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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Negara Indonesia mempunyai budaya yang dipercaya sudah ada semenjak 

kerajaan Majapahit dan terus menjadi warisan cagar budaya serta sangat 

berkembang hingga akhir abad ini yaitu batik. Kata “batik” berasal dari bahasa 

Jawa, dan kehadiran batik di Pulau Jawa sendiri tidak tercatat. Batik adalah 

kerajinan yang memiliki tingkat kesenian yang sangat tinggi dan telah menjadi 

bagian dari budaya Negara Indonesia terkhusus Pulau Jawa. (Lestari, 2012). Macam 

batik yang dihasilkan hingga awal abad XX diantaranya batik tulis dan batik cap 

baru dikenal setelah Perang Dunia 1 atau sekitar pada tahun 1920-an.  

Batik di Negara Indonesia, sebagai keseluruhan teknik, teknologi, serta 

pengembangan motif serta budaya yang terkait, telah ditetapkan oleh “UNESCO” 

atau United Nations of Educational, Scientific, and Cultural Organization sebagai 

Warisan Kemanusiaan untuk Budaya Lisan dan Nonbendawi (Masterpieces of the 

Oral and Intangible Heritage of Humanity) sejak tanggal 2 Oktober 2009.  

Pusat Batik di Indonesia berada di Pulau Jawa tepatnya di Provinsi Jawa 

Tengah. Jawa Tengah merupakan awal mula batik dikenal oleh masyarakat antara 

lain di kota Pekalongan, Yogyakarta dan di Surakarta. Kota Surakarta sendiri 

merupakan salah satu kota di Indonesia yang terkenal akan budaya kerajinan 

batiknya. Mayoritas penghasilan penduduk didapatkan dari usaha batik ini. 

Terdapat 2 kampung batik yang berada di Surakarta yaitu, Kampung Batik Kauman 

dan Kampung Batik Laweyan. 

Industri Batik di Kampung Batik Laweyan terdapat beberapa jenis usaha 

antara lain sebagai berikut : 

1. Industri Batik Proses sampai dengan Showroom. 

2. Industri Batik Proses 

3. Industri Batik Konveksi 

4. Industri Batik Konveksi sampai dengan Showroom. 

5. Showroom atau pedagang batik.
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6. Industri Non Batik (Craft) 

Proses pembuatan batik di Batik Kampung Batik Laweyan, hampir semua 

proses nya dilakukan secara manual. Hal tersebut menyebabkan aktivitas pekerjaan 

yang dilakukan oleh pekerja sangat berisiko dan terdapat keluhan pada saat bekerja. 

Urutan  proses batik cap dimulai dari kain putih yang kemudian dicap, diberikan 

warna dan kemudian dijemur. Setelah itu di cap lagi dan diberikan warna yang 

kedua dengan warna yang lebih tua. Kemudian dijemur dan dilakukan proses 

pelorodan. Pada proses pelorodan postur tubuh operator tidak sesuai dengan ilmu 

ergonomi yang telah ada, ada beberapa proses salah satunya dimana posisi operator 

membungkuk pada saat mengambil kain batik dari bawah.  

Proses pelorodan diawali dengan mendidihkan air yang berada didalam bak 

dengan bahan bakar kayu bakar. Proses tersebut membutuhkan waktu yang lama, 

biasannya di UKM Gress Tenan mempersiapkan dari jam 06.30-09.00 WIB untuk 

pemanasan air. Dengan waktu yang relatif lama belum menghasilkan panas 

maksimal. Setelah air sudah panas kain dimasukkan dan dilakukan proses 

pemutaran dan turun naik dengan menggunakan sebatang tongkat. Pekerjaan 

tersebut dilakukan secara berulang-ulang dan menyebabkan sebagian anggota 

tubuh pekerja mengalami keluhan musculoskeletal. Aktivitas yang dilakukan pada 

proses pelorodan ini memerlukan waktu dan pengulangan kerja yang relative lama, 

postur kerja operator pada saat bekerja yang kurang ideal. Postur yang kurang ideal 

ini seperti keadaan pekerja saat membungkuk, kaki menekuk, serta gaya yang 

dilakukan oleh pekerja dinilai pada posisi maksimal. Proses pelorodan kain batik di 

UKM Batik Gress Tenan dapat dilihat pada Gambar 1.1. 
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Gambar 1.1 Proses pelorodan kain batik 

Berdasarkan penjelasan di atas untuk postur kerja dan peralatan kerja yang 

digunakan perlu dilakukan analisis lebih lanjut. Penelitian ini menggunakan metode 

analisis ergonomi yaitu PEI (Posture Evaluation Index) yang merupakan kombinasi 

dari ketiga metode yaitu : Rapid Upper Limb Assessment (RULA), Low Back 

Analysis (LBA), dan Ovako Working Posture Analysis (OWAS) yang mempunyai 

fungsi untuk menguji atau menganalisis kelayakan postur kerja. 

Penelitian yang pernah dilakukan oleh (Hanafi, 2010) Merancang desain 

ulang fasilitas kerja sebuah alat pembuat gerabah dengan mempertimbangkan aspek 

ergonomi. Penelitian lain (Brawiansyah, 2017) yang melakukan perancangan ulang 

stasiun kerja untuk para pembatik tulis berdasarkan kenyamanan pekerja dan ilmu 

ergonomi dengan hasil penelitian tersebut adalah merancang stasiun kerja yang 

didesain ergonomis dan mengurangi risiko cidera pada tubuh pembatik pada proses 

batik tulis. Penelitian sejenis dilakukan oleh (Hapsari, 2011) yang melakukan 

penelitian tentang Perancangan Kursi Dan Gawangan Yang Ergonomis Pada 

Pengrajin Batik Tulis Dalam Virtual Environment : Studi Kasus Pengrajin Batik 

Tulis Kampung Laweyan. Dan penelitian lain oleh (Purwaningsih, Ayu and 

Susanto, 2017) dengan penelitian berjudul Desain Stasiun Kerja Dan Postur Kerja 

Dengan Menggunakan Analisis Biomekanik Untuk Mengurangi Beban Statis Dan 

Keluhan Pada Otot. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan didalam pendahuluan diatas, 

maka dapat diperoleh perumusan masalah pada proses pelorodan kain batik di 

UKM Batik Gress Tenan Laweyan. Bagaimana postur kerja yang dialami operator 

pada proses pelorodan kain batik berdasarkan Posture Evaluation Index dan 

perancangan stasiun kerja pada proses pelorodan kain batik untuk menunjang 

kenyamanan operator dalam bekerja Kampung Batik Laweyan dalam bentuk virtual 

environment dengan software jack?.    

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, peneliti menganalisa postur kerja 

operator dan memberikan usulan stasiun kerja pada proses pelorodan dan 

memerlukan perbaikan serta dukungan karena beberapa keterbatasan dalam 

melakukan penelitian, oleh karena itu peneliti bermaksud memberikan batasan 

masalah guna penelitian tidak melenceng jauh dan terstruktur sebagai berikut : 

1. Penelitian ini memfokuskan pada masalah postur kerja dan rancangan stasiun 

kerja  

2. Usulan rancangan desain yang diberikan berdasarkan keluhan postur kerja 

yang dirasakan oleh operator. 

3. Penelitian ini hanya dilakukan pada operator proses pelorodan di UKM Gress 

Tenan. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan tentang menganalisa postur kerja operator dan 

memberikan usulan stasiun kerja pada proses pelorodan ini mempunyai tujuan 

sebagai berikut : 

1. Menganalisis keluhan yang dialami oleh pekerja batik pada proses pelorodan 

di UKM UKM Gress Tenan Laweyan dengan menggunakan Nordic Body Map. 

2. Menganalisa postur kerja pada operator proses pelorodan di UKM Gress Tenan 

dengan menggunakan metode Posture Evaluation Index. 

3. Merancang sebuah desain stasiun kerja pada proses pelorodan kain batik guna 

mengurangi keluhan yang dialami oleh pekerja dengan mempertimbangkan 

postur kerja operator dalam bentuk simulasi software jack. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan mempunyai beberapa manfaat 

antara lain sebagai berikut : 

1. Menganalisa postur kerja yang dialami oleh pekerja guna untuk meminimalisir 

adanya pekerjaan yang mengalami risiko. 

2. Menghasilkan perancangan stasiun kerja pada proses pelorodan kain batik 

berdasarkan postur kerja guna untuk mengurangi risiko kerja. 

3. Dapat mengetahui keluhan yang dialami oleh pekerja pada saat proses 

pelorodan kain batik.  

1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah dan dapat dipahami oleh penulis dan pembaca dalam 

penulisan pada tugas akhir ini, maka penulis akan menjelaskannya dalam 

sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan pengantar permasalahan dari tema yang diangkat 

dalam penelitian ini, meliputi latar belakang masalah, perumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan.  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi mengenai landasan teori yang digunakan sebagai dasar 

penelitian dan penelitian terdahulu. Teori yang digunakan berkenaan 

dengan metode yang digunakan dan beberapa teori penunjang yang 

berkaitan dengan tema yang akan diteliti. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi mengenai alur pemikiran umum atau menyeluruh dari 

penelitian, seperti tentang kerangka pemecahan masalah, identifikasi 

masalah, pengumpulan data, prosedur pemecahan masalah dengan 

metode yang berisikan tentang penelitian yang diangkat. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi mengenai uraian dari penelitian, seperti hasil dari 

metode Posture Evaluation Index, kuesioner Nordic Body Map 



6 
 

 
 

untuk mengetahui keluhan yang dialami oleh pekerja, detail usulan 

rancangan dari desain yang berdasarkan postur kerja operator. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi mengenai uraian tentang kesimpulan dari hasil 

penelitian yang telah dilakukan. Dan jawaban dari hasil tujuan 

penelitian serta saran dan masukan yang membangun dalam 

penelitian selanjutnya. 




