 

diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan dengan baik sehingga tercipta suasana kerja yang aman dan nyaman 

disuatu tempat kita bekerja. Penjelasan mengenai 5S sebagai berikut : 

1. Seiri (Ringkas/Pemilahan) 

Umumnya istilah ini mengatur segala sesuatu, memilah sesuatu dengan aturan dan prinsip tertentu. Sikap 

kerja 5S berarti membedakan antara yang diperlukan dengan yang tidak diperlukan, mengambil keputusan 

yang tegas dan menerapkan menejemen stratifikasi untuk membuang apa yang tidak diperlukan itu.  

2. Seiton (Rapi/Penataan) 

Seiton berarti menyimpan barang di tempat yang tepat atau dalam tata letak yang benar sehingga dapat 

dipergunakan dalam keadaan mendadak. Kegiatan ini merupakan cara untuk menghilangkan proses 

pencarian..  



3. Seiso (Resik/Pembersihan) 

Seiso berarti membersihkan barang-barang sehingga menjadi bersih. Istilah 5S, berarti membuang sampah, 

kotoran dan benda-benda asing serta membersihkan segala sesuatu. Pembersihan ini merupakan salah satu 

dari pemeriksaan. 

4. Seiketsu (Rawat/Pemantapan) 

 dapat diartikan bahwa terus-menerus dan secara berulang-ulang memelihara pemilahan, penataan dan 

pembersihannya. Seiketsu dengan demikian ialah pemantapan mencangkup kebersihan pribadi dan 

lingkungan.  

5. Shitsuke (Rajin/Pembiasaan) 

Shitsuke berarti pelatihan dan kemampuan untuk melakukan apa yang ingin anda lakukan meskipun itu 

sulit dilakukan. 

 

C. Amos 

SEM adalah  Structural Equation Modeling (SEM) merupakan salah satu analisis multivariate yang 

dapat menganalisis hubungan variabel secara kompleks. Analisis ini pada umumnya digunakan untuk 

penelitian-penelitian yang menggunakan banyak variabel. Alasan yang mendasari digunakannya SEM dalam 

penelitian tersebut adalah karena SEM dapat menjelaskan hubungan antar beberapa variabel yang ada dalam 

penelitian. Persamaan dalam SEM menggambarkan semua hubungan antar konstruk (variabel dependen dan  

independen) yang terlibat dalam suatu analisis. Konstruk adalah faktor yang tidak dapat langsung diukur atau 

faktor laten yang direpresentasikan dengan beberapa variabel SEM. (Toni wijaya, 2009) 

Amos merupakan  kependekan dari Analisis of Moment Structures yang digunakan sebagai pendekatan 

umum analisis data dalam Model Persamaan Struktural (Structural Equation Model) atau yang dikenal dengan 

SEM. SEM dikenal juga sebagai Analysis of Covariance Structures atau disebut juga model sebab akibat 

(causal modeling). Dengan menggunakan Amos maka perhitungan rumit dalam SEM akan jauh lebih mudah 

dilakukan dibandingkan dengan menggunakan perangkat lunak lainnya. Lebih lagi penggunaan Amos akan  

mempercepat dalam membuat spesifikasi, melihat serta melakukan modifikasi model secara grafik dengan 

menggunakan tool yang sederhana 

 

Metodologi Penelitian 

 

Obyek penelitian dilakukan di Batik Putra Laweyan yang berada di Kampoeng Batik Laweyan Jl. Sidoluhur No.6 

Laweyan Solo. Langkah-langkah penelitian merupakan suatu cara yang digunakan peneliti untuk memperoleh data 

yang dibutuhkan dan cara menganalisisnya: 

A. Analisa pengamatan 

 Pengamatan dilakukan guna mencari informasi terkait tentang Forum Pengembangan Kampoeng Batik 

Laweyan (FPKBL) dan Batik Putra Laweyan mengenai visi, misi, peraturan, profil, pelayanan wisata..  

B. Analisa tipe produksi dan kemampuan produksi 

 Analisa tipe produksi yang digunakan oleh perusahaan dan kemampuan produksi mendefinisikan tentang sistem 

produksi yang digunakan oleh perusahaan dalam mengubah input menjadi sebuah output. 

C. Analisa teknik pelayanan pelanggan 

 Analisa teknik pelayanan pelanggan mendiskripsikan alur pelayanan jasa wisata di Batik Putra Laweyan. Alur 

pelayanan tersebut menjelaskan mengenai tahapan-tahapan pelayanan jasa pariwisata yang dilakukan oleh 

kampoeng Batik Laweayan.  

D. Pengumpulan data variansi 

 Pengumpulan data variansi  yaitu mengumpulkan data variansi dari input pelayanan wisata sampai output 

pelayanan wisata. Data variansi didapat dari identifikasi tiap proses pelayanan dari wisatawan datang sampai 

wisatawan kembali pulang. Dari identifikasi tiap proses pelayanan tersebut akan diketahui permasalahan yang 

timbul dari masing-masing proses.  

E. Analisis matrik variansi 

Analisis matrik variansi bertujuan untuk menentukan variansi kunci yang digunakan untuk mengidentifikasi 

permasalahan apa saja yang terjadi pada setiap bagian yang terlibat, baik dari Forum Pengembangan Kampoeng 

Batik Laweyan, pemilik industri kreatif hingga pegawai Batik Putra Laweyan mengenai 5R, kemudian mencari 

hubungan dari setiap variansi. Dalam penetuan variansi kunci dilakukan pembobotan dari masing-masing data 

variansi yang diperoleh.  

 

 



F. Variansi kontrol 

 Variansi kontrol yaitu mengidentifikasi variansi kunci yang sudah dianalisis sebelumnya kedalam tabel 

kemudian mengkonsepkan variansi tersebut menjadi suatu rangkaian pelayanan untuk mengetahui dimana 

variansi itu terjadi, pihak yang bertanggung jawab dan aktifitas penanggulangan yang sudah ada sehingga 

diketahui efektivitas evaluasi yang diberikan sebelumnya. 

G. Sruktur organisasi 

 Struktur organisasi menjelaskan susunan organisasi yang berdiri di Batik Putra Laweyan dan Kampoeng Batik 

Laweyan, kemudian menjelaskan fungsi dari masing-masing bagian dalam organisasi. 

H. Analisis persepsi dan tanggung jawab stakeholder 

 Analisis persepsi dan tanggung jawab stakeholder yaitu menganalisis tanggung jawab dari masing-masing pihak 

yang terlibat langsung dalam pelaksanaan 5R yang permasalahannya sudah dijelaskan di tahap sebelumnya, 

kemudian melakukan analisis persepsi mengenai 5R pada masing-masing pihak untuk mengetahui sejauh mana 

pemahaman dan tanggung jawab. 

I. Hipotesis 

H0: Implementasi makro ergonomi dengan penerapan dan perbaikan 5R tidak berpengaruh terhadap kepuasan 

stakeholder. 

H1 : Implementasi makro ergonomi dengan penerapan dan perbaikan 5R berpengaruh terhadap kepuasan 

stakeholder 

J. Penerapan dan perbaikan 5R 

 Penerapan 5R dilakukan berdasarkan pada analisa dan evaluasi melalui pendekatan ergonomi makro yang 

dilakukan pada tahap sebelumnya. Penerapan 5R di Batik Putra Laweyan ditujukan untuk meningkatkan 

kepuasan stakeholder. 

K. Penyebaran Kuisioner 

 Penyebaran kuisioner yang pertama ditujukan kepada ke pekerja Batik Putra Laweyan, pemilik Batik Putra 

Laweyan, FPKBL yaitu kuisioner indikator 5R, pelaksanaan 5R, dan kepuasan stakeholder di sebarkan dan 

khusus untuk wisatawan yang berkunjung ke Batik Putra Laweyan akan disebar kuisioner kepuasan. 

L. Validitas dan reliabilitas  

Uji validitas digunakan untuk mengetahui tingkat kemampuan instrumen dalam mengungkapkan sesuatu yang 

menjadi sasaran pokok pengukuran yang dilakukan oleh instrument tersebut.  

Uji reliabilitas (keandalan) butir digunakan untuk mengetahui apakah alat pengumpul data pada dasarnya 

menunjukkan tingkat ketepatan, keakuratan kestabilan atau konsistensi alat tersebut dalam mengungkapkan 

gejala-gejala tertentu dari sekelompok individu, walaupun dilakukan pada waktu yang berbeda. 

M.  Penyebaran kuisioner tahap 2. 

 Penyebaran kuisioner dilakukan kembali dengan item pertanyaan yang sudah valid dan reliable, dengan jumlah 

sampel sebanyak n sampel dengan ketentuan perhitungan penentuan jumlah sampel didasarkan pada teknik 

nomogram Harry King. 

N. Pengolahan data mengunakan Amos 

 Data yang sudah valid dan reliabel kemudian diolah mengunakan software amos. Pengolahan yang dilakukan 

bertujuan untuk mengatahui pengaruh antar variabel laten terhadap variabel laten lainnya dan kontribusi 

masing-masing variabel manifest dalam menjelaskan variabel laten.  

O. Uji Goodness of Fit (GOF) 

Uji goodness of fit digunakan untuk mengetahui kesesuaian model teoritik dengan data empiris, apabila nilai 

goodness of fit (gof)  tidak sesuai dengan kriteria indek ukuran yang disyaratkan maka perlu dilakukan 

perbaikan dan pengulangan penyebaran kuisioner. 

P. Analisa dan Kesimpulan 

 Analisa dan kesimpulan berisi evaluasi dari serangkain kegiatan penelitian yang dilakukan kemudian menarik 

kesimpulan sesuai hasil yang diperoleh 

 

 

Hasil dan Pembahasan 

 

A. Analisa visi Kampoeng Batik Laweyan  
Hasil analisa visi dan misi dapat disimpulkan sebagai berikut : 

a. Visi di FPKBL telah tercipta dari representasi dari tujuan kota Solo yang menjadi kota wisata budaya 

sehingga dapat saling bersinergi dengan baik menjadi suatu dukungan bagi Laweyan untuk terus berkembang 

menjadi kampung wisata dengan cagar budaya dan pusat industri batik sebagai komoditasnya. 



b. Misi merupakan langkah yang digunakan untuk tercapainya suatu visi yang menjadi tujuan dari FPKBL. 

Dalam mencapai visi tersebut, FPKBL membaginya menjadi 6 misi yang masing-masing memiliki tujuan 

yang berbeda. Dari keenam misi tersebut memiliki capaian yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena 

adanya kendala dimasing-masing misi yang berbeda tingkatannya. Secara umum hampir semua misi mampu 

tercover dengan baik oleh pihak FPKBL, akan tetapi untuk pelaksanaan pada sapta pesona masih memiliki 

kendala terutama kebersihan. Hal ini desebabkan oleh kesadaran dari masing-masing industri kreatif yang 

kurang maka perlu adanya tindakan lebih lanjut untuk mencapainya. 

B. Analisa Proses Produksi 
Batik Putra Laweyan mempunyai 2 sistem dalam pemenuhan permintaan yaitu membuat produk berdasarkan 

pesanan dan membuat stock produk  batik yang dapat dinikmati wisatawan ketika berada di gallery Batik Putra 

Laweyan. Produk unggulan Batik Putra Laweyan adalah batik tulis dan batik cap. Proses produksi batik cap 

berbeda dengan proses produksi batik tulis. 

C. Analisa teknik pelayanan pelanggan 
Teknik pelayanan pelanggan merupakan gambaran dari serangkaian keseluruhan proses pelayanan pariwisata di 

Batik Putra Laweyan dari customer yang berupa wisatawan hingga semua pihak yang terlibat dalam pelayanan 

wisata industri kreative batik tersebut, dengan diskripsi kegiatan untuk masing-masing komponen yang terlibat. 
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Gambar 1. Alur pelayanan wisata batik 

D. Pengumpulan Data Variansi 
Pengumpulan data variansi dilakukan dengan cara mengidentifikasi alur pelayanan pelanggan. Permasalahan 

yang ada pada lantai produksi diantaranya adalah masalah kebersihan lantai produksi yang kurang, kerapian 

pada alat-alat kerja dan kurang ringkasnya penataan alat-alat  kemudian permasalahan tersebut di konsepkan 

dalam 5R. Permasalahan 5R yang timbul di alur pelayanan menjadi data variansi, sehingga perlu adanya 

identifikasi lebih lanjut. 

E. Analisis matrik variansi 
Analisis matrik variansi bertujuan untuk menentukan variansi kunci yang digunakan untuk mengidentifikasi 

permasalahan apa saja yang terjadi pada setiap bagian yang terlibat, baik dari Forum Pengembangan Kampoeng 

Batik Laweyan, pemilik industri kreatif hingga pegawai Batik Putra Laweyan mengenai 5R, kemudian mencari 

hubungan dari setiap variansi. Dalam penetuan variansi kunci dilakukan pembobotan dari masing-masing data 

variansi yang diperoleh yang dihitung. Variansi yang memiliki nilai bobot besar memiliki resiko yang besar 

sehingga perlu adanya identifikasi lebih lanjut sedangkan untuk variansi yang memiliki nilai bobot kecil maka 

resiko yang ditimbulkan pun kecil dan dapat diabaikan. 

 

 

 

 



Tabel 1. Variansi kunci 

  Variansi Tingkat Resiko Kategori 

F
P

K
B

L
 

Sosialisasi kepada seluruh UKM 6 Moderate 

Pembentukan Peraturan tentang 5R 5 Moderate 

Pemberian Pedoman Pelaksanaan 5R 6 Moderate 

P
em

il
ik

 

Pengadaan Peralatan/ fasilitas pendukung 5R 7 High 

Pemberian sangsi bagi yang tidak melaksanakan 5R 6 Moderate 

Pengawasan secara rutin terhadap jalannya 5R 6 Moderate 

P
ek

er
ja

 

Kesadaran Pentingnya penerapan 5R 8 High 

Sikap dan mental dalam menjalankan 5R 6 High 

Pengetahuan tentang 5R 7 High 

F. Kendali Variansi Kunci 

Kontrol variansi dan analisis peran dapat diperoleh dari penentuan variansi kunci, terdapat 4 variansi 

yang akan dimasukkan dalam control variansi dan analisis peran.  

Tabel 2. Kendali Variansi Kunci 

No Variansi 
Tahap dimana variansi 

terjadi 

Pihak yang 

mengawasi 

Pihak yang 

terlibat langsung 

Aktifitas pendukung 

yang sudah ada 

1 
Pengadaan Peralatan/ 

fasilitas pendukung 5R 
Dilantai produksi 

Pemilik Batik 

Putra Laweyan 

Pemilik Batik 

Putra Laweyan 

Penyediaan peralatan 

kebersihan seadanya 

2 
Kesadaran Pentingnya 

penerapan 5R 

Pelaksanaan 5R saat 

aktifitas produksi 

Pemilik Batik 

Putra Laweyan 
Pekerja - 

3 Pengetahuan tentang 5R 
Pelaksanaan 5R saat 

aktifitas produksi 

Pemilik Batik 

Putra Laweyan 
Pekerja 

Sosialisasi dari FPKBL 

dan Disperindag 

G. Evaluasi Persepsi dan Tanggung Jawab 
Melalui wawancara dan kuisioner terbuka dapat diketahui bahwa sebenarnya dari Forum Pengembangan 

Kampung Batik Laweyan (FPKBL) dan pemilik industri kreatif Batik Putra Laweyan telah mensosialisasikan 

masalah 5R di setiap industri kreatif di Kampoeng Batik Laweyan, akan tetapi dalam pelaksanaannya 

terkendala oleh sikap pekerja yang terbiasa dengan sikap yang tidak mencerminkan 5R sehingga perlu adanya 

evaluasi baik secara langsung maupun tidak langsung agar harapan untuk clean batik di Kampoeng Batik 

Laweyan dapat terealisasikan. 

Dari hasil rekapitulasi kuisioner untuk pegawai di Batik Putra Laweyan dapat disimpulkan bahwa mereka 

sudah pernah mendengar dan mengetahui tentang 5R lewat sosialisasi yang diadakan dinas perindustrian dan 

perdagangan yang bekerja sama dengan FPKBL tetapi mereka belum begitu paham maksud dari masing-masing 

item dari 5R itu sendiri sehingga dalam pelaksanaanya masih belum sesuai dengan apa yang difokuskan dalam 

5R tersebut sehingga masih perlu adanya sosialisasi secara kontinu dan bahkan perlua adanya pelatihan 

sehingga para pekerja benar-benar paham maksud dan tujuan 5R 

H. Penentuan H0 dan H1 

Hipotesis  yang dirumuskan sebelum dilakukan penelitian adalah sebagai berikut: 

H0: Implementasi ergonomi makro melaui penerapan dan perbaikan 5R tidak berpengaruh terhadap peningkatan 

kepuasan stakeholder. 

H1 : Implementasi ergonomi makro melalui penerapan dan perbaikan 5R berpengaruh terhadap peningkatan 

kepuasan stakeholder. 

I. Penerapan dan perbaikan 5R 

Identifikasi permasalahan di Batik Putra Laweyan dengan mengunakan ergonomi makro didapatkan 

permasalahan yang terjadi adalah terkait masalah 5R. Permasalahan tersebut terjadi dilantai produksi 

khususnya. Hal ini memungkinkan dapat berdampak terhadap kepuasan stakeholder, untuk itu perlu adanya 

penerapan dan perbaikan terkait masalah. Perbaikan yang dijalankan yaitu penyediaan fasilitas kebersihan, 

Pemberian sosialisasi pentingnya sikap kerja 5R, Pemberian simbol-simbol budidaya 5R pada area produksi, 

Melakukan pengawasan secara berkala, Pembuatan jadwal penanggung jawab kebersihan per hari, Pembuatan 

work instruction untuk masing-masing bagian di produksi. 

 

 

 



J. Pengolahan data dengan AMOS 
1. Model Implementasi ergonomi makro dengan penerapan 5R untuk meningkatkan kepuasan stakeholder. 

 
Gambar 2 Model Implementasi ergonomi makro dengan penerapan 5R untuk meningkatkan kepuasan 

stakeholder. 

 

2. Uji goodness of fit 

Tabel 3 Goodness of fit 

No Indeks Cut off Value Hasil Evaluasi model 

1 Chi Square Mendekati 0 65,511 Mendekati 

2 Probability ≥ 0,05 0,061 Terpenuhi 

3 CMIN/DF ≤ 2,00 1,324 Terpenuhi 

4 GFI ≥ 0,90 0,813 Mendekati 

5 RMSEA ≤ 0,08 0,090 Mendekati 

6 AGFI ≥ 0,90 0,714 Mendekati 

7 TLI ≥ 0,90 0,919 Terpenuhi 

8 CFI ≥ 0,90 0,895 Mendekati 

Sumber: (Data yang diolah, 2013) 

Berdasarkan tabel 3 terdapat 3 (tiga) parameter yang telah memenuhi syarat, yaitu Probability, CMIN/DF, 

dan TLI  yang artinya ada kesesuaian antara model teoritik dengan data empiris model, sehingga model 5R 

telah mencapai goodness of fit dan siap untuk ujicoba di lapangan. 

3. Uji Kesahihan konvergen 

Tabel 4.Bobot Regresi Pada Faktor 

  Estimate S.E. C.R. P 

Ringkas <--- 5R 1       

Rapi <--- 5R 0.382 0.118 3.233 0.001 

Resik <--- 5R 0.162 0.089 1.82 0.069 

Rawat <--- 5R 0.233 0.132 1.762 0.078 

Rajin <--- 5R 0.357 0.173 2.061 0.039 

Ppekerja <--- Pelaksana 1       

Ppemilik <--- Pelaksana 0.753 0.121 6.242 *** 

Pfpkbl <--- Pelaksana 0.443 0.145 3.05 0.002 

Wisatawan <--- Kepuasan 1       

Pekerja <--- Kepuasan 0.052 0.051 1.024 0.306 

Pemilik <--- Kepuasan 0.077 0.062 1.231 0.218 

FPKBL <--- Kepuasan 0.12 0.101 1.186 0.235 

 



Bobot regresi pada tabel 4  untuk tiap faktor diatas menunjukkan bahwa setiap indikator memiliki nilai 

nadir (critical ratio) lebih besar dua kali dari standar kesalahan (standart error), sehingga semua indikator 

secara sahih telah mengukur apa yang seharusnya diukur pada model yang disajikan. 

4. Uji kausalitas 

Uji kausalitas model yaitu menganalisis dan menghitung hasil bobot regresi antar variabel laten, 

yang sering disebut estimasi loading factors atau lamda value. Hasil bobot regresi regresi uji kausalitas 

pada table 4.8 sebagai berikut: 

Tabel 5. Evaluasi Bobot Regresi Uji Kausalitas 

Hubungan Estimate S.E. C.R. P 

Pelaksana <--- 5R 0.923 0.109 8.48 *** 

Kepuasan <--- 5R 0.515 0.249 2.068 0.039 

Kepuasan <--- Pelaksana 0.709 0.305 2.324 0.02 

Sumber: (Data yang diolah, 2013) 

Penjelasan lebih lanjut analisis evaluasi bobot regresi tersebut dapat diuraikan dan dijelaskan sebagai 

berikut: 

1) Variabel 5R mempengaruhi secara signifikan pelaksanaan karena signifikansi t hitung 0,00 lebih kecil 

dari nilai probabilitas ≤ 0,05. 

2) Variabel 5R mempengaruhi secara signifikan kepuasan karena signifikansi t hitung 0,039 lebih kecil 

dari nilai probabilitas ≤ 0,05. 

3) Variabel pelaksana mempengaruhi secara signifikan kepuasan karena signifikansi t hitung 0,02 lebih 

kecil dari nilai probabilitas ≤ 0,05 

Berdasarkan perhitungan nilai bobot regresi antar variabel laten diatas, maka dapat disimpulkan bahwa H0 

ditolak dan H1 diterima, hal ini di karenakan masing-masing variabel memiliki nilai signifikansi ≤ 0,05, 

dengan ketentuan: 

Signifikansi < 0,05= H0 ditolak 

Signifikansi > 0,05= H0 diterima, sehingga: 

Implementasi ergonomi makro melalui penerapan dan perbaikan 5R berpengaruh terhadap peningkatan 

kepuasan stakeholder. 

Peningkatan kepuasan stakeholder sesuai model yang dibuat dipengaruhi secara signifikan oleh 

konsep 5R dan pelaksana 5R. Secara langsung dan parsial konsep 5R memiliki pengaruh terhadap kepuasan 

stakeholder, jadi semakin baik konsep 5R di Batik Putra Laweyan maka akan semakin tinggi tingkat 

kepuasan stakeholder yang tercipta. Begitupula pelaksana 5R, secara langsung dan parsial pelaksanaan 5R 

memiliki pengaruh terhadap kepuasan stakeholder, jadi semakin baik pelaksana 5R di Batik Putra Laweyan 

maka akan semakin tinggi tingkat kepuasan stakeholder yang tercipta, sehingga semakin positif konsep 5R 

dan pelaksanaan 5R maka semakin tinggi kepuasan stakeholder terhadap Batik Putra Laweyan. 

Melalui peran serta semua pihak, baik forum yang menaungi, pemilik maupun pekerja, yang secara 

bersama-sama melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan 5R, maka akan tercipta 

lingkungan kerja yang ergonomis, nyaman, aman dan kondusif sehingga akan memberikan kepuasan 

kepada semua pihak yang berkaitan dengan industri terkait 

 

Kesimpulan dan Saran 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengolahan data dan analisa yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan di Batik Putra Laweyan, dengan menggunakan pendekatan 

ergonomi makro tentang pelayanan wisata batik, maka dapat diketahui permasalahan yang terjadi ialah 

permasalahan terkait 5R dilantai produksi. 
2. Variansi yang menjadi kunci permasalahan terkait masalah 5R di Batik Putra Laweyan yaitu fasilitas 

pendukung jalanya 5R, kesadaran pekerja akan pentingnya 5R dan pengetahuan pekerja terkait masalah 

5R. Ketiga variansi kunci tersebut yang memiliki hubungan terbesar dengan variansi lain yang 

menyebabkan terjadinya permasalahan 5R di Batik Putra Laweyan. 

3. Perbaikan yang dilakukan untuk meningkatkan pelaksanaan 5R yaitu penyediaan peralatan bersih-bersih, 

penyediaan papan order, penyediaan tempat sepatu dan sandal, pemberian sosialisasi terkait masalah 5R, 



melakukan pengawasan terhadap jalannya 5R, pembuatan jadwal penanggung jawab kebersihan 

perstasiun kerja setiap harinya dan pembuatan work instruction pada setiap proses pembuatan batik.  
4. Berdasarkan bobot dari nilai regresi, maka dapat diketahui besarnya pengaruh dari masing-masing 

variabel laten terhadap variable laten lainnya yaitu variabel 5R memiliki pengaruh secara signifikan 

terhadap pelaksana sebesar 0.923 dengan nilai probabilitas 0.000, Variabel 5R memiliki pengaruh secara 

signifikan terhadap kepuasan sebesar 0.515 dengan nilai probabilitas 0.039. Sedangkan pelaksana 

memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kepuasan sebesar 0.709 dengan nilai probabilitas 0.02. 

Sehingga H0 ditolak dan H1 diterima dikarenakan semua variabel memiliki nilai signifikansi < 0.05, yang 

artinya implementasi ergonomi makro melalui penerapan dan perbaikan 5R berpengaruh terhadap 

peningkatan kepuasan stakeholder 
 

B. Saran 

Sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan wisata batik untuk tercapai kepuasan stakeholder, sebaiknya 

yang harus dilakukan industri kreatif batik adalah: 

1. Kerja sama dari semua pihak dalam menyelesaikan suatu masalah yang terjadi pada suatu industri kreatif 

batik sehingga dapat terselesaikan secara menyeluruh. 

2. Pelaksanaan 5R secara berkelanjutan dengan kontribusi semua elemen yang berada didalam industri kreatif 

batik tersebut akan mampu meningkatkan kepuasan stakeholder 
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