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1.1. Latar Belakang 

Batik merupakan salah satu warisan budaya non benda.Salah satu ciri khas dari 

batik yaitu keunikannya barbagai macam motif yang memiliki makna tersendiri. Menurut 

Asti M dan Ambar Barini (2011) berdasarkan etimologi dan terminologinya, batik 

merupakan rangkaian kata mbat dan tik. Mbat dalam bahasa Jawa dapat diartikan sebagai 

ngembat atau melempar berkali-kali, sedangkan tik berasal dari kata titik. Jadi, membatik 

artinya melempar titik berkali-kali pada kain. Adapula yang mengatakan bahwa kata batik 

berasal dari kata amba yang berarti kain yang lebar dan kata titik. Artinya batik 

merupakan titik-titik yang digambar pada media kain yang lebar sedemikian sehingga 

menghasilkan pola-pola yang indah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, batik 

memiliki arti kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau 

menerakan malam pada kain itu, kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu. 

Proses pembuatan batik secara garis besar terdiri dari beberapa tahapan, antara lain: 

1) Tahap persiapan kain 

2) Tahap pemberian pola 

3) Tahap nglowong/canting 

4) Tahap isen-isen 

5) Tahan nembok 

6) Penwarnaan pertama/medel 

7) Tahap ngerok 

8) Tahap mbironi 

9) Pewarnaan kedua/menyoga 

10) Tahap nglorod 

11) Tahap mencuci batik 

Proses pembuatan batik umumnya lebih banyak dilakukan oleh UMKM-UMKM 

batik yang tersebar di sentra-sentra batik Indonesia, seperti Pekalongan, Yogyakarta, 



Surakarta, Madura, Kudus, Lasem dan lain-lain. Proses pembuatannya masih banyak 

dilakukan dengan cara sederhana dan kurang memperhatikan fasilitas kerja yang dapat 

mendukung kenyamanan pembatik. Sebagai contoh adalah fasilitas kerja berupa kursi 

pembatik yang tidak memenuhi aspek ergonomi. Dilihat dari aspek ergonomi, jika 

pembatik duduk pada kursi pembaik dingkil dalam waktu yang lama dan terus menerus, 

maka dapat menimbulkan kelelahan otot atau Musculosceletal Disorder dan 

produktivitas. 

Dari hasil observasi awal pada UMKM Batik di Kabupaten Kudus yaitu Alfa 

Shoofa Batik Kudus dan Muria Batik Kudus diketahui terdapat permasalahan UMKM 

tersebut pada fasilitas kerja berupa kursi pembatik. Kursi pembatik yang terdapat pada 

kedua UMKM tersebut dapat menimbulkan potensi risiko terhadap kelelahan otot 

(Musculosceletal Disorder) dan produktivitas.Posisi kerja pembatik pada kedua UMKM 

tersebut dapat dilihat pada gambar 1 dan 2 berikut: 

 

Gambar 1. Posisi Kerja Tahap Nglowong di Alfa Shoofa Batik Kudus 

 



 

Gambar 2.Posisi Kerja Tahap Mbironi di Muria Batik Kudus 

Dari gambar 1 dan gambar 2 diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini akan fokus 

pada tahapan nglowong/canting, isen-isen, nembok dan mbironi. Dengan kata lain 

tahapan membatik yg dilakukan dengan menggunakan kursi yang akan dijadikan objek 

penelitian.  

Oleh karena itu perlu untuk memecahkan permasalahan pada UMKM batik 

tersebut, maka dilakukan penelitian dengan judul “Perbandingan Potensi Risiko Posisi 

Kerja Pembatik Pada UMKM Batik Di Kabupaten Kudus” 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasar latar belakang masalah diatas, maka diperoleh rumusan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana posisi kerja pembatik pada UMKM Batik Di Kabupaten Kudus dari 

aspek ergonomi? 

2. Bagaimana potensi risiko posisi kerja pembatik pada UMKM Batik Di Kabupaten 

Kudus terhadap kelelahan otot atau musculosceletal disorder dan produktivitas? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui posisi kerja pembatik pada UMKM Batik di Kabupaten Kudus 

dari aspek ergonomi dengan metode REBA. 

2. Untuk mengetahui potensi risiko posisi kerja pembatik pada UMKM Batik di 

Kabupaten Kudus terhadap kelelahan otot atau musculosceletal disorder dan 

produktivitas. 



1.4. Luaran Penelitian 

Penelitian ini akan menghasilkan luaran berupa: 

1. Kajian Ilmiah dalam bentuk Modul 

2. Jurnal nasional yang ber-ISSN 

3. HKI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


