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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Industri batik merupakan salah satu industri kreatif yang memiliki potensi 

terus meningkat setiap tahun. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian dalam 

lima tahun sejak 2011-2015, industri batik tumbuh 14,7% dari 41.623 unit 

menjadi 47.755 unit, dengan nilai pembelian bahan baku meningkat 12,8% dari 

tahun 2011 senilai Rp 4,137 triliun menjadi Rp. 4,746 triliun pada tahun 2015. 

Nilai tambah batik tumbuh 14,7% dari tahun 2011 senilai Rp. 1,909 triliun 

menjadi Rp 2,191 triliun (Kemendag, 2015). Seiring dengan bertambahnya jumlah 

permintaan kain batik untuk kebutuhan dalam negeri dan luar negeri, pabrik-

pabrik industri tekstil dituntut untuk menaikkan produktifitasnya agar bisa 

memenuhi permintaan yang semakin meningkat tersebut dengan kualitas yang 

baik pula. 

Surakarta menjadi salah satu kota produsen batik terpopuler di Indonesia 

dari dulu hingga sekarang. Salah satu tempat yang bisa dikunjungi adalah 

Kampoeng Batik Laweyan di Desa Laweyan, Surakarta.. Semakin bertambahnya 

waktu Unit Kecil Menengah (UKM) Batik Laweyan semakin berkembang. Hal ini 

bisa dibuktikan dengan Kampoeng Batik Laweyan yang kini memiliki jumlah 

UKM sebanyak 73 UKM yang terdaftar dengan berbagai macam teknik 

pembuatan batik, yaitu batik tulis, batik cap, kombinasi dan lukis (Azizah, 2015). 

Tempat yang menjadi fokus dari penelitian ini adalah salah satu industri 

batik yang berada di Kampoeng Batik Laweyan yaitu UKM Batik Supiarso yang 

khusus menangani pembuatan batik dengan sistem produksi dengan cap atau 

sering disebut batik cap. Terdapat beberapa tahapan proses yang berlangsung di 

UKM Batik Supiarso yaitu proses pemotongan kain, pengecapan, pewarnaan, 

penglorodan, penjemuran, penataan kain batik yang proses tersebut hampir 

keseluruhan bagian dikerjakan dengan cara manual. Oleh karena itu, baik 

buruknya kualitas kain batik diproses-proses tersebut sangat berpengaruh terhadap 
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kualitas dari kain batik jadi yang diinginkan. Karena dikerjakan dengan cara 

manual, manusia memiliki peranan yang sangat penting untuk keberlangsungan 

proses produksi dan kualitas akhir produk batik yang diinginkan. Namun, manusia 

memiliki keterbatasan, sehingga di dalam melakukan pekerjaannya manusia dapat 

melakukan kesalahan (Human Error). Berdasarkan hasil observasi awal, diketahui 

di UKM Batik Supiarso belum pernah dilakukan penelitian mengenai 

permasalahan human error dan kaitannya dengan proses produksi batik. 

Penanganan terjadinya masalah human error metode yang dapat digunakan 

yaitu metode Human Reliability Assessment (HRA). SHERPA (Systematic Human 

error Reduction and Prediction) merupakan salah satu metode untuk menganalisa 

terjadinya human error dengan menggunakan input hirarki task level dasar. 

SHERPA cocok diterapkan  untuk error yang berhubungan dengan keahlian dan 

kebiasaan manusia, lebih detail dan konsisten dalam identifikasi error. HEART 

(Human Error Assesment and Reduction Technique) merupakan salah satu teknik 

kuantifikasi dalam menghitung probabilitas kesalahan manusia berdasarkan 

penilaian bersama  dengan data-data dan performansi kerja.  

Oleh sebab itu, dalam penelitian ini dilakukan analisis human error terhadap 

proses produksi batik cap, dimana akan diprediksi human error yang terjadi dan 

probabilitas terjadinya human error. Sehingga dapat dilakukan pencegahan 

dengan prioritas yang sesuai dengan probabilitas munculnya human error yang 

terjadi.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, perumusan masalah yang dapat 

diambil penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana mengidentifikasi human error terhadap proses produksi  kain 

batik cap? 

2. Bagaimana tingkat probabilitas human error terhadap proses produksi batik 

cap? 
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1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan-batasan masalah yang terdapat pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  

1. Penelitian dilakukan di UKM Supiarso, Kampoeng Batik Laweyan Surakarta 

2. Penelitian dilakukan pada keseluruhan proses produksi batik cap 

3. Identifikasi Human Error dengan menggunakan metode Systematic Human 

Error Reduction and Prediction (SHERPA) 

4. Penilaian Human Error Probability (HEP) dilakukan menggunakan metode 

Human Error Assesment and Reduction Technique (HEART) 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan akhir yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Mengidentifikasi human error pada proses produksi batik cap UKM Supiarso 

dengan menggunakan metode Systematic Human Error Reduction and 

Prediction (SHERPA) 

2. Memberikan penilaian  probabilitas human error yang terjadi dengan 

menggunakan metode Human Error Assesment and Reduction Technique 

(HEART) 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Dapat menjelaskan task/tugas apa saja sebagai sistem kerja operator di 

masing-masing stasiun kerja 

2. Dapat menunjukkan faktor-faktor penyebab terjadinya human error, 

memprediksi terjadinya human error, dan akibat terjadinya human error  

3. Dapat menunjukkan probabilitas terjadinya error untuk dapat dianalisa lebih 

lanjut guna dilakukan solusi perbaikan 



4 
 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

1. BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang alasan pemilihan topik penelitian yang 

dijelaskan dalam latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan 

penelitian dan manfaat penelitian. 

2. BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini memaparkan tentang ;landasan teori yang mendukung 

dilaksanakannya penelitian. Landasan teori diperoleh melalui studi literature, 

mulai dari buku, jurnal, artikel, maupun informasi pada internet. Landasan 

Teori membahas mengenai dasar teori human error, human reliability, 

metode SHERPA dan metode HEART. 

3. BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menyajikan gambaran metodologi penelitian yang digunakan dalam 

penelitian. 

4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas mengenai pengumpulan data yang akan digunakan untuk 

penelitian, data yang terkumpul kemudian akan diolah sehingga didapatkan 

hasil kemudian dianalisis. 

5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab V akan memuat kesimpulan dari keseluruhan data yang telah diolah serta 

memberikan saran untuk penelitian lebih lanjut. 

 

 


