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2.1. Penelitian Terdahulu 

 Penelitian yang dilakukan oleh Akh Sokhibi dan Putry Rachmawati, pada tahun 

2019, dengan judul “Perancangan Kursi Untuk Memperbaiki Posisi Kerja Guna 

Meningkatkan Produktivitas Studi Kasus Di PG Jatibarang Brebes”menunjukkan bahwa 

terjadi peningkatan produktivitas dari 384,6 karung / jam menjadi 454,5 karung / jam atau 

sebesar 18,17% setelah dilakukan perbaikan posisi kerja dengan mendesign kursi 

ergonomic bagi operator.  

 Penelitian yang dilakukan oleh Mia Ajeng Alifiana dan Nanik Susanti tahun 2018 

dengan judul “Analisis Potensi Risiko Umkm Di Kabupaten Kudus” menunjukkan 

bahwadi Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus, 1) berdasar 3 aspek penelitian, hanya 

terdapat 1 UMKM yang berpotensi risiko tinggi yakni di aspek permodalan.; 2) berdasar 

penetapan peringkat komposit potensi risiko UMKM terdapat 5 UMKM yang 

mempunyai potensi risiko rendah, dan 4 UMKM mempunyai potensi risiko sedang. Atas 

hasil penelitian tersebut, maka Disnakerperinkop dan UKM Kabupaten Kudus, terutama 

Kecamatan Undaan diharapkan dapat melakukan pengembangan dan pembinaan dengan 

lebih tepat sasaran, sehingga UMKM di Kecamatan Undaan dapat lebih berdaya saing. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Suparjo dan Abdul Rochmanpada tahun 2018 dengan 

judul “Manajemen Risiko Operasional Pada PT. ABC Dengan Menggunakan Metode 

FMEA”  menunjukkan bahwa terdapat 2 resiko dominan. Risiko dominan yang terdapat 

pada PT. ABC adalah operator tidak mengenakan APD (Alat Pelindung Diri) dan 

kurangnya konsentrasi pada operator saat bekerja. 

2.2.Risiko dan Manajemen Risiko 

 Risiko pada dasarnya adalah ketidakpastian yang dapat menimbulkankerugian atau 

kerusakan. Hal ini melekat dalam kehidupan ekonomi setiapmanusia, baik dalam 

kehidupan sosial maupun usaha, termasuk UMKM. Sehinggarisiko tidak dapat dihindari, 

tetapi dapat dikelola. 



 Enterprise Risk Management (ERM) adalah suatu kerangka menyeluruh dan 

terintegrasi untuk mengelola risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, modal 

ekonomi dan risiko transfer dalam rangka memaksimalkan nilai perusahaan(James Lam, 

2007). ERM adalah semua tentang pengintegrasian yang tersusundari tiga hal yaitu 

organisasi dengan risiko yang terintegrasi, integrasi dari strategi risk transfer, dan 

integrasi dari manajemen risiko ke dalam proses bisnis perusahaan. 

 Integrasi dari manajemen risiko ke dalam proses bisnis perusahaan,minimal 

melibatkan 2 (dua) proses kegiatan yaitu: penilaian risiko (riskassessment) dan mitigasi 

risiko (risk mitigation). Kedua proses ini salingketergantungan dan saling melengkapi 

demi tercapainya tujuan yaitu memperkecilrisiko. Di dalam risk assessment dipelajari 

komponen yang penting untukmerumuskan suatu risiko, antara lain karakteristik, 

ancaman, kelemahan sistem,kontrol, dan dampak dari terjadinya gangguan terhadap 

sistem. Semua komponenrisiko tersebut digunakan untuk memperkirakan besarnya risiko 

yang mungkindihadapi suatu sistem, atau sering disebut dengan level risiko. Sedangkan 

riskmitigation adalah proses untuk menindaklanjuti data, temuan dan rekomendasidari 

proses risk assessment, yang terdiri dari proses penyusunan prioritas risiko,pemilihan 

kontrol yang sesuai, dan pengimplementasian kontrol. 

 Beberapa risiko UMKM yang banyak dialami negara-negara berkembang termasuk 

Indonesia antara lain adalah 1) kurangnya bahan baku sehingga harus impor dari negara 

lain; 2) pemasaran; 3) permodalan: 4) ketersediaan energi, infrastruktur, dan informasi. 

Selain itu masalah non fisik seperti tingginya inflasi, skill, dan aturan perburuhan juga 

sering dialami negara ASEAN termasuk Indonesia (Sudaryanto, Ragimun dan Rahma 

Rina Wijayanti, 2014). 

 Beberapa kendala hambatan yang sering muncul dalam UMKM (LPPI dan BI, 2015) 

adalah: 1) internal terdiri dari modal, SDM, hukum dan akuntabilitas; 2) eksternal terdiri 

dari iklim usaha yang belum kondusif, infrastruktur, dan keterbatasan akses bahan baku 

- teknologi - selera konsumen yang cepat berubah. 

 Untuk meningkatkan pemberdayaan UKM perlu adanya permodalan yang mudah 

didapat, akses pemasaran yang luas, pendampingan manajemen operasional dan peran 



lembaga keuangan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil,serta peran Perguruan Tinggi 

sebagai pendamping pelaku UMKM (Hendrin Hariati Sawitri, 2016). 

 Keberadaan UMKM sudah sangat jelas manfaatnya bagi perekonomian Indonesia. 

Dengan adanya UMKM, Indonesia dapat bertahan dari krisis global yang terjadi pada 

awal tahun 2008. Sehingga keberadaan UMKM merupakan sesuatu yang sangat potensial 

bagi perekonomian Bangsa Indonesia. Potensi UMKM Kecamatan Pancoran Mas Depok, 

dapat ditinjau dari aspek permodalan, produksi, pemasaran, dan manajemen, (Hendry 

Meilano Trenggana, 2012)  

 Berdasarkan uraian risiko di atas, dapat disimpulkan bahwa beberapa risiko UMKM 

yang banyak dialami negara-negara berkembang termasuk Indonesia antara lain adalah 

risiko bencana yang ditinjau dari aspek sebagai berikut: 1) Sumber Daya Manusia; 2) 

produksi; 3) pemasaran: 4) permodalan: dan 5) hukum. 

2.3. REBA(Rapid Entire Body Assessment) 

 REBA atau Rapid Entire Body Assessment adalah dikembangkan untuk menilai tipe 

postur kerja yang tidak dapat diprediksi. REBA digunakan saat penilaian ergonomi 

tempat kerja mengidentifikasi analisis postur lebih lanjut yang mengharuskan:  

1) Seluruh tubuh digunakan  

2) Postur statis, dinamis, perubahan yang terjadi secara cepat, atau tidak stabil  

3) Memasukkan atau tidak memasukkan beban yang ditangani secara berulang atau 

tidak 

4) Modifikasi tempat kerja, peralatan, pelatihan atau perilaku berisiko yang 

perubahan sebelum dan sesudahnya dimonitor.  

 Data yang dikumpulkan adalah postur seluruh tubuh, beban, tipe gerakan seperti 

tindakan, pengulangan dan genggaman. Penilaian REBA dibagi dalam 2 grup, grup A 

(leher, kaki, punggung) dan grup B (lengan bagian atas, lengan bagian bawah dan 

pergelangan tangan) pada bagian kanan dan kiri. Hasil penilaian akhirnya digunakan 

untuk mengetahui indikasi tingkat risiko dari tindakan yang dilakukan (McAtamney dan 

Hignett, 2000).  

 Kelebihan REBA adalah: (1) Sistem analisis postur yang sensitif pada risiko 

musculoskeletal dalam berbagai macam pekerjaan/ tugas; (2) Teknik penilaian yang 



membagi tubuh kedalam segmen-segmen; (3) Menyertakan variabel coupling/grip untuk 

mengevaluasi dalam menangani beban; (4) Menyediakan sistem skoring untuk aktivitas 

otot yang disebabkan oleh statis, dinamis, atau postur yang tidak menetap; dan (5) Skor 

akhir REBA menyediakan action level dengan indikasi kedaruratan. Sedangkan 

kekurangan REBA adalah: (1) Tidak ada perhitungan durasi dan frekuensi; dan (2) 

Hasilnya dapat bias karena validitas dan reliabilitas rendah dalam hubungannya pada 

kebutuhan yang spesifik untuk penilaian ergonomi. 

Pada awalnya, metode REBA dikembangkan untuk menilai tipe postur kerja yang 

tidak dapat diprediksi yang biasa terdapat pada pelayanan kesehatan dan industri 

pelayanan lainnya. Perkembangan awal REBA didasarkan pada jangkauan kompleksitas 

posisi anggota tubuh menggunakan konsep dari RULA, REBA dan NIOSH dengan 

mengumpulkan data mengenai postur, beban/tenaga yang digunakan, pergerakan dan 

pengulangannya. Tabel REBA menyediakan perubahan 144 kombinasi postur ke dalam 

skor tunggal yang menunjukkan tingkat risiko musculoskeletal. Kemudian skor 

digabungkan ke dalam tingakatan actionyang memberi masukan untuk menghindari atau 

mengurangi risiko postur yang dinilai. Hasil penilaian REBA merupakan level risiko dan 

tindakan yang perlu dilakukan, yaitu 1 yang berarti risiko dapat diabaikan dan tidak 

diperlukan tindakan; 2-3 berarti risiko rendah dan mungkin diperlukan tindakan; 4-7 yang 

berarti risiko sedang dan perlu tindakan;8-10 berarti risikotinggi dan tindakansecepatnya; 

dan 11-15 yang berarti risiko sangat tinggi dan tindakan sesegera  

mungkin (McAtamney, 2005). 

2.4. Musculosceletal Disorder 

       Musculosceletaldisorders (MSDs) atau gangguan otot rangka merupakan 

kerusakan  pada otot, saraf, tendon, ligament, persendian, kartilago, dan discus 

invertebralis. Kerusakan pada otot dapat berupa ketegangan otot, inflamasi, dan 

degenerasi.Sedangkan kerusakan pada tulang dapat berupa memar, mikro faktur, patah, 

atau terpelintir. 

 Musculoskeletal disorders (MSDs) umumnya terjadi tidak secara langsung 

melainkan penumpukan-penumpukan cidera benturan kecil dan besar yang terakumulasi 

secara terus menerus dalam waktu yang cukup lama.Yang diakibatkan oleh pengangkatan 



beban saat bekerja, sehingga menimbulkan cidera dimulai dari rasa sakit, nyeri, pegal-

pegal pada anggota tubuh. Musculoskeletal disorders merupakan suatu istilah yang 

memperlihatkan bahwa adanya gangguan pada sistem musculoskeletal. 

 MSDs terjadi dengan dua cara [Surotin et al, 2012]: 

1) Kelelahan dan keletihan terus menerus yang disebabkan oleh frekuensi atau 

periode waktu yang lama dari usaha otot, dihubungkan dengan pengulangan 

atau usaha yang terus menerus dari bagian tubuh yang sama meliputi posisi 

tubuh yang statis; 

2) Kerusakan tiba-tiba yang disebabkan oleh aktivitas yang sangat kuat/berat 

atau pergerakan yang tak terduga. 

 Frekuensi yang lebih sering terjadi MSDs adalah pada area tangan, bahu, dan 

punggung. Aktivitas yang menjadi penyebab terjadinya MSDs yaitu penanganan bahan 

dengan punggung yang membungkuk atau memutar, membawa ke tempat yang jauh 

(aktivitas mendorong dan menarik), posisi kerja yang statik dengan punggung 

membungkuk atau terus menerus dan duduk atau berdiri tiba-tiba, mengemudikan 

kendaraan dalam waktu yang lama (getaran seluruh tubuh), pengulangan atau gerakan 

tiba-tiba meliputi memegang dengan atau tanpa kekuatan besar. 

 Gejala musculoskeletal disorders (MSDs) dapat dikenali dengan adanya gangguan 

muskuloskeletal yang diakibatkan oleh cidera pada saat bekerja yang dipengaruhi oleh 

lingkungan kerja dan cara bekerja, sehingga menyebabkan kerusakan pada otot, syaraf, 

tendon, persendian.Sedangkan arti gangguan musculoskeletal sendiri adalah penyakit 

yang menimbulkan rasa nyeri berkepanjangan.Gangguan musculoskeletal yang 

berhubungan dengan pekerjaan dapat terjadi bilamana ada ketidakcocokan antara 

kebutuhan fisik kerja dan kemampuan fisik tubuh manusia. Terdapat 26 Jenis-jenis 

keluhan MSDs pada bagian tubuh yang dibagi menjadi beberapa bagian antara lain yaitu: 

 



a.  Nyeri leher. 

Penderita akan merasakan otot leher mengalami peningkatan tegangan dan leher akan 

merasa kaku. Ini disebabkan karena leher selalu miring saat bekerja dan peningkatan 

ketegangan otot. Leher merupakan bagian tubuh yang perlindungannya lebih sedikit 

dibandingkan batang tubuh yang lain, sehingga leher rentan terkena trauma atau kelainan 

yang menyebabkan nyeri pada leher dan gangguan gerakan terutama bila dilakukan 

gerakan yang mendadak dan kuat. Faktor risiko yang dapat menyebabkan nyeri leher pada 

pekerjaan dengan aktifitas pergerakan lengan atas dan leher yang berulang-ulang, beban 

statis pada otot leher dan bahu, serta posisi leher yang ekstrem saat bekerja.Pekerjaan 

yang sebagian besar waktunya selalu duduk menggunakan komputer juga mempunyai 

risiko lebih besar untuk mengalami nyeri leher.Gejala yang muncul pada saat nyeri leher 

antara lain rasa sakit dileher dan terasa kaku, nyeri otot-otot yang terdapat pada leher, 

sakit kepala dan migraine. nyeri leher akan merasa seperti terbakar. Nyeri bisa menjalar 

ke bahu, lengan, dan tangan dengan keluhan terasa baal atau seperti ditusuk jarum.Nyeri 

yang tiba-tiba dan terus menerus dapat menyebabkan bentuk leher yang abnormal, kepala 

menghadap ke sisi yang sebaliknya. 

b.  Nyeri bahu  

Nyeri bahu hampir selalu didahului dengan munculnya tanda rasa nyeri pada bahu 

terutama pada saat melakukan aktifitas gerakan yang melibatkan sendi bahu sehingga 

seseorang yang merasakan nyeri pada bahu merasa ketakutan untuk menggerakkan sendi 

bahunya.Nyeri bahu pada pekerja yang dalam aktifitasnya harus mengangkat beban berat, 

bukan disebabkan oleh proses degenerasi tetapi terjadi bila lengan harus diangkat sebatas 

atau melebihi akronion. Posisi tersebut bila berlangsung secara terus-menerus akan 

menyebabkan terjadinya iskemia pada tendon. 

2.5.Industri Batik 

 Menurut Yudoseputro (2000), batik berarti gambar yang ditulis pada kain dengan 

mempergunakan malam sebagai media sekaligus penutup kain batik. Selain itu, seorang 

ahli seni rupa mengemukakan bahwa seni batik merupakan hasil kebudayaan bangsa 



Indonesia yang tinggi nilainya. Karena itu sudah selayaknya ditingkatkan dan 

dikembangkan. Sedangkan menurut Hamzuri (1989), pengertian Batik ialah lukisan atau 

gambar pada mori yang dibuat dengan menggunakan alat bernama canting. Orang yang 

melukis atau menggambar pada mori memakai canting disebut membatik. Membatik ini 

menghasilkan batik yang berupa macam-macam motif dan mempunyai sifat khusus yang 

dimiliki oleh batik itu sendiri. Indutri batik adalah perusahaan yang melakukan proses 

pemalaman (lilin), pencelupan (pewarnaan) dan pelorotan (pemanasan) pada kain 

sehingga menghasilkan motif yang halus yang semuanya ini memerlukan ketelitian yang 

tinggi dan menjual kain tersebut. 

 Batik adalah proses penulisan gambar atau ragam hias pada media apapun dengan 

menggunakan lilin batik (wax atau malam) sebagai alat perintang warna. Pada pembuatan 

batik, lilin batik (malam) diaplikasikan pada kain untuk mencegah penyerapan warna 

pada saat proses pewarnaan. Meskipun demikian, masyarakat awam mengenal batik 

sebagai kain yang memiliki corak dan motif yang khas. Dengan kata lain, orang awam 

mengenal batik sebagai motif, bukan sebagai teknik pembuatan kain. Berdasarkan cara 

pembuatannya, batik dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu: 

a. Batik tulis  

Proses penggambaran lilin batik pada kain menggunakan canting dan dengan alat yang 

tradisional. Batik yang dianggap paling baik dan tradisional, yang proses pembuatannya 

melalui tahap-tahap persiapan, pemolaan, pembatikan, pewarnaan, pelorodan dan 

penyempurnaan. Pada batik tulis sangat sulit dijumpai pola ulang yang dikerjakan persis 

sama, pasti ada selintas perbedaan 

b. Batik cap  

Batik Cap adalah batik yang proses pembuatanya melalui tahap-tahap persiapan, 

pencapaan, pewarnaan, pelorodan dan penyempurnaan. Pelaksanaan pembuatan batik cap 

lebih mudah dan cepat. Kelemahan pada batik cap ialah motif yang dapat dibuat terbatas 

dan tidak dapat membuat motif-motif besar. Selain itu pada batik cap tidak terdapat seni 

coretan dan kehalusan motif yang dianggap menentukan motif batik.  

 

 



c. Batik Kombinasi Tulis dan Cap  

Batik Kombinasi (Tulis dan Cap) adalah batik yang dibuat dalam rangka mengurangi 

kelemahan-kelemahan yang terdapat pada produk batik cap, seperti motif besar dan seni 

coretan yang tidak dapat dihasilkan dengan tangan. Dalam proses pembuatan batik 

kombinasi ini memerlukan persiapan-persiapan yang rumit, terutama pada penggabungan 

motif yang ditulis dan motif capnya, sehingga efisiensinya rendah (hampir sama dengan 

batik tulis) dan nilai seni produknya disamakan dengan batik cap. Adapun proses 

pembuatannya melalui tahap persiapan, pemolaan (untuk motif besar), pembatikan (motif 

yang tidak dapat dicap), pecapaan, pewarnaan, pelorodan dan penyempurnaan. 

Pekerjaan persiapan meliputi segala pekerjaan pada kain mori hingga siap dibuat 

batik seperti nggirah atau ngetel (mencuci), nganji (menganji), ngemplong (seterika). 

Sedangkan proses membuat batik meliputi pekerjaan pembuatan batik yang sebenarnya 

terdiri dari pembuatan motif, pelekatan lilin batik pada kain sesuai motif, pewarnaan batik 

(celup, colet, lukis atau painting, printing), yang terakhir adalah penghilangan lilin dari 

kain. Dalam industri batik terdapat beberapa faktor produksi (input) yang mempengaruhi 

jumlah output industri batik, antara lain : 

a. Bahan baku kain mori 

b. Malam 

c. Pewarna 

d. Tenaga kerja 

e. Teknologi 

f. Produksi  

 Industri batik saat ini merupakan industri kecil dan menengah, terkadang dikombinasi 

dengan industri rumah tangga. Produktivitas produksi batik ini terutama batik tulis sangat 

rendah, kadanguntuk menyelesaikan satu lembar kain batik halus memerlukan waktu 4-

6 bulan. Tetapi untuk menyelesaikan batik tulis kasar dengan motif sederhana, diperlukan 

waktu hanya satu minggu. Dengan adanya persaingan dari prosessablon dan printing, 

maka jumlah pengrajin batik ini semakin berkurang, dan yang berkembang adalah para 

peng-disain batik halus disisi high-end product.  

 



2.6.UMKM 

 Dalam perekonomian Indonesia, UMKM merupakan kelompok usaha yang memiliki 

jumlah paling besar dan terbukti tahan terhadap berbagai macam goncangan krisis 

ekonomi.  

 Menurut Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menegkop dan 

UKM), yang dimaksud dengan Usaha Kecil (UK) termasuk Usaha Mikro (UMI) adalah 

entitas usaha yang mempunyai kekayaan bersih paling banyak Rp200.000.000,- tidak 

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki penjualan tahunan paling 

banyak Rp1.000.000.000,-. Sementara Usaha Menengah (UM) merupakan entitas usaha 

milik Warga Negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih dari 

Rp200.000.000,- sd. Rp10.000.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan. 

 Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi UKM berdasarkan kuantitas tenaga 

kerja. Usaha Kecil merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 s.d 19 

orang, sedangkan Usaha Meenengah merupakan entitas usaha yang memiliki tenaga kerja 

20 s.d 99 orang. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK.016/1994 

tgl. 27 Juni 1994, Usaha Kecil didefinisikan sebagai perorangan atau badan usaha yang 

telah melakukan kegiatan atau usaha yang mempunyai penjualan atau omset per tahun 

setinggi-tingginya Rp600.000.000,- atau aset atau aktiva setinggi-tingginya 

Rp600.000.000,- di luar tanah dan bangunan yang ditempati, terdiri dari: 1) bidang usaha 

(Fa, CV, PT dan Koperasi); 2) perorangan (pengerajin/ industri rumah tangga, petani, 

peternak, nelayan, perambah hutan, penambang, pedagang barang dan jasa). 

 Karakteristik UMKM merupakan sifat atau kondisi faktual yang melekat pada 

aktifitas usaha maupun perilaku pengusaha yang bersangkutan dalam menjalankan 

bisnisnya. Karakteristik ini yang menjadi ciri pembeda antar pelaku usaha sesuai dengan 

skala usahanya. Menurut Bank Dunia, UMKM dapat dikelompokkan dalam 3 jenis, yaitu: 

1) Usaha Mikro (jumlah karyawan 10 orang); 2) Usaha Kecil (jumlah karyawan 30 

orang); 3) Usaha Menengah (jumlah karyawan hingga 300 orang). 

 Dalam perspektif usaha, UMKM diklasifikasikan dalam 4 kelompok, yaitu: 1) 

UMKM sektor informal, contohnya pedagang kaki lima; 2) UMKM Mikro adalah 

UMKM dengan kemampuan sifat pengerajin, tetapi kurang memiliki jiwa kewirausahaan 



untuk mengembangkan usahanya; 3) Usaha Kecil Dinamis adalah kelompok UMKM 

yang mampu berwirausaha dengan menjalin kerjasama (menerima pekerjaan sub kontrak) 

dan ekspor; 4) Fast Moving Enterprise adalah UMKM yang mempunyai kewirausahaan 

yang cakap dan telah siap bertransformasi menjadi usaha besar (LPPI dan BI, 2015). 

 Kriteria UMKM menurut UU No. 20 Tahun 2008 digolongkan berdasarkan jumlah 

aset dan omset yang dimiliki oleh sebuah usaha, seperti yang tampak pada tabel 1. 

Tabel 1. Kriteria UMKM 

No. Usaha Kriteria 

Aset Omset 

1 Usaha Mikro Maks. Rp50 juta Maks. Rp300 juta 

2 Usaha Kecil >Rp50 juta - Rp500 juta >Rp300 juta -2,5 miliar 

3 Usaha Menengah >Rp500 juta - Rp10 miliar >Rp2,5 miliar - Rp50 miiar 

Sumber: UU No. 20 Tahun 2008 

Berdasarkan aspek komoditas yang dihasilkan, UMKM memiliki karakteristik tersendiri, 

antara lain: 1) kualitasnya belum standar; 2) desain produknya terbatas; 3) jenis produknya 

terbatas; 4) kapasitas dan daftar harga produknya terbatas; 5) bahan baku kurang terstandar; 6) 

kontinuitas produk tidak terjamin dan kurang sempurna (LPPI dan BI, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


