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ABSTRAK 

Batik merupakan salah satu ragam budaya Indonesia. Pembuatan kain batik membutuhkan usaha manusia 

seperti proses membatik, mewarnai, dan menjahit. Apabila dalam bekerja postur pekerja tidak alamiah 

maka akan timbul risiko Musculoskeletal Disorders (MSDs) yang dapat mempengaruhi produktivitas 

karyawan. Hal tersebut yang mendasari penelitian pada postur kerja karyawan di salah satu industri batik 

yaitu CV. XYZ dengan menggunakan metode Workplace Ergonomic Risks Assessment (WERA). 

Terdapat 9 faktor risiko fisik yang dianalisis yaitu pada bahu, pergelangan tangan, punggung, leher, kaki, 

kekuatan, getaran, kontak tegangan, dan lamanya pekerjaan. Penelitian dilakukan pada setiap operator di 

8 stasiun kerja bagian produksi. Hasil identifikasi dan analisis menunjukan bahwa tiap stasiun kerja 

memiliki skor dengan rentang yaitu 32 sampai dengan 36. Rentang skor tersebut menunjukkan bahwa 

seluruh bagian produksi memiliki tingkat risiko medium sehingga dibutuhkan investigasi lebih lanjut dan 

perbaikan pada sistem kerja. 

Kata kunci: Batik, Postur Kerja, WERA 
 

1. Pendahuluan 

Batik merupakan salah satu budaya Indonesia yang sudah turun-temurun sejak dulu. Pada 

mulanya, batik hanya ada dikalangan kaum bangsawan atau kerajaan karena sarat akan makna 

dan filosofinya yang melekat pada tiap motif batik. Namun seiring berjalannya waktu, batik 

kemudian menyebar dan mulai digunakan oleh masyarakat umum. Bahkan kini batik telah 

menjadi warisan budaya Indonesia yang dikenal secara luas dalam kancah internasional dan 

telah diakui oleh UNESCO dalam Daftar Representatif sebagai Budaya Tak-benda Warisan 

Manusia pada tanggal 2 Oktober 2009 (Suryanto, 2009).  

Pencapaian tersebut tidak terlepas dari usaha para pekerja di industri batik yang terus 

memproduksi batik berkualitas sehingga pekerja menjadi salah satu aset yang penting dalam 

industri. Namun tidak banyak industri yang memperhatikan keamanan dan kenyamanan pekerja. 

Lingkungan kerja tidak didukung secara ergonomi sehingga seringkali menimbulkan keluhan-

keluhan terkait kesehatan pekerja. Keluhan yang muncul diantaranya yaitu Musculoskeletal 

Disorders (MSDs). 

Musculoskeletal Disorders adalah keluhan yang dirasakan seseorang dengan skala sangat 

ringan hingga sangat sakit pada bagian-bagian otot skeletal yang diakibatkan karena sikap atau 

posisi yang salah (Anizar & Suriadi, 2008). Apabila seorang pekerja menderita MSDs, pekerja 

tersebut tidak dapat bekerja secara maksimal sehingga produktivitas kerja dapat menurun. Dapat 

dikatakan bahwa penting adanya tinjauan ergonomi agar MSDs dapat dicegah atau 

diminimalkan. Hal tersebut didukung juga dari penelitian yang pernah dilakukan oleh Institute 

for Work and Health di Toronto, apabila ilmu ergonomi diterapkan dalam aktivitas maka 

kesehatan dan produktivitas kerja dapat meningkat (Jalajuwita dan Paskarini, 2015). 

CV. XYZ merupakan salah satu sentra produksi batik di Yogyakarta yang beralamat di 

Sleman, Yogyakarta. CV. XYZ telah berdiri sejak tahun 2001 dan memiliki 30 karyawan di 

bagian produksi. Karyawan-karyawan di bagian produksi tersebut bekerja selama kurang lebih 8 

jam dengan postur kerjanya berupa membungkuk, berdiri, dan duduk. Padahal pekerja yang 

duduk statis selama 91-300 menit, 2,35 persen lebih berisiko menderita Low Back Pain 

dibandingkan dengan pekerja yang hanya duduk statis selama 5-90 menit (Diana, 2005).  
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Permasalahan ini yang mendasari peneliti untuk melakukan studi pendahuluan yang bertujuan 

untuk mengetahui kondisi postur kerja operator di lini produksi pada CV. XYZ  menggunakan 

metode Workplace Ergonomic Risk Assessment (WERA). 

2. Metode 

Objek studi penelitian ini merupakan postur kerja karyawan yang dilakukan di CV. XYZ. 

Sedangkan untuk subjek dilakukan pada karyawan yang melakukan aktivitas khusus pada 

bagian lini produksi. Dari subjek yang dipilih terdapat 8 operator dari 8 stasiun kerja yang 

diteliti yaitu proses pembatikan, pemolaan, penjahitan, pewarnaan, pemotongan, pemasangan 

aksesoris, serta finishing dan packaging. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi postur 

kerja pada sistem kerja operator di bagian produksi. Tahapan awal pada penelitian ini yaitu 

melakukan studi lapangan dan mengidentifikasi permasalahan operator yang terdapat pada lini 

produksi. Selanjutnya merumuskan masalah, menetapkan tujuan, dan batasan masalah sehingga 

peneliti dapat fokus terhadap masalah yang terjadi pada CV. XYZ.  

Sedangkan mengenai pengumpulan data, peneliti melakukan pengambilan data primer 

yaitu dengan mengambil video dan foto operator secara langsung serta pengambilan data 

sekunder yakni dengan mencari kajian literatur seperti jurnal maupun artikel yang berkaitan 

dengan penelitian ini. 

Ergonomi 

Ergonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang berbagai kondisi kerja yang dapat 

mempengaruhi kenyamanan dan kesehatan pekerja. (Jaffar et al., 2011). Penerapan ergonomi 

pada dasarnya berupa pekerja tidak memaksakan kemampuannya melebihi batas tertentu agar 

pekerja terhindar dari tekanan kerja yang dapat mempengaruhi keselamatan dan kesehatan 

pekerja serta produktivitas perusahaan (Jaffar et al., 2011). Dalam identifikasi kondisi kerja 

operator pada bagian lini produksi, ditemukan berbagai risiko tertinggi maupun fasilitas kerja 

yang tidak ergonomis yang dapat menyebabkan keluhan kerja pada operator.  

Workplace Ergonomic Risk Assessment 

Metode WERA merupakan metode yang menjelaskan pengembangan penilaian resiko 

ergonomis tempat kerja guna mendeteksi faktor risiko fisik yang terkait dengan gangguan 

Work-related Musculoskeletal Disorders (WMSDs) pada pekerjaan (Rahman et al., 2011). 

Metode WERA mempunyai sistem penilaian dan tingkat tindakan yang memberikan panduan 

terhadap tingkat risiko serta kebutuhan untuk melakukan penilaian yang lebih rinci. (Rahman et 

al., 2017).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1. Worksheet WERA (Sumber: Rahman et. al., 2011) 
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Dalam pelaksanaan konsep metode WERA memiliki beberapa langkah sebagai berikut: 

a. Langkah pertama: Memastikan terdapat 9 faktor risiko fisik yang dapat dianalisis yaitu 

bahu, pergelangan tangan, punggung, leher, kaki, kekuatan, getaran, kontak stres, dan 

lamanya pekerjaan.  

b. Langkah kedua: Menentukan penilaian terhadap operator mengenai 9 faktor risiko fisik 

sesuai dengan keadaan sebenarnya. 

c. Langkah ketiga: Menghitung total skor akhir dengan cara menjumlahkan skor tiap 

penilaian faktor risiko. 

d. Langkah keempat: Penentuan kategori action level berdasarkan total skor akhir akan 

menunjukkan apakah tingkat risiko tergolong low, medium, atau high.  

Dari langkah-langkah tersebut barulah peneliti memberikan usulan perbaikan yang terjadi 

pada operator tersebut. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 1.  
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Gambar 2. Alur Penelitian 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

Pengolahan data dilakukan setelah pengambilan data selesai dilakukan. Hasil yang 

didapatkan dijabarkan pada Tabel 1 berikut ini: 
 

Tabel 1. Rekapitulasi Penilaian WERA 

No. Divisi 
Indikator Risiko Fisik 

Skor 
Tingkat 

Risiko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Pra Potong 3 4 4 4 4 4 4 4 3 34 Medium 

2 Pemolaan 3 4 6 4 4 4 3 3 4 35 Medium 

3 Pemotongan 4 3 5 5 5 3 3 4 4 36 Medium 

4 Penjahitan 3 3 2 5 5 2 5 3 4 32 Medium 

5 Pemasangan Aksesoris 4 3 3 5 6 2 3 4 4 34 Medium 
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6 Finishing & Packaging 4 3 4 5 5 3 3 3 4 34 Medium 

7 Pembatikan 3 4 3 4 6 3 4 4 4 35 Medium 

8 Pewarnaan 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35 Medium 

 
Tabel 2. Risiko Fisik 

Nomor Indikator Risiko Fisik 

1 Shoulder 

2 Wrist 

3 Back 

4 Neck 

5 Leg 

6 Forceful 

7 Vibration 

8 Contact Stress 

9 Task Duration 

 

Berdasarkan hasil pengolahan menggunakan metode WERA, didapatkan tingkat risiko 

pada tiap-tiap divisi ialah medium. Skor yang didapatkan berkisar pada rentang 32 hingga 36. 

Hal tersebut mengindikasikan bahwa seluruh divisi pada bagian produksi berada pada tingkat 

risiko medium sehingga diperlukan investigasi lebih lanjut dan rancangan perbaikan. 

Untuk mendapatkan rancangan perbaikan yang tepat sasaran, diperlukan analisis pada tiap-

tiap divisi terkait indikator risiko fisik tertinggi pada divisi tersebut. Skor tertinggi terjadi pada 

divisi pemotongan dengan skor 36. Indikator risiko fisik yang menyebabkan skor tinggi ialah 

punggung, leher, dan kaki seperti ditunjukkan pada Gambar 3. Hal tersebut dikarenakan 

punggung tidak dalam posisi alami dan tidak terdapat sandaran karena pekerja lebih sering 

bekerja dalam posisi berdiri. Kemudian tinggi meja yang terlalu pendek menyebabkan pekerja 

harus menundukkan kepala sehingga lehernya tertekuk. Begitupun pada posisi kaki yang 

terkadang tidak dalam posisi alami (menekuk). 

 

 
Gambar 3. Operator Stasiun Kerja Pemotongan 

Skor tertinggi kedua dengan skor 35 terjadi pada divisi pemolaan, pembatikan, dan 

pewarnaan. Pada divisi pemolaan, aktivitas yang sering terjadi ialah menundukkan badan 

(punggung) untuk menggambar pola di atas meja karena posisi meja lebih rendah dari operator. 

Kemudian pada divisi pembatikan, aktivitas membatik dilakukan dengan posisi duduk pada 

kursi kecil sehingga kaki tidak dalam posisi alaminya. Sedangkan pada divisi pewarnaan, 

aktivitas yang paling berbahaya ialah saat pengangkatan dan pencelupan kain kedalam air. 
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 Gambar 4. Stasiun Kerja Pembatikan                   Gambar 5. Stasiun Kerja Pewarnaan 

  

Divisi dengan skor 34 ialah pra potong, pemasangan aksesoris, serta finishing dan 

packaging. Pada divisi pra potong, penyebab utamanya ialah ritme kerja yang tidak tentu dan 

saat pengerjaan terdapat postur kerja yang tidak alami seperti punggung dan leher. Kemudian 

pada divisi pemasangan aksesoris disebabkan oleh posisi pekerja yang duduk dalam waktu lama 

dan penggunaan alat yang berbahaya sehingga jari pekerja sering tertusuk. Pada divisi finishing 

dan packaging aktivitas yang paling sering dilakukan adalah proses setrika dengan posisi tubuh 

berdiri namun tidak dalam posisi alaminya. Terakhir dengan divisi yang memiliki skor 32 ialah 

divisi penjahitan. Pada divisi penjahitan, pekerja menggunakan alat yaitu mesin jahit. Penyebab 

utamanya ialah paparan vibrasi yang terlalu sering dan posisi tubuh yang tidak alami saat 

melakukan aktivitas. 

 

   

 

Usulan Perbaikan 

Usulan perbaikan diberikan berkaitan dengan faktor risiko paling tinggi dari tiap-tiap 

divisi. Pada divisi pemotongan, dapat diberikan usulan perbaikan yaitu meja dengan tinggi yang 

dapat diatur (adjustable) sehingga dapat menyesuaikan tinggi pekerja. Perlunya diberikan kursi 

yang ergonomis agar pekerja sewaktu-waktu dapat mengistirahatkan punggungnya. Pemberian 

meja yang dapat diatur ketinggiannya dan kursi yang ergonomis dapat diberikan pula kepada 

divisi pemolaan, pra potong, penjahitan, serta finishing dan packaging.  

                                                      Gambar 6. (Kiri-Kanan) Stasiun Kerja Pra Potong dan Pemasangan Aksesoris 
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Pada divisi pembatikan, diberikan usulan perbaikan yaitu kursi dengan tinggi yang dapat 

diatur (adjustable) sehingga kaki operator tidak tertekuk. Kursi tersebut dapat diintegrasikan 

dengan meja untuk menaruh kain batik dan canting dengan posisi yang nyaman untuk operator. 

Kursi tersebut juga dapat diberikan sebagai usulan perbaikan untuk divisi pemasangan 

aksesoris. Pada divisi pewarnaan, diberikan usulan perbaikan berupa alat untuk mengangkat dan 

mencelupkan kain. 

 

4. Simpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilaksanakan, didapatkan simpulan bahwa 

pengukuran postur kerja menggunakan metode WERA pada operator lini produksi dengan 

beberapa divisi, berada pada tingkat risiko medium. Tingkat risiko tersebut mengindikasikan 

bahwa dibutuhkan investigasi lebih lanjut dan perbaikan pada sistem kerja. Faktor risiko paling 

tinggi dari tiap-tiap divisi berbeda, tergantung dari aktivitas pekerjaan yang dilakukan. Usulan 

perbaikan diberikan berdasarkan faktor risiko paling tinggi dari tiap-tiap divisi. 
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