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Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan YME sehingga penyusunan Majalah Dinamika Kerajinan dan Batik Volume 31, No. 2 , Desember 2014 dapat terwujud dengan baik.
Majalah ilmiah DKB ini dimaksudkan sebagai penunjang kreativitas pejabat fungsional dan
karyawan BBKB dalam penulisan ilmiah.
Majalah ilmiah DKB kali ini terdiri dari enam judul tulisan yaitu Pemanfaatan Limbah Ranting Kayu
Manis (Cinnamomun burmanii) Untuk Penciptaan Seni Kerajinan Dengan Teknik Laminasi , Seni Ukir
Tradisional Sebagai Sumber Inspirasi Penciptaan Batik Khas Baturaja, Eksplorasi Pewarnaan Teknik
Smock Kombinasi Jumputan Untuk Produk Fashion, Modifikasi Alat Steam untuk Pembengkok Rotan, Analisis Kesesuaian Kursi Pembatik Terhadap Kondisi Antropometri Pekerja Batik Tulis, dan Pe
rancangan Alat Pemanas Elektrik dan Penoreh Malam Terpadu yang Bersifat Inklusif.
Diharapkan Majalah Ilmiah DKB ini dapat bermanfaat bagi kalangan industri dan menjadi bahan
pengetahuan oleh kalangan peneliti dan masyarakat umum.
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Metode yang digunakan yaitu pengumpulan data, pengamatan mendalam

Edi Eskak

terhadap motif-motif ukir, pengkajian sumber inspirasi, pembuatan desain
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motif, dan perwujudan menjadi batik. Dari penciptaan seni ini berhasil

Indonesia, Email: eskakedi@gmail.com

dikreasikan 5 (lima) motif batik yaitu Bungo Nan Indah, Embun Nan Sejuk, Air

P E M A N FA ATA N L I M B A H R A N T I N G K AY U M A N I S

Kata kunci: seni ukir tradisional, inspirasi, penciptaan, batik khas Baturaja.

Nan Segar, Kotak Nan Rancak, dan Ceplok Nan Elok.

(CINNAMOMUN BURMANII) UNTUK PENCIP TAAN SENI
KERAJINAN

DDC : 608
Suryawati Ristiani

DENGAN TEKNIK LAMINASI
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J. Dinamika Kerajinan dan Batik Desember 2014. Vol. 31 No.2 : 65-74
Limbah ranting kayu manis (Cinnamomum burmanii) merupakan sisa kayu
yang tidak ikut dikupas untuk diambil kulitnya sebagai bahan rempah-rempah.
Limbah ranting ini jumlahnya cukup banyak pada saat panen kulit kayu manis.
Pada saat ini limbah tersebut hanya dibuang ataupun dibakar. Penciptaan seni
ini bertujuan untuk memanfaatan limbah ranting kayu manis tersebut menjadi
aneka produk seni kerajinan. Metode yang digunakan yaitu eksplorasi,
perancangan, dan perwujudan karya. Hasilnya berupa prototip produk kerajinan
dengan teknik laminasi yaitu berupa: tatakan saji (tatakan gelas, mangkuk, dan
piring), pigura foto, dan aneka wadah. Metode dan prototip produknya dapat
dijadikan model untuk pemberdayaan industri kreatif masyarakat daerah
penghasil kayu manis. Dari penciptaan seni ini dapat disimpulkan bahwa
limbah ranting kayu manis bisa ditingkatkan kemanfaatan dan nilai
ekonomisnya menjadi lebih tinggi dengan mengreasikannya menjadi aneka
produk seni kerajinan dengan aplikasi teknik laminasi. Teknik laminasi dipilih
untuk mengolah limbah ranting yang berukuran kecil agar dapat menjadi aneka
produk dengan ukuran variatif yang lebih besar. Keunggulan kerajinan limbah
ranting kayu manis ini adalah memiliki aroma harum alami kayu manis yang
khas.
Kata kunci: limbah ranting, kayu manis, seni kerajinan, teknik laminasi.

Indonesia, Email: ristianijogja@gmail.com
EKSPLORASI PEWARNAAN TEKNIK SMOCK KOMBINASI
JUMPUTAN UNTUK PRODUK FASHION
J. Dinamika Kerajinan dan Batik Desember 2014. Vol. 31 No.2 : 85 - 102
Kain tritik jumputan merupakan salah satu jenis kerajinan tekstil dari Jawa.
Jumlah industri pembuat kain tritik jumputan semakin berkurang, sehingga
perlu dilakukan pengembangan motif pada tritik jumputan agar lebih menarik.
Smock adalah salah satu teknik keterampilan menjahit dan menyulam tangan,
yaitu teknik tusukan menjahit

untuk membuat kerutan-kerutan yang

menghasilkan motif menarik sesuai pola tertentu. Tujuan kegiatan ini adalah
melakukan pengembangan teknik smock sebagai teknik dalam pewarnaan yang
dikombinasikan dengan teknik tritik jumputan sehingga dapat meningkatkan
daya saing produk fashion tritik jumputan. Metode dalam kegiatan ini adalah
melakukan survey langsung ke industri tritik jumputan serta eksplorasi literatur.
Dari data-data yang diperoleh kemudian dianalisa dari segi proses maupun
desain motifnya. Tahap berikutnya dilakukan ujicoba pewarnaan dengan
mengkombinasikan dua teknik yaitu teknik smock dan teknik tritik jumputan.
Dari ujicoba yang dilakukan tercipta desain motif baru yang indah. Hasil
kegiatan diperoleh 23 desain motif baru. Pengamatan visual menunjukkan hasil
pewarnaan yang paling optimal adalah pada kain mori Primissima. Berdasarkan
hasil uji labolatorium, tekstil kerajinan ini mempunyai ketahanan luntur warna

DDC : 709

terhadap pencucian, keringat, dan sinar yang bagus, dengan nilai hasil uji 4 – 5.

Irfa'ina Rohana Salma
Balai Besar Kerajinan dan Batik, Jl. Kusumanegara No. 7 Yogyakarta,
Indonesia, Email: irfasalma@gmail.com

Sedangkan nilai ketahanan luntur warna terhadap gosokan, adalah 3. Dapat
dikatakan hasil pewarnaan dengan mengkombinasikan dua teknik ini
memenuhi standar kualitas sebagai produk bahan sandang. Ujicoba pasar yang

SENI UKIR TRADISIONAL SEBAGAI SUMBER INSPIRASI
PENCIPTAAN BATIK KHAS BATURAJA

dilakukan menunjukkan bahwa ternyata respon masyarakat sangat bagus. Hasil
uji kesukaan responden mendapatkan nilai sangat bagus sebanyak 55%, dan
bagus sebanyak 45%.Teknik pewarnaan smock kombinasi tritik jumputan ini

J. Dinamika Kerajinan dan Batik Desember 2014. Vol. 31 No.2 : 75-84

prosesnya sederhana, tidak memerlukan alat khusus, sehingga berpotensi untuk
dikembangkan menjadi sumber daya ekonomi yang signifikan.

Pada saat ini kota Baturaja, Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan belum
mempunyai motif batik khas daerah. Oleh karena itu perlu diciptakan desain
motif batik khas daerah yang sumber inspirasinya digali dari kekayaan seni
tradisional daerah setempat yaitu seni ukir. Tujuan penciptaan seni ini adalah
untuk menghasilkan motif batik
mempunyai ciri khas kota Baturaja.

yang unik, kreatif dan inovatif yang

Kata kunci: Teknik jumputan, teknik Smock, kain tritik jumputan, fashion
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji ukuran kursi dan gawangan

Eustasia Sri Murwati, Suharyanto dan Demas Yogo Pranoto

pembatikan yang beredar di pasaran apakah telah sesuai dengan kebutuhan

Balai Besar Kerajinan dan Batik, Jl. Kusumanegara No. 7 Yogyakarta,

pembatik dan sesuai dengan konsep ergonomi. Pengumpulan data kursi dan

Indonesia, E-mail: eustasia_bbkb@gmail.com

gawangan dari berbagai tempat industri batik. Data yang diperlukan diwakili

MODIFIKASI ALAT STEAM UNTUK PEMBENGKOKAN ROTAN

metode histogram. Penggunaan kursi pembatikan di industri batik masih sangat

J. Dinamika Kerajinan dan Batik Desember 2014. Vol. 31 No.2 : 103-114

380 mm). Ukuran tinggi kursi pembatik yang ada, rata-rata hanya berketinggian

Selama ini pembengkokan rotan yang dilakukan oleh IKM Mebel Rotan

dan tanpa menggunakan sandaran punggung.

dengan memanaskan di atas api kompor menggunakan alat pembengkok catok.

Kata kunci: kursi pembatikan, ergonomi, antropometri

oleh N = 30 buah. Data-data ini kemudian dilakukan analisis statistik dengan
jauh dari kondisi ideal (minimum tinggi 370 mm, lebar 380 mm dan kedalaman
alas duduk 263,7 mm , lebar alas duduk 353 mm, kedalaman alas duduk 305 mm,

Hasil yang diperoleh memberikan noda kehitaman. Cara lain dengan
memasukkan rotan ke dalam alat steam dari besi, namun terdapat kendala
persebaran uap yang tidak merata karena kurangnya rongga di antara tumpukan
rotan selain terkena noda karat dari tabung steamer. Permasalahan tersebut
dapat diatasi dengan modifikasi alat steam yang didesain multi guna, dapat
melunakkan rotan dengan uap basah dalam tabung steamer dan uap kering yang

DDC : 608
Paulus B, Eko A.P, Puspita D, Winta G.
Staf Pengajar Fakultas Arsitektur dan Desain, Program Studi Desain Produk
Universitas Kristen Duta Wacana, Yogyakarta.
E-mail: pdarsono20@gmail.com

disemprotkan pada permukaan rotan. Keunggulan alat ini adalah lebih efektif,
tepat guna, multiguna, proses lebih cepat, konstruksi sederhana, mudah dan
aman pengoperasiannya. Metode yang dilakukan yaitu survei lapangan dan

PERANCANGAN ALAT PEMANAS ELEKTRIK DAN PENOREH
MALAM TERPADU YANG BERSIFAT INKLUSIF

literatur, perancangan desain, pengadaan bahan, pembuatan alat, uji coba alat,
finishing alat, evaluasi dan pelaporan. Uji coba alat dengan variabel penampang

J. Dinamika Kerajinan dan Batik Desember 2014. Vol. 31 No.2 : 125-138

rotan 2,4 cm, 2,8 cm, 3,2 cm dan waktu pengukusan 5 menit, 10 menit, dan 15
menit, dengan suhu ketel uap dan tabung steamer 110 o C, tekanan maksimum
2 bar (kg/cm2). Hasil yang diperoleh berupa 1 unit alat steam untuk pebengkok
rotan terdiri dari: Pemanas, Ketel uap stainless steel spesifikasi standar JIS G
3116-2000, volume 118 lt, tabung steamer Grade SUS 340, bak perendaman
dan meja bending. Hasil uji coba paling baik dengan waktu pengukusan 15
menit, rotan tidak pecah, tidak retak maupun tidak gembos, untuk semua
variabel diameter. Dapat membengkokkan rotan bentuk U, Ω,setengah
lingkaran dan spiral. Uji coba uap kering memberikan hasil optimal dengan
waktu penyemprotan lebih dari 20 menit.
Kata kunci: alat steam, mebel, pembengkok, rotan

Penguasaan ketrampilan membatik harus lebih menyebar ke berbagai pelosok di
Indonesia. Kecacatan tubuh (impairment), baik brakidaktili maupun paraplegia
bukanlah halangan untuk menguasai ketrampilan membatik. Terdapat tiga
faktor penyebab tingginya biaya produksi batik tulis, yaitu waktu, energi dan
ketrampilan tinggi. Penelitian ergonomi dengan studi kasus para pembatik
difabel ini bertujuan memperoleh pemahaman tentang kemampuan pengguna
dan keluhan muskuloskeletal para pembatik difabel yang diakibatkan oleh alat
tersebut. Hasil yang diperoleh akan menjadi spesifikasi performa produk untuk
perancangan alat membatik elektrik yang bersifat inklusif, dapat digunakan oleh
berbagai pengguna, mulai dari kalangan pembatik pemula hingga yang
berpengalaman, bertangan normal maupun tidak sempurna. Pengukuran
dengan metode RULA, pengamatan dan wawancara dalam ujicoba penggunaan

DDC : 680
Joni Setiawan, Guring Briegel Mandegani dan Evi Yuliati Rufaida
Balai Besar Kerajinan dan Batik, Jl. Kusumanegara No. 7 Yogyakarta,
Indonesia, E-mail: setiawanjoni@yahoo.com

aneka jenis gagang canting desain baru diperoleh kesimpulan bahwa genggaman
presisi eksternal menghasilkan kebutuhan ukuran gagang yang sama baik bagi
pembatik dengan tangan normal maupun brakidaktili. Sedangkan pada analisa
metode NBM dan HTA didapatkan kesimpulan bahwa jika unit pemanas
malam bisa disatukan dengan canting maka didapatkan pengurangan satu

ANALISIS KESESUAIAN KURSI PEMBATIK TERHADAP KONDISI
ANTROPOMETRI PEKERJA BATIK TULIS

langkah dalam kegiatan membatik sekaligus mengurangi keletihan dalam
membatik. Penelitian ini menghasilkan konsep perancangan unit pemanas
malam elektrik arus DC yang menyatu dengan penoreh malam. Alat membatik

J. Dinamika Kerajinan dan Batik Desember 2014. Vol. 31 No.2 : 115 - 124

yang bersifat inklusif ini akan membuat pekerjaan membatik bisa dilakukan oleh
berbagai kalangan masyarakat terutama di desa dengan pasokan listrik yang

Sejak diakuinya Batik sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO,
perkembangan industri batik mengalami perkembangan seiring dengan
peningkatan permintaan pasar. Pada saat ini peralatan utama untuk membatik
(kursi, gawangan, canting, kompor, meja cap, canting cap, wajan cap, dan lainlain) masih menggunakan peralatan batik yang lama, yang belum diteliti
mengenai usability dan safety-nya.

terbatas.
Kata kunci: pembatik difabel, inklusif, pemanas arus DC
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Waste Utilization Cinnamon Twig (Cinnamomum burmanii) For Art Craft

Exploration Staining Techniques Tritik Jumputan Smock Combination for

Creation With Lamination Technique

Fashion Products

J. Dinamika Kerajinan dan Batik Desember 2014. Vol. 31 No.2 : 65-74

J. Dinamika Kerajinan dan Batik Desember 2014. Vol. 31 No.2 : 85 - 102

Waste of cinnamon twig (Cinnamomum burmanii) is the rest of the wood

Tritik jumputan is one kind of craft textile from Java. The number of craftsmen

unpeeled for its pelt as a spice. These twigswaste are quite a lot at the time of

in this industrial craft is diminishing from time to time. Therefore it is necessary

harvesting cinnamon bark. At this time the waste is simply dumped or burned as

to execute improvement on its motive so that it will be more attractive. Smock is

trash. The creation of art aims to utilize waste into cinnamon twig art craft

one technique in hand-sewing and embroidery. It is a needling technique to

products. The method used is the exploration, design, and realization of the

create wrinkles stitches that produce attractive motive in accordance with certain

work. The result is a prototype craft products with lamination techniques those

pattern. The objective of this research is to carry out an expansion on smock

are: food placemat (coasters, bowls, and plates), picture frames, and various

technique as a technique in coloring method that is combined with tritik

containers. Method and prototype products can be used as a model for

jumputan technique so that it can enhance its commercial value as a fashion

community empowerment creative industries producing regions cinnamon.

product. The method of this research is by direct surveys on the industry and also

From this creation of art can be concluded that the waste of cinnamon twigs can

by literary exploration. Then, the data are analyzed from the process and motive

be improved from their sefulness and economic values to become higher than

design point of view. The next stage is executing an experiment in coloring

before by creating them into some varieties of craft products applied with

process by combining two techniques namely smock technique and tritik

lamination technique. Lamination technique chosen to treat small twigs waste

jumputan technique. From the result of the experiment, it creates new beautiful

to make into some product varieties with the larger varied sizes. The eminence of

motive design. From this research it creates 23 new motive designs. Visual

the waste of cinnamon twigs are those have sweet natural distinctive aroma of

observation shows that the most optimal result of coloring process is on

cinnamon twigs theirselves.

primissima cloth. Based on the laboratory test, this textile craft has resistance of

Keywords: waste twigs, cinnamon, arts crafts, lamination techniques.

color fastness toward washing, perspiration and fine light with the test result 4-5.
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While, the grade of color fastness toward ribbing is 3. Thus, it can be said that the

Irfa'ina Rohana Salma

result of coloring process that combines these two techniques accomplish quality

Balai Besar Kerajinan dan Batik, Jl. Kusumanegara No. 7 Yogyakarta,

standard as clothing material product. The market trial shows that the people

Indonesia, Email: irfasalma@gmail.com

respond toward this product is apparently excellent. The result of the respondent
keen test derives very good grade 55% and good grade 45%. The process of

Traditional Carving as a Source of Inspiration Creation Batik Typical of

smock coloring technique combined with tritik jumputan is simple and does not

Baturaja

need specific tools so that it is potential to develop becoming significant

J. Dinamika Kerajinan dan Batik Desember 2014. Vol. 31 No.2 : 75-84

Key words; jumputan technique, smock technique, kain tritik jumputan, fashion

economical source.

ABSTRACT
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At this time Baturaja City, of Ogan Komering Ulu, of South Sumatra does not

Eustasia Sri Murwati, Suharyanto dan Demas Yogo Pranoto

have the local typical motif of batik. It is therefore necessary to create a local

Balai Besar Kerajinan dan Batik, Jl. Kusumanegara No. 7 Yogyakarta,

distinctive motif designed by the source of excavated area inspiration of the wood

Indonesia, E-mail: eustasia_bbkb@gmail.com

carving as it is the wealth of the traditional of the local art. The purpose of the
creation of this art is to generate a unique, creative and innovative motif that has

Steamer Modification for Rattan Bending

characteristics as Baturaja. The method used are the data collection, deep insight
of carved motifs, assessment of the inspiration sources, making it into the design

J. Dinamika Kerajinan dan Batik Desember 2014. Vol. 31 No.2 : 103-114

motifs, and emboding them into batik. From the creation of this art works has
give 5 (five) motifs those are Bungo Nan Indah, Embun Nan Sejuk, Air Nan

All this time rattan furniture SME’s bend the rattan by heating over a fire stove

Segar, Kotak Nan Rancak, and Ceplok Nan Elok.

with a bending tool vise. The results obtained provide a blackish stain. Another

Keywords: traditional wood carving, inspiration, creation, unique batik of

way is putting the rattan into the iron steamer, but still has problems such as

Baturaja.

uneven distribution of steam because there are no spaces between rattans

DINAMIKA KERAJINAN DAN BATIK
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besides contact with rust stains from tube steamer. The purpose of this study was
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to modify steamer that is designed multi-purpose steam, can soften rattan with

Paulus B, Eko A.P, Puspita D, Winta G.

wet steam in a steamer tube, can also be sprayed with dry steam on the rattan

Staf Pengajar Fakultas Arsitektur dan Desain, Program Studi Desain Produk

surfaces. The method is carried out field survey and literature, design planning,

Universitas Kristen Duta Wacana, Yogyakarta.

procurement of materials, manufacturing equipment, testing equipment,

E-mail: pdarsono20@gmail.com

finishing equipment, evaluation and reporting. The test tool with rattan variable
cross-section of 2,4 cm, 2,8 cm 3,2 cm and a steaming rattan 5 minutes, 10

Integrated Batik Wax Heater and Inclusive Canting Design

minutes, and 15 minutes, with boiler and steamer tube temperature 110 ° C, 2 bar
maximum pressure (kg / cm2). Results obtained in the form of 1 unit Steam Tool

J. Dinamika Kerajinan dan Batik Desember 2014. Vol. 31 No.2 : 125-138

For Bending Rattan consists of: Heating, Steam boiler stainless steel base
material JIS G 3116-2000 standard specifications, 118 liter of volume, steam

The skill of batik craftmanship should spread wider to the nook and corner of

tube SUS 340 Grade, soaking tub and bending table. The trial results are best

Indonesia archipelago. Impairment such as brachydactile as well as paraphlegia

with a steaming time of 15 minutes, rattan is not broken, no cracking or not

shouldn’t be a hindrance to master the batik technique. There are three factors

deflated, for all variable diameter. Can bend U shape rattan, Ω, semi-circular and

found as a source of high production cost in hand-made batik; time, energy, and

spiral. Dry steam trials with great results at the time of spraying is greater than 20

high skill. The goal of this ergonomic research using case studies of difable batik

minutes.

artisans is to get an understanding of user capabilities and musculoskeletal

Keywords: steamer, furniture, bending, rattan

problems of users while operating standard batik equipment. The result then will

DDC : 680

batik equipment, that can be operated by most users, from beginners to advance

be used as a specification of product performance for designing inclusive electric
Joni Setiawan, Guring Briegel Mandegani dan Evi Yuliati Rufaida

artisans, with normal fingers as well as challenged. Measurement using RULA

Balai Besar Kerajinan dan Batik, Jl. Kusumanegara No. 7 Yogyakarta,

method, observation and interviews on the trials of several new handles showed

Indonesia, E-mail: setiawanjoni@yahoo.com

that there is an agreement on handle size when both extreme impaired users
performed external precision grip. NBM and HTA analyzes concluded that if

Suitability of the Batik Chair for Anthropometric Condition of the Workers

wax heating unit could be integrated with canting, it will eliminate one
production step as well as reduce fatique. This research had produced a design of

J. Dinamika Kerajinan dan Batik Desember 2014. Vol. 31 No.2 : 115 - 124

electric batik equipment with DC current. This inclusive equipment will enable
batik production to be made in villages with limited supply from national

Since the approval of batik as an intangible cultural heritage by UNESCO, the

electrical company.

improvement of batik industry have evolved along with the increase in market

Keywords: diffable batik artisan, inclusive, DC heating unit

demand. At this time the main equipment for batik processes are still using the
old batik equipment that has not been studied regarding its usability and safety.
The purpose of this study was to assess the size of the seat and gawangan batik on
the market whether in accordance with the requirements in accordance with the
concept of batik and ergonomics. The data collected from several places batik
industry. The data required to make is represented by N = 30 pieces. These data
are then performed statistical analysis with the histogram method. The use of
seat batik batik industry is still very far from ideal conditions. The size of the
existing seat are: average high seat is 263.7 (Indonesian women knee high to sit :
average 339,2 mm), average width of seat is 353 mm (Indonesian women hips
size: average 366,8 mm), average depth of seat is 305 mm (Indonesian women
knee to buttocks length : average 470,7 mm) and without using the backrest.
Keywords: batik chair, ergonomy, anthropometry
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PEMANFAATAN LIMBAH RANTING KAYU MANIS (Cinnamomun burmanii)
UNTUK PENCIPTAAN SENI KERAJINAN DENGAN TEKNIK LAMINASI
Waste Utilization Cinnamon Twig (Cinnamomum burmanii) for Art Craft Creation
with Lamination Technique
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ABSTRAK
Limbah ranting kayu manis (Cinnamomum burmanii) merupakan sisa kayu yang tidak ikut dikupas
untuk diambil kulitnya sebagai bahan rempah-rempah. Limbah ranting ini jumlahnya cukup banyak
pada saat panen kulit kayu manis. Pada saat ini limbah tersebut hanya dibuang ataupun dibakar.
Penciptaan seni ini bertujuan untuk memanfaatan limbah ranting kayu manis tersebut menjadi aneka
produk seni kerajinan. Metode yang digunakan yaitu eksplorasi, perancangan, dan perwujudan karya.
Hasilnya berupa prototip produk kerajinan dengan teknik laminasi yaitu berupa: tatakan saji (tatakan
gelas, mangkuk, dan piring), pigura foto, dan aneka wadah. Metode dan prototip produknya dapat
dijadikan model untuk pemberdayaan industri kreatif masyarakat daerah penghasil kayu manis. Dari
penciptaan seni ini dapat disimpulkan bahwa limbah ranting kayu manis bisa ditingkatkan
kemanfaatan dan nilai ekonomisnya menjadi lebih tinggi dengan mengreasikannya menjadi aneka
produk seni kerajinan dengan aplikasi teknik laminasi. Teknik laminasi dipilih untuk mengolah
limbah ranting yang berukuran kecil agar dapat menjadi aneka produk dengan ukuran variatif yang
lebih besar. Keunggulan kerajinan limbah ranting kayu manis ini adalah memiliki aroma harum alami
kayu manis yang khas.
Kata kunci: limbah ranting, kayu manis, seni kerajinan, teknik laminasi.

ABSTRACT
Waste of cinnamon twig (Cinnamomum burmanii) is the rest of the wood unpeeled for its pelt as a
spice. These twigswaste are quite a lot at the time of harvesting cinnamon bark. At this time the waste
is simply dumped or burned as trash. The creation of art aims to utilize waste into cinnamon twig art
craft products. The method used is the exploration, design, and realization of the work. The result is a
prototype craft products with lamination techniques those are: food placemat (coasters, bowls, and
plates), picture frames, and various containers. Method and prototype products can be used as a
model for community empowerment creative industries producing regions cinnamon. From this
creation of art can be concluded that the waste of cinnamon twigs can be improved from their
sefulness and economic values to become higher than before by creating them into some varieties of
craft products applied with lamination technique. Lamination technique chosen to treat small twigs
waste to make into some product varieties with the larger varied sizes. The eminence of the waste of
cinnamon twigs are those have sweet natural distinctive aroma of cinnamon twigs theirselves.
Keywords: waste twigs, cinnamon, arts crafts, lamination techniques.
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PENDAHULUAN
Secara
umum
kayu
manis
(Cinnamomum burmanii) dikenal sebagai
salah satu jenis dari rempah-rempah atau
bumbu masakan dan minuman tradisional.
Nama umum kayu ini selain dikenal dengan
sebutan kayu manis adalah cassiavera,
sedangkan dalam bahasa Jawa disebut
keningar (Rismunandar, 2001). Kayu manis
sebagai bumbu menimbulkan rasa sedap dan
aroma harum yang khas.

Gambar 1. Pohon Kayu Manis di Kayu Aro,
Kerinci, Jambi (Foto: Edi Eskak, 2014).
Agroindustri komoditas kulit kayu
manis dewasa ini semakin meningkat, kulit
kayu manis tidak lagi hanya digunakan
sebagai rempah-rempah untuk bumbu
masakan dan minuman tetapi juga telah
digunakan untuk industri kesehatan dan
kosmetik yang berkembang pesat. Kulit
kayu manis diperoleh dari pengelupasan
kulit kayu dari batang kayunya. Nilai
tertinggi dari pohon kayu manis adalah
terletak pada kulit pada batangnya. Kulit
kayu yang telah dikeringkan memiliki

aroma harum, mempunyai daya pembangkit
rasa sedap, manis, pedas, serta berkasiat
herbal yaitu untuk penyembuhan penyakit
radang sendi, kulit, jantung, serta perut
kembung (Saputra, 2014).
Batang kayu yang telah dikupas dapat
dimanfaatkan untuk kayu bakar, sedangkan
rantingnya hanya dibuang saja. Rantingranting kayu manis yang dibuang masih
utuh mengandung kulitnya. Kulit kayu pada
ranting lebih tipis dari pada yang terdapat
pada batang. Kulit pada bagian ranting
masih cukup beraroma wangi walaupun
tidak sekuat aroma dari kulit batangnya,
karena kulitnya lebih tipis. Dengan
demikian, sayang bila ranting-ranting kayu
manis ini hanya dibuang saja, karena masih
bisa dimanfaatkan kembali. Alternatif
pemanfaatan ranting kayu manis adalah
untuk pembuatan seni kerajinan.
Tekstur daging kayu manis termasuk ke
dalam tekstur halus, arah seratnya lurus dan
sebagian agak bergelombang. Kayu manis
dalam keadaan basah baik pada kayu gubal
maupun
terasnya
berwarna
putih
kekuningan, namun lama kelamaan warna
ini akan berubah menjadi agak krem pada
bagian kayu gubalnya, sedangkan kayu
terasnya berubah menjadi coklat tua.
Meskipun demikian, warna ini akan
berbeda-beda pada umur pohon yang
berbeda, semakin tua umur pohon, warna
kayunya pun akan semakin tua pula. Pada
kayu manis terdapat saluran getah yang
terlihat seperti bercak-bercak warna coklat
kehitaman, hal ini jika dipandang dari segi
dekoratif justru dapat menambah keindahan.
Kayu manis termasuk kayu yang cukup
keras, dimana kayu cukup sulit untuk
dipotong meskipun sejajar serat (Hamidah,
2009).
Salah satu daerah penghasil kayu manis
adalah Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.
Agroindustri komoditas ini untuk bahan
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makanan, kesehatan, dan kosmetik cukup
besar, sehingga limbah ranting yang
dihasilkan pun cukup banyak.

Gambar 2. Ranting Kayu Manis
(Foto: Edi Eskak, 2014).
Ukuran ranting kayu manis yang
digunakan dalam penciptaan ini berdiameter
sekitar 3 cm mengerucut silindris semakin
mengecil sedikit demi sedikit sampai pada
ukuran 0,5 cm. Ukuran bahan yang relatif
kecil, maka untuk membentuk menjadi
produk yang lebuh besar perlu terapkan
teknik laminasi. Teknik laminasi yaitu
menyatukan potongan-potongan kecil kayu
saling menempel membentuk objek benda
atau bidang dengan perekat lem yang kuat
(Eskak, 2000). Limbah ranting kayu manis
ini biasanya hanya dibuang atau dibakar
saja. Limbah ini menarik untuk diteliti dan
dikembangkan untuk penciptaan seni
kerajinan karena tingkat ketersediaannya
cukup
tinggi,
berbentuk
silindris
berdiameter variatif, masih mengandung
aroma harum, dan mudah dikerjakan.

Namun karena kayu manis cukup cepat
menyerap kelembaban, maka produk seni
kerajinan diciptakan untuk penggunaan pada
ruangan dalam (indoor). Ukuran diameter
ranting kayu yang relatif kecil, maka teknik
yang akan diterapkan adalah teknik laminasi,
untuk menempel-nempelkan kayu untuk
mejadi kesatuan yang lebih besar, atau pun
membentuk bentuk-bentuk baru sesuai
desain.
Penelitian dan penciptaan seni ini
bertujuan untuk memanfaatan limbah
ranting kayu manis tersebut menjadi produk
seni
kerajinan.
Adapun
rumusan
permasalahannya
adalah
bagaimana
mewujudkannya menjadi produk-produk
seni kerajinan dengan teknik laminasi, serta
bagaimana hasil produknya.
METODOLOGI PENELITIAN
Metode
yang
digunakan
yaitu
eksplorasi, perancangan, dan perwujudan
karya. Metode ini biasa digunakan dalam
penciptaan seni akademis, sebagaimana
Gustami (2004) menjelaskan bahwa dengan
melalui tahap-tahap yang benar yaitu
eksplorasi, perancangan, baru kemudian
melakukan perwujudan karya, maka
diharapkan akan menghasilkan karya seni
yang berkualitas. Untuk mengetahui kualitas
karya atau produk yang dihasilkan juga
dilakukan
penilaian
karya
dengan
membandingkan hasil-hasil eksperimen
perlakuan finishingnya.
Bahan dan Alat
Bahan yang digunakan adalah ranting
kayu manis dari Kabupaten Kerinci Provinsi
Jambi, resin, tripleks 0,3 cm, lem kayu,
paku, dan cat pelapis bening. Peralatan yang
diperlukan yaitu mesin gergaji potong, pahat
kayu, meteran, pisau pangot, amplas, mesin
amplas, pensil, jangka, baskom kecil, kuas,
kompresor, dan alat semprot (spray gun).
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Proses Penciptaan
Proses penciptaan seni ini adalah
pemanfaatan ranting kayu manis menjadi
produk seni kerajinan dengan teknik
laminasi yang proses penciptaannya
meliputi: eksplorasi ide, perancangan, dan
perwujudan karya. Penjelasan secara singkat
dapat dilihat dalam bagan pada gambar 3 di
bawah ini.

LIMBAH RANTING KAYU MANIS

Eksplorasi Ide

Perancangan

Perwujudan Karya

PRODUK JADI / SENI KERAJINAN

Gambar 3. Tahapan Pelaksanaan
Kegiatan.
Adapun proses penciptaannya secara
lebih rinci dijelaskan dalam uraian berikut
ini:
a. Eksplorasi Ide
Eksplorasi ide dilakukan dengan cara:
berfikir, berimajinasi, berdiskusi mencari
masukan ide dari orang lain tentang produk
yang akan dibuat. Imajinasi sangat penting
dalam penciptaan seni karena dapat
mengahasilkan karya yang kreatif dan
inovatif. Imajinasi tidak sekedar menghayal
tetapi
ditopang
dengan
wawasan
pengetahuan yang didapat melalui membaca

berbagai sumber bacaan, mencermati
berbagai fenomena yang menginspirasi,
melihat perbandingan produk melalui media
cetak, elektronika maupun pameran
langsung. Ide juga kadang terlintas dari
kegiatan atau hal lain yang tidak disangkasangka. Gustami (2007) menyatakan bahwa
eksplorasi ide adalah tahapan pengembaran
jiwa melakukan penggalian sumber
referensi dan informasi untuk menemukan
gagasan atau berbagai persoalan yang
nantinya dapat diangkat dalam menciptkan
suatu karya seni.
b. Perancangan
Perancangan merupakan jembatan dari
ide menuju produk jadi. Ide-ide yang ada di
pikiran divisualisasikan menjadi gambar
sehingga menjadi tampak nyata di atas
kertas. Kegiatan ini meliputi: (1) Imajinasi
yaitu membayangkan ide dari objek atau
tema produk yang akan dibuat, serta
teknologi yang akan dipakai; (2) Pembuatan
sketsa yaitu membuat sketsa-sketsa yang
akan dipilih untuk dikerjakan menjadi karya;
(3) Pembuatan desain yaitu penyempurnaan
dari sketsa yang dilengkapi dengan gambar
kerja, gambar perspektif, ukuran, warna,
finishing, material atau bahan baku, rencana
teknik pengerjaan dan lain-lain.
c. Perwujudan Karya
Tahap perwujudan karya ini terdiri dari
beberapa langkah yaitu: (1) Pemilihan bahan,
yaitu bahan-bahan yang akan dipergunakan.
Bahan utama adalah limbah ranting kayu
manis, sedangkan bahan pembantunya
antara lain lem kayu, tripleks, resin, dan
bahan finishing; (2) Penyiapan alat-alat
yang akan digunakan yaitu: mesin gergaji
potong, pahat kayu, amplas, mesin amplas,
dan alat finishing. Peralatan finishing antara
lain: kuas, kaleng dan pengaduk cat, atau
juga bisa dengan spray gun dan kompresor;

P e m a n f a a t a n L i m b a h R a n t i n g . . , E s k a k | 69

(3) Pemotongan atau perajangan ranting
menjadi potongan-potongan berbentuk
lingkaran setebal 1 cm; (4) Pembuatan
laminasi dengan cara menempelkan
potongan-potongan ranting kayu manis pada
dasaran yang terbuat dari tripleks 0,3 cm.
Laminasi yang masih basah ditunggu
mengering sekitar 2 jam. Setelah lem kering,
sela-sela tempelan yang berongga diberi
dempul dengan resin, kemudian dibiarkan
resin mengeras sekitar 1 jam; (5)
Pengamplasan hasil laminasi dengan mesin
amplas untuk menghaluskan permukaan
kayu. Laminasi dapat dilakukan pada
lembaran bahan triplek maupun pada rangka
yang sudah berbentuk produk tertentu; (6)
Finishing dengan memberikan lapisan cat
untuk
meningkatkan
keawetan
dan
keindahan kayu. Permukaan kayu dapat
diekspos
keindahannya
dengan
cat
transparan sehingga berkesan natural yaitu
tampak permukaan asli kayu.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasilnya dari penciptaan seni ini berupa
prototip produk seni kerajinan berupa
tatakan saji (tatakan gelas, mangkuk, dan
piring), pigura foto, dan aneka wadah.
Bentuknya desain produknya sederhana
namum mengekspos dekoratif serat kayu
dan komposisi susunan laminasi ranting
kayu manis yang difinishing natural untuk
menonjolkan keindahan alami bahan baku.
Keistimewaan bahan ranting kayu manis ini
selain dekorasi serat potong arah melintang
atau bentuk-bentuk bulatan yang tersusun
artistik adalah memiliki aroma atau bau
harum dari kandungan minyak atsiri. Aroma
ini perlu dipertahankan sebagai keunggulan
produk dari limbah ranting kayu manis.
Telah dilakukan beberapa perlakuan
dalam melakukan finishing pelapisan cat
bening/natural pada hasil laminasi ranting
kayu manis untuk menguji tingkat kekuatan

aroma atau bau harum dengan hasil dapat
dilihat pada tabel 1.
Tabel 1. Hasil Nilai Rata-Rata dari Uji Perlakuan
Finishing Pelapisan Cat dan Kekuatan Aroma
Ranting Kayu Manis
No
Perlakuan
Nilai
Finishing Cat
Rata-Rata
1 Tanpa dicat
A
2 Dicat Tipis
B
3 Dicat Sedang
C
4 Dicat Tebal
D
5 Dicat Tebal Sekali
E
6 Dicat Tipis Diamplas
A
Bersih Kembali
7 Dicat Tipis Diamplas
B
Kambang Kembali

Keterangan Nilai:
A : Sangat Harum
B : Harum
C : Cukup Harum
D : Kurang Harum
E : Tidak Harum
Berdasarkan data uji di atas maka
perlakuan finishing yang direkomendasikan
adalah perlakuan nomer 1, 6, 2, dan 7 untuk
produk yang mengunggulkan aroma khas
kayu manis. Sedangkan untuk produk yang
mengunggulkan kehalusan hasil laminasi
yang terlindungi lapisan cat secara
maksimal direkomendasikan mengikuti
perlakuan finishing cat nomer 2, 7, dan 3.
Untuk perlakuan nomer 4 dan 5 tidak
direkomendasikan karena keistimewaan
aroma khas kayu manis menjadi hilang, hal
ini sama saja dengan melaminasi sembarang
bahan ranting kayu apapun.
Produk seni kerajinan yang dihasilkan
ini dapat berfungsi sebagai perlengkapan
alat sajian menu yang ekslusif. Indah secara
visual, namun juga memancarkan aroma
yang harum khas rempah kayu manis.
Produk aksesoris interior antara lain berupa
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pigura foto dan aneka wadah, yang selain
indah juga merupakan produk berguna
secara fisik. Produk-produk tersebut
mempunyai prospek pasar antara lain ke
restoran, hotel, catering ekslusif, spa, dan
rumah tangga. Dapat pula untuk souvenir
pariwisata maupun souvenir sebuah acara
tertentu, karena ukuran produknya relatif
kecil, bentuknya simpel serta mudah dibawa.

fisiknya seperti produk-produk yang
dihasilkan dalam penciptaan seni ini.
Pemanfaatan limbah ranting kayu manis
untuk pembuatan seni kerajinan merupakan
usaha kreatif dalam memanfaatkan pohon
kayu secara optimal dan meminimalisir
bahan sisa yang terbuang. Ada peningkatan
nilai ekonomi dari bahan sisa yang biasanya
hanya dibuang tersebut.

Gambar 4. Tatakan Gelas
(Foto: Edi Eskak, 2014).

Gambar 5. Pigura Foto
(Foto: Edi Eskak, 2014).

Produk seni kerajian diminati orang
karena untuk memenuhi kebutuhan spiritual
akan keindahan sekaligus fungsional dapat
dipergunakan secara fisik untuk pemakaian
tertentu, sehingga karya seni kerajinan
mempunyai prospek ekonomi sebagai
komoditas yang menghasilkan uang.
Raharjo (2011) dalam hal ini menyatakan
bahwa keunggulan pada beberapa produk
seni kerajinan adalah mempunyai fungsi
ganda yaitu sebagai hiasan sekaligus
berfungsi secara fisik, sehingga konsumen
tidak sekedar membeli keindahannya
namum juga membeli kemanfaatan fungsi

Tinjauan Kreativitas dan Estetika
Penciptaan produk seni kerajinan ini
bermula dari pemikiran untuk meningkatkan
kemanfaatan dan nilai ekonomi limbah kayu
manis. Limbah yang selama ini belum
dimanfaatkan secara optimal dan “bisanya”
hanya dibuang, namun dengan memandang
dengan pola pikir “tidak biasa” maka akan
ditemukan alternatif-alternatif baru dalam
pemanfaatan kayu limbah tersebut (Eskak,
2014). Sebagaimana juga Marianto (2004)
dalam hal ini menyatakan bahwa realitas
baru terjadi ketika kita memandangnya,
bagaimana kita memandangnya, dan bagi
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orang kreatif ia mampu untuk melihat
ruang-ruang imajiner dan dalam ruang
tersebut ia mampu mengeluarkan potensipotensi yang ia miliki.
Penciptaan sebuah karya/produk seni
tentu didasari kreativitas untuk memberikan
solusi
terhadap
permasalahan
yang
dicermati. Permasalahan limbah ranting
kayu manis yang cukup melimpah dari
agroindustri rempah kayu manis dapat
dimanfaatkan juga untuk meningkatkan
kesejahteraan
masyarakat
dengan
memanfaaatkannya menjadi aneka produk
kerajinan. Gustami (1991) menyatakan
bahwa penciptaan seni perlu mengantisipasi
perubahan zaman dengan memanfaatkan
perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi
untuk
menemukan
solusi
zamannya. Dalam hal ini adalah bagaimana
menggunakan pengetahuan dan teknologi
untuk memanfaatkan limbah ranting kayu
manis untuk menjadi karya seni kerajinan
sekaligus menjadi sarana pemberdayaan
kreatif masyarakat sekitar kawasan hutan
kayu manis lebih sejahtera.

Gambar 6. Produk Tatakan Gelas
Tatakan Mangkuk dan Tatakan Piring
(Foto: Edi Eskak, 2014).
Prototip karya seni kerajinan yang
dihasilkan, walaupun berasal dari bahan

kayu limbah namun menghasilkan produk
yang artistik dan berkualitas bagus. Dalam
hal ini Raharjo (2011) menyatakan bahwa
dengan semakin menyusutnya sumber daya
alam, maka perlu memanfaatkan berbagai
bahan yang ada termasuk bahan limbah
yang diolah dan dikreasikan menjadi karya
yang berkualitas yang tidak kalah dari yang
diolah dengan bahan bagus. Namun
pengolahannya tetap memperhatikan standar
kesehatan dan mutu produk, sehingga
keberlangsungan usaha akan tetap terjaga
dan tidak merugikan konsumen nantinya.
Seni kerajinan termasuk dalam kajian
seni kriya, yaitu seni rupa yang mempunyai
beberapa fungsi yaitu sebagai media
ekspresi, dekorasi, benda terapan, dan benda
simbol (Eskak, 2012). Seni kriya pada
dasarnya adalah seni yang mengutamakan
fungsi, adapun unsur hiasan di sini hanya
sebagai pendukung, sehingga bagaimana
pun indahnya benda tersebut fungsi
semestinya tetap tidak akan hilang. Dalam
unsur fungsi, seorang seniman/perajin
haruslah mampu menggabungkan antara
aspek keindahan dan fungsional, sehingga
karya yang dihasilkan dapat memenuhi
fungsi, namun bentuk dan atau dekorasinya
tetap indah. Sebagaimana Raymond (dalam
Gie, 1996) menjelaskan bahwa seni
merupakan suatu kegiatan yang dirancang
untuk mengubah bahan alami menjadi
benda-benda yang berguna dan atau indah,
atau kedua-duanya yaitu indah sekaligus
berguna.
Karya-karya
yang
dihasilkan
mempunyai nilai estetika dari keunikan
bahan dan teknis pengerjaan serta finishing
yang diterapkan. Estetika atau nilai
keindahan suatu produk adalah upaya
manusia untuk memberi arti dan menghargai
kehidupan (Soemardjo, 2000). Keindahan
dari bahan ranting kayu manis antara lain
adalah tekstur kayu manis termasuk ke
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dalam tekstur halus, arah serat kayu manis
lurus dan sebagian agak bergelombang.
Dalam warna kayunya sering terlihat seperti
bercak-bercak warna coklat kehitaman, hal
ini jika dipandang dari segi dekoratif justru
dapat menambah keindahan.

Gambar 7. Detail Laminasi Limbah
Rantaing Kayu Manis Pada Produk Tatakan
Gelas (Foto: Edi Eskak, 2014).
Estetika produk dari bahan limbah
ranting kayu manis bila secara detail
dicermati telah memenuhi prinsip-prinsip
penyusunan desain, antara lain; (1) Irama
yaitu suatu susunan unsur-unsur desain yang
ditandai dengan adanya ulangan dari unsurunsur dominan dengan atau tanpa
pernyataan adanya beberapa tekanan atau
klimaks emphasis; (2) Variasi yaitu
merupakan ulangan dari unsur desain yang
sama dengan memberi penyimpanganpenyimpangan, variasi dengan unsur desain
yang berbeda, variasi dengan komposisi
pengulangan untuk menarik perhatian dan
membangkitkan rasa kontinuitas untuk
mencapai
sasaran
kesatuan;
(3)
Keseimbangan yaitu penempatan unsurunsur yang dapat menimbulkan suatu
keadaan seimbang dalam desain, baik

keseimbangan rasional atau formal maupun
keseimbangan irasional; (4) Kesatuan yaitu
tersusunya secara padu dari unsur-unsur
desain; (5) Harmoni yaitu keselarasan suatu
susunan atau pengaturan unsur-unsur desain
yang menimbulkan kesan serasi dan
menyenangkan (Prayitno, 1971).
KESIMPULAN DAN SARAN
Limbah ranting kayu manis dapat
ditingkatkan
kemanfaatan
dan
nilai
ekonomisnya menjadi lebih tinggi dengan
mengreasikannya menjadi produk seni
kerajinan dengan aplikasi teknik laminasi.
Teknik laminasi dipilih untuk mengolah
limbah ranting yang berukuran kecil
menjadi aneka produk dengan ukuran
variatif yang lebih besar. Adapun hasil dar
penciptaan seni ini adalah tatakan saji
(tatakan gelas, mangkuk, dan piring), pigura
foto, dan aneka wadah. Pemanfaatan limbah
ranting ini sebagai upaya mengoptimalkan
pemanfaatan kayu manis serta mengurangi
sisa kayu yang terbuang sia-sia. Penciptaan
karya seni ini mempunyai prospek ekonomi
sebagai produk seni yang indah dan berguna
untuk berbagai keperluan yaitu sebagai
perlengkapan saji ekslusif dan aksesoris
interior. Keunggulan kerajinan limbah kayu
manis ini adalah memiliki aroma harum
alami kayu manis yang khas. Metode dan
prototip produk yang dihasilkan dalam
penelitian dan penciptaan ini dapat dijadikan
model untuk pemberdayaan industri kreatif
masyarakat daerah penghasil kayu manis.
Eksplorasi pemanfaatan limbah dari
pemanenan kulit kayu manis untuk
penciptaan seni kerajinan masih perlu
dilakukan, misalnya pemanfaatan dahan,
tunggak, akar, dan daunnya. Pemanfaatan
tersebut
perlu
dilakukan
dengan
memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan
dan teknologi terkini, namun tetap perlu
memperhatikan kearifan lokal, sehingga
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hasil yang dicapai bisa berguna secara nyata
untuk
meningkatkan
kesejahteraan
masyarakat. Produk-produk yang dihasilkan
dalam penciptaan ini masih terbatas,
sehingga perlu dilakukan diversifikasi
desain untuk menghasilkan produk yang
lebih beraneka ragam.
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ABSTRAK
Pada saat ini kota Baturaja, Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan belum mempunyai motif batik
khas daerah. Oleh karena itu perlu diciptakan desain motif batik khas daerah yang sumber
inspirasinya digali dari kekayaan seni tradisional daerah setempat yaitu seni ukir. Tujuan penciptaan
seni ini adalah untuk menghasilkan motif batik yang unik, kreatif dan inovatif yang mempunyai ciri
khas kota Baturaja. Metode yang digunakan yaitu pengumpulan data, pengamatan mendalam terhadap
motif-motif ukir, pengkajian sumber inspirasi, pembuatan desain motif, dan perwujudan menjadi batik.
Dari penciptaan seni ini berhasil dikreasikan 5 (lima) motif batik yaitu Bungo Nan Indah, Embun Nan
Sejuk, Air Nan Segar, Kotak Nan Rancak, dan Ceplok Nan Elok.
Kata kunci: seni ukir tradisional, inspirasi, penciptaan, batik khas Baturaja.
ABSTRACT
At this time Baturaja City, of Ogan Komering Ulu, of South Sumatra does not have the local typical
motif of batik. It is therefore necessary to create a local distinctive motif designed by the source of
excavated area inspiration of the wood carving as it is the wealth of the traditional of the local art.
The purpose of the creation of this art is to generate a unique, creative and innovative motif that has
characteristics as Baturaja. The method used are the data collection, deep insight of carved motifs,
assessment of the inspiration sources, making it into the design motifs, and emboding them into batik.
From the creation of this art works has give 5 (five) motifs those are Bungo Nan Indah, Embun Nan
Sejuk, Air Nan Segar, Kotak Nan Rancak, and Ceplok Nan Elok.
Keywords: traditional wood carving, inspiration, creation, unique batik of Baturaja.

PENDAHULUAN
Pada saat ini sedang digiatkan
penumbuhan industri kreatif batik di
berbagai daerah. Pelatihan seni kerajinan
batik untuk penumbuhan dan pembinaan
IKM Batik baru di beberapa daerah banyak
yang kurang memperhatikan atau kurang
mengakomodir potensi daerah dan kearifan
lokal, termasuk potensi motif khas daerah
setempat. Hal ini mengakibatkan kreativitas
penciptaan motif batik baru tidak bersumber
dari kekayaan alam dan seni budaya lokal
sehingga batik yang diciptakan motifnya

bersifat umum, tidak berciri khas daerah
setempat. Seperti halnya yang terjadi pada
pengembangan industri kreatif batik di
Baturaja.
Kota Baturaja merupakan ibu kota dari
Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU),
Provinsi Sumatera Selatan kini sedang giat
membangun industri kreatif sebagai salah
satu pilar ekonomi daerah di masa depan.
Industri batik menjadi salah satu prioritas
yang dikembangkan karena memiliki
prospek ekonomi yang tinggi dan bersifat
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industri rumahan yang cukup mudah
diaplikasikan pada masyarakat.
Di Baturaja ada berbagai macam seni
budaya, salah satunya adalah seni ukir kayu
yang terdapat dalam arsitetektur tradisional
maupun perabot pengisinya. Seni ukir
tersebut menarik untuk digali dan
dikembangkan menjadi motif batik khas
daerah karena mempunyai nilai estetik yang
tinggi dan kandungan filosofis yang luhur
sebagai budaya khas Baturaja. Seni ukir
tradisional Baturaja ini mempunyai desain
khas yang unik yang berbeda dengan seni
ukir daerah lain, yaitu adanya pengaruh seni
ukir palembang namun ukirannya banyak
berupa motif-motif ceplok yang disusun
menyebar pada bidang kayu. Keunikan ini
sangat khas sehingga dengan dijadikannya
sebagai sumber inspirasi maka hasil
penciptaan motif batiknya pun diharapkan
berciri khas Baturaja. Tujuan penciptaan
seni ini adalah untuk menghasilkan motif
batik yang unik, kreatif dan inovatif yang
mempunyai ciri khas Baturaja.
Estetika Seni Ukir Baturaja
Keindahan bentuk dan keluhuran
filosofi yang terpancar dari seni ukir khas
Baturaja dalam kajian akademis biasa
disebut esetika. Estetika merupakan suatu
konsep keindahan sebagai kualitas yang
terbentuk dari hubungan yang padu dari
objek dan persepsi pengamat. Keindahan
seni ukir Baturaja merupakan keindahan
artifisial yang meniru keindahan alam,
sebagaimana Soemardjo (2000) menjelaskan
bahwa estetika adalah filsafat tentang
keindahan, baik dari alam maupun aneka
seni buatan manusia.
Seni ukir merupakan objek keindahan
yang kemudian dipahami secara kolektif
oleh masyarakat Baturaja dengan berupaya
menghias rumah-rumah mereka serta
perabot pengisinya dengan ukiran yang

berkarakter sama sebagai identitas maupun
sebagai kegemaran semata. Seni ukir
merupakan bentuk artifisial atau tiruan dari
keindahan alam, namun bentuknya telah
dibuat baru bergaya dekoratif sebagai buah
dari cipta, rasa, dan karsa senimannya. Seni
ukir cenderung bersifat penggayaan atau
stilasi dari objek alam, sehingga berkarakter
khas kepribadian atau pun berkarakter
kedaerahan sebagai cerminan seniman
maupun daerahnya. Objek alam bersifat
universal, sedangkan tiruannya bersifat
pribadi maupun khas lokal, sehingga
berbeda dengan daerah lainnya. Susanto
(2011)
menjelaskan
bahwa
stilasi
merupakan salah satu bentuk deformasi atau
perubahan bentuk. Perubahan bentuk terjadi
akibat
keinginan
maupun
karena
keterbatasan kemampuan manusia.
Seni ukir Baturaja merupakan bagian
dari seni ukir Palembang (rumpun suku
Melayu), namun dalam perkembangannya
membentuk karakter khas yang menjadi
pembeda dengan budaya induknya. Bagian
barat dan selatan provinsi Sumatera Selatan
merupakan dataran tinggi berbukit-bukit.
Daerah utara dan timur merupakan dataran
rendah berawa dan daerah pantai. Penduduk
aslinya terdiri dari berbagai subsuku yang
memiliki bahasa tersendiri, seperti bahasa
Komering, Ogas, Palembang dan Lematang.
Baturaja terletak di wilayah selatan yang
berbukit-bukit, berbeda dengan Palembang
yang merupakan dataran rendah yang
berawa. Keadaan seperti ini memungkinkan
terbentuknya corak kebudayaan yang khas
dan sangat beragam. Interaksi dengan pihak
luar ikut mempengaruhi perkembangan seni
budaya yang sudah ada. Akibatnya ada ciri
khas seni budaya yang masih dipertahankan,
tetapi ada pula yang ditinggalkan. Kerajaan
Sriwijaya yang pernah menjadi pusat
Sumatera Selatan meninggalkan tradisi
antara lain seni kerajinan ukir. Berbagai
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bentuk dan corak ornamen tampak pada
bangunan tradisional, pakaian dan peralatan
rumah tangga (Sidin, 1982).
Pengaruh Budha dan Cina pada zaman
Sriwijaya meninggalkan jejak pada berbagai
bentuk desain karya seni di daerah tersebut,
salah satunya adalah seni ukir. Hampir di
setiap rumah adat masyarakat Sumatera
Selatan termasuk Baturaja ditemui beragam
perabotan dengan ukiran dan warna yang
khas. Yang terkenal adalah lemari rek.
Lemari rek atau luakuer. Seni ukir ini
memiliki motif khusus yang berbeda dengan
daerah lain. Pengaruh Budha dan Cina
masih tetap melekat, dengan guratannya
lebih didominasi tumbuhan bunga melati
dan teratai Namun pengaruh Islam juga
nampak dengan tidak terdapatnya gambaran
tentang manusia atau hewan (Sidin, 1982).

ukiran Palembang adalah dekoratif dengan
teknik rendah, tinggi dan tembus (terawang).
Sedangkan motif seni ukiran yang umum
digunakan tersebut dikenal dengan nama
pohon kemalo. Semua warna ornamennya
didominasi warna kuning keemasan.
Kemilau warna yang dihasilkan dari cat
warna emas inilah yang membedakannya
dengan ukiran daerah lain, seperti misalnya
dari Jepara. Ornamennya dikuas warna
emas, sedangkan latarnya diberi warna
merah tua atau hitam. Biasanya jenis kayu
yang dipakai adalah kayu tembesu yang
keras dan kuat (Wirawa, 2011).

Gambar 2. Detail Salah Satu Sudut
Ukiran Baturaja (Raymond, 2012 ).

Gambar 1. Lemari Kayu di Baturaja
(Raymond, 2012 ).
Ciri ukiran tradisional Baturaja seperti
halnya ukiran Palembang sangat khas. Gaya

Seni ukir Baturaja kebanyakan bermotif
tiruan dari tumbuh-tumbuhan berupa bunga,
daun, batang dan pernik tambahan lainnya.
Motif-motif ukiran tersebut dapat dijadikan
acuan dalam penciptaan motif-motif baru
yang lebih fleksibel dan cocok untuk
menghias kain yaitu batik. Motif merupakan
pangkal tolak atau esensi dari suatu pola
hias (Gustami, 2008).
Estetika desain motif batik baru hasil
penciptaan batik khas Baturaja akan tercapai
bila memperhatikan unsur-unsur desain
(Prayitno, 1971) antara lain; (1) Irama yaitu
suatu susunan unsur-unsur desain yang
ditandai dengan adanya ulangan dari unsur-
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unsur dominan dengan atau tanpa
pernyataan adanya beberapa tekanan atau
klimaks emphasis; (2) Variasi yaitu
merupakan ulangan dari unsur desain yang
sama dengan memberi penyimpanganpenyimpangan, variasi dengan unsur desain
yang berbeda, variasi dengan komposisi
pengulangan untuk menarik perhatian dan
membangkitkan rasa kontinuitas untuk
mencapai
sasaran
kesatuan;
(3)
Keseimbangan yaitu penempatan unsurunsur yang dapat menimbulkan suatu
keadaan seimbang dalam desain, baik
keseimbangan rasional atau formal maupun
keseimbangan irasional; (4) Kesatuan yaitu
tersusunya secara padu dari unsur-unsur
desain; (5) Harmoni yaitu keselarasan suatu
susunan atau pengaturan unsur-unsur desain
yang menimbulkan kesan serasi dan
menyenangkan.

a

b

c
Gambar 3. Perekaman Ornamen Ukiran
Tradisional Baturaja Dengan Sketsa Tangan
(Gambar a, b, c).
METODOLOGI PENELITIAN
Metode
yang
digunakan
yaitu
pengumpulan data, pengkajian sumber
inspirasi, pembuatan desain motif, dan
perwujudan motif batik. Data tentang seni
ukir Baturaja diperoleh dari studi pustaka,
observasi, dan wawancara. Data yang
diperoleh berupa data tertulis, data gambar,
dan data lisan. Berdasarkan data yang
diperoleh, kemudian dilakukan pengkajian
data untuk memperoleh inspirasi penciptaan
dari seni ukir kayu menjadi motif batik khas
Baturaja. Setelah mendapatkan inspirasi
penciptaan kemudian dilakukan pembuatan
sketsa-sketsa motif batik. Sketsa imajiner
merupakan visualisasi awal dari imajinasi
rupa tentang suatu karya seni yang ingin
diwujudkan (Eskak, 2013). Dari sketsasketsa yang dihasilkan, kemudian dipilih
yang terbaik untuk diproses atau
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diwujudkan menjadi desain motif batik di
kertas. Proses selanjutnya adalah membuat
prototip batik khas Baturaja dengan proses
pembatikan pada bahan kain.
Bahan dan Alat
Bahan dan alat yang digunakan dapat
dipilah menjadi dua bagian yaitu bahan
untuk membuat desain dan bahan untuk
membuat batik. Bahan dan alat pembuatan
desain adalah kertas gambar, pensil, karet
penghapus, spidol hitam, penggaris, dan
drawing pen 0.3 hitam. Bahan dan alat
untuk pembuatan batiknya adalah adalah
kain katun, lilin batik (malam tembok dan
klowong), zat warna naphtol (AS, AS-D, ASBS) dan bahan peramunya (caustic soda dan
TRO) serta garam pembakitnya (Red B, Red
R, Orange GC, Black B, Blue B), zat warna
indigosol (Blue O4B, Rose IR, Orange HR,
Yellow IGK, Green IB, Brown IRRD) dan
bahan pembakitnya (Nitrite / Na No2) serta
bahan penguncinya (Hcl ditambah air), zat
warna rapid (merah), dan air tawar bersih.
Peralatan pembuatan batiknya adalah
canting tulis, kompor batik listrik,
timbangan zat warna, cawan pengaduk
warna, bak pewarna, peralatan pelorodan,
penjemuran teduh, dan setrika. Urutan
proses pembatikannya seperti pembuatan
kain batik pada umumnya yaitu pelekatan
lilin, pewarnaan, dan pelorodan atau
pelepasan lilin.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Penciptaan desain batik ini telah
menghasilkan 5 motif batik baru yang
memiliki ciri khas Baturaja dengan nuansa
warna-warna budaya Melayu. Hasil motif
batik tersebut adalah: (1) Bungo Nan Indah;
(2) Embun Nan Sejuk; (3) Air Nan Segar; (4)
Kotak Nan Rancak; dan (5) Ceplok Nan
Elok.

Gambar 4. Motif “Bungo Nan Indah”.
Karya pertama berjudul “Bungo Nan
Indah”, sumber inspirasinya dari ukiran
kayu pada perabot tradisional Baturaja.
Ukuran unsur-unsur desain pada ukiran
kayu dengan daun, bunga, dan ranting besar,
dikreasikan ulang menjadi ukuran lebih
kecil, ramping, dan halus sehingga menjadi
sesuai untuk motif yang diterapkan pada
kain. Unsur-unsur atau elemen-elemen
desain terbentuk dari garis, bidang, warna,
dan tekstur (Suyanto, 2010). Konsep
penciptaan motif ini adalah menggambarkan
keindahan alam dan seni budaya Baturaja.
Motif ini bermakna harapan akan kejayaan,
kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemulyaan
yang terus tumbuh karena selalu
diperjuangan dengan penuh semangat.
Karya kedua berjudul “Embun Nan
Sejuk”, sumber inspirasinya dari ukiran
kayu pada arsitektur tradisional Baturaja.
Unsur-unsur desain pada ukiran kayu
dengan embun, bunga, dan unsur-unsur
lainnya yang berukuran besar, dikreasikan
ulang menjadi ukuran lebih kecil, luwes,
dan acak menyebar sehingga cocok untuk
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motif pada kain. Konsep penciptaan motif
ini adalah menggambarkan kelestarian alam
dan kearifan budaya yang menentramkan
kehidupan. Motif ini bermakna harapan
akan ketentraman dan kebahagiaan hidup
dalam alam dan budaya yang lestari.

Baturaja bersyukur kepada Tuhan Yang
Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya
tersebut. Rahmat berupa rejeki kesuburan
tanah, dan hidayah berupa tuntunan
kehidupan yaitu berupa agama Islam.

Gambar 6. Motif “Air Nan Segar”.
Gambar 5. Motif “Embun Nan Sejuk”.
Karya ketiga berjudul “Air Nan Segar”,
sumber inspirasinya dari ukiran kayu pada
arsitektur tradisional Baturaja. Seperti
halnya pada karya kedua, dalam karya
ketiga ini unsur-unsur desain pada ukiran
kayu yang berukuran besar, dikreasikan
ulang menjadi ukuran lebih kecil, luwes,
dan acak menyebar sehingga cocok untuk
motif pada kain. Konsep penciptaan motif
ini adalah menggambarkan anugerah
kesuburan tanah dan air Baturaja yang bila
dikelola dengan baik dan lestari akan
mampu memberi berkah untuk kehidupan
yang sejahtera di Baturaja. Motif ini
bermakna menggambarkan kemakmuran
dan keberkahan hidup di bumi Baturaja,
sehingga sudah selayaknya masyarakat

Karya keempat berjudul “Kotak Nan
Rancak ”, sumber inspirasinya dari ukiran
kayu pada arsitektur tradisional Baturaja.
Unsur-unsur desain pada ukiran kayu yang
berukuran besar, dikreasikan ulang menjadi
ukuran lebih kecil, luwes, perulangan unsur
yang dinamis, acak menyebar merata
sehingga sesuai untuk diterapkan pada motif
kain. Konsep penciptaan motif ini adalah
menggambarkan
dinamika
kehidupan
masyarakat Baturaja yang penuh warna,
terkotak-kotak dalam perbedaan, namun
tetap terselaraskan dalam naungan sendisendi agama, hukum negara, adat-istiadat,
dan budaya setempat yang luhur. Motif ini
bermakna hidup yang dinamis, penuh warna,
terkotak-kotak dalam perbedaan, beda
kepentingan, beda golongan, namun tetap
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dalam persatuan dan kebersamaan yang
harmonis, indah, dan penuh toleransi.
Senada dengan makna “Bhineka Tunggal
Ika” semboyan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

dilaksanakan dengan baik), maka akan
terasa indahnya kebersamaan hidup dalam
masyarakat. Motif ini bermakna masyarakat
yang tetap bisa hidup dinamis dan luwes
tanpa melanggar aturan-aturan yang berlaku.

Gambar 7. Motif “Kotak Nan Rancak”.

Gambar 8. Motif “Ceplok Nan Elok”.

Karya kelima berjudul “Bungo Nan
Indah”, sumber inspirasinya dari ukiran
kayu yang terdapat pada arsitektur maupun
perabot tradisional Baturaja. Ukuran unsurunsur desain pada ukiran kayu dengan
berupa ceplok yang terbentuk dari daun dan
bunga, digubah ulang menjadi lebih kecil,
bentuk ceplok dibuat lebih luwes, dan diberi
unsur pengisi untuk menyatukan bentuk
ceplok-ceplok yang terpisah-pisah sehingga
motif bisa terlihat menyatu. Bentuk ceplok
dibuat dengan coretan agak ekspresif untuk
mengurangi kesan kaku sehingga motif
tampak lebih luwes. Konsep penciptaan
motif ini adalah menggambarkan aturanaturan atau “ceplokan-ceplokan” berupa:
aturan agama, hukum negara, dan adatistiadat bila “diindahkan” (baca: ditaati dan

Hasil penciptaan motif-motif batik
tersebut di atas telah dilakukan uji evaluasi
“estetika selera” yaitu tentang nilai
keindahan motif berdasarkan nilai kesukaan
terhadap motif dari para pecinta dan
pemakai batik di Kota Baturaja, Kabupaten
Ogan Komering Ilir (OKU), Provinsi
Sumatera Selatan dengan hasil seperti yang
dapat dilihat dalam tabel 1. Dari hasil uji
tersebut diketahui bahwa motif “Bungo Nan
Indah” memperoleh nilai rata-rata tertinggi
atau paling banyak dianggap memenuhi
kriteria “indah” dan paling banyak dipilih
karena “disukai”, sedangkan yang mendapat
nilai rata-rata paling sedikit adalah motif
“Kotak Nan Rancak”.
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Tabel 1. Hasil Nilai Rata-Rata dari Uji “Selera
Estetika” Hasil Penciptaan Motif Batik Khas
Baturaja
No
Nama Motif
Nilai
1
Bungo Nan Indah
A
2
Embun Nan Sejuk
B
3
Air Nan Segar
B
4
Kotak Nan Rancak
C
5
Ceplok Nan Elok
B

Keterangan Nilai:
A : Istimewa (Sangat Suka)
B : Baik (Suka)
C : Cukup (Cukup Suka)
KESIMPULAN DAN SARAN
Seni budaya lokal suatu daerah dapat
digali dan dikembangkan untuk penciptaan
desain motif batik khas daerah tersebut,
sehingga batik yang dihasilkan bersifat khas,
unik, mencerminkan identitas lokal, serta
berbeda dengan batik dari daerah lainnya.
Kegiatan penciptaan desain motif batik khas
Baturaja ini dapat diaplikasikan dalam IKM
Batik Baturaja yang dewasa ini sedang giat
dibina oleh pemerintah daerah setempat.
Dari penciptaan seni ini berhasil dikreasikan
5 (lima) motif batik khas Baturaja yaitu
motif Bungo Nan Indah, motif Embun Nan
Sejuk, motif Air Nan Segar, motif Kotak
Nan Rancak, dan motif Ceplok Nan Elok.
Penciptaan desain motif batik baru yang
khas dan mencerminkan budaya suatu
daerah tertentu pada dasarnya adalah juga
bertujuan untuk memajukan IKM Batik
daerah tersebut. Baturaja memiliki kekayaan
alam dan seni budaya yang kaya untuk
dieksplorasi menjadi motif batik. Untuk itu,
perlu dilakukan eksplorasi lebih lanjut
tentang penciptaan desain motif batik khas
Baturaja sehingga bisa diciptakan motifmotif batik baru yang turut menambah
kasanah kekayaan motif batik Nusantara

yang semakin beraneka ragam dengan
kekhasan daerah masing-masing.
Ucapan Terimakasih
Terwujudnya penciptaan motif batik
khas Baturaja ini tak lepas dari bantuan dari
berbagai pihak, untuk itu disampaikan
terimakasih kepada: Ibu Fairis Nawawie
Kepala
Bidang Perindustrian
Dinas
Perindagkop Kabupaten Ogan Komering
Ulu (OKU) Provinsi Sumatera Selatan, Ibu
Syafa’ah dari Perindagkop Kabupaten Ogan
Komering Ulu yang telah banyak membantu
di lapangan. Teman-teman di Laboraturium
Riset Batik Balai Besar Kerajinan dan Batik
(BBKB), terutama Ibu Endang Pristiwati
Kepala Bidang Sarana Riset dan
Standardisasi, Ibu Farida Kepala Seksi
Sarana Riset Batik, serta Edi Eskak rekan
desainer/seniman di BBKB Yogyakarta
yang telah banyak membantu dalam
perwujudan penciptaan motif batik khas
Baturaja ini.
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ABSTRAK
Kain tritik jumputan merupakan salah satu jenis kerajinan tekstil dari Jawa. Jumlah industri pembuat
kain tritik jumputan semakin berkurang, sehingga perlu dilakukan pengembangan motif pada tritik
jumputan agar lebih menarik. Smock adalah salah satu teknik keterampilan menjahit dan menyulam
tangan, yaitu teknik tusukan menjahit untuk membuat kerutan-kerutan yang menghasilkan motif
menarik sesuai pola tertentu. Tujuan kegiatan ini adalah melakukan pengembangan teknik smock
sebagai teknik dalam pewarnaan yang dikombinasikan dengan teknik tritik jumputan sehingga dapat
meningkatkan daya saing produk fashion tritik jumputan. Metode dalam kegiatan ini adalah
melakukan survey langsung ke industri tritik jumputan serta eksplorasi literatur. Data-data yang
diperoleh kemudian dianalisa dari segi proses maupun desain motifnya. Tahap berikutnya dilakukan
ujicoba pewarnaan dengan mengkombinasikan dua teknik yaitu teknik smock dan teknik tritik
jumputan. Ujicoba yang dilakukan tercipta desain motif baru yang indah. Hasil kegiatan diperoleh 23
desain motif baru. Pengamatan visual menunjukkan hasil pewarnaan yang paling optimal adalah pada
kain mori Primissima. Berdasarkan hasil uji labolatorium, tekstil kerajinan ini mempunyai ketahanan
luntur warna terhadap pencucian, keringat, dan sinar yang bagus, dengan nilai hasil uji 4 – 5.
Sedangkan nilai ketahanan luntur warna terhadap gosokan, adalah 3. Dapat dikatakan hasil pewarnaan
dengan mengkombinasikan dua teknik ini memenuhi standar kualitas sebagai produk bahan sandang.
Ujicoba pasar yang dilakukan menunjukkan bahwa ternyata respon masyarakat sangat bagus. Hasil uji
kesukaan responden mendapatkan nilai sangat bagus sebanyak 55%, dan bagus sebanyak 45%.Teknik
pewarnaan smock kombinasi tritik jumputan ini prosesnya sederhana, tidak memerlukan alat khusus,
sehingga berpotensi untuk dikembangkan menjadi sumber daya ekonomi yang signifikan.
Kata kunci: Teknik jumputan, teknik Smock, kain tritik jumputan, fashion

ABSTRACT
Tritik jumputan is one kind of craft textile from Java. The number of craftsmen in this
industrial craft is diminishing from time to time. Therefore it is necessary to execute
improvement on its motive so that it will be more attractive. Smock is one technique in handsewing and embroidery. It is a needling technique to create wrinkles stitches that produce
attractive motive in accordance with certain pattern. The objective of this research is to carry
out an expansion on smock technique as a technique in coloring method that is combined
with tritik jumputan technique so that it can enhance its commercial value as a fashion
product. The method of this research is by direct surveys on the industry and also by literary
exploration. Then, the data are analyzed from the process and motive design point of view.
The next stage is executing an experiment in coloring process by combining two techniques
namely smock technique and tritik jumputan technique. From the result of the experiment, it
creates new beautiful motive design. From this research it creates 23 new motive designs.
Visual observation shows that the most optimal result of coloring process is on primissima
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cloth. Based on the laboratory test, this textile craft has resistance of color fastness toward
washing, perspiration and fine light with the test result 4-5. While, the grade of color fastness
toward ribbing is 3. Thus, it can be said that the result of coloring process that combines
these two techniques accomplish quality standard as clothing material product. The market
trial shows that the people respond toward this product is apparently excellent. The result of
the respondent keen test derives very good grade 55% and good grade 45%. The process of
smock coloring technique combined with tritik jumputan is simple and does not need specific
tools so that it is potential to develop becoming significant economical source.
Key words: jumputan technique, smock technique, kain tritik jumputan, fashion

PENDAHULUAN
Kain tritik jumputan merupakan salah
satu kerajinan tekstil dari Jawa. Motif tritik
jumputan selain ada di Jawa juga terdapat
di daerah Palembang, Banjarmasin, Lombok,
Sulawesi dan Bali. (Handoyo, 2008). Di
daerah Banjarmasin, teknik pewarnaan ini
lebih dikenal dengan istilah Sasirangan.
Berbeda dengan batik yang sudah
memasyarakat, tritik jumputan masih kurang
dikenal masyarakat luas, dilihat dari masih
sangat jarang bahan tritik jumputan dibuat
produk busana. Bahkan di Jawa, jumlah
Industri Kecil Menengah pembuat tritik
jumputan juga semakin berkurang.
Sebagai salah satu sumber daya budaya,
tritik jumputan apabila dikembangkan maka
akan menjadi sumber daya ekonomi yang
signifikan. Teknik tritik jumputan dapat
dikombinasikan dengan teknik lain, atau
dapat juga dilakukan pengembangan dalam
segi desain motifnya. Oleh karena itu perlu
dilakukan
upaya-upaya
untuk
memasyarakatkan tritik jumputan secara
nasional, terutama untuk produk fashion,
antara
lain
dengan
melakukan
pengembangan teknik tritik jumputan.
Diminatinya tritik jumputan diharapkan
dapat menumbuhkan kembali industri
kerajinan tritik jumputan yang sekarang ini
sudah sangat jarang.
Smock merupakan salah satu teknik
keterampilan menjahit dan menyulam

tangan, yaitu teknik tusukan menjahit untuk
membuat
kerutan-kerutan
yang
menghasilkan motif menarik, sesuai pola
tertentu (Haswadi, 2010).
Biasanya bahan yang yang telah diberi
motif smock dapat langsung dibuat untuk
berbagai jenis produk misalnya baju, tas,
sarung bantal, selop dan lain sebagainya.
Dalam kegiatan ini teknik smock digunakan
untuk teknik pewarnaan. Bentuk kegiatan
program ini adalah melakukan eksplorasi
pewarnaan
teknik
smock
yang
dikombinasikan dengan teknik tritik
jumputan dan membuat prototif produknya.
Teknologi Smock
Teknik smock adalah teknik menghias
kain dengan cara mengerut yang dikerjakan
pada kain yang dapat dibagi (kain motif
kotak, garis atau motif titik-titik). Bila
smock dikerjakan diatas kain polos maka
pada kain tersebut harus diberi tanda-tanda
titik atau garis. Smock Jepang adalah smock
yang bentuknya gelembung-gelembung atau
cekungan-cekungan. Bentuknya demikian
maka bahan yang digunakan hendaklah
yang lunak serta tidak mudah kusut
(Susilowati, 2011). Gelembung atau
cekungan terbentuk oleh beberapa bagian
(sudut-sudut) tertentu yang dihubungkan
dengan dimatikan, maka perlu pertolongan
garis-garis pada bagian buruk/belakang
bahan, sehingga bahan yang dismock harus
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polos. Desain smock Jepang berupa kotakkotak selebar satu atau dua cm yang
langsung dibuat pada bagian buruk kain
dengan pensil. Smock Jepang banyak
digunakan untuk menghiasi pakaian, tas,
sarung bantal kursi, sprei, dekorasi pada
kursi pengantin dan lain-lain.
Teknologi Tritik Jumputan
Kain tritik jumputan dan sasirangan
adalah kain yang didapat dari proses
pewarnaan rintang dengan menggunakan
bahan perintang seperti tali, benang atau
sejenisnya menurut corak-corak tertentu.
Pada dasarnya teknik pewarnaan rintang
mengakibatkan tempat-tempat tertentu akan
terhalang atau tidak tembus oleh penetrasi
larutan zat warna. Bahan baku dalam
pembuatan tekstil kerajinan tritik jumputan
dapat digolongkan dalam: bahan baku kain,
bahan perintang dan bahan pewarna.
Teknik perintangan pada dasarnya ada
dua yaitu teknik jahit jelujur dan teknik ikat.
Teknik jahit jelujur: kain dibuka lebar,
ditritik (dijahit jelujur) menurut motif
tertentu, kemudian di tarik. Teknik ikat:
selain dengan ikatan, untuk mendapatkan
variasi motif, biasanya digunakan jenis bijibijian atau benda lainnya seperti: kacang
hijau, kedelai, manik-manik, dan lain- lain
(BBKB, 1989).
Teknologi Pewarnaan Zat Warna
Indigosol
Zat warna Indigosol merupakan zat
warna sintetis (buatan) golongan bejana
yang mudah larut. Sifat-sifat dari pewarna
sintetis Indigosol adalah mudah larut dalam
air panas, ketahanan luntur warnanya baik,
dan cara pemakaiannya cukup mudah dan
praktis. Terdapat berbagai jenis zat pewarna
sintetis Indigosol. Berikut ini adalah
beberapa jenis zat pewarna Indigosol yang
umum ditemui di pasaran yaitu :

- Indigosol Yellow IGK
: kuning
- Indigosol Green IB
: hijau
- Indigosol Blue O4B
: biru muda
- Indigosol Grey IBL
: abu-abu
- Indigosol Brown IRRD : coklat
- Indigosol Pink R
: merah muda
- Indigosol Orange HR
: orange
- Indigosol Violet 2 K
: ungu
Zat pembantu pencelupan menggunakan
natrium nitrit dan asam klorida/HCl.

-

Standar resep pencelupan zat warna
Indigosol
Zat warna Indigosol 4 – 6 g/l
Natrium nitrit 2 kali jumlah zat warna
Untuk proses fiksasi yaitu HCl 10-15
cc/l

Contoh resep : untuk kain 2,5 m
- Indigosol Brown IRRD
: 12 g
- Natrium nitrit
: 24 g
- Air mendidih
: 0,5 l
- Air dingin
: 2,5 l
(BBKB, 2012).
Jenis Bahan Baku Kain
Kain sebagai bahan baku utama produk
tritik jumputan, pada umumnya berupa mori
dengan berbagai kualitas. Adapun jenisjenis bahan baku kain adalah sebagai berikut:
1. Kain katun : mori Primissima, mori
Prima, mori Biru, kain Blaco, mori
Voiliissima, kain Bercolin, kain Paris.
(Balai Besar Kerajinan dan Batik, 1989)
2. Kain Sutra: kain Sutra Lokal Sulawesi
Selatan, kain Sutra Lokal Garut, kain
Sutra Impor T 54, kain Sutra Impor T
56, kain Sutra Impor Crinkle, kain Sutra
Impor Sifon, kain Sutra Organdi, kain
Sutra Crep.
3. Kain sintetis: kain Polyester (Pujiati,
2005)
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Lebih lanjut Pujiati (2005) menuliskan,
sifat-sifat bahan (kain) yang kurang padat,
baik dari kontruksi anyaman maupun dari
Twist benang yang rendah akan mudah
menyerap zat warna, sehingga motif/desain
yang dihasilkan akan kurang baik (tidak
jelas).
Maksud dan tujuan mengembangkan
teknik smock sebagai teknik dalam
pewarnaan, diversifikasi produk tritik
jumputan
agar
diminati
masyarakat
sehingga dapat meningkatkan daya saing
produk fashion tritik jumputan.
Hasil yang diharapkan kombinasi
teknik smock dan teknik jumputan dapat
disebut sebagai teknik baru dalam
pewarnaan yang diharapkan menghasilkan
motif-motif baru yang menarik dan layak
untuk dikembangkan sebagai bahan sandang.

bahan sandang diambil sampelnya untuk di
uji laboratorium, untuk mengetahui tingkat
kelayakan sebagai bahan sandang.

METODOLOGI PENELITIAN
Pengumpulan Data dan Informasi
Survei langsung ke industri-industri
tritik jumputan, dan melakukan pengamatan
terhadap produk-produk fashion tritik
jumputan yang ada di pasaran. Industri yang
dijadikan obyek survey antara lain : Industri
Kecil Menengah (IKM) tritik jumputan di
wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY),
IKM jumputan di Pekalongan dan IKM
Sasirangan di Banjarmasin.
Tahap awal dilakukan ujicoba motif
kombinasi smock dan tritik jumputan pada
berbagai jenis bahan kain antara lain : mori
primissima, sutra ATM, sutra ATBM, Sifon
sutra dan kain Paris, dengan ukuran 50 x 50
cm. Jenis zat warna yang digunakan adalah
zat warna Indigosol. Kemudian dilakukan
pengamatan fisual dan dianalisa hasilnya.
Selanjutnya motif yang bagus dibuat prototif
produknya berupa bahan sandang, busana
pria (kemeja) dan busana wanita (blus).
Prototif produk ini selanjutnya diujicoba
pasar melalui pameran-pameran.
Prototif

Proses pembuatan
Membuat garis kotak – kotak ukuran
2 cm x 2 cm pada kertas pola putih /
kertas irsat.
Membuat desain garis pola smock dan
jumputan pada kertas irsat yang sudah
ada garis kotak-kotaknya.

Alat dan bahan
Bahan baku dan pembantu meliputi:
kain mori Primissima, kain sutra Alat
Tenun Mesin (ATM), kain sutra Alat Tenun
Bukan Mesin (ATBM), kain Sifon sutra,
kain Paris, benang jahit jenis katun, benang
jins jenis katun, tali rafia, kertas pola/kertas
irsat, pensil 8B, spidol hitam, manik-manik,
zat warna Indigosol, Natrium nitrit, HCl,
TRO.
Peralatan yang dibutuhkan : kompor gas,
timbangan neraca, panci plastik, ember
besar, beker glass/gelas ukur, spatula, gelas
liter, sarung tangan karet, penjepit jemuran,
gunting kain, pendedel.

-

-

Gambar 1. Pola smock dan jumputan
-

-

Garis pola smock dan jumputan pada
kertas irsat dipindahkan/dijiplak ke kain,
menggunakan pensil 8E.
Garis pola smock dijahit mengunakan
benang jahit, tritik dijahit dengan
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-

benang jins, dan jumputan diikat dengan
tali rafia.
Proses pewarnaan.

Gambar 2. Proses pewarnaan Indigosol
-

-

-

-

-

-

Membuka jahitan smock dan jumputan.
Mencuci hingga bersih, dikeringkan dan
disetrika.
Urutan proses pencelupan zat warna
Indigosol
Kain direndam dalam larutan TRO 0,5
g/l selama 10 menit, kemudian ditiriskan.
Dilakukan proses pencelupan kain ke
dalam larutan zat warna sampai rata
pada bagian muka dan belakang,
kemudian ditiriskan.
Diakukan proses oksidasi di bawah sinar
matahari
langsung
dengan
cara
dibentangkan sampai berubah warna
dengan perlakuan yang sama antar
bagian muka dan belakang.
Pencelupan diulangi dalam larutan zat
warna sampai rata kemudian ditiriskan.
Kemudian dilakukan poses oksidasi
kembali di bawah sinar matahari
langsung, dibentangkan sampai berubah
warna dengan perlakuan yang sama
antar bagian muka dan belakang.
Selanjutnya dilakukan proses fiksasi
untuk pembangkitan warna dengan
larutan asam HCl.
Kemudian dilakukan proses pencucian
dan pembilasan (3 kali bilas) hingga
bersih. (BBKB, 2012).

Teknik Analisis Data
Analisa Kualitatif dengan pengamatan
visual, melihat dengan mata, (mengamati)
dan uji kesukaan.
Analisa Kuantitatif, untuk mengetahui
apakah motif yang dikembangkan dapat
diterima
oleh
pasar,
menggunakan
instrumen penelitian berupa angket uji
kesukaan yang disebarkan pada responden.
Pengamatan visual yang dinilai responden
untuk memperoleh informasi tingkat
penerimaan responden. Pengumpulan data
dilakukan berdasarkan skala pengukuran
Linkert dengan urutan 5 yaitu: 1,2,3,4,5 dan
mempunyai kriteria jawaban sebagai berikut:
jawaban sangat bagus = skor 5, jawaban
bagus = skor 4, jawaban cukup
=
skor 3, jawaban kurang = skor 2, jawaban
tidak bagus = skor 1.
Analisa Kuantitatif untuk mengetahui
apakah kualitas kain hasil pewarnaan teknik
smock kombinasi jumputan memenuhi
standar sebagai bahan sandang, dilakukan
melalui uji laboratorium. Beberapa item
yang diujikan adalah: kekuatan tarik per 2,5
cm, perubahan ukuran setelah pencucian,
ketahanan kusut, ketahanan luntur warna
terhadap pencucian, ketahanan luntur warna
terhadap keringat, ketahanan luntur warna
terhadap sinar, dan ketahanan luntur warna
terhadap gosokan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Perpaduan teknologi proses smock dan
teknologi
proses
tritik
jumputan
menghasilkan pola-pola baru dan hasil
akhirnya berupa ragam hias/motif baru
dalam dunia tekstil kerajinan. Secara
keseluruhan kegiatan ini menghasilkan : 23
motif hasil kombinasi teknik smock dan
tritik jumputan.
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Tabel 1. Data pengamatan pada kain Mori Primissima
Kain mori Primissima
Motif yang
No
Nama
Pola
ditimbulkan
1 Pola 1

Pengamatan

Keterangan

Motif efek
smock dan
jumputan
sesuai yang
diharapkan

Motif
pada
bagian
baik
kain berbeda
dengan motif
pada bagian
buruk kain

2

Pola 2

Motif efek
smock dan
jumputan
sesuai yang
diharapkan

Motif
pada
bagian
baik
kain berbeda
dengan motif
pada bagian
buruk kain

3

Pola 3

Motif efek
smock dan
jumputan
sesuai yang
diharapkan

Motif
pada
bagian
baik
kain berbeda
dengan motif
pada bagian
buruk kain

4

Pola 4

Motif efek
smock dan
jumputan
sesuai yang
diharapkan

Motif
pada
bagian
baik
kain berbeda
dengan motif
pada bagian
buruk kain

5

Pola 5

Motif efek
smock dan
jumputan
sesuai yang
diharapkan

Motif
pada
bagian
baik
kain berbeda
dengan motif
pada bagian
buruk kain

6

Pola 6

Motif
efek
smock kurang
tegas
dan
motif
jumputan
sesuai
yang
diharapkan

Motif pada
bagian baik
kain sama
dengan motif
pada bagian
buruk kain
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No

Nama

Pola

Kain mori Primissima
Motif yang
ditimbulkan

Pengamatan

Keterangan

7

Pola 7

Motif
efek
smock
dan
tritik
sesuai
yang
diharapkan

Motif pada
bagian baik
kain berbeda
dengan motif
pada bagian
buruk kain

8

Pola 8

Motif
efek
smock
dan
jumputan
sesuai
yang
diharapkan

Motif pada
bagian baik
kain berbeda
dengan motif
pada bagian
buruk kain

9

Pola 9

Motif
efek
smock
dan
jumputan
sesuai
yang
diharapkan

Motif pada
bagian baik
kain berbeda
dengan motif
pada bagian
buruk kain

10

Pola 10

Motif
efek
smock
dan
jumputan
sesuai
yang
diharapkan

Motif pada
bagian baik
kain hampir
sama dengan
motif pada
bagian buruk
kain

11

Pola 11

Motif efek
smock dan
jumputan
sesuai yang
diharapkan

Motif pada
bagian baik
kain berbeda
dengan motif
pada bagian
buruk kain

12

Pola 12

Motif efek
smock dan
jumputan
sesuai yang
diharapkan

Motif pada
bagian baik
kain berbeda
dengan motif
pada bagian
buruk kain

13

Pola 13

Motif efek
smock dan
jumputan
sesuai yang
diharapkan

Motif pada
bagian baik
kain hampir
sama dengan
motif pada
bagian buruk
kain
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No

Nama

Pola

Kain mori Primissima
Motif yang
ditimbulkan

Pengamatan

Keterangan

14

Pola 14

Motif efek
smock dan
jumputan
sesuai yang
diharapkan

Motif pada
bagian baik
kain berbeda
dengan motif
pada bagian
buruk kain

15

Pola 15

Motif efek
smock dan
jumputan
sesuai yang
diharapkan

Motif pada
bagian baik
kain hampir
sama dengan
motif pada
bagian buruk
kain

16

Pola 16

Motif efek
smock dan
jumputan
sesuai yang
diharapkan

Motif pada
bagian baik
kain berbeda
dengan motif
pada bagian
buruk kain

17

Pola 17

Motif efek
smock dan
jumputan
sesuai yang
diharapkan

Motif pada
bagian baik
kain berbeda
dengan motif
pada bagian
buruk kain

18

Pola 18

Motif efek
smock dan
jumputan
sesuai yang
diharapkan

Motif pada
bagian baik
kain berbeda
dengan motif
pada bagian
buruk kain

19

Pola 19

Motif efek
smock dan
jumputan
sesuai yang
diharapkan

Motif pada
bagian baik
kain berbeda
dengan motif
pada bagian
buruk kain
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Pola

Kain mori Primissima
Motif yang
ditimbulkan

No

Nama

20

Pola 20

Motif efek
smock dan
jumputan
sesuai yang
diharapkan

Motif pada
bagian baik
kain berbeda
dengan motif
pada bagian
buruk kain

21

Pola 21

Motif efek
smock dan
jumputan
sesuai yang
diharapkan

Motif pada
bagian baik
kain hampir
sama dengan
motif pada
bagian buruk
kain

22

Pola 22

Motif efek
smock dan
jumputan
sesuai yang
diharapkan

Motif pada
bagian baik
kain sama
dengan motif
pada bagian
buruk kain

23

Pola 23

Motif efek
smock dan
jumputan
sesuai yang
diharapkan

Motif pada
bagian baik
kain berbeda
dengan motif
pada bagian
buruk kain

Tabel 2. Data pengamatan pada kain sutra ATM
Kain Sutra ATM
Motif yang
No
Nama
Pola
ditimbulkan
1
Pola 1

Pengamatan

Keterangan

Pengamatan

Keterangan

Motif efek
smock kurang
tegas

Kain licin dan
tipis sehingga
kurang kuat
dalam
merintangi
warna efek
smock

-
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No

Nama

2

Pola 25

3

Pola 18

Pola

Kain Sutra ATM
Motif yang
ditimbulkan

Tabel 3. Data pengamatan pada kain Sutra ATBM
Kain Sutra ATBM
Motif yang
No
Nama
Pola
ditimbulkan
1 Pola 25

2

Pola 26

Tabel 4. Data pengamatan pada kain Sifon Sutra
Kain Sifon Sutra
Motif yang
No
Nama
Pola
ditimbulkan
1 Pola 12

Pengamatan

Keterangan

Motif efek
smock kurang
tegas

Kain licin dan
tipis sehingga
kurang kuat
dalam
merintangi
warna

Motif efek
smock tidak
timbul

Kain licin dan
tipis sehingga
kurang kuat
dalam
merintangi
warna

Pengamatan

Keterangan

Motif efek
smock kurang
tegas

Kain tipis dan
kaku sehingga
kurang kuat
dalam
merintangi
warna efek
smock

Motif efek
smock kurang
tegas

Kain tipis dan
kaku sehingga
kurang kuat
dalam
merintangi
warna efek
smock

Pengamatan

Keterangan

Motif efek
smock tidak
timbul.
Motif
jumputan
timbul.

Kain sangat tipis
sehingga kurang
kuat dalam
merintangi
warna efek
smock
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Tabel 5. Data pengamatan pada kain Paris
Kain Paris
No
1

Nama

Pola

Motif yang
ditimbulkan

Pola 4

Tabel 6. Hasil uji laboratorium
No
Jenis Uji
1

2

3

4

5

Kekuatan Tarik per 2,5 cm ( N )
- Lusi
- Pakan
Perubahan ukuran setelah pencucian (%)
- Arah Lusi
- Arah Pakan
Crease recovery angle (tahan kusut) (◦)
Lusi
- Muka ke muka
- Belakang ke belakang
Pakan
- Muka ke muka
- Belakang ke belakang
Ketahan luntur warna terhadap pencucian
40◦C
- Perubahan warna
- Penodaan Warna:
Asetat
Kapas
Poliamida
Poliester
Akrilat
Wool
Ketahanan luntur warna tehadap keringat
a. Asam
- Perubahan warna
- Penodaan warna :
Asetat
Kapas
Poliamida
Poliester
Akrilat
Wool

Pengamatan
Motif efek
smock tidak
timbul

Keterangan
Kain tipis
sehingga kurang
kuat dalam
merintangi
warna efek
smock

Hasil Uji

Metode Uji

195,42
173,83

SNI 0276 : 2009

- 0,42
+ 0,08

SNI ISO 5077 - 2011

102,00
98,17

SNI ISO 2313 – 2011

97,83
95,33

4–5
4–5
4
4
4
4-5
4-5

4-5
4 -5
4-5
4-5
4-5
4-5
4-5

SNI ISO 105 – c 06 2010
SNI ISO 105 - A02 :
2010
SNI ISO 105 – A03 :
2010

SNI ISO 105 – E04 : 2010
SNI ISO 105 – A02 :
2010
SNI ISO 105 – A03 :
2010
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No

Jenis Uji

Hasil Uji

b.

Basa
- Perubahan warna
- Penodaan warna :
Asetat
Kapas
Poliamida
Poliester
Akrilat
Wool
6
Ketahanan luntur warna terhadap sinar :
terang hari
- Nilai tahan sinar
7
Ketahanan luntur warna terhadap gosokan
Nilai penodaan warna
- Kapas kering
- Kapas basah
Sumber: Data hasil uji, 2013

Teknik smock Jepang dan teknik
jumputan jika digabungkan dalam satu
proses
pewarnaan
kain,
ternyata
menghasilkan teknologi baru di bidang
tekstil kerajinan, yang menghasilkan desain
motif baru yang kreatif dan inovatif. Motif motif yang dihasilkan antara lain: motif
geometris dan motif non geometris yang
membentuk alur pola tertentu. Dari kegiatan
ini dihasilkan 23 desain motif dan prototif
produk bahan sandang.
Hasil dari kegiatan ini berupa kain
dengan disain motif baru yang sudah tidak
bisa disebut sebagai kain smock Jepang
ataupun kain jumputan lagi, sehingga perlu
adanya pemberian nama baru. Motif ini
dihasilkan dari penggabungan dua teknik
yaitu teknik smock Jepang dan tritik
jumputan, yang setelah dijahit smock dan
jumputan, secara fisik tekstur kain berujud
kerutan-kerutan (bahasa jawa : ringkelanringkelan kain), kemudian di celup/diwarna,
dan di buka jahitannya. Setelah dibuka akan
menghasilkan motif-motif baru yang indah,
maka teknik/proses pembuatan kain ini
untuk selanjutnya dinamakan dengan teknik
Ringkel. Bahannya (kain) hasil pewarnaan

4-5
4-5
4-5
4-5
4-5
4-5
4-5

4

3
3

Metode Uji
SNI ISO 105 – A02 :
2010
SNI ISO 105 – A03 :
2010

SNI ISO 105 – B01 : 2010
SNI ISO 105 – A02 :
2010
SNI 0288 – 2008

kombinasi smock Jepang dengan tritik
jumputan disebut dengan bahan/kain
Ringkel.
Beberapa faktor yang mempengaruhi
berhasil tidaknya produk pewarnaan teknik
smock Japang kombinasi jumputan ini
antara lain:
a. Zat warna
Tidak semua jenis zat warna indigosol
bisa menghasilkan efek bias. Jenis-jenis
zat warna indigosol yang tidak
memunculkan efek bias antara lain:
- Violet 14 R (warna violet)
- Yellow IGK (warna kuning)
- Green IB (warna Hijau).
b. Jenis bahan kain
Jenis bahan/kain yang digunakan dalam
kegiatan eksplorasi pewarnaan teknik
smock kombinasi
jumputan untuk
produk fashion adalah : mori Primissima,
sutra ATBM, sutra ATM, sifon sutra, dan
paris. Diantara beberapa jenis bahan
tersebut, bahan yang paling optimal
menghasilkan efek motif adalah bahan
jenis mori Primissima. Selain paling
bagus motif yang dihasilkan, bahan jenis
mori juga paling mudah dalam proses
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pengerjaannya. Pada kain sutra ATM
hasil kurang maksimal karena daya serap
kain sutra yang sangat tinggi sehingga
benang dan kerutan kain kurang dapat
merintangi warna dengan sempurna,
mengakibatkan
efek
motif
yang
dihasilkan kurang baik. Sedangkan pada
kain sutra ATBM, sifon sutra, paris,
motif yang dihasilkan kurang optimal
karena sifat-sifat bahan (kain) yang
kurang padat, baik dari kontruksi
anyaman maupun dari Twist benang yang
rendah akan mudah menyerap zat warna,
sehingga motif/desain yang dihasilkan
akan kurang baik (tidak jelas).
c. Variasi/teknik pewarnaan
Proses pewarnaan menggunakan 3 teknik
antara lain:
- Teknik celup (2 - 3 kali celup)
- Teknik kwas
- Teknik semprot.
Teknik celup 2 - 3 kali celup dengan
warna yang berbeda (warna tumpangan)
akan menghasilkan warna - warna yang
lebih bagus dibandingkan dengan 2 - 3
kali celup dengan warna yang sama.
Untuk teknik kwas dan teknik semprot,
agar hasilnya bagus harus diakhiri/
finishing dengan teknik celup. Finishing
teknik celup ini bisa dilakukan sebelum
jahitan smock dan jumput dibuka, bisa
juga setelah jahitan smock dan jumput
dibuka. Atau hanya salah satu teknik
jahit saja yang dibuka, misalnya
jumputnya saja yang dibuka kemudian di
celup lagi, selanjutnya baru jahitan
smocknya dibuka.
Prototipe produk yang berupa bahan
sandang hasil kegiatan ini diujikan untuk
mengetahui kualitas kain. Adapun hasil uji
seperti yang tertera dalam Tabel 6.
Dari tabel hasil uji dapat dilihat bahwa
bahan
kain hasil pewarnaan smock
kombinasi tritik jumputan ini mempunyai

ketahanan luntur warna terhadap pencucian,
terhadap keringat dan terhadap sinar, rata–
rata baik dengan nilai 4-5. Sedangkan
ketahanan luntur warna terhadap gosokan,
cukup baik dengan nilai 3.
Produk hasil pewarnaan teknik smock
kombinasi tritik jumputan ini merupakan
produk baru, sehingga perlu dilakukan
ujicoba pasar untuk mengetahui sejauh
mana tingkat kesukaan pasar terhadap
produk tersebut.
Ujicoba pasar dilakukan antara lain:
laboratorium
garmen
Balai
Besar
Kerajinan dan Batik, pameran ”Gelar Batik
Nusantara” di Jakarta pada tanggal 17 – 21
Juli
2013 dan pameran ”Batik Week
Internasional” di Pekalongan pada tanggal 2
- 6 Oktober 2013. Respon pengunjung di 3
tempat tersebut : positif dan tertarik.
Hasil uji tingkat kesukaan dari 20
responden disajikan pada Tabel 7.
Tabel 2. Hasil uji tingkat kesukaan
No
Jawaban
Frekuensi
1 Sangat bagus
11
2 Bagus
9
3 Cukup
0
4 Kurang
0
5 Tidak bagus
0
Jumlah
20
Sumber: Data yang diolah, 2013

%
55
45
0
0
0
100

Hasil uji kesukaan responden, mendapatkan
nilai sangat bagus sebanyak 55%, dan bagus
sebanyak 45%. Berdasarkan ujicoba pasar
yang dilakukan dapat dilihat bahwa pada
umumnya responden merespon positif dan
tertarik dengan produk ini.
Hasil kegiatan ini diharapkan dapat
diterapkan oleh industri kecil menengah
sebagai produk bahan sandang, untuk itu
perlu dibahas mengenai aspek kelayakannya.
a. Aspek kelayakan teknologi
Kombinasi Smock Jepang dan jumputan
bukanlah pekerjaan yang sulit, hanya
membutuhkan ketelatenan saja. Prosesnya
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sederhana, tidak membutuhkan peralatan
khusus, bahan baku dan pembantu mudah
didapatkan, sehingga sangat memungkinkan
untuk diterapkan sebagai usaha kecil
menengah.
Produk ini sudah melewati uji
laboratorium, dan secara umum produk ini
mempunyai daya ketahanan luntur warna:
baik dengan nilai 4-5, sehingga sudah layak
untuk digunakan sebagai bahan sandang.
b. Aspek
keunggulan
dibandingkan
teknologi yang sudah ada
Pengkombinasian dua teknologi ini,
sebelumnya belum pernah dilakukan,
sehingga motif yang dihasilkan merupakan
corak ragam hias motif baru dalam dunia
tekstil kerajinan.
Nilai jual lebih tinggi, karena produk
kerajinan tekstil ini belum pernah dibuat
sebelumnya atau merupakan produk baru.
c. Aspek kelayakan ekonomi
Unsur-unsur biaya yang digunakan
untuk menghitung biaya produksi terdiri
dari : biaya bahan, biaya bahan pembantu,
biaya proses, dan biaya overhead.
Harga pokok produk, dilihat dari jenis
bahan dan proses pembuatannya berkisar
Rp. 165.000,00 (untuk produk selendang)
sampai dengan Rp. 560.000,00 (untuk bahan
sandang jenis sutera). Harga produk ini
sudah layak jual dengan harga terjangkau.
d. Aspek kelayakan sosial dan lingkungan
Sudah adanya potensi daerah di
Nusantara berupa IKM penghasil produk
sejenis yaitu: tritik jumputan di Jawa, kain
pelangi jumputan di Palembang, dan daerah
lain seperti Bali, Sulawesi, sasirangan di
Kalimantan Selatan, sangat memungkinkan
teknologi ini diterapkan.
Hasil uji yang telah dilakukan
menunjukkan bahwa tritik jumputan
kombinasi smock diminati oleh masyarakat,
dengan
demikian
diharapkan
dapat
menumbuhkan wirausaha baru atau dapat

menumbuhkan kembali industri kerajinan
tritik jumputan yang sekarang ini sudah
sangat jarang.
Dilihat dari aspek lingkungan, jenis zat
warna yang digunakan adalah zat warna
sintetis Indigosol yang sudah biasa
digunakan dalam proses pewarnaan batik.
Limbahnya dapat digunakan kembali untuk
warna tumpangan atau jika sudah
memungkinkan digunakan lagi dapat
ditampung dan diolah sehingga tidak
mencemari lingkungan.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Kegiatan ini merupakan penggabungan
dua teknik yang sudah ada yaitu teknik
smock Jepang dan teknik tritik jumputan
dari Jawa, yang menghasilkan teknik baru
yaitu teknik Ringkel. Motif yang dihasilkan
dari kegiatan ini sebanyak 23 desain motif
Ringkel dan prototif produk bahan sandang.
Zat warna yang digunakan dalam
kegiatan eksplorasi perwaranaan teknik
smock kombinasi jumputan adalah zat
warna sintetis Indigosol.
Diantara beberapa jenis bahan yang diuji
coba, yang paling optimal menghasilkan
motif adalah bahan jenis mori Primissima.
Selain paling bagus motif yang dihasilkan,
bahan jenis mori juga paling mudah dalam
proses pengerjaannya.
Beberapa faktor yang mempengaruhi
berhasil tidaknya produk pewarnaan teknik
smock kombinasi jumputan ini antara lain:
zat warna, jenis bahan kain, variasi/teknik
proses pewarnaan.
Secara umum kain hasil pewarnaan
teknik smock kombinasi tritik jumputan ini
mempunyai ketahanan luntur warna
terhadap pencucian, keringat, sinar yang
baik dengan nilai hasil uji 4-5. Sehingga
dapat dikatakan kain tersebut mempunyai
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kualitas yang baik, dan layak sebagai bahan
sandang.
Hasil
uji
kesukaan
responden,
mendapatkan nilai sangat bagus sebanyak
55%, dan bagus sebanyak 45%. Berdasarkan
ujicoba pasar yang dilakukan dapat
disimpulkan bahwa pada umumnya
responden merespon positif dan tertarik
dengan produk ini.
Dilihat dari aspek kelayakan teknologi,
aspek keunggulan dari teknologi yang sudah
ada, aspek kelayakan ekonomi, aspek
kelayakan sosial dan lingkungan, kombinasi
teknik smock dan jumputan (Ringkel) ini
sangat layak untuk diterapkan sebagai usaha
kecil menengah.
Saran
Kegiatan
yang
dilaksanakan
menghasilkan 23 desain motif baru.
Sebenarnya masih bisa dicari dan digali
lebih banyak lagi desain motif lainnya. Perlu
dilakukan kegiatan penelitian lebih lanjut
mengenai :
1. Pengembangan teknik Ringkel sehinggga
dihasilkan lebih banyak desain motif
baru.
2. Penelitian teknik Ringkel dengan zat
warna jenis lain
3. Penelitian teknik Ringkel dengan
menggunakan jenis bahan kain yang
lebih berfariasi.
4. Penelitian teknik Ringkel dengan
dikombinasikan teknik batik.
Respon masyarakat sangat baik dan
positif mengenai hasil kegiatan ini. Proses
pembuatannya juga sederhana dan tidak
membutuhkan peralatan khusus, sehingga
hasil kegiatan ini sangat memungkinkan
untuk diterapkan di IKM. Perlu adanya
sosialisasi kepada IKM yang memproduk
produk sejenis atau kegiatan penumbuhan
wirausahan baru produk ringkel ini.
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ABSTRAK
Selama ini pembengkokan rotan yang dilakukan oleh IKM Mebel Rotan dengan memanaskan di atas
api kompor menggunakan alat pembengkok catok. Hasil yang diperoleh memberikan noda kehitaman.
Cara lain dengan memasukkan rotan ke dalam alat steam dari besi, namun terdapat kendala
persebaran uap yang tidak merata karena kurangnya rongga di antara tumpukan rotan selain terkena
noda karat dari tabung steamer. Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan modifikasi alat steam
yang didesain multi guna, dapat melunakkan rotan dengan uap basah dalam tabung steamer dan uap
kering yang disemprotkan pada permukaan rotan. Keunggulan alat ini adalah lebih efektif, tepat guna,
multiguna, proses lebih cepat, konstruksi sederhana, mudah dan aman pengoperasiannya. Metode
yang dilakukan yaitu survei lapangan dan literatur, perancangan desain, pengadaan bahan, pembuatan
alat, uji coba alat, finishing alat, evaluasi dan pelaporan. Uji coba alat dengan variabel penampang
rotan 2,4 cm, 2,8 cm, 3,2 cm dan waktu pengukusan 5 menit, 10 menit, dan 15 menit, dengan suhu
ketel uap dan tabung steamer 110 o C, tekanan maksimum 2 bar (kg/cm2). Hasil yang diperoleh
berupa 1 unit alat steam untuk pebengkok rotan terdiri dari: Pemanas, Ketel uap stainless steel
spesifikasi standar JIS G 3116-2000, volume 118 lt, tabung steamer Grade SUS 340, bak perendaman
dan meja bending. Hasil uji coba paling baik dengan waktu pengukusan 15 menit, rotan tidak pecah,
tidak retak maupun tidak gembos, untuk semua variabel diameter. Dapat membengkokkan rotan
bentuk U, Ω,setengah lingkaran dan spiral. Uji coba uap kering memberikan hasil optimal dengan
waktu penyemprotan lebih dari 20 menit.
Kata kunci: alat steam, mebel, pembengkok, rotan
ABSTRACT
All this time rattan furniture SME’s bend the rattan by heating over a fire stove with a bending tool
vise. The results obtained provide a blackish stain. Another way is putting the rattan into the iron
steamer, but still has problems such as uneven distribution of steam because there are no spaces
between rattans besides contact with rust stains from tube steamer. The purpose of this study was to
modify steamer that is designed multi-purpose steam, can soften rattan with wet steam in a steamer
tube, can also be sprayed with dry steam on the rattan surfaces. The method is carried out field
survey and literature, design planning, procurement of materials, manufacturing equipment, testing
equipment, finishing equipment, evaluation and reporting. The test tool with rattan variable crosssection of 2,4 cm, 2,8 cm 3,2 cm and a steaming rattan 5 minutes, 10 minutes, and 15 minutes, with
boiler and steamer tube temperature 110 ° C, 2 bar maximum pressure (kg / cm2). Results obtained in
the form of 1 unit Steam Tool For Bending Rattan consists of: Heating, Steam boiler stainless steel
base material JIS G 3116-2000 standard specifications, 118 liter of volume, steam tube SUS 340
Grade, soaking tub and bending table. The trial results are best with a steaming time of 15 minutes,
rattan is not broken, no cracking or not deflated, for all variable diameter. Can bend U shape rattan,
Ω, semi-circular and spiral. Dry steam trials with great results at the time of spraying is greater than
20 minutes.
Keywords: steamer, furniture, bending, rattan
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PENDAHULUAN
Rotan termasuk suku Palmae atau suku
pinang-pinang atau Arecaceae, memiliki
batang beruas yang bagian tengahnya berisi
dan tidak berongga seperti bambu, termasuk
tumbuhan monokotil. Batang rotan tersusun
oleh ikatan pembuluh yang tersebar dalam
jaringan parenkim dasar, didalam ikatan
pembuluh tersebut terdapat pembuluh
metaksilem, floem dan ikatan serat yang
menopang kekuatan batang rotan. Bentuk,
ukuran penampang dan panjang ruas rotan
bervariasi bergantung pada jenisnya:
- Sifat anatomi
Struktur anatomi batang rotan yang
berhubungan dengan keawetan dan
kekuatan antara lain besarnya ukuran
pori dan tebalnya dinding sel serabut.
Sel serabut merupakan komponen
struktural yang memberikan kekuatan
pada rotan Dinding sel yang tebal
membuat rotan menjadi lebih keras dan
lebih berat.
- Sifat Kimia.
Komposisi kimia rotan terdiri :
 Holoselulose ( 71 – 76 % ).
 Selulose ( 39 – 56 % )
 Lignin ( 18 – 27 % )
 Silika ( 0,54 – 8 % )
Holoselulose,
selulose
merupakan
molekul gula linier berantai panjang,
berfungsi memberikan kekuatan tarik pada
batang karena adanya ikatan kovalen yang
kuat dalam cincin piranosa dan antar unit
gula penyusunan selulosa. Makin tinggi
lignin makin tinggi juga kekuatan rotan.
Tannin yang menimbulkan rasa sepet pada
rotan
berfungsi
sebagai
penangkal
pemangsa. Hasil purifikasi tannin digunakan
sebagai bahan anti rayap dan jamur. Pati
(karbohidrat), terkandung 70% (berat basah).
Makin tinggi kadar pati makin rentan

terhadap serangan bubuk rotan kering
(Jasni,2012)
Rotan dapat digunakan sebagai
komponen mebel baik secara natural
maupun setelah melalui proses lanjutan
seperti
pengikisan/pengolesan
dengan
kualitas produk mebel baik. Rotan tersebut
mampu dibengkokkan dengan mudah dan
hasil pembengkokan baik, sehingga dapat
digunakan untuk membuat komponen mebel
yang memerlukan bentuk lengkung dengan
radius kecil. Pembengkokan rotan dengan
cara dipanasi untuk melunakkan komposisi
serat. Pemanasan bisa dilakukan dengan
cara langsung yaitu disembur dengan api
dan cara tidak langsung yaitu dengan
pengukusan menggunakan alat steam.
Pembengkokan dengan dipanaskan langsung
biasanya menimbulkan bekas semburan api
berupa noda hitam, tentu saja akan
mengurangi kualitas produk. Jika sistem
yang digunakan menggunakan panas tidak
langsung yaitu dengan penguapan rotan
dalam tabung steamer maka rotan akan
lunak sehingga akan mudah dibengkokkan.
Cara pengasapan rotan dalam tabung
steamer sudah dilakukan di IKM mebel
rotan di Cirebon dan Trangsan namun masih
banyak kendala antara lain persebaran uap
tidak merata sehingga posisi rotan yang ada
ditengah kurang menerima asap, sehingga
berpengaruh pada waktu pembengkokan.
Tabung steamer dibuat dari besi sehingga
rotan dimungkinkan dapat terkena karat,
volume air dalam ketel kurang terdeteksi
karena tidak dilengkapi dengan alat
pengukur/pendeteksi, dan tidak dilengkapi
dengan sprayer.
Permasalahan yang timbul di IKM
tersebut dapat diatasi dengan adanya
peralatan yang tepat guna yaitu dengan
memodifikasi
alat
steam
untuk
pembengkokan rotan. Alat tersebut didesain
multiguna dapat membengkokkan dengan
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sistem uap basah maupun kering. Adapun
tujuan dari modifikasi alat tersebut untuk
menghasilkan alat pembengkok rotan yang
efektif, efisien dan tepat guna, sehingga
dapat:
a. Membantu IKM mebel rotan di bidang
pembengkokan rotan.
b. Meningkatkan kualitas produk, karena
tidak menimbulkan noda hitam pada
proses pembengkokan rotan.
c. Meningkatkan efisiensi proses karena
pelunakan rotan dapat dilakukan secara
terus menerus.
Adapun hasil yang diharapkan adalah 1
unit prototipe modifikasi alat steam untuk
pembengkok rotan yang efektif, efisien. Alat
tersebut mampu meningkatkan kualitas dan
produktifitas dalam hal pelunakan rotan
sehingga memudahkan pembengkokan rotan
tanpa noda kehitaman bekas api, dengan
harapan akan bermanfaat bagi IKM yang
bergerak dibidang kerajinan mebel rotan.
Rotan dapat dibengkokan dengan
melunakkan komposisi serat rotan dengan
cara dipanasi. Pemanasan rotan dapat
dilakukan dengan pemanasan langsung yaitu
disembur dengan api atau dapat juga
dilakukan dengan cara pemanasan tidak
langsung yaitu dengan pengukusan dalam
steamer. Pembengkokan dengan dipanaskan
langsung biasanya menimbulkan bekas
semburan api di batang rotan sehingga akan
merubah tekstur bagian luar dari batang
rotan tersebut. Jika sistem yang digunakan
menggunakan panas tidak langsung atau
dengan sistem steam maka tidak akan
merubah tekstur luar dari batang rotan
tersebut. Dalam kegiatan ini direncanakan
menggunakan sistem pemanasan tidak
langsung. Pemanasan tidak langsung dapat
diperoleh dengan memanaskan air terlebih
dahulu dengan sebuah bejana yang sering
disebut sebagai ketel uap, sehingga pada
suhu tertentu akan didapatkan uap air basah.

Uap tersebut kemudian dialirkan ke tabung
pengukusan harus dijaga suhu serta
tekanannya. Untuk menghitung kalor yang
dibutuhkan dari air suhu kamar menjadi air
pada
suhu
lebih
tinggi
(100oC)
menggunakan teori kalor dengan rumus
Teori kalor sebagai berikut (Ivan, 2008)
Q = m. Cp. ∆ T
(1)
di mana:
Q = Energi kalor yang dilepas atau
diterima suatu zat (J)
M = masa yang mengalami perubahan
temperatur (kg)
Cp = Kalor jenis zat (J/kg.oC )
∆ T = Perubahan suhu (oC)
Kalor
yang
dibutuhkan
untuk
o
mengubah air suhu 100 C menjadi uap
ditentukan dengan rumus sebagai berikut:
Q = m uap .h.fg

(2)

di mana:
m uap = masa uap air (kg)
h fg = kalor laten penguapan (kj/kg)
Jumlah kalor yang dibutuhkan untuk
merubah air menjadi uap
Q = m.Cp.∆ T + m uap .h fg
(3)
Dari tabel Termodinamika ( propertiesof
water y Cengel ).
Cp = 4,22 kJ/ kg o C
(tekanan 1 atm)
h fg = 2256,4 kJ / kg (suhu 100 o C, tekanan
1 atm)
Pemindahan panas pada ketel uap pada
umumnya terjadi proses sebagai berikut:
a. Pemindahan panas dengan pancaran
dan atau konveksi dari nyala api dan
gas panas kepada dinding ketel dan
pipa-pipa api.
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b.

c.

Panas ini mengalir melalui hantaran
dari sisi dinding yang menerima panas
ke sisi dinding yang memberi panas.
Kemudian panas ini dengan cara
konveksi dipindahkan kepada air ketel
yang mengalir.

Jumlah udara pembakaran yang
diperlukan
menurut
praktek.
Pada
pembakaran tidak sempurna dari zat arang
menjadi karbon monoksida (CO), panas
yang dihasilkan hanya 10,500 kJ/ kg bahan
bakar yang seharusnya 34.000 kJ/kg bahan
bakar. Hasil ini berarti suatu kerugian dari:
( 34.000 – 10,500 ) k J/ kg = 23.500 k J / kg.
Untuk mencegah kerugian tersebut di
atas harus dimasukkan lebih banyak udara
dari pada yang diperlukan menurut teori,
oleh karena itu disebut udara lebih atau
faktor udara.
Kebutuhan udara pembakaran menurut
praktek adalah:
µ1, pr = n. µ1
(4)
di mana:
n = faktor udara
µ1 = pemasukan udara menurut teori
µ pr = pemasukan udara yang diperlukan
menurut praktek
Pembuangan gas asap
Massa gas asap yang keluar dari
cerobong adalah sama dengan jumlah massa
udara yang dimasukkan dan massa dari
bahan bakar yang terbakar.
Perlengkapan ketel uap
Perlengkapan suatu ketel uap seperti
yang disyaratkan oleh undang-undang
uap, terdiri dari aparat- aparat sebagai
berikut:
a. Katup pengaman menjaga agar tekanan
uap didalam penimbun uap tidak
melampaui batas tertentu. Untuk

keperluan ini maka katup pengaman
diberi pembebanan pegas atau suatu
bobot. Tekanan pegas atau suatu bobot
dibuat sedemikian rupa sehingga bila
tekanan kerja ketel dilampaui, katup
akan terbuka oleh tekanan uap. Dengan
demikian uap akan mengalir ke luar dan
tekanan akan turun.
b. Manometer
Manometer Bourdon terdiri dari pipa
kecil berbentuk lingkaran dengan
penampang bulat panjang yang pada
satu ujungnya ditutup. Ujung yang
terbuka dari pipa ini dihubungkan
dengan ruang uap ketel melalui saluran
manometer. Oleh tekanan uap yang
tinggi di dalam ruang uap penampang
pipa yang bulat panjang akan berubah
bentuk menjadi lingkaran. Dengan
melalui batang penarik dan sektor gigi,
gerakan ini dipindahkan ke roda gigi
kecil yang dipasang pada jarum
penunjuk. Kedudukan jarum penunjuk
dengan pembagian skala yang sama
meunjukkan tekanan uap. Untuk
mencegah suhu uap yang tinggi dapat
merusak aparat, maka di dalam belokan
saluran manometer diisi dengan air
dingin. Selanjutnya manometer harus
dilengkapi dengan flense untuk
pemasangan manometer pemeriksa
pada waktu diadakan pemeriksaan ketel.
Tekanan kerja dari ketel dinyatakan
dengan garis merah pada skala
manometer dan sama sekali tidak boleh
dilampaui.
c. Aparat gelas penduga.
Gelas
penduga
gunanya
untuk
mengetahui tinggi permukaan air di
dalam
ketel.
Prinsip
kerjanya
berdasarkan kepada hukum bejana
berhubungan.
Cara pengasapan rotan menggunaan
alat steam ini persebaran uap lebih merata
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akan
berpengaruh
pada
waktu
pembengkokan. Tabung steamer dibuat dari
stainless steel sehingga rotan tidak terkena
karat, volume air dalam ketel dapat
terdeteksi karena dilengkapi dengan alat
pengukur/pendeteksi, dilengkapi dengan
sprayer. Modifikasi alat steam untuk
pembengkokan rotan didesain multiguna
sehingga dapat melunakkan rotan baik
dengan pemanas langsung dengan uap
kering menggunakan sprayer, dan juga
dapat dengan pemanasan tidak langsung
dengan uap basah menggunakan tabung
steamer. Pelunakan rotan yang akan
dibengkokkan menggunakan sprayer ini
supaya memberikan bentuk lengkung sesuai
yang dikehendaki. Hasil yang diperoleh
dengan alat tersebut baik, tidak rusak dan
tidak ada noda hitam bekas api, sedangkan
hasil yang diperoleh di IKM mebel rotan
pada pembengkokan rotan menggunakan
pemanasan langsung dari bara api kompor
akan terlihat noda hitam bekas bara api
kompor. (De Bruijn dan Muilwijk, 1982)
METODOLOGI PENELITIAN
Bahan dan Alat
Beberapa peralatan yang digunakan
untuk medukung terwujudnya Modifikasi
Alat Steam untuk Pembengkokan Rotan
diantaranya adalah sebagai berikut :
1. Mesin bubut
2. Mesin skrap
3. Mesin Bor
4. Mesin Grinda
5. Mesin Las Stainless Steel
6. Gergaji
7. Kunci (pas, Sock)
8. Tanggem
9. Seperangkat alat finishing (cat)

Tabel 1. Data bahan yang digunakan
No. Nama Bahan
Spesifikasi
1.
Pipa Stainless 2” x 2 mm x 600
steel
mm
2.
Besi
U 6,5
3.
Pillow Block
Penampang 1
205
inchi
4.
Besi as
Penampang 1
inchi
5.
Besi as
Penampang 1,5
inchi
6.
Puli 1 A
3 inchi
7.
Plat eser
1,2 x 2,5 x tebal 2
mm
8.
Plat Stainless 1,2 x2,5m xtebal
steel
2 mm
9.
Pipa GIV
Diameter 1”
10. Kabel NYHY
3 x 2,5 mm
11. Kabel Panas
2 x 1,5 mm
12. Push button
15 A
on off
13. Glas Woll
14 Cat besi
15. Thiner
16. Dempul
plastik
17. Elektroda
Rd 260
18. Mata gergaji Penampang 14
inchi , Nippon
19. Resibon
Penampang 4
potong
inchi, Nippon

a. Pengumpulan data dan informasi dari
survei literatur dengan mencari bukubuku literatur termodinamika, sifat-sifat
rotan dan bahan baku alatdan survei
lapangan ke IKM mebel rotan di
Cirebon
dan
Trangsan.
Untuk
mengetahuiperalatan
yang
sudah
dipakai untuk pembengkokan rotan
pada saat ini dan kendala alat tersebut,
juga permasalahan yang ada di IKM.
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b. Prosedur Kerja
Kegiatan ini dilakukan di Laboratorium
Alih Teknologi dan Inkubasi Balai Besar
Kerajinan dan Batik Yogyakarta. Tahapantahapan
yang
dilakukan
dalam
perekayasaan ini adalah sebagai berikut:
1. Studi lapangan dan literatur
Studi lapangan dilakukan untuk
mendapatkan data-data tentang proses
pembengkokan rotan yang selama ini
dilakukan untuk mendapatkan dasar
teori perancangan dan pembuatan alat
steam untuk pembengkok rotan.
2. Dari hasil survei lapangan dan literatur
dilakukan perancangan desain.
Perancangan ini mengacu pada faktorfaktor sebagai berikut:
 Bahan baku mudah didapat.
 Pengoperasian dan pemeliharaan
mudah.
 Harga terjangkau oleh IKM
mebel rotan.
3. Pemilihan dan pengadaan bahan.
Pemilihan dan pengadaan bahan
dilakukan dengan memperhatikan halhal sebagai berikut:
 Ketersediaan
bahan
baku
wilayah setempat.



Harga terjangkau oleh IKM
mebel rotan.
 Pengerjaan mudah.
4. Pembuatan alat
Pembuatan alat steam dilakukan dengan
bahan dan alat seperti tersebut di atas
dan desain seperti pada gambar 1.
5. Pemeriksaan
Pemeriksaan dilakukan setelah tahap
pembuatan
selesai.
Pemeriksaan
inimeliputi:
 Bentuk fisik sesuai desain
 Pengoperasian
 Unjuk kerja
 Keamanan dan keselamatan kerja
6. Uji Coba
Uji coba dilakukan setelah tahap
pemeriksaan. Sebagai variabel tetap
yaitu temperatur 110 0C , rotan yang
digunakan adalah rotan Manau,
variabel waktu penguapan 5 menit, 10
menit, 15 menit .
Perancangan desain gambar alat seperti
pada gambar 1.

Gambar 1.Perancangan modifikasi alat steam.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Luaran dari kegiatan modifikasi yang
dilakukan adalah terwujudnya satu unit
prototipe modifikasi alat steam untuk
pembengkok rotan dengan spesifikasi
sebagai berikut :
1. Pemanas: Kompor Gas
Dimensi :
 Tinggi
: 17 cm
 Bahan bakar
: Gas LPG
 Berat
: 20.400 kg
2. Ketel Uap: Tempat menguapkan air,
dilengkapi dengan termometer untuk
mengukur suhu uap,manometer untuk
mengukur tekanan uap, water level
untuk mengukur ketinggian air dalam
ketel, safety valve untuk pengaman
ketel dan tabung steamer supaya jangan
meledak.
Dimensi:
 Garis tengah ketel : 50 cm
 Tinggi
: 60 cm
 Tinggi pipa pembuangan asap
140 cm
3.

Tabung steamer: Tempat pengukusan
rotan.
Dimensi :
 Panjang
: 225 cm
 Diameter luar
: 36 cm
 Diameter dalam : 29,5 cm
 Tinggi steam
: 115 cm.
Pipa penyalur uap basah dari ketel uap
ke tabung steamer diameter 2 inci.
Pipa penyalur uap kering diameter
3/4inci. Water nut penghubung uap
steam diameter 3/4 inci.

4.

Bak perendam untuk merendam rotan.
Dimensi:
 Tinggi
: 20 cm
 Panjang
: 244 cm
 Lebar
: 40 cm

5.

Mejabending: Tempat alat pembengkok
rotan/mouldingMal penampang 6 inci, 4
inci, 3 inci dan 2 inci.
Dimensi :
 Tinggi
: 80 cm
 Panjang : 80 cm
 Lebar
: 60 cm

Alat steam runtuk pembengkok rotan
Telah dilakukan uji coba operasional
dengan hasil pembengkokan rata–rata baik.

Gambar2. Alat steamer.
Unjuk kerja modifikasi alat steamer
untuk pembengkok rotan
Modifikasi
alat
steamer
untuk
pembengkok rotan ini dapat bekerja dengan
baik karena dilengkapi dengan pengaman
tabung supaya tidak meledak karena
pemanasan, dilengkapi dengan water level
sehingga kita tahu ketinggian air dalam
ketel uap, dilengkapi dengan manometer
sehingga kita tahu tekanan uap dalam ketel
dan dalam tabung steam,dilengkapi dengan
termometer sehingga kita tahu suhu ketel
dan suhu tabung steam, dilengkapi dengan
safety valve untuk pengaman ketel dan
tabung steam supaya jangan meledak.
Pengoperasian dan perawatan mesin ini
mudah dan sederhana, bisa bekerja dengan
baik apabila dioperasikan oleh dua orang
tenaga kerja.
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Dari hasil uji coba, terlihat bahwa
faktor yang mempengaruhi kapasitas
produksi adalah penampang rotan, waktu
penguapan rotan dan bentuk pembengkokan
rotan.
Aspek Teknologi
Ditinjau dari aspek teknologi, teknologi
proses pembengkokan rotan dengan
menggunakan alat steamer ini dapat
membengkokkan berbagai macam bentuk
antara lain bentuk U, setengah lingkaran,
lingkaran/spiral dan omega, dengan
caramengukus rotan dalam tabung steamer,
dan rotan sebelum dikukus direndam dulu
selama 2 jam. Waktu pengasapan
/pengukusan rotan berkulit yang paling baik
hasilnya adalah 15 menit, rotan dengan
mudah dibengkokkan dan tidak retak, tidak
pecah dan tidak gembos/pepes, hasil yang
diperoleh baik. Pembengkokan rotan setelah
diuap selama 15 menit dengan moulding
mal yang ada diatas meja pembengkok rotan.
Alat tersebut dapat membengkokkan rotan
dengan bentuk yang rumit yaitu spiral dan
omega sedangkan bentuk U, dan setengah
lingkaran dapat dibengkokkan dengan
mudah
tanpa
kesulitan.
Teknologi
pembengkokan rotan dengan uap kering
menggunakan sprayer untuk rotan yang
sudah dibengkokkan supaya hasil yang
diperoleh sesuai dengan yang dikehendaki.
Aspek Ekonomi.
Ditinjau
dari
aspek
ekonomi
pembengkokan rotan dengan alat steam ini
membutuhkan waktu pemanasan sampai
mendidih dan timbul uap sekitar 2 jam.
Waktu penguapan/ pengukusan rotan 15
menit untuk 19 batang rotan. Sehari efektif
7 jam 30 menit = 450 menit. Untuk
pemanasan air 40 liter membutuhkan waktu
2 jam. Waktu pengukusan rotan 450 menit –
120 menit = 330 menit/15 menit x 19 batang

= 22 x 19 batang = 418 batang. Biaya bahan
bakar (gas) per jam Rp 1000,- biaya sehari
=330 /15 x 19 batang = 22x 19 batang = 418
batang. Biaya tenaga kerja 2 orang per hari
Rp 100.000,- Biaya air 40 liter / hari. Biaya
penyusutan alat
Total kebutuhan biaya proses= Biaya bahan
bakar + Biaya air + Biaya penyusutan alat
+ Biaya tenaga kerja. Air dapat diukur
setara dengan banyaknya uap yang
dihasilkan selama waktu yang telah
ditentukan misal sehari kerja 7 jam 30 menit
membutuhkan air berapa banyak dapat
dilihat dari water level. Dari biaya tersebut
diatas tidak begitu tinggi sehingga dapat
dijangkau oleh IKM, dapat dikatakan layak
dari sisi ekonomi.
Keunggulan/Kemungkinan
diterapkan di IKM.
Operasional alat steam ini mudah dan
sederhana, harga tidak mahal, biaya proses
murah sehingga mudah dijangkau, prinsip
kerja dalam hal pembengkokan rotan sama
dengan alat yang sudah dipakai di IKM
mebel, namun alat steam ini lebih lengkap
dan mempunyai keunggulan dirancang bisa
untuk pembengkokan rotan dengan uap
kering. Prinsip kerjanya rotan yang akan
dibengkokkan disemprotkan uap kering
dengan dry steam dan bisa juga rotan
dibengkokkan dengan uap basah yang
prinsip kerjanya rotan dimasukkan didalam
tabung steam dikukus baru dibengkokkan
dengan moulding mal yang ada pada meja
bending.Dua metode pembengkokan rotan
dengan sistem uap kering dan sistem uap
basah bisa dalam satu alat.Pipa penyalur
uap kering diameter 2 cm langsung dari
panas kompor sedangkan pipa penyalur uap
basah penampang 5 cm diberi kran yang
menghubungkan uap dari ketel ke tabung
steam tempat rotan dikukus. Untuk
menghasilkan uap basah maka perlu
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pemanasan air yang memerlukan ketel uap,
supaya air dalam ketel cepat mendidih maka
kran ditutup terlebih dulu setelah mendidih
maka kran dibuka. Ukuran ketel dibuat
sedemikian rupa sehingga cukup mampu
menghasilkan uap untuk pengukusan rotan
supaya mudah dibengkokkan bahkan lebih
untuk penguapan selama 7 jam 30 menit
(sehari jam kerja), dihitung volume air yang
dipanaskan mampu menghasilkan uap untuk
pengasapan rotan. Ketel uap sebagai tempat
pemanasan air yang menghasilkan uap dan
dialirkan ke tabung steam dengan membuka
kran. Ketel uap dilengkapi dengan
thermometer yaitu alat pengukur suhu uap
didalam ketel sehingga dapat dilihat suhu
uap dalam ketel, manometer yaitu alat untuk
mengukur tekanan udara/uap dalam ketel
sehingga dapat dilihat berapa tekanan uap
dalam ketel dan dalam tabung steam, water
level untuk mengukur ketinggian air dalam
ketel sehingga air dalam ketel dapat
dimonitor,untuk menjaga supaya air dalam
ketel tidak kering, safety valve untuk
pengaman tabung steam supaya jangan
meledak. Panjang tabung steam disesuaikan
dengan kebutuhan rotan yang dipergunakan
untuk mebel.Ini dirancang berdasarkan
observasi di lapangan yaitu ke IKM yang
menggunakan
alat
steamer
untuk
pembengkok rotan. Prinsip kerja sama
dengan alat yang digunakan di IKM yaitu
dengan pengukusan rotan namun alat yang
dibuat di Balai Besar Kerajinan dan Batik
sudah dimodifikasi sehingga multi guna,
lebih efisien karena bisa kontinyu.Operator
bisa bekerja terus dan rotan diambil satu
dimasukkan lagi satu, diambil dua
dimasukkan lagi dua dan seterusnya. Hal ini
bisa dilakukan karena pada tabung steamer
diberi lubang–lubang sebanyak 19 lubang
tempat rotan dikukus sehingga ada rongga
diantara rotan yang bisa ditempati uap
sehingga rotan akan cepat dilunakkan.

Bahan yang digunakan stainless steel anti
karat sehingga tahan lama dan tidak karatan
seperti halnya bahan besi kemungkinan
rotan akan terkena karat, yang akan
mengurangi kualitas/ mutu produk.
Aspek
kelayakan
sosial
dan
lingkungan.
Alat tersebut bisa dimanfaatkan oleh
IKM mebel rotan, proses mudah, harga
terjangkau. Aman dipakai karena alat
tersebut dilengkapi alat pengukur dan
pengaman sehingga tidak berbahaya bagi
operator. Tidak mencemari lingkungan dan
tidak
membahayakan
karena
tidak
menggunakan bahan kimia yang berbahaya,
tetapi hanya menggunakan bahan air yang
diuapkan dengan tekanan rendah.Tidak
menimbulkan polusi udara.Dengan alat ini
akan meningkatkan kualitas produk karena
hasil yang diperoleh tidak memberikan noda
hitam sehingga diharapkan mampu bersaing
di pasar global dan masyarakat akan tetap
mencintai
produk-produk
Indonesia
dibidang mebel rotan.
KESIMPULAN DAN SARAN
Dari hasil modifikasi alat dan uji coba
alat yang telah dilaksanakan dihasilkan 1
unit Modifikasi Alat Steam Untuk
Pembengkok Rotan dengan spesifikasi
sebagai berikut :
 Pemanas kompor
Dimensi:
- Garis tengah kompor : 50 cm
- Tinggi
: 17 cm
 Ketel uap: tempat menguapkan air,
dilengkapi dengan termometer
untuk mengukur suhu uap,
manometer
untuk
mengukur
tekanan uap, water level (sight
glass) untuk mengukur ketinggian
air dalam ketel,safety valve untuk
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pengaman ketel tabung steam
supaya jangan meledak.
Dimensi :
- Garis tengah ketel : 50 cm
- Tinggi: 60 cm
- Pemanas
:
Kompor
LPG 20.400 Btu/h
- Tinggi pipa pembuangan asap :
140 cm
 Tabung steamer:
Tempat pengukusan rotan.
Dimensi:
- Panjang:225cm
- Penampang luar:36cm
- Penampang dalam : 29,5 cm
- Tinggi tabung steamer:115 cm
- Pipa penyalur uap kering
penampang: ¾ Inchi
- Pipa penghubung uap steam
penampang :2 inchi
 Bak perendam:
Untuk merendam rotan.
Dimensi :
- Tinggi : 20 cm
- Panjang : 244 cm
- Lebar
: 50 cm
 Meja bending:
Tempat alat pembengkok rotan
/moulding mal: penampang 6 inci,
4 inci, 3 inci, dan 2 inci.
Dimensi
- Tinggi
: 80 cm
- Panjang : 80 cm
- Lebar
: 60 cm
Kapasitas pembengkokan per jam =
60mnt/15mnt x 19 potong rotan
= 76
batang rotan.
Panjang rotan yang dibengkokkan 2 m .
Penampang rotan : 2,4 cm, 2,8 cm, 3,2 cm.
Kapasitas produksi dipengaruhi oleh
diameter rotan dan waktu pemanasan, serta

bentuk pembengkokan antara lain spiral,
omega, setengah lingkaran dan U.
Penggunaan alat ini multi guna dapat
membengkokkan rotan dengan sistem uap
kering maupun sistem uap basah .
Aman dioperasionalkan karena dilengkapi
dengan safety valve / pengaman tabung.
Ketinggian air dalam ketel uap dapat
dimonitor sehingga dapat mengetahui
volume air yang berada dalam ketel uap.
Suhu uap dan tekanan uap dalam ketel uap
maupun dalam tabung steam dapat dibaca
pada thermometer dan manometer.
Kualitas produk dapat terjamin tidak terkena
karat karena alat dibuat dari bahan anti karat
/ stainless steel.
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ABSTRAK
Sejak diakuinya Batik sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO, perkembangan industri batik
mengalami perkembangan seiring dengan peningkatan permintaan pasar. Pada saat ini peralatan
utama untuk membatik (kursi, gawangan, canting, kompor, meja cap, canting cap, wajan cap, dan
lain-lain) masih menggunakan peralatan batik yang lama, yang belum diteliti mengenai usability dan
safety-nya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji ukuran kursi dan gawangan pembatikan
yang beredar di pasaran apakah telah sesuai dengan kebutuhan pembatik dan sesuai dengan konsep
ergonomi. Pengumpulan data kursi dan gawangan dari berbagai tempat industri batik. Data yang
diperlukan diwakili oleh N = 30 buah. Data-data ini kemudian dilakukan analisis statistik dengan
metode histogram. Penggunaan kursi pembatikan di industri batik masih sangat jauh dari kondisi ideal
(minimum tinggi 370 mm, lebar 380 mm dan kedalaman 380 mm). Ukuran tinggi kursi pembatik
yang ada, rata-rata hanya berketinggian alas duduk 263,7 mm , lebar alas duduk 353 mm, kedalaman
alas duduk 305 mm, dan tanpa menggunakan sandaran punggung.
Kata kunci: kursi pembatikan, ergonomi, antropometri
ABSTRACT
Since the approval of batik as an intangible cultural heritage by UNESCO, the improvement of batik
industry have evolved along with the increase in market demand. At this time the main equipment for
batik processes are still using the old batik equipment that has not been studied regarding its usability
and safety. The purpose of this study was to assess the size of the seat and gawangan batik on the
market whether in accordance with the requirements in accordance with the concept of batik and
ergonomics. The data collected from several places batik industry. The data required to make is
represented by N = 30 pieces. These data are then performed statistical analysis with the histogram
method. The use of seat batik batik industry is still very far from ideal conditions. The size of the
existing seat are: average high seat is 263.7 (Indonesian women knee high to sit : average 339,2 mm),
average width of seat is 353 mm (Indonesian women hips size: average 366,8 mm), average depth of
seat is 305 mm (Indonesian women knee to buttocks length : average 470,7 mm) and without using the
backrest.
Keywords: batik chair, ergonomy, anthropometry

PENDAHULUAN
Batik merupakan salah satu industri di
Indonesia yang pada saat ini tengah
mengalami pertumbuhan, setelah sempat
mengalami kejayaan pada masa dulu.

Berdasarkan sumber dari BPS tercatat
bahwa pada tahun 2012 industri tekstil dan
pakaian jadi (termasuk batik di dalamnya)
adalah 4.553 usaha. Meskipun tidak
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tergambar secara jelas berapa jumlah
industri batik, namun jika diperhatikan di
pasar-pasar, mal, dan pameran sangatlah
ramai dikunjungi pembeli.
Sejak diakuinya Batik sebagai warisan
budaya tak benda oleh UNESCO,
perkembangan industri batik di tanah air
semakin mengalami perkembangan seiring
dengan peningkatan permintaan pasar
(Republika, 2009). Hal tersebut memicu
penyerapan tenaga kerja juga relatif
banyak, dikarenakan pembuatan batik
tradisional (menggunakan malam panas)
masih melalui proses manual dalam hal ini
adalah pencantingan, pengecapan lilin,
pewarnaan, pelorodan, sehingga tenaga
yang
dibutuhkan
relatif
banyak
(Antaranews, 2009). Dalam sebuah sistem
kerja yang baik, salah satu faktor yang
perlu diperhatikan adalah faktor usability
dan safety (Blanchard, 1998). Usability
dan
safety
adalah
sistem
yang
memperhatikan hubungan manusia sebagai
tenaga kerja dengan software, manusia
dengan hardware, manusia dengan
fasilitas, dan human sensory.
Pada saat ini peralatan utama untuk
membatik (kursi, gawangan, canting,
kompor, meja cap, canting cap, wajan cap,
dan lain-lain) masih menggunakan
peralatan batik yang lama yang belum
diteliti mengenai usability dan safety-nya.
Di dalam proses pembuatan batik, tidak
terlepas dari penggunaan fasilitas produksi
yang semuanya dikerjakan secara manual.
Kursi dan gawangan merupakan salah
satu komponen yang berkaitan dengan
pembatikan. Pembatik menghabiskan
sebagian besar waktu produksi dengan
posisi duduk. Menurut Muliani (2008),
kondisi pekerja yang menghabiskan waktu
kerja dengan posisi duduk dapat
menyebabkan ketegangan otot yang kronis.
Hal tersebut dipicu apabila komponen

tempat duduk tidak dibentuk sesuai dengan
kebutuhan duduk dalam jangka waktu
yang lama. Oleh karena hal itu, maka
dibutuhkan desain kursi dan gawangan
yang ergonomis sesuai dengan kebutuhan
pembatikan.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengkaji ukuran kursi dan gawangan
pembatikan yang beredar di pasaran
apakah telah sesuai dengan kebutuhan
pembatik dan sesuai dengan konsep
ergonomi. Diharapkan dengan penelitian
ini, pengusaha dan pemerintah lebih
memperhatikan
kenyamanan
dan
kesehatan pembatik untuk meningkatkan
proses produksi.
Ergonomi
Istilah “ergonomi“ berasal dari bahasa
Latin yaitu Ergon (kerja) dan Nomos
(hukum alam). Ergonomi merupakan suatu
studi tentang aspek-aspek manusia dalam
lingkungan kerjanya yang ditinjau secara
anatomi, fisiologi, psikologi, engineering,
manajemen
dan
desain/perancangan.
Ergonomi berkenaan pula dengan optimasi,
efisiensi, kesehatan, keselamatan, dan
kenyamanan manusia di tempat kerja, di
rumah dan tempat rekreasi. Di dalam
ergonomi dibutuhkan studi tentang sistem
di mana manusia, fasilitas kerja dan
lingkungannya saling berinteraksi dengan
tujuan utama yaitu menyesuaikan suasana
kerja dengan manusianya. Ergonomi
disebut juga dengan “Human Factors”
(Nurmianto, 2004).
Penerapan ergonomi dalam suatu
produk dapat dilakukan melalui suatu
rancang bangun (desain) atau rancang
ulang (redesign) yang meliputi perangkat
keras (kursi, meja dan lainnya) dan juga
lingkungannya (Nurmianto, 2004). Hal
yang berkaitan dengan ergonomi antara
lain :

A n a l i s i s K e s e s u a i a n K u r s i . . . , S e t i a w a n | 115

a. Anatomi, fisiologi, dan antropometri
tubuh manusia
b. Psikologi yang fisiologis mengenai
berfungsinya otak dan sistem syaraf
yang berperan dalam tingkah laku
manusia.
c. Kondisi kerja yang dapat menciderai
baik dalam waktu yang pendek
maupun panjang, ataupun membuat
celaka manusia dan sebaliknya ialah
kondisi kerja yang dapat membuat
nyaman kerja manusia.
Antropometri
Selain ergonomi, yang tidak kalah
pentingnya adalah antropometri (kalibrasi
tubuh manusia). Antropometri bersasal
dari Bahasa Yunani άνθρωπος (anthropos)
yang berati manusia dan μέτρον (metron)
yang berarti mengukur, secara literal
berarti "pengukuran manusia", dalam
antropologi
fisik
merujuk
pada
pengukuran individu manusia untuk
mengetahui variasi fisik manusia (Bridger,
2003).
Menurut Niebel dan Freivalds (2002),
terdapat 3 filosofi dasar untuk mendesain
suatu alat kerja sebagai data anthropometri
untuk diaplikasikan yaitu:
a. Desain untuk ekstrim, digunakan
untuk perancangan tempat atau
lingkungan kerja tertentu diupayakan
menggunakan data antropometri yang
ekstrim.
b. Desain untuk penyesuaian, digunakan
untuk merancang ukuran (dimensi)
peralatan atau fasilitas tertentu yang
bisa disesuaikan dengan pengguna.
c. Desain untuk rata-rata, digunakan
nilai antropometri rata-rata dalam
mendesain dimensi fasilitas tertentu.

Standar Nasional Indonesia
Berlandaskan hukum pada PP 102
Tahun 2000 tentang Standardisasi
Nasional, merupakan subsistem dari
Sistem Standardisasi Nasional (SSN), pada
dasarnya merupakan akumulasi
pengetahuan, teknologi dan pengalaman
dari para pemangku kepentingan
(stakeholder) yang terlibat proses
pencapaian kesepakatan. Pengembangan
suatu standar dilakukan melalui 2 (dua)
pendekatan berbeda:
a. Berbasis konsensus, kesepakatan
terhadap suatu rancangan standar di
kalangan para pemangku kepentingan
(stakeholders)
b. Berbasis
scientific
evidence,
kesepakatan terhadap suatu rancangan
standar yang berlandaskan pada
pembuktian secara ilmiah
Standar menurut PP 102/2000
Standardisasi dan ISO/IEC Guide 2:2004
merupakan spesifikasi teknis atau sesuatu
yang dibakukan termasuk tata cara dan
metode
yang disusun
berdasarkan
konsensus semua pihak yang terkait
dengan
memperhatikan
syarat-syarat
keselamatan,
keamanan,
kesehatan
lingkungan hidup, perkembangan masa
kini dan masa yang akan datang untuk
memperoleh manfaat sebesar-besarnya.
Penggunaan kursi pembatikan dari
bahan kayu, terdapat beberapa SNI terkait
produk kursi dari kayu, antara lain SNI
7555.19-2011 Kursi belajar untuk Sekolah
Dasar (SD), SNI 7555.12-2011 Kursi
belajar untuk Sekolah Menengah Pertama
(SMP) dan SNI 7555.15-2011 Kursi
belajar untuk Sekolah Menengah Atas
(SMA). SNI tersebut mengatur syarat
mutu dan cara uji pada kursi belajar siswa
SD, SMP dan SMA. Dalam syarat mutu
tersebut terdapat ukuran kursi yang telah
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distandarkan, sehingga dapat memberikan
gambaran tentang ukuran yang telah

ditetapkan pada kursi kayu.

Gambar 1. Antropometri (Jarosz, 1996).

Keterangan :
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.

Tinggi badan saat posisi duduk (stature)
Tinggi mata pada posisi duduk (eye height)
Tinggi bahu pada posisi duduk (shoulder
height)
Tinggi siku pada posisi duduk (elbow height)
Tinggi lutut (knee height)
Tinggi lipat lutut (popliteal height)
Tebal dada (trunk depth)
Jarak dari lipat lutut (politeal) ke pantat
(politeal depth)
Tebal paha (thigh thickness)
Lebar bahu (bideltoid) (shoulder breadth)

K.
L.
M.

Lebar panggul (hip breadth)
Jarak rentang siku (elbows span)
Jarak jangkauan lengan menggapai ke atas (arm
overhead reach)
N. Jarak jangkauan lengan menggapai ke depan
(arm reach forward)
U. Jarak jangkauan lengan menggapai ke bawah
(arm reach down)
W. Jarak jangkauan lengan menggapai ke samping
(lateral reach)
Z. Jarak bentang dari ujung jari tangan kiri ke
kanan (arms span)
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Tabel 1. Ukuran antropometri dari masyarakat Indonesia (Nurmianto, 2003)
No

Dimensi Tubuh

1
2
3
4
5

Tinggi tubuh posisi berdiri tegak
Tinggi mata
Tinggi bahu
Tinggi siku
Tinggi genggaman tangan (knuckle)
pada posisi relaks ke bawah
Tinggi badan pada posisi duduk
Tinggi mata pada posisi duduk
Tinggi bahu pada posisi duduk
Tinggi siku pada posisi duduk
Tebal paha
Jarak dari pantat ke lutut
Jarak dari lipat lutut (popliteal) ke
pantat
Tinggi lutut
Tinggi lipat lutut
Lebar bahu (bideltoid)
Lebar panggul
Tebal dada
Tebal perut
Jarak dari siku ke ujung jari
Lebar kepala
Panjang tangan
Lebar tangan
Jarak bentang dari ujung jari
tangan kiri ke kanan

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

25

26

Tinggi pegangan tangan (grip) pada
posisi tangan vertikal ke atas dan
berdiri tegak
Tinggi pegangan tangan (grip) pada
posisi tangan vertikal ke atas dan
berdiri duduk
Jarak genggaman tangan (grip) ke
punggung pada posisi tangan ke
depan (horizontal)

Pria

Wanita
x
95%ile
1 563
1 662
1 446
1 542
1 272
1 361
957
1 028
708
771

5%ile
1 532
1 425
1 247
932
655

x
1 632
1 520
1 338
1 003
718

95%ile
1 732
1 615
1 429
1 074
782

SD
61
58
55
43
39

5%ile
1 464
1 350
1 184
886
646

809
694
523
181
117
500
405

864
749
572
231
140
545
450

919
804
621
282
163
590
495

33
33
30
31
14
27
27

775
666
501
175
115
488
488

834
721
550
229
140
537
537

893
776
599
283
165
586
586

36
33
30
33
15
30
30

448
361
382
291
174
174
405
140
161
71
1 520

496
403
424
331
212
228
439
150
176
79
1 663

544
445
466
371
250
282
473
160
191
87
1 806

29
26
26
24
23
33
21
6
9
5
87

428
337
342
298
178
175
374
135
153
64
1 400

472
382
385
345
228
231
409
146
168
71
1 523

516
428
428
392
278
287
287
157
183
78
1 646

27
28
28
29
30
34
34
7
9
4
75

1 795

1 923

2 051

78

1 713

1 841

1 969

79

1 065

1 169

1 273

63

945

1 030

1 115

52

649

708

767

37

610

661

712

31

Keterangan :
5% = nilai 5 persentil
95% = nilai 95 persentil
x = nilai rata-rata (mean)
SD = nilai standar deviasi
(catatan : antropometri dari masyarakat Indonesia rata-rata diperoleh dari interpolasi masyarakat
British dan Hongkong terhadap masyarakat Indonesia (dalam satuan mm)

SD
60
58
54
43
38
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Tabel 2. Persyaratan teknis dalam SNI 7555.19-2011, SNI 7555.12-2011, SNI 7555.15-2011 dan SNI
12-0179-1987
SNI Kursi SD
SNI Kursi SMA
SNI Kursi baja untuk
SNI Kursi SMP
No.
Parameter
(SNI 7555.19(SNI 7555.15kantor tanpa lengan
(SNI 7555.12-2011)
2011)
2011)
(SNI 12-0179-1987)
1. Kursi
- tinggi
620 – 650
720 - 820
720 – 820
- kedalaman
440 – 560
440 - 560
440 – 560
- lebar
400 – 500
400 - 500
400 – 500
2.

3.

Alas duduk
- tinggi
- kedalaman
- lebar

370 – 420
380 – 420
380 – 420

420 - 460
400 - 500
400 - 430

420 – 460
400 – 500
400 – 420

Minimum 380
Minimum 340
Minimum 390

-

-

-

Minimum 300

Tinggi
sandaran

Tabel 3. Data antropometri populasi normal usia kerja di Indonesia
Pria
Variabel
No
Ratapengukuran
SD
5%ile
95%ile
rata

Wanita
Ratarata

SD

5%ile

95%ile

1

Tinggi bahu posisi
duduk

507,3

3,61

564,4

576,2

537,6

4,52

530,2

545,0

2

Tinggi siku posisi
duduk

222,5

3,29

217,1

227,9

150,4

4,19

143,5

157,3

3

Jarak dari lipat lutut
(popliteal) ke
pantat

478,4

2,44

474,4

482,4

470,7

4,31

463,6

477,8

4

Tinggi lipat lutut
(popliteal)

425,9

2,69

421,5

430,3

398,8

4,78

390,9

406,7

5

Lebar bahu

427,6

2,82

423,0

432,2

389,3

4,15

382,5

396,1

6

Lebar pinggul

365,1

3,03

360,1

370,1

366,8

4,66

359,1

374,5

7

Luas siku

460,7

2,2

457,1

464,3

447,5

2,35

443,6

451,4

(sumber : Muliani, 2008 diolah)
Keterangan :
SD : Standar Deviasi
5% : nilai 5 persentil
95% : nilai 95 persentil
satuan dalam mm kecuali SD (standar deviasi)
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METODOLOGI PENELITIAN
Dalam melaksanakan kegiatan ini
dibutuhkan metode penelitian atau desain
riset. Desain riset yang akan dilakukan
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
Pengumpulan data kursi dan gawangan
dari berbagai tempat industri batik di
Yogyakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Data yang diperlukan diwakili sejumlah 30
sampel dengan pendekatan distribusi normal
populasi tak terhingga. Data-data ini
kemudian dilakukan analisis statistik dengan
metode
histogram.
Analisis
ini
merepresentasikan kecenderungan ukuran
kursi dan gawangan yang dipakai oleh IKM.
Data ini digunakan untuk membuat konsep

ukuran kursi dan gawangan. Pada penelitian
ini dibatasi untuk pekerja batik tulis.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Proses pembatikan merupakan proses
panjang dalam produksi kain batik yang
dilakukan pekerja industri batik dalam
posisi duduk selama kurang lebih 7 jam.
Ukuran kursi pembatikan yang sesuai
dengan antropometri duduk, diharapkan
akan menambah kenyamanan dalam bekerja
dan sekaligus meningkatkan produktifitas
pembatikan. Akan tetapi, data pengukuran
di lapangan, banyak ditemui ukuran kursi
yang tidak sesuai dengan antropometri
maupun mendekati ukuran SNI Kursi kerja
baja, maupun SNI Kursi SMA (tabel 4).

Tabel 4. Data perbandingan SNI Kursi dengan pengukuran kursi pembatikan
SNI Kursi SD
(SNI
7555.192011)

SNI Kursi
SMP
(SNI
7555.122011)

SNI Kursi
SMA
(SNI
7555.152011)

620 - 650
440 - 560
400 - 500

720 - 820
440 - 560
400 - 500

720 - 820
440 - 560
400 - 500

370 - 420

420 - 460

420 - 460

- kedalaman

380 - 420

400 - 500

400 - 500

- lebar

380 - 420

400 - 430

400 - 420

-

-

-

No.

Parameter

1.

Kursi
- tinggi
- kedalaman
- lebar
Alas duduk
- tinggi

2.

3.

Tinggi
sandaran

Data
antropometri

Rerata
pengukuran
kursi
pembatikan di
IKM
(5% - 95%)
-

398,8
(Tinggi lipat lutut)
470,7
(Jarak dari lipat
lutut (popliteal)
ke pantat)
366,8
(lebar panggul)

263,7
(160 - 397)
305
(296 - 50 )

353
(180 - 485)
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Keterangan gambar :
1. Kedalaman alas duduk
2. Lebar alas duduk
3. Tinggi alas duduk

Gambar 2. Sketsa kursi.
Pada Tabel 4 tinggi sandaran untuk kursi
pembatikan kosong, atau tidak ada datanya.
Hal ini dikarenakan bahwa kursi pembatikan
yang digunakan oleh perajin batik sangat
jarang sekali menggunakan sandaran.
Namun dengan tidak adanya sandaran ini,
berpengaruh pada kenyaman perajin dalam
melakukan pekerjaan ataupun posisi
istirahat. Perajin batik masih banyak
menggunakan kursi kecil yang disebut
“dhingklik”. Penggunaan SNI Kursi belajar
sekolah menengah atas dimaksudkan untuk
pendekatan usia produktif dari para perajin
batik. Dalam Tabel 4 terlihat adanya
perbedaan yang jauh antara kursi
pembatikan di industri dengan persyaratan
di SNI 7555.15-2011. Perbedaan tertinggi
terlihat pada tinggi alas duduk. Pada SNI
kursi disebutkan angka minimum tinggi alas
adalah 380 mm (pada kursi kantor baja) dan
420 mm pada kursi belajar. Akan tetapi di

lapangan rata-rata tinggi kursi yang didapat
hanya 263,7 mm meskipun pada nilai 95
persentil menyebutkan 397 mm. Hal
tersebut dapat diartikan bahwa selama ini
para perajin batik menggunakan kursi yang
dimungkinan menimbulkan rasa tidak
nyaman selama bekerja. Perajin merasakan
kenyamanan dikarenakan faktor kebiasaan
dalam penggunaan kursi tersebut. Data
Muliani (2008) menyebutkan tinggi lipat
lutut adalah 398,8 mm, sehingga pada kursi
pembatikan terdapat selisih 136 mm. Tinggi
kursi
pembatikan
di
lapangan
memungkinkan terjadinya kelelahan pada
perajin yang lebih tinggi karena jarak
tersebut. Para perajin biasanya mengatasi
hal tersebut dengan cara meregangkan kaki
sesering mungkin. Ukuran tinggi kursi
pembatikan masih belum memberikan
kenyamanan secara ergonomis bagi para
perajin.

Tabel 5. Data kursi pembatikan di lokasi industri pembatikan
No
Variabel pengukuran
Rata-rata
SD

5%ile

95%ile

1.

Tinggi alas duduk

263,7

73,6

160

397

2.

Lebar alas duduk

353

144

0

500

3.

Kedalaman alas duduk

305

106

180

485

4.

Tinggi sandaran

-
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Ukuran alas duduk kursi pembatikan di
lapangan juga masih belum memenuhi
ukuran antropometri terutama dalam ukuran
kedalaman kursi (panjang kursi). Pada
bagian kedalaman alas duduk, pengukuran
kursi pembatikan menunjukkan rata-rata
305 mm. Panjang kedalaman tersebut masih
jauh dari kebutuhan jarak lipat lutut ke
pantat yakni 470,7 mm. Selisih jarak
tersebut menyisakan bagian paha yang tidak
terakomodir
di
alas
duduk.
Ketidaknyamanan dalam posisi duduk
semakin bertambah karena kurangnya
kedalaman alas duduk ditambah tinggi kursi
yang pendek.
Pada bagian lebar alas duduk,
pengukuran rata-rata lebar mencapai 353
mm. Kebutuhan lebar pinggul wanita usia
kerja yang rata-rata 366 mm, hampir
terakomodasi dengan ukuran lebar kursi.
KESIMPULAN DAN SARAN
Penggunaan kursi pembatikan di
industri batik kurang memenuhi persyaratan
dalam ergonomi. Banyak ditemui ukuran
kursi yang terlalu pendek dan memiliki alas
duduk yang tidak besar. Rata-rata
ketinggian kursi “dhingklik” di pembatikan
263,7 mm, lebar alas duduk 353 mm,
kedalaman alas duduk 305 mm, tanpa
penggunaan sandaran punggung. Ukuran
tersebut berdampak pada kenyamanan
perajin yang sering mengeluh cepat lelah.
Perlunya perhatian para pemilik usaha batik
dalam membuat kursi pembatikan sehingga
kenyamanan perajin dalam bekerja dapat
terpenuhi. Selain itu perlu perhatian dalam
SNI untuk memberikan perlindungan pada
perajin dalam bekerja dengan perumusan
SNI Kursi pembatikan.
Saran untuk penelitian selanjutnya
adalah perlunya mengkaji lebih mendalam
terhadap pengaruh ukuran kursi pembatikan
terhadap produkstifitas. Selain itu perlunya

ukuran standar untuk kursi pembatikan yang
berbasis pada ergonomi dan antropometri.
Selanjutnya jika diperlukan perlunya
mengkaji tentang penyusunan standar kursi
pembatikan.
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ABSTRAK
Penguasaan ketrampilan membatik harus lebih menyebar ke berbagai pelosok di Indonesia. Kecacatan
tubuh (impairment), baik brakidaktili maupun paraplegia bukanlah halangan untuk menguasai
ketrampilan membatik. Terdapat tiga faktor penyebab tingginya biaya produksi batik tulis, yaitu
waktu, energi dan ketrampilan tinggi. Penelitian ergonomi dengan studi kasus para pembatik difabel
ini bertujuan memperoleh pemahaman tentang kemampuan pengguna dan keluhan muskuloskeletal
para pembatik difabel yang diakibatkan oleh alat tersebut. Hasil yang diperoleh akan menjadi
spesifikasi performa produk untuk perancangan alat membatik elektrik yang bersifat inklusif, dapat
digunakan oleh berbagai pengguna, mulai dari kalangan pembatik pemula hingga yang
berpengalaman, bertangan normal maupun tidak sempurna. Pengukuran dengan metode RULA,
pengamatan dan wawancara dalam ujicoba penggunaan aneka jenis gagang canting desain baru
diperoleh kesimpulan bahwa genggaman presisi eksternal menghasilkan kebutuhan ukuran gagang
yang sama baik bagi pembatik dengan tangan normal maupun brakidaktili. Sedangkan pada analisa
metode NBM dan HTA didapatkan kesimpulan bahwa jika unit pemanas malam bisa disatukan
dengan canting maka didapatkan pengurangan satu langkah dalam kegiatan membatik sekaligus
mengurangi keletihan dalam membatik. Penelitian ini menghasilkan konsep perancangan unit
pemanas malam elektrik arus DC yang menyatu dengan penoreh malam. Alat membatik yang bersifat
inklusif ini akan membuat pekerjaan membatik bisa dilakukan oleh berbagai kalangan masyarakat
terutama di desa dengan pasokan listrik yang terbatas.
Kata kunci: pembatik difabel, inklusif, pemanas arus DC

ABSTRACT
The skill of batik craftmanship should spread wider to the nook and corner of Indonesia archipelago.
Impairment such as brachydactile as well as paraphlegia shouldn’t be a hindrance to master the batik
technique. There are three factors found as a source of high production cost in hand-made batik; time,
energy, and high skill. The goal of this ergonomic research using case studies of difable batik artisans
is to get an understanding of user capabilities and musculoskeletal problems of users while operating
standard batik equipment. The result then will be used as a specification of product performance for
designing inclusive electric batik equipment, that can be operated by most users, from beginners to
advance artisans, with normal fingers as well as challenged. Measurement using RULA method,
observation and interviews on the trials of several new handles showed that there is an agreement on
handle size when both extreme impaired users performed external precision grip. NBM and HTA
analyzes concluded that if wax heating unit could be integrated with canting, it will eliminate one
production step as well as reduce fatique. This research had produced a design of electric batik
equipment with DC current. This inclusive equipment will enable batik production to be made in
villages with limited supply from national electrical company.
Keywords: diffable batik artisan, inclusive, DC heating unit
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PENDAHULUAN
Kecacatan tubuh (impairment) pada
tangan maupun kaki bukan halangan untuk
menguasai ketrampilan membatik. Walau
demikian jelas terlihat adanya perbedaan
kecepatan membatik akibat keterbatasan
fisik tersebut. Usaha mulia dari Lembaga
Rehabilitasi Penyandang Cacat patut
didukung dalam memandirikan kaum
difabel berbekal ketrampilan membatik.
Kaum difabel dengan ketrampilan membatik
tingkat dasar masih memerlukan pelatihan
tingkat lanjut sebelum mereka mampu
membuka usaha batik sendiri. Selain itu,
mereka juga membutuhkan peralatan yang
sesuai dengan kondisi mereka. Selama ini
para pengguna dari kelompok ini melakukan
adaptasi pada peralatan membatik yang
telah ada. Padahal seharusnya produk dan
lingkungan buatan dirancang agar sesuai
dengan
kebutuhan
manusia,
bukan
sebaliknya. Penelitian ergonomi dengan
studi kasus para pembatik difabel ini
bertujuan memperoleh pemahaman tentang
kemampuan
pengguna
dan
keluhan
muskuloskeletal para pembatik difabel yang
diakibatkan oleh alat tersebut. Hasil yang
diperoleh akan menjadi bagian dari
spesifikasi
performa
produk
untuk
perancangan alat membatik elektrik yang
bersifat inklusif.
Posisi pergelangan tangan yang salah
atau janggal dapat mengurangi kekuatan
genggam. Pengurangan sebanyak 27%
terjadi ketika pergelangan tangan dalam
posisi fleksi, pengurangan 23% dalam posisi
ekstensi, pengurangan 17% deviasi radial,
dan pengurangan 14% dalam deviasi ulnar
(Terrel & Purswell, 1976). Posisi janggal
juga bisa menyebabkan RSI (repetitive
strain
injuries).
Dianjurkan
untuk
menggunakan peralatan dengan gagang
yang meminimalisir posisi fleksi, ekstensi
dan
deviasi.
Genggaman
presisi

menggunakan jari telunjuk dan ibu jari
untuk menghasilkan kekuatan berlawanan,
saling dorong menekan obyek. Genggaman
jenis ini digunakan untuk memanipulasi
pengontrol seperti tuas geser dan tombol
yang hanya membutuhkan kekuatan
minimal. Bentuk dan tekstur pengontrol
harus
memungkinkan
pengguna
mengoperasikan produk dengan genggaman
longgar yang terbentuk dengan kombinasi
ibu jari dan jari lainnya sesuai pilihannya
masing-masing. Kondisi lingkungan sangat
berpengaruh
terhadap
kemampuan
menggenggam yang bertumpu pada gesekan
jari dengan permukaan benda. Dibutuhkan
genggaman yang lebih kuat bila tangan
berkeringat, atau ada cairan licin dan basah
pada gagang. Getaran, gerakan dan
visibilitas juga dapat mempengaruhi
kemampuan genggam untuk melakukan
gerak
presisi.
Kepekaan
perabaan
dibutuhkan jika visibilitas minim (Clarkson,
et.al., 2007). Ada dua kategori genggaman
presisi menurut Helander (1995), yang
pertama adalah Internal precision grip,
dimana ujung depan gagang dijepit oleh ibu
jari dan telunjuk dengan ujung belakang
gagang berada dalam genggaman tangan.
Sedangkan External precision grip adalah
genggaman dimana ujung depan gagang
dijepit oleh ibu jari dan telunjuk dengan
ujung belakang gagang mencuat melampaui
ibu jari dan telunjuk.
Menurut Bennett (McCormick &
Sanders, 1982) desain gagang yang ideal
adalah desain yang mampu menjaga garis
lurus dari lengan bawah hingga jari tengah.
Oleh karena itu bentuk gagang yang
melengkung ke bawah hingga sudut optimal
19° ± 5° adalah ideal karena menghindari
deviasi ulnar. Ketika telapak tangan
menguncup, terjadi bentuk elips di bagian
bawah telapak tangan dan ruas-ruas jari
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yang menggenggam. Genggaman gagang
elips ganda adalah fitur signifikan dari
desain karya Bennett. Lengkungan Bennett
mampu
meningkatkan
akurasi
dan
ketrampilan disebabkan karena terbebasnya
jari telunjuk. Prinsip dasar koordinasi
tangan-mata
adalah
bila
seseorang
menunjuk sesuatu dengan jari telunjuknya,
maka ia akan mampu membidiknya, baik
menggunakan tangan kanan maupun kiri.
Dengan
gagang
yang
mengadopsi
lengkungan
Bennett,
jari
telunjuk
diposisikan dengan nyaman di sepanjang
tepi gagang sehingga memiliki kebebasan
untuk membidik targetnya.
Canting batik yang banyak digunakan
di perusahaan batik terkemuka hingga saat
ini masih menggunakan canting tradisional.
Walau banyak usaha untuk merancang
canting listrik, namun alat baru tersebut
belum memperoleh kepercayaan untuk
digunakan para pembatik professional.
Penyebabnya adalah belum terjaminnya
keamanan kabel listrik pada canting baru.
Faktor ergonomi pengguna juga menjadi
perhatian para peneliti, namun tidak pada
alat canting melainkan tentang low working
position yang menjadi penyebab banyaknya
keluhan kesehatan (Dominica, M. R. T. D.
& Sutalaksana, I. Z., 2000; Agustina, F. &
Maulana, A., 2012). Selain itu, posisi duduk
pembatik wanita yang statis mengharuskan
mereka memutar badan untuk mencelup
malam, bisa menyebabkan gangguan
kesehatan reproduksi (Setyawati, L. et al.,
2001). Dari beberapa penelitian tersebut,
belum ada penelitian tentang alat membatik
manual yang mempertimbangkan faktor
ergonomi pengguna dengan kecacatan tubuh
untuk mencapai tingkat penggunaan inklusif.
Selain itu kepraktisan penggunaan produk
baru yang diusulkan belum mengurangi
secara signifikan panjangnya urutan kerja
membatik.

Alat pemanas malam batik tradisional
menggunakan kompor kecil berbahan
bakar minyak tanah yang pada saat ini
dijual dengan kisaran harga diatas
sepuluh ribu rupiah per liter. Satu kali
pemberian malam pada motif batik pada
sepuluh lembar kain menghabiskan satu
liter bahan bakar. Itulah sebabnya
perusahaan batik kini lebih memilih
menggunakan kompor gas atau kompor
listrik sebagai pemanas malam batik.
Dua kompor listrik arus AC yang
beredar
di
pasar
dewasa
ini
menggunakan daya sekitar 300 watt dan
memerlukan waktu 15-20 menit untuk
memanaskan malam. Hasil akhir dari
penelitian terpisah untuk ujicoba
penggunaan arus DC sebagai pemanas
malam diperoleh daya setara dengan 40
watt dengan lama waktu pemanasan 15
menit. Adapun hasil pengujian torehan
malam dengan garis-garis kecil dan
pengeblokan pada kain 10 x 10 cm
menunjukkan kualitas yang setara
dengan canting tradisional. Hasil dari
penelitian tentang pemanas dengan
sumber arus DC akan digabung dengan
penelitian
ergonomi
ini
untuk
memperoleh kelengkapan spesifikasi
performa produk.
Permasalahan yang dihadapi dalam
penelitian ini adalah bagaimana variasi
kemampuan pembatik difabel dalam
menggunakan canting, seberapa banyak
langkah kerja membatik dapat dikurangi
agar kegiatan membatik dapat lebih
cepat, dan bagaimana integrasi unit
pemanas dan penoreh malam dengan
arus DC bias dilakukan.
Tujuan melakukan peneliatian ini
untuk mengetahui cara pembatik difabel
berinteraksi dengan alat produksi,
mengetahui kesulitan dalam pemberian
malam batik bagi pembatik difabel yang
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menyebabkan
terjadinya
keluhan
musculoskeletal,
dan
mengetahui
berbagai cara pemanasan malam batik
dengan menggunakan jaringan listrik
DC.
Output yang diharapkan dalam
penelitian ini adalah rancangan alat
produksi membatik elektrik dengan
sumber energy DC yang bias digunakan
oleh spectrum pengguna yang lebih luas
termasuk pembatik difabel. Alat yang
baru diharapkan lebih hemat energi dan
ramah lingkungan daripada produk yang
ada di pasar.
METODOLOGI PENELITIAN
Instrumen Penelitian Ergonomi:
Kuantitatif
Penelitian tentang interaksi Pengguna
dan Alat Kerja menggunakan standar
(Wilson, J. R. and Corlett, N., 2005):
1. RULA: digunakan untuk menentukan
postur janggal pada bagian atas tubuh
selama bekerja dan titik mana yang
membutuhkan perbaikan.
2. Nordic Muscoloskeletal Questionnaire
(NMQ) digunakan untuk mencari
prevalensi gangguan pada seluruh tubuh.
Kualitatif
Pengamatan langsung non-partisipatoris
tentang bagaimana kegiatan membatik
dilakukan oleh difabel, yang dilanjutkan
dengan
wawancara
kontekstual
di
lingkungan pembatik tersebut. Selanjutnya
dilakukan analisa terhadap jenis-jenis otot
yang bekerja selama proses membatik.
Setelah itu dilakukan juga analisa urutan
kerja yang dikenal dengan HTA atau
Hierarchical Task Analysis (Wilson, J. R.
and Corlett, N., 2005). Diakhiri dengan
eksperimen beberapa jenis gagang canting
yang mempermudah genggaman tangan

pembatik. Seluruh kejadian direkam dengan
digital video untuk menganalisa data.
Jenis dan Model penelitian:
Jenis Penelitian Eksperimental dengan
menggunakan analisa kuantitatif dan
kualitatif.
Rancangan
penelitian
ini
merupakan rancangan penelitian sama
subjek (treatment by subject) di mana
kelompok perlakuan sekaligus merupakan
kelompok pembanding hanya dalam waktu
berbeda.
Populasi dan Sampel:
Penelitian ini menggunakan seluruh
sampel dari populasi pembatik difabel yang
bekerja di perusahaan batik “Nyonya Indo,”
Yogyakarta dalam kategori ketrampilan
mahir dan dasar.

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.

Variabel :
Kondisi fisik: pembatik dalam kategori
ragam tubuh cacat
Tingkat ketrampilan: mahir dan dasar
Ciri kecacatan: ketidaklengkapan/ tidak
berfungsinya anggota tubuh tangan
dan/atau kaki
Sikap kerja: satu kompor dan wajan
digunakan oleh beberapa pembatik
Malam batik: komposisi malam, tingkat
kematangan dan waktu cair
Kain: pembentangan dengan bingkai
atau gawangan
Capaian hasil: kecepatan pengeblokan
dan menggores garis-garis kecil dan
rapat dengan malam pada kain 10 x 10
cm
Alat kerja: wajan, kompor, kursi,
gawangan.
Energi: banyaknya energi
yang
digunakan untuk pengeblokan dengan
malam dan menggores garis-garis kecil
dan rapat pada kain 10 x 10 cm
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Pengukuran Rapid Upper Limb
Asessment (RULA)
Keseluruhan
pengukuran
dengan
metode RULA (Wilson, J. R. and Corlett, N.,
2005) dijelaskan sebagai berikut:
Sub Kegiatan Mengambil dan
Meletakkan Kain di Perentang Kain
Penilaian total didapat dari penempatan
nilai analisa postur kerja “Lengan dan
Pergelangan” (9) dan analisa “Leher, Torso
dan Kaki” (3). Nilai terakhir yang didapat
adalah 6. Hal ini berarti postur kerja dalam
sub-kegiatan “Mengambil dan Meletakkan
Kain di Perentang” memerlukan penelitian
lanjutan dan segera diubah untuk
mengurangi resiko kerja.
Sub Kegiatan Mengambil Lilin
dengan Canting
Penilaian total didapat dari penempatan
nilai analisa postur kerja “Lengan dan
Pergelangan” (5) dan analisa “Leher, Torso
dan Kaki” (5). Nilai terakhir yang didapat
adalah 5. Hal ini berarti postur kerja dalam

sub-kegiatan “Mengambil Lilin dengan
Canting” memerlukan penelitian lanjutan
dan segera diubah untuk mengurangi resiko
kerja.
Sub Kegiatan Membatik
Penilaian total didapat dari penempatan
nilai analisa postur kerja “Lengan dan
Pergelangan” (2) dan analisa “Leher, Torso
dan Kaki” (3). Nilai terakhir yang didapat
adalah 3. Hal ini berarti postur kerja dalam
sub-kegiatan “Membatik” memerlukan
penelitian lanjutan dan perubahan mungkin
diperlukan
Hasil Analisa HTA (Hierarchical
Task Analysis)
Dari analisa HTA (Wilson, J. R. and
Corlett, N., 2005) diketahui bahwa ada lima
langkah utama dalam melakukan kegiatan
membatik. Selain itu diperoleh data bahwa
perabot kerja berupa kursi, meja dan
perentang kain tidak dirancang sesuai
dengan ergonomi pengguna sehingga para
pengguna harus melakukan adaptasi dengan

Gambar 1. Hierarchical Task Analysis (Wilson, J. R. and Corlett, N., 2005).
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perabot tersebut untuk mencapai sikap
tubuh yang dirasa paling nyaman untuk
kegiatan membatik. Urutan kegiatan
terpenting adalah mempersiapkan posisi
tubuh sebelum bekerja untuk mengurangi
kecelakaan kerja seperti gangguan spastik
bagi
penyandang
paraplegia
dan
ketumpahan malam batik bagi keduanya.
Untuk pekerjaan membatik yang berdurasi
sekitar 4 jam sebelum istirahat, para pekerja
menggunakan tumpuan tangan atau lengan
baik dengan memanfaatkan sandaran kursi
ataupun bagian tubuhnya sendiri (lutut). Jika
langkah keempat, yakni mengambil cairan
malam bisa dihilangkan maka rangkaian
jumlah kegiatan membatik akan menjadi
satu langkah lebih pendek.
Analisa Teknik Membatik
a. Teknik membatik Pengguna dengan
brakidaktili
Pada gambar 2 terlihat urutan kegiatan
pengguna dengan brakidaktili yang dimulai
dengan perentangan kain pada gawangan.
Setelah memanaskan malam, pengguna
mengambil malam batik di wajan. Cara
menggenggam
canting
menggunakan
penjepitan gagang canting dengan ujung jari
telunjuk dan jari tengah, sedangkan ibu jari
membantu mendorong. Jari kelingking
menumpu lutut yang ditutupi kain lap.
Kakinya yang pendek naik ke alas kursi
sebagai bantuan keseimbangan duduk.
Gerakan
membatik
motif
kecil
menggunakan sendi siku. Telapak tangan
dengan jari yang pendek menyulitkan
pengguna untuk memegang kain yang
sedang dibatik. Posisi satu kaki yang naik di
kursi sedangkan kaki lainnya menggantung
menyebabkan pengguna cepat merasa letih
dan setelah bekerja 4 jam keletihan menjalar
hampir di sekujur tubuh.

(a) Merentang kain

(b) Mengambil malam batik

(c) Tangan menumpu di atas lutut

(d) Menjepit canting, menggores malam
Gambar 2. Urutan kegiatan pengguna
dengan brakidaktili.
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b.

Teknik membatik Pengguna dengan
paraplegia
Pada gambar 3, terlihat urutan kegiatan
pengguna dengan paraplegia yang dimulai
dengan meluruskan kedua kaki yang
cenderung spastik di atas kursi yang
diletakkan di depan kursi roda. Kursi
tersebut menyulitkan penempatan perentang
batik sehingga lebih mudah bagi pengguna
untuk tidak menggantungkan kain pada
perentang selama proses pembatikan.
Setelah itu pengguna mengambil kain yang
digantungkan di sandaran kursi rodanya.
Kemudian setelah wajan panas dan malam
mencair, pengguna mulai membatik dengan
cara meletakkan lengan pada sandaran
tangan untuk mengurangi kelelahan akibat
gerak berulang. Oleh karena itu pengguna
selalu menggunakan jaket lengan panjang
untuk mencegah iritasi kulit lengan.
Gangguan spastik pada kaki pengguna
sering menyebabkan malam panas dalam
canting tumpah mengenai badan pengguna.

(a) Meletakkan kaki di kursi

(b) Telapak kiri mengalasi kain

(c) Menumpu lengan pada sandaran

(d) Genggaman presisi internal, menggores
malam
Gambar 3. Urutan kegiatan pengguna
dengan paraplegia.
Analisa Nordic Body Map (NBM)
a. Hasil Nordic Body Map (Wilson, J. R.
and Corlett, N., 2005) Pengguna
dengan Brakidaktili
Sebelum bekerja di pagi hari tidak ada
keluhan. Kondisi pada 4 jam bekerja, semua
bagian tubuh agak sakit kecuali bagian
kedua siku lengan. Kondisi pada 1 jam
selesai bekerja, terjadi penurunan keluhan
kecuali pada bahu kanan, telapak tangan
kanan (ujung jempol) dan telapak kaki
kanan yang selama bekerja digunakan untuk
menumpu tubuh saat duduk.
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(a) Nordic Body Map sebelum kerja

pengguna duduk lama di kursi roda. Kondisi
pada 4 jam bekerja, keluhan di kedua titik
tersebut meningkat dan menjalar ke pantat
bagian bawah. Sementara keluhan sedikit
sakit terjadi mulai leher hingga kedua
lengan atas dan kedua telapak tangan, paha
kanan dan kedua telapak kaki. Kondisi pada
1 jam selesai bekerja, terjadi penurunan
keluhan di kedua lengan atas, kedua telapak
tangan, paha kanan dan kedua telapak kaki.
Rasa sakit walau sedikit masih dirasakan di
leher dan bahu, pantat atas dan bawah.
Sedangkan pinggang (no 7) walaupun
keluhan menurun, namun intensitas sakit
melebihi sebelum bekerja.

(b) Nordic Body Map 4 jam bekerja

(a) Nordic Body Map sebelum kerja

(c) Nordic Body Map 1 jam selesai kerja
Gambar 4. Hasil Nordic Body Map
(Wilson, J. R. and Corlett, N., 2005)
pengguna dengan brakidaktili.
b.

Hasil Nordic Body Map Pengguna
dengan Paraplegia
Sebelum bekerja, pinggang (no 7) dan
pantat atas (no 8) sedikit sakit dikarenakan

(b) Nordic Body Map setelah 4 jam
bekerja
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mengarahkan canting. Keluhan lebih banyak
terjadi pada seluruh badan yang disebabkan
karena panjang kaki yang lebih pendek dari
ukuran normal. Sedikitnya keluhan pada jari
disebabkan pendeknya ukuran jari dan
lemahnya otot pada daerah tersebut
sehingga pembatik tidak menggenggam
cantingnya erat-erat atau tidak seerat
genggaman tangan dengan jari normal.

(c) Nordic Body Map 1 jam selesai
kerja
Gambar 5. Hasil Nordic Body Map (Wilson,
J. R. and Corlett, N., 2005) pengguna
dengan paraplegia.
Dari pengukuran NBM diketahui bahwa
bagian yang rentan terhadap pekerjaan
berdurasi panjang adalah pinggang bawah
bagi penyandang paraplegia. Sedangkan
bagi penyandang brakidaktili adalah seluruh
bagian tubuh. Yang menarik disimak disini
adalah keluhan pada jari-jari bagi
penyandang brakidaktili hanyalah pada ibu
jarinya saja yang berfungsi untuk

Analisa
Teknik
Genggaman
Pembatik
Difabel
dalam
Menggunakan Canting Tradisional
Ukuran gagang canting berdiameter
sebesar 1.5 cm terbuat dari kayu dirasa lebih
nyaman digunakan bagi penyandang
brakidaktili daripada yang terbuat dari
bambu. Gagang berbahan kayu mampu
meredam panasnya malam pada nyamplung
daripada bahan bambu. Tangan penyandang
brakidaktili sudah berada dalam posisi netral
ketika memegang canting sehingga ia
memiliki resiko cedera lebih kecil daripada
tangan normal penyandang paraplegia yang
berada dalam posisi dorsi flexi.

Tabel 1. Perbandingan cara penggunaan canting pada tangan normal dan penyandang brakidaktili
A. Tangan Normal
B. Brakidaktili

Jenis Kegiatan

Gerakan pada sendi
pergelangan tangan
Cara melakukan
genggaman presisi

Dorsi flexi.

Netral.

Gagang dijepit oleh ibu jari dan
telunjuk, sedangkan alat disangga
dan dikendalikan oleh jari tengah.

Gagang dijepit oleh telunjuk
dan jari tengah. Pengendalian
alat dilakukan dengan ibu jari
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Perbandingan Jenis Genggaman Pada Gagang Canting Jenis Baru
Tabel 2. Perbandingan kemampuan genggaman dengan beberapa jenis canting
Percobaan genggaman pada canting listrik

Genggaman dorsi flexi pada tangan normal
karena gagang vertikal, berukuran lebar 5
cm

Genggaman dorsi flexi pada tangan
brakidaktili karena gagang vertikal,
berukuran lebar 5 cm

Percobaan dengan Internal Precision Grip

Posisi netral menggunakan prinsip lengkung
Bennett 19˚± 5˚, gagang yang besar, bentuk
membulat

Posisi netral. Pengguna butuh gagang yang
kecil, bentuk pipih agar bisa dijepit

Percobaan dengan External Precision Grip

Ukuran gagang yang kecil nyaman
digunakan, namun masih terjadi posisi dorsi
flexi karena sudut kemiringan nyamplung

Ukuran gagang yang kecil nyaman digunakan
bagi penyandang brakidaktili. Teknik
genggaman jepit membuat posisi tangannya
selalu netral. Teknik ini sulit dilakukan bagi
pengguna dengan panjang jari normal.
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Konsep Produk Baru
Konsep Perancangan Peralatan Canting
dan Pemanas Elektrik yang ergonomis
- Menggunakan genggaman dengan cara
External
Precision
Grip
dan
menghasilkan posisi genggaman netral
- Tanpa nyamplung untuk mengurangi
panjangnya urutan kegiatan
- Daya arus DC 40 - 60 watt
- HTA (Wilson, J. R. and Corlett, N.,
2005) yang baru ditunjukkan pada
gambar 6 di bawah ini

HTA yang baru hanya terdiri dari 4
langkah, satu langkah lebih pendek dari
HTA semula. Langkah yang dihilangkan
adalah langkah mengambil malam di wajan.
Hal ini disebabkan karena rancangan yang
baru menyatukan sistem pemanas elektrik
dan penoreh malam menjadi satu unit
peralatan.

Gambar 6. Hierarchycal Task Analyses produk baru (Wilson, J. R. and Corlett, N., 2005).

Gambar 7. Diagram kerja unit peralatan membatik baru.
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Gambar 8. Foto produk akhir dan ujicoba pengguna.
Hasil pengujian produk baru
Tabel 3. Hasil pengujian penggunaan peralatan batik baru
Tahap
Kegiatan
Pengisian malam
- Wadah malam
diturunkan
- Membuka penutup, diisi
malam
- Kemudian ditutup
kembali, wadah dinaikkan
Pemanasan malam

- Menekan tombol “on”
- Menunggu 15 menit

Memposisikan duduk

- Duduk di kursi
berdekatan dengan
wadah malam
- Meraih kain dengan
tangan kiri
- Mengambil penoreh
malam pada
penggantungnya dengan
tangan kanan
- Menggores malam
dengan penoreh malam
pada kain

Membatik

Hasil
Pengguna dengan mudah
menurunkan / menaikkan
wadah dengan menekan
penjepit. Namun jika dalam
kondisi panas, perlu bahan
anti panas pada gagang
penutup
Tombol dapat diraih. Sambil
menunggu bisa melakukan
perentangan kain dan
memeriksa desain kain yang
akan dikerjakan
Tangan mudah meraih
penoreh malam yang
menggantung pada tiang
tempat wadah malam

Malam bisa digores dengan
motif garis-garis kecil dan
blok pada sebidang kain 10 x
10 cm
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Tahap
Berhenti atau istirahat

Kegiatan
- Mematikan aliran listrik
dengan menekan tombol
“off”
- Menggantung penoreh
malam pada tiang
penggantung

Hasil
Beberapa saat setelah aliran
listrik dimatikan, suhu
malam menurun, aliran
mulai perlahan, sehingga
ketika digantung, malam
tidak meluap keluar

Tabel 4. Hasil goresan malam
Goresan garis-garis kecil dan rapat

Pengeblokan

Dua
baris
terakhir terlihat
mengental. Ini terjadi jika suhu
malam kurang dari 87 derajat
Celcius atau terjadi penyumbatan

Pengeblokan dengan penoreh
malam
menimbulkan
bekas
goresan dan tidak rata tebal
tipisnya

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Beberapa pengguna dengan tangan
berjari normal ketika mencoba gagang
canting yang mengadaptasi lengkungan
Bennett ternyata secara otomatis mampu
melakukan posisi netral. Namun lengkung
tersebut
mengganggu
gerak
jari
penyandang
brakidaktili
karena
pengendalian alat pada dorongan ibu jari
dan besarnya gagang. Kesepakatan ukuran
gagang canting terjadi ketika kedua
ekstrim pengguna memakai external
precision grip. Genggaman jenis ini
mengakibatkan perlunya perubahan pada
sudut kemiringan nyamplung agar malam
di dalamnya tidak tumpah. Untuk
menyelesaikan masalah terhadap tiga
faktor penyebab tingginya biaya produksi
batik tulis, maka berdasarkan hasil analisa

NBM dan HTA (Wilson, J. R. and Corlett,
N., 2005) disimpulkan bahwa penyatuan
unit pemanas malam elektrik dan canting
menjadi arah solusi yang tepat. Ujicoba
produk baru oleh pengguna menunjukkan
hasil yang cukup memuaskan kecuali pada
saat pengeblokan.
Saran
Pengurangan resiko kerja dan
pengurangan penggunaan energi akan
menambah produktivitas dan keuntungan
perusahaan demi pengembangan ekonomi
kreatif. Oleh karena itu rancangan canting
yang bisa diterima oleh lebih banyak
spektrum pengguna adalah jenis canting
yang memiliki gagang dengan genggaman
jenis external precision grip. Unit
pemanas malam batik yang integral
dengan penorehnya (pengganti canting)
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dengan menggunakan arus listrik DC
cenderung lebih irit dan tidak bergantung
pada sumber listrik PLN. Purwarupa unit
pemanas dan penoreh malam integral ini
masih perlu diujicoba oleh berbagai
kalangan pengguna untuk mengetahui
seluruh resiko penggunaan dan tingkat
inklusi produk. Selain itu masih perlu
ujicoba beberapa jenis cucuk terutama
untuk pengeblokan dan penyempurnaan
penyambung (sock) antara pipa dan cucuk
tembaga agar tidak terjadi kebocoran
malam maupun penyumbatan.
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