
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

      Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya. Dimulai dari Sabang 

hingga Merauke terdapat berbagai macam budaya beserta hasil kerajinannya. 

Industri batik merupakan salah satu jenis industri tekstil yang berupa produk asli 

hasil kerajinan tangan yang dari jaman dahulu sudah dilakukan dan kini sudah 

berkembang dengan pesat yakni hingga merambah kekancah internasional. Hal ini 

tentunya menjadi peluang bisnis bagi masyarakat Indonesia untuk lebih 

mengembangkan kembali hasil dari kebudayaan lokal. Seiring berjalannya waktu 

industri batik di Indonesia mulai ikut bersaing dengan industri-industri lainnya. 

Banyak industri batik yang bermunculan mulai dari skala kecil (rumah tangga) 

hingga sampai skala yang besar (pabrik atau perusahaan). Batik Indonesia sudah 

mendapat pengakuan internasional. Pada 2009, badan PBB bidang kebudayaan 

UNESCO memasukkan batik dalam Representative List of the Intangible Cultural 

Heritage of Humanity. Namun, selain memiliki dampak yang positif, 

berkembangnya industri batik mulai skala kecil hingga skala besar juga 

menimbulkan dampak negatif, salah satu diantaranya yaitu risiko mengalami 

beberapa gangguan kesehatan yang dialami oleh para pengrajin batik.  

      Setiap kabupaten/kota memiliki motif batik yang berbeda. Salah satunya batik 

Sidoarjo. Menurut beberapa literatur, batik Sidoarjo sudah ada sejak tahun 1675. 

Kekhasan batik tulis Jetis terletak pada warna yang mencolok. 
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Bahkan ketika pengrajin menawarkan batik tulis dengan warna lembut, pasar 

kurang merespons. Sementara motifnya diantaranya abangan dan ijo-ijoan (gaya 

Madura), motif  beras kutah, motif krubutan (campur-campur) lalu ada motif 

burung merak dan motif-motif  lainnya seperti kembang bayem, pecah kopi dan 

kembang tebu. Semua motif tersebut memiliki filosofi yang erat kaitannya dengan 

kabupaten Sidoarjo.  

      Penglihatan merupakan fungsi pekerjaan yang sangat penting untuk 

dilaksanakan di dalam  industri batik tulis, dan kemampuan tenaga kerja untuk 

melihat apa yang sedang dikerjakan adalah langsung berhubungan dengan 

kecepatan dan ketelitian dengan apa yang dilakukan pengrajin batik tulis terhadap 

pekerjaannya. Pengrajin batik tulis harus fokus pada objek sehingga produk yang 

dihasilkan sesuai dengan permintaan.  Berdasarkan survei  yang  dilakukan  oleh 

American  Optometric  Association (AOA)  tahun  2004,  membuktikan bahwa  

61%  masyarakat  Amerika mengalami gangguan kesehatan terutama pada fungsi 

mata akibat kerja (Hanum, 2008). Kelelahan mata dapat dialami oleh setiap 

pengrajin batik tulis karena beberapa faktor yaitu faktor manusia, faktor 

pekerjaan, dan faktor lingkungan. Kelelahan  mata  dapat  terjadi apabila  mata  

difokuskan  pada  objek yang berjarak dekat dalam waktu yang lama  karena  otot-

otot  mata  harus bekerja lebih keras untuk melihat objek yang  berjarak  sangat  

dekat,  terutama  jika disertai dengan penerangan  yang kurang memadai.  Apabila 

seseorang bekerja dengan melihat sebuah objek yang bercahaya di atas dasar yang 

berwarna pada jarak dekat secara terus menerus dalam kurun waktu tertentu, akan 

menyebabkan mata untuk berakomodasi dalam jangka kurun waktu yang cukup 
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lama sehingga dapat terjadi penurunan daya akomodasi mata  (Maryamah, 2011). 

Adapun beberapa gejala awal dari kelelahan mata diantaranya mata terasa kering, 

mata terasa terbakar, pandangan menjadi kabur, penglihatan ganda, sakit kepala, 

nyeri pada leher, bahu dan otot punggung (Hanum, 2008). 

      Timbulnya kelelahan mata dipengaruhi beberapa faktor, yang berasal dari 

pekerja maupun lingkungan.  Faktor pekerja yang menimbulkan kelelahan mata 

yaitu kelainan refraksi, usia, perilaku beresiko, faktor keturunan, dan lama kerja. 

Sedangkan faktor lingkungan yang mempengaruhi kelelahan mata yaitu intensitas 

penerangan, kualitas iluminasi, atau ukuran objek. Faktor pekerja dan faktor 

lingkungan sebagai faktor risiko kelelahan mata dapat berdampak buruk bagi 

kesehatan pekerja.  

      Berdasarkan penjelasan sebelumnya,maka diketahui bahwa salah satu faktor 

fisik yang dapat mempengaruhi kelalahan mata pada pengrajin batik tulis adalah 

penerangan. Adapun  pengertian penerangan  itu  sendiri  adalah  suatu cahaya 

yang apabila mengenai permukaan suatu benda atau objek yang menyebabkan 

terang permukaan benda terasebut dan objek  benda-benda yang berada di 

sekitarnya dan berpengaruh terhadap kesehatan (Santoso, 2004).  Penerangan 

sangat penting karena penerangan yang buruk dapat mengakibatkan kelelahan 

mata dengan berkurangnya daya efisiensi kerja, kelelahan mental, keluhan-

keluhan pegal di sektar mata, kerusakan indera penglihatan dan meningkatnya 

kecelakaan kerja (Suma’mur, 2009). Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Ramadhani pada tahun 2012 , menyatakan bahwa 84,4% pekerja mengeluh 
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tentang kondisi penerangan yang tidak baik dan 97,5 pekerja mengalami kelelahan 

mata. 

      Selain akibat penerangan yang tidak sesuai, kelelahan mata juga dapat dialami 

para pengrajin batik akibat jarak pandang antara mata dengan objek yang tidak 

sesuai. Jarak pandang yang tidak sesuai ini merupakan jarak pandang antara mata 

dengan objek yang terlalu dekat maupun terlalu jauh. Posisi mata terhadap objek 

yang kecil dan terlalu dekat sangat penting untuk diperhatikan. Pandangan mata 

terhadap objek yang terlalu dekat dan secara terus menerus lebih dari 2 jam dapat 

menyebabkan kelelahan mata, kemudian akan menyebabkan penurunan visus 

penglihatan (Mangoenprasodjo, 2005). 

      Kelelahan mata merupakan salah satu  dampak negatif bagi kesehatan  yang 

dapat terjadi pada pengrajin batik tulis. Namun dalam kenyataannya dampak yang 

seperti ini cenderung kurang diperhatikan. Hal ini karena baik pengusaha maupun 

pengrajin belum memahami adanya hubungan erat antara kondisi kesehatan dan 

tinggi rendahnya produktivitas. Jika para pengrajin tersebut mengalami kelelahan 

mata, maka secara tidak langsung hal ini akan mempengaruhi produktivitas 

kerjanya. Apabila produktivitas menurun maka produk yang dihasilkan juga akan 

menurun baik kualitas maupun kuantitasnya. Apabila produk yang dihasilkan 

tersebut menurun kualitas maupun kuantitasnya, maka permintaan konsumen akan 

produk tersebut akan menurun. Sehingga pemasukan atau pendapatan bagi 

produsen maupun pengrajin batik tulis pun juga akan menurun.  

 

 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI HUBUNGAN INTENSITAS PENERANGAN.... NINA WIYANTI



 

 

 

 

1.2 Identifikasi Masalah  

      Proses kerja yang dilakukan pengrajin batik tulis di kampung batik Jetis, 

Sidoarjo masih menggunakan metode pengerjaan yang sederhana. Pengrajin 

ketika melakukan proses membatik, apabila dalam melakukan pekerjaannya dirasa 

masih kurang jelas, biasanya pengrajin tersebut akan mendekatkan matanya ke 

objek (pekerjaannya), untuk menggoreskan coretan warna pada motif yang telah 

dibuat dengan canting yang sudah berisi pewarna khusus batik agar hasilnya 

sesuai garis motif dan tidak meleber. Dimana dalam hal ini mata pengrajin 

tersebut harus berakomodasi lebih kuat lagi dan melakukan upaya mata yang 

berlebihan. Akibat yang ditimbulkan dari jarak pandang yang relatif dekat ini 

adalah penglihatan menjadi kabur dan bayangan benda menjadi rangkap (double).  

Apabila hal ini dilakukan dalam jangka waktu yang relatif lama maka dapat 

menyebabkan kelelahan mata. Selain itu, penerangan juga dapat menyebabkan 

kelelahan mata. Jika penerangan terlalu besar atau terlalu kecil, maka akan 

menyebabkan pupil mata berusaha menyesuaikan cahaya yang dapat diterima oleh 

mata. Pupil akan mengecil jika menerima cahaya yang lebih besar dan begitu pula 

sebaliknya. Hal inilah yang merupakan salah satu penyebab kelelahan mata 

(Depkes, 2008).  

1.3 Pembatasan Masalah 

      Berdasarkan identifikasi masalah sebelumnya, maka untuk menghindari 

penafsiran yang berbeda-beda tentang permasalahan yang akan diteliti, maka 

peneliti membatasi permasalahan yang akan diteliti yaitu intensitas penerangan, 

jarak pandang, lama kerja, masa kerja dan kelelahan mata serta untuk populasi 
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penelitian yaitu semua pengrajin batik tulis yang hanya menyelesaikan semua 

pekerjaannya di home industry batik tulis yang bertempat di daerah kampung 

batik Jetis, Sidoarjo. 

1.4 Rumusan Masalah  

      Berdasarkan penjabaran sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan 

diambil adalah  “Bagaimanakah hubungan intensitas penerangan dan jarak 

pandang dengan kelelahan mata pada pengrajin batik tulis”. 

1.5 Tujuan Penelitian 

1.5.1 Tujuan Umum 

      Menganalisis hubungan intensitas penerangan dan jarak pandang dengan 

kelelahan mata pada pengrajin batik tulis. 

1.5.2 Tujuan Khusus 

1. Mengidentifikasi karakteristik responden meliputi jenis usia, lama kerja 

dan masa kerja.  

2. Mengidentifikasi intensitas penerangan pada area kerja pengrajin batik 

tulis.  

3. Mengidentifikasi jarak pandang  pengrajin batik tulis. 

4. Mengidentifikasi kelelahan mata pada pengrajin batik tulis. 

5. Menganalisis hubungan intensitas penerangan dan jarak pandang dengan 

kelelahan mata pada pengrajin batik tulis. 
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1.6 Manfaat Penelitian 

1.6.1 Bagi peneliti 

      Sebagai  sarana  untuk  menambah  wawasan  pengetahuan  dan pengalaman  

penelitian  sehingga  dapat  diterapkan  dalam  praktik sesungguhnya. 

1.6.2 Bagi home industry 

      Memberikan  gambaran  tentang  hubungan intensitas penerangan dan jarak 

pandang dengan kelelahan mata pada pengrajin batik tulis 

1.6.3 Bagi pendidikan 

      Menambah referensi tentang hubungan intensitas penerangan dan jarak 

pandang dengan kelelahan mata pada pengrajin batik tulis yang bertujuan bagi 

pengembangan ilmu kesehatan masyarakat terutama yang berkaitan dengan 

kesehatan kerja.  

1.6.4 Bagi pengrajin batik tulis 

      Dapat mengetahui hubungan intensitas penerangan dan jarak pandang dengan 

kelelahan mata pada pengrajin batik tulis sehingga dapat lebih waspada agar tidak 

sampai mengalami gangguan kesehatan mata.  

1.6.5 Bagi peneliti selanjutnya 

      Sebagai dasar untuk penelitian  lebih  lanjut  pada  industri batik di daerah 

tempat penelitian  maupun di tempat lain.  
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