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PERANCANGAN ULANG STASIUN KERJA UNTUK PARA PEMBATIK TULIS 

BERDASARKAN KENYAMANAN PEKERJA DAN ILMU ERGONOMI 

(Studi Kasus: UKM Batik Putra Laweyan dan Batik Merak Manis)  

 
ABSTRAK 

 
Batik telah ditetapkan sebagai Warisan Kemanusiaan untuk Budaya Lisan dan Non-

Bendawi (Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity) oleh UNESCO sejak 
2009. Rumah Batik Putra Laweyan dan Merak Manis telah memproduksi batik tulis sejak lama. 
Sebagian besar dalam proses membatik dilakukan dalam posisi duduk di atas kursi kecil yang 
tingginya kurang lebih 16,8 cm. Posisi duduk tersebut tentu dapat menyebabkan kelelahan yang 
cepat, hal ini dikarenakan posisi kaki yang ditekuk (dingklik/squad) dan tidak ada sandaran pada 
kursi tersebut. Posisi kerja dengan duduk dingklik dapat menyebabkan cidera pada bagian 
muskuloskeletal pada bagian punggung dan pinggang. Tujuan dari penelitian yang dilakukan yaitu 
merancang atau mendesain ulang stasiun kerja yang baik untuk para pembatik tulis. Sehingga 
didapatkan desain kursi yang ergonomis untuk pembatik tulis dan mengurangi resiko cidera. 
Metode yang digunakan untuk mengetahui keluhan dan risiko cidera yaitu Nordic Body Map dan 
BRIEF Survey, dan untuk desain berdasarkan data antropometri. Hasil dari Nordic Body Map 
menyatakan bagian tubuh Punggung, Bahu, dan Pinggang paling banyak dikeluhkan dengan 
masing-masing skor 12, 12, dan 11 orang. Pada BRIEF Survey Tangan Kanan mempunyai risiko 
cidera paling tinggi dengan level risiko 3 (tinggi) dan Tangan Kiri, Lengan Kanan dan Kiri, dan 
Leher mempunyai level risiko 2 (sedang). Stasiun kerja yang yang didesain menghasilkan desain 
yang ergonomis dengan mengurangi risiko cidera pada tubuh pembatik dengan mengubah posisi 
gawangan yang berada di depan pembatik dan meninggikan posisi kompor dengan tambahan meja. 
Kemudian posisi kerja tetap melingkar, sehingga tidak merubah suasana kerja pada saat pembatik 
dan para pembatik tetap dapat saling berkomunikasi satu sama lain. 
Kata Kunci: Batik, Ergonomi, Nordic Body Map, BRIEF Survey, Desain Stasiun Kerja 
 
ABSTRACT 
 

Batik has been declared as the Heritage of Humanity for Oral and Non-Obesity Culture 
(Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity) by UNESCO since 2009. Batik 
Putra Laweyan and Merak Manis Batik House has been producing batik since long time. Most of 
the batik process is done in a sitting position on a small chair that is approximately 16.8 cm in 
height. Sitting position is certainly able to cause rapid fatigue, this is due to the position of the bent 
legs (dingklik / squad) and no seat on the chair. Working position by sitting stool can cause injury 
to the musculoskeletal part of the back and waist. The purpose of the research is to design or 
redesign a good work station for batik makers. So that ergonomic chair design is available for 
writing batik and reduce the risk of injury. The methods used to determine complaints and risks of 
injury are Nordic Body Map and BRIEF Survey, and for design based on anthropometric data. 
Results from the Nordic Body Map states body parts Back, Shoulder, and Waist most complained 
with each score 12, 12, and 11 people. In the BRIEF Right Hand Survey has the highest risk of 
injury with a risk level of 3 (high) and Left Hand, Right Arm and Left, and Neck has a level of risk 2 
(medium). The designed workstation produces an ergonomic design by reducing the risk of injury to 
the batik body by altering the position of the gateway in front of the batik and elevating the stove's 
position with an additional table. Then the working position remains circular, so do not change the 
working atmosphere at the time of batik and the batik can still communicate with each other. 
Keywords: Batik, Ergonomics, Nordic Body Map, BRIEF Survey, Design Work Station 
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1. PENDAHULUAN 

Batik di Indonesia merupakan suatu keselurahan teknik, teknologi, serta pengembangan 

motif dan budaya yang terkait, sejak Oktober 2009 batik ditetapkan sebagai Warisan 

Kemanusiaan untuk Budaya Lisan dan Non-Bendawi (Masterpieces of the Oral and Intangible 

Heritage of Humanity)oleh UNESCO. Produksi batik di Indonesia sangat banyak dan beragam, 

setiap daerah mempunyai motif batiknya sendiri sendiri. Untuk di daerah Jawa Tengah 

khususnya kota Solo, ada dua sentra industri batik yang terkenal yaitu Sentra Batik Kaoeman 

dan Sentra Batik Laweyan (Musman & Arini B. 2011). Batik Putra Laweyan dan Batik Merak 

Manis merupakan industri batik rumahan yang ada di Laweyan. Batik Putra Laweyan 

memproduksi batik tulis, batik cap, dan gabungan dari batik cap dan tulis begitu juga Batik 

Merak Manis.  

Membuat batik tulis merupakan pekerjaan yang melelahkan dan memerlukan tingkat 

kesabaran yang tinggi. Sebagian besar dalam proses membatik dilakukan dalam posisi duduk di 

atas kursi kecil yang tingginya kurang lebih 16,8 cm. Posisi duduk tersebut tentu dapat 

menyebabkan kelelahan yang cepat, hal ini dikarenakan posisi kaki yang ditekuk 

(dingklik/squad) dan tidak ada sandaran pada kursi tersebut. Posisi kerja dengan duduk dingklik 

dapat menyebabkan cidera pada bagian muskuloskeletal. Hal tersebut telah dibuktikan pada 

penelitian Sumardiyono dan Yeremia Rante Ada (2014) dimana mereka telah melakukan 

penelitian di kabupaten Sragen dengan menggunakan sampel 50 orang, dan hasilnya 33 orang 

mendapat gangguan muskuloskeletal tingkat tinggi, 15 tingkat sedang, dan 2 tingkat rendah 

(Sumaryono & Ada 2014). Selain itu, pada penelitian yang dilakukan Siswiyanti (2013) juga 

menyatakan bahwa dengan posisi duduk dingklik dapat menimbulkan keluhan musculoskeletal 

dan kelelahan. 

 Penelitian sebelumnya pernah dilaksanakan oleh Luciana Tri Dewi (2016) yang 

menggunakan metode BRIEF Survey. Pada penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis 

tingkat risiko bahaya muskuloskeletal di kalangan industri makanan kecil di Yogyakarta (Dewi 

2016). Annisa Mutiah et al. (2013) juga pernah melakukan penelitian sejenis yang bertujuan 

mencari hubungan tingkat risiko dan karakteristik individu terhadap keluhan MSDs. Metode 

yang digunakan adalah analitik observasional dengan pendekatan cross sectional. Alat ukur yang 

digunakan berupa BRIEF Survey dan Nordic Body Map (Mutiah et al. 2013). Kai-Way Li et al. 

(2003) telah mempublikasikan penelitiannya yang bertujuan untuk menemukan faktor risiko 

ergonomis yang dapat menyebabkan gejala muskuloskeletal pada karyawan di industri 

semikonduktor, komputer, dan komunikasi di Taman Industri Berbasis Sains Hsin-Chu di 

Taiwan. Dari setiap penelitian yang telah dilaksanakan, tidak memberikan usulan perbaikan 
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kepada stasiun kerja yang diteliti untuk mengatasi keluhan yang didapat dari para pekerja. Maka 

dari itu, peneliti bermaksud untuk meneliti keluhan yang dialami oleh para pembatik dan 

meneliti postur tubuh yang sekarang apakah dapat menimbulkan risiko cidera atau tidak. Apabila 

terdapat keluhan dan postur tubuh yang sekarang menimbulakn risiko cidera, maka akan 

dirancang/desain stasiun kerja yang ergonomis untuk para pembatik.Ergonomi berkaitan dengan 

perancangan sistem di mana orang melakukan pekerjaan(Bridger 1995). Diperlukan juga 

antropometridalam mendesain kursi tersebut, Antropometri menurut Stevenson (1989) dan 

Nurmianto (1991) adalah satu kumpulan data numerik yang berhubungan dengankarakteristik 

fisik dan tubuh manusia ukuran, bentuk dan kekuatan serta penerapan dari data tersebut untuk 

penanganan masalah desain. Penerapan data antropometri ini akan dapat dilakukan jika tersedia 

nilai mean (rata-rata) dan SD (standar deviasi)-nya dari suatu distribusi normal (Nurmianto 

2004). Perancangan tempat duduk harus diupayakan sedemikian rupa hingga berat badan yang 

disangga oleh tulang duduk tersebar pada daerah yang cukup luas. Harus juga diupayakan agar 

subyek yang sedang duduk diatas tempat duduk tersebut dapat mengubah-ubah posisi atau postur 

tubuhnya untuk mengurangi rasa ketidaknyamanannya (Panero & Zelnik 2003). 

Tujuan dari penelitian yang dilakukan yaitu menentukan keluhan yang dialami oleh 

pembatik tulis berdasarkan Nordic Body Map, mengevaluasi postur kerja para pembatik tulis 

berdasarkan BRIEF survey, dan merancang atau mendesain ulang stasiun kerja yang baik untuk 

para pembatik tulis. Sedangkan batasan masalah pada penelitian ini yaitu hanya berfokus pada 

batik tulis saja yang menggunakan dingklik dan hanya mendesain stasiun kerja untuk pembatik 

tulis.  

 

2. METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian dilakukan pada pembatik tulis UKM Batik Putra Laweyan dan Batik Merak 

Manis yang terletak di Sentra Batik Laweyan, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Provinsi 

Jawa Tengah. Objek yang digunakan yaitu tujuh orang dari pembatik tulis UKM Batik Putra 

Laweyan dan tujuh orang dari pembatik tulis Batik Merak Manis. Langkah awal yang dilakukan 

pada penelitian ini yaitu dengan studi pendahuluan terlebih dahulu yang terbagi menjadi dua, 

yaitu studi lapangan dan studi literatur. Langkah kedua yaitu identifikasi dari masalah yang ada 

kemudian merumuskan permasalahan tersebut. Setelah mengetahui permasalahan yang ada 

selanjutnya menentukan tujuan yang akan dicapai dari penelitian yang dilakukan. 

Langkah selanjutnya yaitu pengumpulan data yang akan diperlukan. Ada 2 jenis data 

yang diambil dari penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer seperti data 

dokumentasi dari para pembatik, wawancara, kuesioner Nordic Body Map, dan BRIEF Survey. 
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Sedangkan Data sekunder seperti literatur atau refrensi dari penelitian sebelumnya dan buku 

yang terkait dengan teori atau metode yang digunakan untuk penelitian ini. Setelah mendapatkan 

data yang diperlukan kemudian melakukan pengolahan data. Pengolahan data yang pertama 

yaitu menggunakan Nordic Body Map. Melalui kuesioner ini akan dapat diketahui bagian – 

bagian otot mana saja yang mengalami gangguan nyeri atau keluhan dari tingkat rendah (tidak 

ada keluhan/cidera) sampai dengan keluhan tingkat tinggi (keluhan sangat sakit) (Tarwaka 

2011)(Palilingan et al. 2012). Kedua yaitu BRIEF Survey, berdasarakan Humantech (1995) 

penggunaan BRIEF Survey terdapat 3 langkah sebagai berikut (Humantech 1995): 

2.1 Melengkapi Informasi Pekerjaan 

2.2 Mengidentifikasi Risiko 

2.2.1 Penilaian Postur Tubuh 

Pada langkah ini yaitu penilaian 9 bagian tubuh yaitu Tangan dan pergelangan tangan 

(kanan dan kiri), Siku (kanan dan kiri), Bahu (kanan dan kiri), Leher, Punggung dan 

Kaki yang tergolong postur janggal atau berisko. Penilaian pada postur adalah 

memberikan nilai 1 jika postur berisiko, nilai 0 jika tidak melakukan postur berisiko. 

2.2.2 Penilaian Beban, Durasi, dan Frekuensi 

2.3 Memberikan skor pada setiap faktor yang ada untuk setiap bagian tubuh yang dievaluasi 

berdasarkan beban, durasi, dan frekuensi. Menentukan skor yang merupakan akumulasi 

prevalensi faktor risiko. 

Setelah melakukan perhitungan kemudian menganalisa hasil yang didapatkan. Langkah 

selanjutnyamerancang fasilitas kerja yang digunakan pembatik tulis supaya lebih ergonomis 

dengan menggunkan pendekatan antropometri.Apabila sudah selesai kemudian menentukan 

kesimpulan dan saran. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Nordic Body Map 

 

Gambar 1. Grafik Hasil Kuesioner Nordic Body Map 
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Pada Gambar 1. adalah gambar yang menjelaskan bagian mana paling banyak 

mengalami keluhan. Berdasarkan gambar tersebut dapat dilihat bagian tubuh yang paling 

banyak dirasakan pegal atau nyeri adalah punggung, bahu, dan pinggang sehingga perlu 

adanya perbaikan pada kursi seperti memberikan sandaran sehingga pembatik dapat 

menjaga tubuh tetap tegak. Sedangkan pada Gambar 2. dapat dilihat posisi tubuh pembatik 

tulis pada saat membatik dimana terdapat posisi yang memiliki resiko cidera. Pada Gambar 

1. dapat dilihat bagian tubuh yang paling banyak dirasakan pegal atau nyeri sehingga perlu 

adanya perbaikan pada kursi seperti memberikan sandaran agar pembatik dapat menjaga 

tubuh tetap tegak dan mengurangi keluhan yang ada. Perlu adanya perbaikan pada bantalan 

dan tinggi kursi, seperti yang dikatakan oleh Pareto dan Zelnik (1979) bahwa bantalan 

bukan tergantung dari kedalaman bantalan, karena kursi yang terlalu empuk dapat juga 

menimbulkan rasa sakit atau ketidaknyamanan (Panero dan Zelnik, 2003). Hal ini dilakukan 

untuk mengurangi keluhan yang ada pada bagian pantat dan kaki, sehingga tubuh bagian 

bawah dapat bertumpu dengan baik. 

 

 

 

  
Gambar 2. Pembatik Tulis pada Saat 

Membatik 

 
Gambar 3. Hasil Pengamatan yang Telah 

Diberi Sudut 

3.2 BRIEFSurvey 

Pada Gambar 3 dapat lihat hasil dari pengamatan yang telah dilakukan dan 

ditambahkan sudut sudut penting pada tubuh pembatik tulis. Untuk hasil rekapitulasi dari 

BRIEF Surveydapat dilihat pada Tabel 1. dimana jumlah pembatik tulis yang diteliti 

berjumlah 14 orang. 

Tabel 1. Rekapitulasi BRIEF Survey 
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BerdasarkanTabel 1. dapat dilihat bahwa tangan kanan mempunyai level risiko 

cidera paling tinggi, karena tangan kanan adalah bagian tubuh yang paling sering digunakan 

untuk membatik. Untuk bagian tubuh tangan kiri, lengan kanan, dan kiri mempunyai level 

risiko sedang, karena aktivitas bagian tubuh tersebut terbilang aktif hampir sama seperti 

tangan kanan. Kemudian, untuk leher mempunyai level resiko sedang karena pembatik 

selalu melihat ke bawah pada saat membatik. Punggung mempunyai level resiko rendah 

karena mereka sudah terbiasa duduk dengan posisi tegap walaupun tanpa sandaran. Kaki 

mempunyai level resiko rendah karena kaki terkadang berposisi squad (jongkok/dingklik) 

atau condong menjulur ke depan yang dapat menahan peredaran darah, hal tersebut terjadi 

karena kursi yang sangat rendah yang tingginya kurang lebih 17cm.  

3.3 Wawancara Melalui Kuesioner 

Hasil wawancara yang didapat, para pembatik sudah merasa nyaman dengan 

fasilitas yang ada. Mereka merasa nyaman karena sudah terbiasa dengan fasilitas tersebut 

selama puluhan tahun. Tetapi, ada beberapa dari mereka yang mengatakan bahwa mereka 

merasa tidak nyaman kepada pimpinan mereka apabila ingin merubah fasilitas yang ada. 

Selain itu, mereka juga mengatakan bahwa perubahan fasilitas akan menghilangkan nilai 

budaya dan tradisional dari membatik itu sendiri, karena sekarang para pembatik tulis juga 

dijadikan sebagai penarik wisatawan yang ingin tahu bagaimana batik tulis itu dibuat. 

3.4 Perancangan Fasilitas Kerja 

UKM Batik Putra Laweyan dan Batik Merak Manis, keduanya mempunyai 

persamaan dalam fasilitas yang digunakan. Faslitas yang digunakan untuk membatik saat ini 

yaitu, Canting batik tulis, Kursi dingklik, Gawangan, Kompor minyak atau gas dan Wajan. 

Fasilitas yang diperbaiki hanya kursi dan gawangan saja. 

3.4.1 Kursi 

Kanan Kiri Kanan Kiri Kanan Kiri
Postur Tubuh 14 14 14 14 14 14 14 14 11

Beban 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Durasi 14 0 14 0 0 0 14 0 11

Frekuensi 14 14 0 14 0 0 0 0 0
Jumlah 42 28 28 28 14 14 28 14 22

Level Risiko 3 2 2 2 1 1 2 1 1.571
Keterangan Tinggi Sedang Sedang Sedang Rendah Rendah Sedang Rendah Sedang

Kaki
Kriteria

Bagian Tubuh yang Diteliti
Tangan dan Pergelangan Tangan Lengan/Siku Bahu

Leher Punggung
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Gambar 5. Kursi Sebelum Desain Ulang 

 
Gambar 6. Kursi Setelah Desain Ulang 

Kursi yang digunakan pada saat membatik adalah kursi dingklik yang 

tingginya kurang lebih 17 cm seperti pada Gambar 5. Sampai saat ini meskipun para 

pembatik tulis merasa nyaman tetapi keluhan yang dirasakan tetap ada. Sandaran 

pinggang digunakan untuk menjaga pinggang tetap tegak dan menjadi tempat rehat 

untuk pinggang. Dengan adanya bantalan pada sandaran, maka dapat mempernyaman 

kursi tersebut.Tinggi dari sandaran disesuaikan dengan tinggi lumbar 20,3 cm sampai 

30,5 cm. Bantalan yang digunakan adalah busa bantalan dengan ketebalan medium 

yaitu 1,3 cm (Pareto dan Zelnik, 2003). Bantalan kursi yang digunakan adalah busa 

bantalan yang tebalnya 3,8 cm dengan beban maksimal 78 kg. Tidak adanya sandaran 

tangan karena dapat mengganggu aktifitas pada saat membatik. Untuk panjang kaki 

disesuaikan dengan panjang dari pantat ke lipatan lutut bagian dalam yaitu 53.3cm 

kemudian dikurangi 5cm menjadi 48,3cm agar ujung kursi tidak menyentuh lipatan 

lutut bagian dalam. Kemudian lebarnya disesuaikan dengan rentang panggul yaitu 

44,7cm. Kursi yang sebelumnya ditinggikan sedikit menjadi 34,5cm. Hal tersebut 

dilakukan untuk mengurangi beban pada kaki tetapi tetap tidak menghilangkan kesan 

kursi dingklik. 

3.4.2 Gawangan  

  
Gambar 7. Gawangan Sebelum Desain 

Ulang 

 
Gambar 8. Gawangan Setelah Desain 

Ulang 

Perbaikan yang dilakukan adalah merubah tinggi gawangan yang 

sebelumnya 61,6 cm menjadi 77 cm. Kemudian dari sisi peletakan kain batik, kain 

batik cukup dipasang melingkari roll pada penyangga batik dan kedua ujungnya 
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dijepit. Setelah itu, kain dapat diputar menggunakan pemutar yang berada di bagian 

bawah kiri dan kanan penyangga batik, sehingga pembatik lebih mudah pada saat 

perpindahan kain yang akan diberi lilin. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi 

aktivitas pada tangan sehingga risiko cidera pada tangan dapat berkurang. Pada 

penyangga tengah ada pemutar untuk mengatur kemiringan dari penyangga batik 

supaya pas dengan pandangan mata pembatik, sehingga pembatik tidak perlu 

membungkuk atau menunduk pada saat membatik. Desain perbaikan dari gawang 

yang ada sekarang dapat dilihat pada Gambar 8. 

3.4.3 Kompor Minyak atau Gas 

Kompor sendiri tidak ada perubahan, akan tetapi perlu adanya meja utnuk 

menambah ketinggian pada kompor, yang nantinya akan disesuaikan dengan tinggi 

siku pada saat duduk dan jarak rentang tangan ke samping untuk peletakan kompornya 

seperti pada Gambar 9. 

 
Gambar 9. Desain Meja Kompor 

3.5 Perancangan Stasiun Kerja 

Stasiun kerja yang ada sekarang terlihat sederhana dan tradisional seperti yang 

ada pada Gambar 10. Perbaikan yang dilakukan yaitu dari fasilitas kursi, gawang, dan 

adanya meja kompor. Perubahan dari fasilitas tersebut tentu akan merubah stasiun kerja 

yang ada sekarang. 

 
Gambar 10. Stasiun Kerja Batik Tulis 
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Stasiun Kerja yang diusulkan menempatkan gawangan tepat berada didepan 

pembatik untuk mengurangi perputaran yang terjadi pada tubuh dan leher sehingga dapat 

mengurangi risiko cidera pada bagian tubuh tersebut. Selain itu, posisi mata dapat lebih 

rileks, sehingga pada saat membatik dapat lebih fokus dan tidak cepat lelah karena 

gawangan yang terletak. Kemudian, stasiun kerja yang diusulkan menambahkan meja pada 

kompor sehingga pembatik tidak perlu membungkuk atau menunduk mencapai wajan yang 

terletak diatas kompor dan risiko cidera pada bagian tubuh tersebut dapat berkurang. Untuk 

penempatan setiap pembatik masih tetap sama, dimana para pembatik dapat berbagi kompor 

dengan jumlah maksimal 4 orang untuk 1 kompor, sehingga suasana saat membatik masih 

tetap sama dan para pembatik dapat saling berkomunikasi pada saat mebatik. Desain stasiun 

kerja yang baru dapat dilihat pada Gambar 11. dan Gambar 12. 

 
Gambar 11. Stasiun Kerja yang Baru 

Untuk Perbandingan antara desain aktual dan usulan dapat dilihat pada Tabel 2. 

dimana desain usulan lebih ergonomis dan dapat mengurangi risiko cidera bagi para 

pembatik. 

Tabel 2. Perbandingan Desain Stasiun Kerja Usulan dan Aktual 

Kategori Stasiun Kerja Usulan Stasiun Kerja Aktual 
Penempatan Gawang Tepat berada di depan 

pembatik. 
Berada di sebelah kiri 
pembatik 

Posisi Kompor Berada di atas meja yang 
tingginya mudah untuk 
dicapai pembatik. 

Terletak di lantai yang 
tingginya agak rendah. 

Kursi 1. Tingginya 34,5 cm, 
lebih tinggi tetapi 
tidak menghilangkan 
kesan dingklik. 

2. Adanya sandaran yang 
setinggi pinggang 
wanita dewasa. 

1. Tingginya 16,8 cm, 
rendah dan membuat 
posisi kaki cepat lelah. 
 

2. Tidak ada sandaran. 
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Kategori Stasiun Kerja Usulan Stasiun Kerja Aktual 
Bantalan Kursi Tebal bantalan 3,8 cm 

sesuai panduan buku 
karangan Panero dan 
Zelnik tahun 1979. 

Menggunakan bantalan 
tambahan yang dibuat 
sendiri. 

Gawangan Menggunakan sistem roll 
sehingga risiko pada 
tangan dapat berkurang. 

Perpindahan masih 
manual dengan 
menggunakan tangan kiri. 

Luas tempat kerja Membutuhkan tempat 
yang lebih luas karena 
posisi gawangan yang 
tepat di depan pembatik 
dan gawangan yang lebih 
lebar 

Luas tempat kerja tidak 
perlu terlalu luas karena 
fasilitas yang digunakan 
tergolong kecil dan tidak 
lebar. 

 

 
Gambar 12. Stasiun Kerja Usulan 

Kelebihan dari stasiun kerja yang diusulkan adalah dapat mengurangi beban fisik 

yang diterima oleh pembatik. Selain itu juga mengurangi aktivitas tangan pada saat 

membatik sehingga tangan tidak mudah Lelah dan pegal. Adanya sandaran dapat menjaga 

tulang belakang pekerja agar tidak mudah lelah dan sakit. Kursi yang ditinggikan dibuat 

untuk menjaga keseimbangan tubuh pekerja sehingga beban pada bagian kaki dan pantat 

dapat merata. Dari segi penempatan fasilitas kerja, yang berbeda pada pembagian kompor 

yang awalnya satu kompor dapat digunakan 5 orang pada usulan menjadi 4 orang. Namun 

perubahan tersebut tidak merubah produktivitas pekerja karena tidak perlu adanya 

penambahan kompor atau pekerja pada setiap rumah batik yang diteliti. 
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Kekurangan dari stasiun kerja yang diusulkan hanya dari segi luas stasiun kerja. 

Stasiun kerja usulan hanya membutuhkan 3m2 untuk 5 orang pekerja, sedangkan stasiun 

kerja yang baru membutuhkan 3,5m2 untuk 4 orang pekerja. Namun luas stasiun kerja usulan 

masih bisa diterapkan pada rumah batik yang ada karena luas tempat yang disediakan untuk 

pembatik masih mencukupi. Untuk pembagian kompor yang awalnya 5 orang dan 3 orang, 

pada usulan menjadi 4 orang setiap kompornya. Hal tersebut tidak mempengaruhi 

produktivitas para pembatik, tetapi merubah shift yang awalnya 3 orang untuk display di 

depan rumah batik kemudian pada usulan menjadi 4 orang untuk display di depan rumah 

batik. 

 

 

4. PENUTUP 

Keluhan yang paling tinggi dari hasil Nordic Body Map adalah Punggung, Bahu, dan 

Pinggang dengan masing-masing skor 12, 12, dan 11 orang. Sehingga perlu adanya perbaikan 

pada kursi dengan memberikan sandaran supaya punggung dan pinggang dapat bertumpu pada 

sandaran. Sedangkan berdasarkan perhitungan BRIEF Survey didapatkan hasil Tangan Kanan 

mempunyai risiko cidera paling tinggi dengan level risiko 3 (tinggi). Kemudian, untuk Tangan 

Kiri, Lengan Kanan dan Kiri, dan Leher mempunyai level risiko 2 (sedang). Sedangkan, untuk 

bagian Bahu Kanan dan Kiri, Punggung, dan Kaki mempunyai level risiko masing-masing 1, 1, 

1, dan 1,5 (rendah). 

Fasilitas yang perlu diperbaiki adalah kursi dan gawangan. Untuk kursi, ditambahkan 

sandaran dan tingginya sehingga dapat mengurangi risiko cidera pada punggung, pinggang dan 

kaki namun tidak menghilangkan kesan dingklik. Pada gawangan, penyangga batik dibuat 

seperti roll sehingga pembatik cukup memutar pemutar yang ada di bagian bawah kiri dan kanan 

pada saat perpindahan untuk memberi lilin pada kain. Kemudian, ada tambahan meja kompor 

agar tinggi kompor sesuai dengan jangkauan tangan ketika duduk dikursi. 

Stasiun kerja yang yang didesain menghasilkan desain yang ergonomis dengan 

mengurangi risiko cidera pada tubuh pembatik dengan mengubah posisi gawangan yang berada 

di depan pembatik dan meninggikan posisi kompor dengan tambahan meja. Kemudian posisi 

kerja tetap melingkar, sehingga tidak merubah suasana kerja pada saat pembatik dan para 

pembatik tetap dapat saling berkomunikasi satu sama lain. 
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