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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Objek Penelitian 

4.1.1 Objek penelitian 1 : Industri rumahan batik Sido Mukti 

A. Kondisi Eksisting 

Industri rumahan ini terdiri dari bangunan rumah tinggal, ruang produksi batik 

printing, dan galeri.Pada jarak 6 meter dari selatan ruang produksi batik merupakan 

pagar massif. Pagar pada sisi tenggara ruang produksi batik merupakan jenis pagar 

bukaan samping dari besi ringan dengan ketinggian 2,5 meter. Sedangkan pagar pada 

sisi selatan merupakan pagar massif dari bata ringan dengan ketinggian 2,5 meter. 

(Gambar 4.1 dan Gambar 4.2) 

 

Gambar 4. 1 Kondisi pagar bangunan 

 

Gambar 4. 2 Kondisi industri rumahan batik Sido Mukti 

Bangunan ruang produksi batik Sido Mukti berada pada sisi paling selatan 

dengan denah area produksi batik printing memanjang dari arah timur-barat serta area 

aktivitas pewarnaan dan nglorod memanjang dari arah utara-selatan yang berada pada 

sisi barat area meja produksi batik printing.  

Proses produksi yang terjadi di dalam ruang produksi batik printing yaitu 

menggambar pola batik printing hasil diskusi dengan pelanggan, membatik printing, 

nyolet, dan pengeringan batik printing, mengunci warna (waterglass), pewarnaan, 

pencucian, waterglass dan nglorod. Area produksi batik printing berada pada sisi paling 

utara ruang ini yang dimana terdapat meja produksi batik printingberukuran 1,25 x 20 

meter untuk proses produksi batik printing yaitu mencatak pola pada plankan, 
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nyolet(batik kombinasi printing-tulis), dan pengeringan batik yang dilakukan di meja 

kerja yang sama. (Gambar 4.3 – 4.7). 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 7  Kondisi area penyimpanan plankan (luar) 

Gambar 4. 4 Kondisi area menggambar pola 

dan penyimpanan plankan (dalam) 

Gambar 4. 3  Kondisi area meja produksi 

batik printing 

Gambar 4. 6 Kondisi area nglorod dan 

waterglass 

 

Gambar 4. 5  Kondisi area meramu obat dan 

ruang istirahat pekerja di sebelah selatannya 
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Area aktivitas produksi yang diamati pada ruang produksi batik Sido Mukti ini 

yaitu area menggambar pola, area membatik printing dan area pewarnaan, nglorod, 

waterglass dan pencucian yaitu dimana pekerja paling sering melakukan aktivitas 

produksi. (Gambar 4.8) 

 

Gambar 4. 8  Layout industri rumahan batik Sido Mukti dan fokus kajian 

Bukaan pada industri rumahan batik Sido Mukti ada 28 ventilasiyaitu 6 

ventilasipada dinding sisi timur, 14 ventilasi pada dinding sisi selatan, 6 ventilasi pada 

dinding sisi utara dan 2 ventilasi berada pada sisi barat area basah. (Gambar 4.9 – 4.13) 
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Gambar 4. 9  Posisi bukaan pada denah ruang produksi batik Sido Mukti 

 

Gambar 4. 10  Posisi bukaan sisi timur ruang produksi batik Sido Mukti 

 

Gambar 4. 11  Posisi bukaan sisi selatan ruang produksi batik Sido Mukti 

 
Gambar 4. 12  Posisi bukaan sisi utara ruang produksi batik Sido Mukti 
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Gambar 4. 13  Posisi bukaan sisi barat ruang produksi batik Sido Mukti 

 

Gambar 4. 14  Posisi bukaan pada siteplan ruang produksi batik Sido Mukti 

Keterangan: 

Bukaan 
Luas 

(m2) 

Ketinggian 

(m) 

Jenis ventilasi 

eksisiting 

Kondisi saat 

aktivitas proses 

produksi 

I 4,8 2,0 Pintu lipat Terbuka 1/2 

II 0,3 2,1 Jendela jalusi Terbuka penuh 

III 4,8 2,0 Pintu lipat Tertutup 

IV 0,3 2,1 Jendela jalusi Terbuka penuh 
V 0,05 2,0 Lubang ventilasi Terbuka penuh 

VI 0,05 2,0 Lubang ventilasi Terbuka penuh 

VII 0,15 2,1 
Jendela geser ganda 

(mati) 
Terbuka penuh 

VIII a 0,3 2,1 Jendela jalusi Terbuka penuh 

VIII b 0,8 1,0 Jendela gantung samping Tertutup 

IX 1,6 2,0 
Lubang pintu tanpa daun 

pintu 
Terbuka penuh 

X a 0,3 2,1 Jendela jalusi Terbuka penuh 

X b 0,8 1,0 Jendela gantung samping Tertutup 

XI a 0,3 2,1 Jendela jalusi Terbuka penuh 

XI b 0,8 1,0 Jendela gantung samping Tertutup 
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XII a 0,3 2,1 Jendela jalusi Terbuka penuh 

XII b 0,8 1,0 Jendela gantung samping Tertutup 

XIII a 0,3 2,1 Jendela jalusi Terbuka penuh 

XIII b 0,8 1,0 Jendela gantung samping Tertutup 

XIV 17,5 2,0 Bukaan Terbuka penuh 

XV 4,25 2,0 Bukaan atas Terbuka penuh 

XVI 1,6 2,0 
Lubang pintu tanpa daun 

pintu 
Terbuka penuh 

XVII 0,3 2,1 Jendela jalusi Terbuka penuh 

XVIII a 1,6 2,0 
Lubang pintu tanpa daun 

pintu 
Terbuka penuh 

XVIII 

b,c 
0,05 2,1 Lubang ventilasi Terbuka penuh 

XIX 1,6 2,0 
Lubang pintu tanpa daun 

pintu 
Terbuka penuh 

XX a 1,6 2,0 
Lubang pintu tanpa daun 

pintu 
Terbuka penuh 

XX b,c 0,05 2,0 Lubang ventilasi Terbuka penuh 

XXI a 1,6 2,0 
Lubang pintu tanpa daun 

pintu 
Terbuka penuh 

XXI 

b,c 
0,05 2,0 Lubang ventilasi Terbuka penuh 

XXII 0,15 2,1 
Jendela geser ganda 

(mati) 
Terbuka penuh 

XXIII a 0,3 2,1 Jendela jalusi Terbuka penuh 

XXIII 0,8 1,0 Jendela gantung samping Tertutup 

XXIV a 0,3 2,1 Jendela jalusi Terbuka penuh 

XXIV 

b 
0,8 1,0 Jendela gantung samping Tertutup 

XXV 1,6 2,0 Pintu tunggal Terbuka penuh 

XXVI 0,05 2,0 Lubang ventilasi Terbuka penuh 

XXVII 0,05 2,0 Lubang ventilasi Terbuka penuh 

XXVIII 4,00 2,5 Lubang atap Terbuka penuh 

B. Analisis aliran udara di luar bangunan 

Bangunan ruang produksi batik berada pada area paling selatan kompleks rumah 

produksi sehingga tidak ada massa bangunan lain pada kompleks tersebut yang 

menghalangi aliran udara ke ruang produksi.  

Pagar yang digunakan pada studi kasus ini adalah jenis pagar massif batu bata 

ringan dan besi ringan pada eksisting yang selalu ditutup untuk menjaga privasi pekerja 

di dalam ruang produksi saat melakukan aktivitasnya. Posisi pagar ruang produksi yang 

selalu ditutup akan menjadi penghalang angin datang dari luar bangunan terutama dari 

sisi tenggara bangunan. 
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Gambar 4. 15 Kondisi eksisting ruang luar industri rumahan batik Sido Mukti 

 

Keterangan: 

 

Area rumah tinggal pemilik 

 

Area ruang produksi batik 
 

Halaman rumah tetangga 

 

Jalan raya 

 

Pagar tembok massif 

 

Pagar besi massif (selalu di tutup 

saat proses produksi) 
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Data pengukuran lapangan menunjukkan kecepatan angin di selatan ruang 

produksi yaitu daerah yang terhalang pagar memiliki kecepatan angin lebih rendah dari 

kecepatan angin di luar tapak bangunan. Menurut Robbinete, adanya penghalang akan 

menghasilkan sebuah daerah yang yang bertekanan negatif dan menghasilkan kecepatan 

angin yang relatif tenang pada sisi leeward hingga jarak 10-15 kali ketinggian 

penghalang. Kondisi penghalang tersebut akan menyebabkan bukaan di dinding sebelah 

selatan berfungsi sebagai outlet karena aliran udara dari dalam ruang akan keluar 

melalui bukaan di dinding sebelah selatan menuju ke area bertekanan negatif yang 

terhalang pagar tersebut sehingga dapat dilakukan perbaikan pada elemen pagar untuk 

memaksimalkan aliran udara ke dalam bangunan. 

Rumah tinggal pekerja berada pada sisi utara ruang produksi sehingga tidak 

mempengaruhi kecepatan dan aliran udara ke ruang produksi batik Sido Mukti.Hal ini 

ditunjukkan hasil pengukuran lapangan yang menunjukan kecepatan angin pada area 

membatik printing lebih tinggi dibandingkan kecepatan angin pada sisi utara ruang 

produksi yang merupakan area hunian rumah tinggal pemilik rumah produksi. 

C. Analisis luas bukaan terhadap standart SNI 03-6572-2001 

Dari data diatas diketahui bahwa ventilasi pada ketinggian 0,8 meter ditutup 

dengan maksud untuk menjaga privasi kerja di dalam ruang dan menghindari aliran 

udara dari luar bangunan mengenai atau mengalir ke area meja produksi yang dapat 

merusak dan menurunkan kualitas produksi. Jenis ventilasi pada eksisting ruang 

produksi batik Sido Mukti berada pada ketinggian 0,8 - 2,5 meter yaitu jenis jendela 

casement yang selalu tertutup saat proses produksi pada ketinggian 0,8 - 2,00 dan 

jendela jalusi mati terbuka penuh yang selalu terbuka pada ketinggian 2,00 - 2,50 meter. 

(Gambar 4.16) 
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Gambar 4. 16  Kondisi eksisting bukaan pada ruang produksi batik Sido Mukti 

Pengukuran dan pendataan luas bukaan ventilasi pada ruang produksi dilakukan 

untuk membandingkan luas bukaan ventilasi pada eksisting dengan luas bukaan yang 

disyaratkan oleh standart SNI 03-6572-2001 untuk acuan tata cara perancangan sistem 

ventilasi dan pengkondisian udara pada bangunan gedung dalam klasifikasi bangunan 

klas 8 yaitu bangunan industri/pabrik. 

Tabel 4. 1 Perbandingan luas bukaan eksisting dengan standar minimum SNI 03-6572-2001 

Ruang 
Luas Ruang 

(m
2
) 

Luas Bukaan 

Keterangan 
Ventilasi 

eksisting 

(m
2
) 

Ventilasi 

standart SNI 

(m
2
) 

Ruang produksi batik 

printing 
162,4 25,68 16,24 Sesuai 

Ruang istirahat pekerja 9 1,5 0,9 Sesuai 

Dapur 9 1,5 0,9 Sesuai/ 

Luasan bukaan ruang produksi batik Sido Mukti adalah 15 % dari luas lantai 

yaitu telah memenuhi standar SNI Tata cara perancangan sistem ventilasi dan 

pengkondisian udara pada bangunan gedung dalam klasifikasi bangunan klas 8 yang 

diketahui prosentase minimal bukaan adalah 10% dari luas lantai. 

D. Analisis jenis bukaan 

Bukaan jendela di ruang proses produksi batik Sido mukti adalah jendela jalusi 

terbuka penuh horizontal pada ketinggian 2,00 meter. Sedangkan jendela pada 

ketinggian 1,00-2,00 merupakan jendela casement yang selalu tertutup saat terjadi 

proses produksi batik. 
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Gambar 4. 17  Kondisi eksisting: Kondisi jendela pada ruang produksi batik Sido Mukti saat 

terjadi aktivitas produksi batik 

Banyaknya bukaan jendela casement pada ketinggian pekerja ditutup saat 

melakukan aktivitasnya, membuat kondisi aliran udara cukup lemah pada ketinggian 

pekerja yang menghambat proses evaporasi keringat sehingga jendela casement dapat 

digantikan dengan jenis jendela lain (jalusi) untuk tetap memaksimalkan aliran udara ke 

dalam ruang namun juga tetap dapat menjaga privasi di dalam ruang. 

Saat proses produksi, 2 daun pintu pada ventilasi I pada dinding sisi timur ruang 

produksi batik Sido Mukti selalu dibuka untuk mendapatkan sirkulasi udara. Kondisi 

tersebut mampu memberikan kenyamanan bagi pekerja area batik printingpada titik B1-

B4 yang pada simulasi diketahui kecepatan angin pada area tersebut berkisar antara 

1,00-1,20 m/s dan suhu ruang 28-29
o
C. 

 

Gambar 4. 18  Kondisi eksisting: bukaan I ruang produksi batik Sido Mukti 

Menurut pekerja dibukanya bukaan pintu tersebut menyebabkan turunnya 

kualitas produksi batik printing karena pola akan meluber saat dalam kondisi basah dan 

mengganggu bara api saat proses pengeringan batik printing dengan kompor serta 
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privasi pekerja kurang terpenuhi sehingga jenis pintu dapat digantikan dengan jenis 

pintu lain yaitu yang tetap dapat memaksimalkan aliran udara ke dalam ruang dan 

mampu menjaga privasi kerja di dalam ruang. 

Lubang atap berada pada sisi barat area waterglass namun lubang tersebut 

mengakibatkan aliran air hujan/ sinar matahari langsung dari luar yang dapat masuk ke 

dalam ruang dan mengganggu area kerja waterglass dan pencucian sehingga dapat 

dilakukan penambahan daun jendela sebagai penutup. 

E. Analisis alur proses produksi 

Jenis batik yang diproduksi oleh industri rumahan Sido Mukti adalah batik 

printing (malam), batik printing (sablon) dan batik kombinasi printing (malam) -

tulis.Untuk jenis batik printing (malam) dan batik kombinasi printing (malam)-tulis, 

akan melalui proses nglorod untuk menghilangkan lilin. Proses nglorod untuk batik 

printing (malam) sama dengan nglorod untuk batik tulis. Pada bangunan produksi batik, 

terdapat beberapa ruang yang terdiri dari ruang istirahat pekerja, dapur, ruang 

penyimpanan bahan dan ruang produksi batik itu sendiri. 

 

Gambar 4. 19 Layoutarea aktivitas proses produksi pada ruang produksi batik Sido Mukti 

 

Hasil kuesioner dan wawancara pekerja yang melakukan aktivitas produksi di 

ruang batik Sido Mukti, diketahui bahwa jenis batik printing yang diproduksi ada 3 

macam yaitu batik printing (malam), batik printing (sablon), dan batik kombinasi 

printing (malam) – tulis. Alur proses produksinya adalah sebagai berikut:  
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a. Batik printing (malam): 

a. Menyiapkan kain mori dengan kencang pada meja produksi. 

b. Mencetak pola batik printingyaitu dengan menuangkan pewarna (malam) pada 

plankan cetak yang diletakkan di atas kain(dilakukan 1-2 kali). 

c. Menunggu malam hingga kering. 

d. Mewarnai batik. 

e. Nglorod. 

f. Mencuci batik. 

g. Menjemur batik. 

 

 

Gambar 4. 20 Diagram alur proses produksi batik printing (malam) Sido Mukti. 

Keterangan: 

Area membatikprinting 
Area mewarnai 

Area nglorod 

Area pencucian 
Area penjemuran 

Area kering 

Area basah 

Mewarnai Batik 

Nglorod 

Mencuci Batik 

Menjemur 

Batik 

Mencetak Pola 

Batik Printing 

(malam) 
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Gambar 4. 21 Alur proses produksi batik printing (malam) pada layoutarea aktivitas pada ruang produksi 

batik Sido Mukti 

 

b. Batik printing (sablon biasa): 

a. Menyiapkan kain mori dengan kencang pada meja produksi. 

b. Mencetak pola batik printing yaitu dengan menuangkan pewarna (sablon) pada 

plankan cetak yang diletakkan di atas kain(dilakukan 1-2 kali). 

c. Mengeringkan pola batik dengan kompor pemanas. 

d. Mengunci warna batik. 

 

 

Gambar 4. 22 Diagram alur proses produksi batik printing (sablon) Sido Mukti. 

Keterangan: 
Area membatik printing 

Area waterglass 

Area kering 

Mencetak Pola 

Batik Printing 

(sablon) 

Mengeringkan 

pola batik 

printing 

Mengunci 

warna kain batik 

printing. 
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Gambar 4. 23 Alur proses produksi batik printing (sablon) pada layoutarea aktivitas pada ruang produksi 

batik Sido Mukti 

 

c. Batik kombinasi printing (malam) - tulis: 

a. Menyiapkan kain mori dengan kencang pada meja produksi. 

b. Mencetak pola batik printingyaitu dengan menuangkan pewarna (malam) 

padaplankan cetak yang diletakkan di atas kain(dilakukan 1-2 kali). 

c. Menunggu malam hingga kering. 

d. Menggambar pola batik tulis (molani). 

e. Membatik pola batik tulis dengan malam warna. 

f. Mewarnai batik. 

g. Nglorod. 

h. Mencuci batik. 

i. Menjemur batik. 

 

Mewarnai Batik 

Nglorod 

Mencuci Batik 

Menjemur 

Batik 

Mencetak Pola 

Batik Printing 

Molani 

Membatik tulis 

dengan malam 
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Gambar 4. 24 Diagram alur proses produksi kombinasi batik printing (malam)-tulis Sido Mukti. 

 

Gambar 4. 25 Alur proses produksi batik printing (malam)-tulis pada layoutarea aktivitas pada ruang 

produksi batik Sido Mukti 

 

Gambar 4. 26 Seluruh alur proses produksi batik pada layoutarea aktivitas pada ruang produksi batik Sido 

Mukti 

Dari analisis diatas diketahui bahwa area aktivitas waterglass merupakan salah 

satu aktivitas produksi kering namun berada di area basah.Selain itu terjadinya cross 

Keterangan: 

Area membatikprinting 

Area mewarnai 

Area nglorod 
Area pencucian 

Area penjemuran 

Area kering 
Area basah 
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activity yaitu antara aktivitas membatik printing-waterglass dan mencuci-menjemur 

batik. 

 

F. Analisis suhu dan kecepatan angin eksisting berdasarkan standart SNI dan 

KEMENKES RI 

Pengukuran kecepatan angin, suhu dan kelembaban eksisting pada objek 

penelitian Sido Mukti dilakukan pada saat pekerja melakukan proses produksi dari 

pukul 09.00 – 15.00 WIB. Data dari hasil pengukuran kecepatan angin rata-rata di luar 

ruang produksi batik yaitu 2,9 m/s dan suhu di luar bangunan 30-32
0
C. 

Pengukuran kecepatan angin, suhu dan wawancara pekerja dilakukan untuk 

mengetahui fakta tentang persepsi dan kenyamanan pekerja saat terjadi aktivitas 

produksi yang dilakukan pada 3 waktu aktivitas produksi, yaitu saat tidak terjadi 

aktivitas menghasilkan panas dari proses produksinya, saat terjadi proses mengeringkan 

pola batik printing dengan kompor pemanas dan saat terjadi aktivitas nglorodsehingga 

diketahui pengaruh peningkatan suhu terhadap kenyamanan pekerja di area aktivitas 

lainnya. Wawancara persepsi dan kenyamanan pekerja dilakukan di beberapa titik ukur 

yang telah di tentukan yaitu dimana posisi pekerja saat melakukan aktivitas produksinya 

yaitu sebagai berikut: (Gambar 4.15) 

 

Gambar 4. 27 Posisi titik pengukuran/ penelitian kenyamanan pekerja pada ruang produksi batik Sido 

Mukti 
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1. Analisis suhueksisting 

Data survei yang didapatkan saat pekerja melakukan aktivitas produksinya 

adalah sebagai berikut: 

a. Saat tidak terjadi aktivitas yang menghasilkan panas dari proses produksinya 

(nglorod dan pengeringan pola batik) 

Tabel 4. 2 Kondisi suhu ruang produksi batik Sido Mukti (pengukuran langsung) 

Area 

Aktivitas 

Titik 

ukur 

(TU) 

Suhu 

(
0
C) 

Kondisi Keterangan 

Menggamba

r pola batik 
A1 280 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

Membatik 

printing 
B1 29

0
 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

 B2 290 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 
KEMENKES RI 

 B3 300 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

 
B4 280 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

 B5 290 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 
KEMENKES RI 

 B6 290 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

 B7 300 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

 B8 280 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 
yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

 B9 290 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

 B10 290 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 
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Area 

Aktivitas 

Titik 

ukur 

(TU) 

Suhu 

(0C) 
Kondisi Keterangan 

 B11 300 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

 B12 280 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

 B13 290 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 
yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

 B14 300 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

 B15 290 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

 B16 320 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 
namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

 
B17 300 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

 
B18 300 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

 B19 310 Diatas ambang hangat nyaman 
Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

 B20 300 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

Mewarna 

C1 310 Diatas ambang hangat nyaman 
Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

C2 320 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

C3 290 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

Nglorod 

D1 290 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

D2 300 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 
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Area 

Aktivitas 

Titik 

ukur 

(TU) 

Suhu 

(0C) 
Kondisi Keterangan 

Nglorod 

D1 290 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

D2 300 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

Mencuci 

E1 280 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 
yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

E2 290 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

E3 290 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

Waterglass F1 300 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 
namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

 

b. Saat terjadi proses menghilangkan lilin pada kain batik dengan perebusan dan 

pencelupan kain pada air yang dipanaskan diatas tungku (nglorod). 

Tabel 4. 3 Kondisi suhu ruang produksi batik Sido Mukti (pengukuran langsung) 

Area 

Aktivitas 

Titik 

ukur 

(TU) 

Suhu 

(
0
C) 

Kondisi Keterangan 

Menggamb

ar pola 

batik 

A1 280 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

Membatik 

printing 
B1 29

0
 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 
namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

 B2 290 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

 B3 300 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

 B4 280 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 
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Area 

Aktivitas 

Titik 

ukur 

(TU) 

Suhu 

(0C) 
Kondisi Keterangan 

 B5 290 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

 B6 290 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

 B7 300 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 
yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

 B8 280 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

 B9 290 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

 B10 290 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 
namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

 B11 300 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

 
B12 280 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

 B13 290 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 
namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

 B14 300 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

 B15 290 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

 B16 290 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

 B17 300 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

 B18 280 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 
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Area 

Aktivitas 

Titik 

ukur 

(TU) 

Suhu 

(0C) 
Kondisi Keterangan 

 B19 290 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

 B20 290 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

Mewarna 

C1 290 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 
yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

C2 300 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

C3 280 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

Nglorod 

D1 310 Diatas ambang hangat nyaman 
Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

D2 300 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

Mencuci 

E1 300 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

E2 280 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 
KEMENKES RI 

E3 290 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

Waterglass F1 320 Diatas ambang hangat nyaman 
Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

c. Saat terjadi proses mengeringkan pola batik dengan kompor pemanas 

Tabel 4. 4 Kondisi suhu ruang produksi batik Sido Mukti (pengukuran langsung) 

Area 

Aktivitas 

Titik 

ukur 

(TU) 

Suhu 

(
0
C) 

Kondisi Keterangan 

Menggam

bar pola 

batik 

A1 300 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

Membatik 
printing 

B1 280 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 
yang disyaratkan 

KEMENKES RI 
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Area 

Aktivitas 

Titik 

ukur 

(TU) 

Suhu 

(0C) 
Kondisi Keterangan 

 B2 280 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

 B3 290 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

 B4 290 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 
yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

 B5 300 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

 B6 310 Diatas ambang hangat nyaman 
Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

 B7 300 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 
KEMENKES RI 

 
B8 310 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

 B9 320 Diatas ambang hangat nyaman 
Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

 B10 310 Diatas ambang hangat nyaman 
Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

 B11 300 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

 B12 310 Diatas ambang hangat nyaman 
Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

 B13 300 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

 B14 320 Diatas ambang hangat nyaman 
Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

 B15 310 Diatas ambang hangat nyaman 
Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

 
B16 300 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 
yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

 B17 310 Diatas ambang hangat nyaman 
Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

 B18 300 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

 B19 320 Diatas ambang hangat nyaman 
Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 
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Area 

Aktivitas 

Titik 

ukur 

(TU) 

Suhu 

(0C) 
Kondisi Keterangan 

 B20 310 Diatas ambang hangat nyaman 
Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

Mewarna C1 300 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

 C2 300 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

 C3 280 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

Nglorod 

D1 280 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

D2 280 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 
KEMENKES RI 

Mencuci 

E1 290 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

E2 290 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

E3 280 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 
KEMENKES RI 

Waterglas

s 
F1 280 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

Dari ketiga tabel diatas diketahui bahwa saat area yang memiliki suhu tertinggi 

adalah area aktivitas membatik printing sisi barat yaitu titik B16-B20 dan area 

mewarnai.Saat terjadi aktivitas mengeringkanpola batik printing suhu meningkat pada 

area membatik printing dan mewarnai batik dengan suhu tertinggi adalah 

32
0
C.Sedangkan saat terjadi aktivitas nglorod, peningkatan suhu terjadi pada area 

nglorod itu sendiri serta area waterglass dengan suhu tertinggi adalah 32
0
C.Suhu rata-

rata di dalam ruang adalah 28,5
0
C yang berarti tidak sesuai standart SNI namun masih 

pada ambang yang disyaratkan KEMENKES RI. 
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2. Analisis kecepatan angin eksisting 

Data survei yang didapatkan saat pekerja melakukan aktivitas produksinya 

adalah sebagai berikut: 

a. Saat tidak terjadi aktivitas yang menghasilkan panas dari proses produksinya 

(nglorod dan pengeringan pola batik) 

Tabel 4. 5  Kondisi kecepatan angin ruang produksi batik Sido Mukti (pengukuran langsung) 

Area 

Aktivitas 

Titik 

ukur 

(TU) 

Kecepatan 

angin 

(m/s) 

Kondisi Keterangan 

Menggambar 

pola batik 
A1 0,6 

Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

Membatik 

printing 
B1 1,2 

Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

 B2 1,2 
Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

 B3 1,0 
Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

 B4 1,0 
Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

 B5 0,8 
Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 
Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

 B6 0,9 
Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

 B7 0,8 
Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

 B8 0,7 
Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

 B9 0,6 
Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

 B10 0,6 
Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

 B11 0,5 
Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 
Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

 B12 0,4 
Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

 B13 0,5 
Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

 B14 0,5 
Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

 B15 0,4 
Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

 B16 0,2 Nyaman 
Sesuai standart SNI dan 

KEMENKES RI 

 B17 0,2 Nyaman 
Sesuai standart SNI dan 

KEMENKES RI 

 
B18 0,2 Nyaman 

Sesuai standart SNI dan 

KEMENKES RI 

 B19 0,2 Nyaman 
Sesuai standart SNI dan 

KEMENKES RI 

 B20 0,2 Nyaman 
Sesuai standart SNI dan 

KEMENKES RI 

Mewarna C1 0,2 Nyaman 
Sesuai standart SNI dan 

KEMENKES RI 

 C2 0,5 
Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 
Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 
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Area 

Aktivitas 

Titik 

ukur 

(TU) 

Suhu 

(0C) 
Kondisi Keterangan 

 C3 0,4 
Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

Nglorod 

D1 0,6 
Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

D2 0,7 
Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 
Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

Mencuci E1 0,5 
Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

 E2 0,5 
Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

 E3 0,7 
Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

Waterglass F1 0,6 
Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

b. Saat terjadi proses menghilangkan lilin pada kain batik dengan perebusan dan 

pencelupan kain pada air yang dipanaskan diatas tungku (nglorod). 

Tabel 4. 6 Kondisi kecepatan angin ruang produksi batik Sido Mukti (pengukuran langsung) 

Area 

Aktivitas 

Titik 

ukur 

(TU) 

Kecepatan 

angin 

(m/s) 

Kondisi Keterangan 

Menggamb

ar pola 

batik 

A1 0,7 
Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

Membatik 

printing 
B1 1,1 

Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

 B2 1,2 
Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

 B3 1,1 
Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

 B4 1,0 
Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

 B5 0,9 
Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

 B6 0,9 
Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

 B7 0,8 
Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

 B8 0,7 
Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 
Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

 B9 0,6 
Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

 B10 0,6 
Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

 B11 0,5 
Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

 B12 0,4 
Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

 B13 0,5 
Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

 B14 0,5 
Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 
Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 
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Area 

Aktivitas 

Titik 

ukur 

(TU) 

Kecepatan 

angin 

(m/s) 

Kondisi Keterangan 

 B16 0,2 Nyaman 
Sesuai standart SNI dan 

KEMENKES RI 

 B17 0,2 Nyaman 
Sesuai standart SNI dan 

KEMENKES RI 

 B18 0,2 Nyaman 
Sesuai standart SNI dan 

KEMENKES RI 

 B19 0,2 Nyaman 
Sesuai standart SNI dan 

KEMENKES RI 

 B20 0,2 Nyaman 
Sesuai standart SNI dan 

KEMENKES RI 

Mewarna 

C1 0,2 Nyaman 
Sesuai standart SNI dan 

KEMENKES RI 

C2 0,3 
Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

C3 0,3 
Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

Nglorod D1 0,4 
Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

 D2 0,4 
Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

Mencuci 

E1 0,3 
Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 
Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

E2 0,3 
Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

E3 0,4 
Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

Waterglass F1 0,3 
Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

 

c. Saat terjadi proses mengeringkan pola batik dengan kompor pemanas 

Tabel 4. 7 Kondisi kecepatan angin ruang produksi batik Sido Mukti (pengukuran langsung) 

Area 

Aktivitas 

Titik 

ukur 

(TU) 

Kecepatan 

angin 

(m/s) 

Kondisi Keterangan 

Menggamb

ar pola 

batik 

A1 0,6 
Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

Membatik 

printing 
B1 1,2 

Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

 B2 1,2 
Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

 B3 1,0 
Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

 B4 1,0 
Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

 B5 0,8 
Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

 B6 0,9 
Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

 B7 0,8 
Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 
Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

 B8 0,7 
Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 
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Area 

Aktivitas 

Titik 

ukur 

(TU) 

Kecepatan 

angin 

(m/s) 

Kondisi Keterangan 

 B13 0,5 
Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

 B14 0,5 
Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

 B15 0,4 
Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

 B16 0,2 
Nyaman Sesuai standart SNI dan 

KEMENKES RI 

 B17 0,2 
Nyaman Sesuai standart SNI dan 

KEMENKES RI 

 B18 0,2 
Nyaman Sesuai standart SNI dan 

KEMENKES RI 

 B19 0,3 
Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

 B20 0,3 
Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

Mewarna 

C1 0,3 
Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

C2 0,3 
Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

C3 0,3 
Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 
Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

Nglorod 

D1 0,4 
Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

D2 0,4 
Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

Mencuci 

E1 0,3 
Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

E2 0,3 
Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

E3 0,4 
Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

Waterglass F1 0,3 
Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 
Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

Dari ketiga kondisi aktivitas diatas diketahui bahwa kecepatan angin rata-rata 

yang bergerak didalam ruang produksi batik Sido mukti adalah 0,6 m/s dengan 

kecepatan angin tertinggi berada pada area aktivitas membatik printing sisi timur dan 

area nglorod serta waterglass. Kondisi kecepatan angin di dalam ruang tersebut tidak 

sesuai standart SNI dan KEMENKES RI. 

 

3. Analisis perbandingan suhu dan kecepatan angin eksistingterhadap kenyamanan 

termal 

a. Saat tidak terjadi aktivitas yang menghasilkan panas dari proses produksinya 

(nglorod dan pengeringan pola batik) 

Tabel 4. 8 Kondisi kecepatan angin ruang produksi batik Sido Mukti (pengukuran langsung) 
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Area 

Aktivitas 

Titik 

ukur 

(TU) 

Suhu 

(
0
C) 

Kecepatan 

angin 

(m/s) 

Keterangan 

Menggamba

r pola batik 
A1 280 0,6 Nyaman 

Membatik 
printing 

B1 290 1,2 Nyaman 

 B2 290 1,2 Nyaman 

 B3 300 1,0 Tidak nyaman 

 B4 280 1,0 Nyaman 

 B5 290 0,8 Nyaman 

 B6 290 0,9 Nyaman 

 B7 300 0,8 Tidak nyaman 

 B8 280 0,7 Nyaman 

 B9 290 0,6 Tidak nyaman 

 B10 290 0,6 Tidak nyaman 

 B11 300 0,5 Tidak nyaman 
 B12 280 0,4 Nyaman 

 B13 290 0,5 Nyaman 

 B14 300 0,5 Tidak nyaman 

 B15 290 0,4 Tidak nyaman 

 B16 320 0,2 Tidak nyaman 

 B17 300 0,2 Tidak nyaman 
 B18 300 0,2 Tidak nyaman 

 B19 310 0,2 Tidak nyaman 

 B20 300 0,2 Tidak nyaman 

Mewarna 

C1 310 0,2 Tidak nyaman 

C2 320 0,5 Tidak nyaman 

C3 290 0,4 Tidak nyaman 

Nglorod 
D1 280 0,6 Nyaman 

D2 290 0,7 Nyaman 

Mencuci 

E1 280 0,5 Tidak nyaman 

E2 280 0,5 Tidak nyaman 

E3 280 0,7 Nyaman 

Waterglass F1 280 0,6 Nyaman 

 

b. Saat terjadi proses menghilangkan lilin pada kain batik dengan perebusan dan 

pencelupan kain pada air yang dipanaskan diatas tungku (nglorod). 

Tabel 4. 9 Kondisi kecepatan angin ruang produksi batik Sido Mukti (pengukuran langsung) 

Area 

Aktivitas 

Titik 

ukur 

(TU) 

Suhu 

(
0
C) 

Kecepatan 

angin 

(m/s) 

Keterangan 

Menggamba

r pola batik 
A1 280 0,6 Nyaman 

Membatik 

printing 
B1 290 1,2 Nyaman 

 B2 290 1,2 Nyaman 

 B3 300 1,0 Nyaman 

 B4 280 1,0 Nyaman 
 B5 290 0,8 Nyaman 

 B6 290 0,9 Nyaman 

 B7 300 0,8 Tidak nyaman 

 B8 280 0,7 Nyaman 

 B9 290 0,6 Tidak nyaman 
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Area 

Aktivitas 

Titik 

ukur 

(TU) 

Suhu 

(0C) 
Kondisi Keterangan 

 B10 290 0,6 Tidak nyaman 

 B11 300 0,5 Tidak nyaman 

 B12 280 0,4 Tidak nyaman 

 B13 290 0,5 Tidak nyaman 

 B14 300 0,5 Tidak nyaman 

 B15 290 0,4 Tidak nyaman 

 B16 290 0,2 Tidak nyaman 

 B17 300 0,2 Tidak nyaman 

 B18 280 0,2 Tidak nyaman 

 B19 290 0,2 Tidak nyaman 
 B20 290 0,3 Tidak nyaman 

Mewarna 

C1 290 0,4 Tidak nyaman 

C2 300 0,6 Tidak nyaman 

C3 280 0,4 Tidak nyaman 

Nglorod 
D1 310 0,5 Tidak nyaman 

D2 300 0,7 Tidak nyaman 

Mencuci 

E1 300 0,5 Tidak nyaman 

E2 280 0,6 Nyaman 

E3 290 0,6 Tidak nyaman 

Waterglass F1 320 0,8 Tidak nyaman 

 

c. Saat terjadi proses mengeringkan pola batik dengan kompor pemanas 

Tabel 4. 10 Kondisi kecepatan angin ruang produksi batik Sido Mukti (pengukuran langsung) 

Area 

Aktivitas 

Titik 

ukur 

(TU) 

Suhu 

(
0
C) 

Kecepatan 

angin 

(m/s) 

Keterangan 

Menggamb

ar pola 
batik 

A1 290 0,6 Tidak nyaman 

Membatik 
printing 

B1 290 1,1 Nyaman 

B2 280 1,0 Nyaman 

B3 290 1,1 Nyaman 

B4 290 1,0 Nyaman 

B5 300 0,8 Tidak nyaman 

B6 310 0,9 Tidak nyaman 

B7 300 0,8 Tidak nyaman 

B8 310 0,7 Tidak nyaman 

B9 320 0,6 Tidak nyaman 

B10 310 0,6 Tidak nyaman 
B11 300 0,5 Tidak nyaman 

B12 310 0,4 Tidak nyaman 

B13 300 0,5 Tidak nyaman 

B14 320 0,5 Tidak nyaman 

B15 310 0,4 Tidak nyaman 

B16 300 0,2 Tidak nyaman 

B17 310 0,2 Tidak nyaman 

B18 300 0,2 Tidak nyaman 

B19 320 0,2 Tidak nyaman 

B20 310 0,3 Tidak nyaman 

Mewarna 

C1 300 0,4 Tidak nyaman 

C2 300 0,6 Tidak nyaman 

C3 280 0,4 Tidak nyaman 
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Area 

Aktivitas 

Titik 

ukur 

(TU) 

Suhu 

(0C) 

Kecepatan 

angin 

(m/s) 

Keterangan 

Nglorod 
D1 280 0,5 Tidak nyaman 

D2 280 0,7 Nyaman 

Mencuci 

E1 290 0,5 Tidak nyaman 

E2 280 0,6 Nyaman 

E3 280 0,6 Nyaman 

Waterglass F1 280 0,6 Nyaman 

Dari ketiga analisis kondisi kenyamanan termal di dalam ruang, diketahui bahwa 

kondisi di dalam ruang produksi batik Sido mukti adalah tidak nyaman yang dimana 

kenyamanan hanya dirasakan oleh 33% dari 30 titik pekerja yang diamati. 
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4.1.2 Objek Penelitian 2 : Industri rumahan batik Satrio Manah 

A. Kondisi Eksisting 

Bangunan yang berada pada tapak industri rumahan batikSatrio Manah adalah 

terdiri dari bangunan rumah hunian pemilik, ruang istirahat pekerja, ruang produksi 

batik, galeri serta bekas kandang ayam yang sudah tidak difungsikan lagi. Bangunan ini 

berada di daerah pedesaan dan tapak bangunannya dikelilingi pagar massif batu bata 

ringan dengan ketinggian 3 meter dan pagar pintu masuk dari besi ringan dengan lebar 

4,2 meter dengan ketinggian yang sama. Berbeda dengan yang lain, pagar batu bata 

ringan pada sisi timur, ruang istirahat pekerja memiliki lubang sebesar 1 x 3 meter di 

ketinggian 1 meter pada setiap dinding seluas 3 x 4 meter. (Gambar 4.29 dan Gambar 

4.30). 

  

 

Pada tapak banyak tumbuh beberapa tanaman pohon dengan ketinggian > 2 

meter yaitu tanaman nagka, pisang, mangga, jambu dan beberapa jenis tanaman pohon 

lainnya. Tanaman perdu dengan ketinggian 1,5-2 meter yaitu buah naga, tanaman 

salam, tanaman buah naga, serta beberapa tanaman semak dengan ketinggian < 1 meter 

seperti tanaman talas, flamboyant dan lain-lain. Beberapa tanaman perdu berada pada 

sisi utara pagar yang berlubang dan depan ruang istirahat pekerja serta banyak tanaman 

perdu yang lain dan semak pada sisi timur ruang membati tulis-cap. (Gambar 4.31) 

 

Gambar 4. 30   Eksisting vegetasi pada tapak. 

Gambar 4. 28  Eksisting pagar besi (entrance). Gambar 4. 29  Eksisting pagar sisi selatan. 
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Luas area terbangun di industri rumahan batikSatrio Manah adalah 611 m
2
 

dengan luas ruang produksi batiknya adalah 72 m
2
.Ketinggian seluruh bangunan pada 

tapak adalah ketinggian 1 lantai.Denah ruang produksi batik tulis-cap memanjang dari 

selatan-utara sedangkan ruang istirahat pekerja yang berada pada sebelah selatan ruang 

produksi batik tulis-cap memanjang dari arah timur-barat.Lokasi area aktivitas nglorod 

terpisah dari area ruang produksi membatik tulis-cap yaitu berada pada sisi barat ruang 

galeri dan rumah tinggal yang dipisahkan oleh kandang ayam yang sudah tidak terpakai. 

Aktivitas yang terjadi di ruang produksi batik tulis-cap adalah mempersiapkan 

pembuatan batik (meramu obat), menggambar pola, membatik dengan lilin (batik tulis 

dan cap), nyolet dan pewarnaan.Ruang menggambar pola, membatik tulis dan cap 

berada pada area paling timur pada area ini. Sedangkan area meramu obat, nyolet dan 

pewarnaan berada pada sisi barat area membatik tulis-cap yang dibatasi oleh dinding 

setinggi 1,3 meter. (Gambar 4.32 dan Gambar 4.33) 

 

Gambar 4. 31  Aktivitas dan kondisi ruang produksi batik tulis-cap Satrio Manah. 

 

Gambar 4. 32  Kondisi area nglorod batikSatrio Manah. 

Area aktivitas produksi yang diamati di ruang produksi batik Satrio Manahyaitu 

area aktivitas produksi batik tulis-cap yang terdiri dari aktivitas menggambar pola, area 

membatik tulis, membatik cap dan area pewarnaan serta areanglorodyang terdiri dari 

area pencucian dan nglorodyang terletak pada massa yang berbeda dari ruang produksi 



 
 

batik tulis-cap. Pada sisi barat area nglorod berhubungan langsung dengan 2 kamar mandi dan pada sisi timur adalah kandang ayam yang sudah 

tak difungsikan sehingga digunakan sebagai tempat penyimpanan kayu bakar. (Gambar 4.34) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 33  Layout industri rumahan batik Satrio Manah dan fokus kajian. 
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Pada observasi lapangan yang dilakukan pada ruang produksi batik Satrio 

Manah, tidak ditemukan satu jenis jendela pun yang digunakan.Pada objek ini seluruh 

lubang tidak memiliki penutup, kecuali bukaan yang berada pada dinding sebelah barat 

yang menggunakan roster vertikal. Karena suatu batasan yang telah disebutkan pada bab 

3, jenis roster tersebut pada simulasi akan disederhanakan menjadi jenis jendela jalusi 

vertikal. Sedangkan pada area aktivitas produksi nglorod dan pencucian yang terpisah 

dari area produksi batik tulis-cap dan seluruh aktivitas dilakukan pada bangunan terbuka 

tanpa dinding sehingga tidak ditemukan jenis jendela apapun pada area 

nglorod.(Gambar 4.35 -  Gambar 4.39) 

 

Gambar 4. 34   Posisi bukaan pada denah ruang produksi batik tulis-cap Satrio Manah. 

 

 

Gambar 4. 35  Posisi bukaan sisi timur ruang produksi batik tulis-cap Satrio Manah. 

 

Gambar 4. 36   Posisi inlet sisi selatan ruang produksi batik tulis-cap Satrio Manah. 

Ia 

Ib 

Ic 

II III 

IV 

V 

VI 
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Gambar 4. 37  Posisi outlet sisi utara ruang produksi batik tulis-cap Satrio Manah. 

 

 

Gambar 4. 38  Posisi outlet sisi barat ruang produksi batik tulis-cap Satrio Manah. 

Keterangan: 

Bukaan 
Luas 

(m2) 

Ketinggian 

(m) 
Jenis jendela eksisiting 

Kondisi saat aktivitas 

proses produksi 

Ia 8,0 1,2 Lubang ventilasi Terbuka penuh 

Ib 12,0 3,0 Lubang ventilasi Terbuka penuh 

Ic 8,0 1,2 Lubang ventilasi Terbuka penuh 

II 1,6 0 Lubang pintu Terbuka penuh 

III 5,0 2,0 Lubang gable Terbuka penuh 

IV 1,6 1,2 Jendela jalusi vertikal Terbuka penuh 

V 1,6 1,2 Jendela jalusi vertikal Terbuka penuh 

VI 1,6 0 Lubang pintu Terbuka penuh 

B. Analisis aliran udara di luar bangunan 

Jenispagar pada industri rumahan batik Satrio Manah berupa pagar massif batu 

bata ringan dengan ketinggian 3 meter dan pagar besi ringan dengan lebar 4,2 meter 

dengan ketinggian yang sama yang selalu dibuka karena merupakan pintu masuk utama. 

Berbeda dengan yang lain, pagar batu bata ringan pada sisi timur, ruang istirahat pekerja 

memiliki lubang sebesar 1 x 3 meter di ketinggian 1 meter pada setiap dinding seluas 3 

x 4 meter. (Gambar 4.43) 
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Gambar 4. 39  Lokasi pagar pada industri rumahan batik Satrio Manah. 

Data dari pengukuran lapangan menunjukkan kecepatan angin di sebelah utara 

pagar batu bata ringan berlubang dan menggunakan kisi-kisi vertikal pada sisi 

timurmemiliki kecepatan angin lebih tinggi dibandingkan dari kecepatan angin pada 

sebelah utara pagar massif batu bata ringan tanpa lubang di sisi tenggara.Kondisi 

tersebut menunjukkan bahwaketinggian pagar massif dapat mengurangi kecepatan angin 

ke dalam bangunan. 

 Pada tapak banyak terdapat tanaman pohon dengan ketinggian > 2 meter, 

tanaman perdu, serta beberapa tanaman semak dengan ketinggian < 1 meter seperti 

tanaman talas dan flamboyant pada sisi timur massa II. Beberapa tanaman perdu berada 

pada sisi utara pagar yang berlubang dan sekitar massa I yang merupakan area aktivitas 

mencuci batik dan nglorod. 

Pada hasil pengukuran di lapangan, sisi utara pagar yang berlubang dengan 

penghalang tanaman perdu memiliki kecepatan lebih rendah dibandingkan sisi utara 

pagar yang berlubang tanpa penghalang tanaman perdu.Hal ini menunjukkan 

penghalang berupa tanaman perdu dengan jarak 2 meter dapat menyebabkan turunnya 

kecepatan angin setelah menerpa penghalang tanaman tersebut. 

Vegetasi berupa tanaman semak dan perdu dengan jarak 5 meter pada timur dari 

massa II, tidak mempengaruhi kecepatan angin di dalam ruang yang ditunjukkan dengan 

kondisi rata-rata aliran udara pada massa II tersebut adalah cukup kuat sehingga 

kenyamanan pekerja terpenuhi saat melakukan aktivitasnnya. Begitu pula dengan lokasi 

tanaman pohon yang berada pada jarak 2,5 meter dari area aktivitas membatik tulis-cap 

Pagar besi ringan 

selalu dibuka  

Lubang dengan kisi-kisi 

vertikal 

Pagar tembok massif 
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juga tidak menjadi penghalang karena kondisi aliran udara yang dirasakan oleh pekerja 

adalah cukup kuat.  

Pada tapak terdapat bangunan rumah hunian pemilik, ruang istirahat pekerja, 

ruang produksi batik, galeri serta bekas kandang ayam yang sudah tidak difungsikan 

lagi.Rumah tinggal pemilik pada sisi selatan ruang produksi menyebabkan sisi timur 

ruang produksi berkecepatan rendah dan menyebabkan aliran udara dari area membatik 

keluar melalui pintu penghubung antara ruang produksi dan rumah tinggal. 

Area aktivitas produksi batik terbagi menjadi 2 massa, yaitu massa I yang 

merupakan area basah yang terdapat aktivitas mencuci batik dan nglorod dan massa II 

merupakan area kering yaitu area aktivitas menggambar pola hingga pewarnaan. 

Pembagian 2 massa tersebut untuk memisahkan zona area basah dan zona kering namun 

pada area kering masih terdapat area mewarna batik yang merupakan aktivitas yang 

seharusnya masuk ke dalam zona area basah. (Gambar 4.47) 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 40  Kondisi eksisting: Massa I (terdapat zona area basah dan kering) dan zona area kering saja 

pada massa II. 

 

 

 

 

Keterangan: 

 

Zona area basah 
 

Zona area kering 

+0,00 

 

+ 0,10 
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C. Analisis luas bukaan terhadap standart SNI 03-6572-2001 

Pada industry rumahan Satrio manah, ruang berbentuk mendekati bentuk semi 

terbuka yang dimah hasil setengan dari salah satu dinding terbuka tanpa adanya 

bukaan. Kondisi tersebut menyebabkan luas bukaan ruang produksi batik tulis-

cap Satrio manah telah memenuhi syarat dan standar SNI Tata cara perancangan 

sistem ventilasi dan pengkondisian udara pada bangunan gedung dalam 

klasifikasi bangunan klas 8 yang diketahui prosentase minimal bukaan adalah 

10% dari luas lantai. 

Tabel 4. 11 K Perbandingan luas bukaan eksisting dengan standar minimum SNI 03-6572-2001 

Ruang 
Luas Ruang 

(m
2
) 

Luas Bukaan 

Keterangan 
Ventilasi 

eksisting 

(m
2
) 

Ventilasi 

standart SNI 

(m
2
) 

Ruang produksi batik 

tulis-cap 
162,4 25,68 16,24 Sesuai 

D. Analisis jenis bukaan 

Bukaan pada ruang produksi batik Satrio Manah hanya ada pada ruang produksi 

batik tulis-cap. Ketinggian jendela tersebut berada pada ketinggian 1,00 meter yaitu 

berada pada ketinggian pekerja untuk membantu proses evaporasi keringat. Kondisi 

bukaan tersebut tetap dapat memaksimalkan aliran udara ke dalam ruang namun juga 

tetap dapat menjaga privasi di dalam ruang yang dimana bukaan tersebut berhubungan 

langsung dengan jalan warga. 

 

 

Gambar 4. 41  Kondisi eksisting: jenis jendela pada ruang produksi batik tulis-cap Satrio manah 
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E. Analisis alur proses produksi 

 

Gambar 4. 42  Layout Ruang Produksi Batik Satrio Manah 

 

 Hasil wawancara pekerja di ruang batik Satrio Manah, diketahui bahwa jenis 

batik yang diproduksi ada 3 jenis, yaitu batik tulis, batik cap, dan batik kombinasi cap-

tulis yang terjadi pada 1 ruang. Alur proses produksinya adalah: 

1. Batik tulis: 

 Membatik pola batik tulis dengan malam (lilin) 

 Nyolet (1-2 x sebelum proses mewarnai batik tahap pertama) 

 Menutup pola batik tulis dengan malam (lilin) 

 Mewarnai batik (dilakukan 1-2 x sebelum proses mewarnai batik tahap akhir) 

 Nglorod 

 Mencuci batik 

 Menjemur batik 

 

 

Menggambar pola 

batik dengan lilin 
(malam) 

Nyolet 

Menutup pola 

batik dengan lilin 

(malam) 

Ngerok 

Mewarnai Batik 

Nglorod 

Mencuci Batik 

Menjemur 

Batik Molani 
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Gambar 4. 43  Diagram alur proses produksi batik tulisSatrio Manah 

 

 

Gambar 4. 44  Alur proses produksi batik tulis pada layoutarea aktivitas pada ruang produksi batik Satrio 

Manah 

 

2. Batik cap: 

 Mencetak motif cap 

 Nyolet (nyolet dilakukan 1-2 x sebelum proses mewarnai batik tahap pertama) 

 Menutup pola batik tulis dengan malam (lilin) 

 Mewarnai batik (dilakukan 1-2 x sebelum proses mewarnai batik tahap akhir) 

 Nglorod 

 Mencuci batik 

 Menjemur batik 

Keterangan: 

Area molani 

Area membatik tulis 

Area nyolet 
Area mewarnai 

Area ngelorod 

Area pencucian 
Area penjemuran 

Area kering 

Area basah 
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Gambar 4. 45  Diagram alur proses produksi batik capSatrio Manah 

 

 

Gambar 4. 46  Alur proses produksi batik cap pada layoutarea aktivitas pada ruang produksi batik Satrio 

Manah 

 

 

Keterangan: 
Area membatik tulis 

Area membatik cap 

Area nyolet 
Area mewarnai 

Area ngelorod 

Area pencucian 

Area penjemuran 
Area kering 

Area basah 

Mencetak motif 

batik cap 

dengan lilin 
(malam) 

 

Nyolet 

Menutup pola 

batik dengan 

lilin (malam) 

Ngerok 

Mewarnai Batik 

Nglorod 

Mencuci Batik 

Menjemur 
Batik 
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3. Batik kombinasi cap-tulis: 

 Mencetak motif cap 

 Membatik pola batik tulis dengan malam (lilin) 

 Nyolet (aktivitas membatik pola dan nyolet dilakukan 1-2 x sebelum proses 

mewarnai batik tahap pertama) 

 Menutup pola batik tulis dengan malam (lilin) 

 Mewarnai batik (aktivitas menutup pola dan mewarnai batik dilakukan 1-2 x 

sebelum proses mewarnai batik tahap akhir) 

 Nglorod 

 Mencuci batik 

 Menjemur batik 

 

 

Gambar 4. 47  Diagram alur proses produksi batik kombinasi cap-tulis Satrio Manah 

Keterangan: 

Area molani 
Area membatik tulis 

Area membatik cap 

Area nyolet 

Area mewarnai 
Area ngelorod 

Area pencucian 

Area penjemuran 
Area kering 

Area basah 

Menggambar motif 

batik tulis dengan 

pensil (molani) 

 

Nyolet 

Menutup pola 

batik dengan lilin 

(malam) 

Ngerok 

Mewarnai Batik 

Nglorod 

Mencuci Batik 

Menjemur Batik 

Mencetak motif 

batik cap dengan 
lilin (malam) 

 

Menggambar motif 

batik tulis dengan lilin 

(malam) 
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Gambar 4. 48  Alur proses produksi batik kombinasi cap-tulis pada layoutarea aktivitas pada ruang 

produksi batik Satrio Manah 

  

 

Gambar 4. 49  Seluruh alur proses produksi batik pada layoutarea aktivitas pada ruang produksi batik 

Satrio Manah 

F. Analisis suhu dan kecepatan angin eksisting berdasarkan standart SNI dan 

KEMENKES RI 

Pengukuran kecepatan angin, suhu dan kelembaban eksisting pada objek 

penelitian Satrio Manah dilakukan pada saat pekerja melakukan proses produksi dari 
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pukul 09.00 – 15.00 WIB. Data dari hasil pengukuran kecepatan angin rata-rata di luar 

ruang produksi batik yaitu 3,1 m/s dan suhu di luar bangunan 28-31
0
C. 

Pengukuran kecepatan angin dan wawancara untuk mengetahui data persepsi 

dan kenyamanan pekerja saat terjadi aktivitas produksi batik. Pengukuran dan 

wawancara pada ruang produksi batik tidak dilakukan pada waktu yang sama karena 

suatu keterbatasan yang dimana aktivitas produksi tidak terjadi pada waktu yang sama.  

Berbeda dengan dua objek penelitian yang lain, pengukuran kecepatan angin dan 

wawancara yang dilakukan untuk mengetahui data persepsi dan kenyamanan pekerja 

saat tidak terjadi aktivitas proses produksi nglorod dan saat terjadi proses 

menghilangkan lilin pada kain batik dengan perebusan dan pencelupan kain pada air 

yang dipanaskan diatas tungku (nglorod)saja karena tidak terdapat aktivitas produksi 

batik printing.Wawancara persepsi dan kenyamanan pekerja dilakukan di beberapa titik 

yang telah di tentukan yaitu dimana posisi pekerja saat melakukan aktivitasnya yaitu 

sebagai berikut:(Gambar 4.40) 

 

Gambar 4. 50  Posisi titik pengukuran/ penelitian kenyamanan pekerja pada ruang produksi batikSatrio 

Manah. 

4. Analisis suhueksisting 

Data survei yang didapatkan saat pekerja melakukan aktivitas produksinya 

adalah sebagai berikut: 

d. Saat tidak terjadi aktivitas yang menghasilkan panas dari proses produksinya 

(nglorod dan pengeringan pola batik) 
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Tabel 4. 12 Kondisi suhu ruang produksi batik Satrio Manah (pengukuran langsung) 

Area 

aktivitas 

Titik 

ukur 

(TU) 

Suhu 

(
0
C) 

Kondisi Keterangan 

Menggamb

ar pola 

batik 

(molani) 

A1 280 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

Membatik 
tulis 

B1 280 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

B2 290 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

Nyolet 

D1 270 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

D2 280 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

Mewarnai 

batik 

E1 290 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

E2 290 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

E3 280 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

E4 280 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 
yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

E5 290 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

E6 280 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

E7 290 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

E8 290 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 
namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 
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Area 

aktivitas 

Titik 

ukur 

(TU) 

Suhu 

(0C) 
Kondisi Keterangan 

Mencuci 

F1 290 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

F2 290 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

F3 280 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 
yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

F4 290 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

F5 290 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

F6 290 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 
namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

Nglorod 

G1 300 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

G2 290 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

e. Saat terjadi proses menghilangkan lilin pada kain batik dengan perebusan dan 

pencelupan kain pada air yang dipanaskan diatas tungku (nglorod). 

Tabel 4. 13 Kondisi suhu ruang produksi batik Satrio Manah (pengukuran langsung) 

Area 

aktivitas 

Titik 

ukur 

(TU) 

Suhu 

(
0
C) 

Kondisi Keterangan 

Menggamb

ar pola 

batik 

(molani) 

A1 280 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

Membatik 

tulis 

B1 290 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 
yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

B2 290 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 
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Area 

aktivitas 

Titik 

ukur 

(TU) 

Suhu 

(0C) 
Kondisi Keterangan 

Nyolet 

D1 290 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

D2 280 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

Mewarnai 

batik 

E1 290 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 
yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

E2 290 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

E3 290 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

E4 280 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 
namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

E5 290 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

E6 280 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

E7 290 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 
namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

E8 290 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

Mencuci F1 290 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

 F2 290 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

 F3 280 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

 F4 290 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 
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Area 

aktivitas 

Titik 

ukur 

(TU) 

Suhu 

(0C) 
Kondisi Keterangan 

 F5 290 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

 F6 290 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

Nglorod 

G1 330 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 
yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

G2 320 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

Dari tabel diatas diketahui bahwa saat terjadi aktivitas nglorod suhu mencapai 

33
0
C.dan suhu rata-ratanya adalah 29

0
C. Kondisi tersebut tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang yang disyaratkan KEMENKES RI. 

5. Analisis kecepatan angin eksisting 

Data survei yang didapatkan saat pekerja melakukan aktivitas produksinya 

adalah sebagai berikut: 

a. Saat tidak terjadi aktivitas yang menghasilkan panas dari proses produksinya 

(nglorod dan pengeringan pola batik) 

Tabel 4. 14 Kondisi kecepatan angin ruang produksi batik Satrio Manah (pengukuran langsung) 

Area 

aktivitas 

Titik 

ukur 

(TU) 

Kecepatan 

angin 

(m/s) 

Kondisi Keterangan 

Menggamba

r pola batik 

(molani) 

A1 0,5 
Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

Membatik 

tulis 

B1 0,4 
Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 
Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

B2 0,4 
Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

Membatik 

cap 
C1 0,4 

Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

Nyolet 

D1 0,15 
Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

D2 0,15 
Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

Mewarnai 

batik 
E1 0,4 

Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

 E2 0,3 
Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 
Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

 E3 0,4 
Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

 E4 0,4 
Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 
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Area 

aktivitas 

Titik 

ukur 

(TU) 

Kecepatan 

angin 

(m/s) 

Kondisi Keterangan 

 E5 0,4 
Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

 E6 0,4 
Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

 E7 0,3 
Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

 E8 0,4 
Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

Mencuci 

F1 0,6 
Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

F2 0,7 
Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

F3 0,7 
Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

F4 0,6 
Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

F5 0,6 
Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

F6 0,6 
Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

Nglorod 

G1 0,7 
Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 
Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

G2 0,7 
Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

b. Saat terjadi proses menghilangkan lilin pada kain batik dengan perebusan dan 

pencelupan kain pada air yang dipanaskan diatas tungku (nglorod). 

Tabel 4. 15 Kondisi kecepatan angin ruang produksi batik Satrio Manah (pengukuran langsung) 

Area 

aktivitas 

Titik 

ukur 

(TU) 

Kecepatan 

angin 

(m/s) 

Kondisi Keterangan 

Menggamba

r pola batik 

(molani) 

A1 0,5 
Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

Membatik 

tulis 

B1 0,4 
Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

B2 0,4 
Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 
Membatik 

cap 
C1 0,4 

Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

Nyolet 

D1 0,15 
Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

D2 0,15 
Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

Mewarnai 

batik 
E1 0,4 

Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

 E2 0,3 
Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

 E3 0,4 
Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 
Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

 E5 0,4 
Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 
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Area 

aktivitas 
TU 

Kecepatan 

angin 

(m/s) 

Kondisi Keterangan 

 E6 0,4 
Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

 E7 0,3 
Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

 E8 0,4 
Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

Mencuci 

F1 0,6 
Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

F2 0,7 
Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 
Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

F3 0,7 
Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

F4 0,6 
Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

F5 0,6 
Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

F6 0,6 
Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

Nglorod 

G1 0,8 
Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

G2 0,7 
Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

 Dari kedua tabel diatas diketahui bahwa kecepatan angin rata-rata pada ruang 

produksi batik Satrio manah, 0,5-0,6 m/s. Kondisi kecepatan angin tersebut tidak 

seleuakan  standart SNI dan KEMENKES RI 

6. Analisis perbandingan suhu dan kecepatan angin eksistingterhadap standart 

kenyamanan termal 

a. Saat tidak terjadi aktivitas yang menghasilkan panas dari proses produksinya 

(nglorod dan pengeringan pola batik) 

Tabel 4. 16 Kondisi suhu ruang produksi batik Satrio Manah (pengukuran langsung) 

Area 

aktivitas 
TU 

Suhu 

(
0
C) 

Kecepatan 

angin 

(m/s) 

Keterangan 

Menggamba

r pola batik 

(molani) 

A1 280 0,5 Tidak nyaman 

Membatik 

tulis 

B1 280 0,6 Nyaman 

B2 290 0,6 Tidak nyaman 

Membatik 
cap 

C1 290 0,4 Tidak nyaman 

Nyolet 
D1 270 0,15 Tidak nyaman 

D2 280 0,15 Tidak nyaman 

Mewarnai 

batik 
E1 290 0,4 Tidak nyaman 

 E2 290 0,3 Tidak nyaman 

 E3 280 0,4 Tidak nyaman 

 E4 280 0,4 Tidak nyaman 

 E5 290 0,4 Tidak nyaman 
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Area 

aktivitas 
TU 

Suhu 

(0C) 

Kecepatan 

angin 

(m/s) 

Keterangan 

 E6 280 0,4 Tidak nyaman 

 E7 290 0,3 Tidak nyaman 

 E8 290 0,4 Tidak nyaman 

Mencuci 

F1 290 0,6 Tidak nyaman 

F2 290 0,7 Nyaman 

F3 280 0,7 Nyaman 

F4 290 0,6 Tidak nyaman 

F5 290 0,6 Tidak nyaman 

F6 290 0,6 Tidak nyaman 

Nglorod 
G1 300 0,8 Tidak nyaman 

G2 290 0,7 Nyaman 

b. Saat terjadi proses menghilangkan lilin pada kain batik dengan perebusan dan 

pencelupan kain pada air yang dipanaskan diatas tungku (nglorod). 

Tabel 4. 17 Kondisi suhu ruang produksi batik Satrio Manah (pengukuran langsung) 

Area 

aktivitas 
TU 

Suhu 

(
0
C) 

Kecepatan 

angin 

(m/s) 

Keterangan 

Menggamba

r pola batik 

(molani) 

A1 280 0,5 Tidak nyaman 

Membatik 
tulis 

B1 290 0,4 Tidak nyaman 
B2 290 0,4 Tidak nyaman 

Membatik 

cap 
C1 290 0,4 Tidak nyaman 

Nyolet 
D1 290 0,15 Tidak nyaman 

D2 280 0,15 Tidak nyaman 

Mewarnai 

batik 

E1 290 0,4 Tidak nyaman 

E2 290 0,3 Tidak nyaman 

E3 290 0,4 Tidak nyaman 

E4 280 0,4 Tidak nyaman 

E5 290 0,4 Tidak nyaman 

E6 280 0,4 Tidak nyaman 
E7 290 0,3 Tidak nyaman 

E8 290 0,4 Tidak nyaman 

Mencuci 

F1 290 0,6 Tidak nyaman 

F2 290 0,7 Nyaman 

F3 280 0,7 Nyaman 

F4 290 0,6 Tidak nyaman 

F5 290 0,6 Tidak nyaman 

F6 290 0,6 Tidak nyaman 

Nglorod 
G1 330 0,8 Tidak nyaman 

G2 320 0,7 Nyaman 
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4.1.3 Objek penelitian 3 : Industri rumahan batik Barong Gung 

A. Kondisi Eksisting 

Industri rumahan batik Barong Gung terdiri dari bangunan rumah tinggal, ruang 

produksi batik, galeri dan mushola.Industri ini berada di daerah pedesaan sehingga 

kompleks bangunan tersebut dibatasi oleh bangunan itu sendiri yang tidak 

menggunakan pagar keliling.Lokasi pagar pembatas antara rumah tinggal pemilik dan 

ruang produksi berada pada sisi barat daya bangunan rumah tinggal. Jenis pagar yang 

digunakan adalah pagar massif dari batu bata ringan berlubang dengan kisi-kisi vertikal 

dan pintu besi ringan yang selalu ditutup saat terjadi aktivitas proses produksi. 

 

Gambar 4. 51  Kondisi industri rumahan batik Barong Gung 

Bangunan ruang produksi batik Barong Gung terletak pada sisi barat daya rumah 

tinggal yang terbagi atas dua massa bangunan besar yaitu bangunan produksi batik tulis-

cap dan batik printing. Massa bangunan produksi batik tulis-cap memanjang dari timur-

barat, sedangkan bangunan produksi batik printing terletak di sebelah barat massa 

bangunan produksi batik tulis-cap yang ruangannya memanjang dari utara-selatan 

sehingga denahnya berbentuk ‘L’. Ketinggian ruang pada area batik tulis-cap adalah 4,8 

meter sedangkan ruang produksi batik printing adalah 3,7 meter. 

Area aktivitas produksi yang diamati pada ruang produksi batik tulis-cap Barong 

Gung adalah area membatik tulis, membatik cap, mewarna, mencuci dan nglorod karena 

merupakan area yang sering digunakan pekerja dalam melakukan aktivitas produksi 

batik. Sedangkan area aktivitas produksi pada ruang produksi batik printingBarong 

Gung adalah area mencetak pola batik dan mengeringkan pola batik printing pada meja 

produksi serta aktivitas mengunci warna kain batik (waterglass) pada barat laut ruang 

produksi batik printing. (Gambar 4.52 – 4.56) 
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Gambar 4. 54   Eksisting area nglorod 

 

 

Gambar 4. 55    Eksisting area produksi batik printing 

 

 
  

Gambar 4. 52   Eksisting area membatik 

tulis-cap 

Gambar 4. 53   Eksisting area pewarnaan 

dan pencucian 
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Gambar 4. 56  Layout industri rumahan batik Barong Gung dan fokus kajian. 

Ruang produksi batik tulis-cap memiliki bukaan dengan ketinggian 1,5 dan 2,4 

meter dari lantai pada dinding sisi selatan serta pada dinding sebelah utara ruang 
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produksi batik tulis-cap merupakan dinding dengan ketinggian 1,1 meter dari lantai dan 

selebihnya terbuka. Selain itu2 bukaan pada ketinggian 1,5 meter dinding sebelah barat 

ruang produksi batik tulis-cap berhubungan langsung dengan ruang produksi batik 

printing.(Gambar 4.59 – 4.62) 

 

 

 

Gambar 4. 57  Posisi bukaan pada denah ruang produksi batik Barong Gung. 

 

Gambar 4. 58  Posisi bukaan sisi selatan ruang produksi batik tulis-cap Barong Gung. 
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Gambar 4. 59   Posisi bukaan sisi utara ruang produksi batik tulis-cap Barong Gung. 

 

Gambar 4. 60  Posisi bukaan sisi barat ruang produksi batik tulis-cap Barong Gung. 

Bukaan jendela pada ruang produksi batik printing berada pada dinding sisi 

selatan dan timur serta pada sisi atap dan pintu yang menghubungkan ruang produksi 

batik printing dan mushola yang berada di sebelah utara ruang produksi batik printing. 

Selain itu pada ruang produksi batik printingBarong Gung ini terdapat 2 lubang pada 

atap yaitu pada ketinggian 3,0 meter dengan luas 1 m
2
 dan pada ketinggian 2,2 meter 

dengan luas 0,5 m
2
 yaitu sebagai berikut:(Gambar 4.63 – 4.65) 

 

Gambar 4. 61  Posisi bukaan sisi timur ruang produksi batik printing Barong Gung. 
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Gambar 4. 62  Posisi bukaan sisi selatan ruang produksi batik printing Barong Gung. 

 
Gambar 4. 63  Posisi bukaan sisi utara ruang produksi batik printing Barong Gung. 

 

Gambar 4. 64  Posisi bukaan pada siteplan ruang produksi batik printing Barong Gung 
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Keterangan: 

B. Analisis aliran udara di luar bangunan  

Elemen ruang luar berupa pagar yang berada pada sisi timur laut ruang produksi  

batik yang membatasi ruang produksi batik dan rumah tinggal. Menurut wawancara 

dengan pekerja, posisi dan jenis pagar dengan kisi-kisi horizontal dan pintu massif dari 

besi ringan pada sisi utara ruang produksi batik untuk menjaga privasi pekerja di dalam 

ruang produksi saat melakukan aktivitasnya.Sedangkan elemen vegetasi tidak ada pada 

fokus penelitian ruang produksi batik Barong Gung.Bangunan ruang produksi batik 

tulis-cap memanjang dari timur-barat, sedangkan ruang produksi batik printing 

memanjang dari utara-selatan sehingga aliran udara dengan kecepatan angin lebih 

maksimal diterima oleh orientasi bangunan pada ruang produksi batik tulis-cap. 

 

 

 

Bukaan 
Luas 

(m2) 

Ketinggian 

(m) 

Jenis jendela 

eksisiting 

Kondisi saat aktivitas 

proses produksi 

I 0,4 2,0 Jendela jalusi Terbuka penuh 

II 0,4 2,1 Jendela jalusi Tertutup 

III 0,4 2,0 Jendela jalusi Terbuka penuh 

IV 0,2 2,1 Jendela jalusi Terbuka penuh 

V a 0,4 2,0 Jendela jalusi Terbuka penuh 

V b 0,36 2,0 Jendela jalusi Terbuka penuh 

VI a 0,2 2,1 Jendela jalusi Terbuka penuh 

 VI b 0,48 2,1 Jendela jalusi Tertutup 

VII 0,15 1,0 Jendela jalusi Terbuka penuh 

VIII 0,15 2,0 Jendela jalusi Terbuka penuh 

IX 0,5 2,1 Jendela atap Tertutup 

X 0,94 1,0 Jendela atap Terbuka penuh 

XI 0,04 2,1 Lubang ventilasi Tertutup 

XII 

a,b,c 
0,04 1,0 Lubang ventilasi 

Terbuka penuh 

XIII 1,6 2,1 Pintu tunggal Tertutup 

XIV 0,75 1,0 Jendela jalusi Terbuka penuh 

XV 2,4 2,1 
Pintu tunggal tanpa 

daun pintu 

Tertutup 

XVI 12,15 1,0 Lubang ventilasi Terbuka penuh 

XVII 0,15 2,0 Jendela jalusi Terbuka penuh 

XVIII 0,15 2,0 Jendela jalusi Terbuka penuh 

XIX 4,7 2,0 Lubang ventilasi Terbuka penuh 

XX a,b 13,5 2,1 Lubang ventilasi Terbuka penuh 

XXI 4,14 2,0 Lubang ventilasi Terbuka penuh 

XXII 5,41 2,1 Lubang ventilasi Terbuka penuh 

XXIII 4,67 2,0 Lubang ventilasi Terbuka penuh 

XI 0,04 2,0 Lubang ventilasi Terbuka penuh 
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Gambar 4. 65  Kondisi eksisting ruang luar industri rumahan batik Barong Gung 

Keterangan: 

 

Area rumah tinggal 

 

Area ruang produksi 

 
Lokasi lubang pagar 

 

Pagar besi massif 
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Lokasi ruang produksi batik yang berada pada sisi paling selatan akan 

mendapatkan aliran udara langsung dari arah datang angin yaitu dari arah timur-

tenggara tanpa penghalang pagar yang berada pada sisi utara ruang produksi. Namun 

pada jarak 9 meter dari utara ruang produksi batik tulis-cap merupakan rumah tinggal 

pemilik dan sebelah timur ruang produksi batik tulis-cap juga rumah tinggal pemilik 

yang mempengaruhi aliran udara dari ruang produksi batik tulis-cap yang akan 

cenderung mengalir ke timur laut yaitu ke daerah bertekanan negatif karena terhalangi 

bangunan tersebut. 

Bangunan ruang produksi batik tulis-cap memanjang dari timur-barat, 

sedangkan ruang produksi batik printing memanjang dari utara-selatan sehingga aliran 

udara dengan kecepatan angin lebih maksimal diterima oleh ruang produksi batik tulis-

cap.Pada jarak 9 meter dari utara ruang produksi batik tulis-cap merupakan rumah 

tinggal pemilik dan sebelah timur ruang produksi batik tulis-cap juga rumah tinggal 

pemilik. Posisi rumah tinggal pemilik yang berada pada sisi timur ruang batik tulis-cap 

berpengaruh terhadap aliran udara dari ruang produksi batik tulis-cap yang akan 

cenderung mengalir ke timur laut yaitu ke daerah bertekanan negatif karena terhalangi 

bangunan tersebut. 

C. Analisis luas bukaan terhadap standart SNI 03-6572-2001 

Saat terjadinya aktivitas produksi, bukaan di ruang produksi batik tulis-cap yang 

terbuka terhadap arah datang angin timur-tenggara adalah seluruh jendela jalusi 

matidengan kisi-kisi terbuka penuh horizontal pada ketinggian 1,5 meter dan 2,4 meter. 

Sedangkan bukaan pada ruang produksi batik printing yang terbuka saat proses 

produksi adalah lubang pintu dan bukaan pada sisi barat area waterglass pada sisi timur 

ruang produksi, 2 jendela jalusi mati horizontal dengan kisi-kisi terbuka penuh pada 

ketinggian 1,5meter pada dinding selatan, dan 4 lubang ventilasi pada dinding sisi utara 

ruang. (Gambar 4.66) 
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Gambar 4. 66  Kondisi eksisting bukaan pada ruang produksi batik Barong Gung 

Prosentase luas bukaan ruang produksi batik tulis-cap Barong Gung adalah 5 % 

dari luas lantainya, sedangkan pada ruang produksi batik printing adalah 1,4 % dari luas 

lantai. Luas bukaan ruang produksi batik Barong gung yang telah memenuhi standar 

minimal bukaan 10 % dari lantai menurut SNI Tata cara perancangan sistem ventilasi 

dan pengkondisian udara pada bangunan gedung dalam klasifikasi bangunan klas 8 

adalah ruang produksi batik tulis-cap. 

D. Analisis jenis bukaan 

Jenis jendela yang digunakan pada ruang produksi batik tulis-cap Barong Gung 

yaitu bukaan yang berada pada dinding sebelah selatan yaitu jendela jalusi dengan kisi-

kisi terbuka penuh horizontal. (Gambar 4.76) 
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Gambar 4. 67  Lokasi jendela jaluasi pada ruang produksi batik tulis-cap Barong Gung 

Pada ruang produksi batik printingBarong Gung juga menggunakan jenis jendela 

jalusi dengan kisi-kisi terbuka penuh horizontal yang menurut pekerja dapat menjaga 

privasi pekerja saat melakukan aktivitasnnya di dalam ruang. (Gambar 4.78) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 68  Lokasi jendela jaluasi pada ruang produksi batikprinting Barong Gung 

Jendela jalusi  

Jendela jalusi 
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Posisi ketinggian bukaan pada ruang produksi batik printing berada di 

ketinggian yang mendekati posisi pekerja saat melakukan aktivitasnya yaitu pada 

ketinggian 1,5 meter sehingga aliran udara dapat sejuk ke area tubuh pekerja untuk 

membantu proses evaporasi dan menurut pekerja tidak mengganggu bara api saat proses 

pengeringan batik printing dengan kompor. 

Lubang pintu pada sisi timur ruang produksi batik printing dapat mengalirkan 

udara pada posisi pekerja saat berdiri namun menurut pekerja kondisi tersebut 

menyebabkan turunnya kualitas produksi batik karena pola akan meluber saat dalam 

kondisi basah dan mengganggu bara api saat proses pengeringan batik printing dengan 

kompor. Oleh karena itu dapat dilakukan penambahan pintu. 

Jenis jendela atap yang digunakan pada lubang atap sisi barat ruang adalah jenis 

jendela atap skylight dan terdapat lubang atap pada ujung utara atap pelana ruang 

produksi batik printing.Menurut wawancara, pekerja batik printing pada titik B23-B24 

merasa nyaman. Hal tersebut terjadi karena terdapat lubang atap menyebabkan daya 

hisap yang dapat mengeluarkan panas dari dalam ruang melalui stack effect. 

Jendela pada atap sisi barat ruang tidak banyak mempengaruhi kenyamanan 

pekerja.Selain itu jenis jendela skylight tersebut mampu menghindari aliran air hujan/ 

sinar matahari langsung dari luar yang dapat masuk ke dalam ruang. 

 

E. Analisis alur proses produksi 

Ruang produksi batik Barong Gung terdiri dari 2 bangunan besar, yaitu 

bangunan pertama yang terdiri dari ruang produksi batik tulis-cap dan ruang 

penyimpanan bahan serta bangunan kedua merupakan bangunan yang merupakan satu 

ruang besar untuk produksi batik printing. 
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Gambar 4. 69  Layout Ruang Produksi Batik Barong Gung 

 

Seiring berkembangnya zaman, jenis batik diproduksi oleh Industri Rumahan 

batik Barong gung beragam, antara lain batik tulis, batik cap, batik cap-tulis, batik, batik 

printing dan batik kombinasi printing-tulis. Alur proses produksi untuk setiap produki 

batik adalah sebagai berikut: 

4. Batik tulis: 

 Membatik pola batik tulis dengan malam (lilin). 

 Nyolet(1-2 kali sebelum proses mewarnai batik tahap pertama). 

 Menutup pola batik tulis dengan malam (lilin). 

 Mewarnai batik (dilakukan 1-2 kali sebelum proses mewarnai batik tahap akhir). 

 Nglorod. 

 Mencuci batik. 

 Menjemur batik. 
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Gambar 4. 70  Diagram alur proses produksi batik tulisBarong Gung. 

 

Gambar 4. 71  Alur proses produksi batik tulis pada layoutarea aktivitas pada ruang produksi batik 

Barong gung 

5. Batik cap: 

 Mencetak motif cap. 

 Nyolet(dilakukan 1-2 kali sebelum proses mewarnai batik tahap pertama). 

 Menutup pola batik tulis dengan malam (lilin). 

Keterangan: 

Area membatik tulis 

Area mewarnai 
Area nglorod 

Area pencucian 

Area penjemuran 
Area kering 

Area basah 

Menggambar 

pola batik 

dengan lilin 

(malam) 

Nyolet 

Menutup pola 

batik dengan 

lilin (malam) 

Ngerok 

Mewarnai Batik 

Nglorod 

Mencuci Batik 

Menjemur 

Batik 
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 Mewarnai batik (dilakukan 1-2 kali sebelum proses mewarnai batik tahap akhir). 

 Nglorod. 

 Mencuci batik. 

 Menjemur batik. 

 

 

Gambar 4. 72  Diagram alur proses produksi batik capBarong Gung. 

 
Gambar 4. 73  Alur proses produksi batik cap pada layoutarea aktivitas pada ruang produksi batik Barong 

gung 

Keterangan: 

Area membatik tulis 
Area membatik cap 

Area mewarnai 

Area nglorod 

Area pencucian 
Area penjemuran 

Area kering 

Area basah 

Mencetak motif 

batik cap 

dengan lilin 

(malam) 

 

Nyolet 

Menutup pola 

batik dengan 

lilin (malam) 

Ngerok 

Mewarnai Batik 

Nglorod 

Mencuci Batik 

Menjemur 

Batik 
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6. Batik kombinasi cap-tulis: 

 Mencetak motif cap. 

 Membatik pola batik tulis dengan malam (lilin). 

 Nyolet(aktivitas membatik pola dan nyoletdilakukan 1-2 kali sebelum proses 

mewarnai batik tahap pertama). 

 Menutup pola batik tulis dengan malam (lilin). 

 Mewarnai batik (aktivitas menutup pola dan mewarnai batik dilakukan 1-2 kali 

sebelum proses mewarnai batik tahap akhir). 

 Nglorod. 

 Mencuci batik. 

 Menjemur batik. 

 

 

Gambar 4. 74  Diagram alur proses produksi batik kombinasi cap-tulisBarong Gung. 

Keterangan: 
Area membatik tulis 

Area membatik cap 

Area mewarnai 
Area nglorod 

Area pencucian 

Area penjemuran 

Area kering 
Area basah 

Menggambar 

motif batik tulis 

dengan lilin 

(malam) 

 

Nyolet 

Menutup pola 

batik dengan 

lilin (malam) 

Ngerok 

Mewarnai Batik 

Nglorod 

Mencuci Batik 

Menjemur 

Batik 

Mencetak motif 

batik cap 

dengan lilin 

(malam) 
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Gambar 4. 75  Alur proses produksi batik tulis-cap pada layoutarea aktivitas pada ruang produksi batik 

Barong gung 

 

7. Batik printing (malam): 

 Menyiapkan kain mori dengan kencang pada meja produksi. 

 Mencetak pola batik printingyaitu dengan menuangkan pewarna (malam) pada 

plankan cetak yang diletakkan di atas kain(dilakukan 1-2 kali). 

 Menunggu malam hingga kering. 

 Mewarnai batik. 

 Nglorod. 

 Mencuci batik. 

 Menjemur batik. 

 

Mewarnai Batik 

Nglorod 

Mencuci Batik 

Menjemur 
Batik 

Mencetak Pola 

Batik Printing 

(malam) 
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Gambar 4. 76  Diagram alur proses produksi batik printing (malam) Barong Gung. 

 

Gambar 4. 77  Alur proses produksi batik printing (malam) pada layoutarea aktivitas pada ruang produksi 

batik Barong gung 

 

8. Batik printing (sablon): 

 Menyiapkan kain mori dengan kencang pada meja produksi. 

 Mencetak pola batik printing yaitu dengan menuangkan pewarna (sablon) pada 

plankan cetak yang diletakkan di atas kain(dilakukan 1-2 kali). 

 Mengeringkan pola batik dengan kompor pemanas. 

 Mengunci warna batik. 

 

 

Mencetak Pola 

Batik Printing 

(sablon) 

Mengeringkan 

pola batik 

printing 

Mengunci 

warna pada kain 

batik printing. 

Keterangan: 

Area membatikprinting 

Area mewarnai 

Area nglorod 
Area pencucian 

Area penjemuran 

Area kering 
Area basah 
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Gambar 4. 78  Diagram alur proses produksi batik printing (sablon) Barong Gung. 

 

Gambar 4. 79  Alur proses produksi batik printing (sablon) pada layoutarea aktivitas pada ruang produksi 

batik Barong gung 

9. Batik kombinasi printing (malam)-tulis: 

 Menyiapkan kain mori dengan kencang pada meja produksi. 

 Mencetak pola batik printingyaitu dengan menuangkan pewarna (malam) pada 

plankan cetak yang diletakkan di atas kain(dilakukan 1-2 kali). 

 Menunggu malam hingga kering. 

 Menggambar pola batik tulis (molani). 

 Membatik pola batik tulis dengan malam warna. 

 Mewarnai batik. 

 Nglorod. 

 Mencuci batik. 

 Menjemur batik. 

Keterangan: 

Area membatik printing 

Area waterglass 

Area kering 
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Gambar 4. 80  Diagram alur proses produksi batik kombinasi printing (malam)-tulis Barong Gung. 

 

Gambar 4. 81  Alur proses produksi batik printing (malam)-tulis pada layoutarea aktivitas pada ruang 

produksi batik Barong gung 

Keterangan: 
Area membatikprinting 

Area mewarnai 

Area nglorod 
Area pencucian 

Area penjemuran 

Area kering 

Area basah 

Mewarnai Batik 

Nglorod 

Mencuci Batik 

Menjemur 
Batik 

Membatik tulis 

dengan malam 

 

Molani 

Mencetak pola 

batik printing 
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Gambar 4. 82  Seluruh alur proses produksi batik pada layoutarea aktivitas pada ruang produksi batik 

Barong gung 

 

F. Analisis suhu dan kecepatan angin eksisting berdasarkan standart SNI dan 

KEMENKES RI 

Pengumpulan data kecepatan angin dan wawancara pada objek penelitian ke 3 

ini juga dilakukan saat tidak terjadi aktivitas menghasilkan panas dari proses 

produksinya, saat terjadi proses menghilangkan lilin pada kain batik dengan perebusan 

dan pencelupan kain pada air yang dipanaskan diatas tungku (nglorod), dan saat terjadi 

proses pengeringan pola batik dengan kompor pemanas untuk mengetahui pengaruh 

aktivitas produksi nglorod dan pengeringan batik printing terhadap suhu di dalam ruang 

yang dimana akan mempengaruhi kenyamanan pekerja di area aktivitas lainnya. 

Pengukuran dan wawancara juga tidak dapat dilakukan pada satu waktu yang 

bersamaan karena suatu keterbatasan yang dimana semua aktivitas produksi tidak selalu 

terjadi secara bersama-sama. Wawancara persepsi dan kenyamanan pekerja dilakukan di 

beberapa titik yang telah di tentukan yaitu dimana posisi pekerja saat melakukan 

aktivitas produksinya yaitu sebagai berikut: (Gambar 4.67) 
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Gambar 4. 83  Posisi titik pengukuran/ penelitian pada ruang produksi batik tulis-cap dan printingBarong 

Gung 

1. Analisis suhu eksisting 

Data survei yang didapatkan saat terjadi aktivitas produksi adalah sebagai 

berikut: 

a. Saat tidak terjadi aktivitas yang menghasilkan panas dari proses produksinya 

(nglorod dan pengeringan pola batik) 

Tabel 4. 18 Kondisi suhu ruang produksi batik Sido Mukti (pengukuran langsung) 

Area 

Aktivitas 

Titik 

ukur 

(TU) 

Suhu 

(
0
C) 

Kondisi Keterangan 

Membatik 

tulis 
A1 300 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

 A2 280 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 
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Area 

Aktivitas 

Titik 

ukur 

(TU) 

Suhu 

(0C) 
Kondisi Keterangan 

 A3 290 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

 A4 300 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

 A5 300 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 
yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

Membatik 

cap 
B1 300 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

Mewarna 

C1 300 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

C2 290 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 
namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

C3 280 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

C4 300 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

Mencuci 

D1 300 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 
namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

D2 290 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

Nglorod E1 300 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

Waterglass F1 300 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

Membatik 

printing 
G1 310 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

 G2 300 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 
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Area 

Aktivitas 

Titik 

ukur 

(TU) 

Suhu 

(0C) 
Kondisi Keterangan 

 G3 300 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

 G4 300 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

 G5 300 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 
yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

 G6 300 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

 G7 320 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

 G8 320 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 
namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

 G9 300 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

 G10 310 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

 G11 300 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 
namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

 G12 320 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

 G13 300 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

 G14 300 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

 G15 300 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

 G16 300 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

 



125 

 

Area 

Aktivitas 

Titik 

ukur 

(TU) 

Suhu 

(0C) 
Kondisi Keterangan 

 G17 300 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

 G18 300 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

 G19 300 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 
yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

 G20 300 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

 G21 300 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

 G22 300 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 
namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

 G23 300 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

 G24 300 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

b. Saat terjadi proses menghilangkan lilin pada kain batik dengan perebusan dan 

pencelupan kain pada air yang dipanaskan diatas tungku (nglorod). 

Tabel 4. 19 Kondisi suhu ruang produksi batik Barong Gung (pengukuran langsung) 

Aktivitas 

Titik 

ukur 

(TU) 

Suhu 

(
0
C) 

Kondisi Keterangan 

Membatik 

tulis 
A1 300 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

 A2 280 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 
namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

 A3 300 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

 A4 300 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 
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Aktivitas 

Titik 

ukur 

(TU) 

Suhu 

(0C) 
Kondisi Keterangan 

 A5 300 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

Membatik 

cap 
B1 300 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

Mewarna 

C1 300 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 
yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

C2 290 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

C3 290 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

C4 300 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 
namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

Mencuci 

D1 300 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

D2 
290 

Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

Nglorod E1 320 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 
namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

Waterglass F1 300 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

Membatik 

printing 
G1 300 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

 G2 290 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

 G3 320 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

 G4 300 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 
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Aktivitas 

Titik 

ukur 

(TU) 

Suhu 

(0C) 
Kondisi Keterangan 

 G5 300 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

 G6 290 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

 G7 320 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 
yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

 G8 320 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

 G9 310 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

 G10 290 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 
namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

 G11 320 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

 G12 300 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

 G13 300 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 
namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

 G14 290 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

 G15 320 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

 G16 300 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

 G17 300 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

 G18 290 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 
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Aktivitas 

Titik 

ukur 

(TU) 

Suhu 

(0C) 
Kondisi Keterangan 

 G19 320 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

 G20 300 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

 G21 300 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 
yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

 G22 300 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

 G23 300 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

 G24 290 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 
namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

c. Saat terjadi proses mengeringkan pola batik dengan kompor pemanas 

Tabel 4. 20 Kondisi suhu ruang produksi batik Barong Gung (pengukuran langsung) 

Aktivitas 

Titik 

ukur 

(TU) 

Suhu 

(
0
C) 

Kondisi Keterangan 

Membatik 
tulis 

A1 280 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

A2 290 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

A3 290 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 
yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

A4 290 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

A5 280 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

Membatik 

cap 
B1 290 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 
namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 
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Aktivitas 

Titik 

ukur 

(TU) 

Suhu 

(0C) 
Kondisi Keterangan 

Mewarna C1 290 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

 C2 290 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

 C3 280 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 
yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

 C4 280 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

Mencuci 

D1 290 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

D2 290 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 
namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

Nglorod E1 290 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

Waterglass F1 300 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

Membatik 

printing 
G1 340 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 
namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

 G2 340 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

 G3 340 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

 G4 320 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

 G5 340 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

 G6 340 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 
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Aktivitas 

Titik 

ukur 

(TU) 

Suhu 

(0C) 
Kondisi Keterangan 

 G7 340 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

 
G8 340 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

 G9 350 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 
yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

 G10 350 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

 G11 340 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

 G12 360 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 
namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

 G13 340 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

 G14 340 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

 G15 350 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 
namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

 G16 340 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

 G17 350 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

 G18 340 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

 G19 340 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

 G20 340 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 
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Aktivitas 

Titik 

ukur 

(TU) 

Suhu 

(0C) 
Kondisi Keterangan 

 G21 340 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

 G22 340 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

 G23 340 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 
yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

 G24 340 Diatas ambang hangat nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

namun masih pada ambang 

yang disyaratkan 

KEMENKES RI 

Dari ketiga tabel diatas diketahui bahwa saat area yang memiliki suhu tertinggi 

adalah area aktivitas membatik printing dengan suhu rata-rata 32
0
C. Saat terjadi 

aktivitas nglorod ataupun mengeringkan pola batik printing tidak menyebabkan 

peningkatan suhu pada area aktivitas lain. Peningkatan suhu hanya terjadi pada area 

aktivitas itu sendiri yaitu dimana sumber panas berada.Sedangkan suhu tertinggi juga 

terdapat pada area aktivitas membatik printing yaitu mencapai 34
0
C.Kondisi suhu pada 

ruang produksi batik tulis-cap pada Barong gung tidak sesuai standart SNI namun masih 

pada ambang yang disyaratkan KEMENKES RI.Sedangkan pada ruang produksi batik 

printing, tidak sesuai standart SNI dan KEMENKES RI. 

 

2. Analisis kecepatan angin eksisting 

Data survei yang didapatkan saat pekerja melakukan aktivitas produksinya 

adalah sebagai berikut: 

a. Saat tidak terjadi aktivitas yang menghasilkan panas dari proses produksinya 

(nglorod dan pengeringan pola batik) 

Tabel 4. 21 Kondisi kecepatan angin ruang produksi batik Barong Gung (pengukuran langsung) 

Aktivitas 

Titik 

ukur 

(TU) 

Kecepatan 

angin 

(m/s) 

Kondisi Keterangan 

Membatik 

tulis 
A1 0,3 

Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

 A2 0,3 
Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

 A3 0,3 
Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

 A4 0,3 
Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 
Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 
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Aktivitas 

Titik 

ukur 

(TU) 

Kecepatan 

angin 

(m/s) 

Kondisi Keterangan 

 A5 0,3 
Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

Membatik 

cap 
B1 0,3 

Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

Mewarna C1 0,5 
Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

 C2 0,5 
Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

 C3 0,5 
Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

 C4 0,5 
Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

Mencuci 

D1 0,5 
Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

D2 0,5 
Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

Nglorod E1 0,5 
Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

Waterglass F1 0,5 
Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

Membatik 
printing 

G1 0,2 Nyaman 
Sesuai standart SNI dan 

KEMENKES RI 

 G2 0,2 Nyaman 
Sesuai standart SNI dan 

KEMENKES RI 

 G3 0,2 Nyaman 
Sesuai standart SNI dan 

KEMENKES RI 

 G4 0,2 Nyaman 
Sesuai standart SNI dan 

KEMENKES RI 

 G5 0,2 Nyaman 
Sesuai standart SNI dan 

KEMENKES RI 

 G6 0,2 Nyaman 
Sesuai standart SNI dan 

KEMENKES RI 

 G7 0,2 Nyaman 
Sesuai standart SNI dan 

KEMENKES RI 

 G8 0,2 Nyaman 
Sesuai standart SNI dan 

KEMENKES RI 

 G9 0,2 Nyaman 
Sesuai standart SNI dan 

KEMENKES RI 

 G10 0,2 Nyaman 
Sesuai standart SNI dan 

KEMENKES RI 

 G11 0,2 Nyaman 
Sesuai standart SNI dan 

KEMENKES RI 

 G12 0,2 Nyaman 
Sesuai standart SNI dan 

KEMENKES RI 

 G13 0,2 Nyaman 
Sesuai standart SNI dan 

KEMENKES RI 

 G14 0,15 Nyaman 
Sesuai standart SNI dan 

KEMENKES RI 

 G15 0,2 Nyaman 
Sesuai standart SNI dan 

KEMENKES RI 

 G16 0,2 Nyaman 
Sesuai standart SNI dan 

KEMENKES RI 

 G17 0,2 Nyaman 
Sesuai standart SNI dan 

KEMENKES RI 

 G18 0,2 Nyaman 
Sesuai standart SNI dan 

KEMENKES RI 
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Aktivitas 

Titik 

ukur 

(TU) 

Kecepatan 

angin 

(m/s) 

Kondisi Keterangan 

 G19 0,25 Nyaman 
Sesuai standart SNI dan 

KEMENKES RI 

 G20 0,25 Nyaman 
Sesuai standart SNI dan 

KEMENKES RI 

 G21 0,4 
Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

 G22 0,4 
Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

 G23 0,4 
Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

 G24 0,4 
Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

b. Saat terjadi proses menghilangkan lilin pada kain batik dengan perebusan dan 

pencelupan kain pada air yang dipanaskan diatas tungku (nglorod). 

Tabel 4. 22 Kondisi kecepatan angin ruang produksi batik Barong Gung (pengukuran langsung) 

Aktivitas 

Titik 

ukur 

(TU) 

Kecepatan 

angin 

(m/s) 

Kondisi Keterangan 

Membatik 

tulis 

A1 0,3 
Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

A2 0,3 
Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

A3 0,3 
Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

A4 0,3 
Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

A5 0,3 
Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

Membatik 

cap 
B1 0,3 

Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

Mewarna 

C1 0,5 
Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 
Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

C2 0,5 
Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

C3 0,5 
Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

C4 0,5 
Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

Mencuci 

D1 0,5 
Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

D2 0,5 
Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

Nglorod E1 0,5 
Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 
Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

Waterglass F1 0,5 
Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

Membatik 

printing 
G1 0,2 Nyaman 

Sesuai standart SNI dan 

KEMENKES RI 

 G2 0,2 Nyaman 
Sesuai standart SNI dan 

KEMENKES RI 

 G3 0,2 Nyaman 
Sesuai standart SNI dan 

KEMENKES RI 
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Aktivitas 

Titik 

ukur 

(TU) 

Kecepatan 

angin 

(m/s) 

Kondisi Keterangan 

 G4 0,2 Nyaman 
Sesuai standart SNI dan 

KEMENKES RI 

 G5 0,2 Nyaman 
Sesuai standart SNI dan 

KEMENKES RI 

 G6 0,2 Nyaman 
Sesuai standart SNI dan 

KEMENKES RI 

 G7 0,2 Nyaman 
Sesuai standart SNI dan 

KEMENKES RI 

 G8 0,2 Nyaman 
Sesuai standart SNI dan 

KEMENKES RI 

 G9 0,2 Nyaman 
Sesuai standart SNI dan 

KEMENKES RI 

 G10 0,2 Nyaman 
Sesuai standart SNI dan 

KEMENKES RI 

 G11 0,2 Nyaman 
Sesuai standart SNI dan 

KEMENKES RI 

 G12 0,2 Nyaman 
Sesuai standart SNI dan 

KEMENKES RI 

 G13 0,2 Nyaman 
Sesuai standart SNI dan 

KEMENKES RI 

 G14 0,15 Nyaman 
Sesuai standart SNI dan 

KEMENKES RI 

 G15 0,2 Nyaman 
Sesuai standart SNI dan 

KEMENKES RI 

 G16 0,2 Nyaman 
Sesuai standart SNI dan 

KEMENKES RI 

 G17 0,2 Nyaman 
Sesuai standart SNI dan 

KEMENKES RI 

 G18 0,2 Nyaman 
Sesuai standart SNI dan 

KEMENKES RI 

 G19 0,25 Nyaman 
Sesuai standart SNI dan 

KEMENKES RI 

 G20 0,25 Nyaman 
Sesuai standart SNI dan 

KEMENKES RI 

 G21 0,4 
Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

 G22 0,4 
Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

 G23 0,4 
Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

 G24 0,4 
Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

 

c. Saat terjadi proses mengeringkan pola batik dengan kompor pemanas 

Tabel 4. 23 Kondisi kecepatan angin ruang produksi batik Barong Gung (pengukuran langsung) 

Aktivitas 

Titik 

ukur 

(TU) 

Kecepatan 

angin 

(m/s) 

Kondisi Keterangan 

Membatik 

tulis 
A1 0,3 

Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

 A2 0,35 
Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

 A3 0,35 
Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 
Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 
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Aktivitas 

Titik 

ukur 

(TU) 

Kecepatan 

angin 

(m/s) 

Kondisi Keterangan 

 A4 0,3 
Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

 A5 0,3 
Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

Membatik 

cap 
B1 0,3 

Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

Mewarna 

C1 0,4 
Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

C2 0,5 
Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

C3 0,5 
Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

C4 0,4 
Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

Mencuci 

D1 0,5 
Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

D2 0,45 
Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

Nglorod E1 0,5 
Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

Waterglass F1 0,5 
Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 
Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

Membatik 

printing 
G1 0,2 Nyaman 

Sesuai standart SNI dan 

KEMENKES RI 

 G2 0,2 Nyaman 
Sesuai standart SNI dan 

KEMENKES RI 

 G3 0,3 
Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

 G4 0,2 Nyaman 
Sesuai standart SNI dan 

KEMENKES RI 

 G5 0,2 Nyaman 
Sesuai standart SNI dan 

KEMENKES RI 

 G6 0,15 Nyaman 
Sesuai standart SNI dan 

KEMENKES RI 

 G7 0,15 Nyaman 
Sesuai standart SNI dan 

KEMENKES RI 

 G8 0,2 Nyaman 
Sesuai standart SNI dan 

KEMENKES RI 

 G9 0,15 Nyaman 
Sesuai standart SNI dan 

KEMENKES RI 

 G10 0,2 Nyaman 
Sesuai standart SNI dan 

KEMENKES RI 

 G11 0,2 Nyaman 
Sesuai standart SNI dan 

KEMENKES RI 

 G12 0,15 Nyaman 
Sesuai standart SNI dan 

KEMENKES RI 

 G13 0,2 Nyaman 
Sesuai standart SNI dan 

KEMENKES RI 

 G14 0,15 Nyaman 
Sesuai standart SNI dan 

KEMENKES RI 

 G15 0,2 Nyaman 
Sesuai standart SNI dan 

KEMENKES RI 

 G16 0,15 Nyaman 
Sesuai standart SNI dan 

KEMENKES RI 

 G17 0,2 Nyaman 
Sesuai standart SNI dan 

KEMENKES RI 
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Aktivitas 

Titik 

ukur 

(TU) 

Kecepatan 

angin 

(m/s) 

Kondisi Keterangan 

 G18 0,2 Nyaman 
Sesuai standart SNI dan 

KEMENKES RI 

 G19 0,25 Nyaman 
Sesuai standart SNI dan 

KEMENKES RI 

 G20 0,25 Nyaman 
Sesuai standart SNI dan 

KEMENKES RI 

 G21 0,45 
Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

 G22 0,45 
Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

 G23 0,4 
Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

 G24 0,4 
Diatas ambang kecepatan 

angin yang nyaman 

Tidak sesuai standart SNI 

dan KEMENKES RI 

3. Analisis perbandingan suhu dan kecepatan angin eksistingterhadap standart 

kenyamanan termal 

a. Saat tidak terjadi aktivitas yang menghasilkan panas dari proses produksinya 

(nglorod dan pengeringan pola batik) 

Tabel 4. 24 Kondisi suhu ruang produksi batik Barong Gung (pengukuran langsung) 

Aktivitas 

Titik 

ukur 

(TU) 

Suhu 

(
0
C) 

Kecepatan 

angin 

(m/s) 

Keterangan 

Membatik 

tulis 

A1 300 0,3 Tidak nyaman 
A2 280 0,3 Tidak nyaman 

A3 290 0,3 Tidak nyaman 

A4 300 0,3 Tidak nyaman 

A5 300 0,3 Tidak nyaman 

Membatik 

cap 
B1 300 0,3 Tidak nyaman 

Mewarna 

C1 300 0,5 Tidak nyaman 

C2 290 0,5 Tidak nyaman 

C3 280 0,5 Tidak nyaman 

C4 300 0,5 Tidak nyaman 

Mencuci 
D1 300 0,5 Tidak nyaman 

D2 290 0,5 Tidak nyaman 
Nglorod E1 300 0,5 Tidak nyaman 

Waterglass F1 300 0,5 Tidak nyaman 

Membatik 

printing 
G1 310 0,2 Tidak nyaman 

 G2 300 0,2 Tidak nyaman 

 G3 300 0,2 Tidak nyaman 

 G4 300 0,2 Tidak nyaman 

 G5 300 0,2 Tidak nyaman 

 G6 300 0,2 Tidak nyaman 

 G7 320 0,2 Tidak nyaman 

 G8 320 0,2 Tidak nyaman 
 G9 300 0,2 Tidak nyaman 

 G10 310 0,2 Tidak nyaman 

 G11 300 0,2 Tidak nyaman 

 G12 320 0,2 Tidak nyaman 

 G13 300 0,2 Tidak nyaman 

 G14 30
0
 0,15 Tidak nyaman 
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Aktivitas 

Titik 

ukur 

(TU) 

Suhu 

(0C) 

Kecepatan 

angin 

(m/s) 

Keterangan 

 G15 300 0,2 Tidak nyaman 

 G16 300 0,2 Tidak nyaman 

 G17 30
0
 0,2 Tidak nyaman 

 G18 300 0,2 Tidak nyaman 

 G19 300 0,25 Tidak nyaman 

 G20 300 0,25 Tidak nyaman 

 G21 300 0,4 Tidak nyaman 

 G22 300 0,4 Tidak nyaman 

 G23 300 0,4 Tidak nyaman 
 G24 300 0,4 Tidak nyaman 

 

b. Saat terjadi proses menghilangkan lilin pada kain batik dengan perebusan dan 

pencelupan kain pada air yang dipanaskan diatas tungku (nglorod). 

Tabel 4. 25 Kondisi suhu ruang produksi batik Barong Gung (pengukuran langsung) 

Aktivitas 

Titik 

ukur 

(TU) 

Suhu 

(
0
C) 

Kecepatan 

angin 

(m/s) 

Keterangan 

Membatik 

tulis 

A1 300 0,3 Tidak nyaman 
A2 280 0,3 Tidak nyaman 

A3 300 0,3 Tidak nyaman 

A4 300 0,3 Tidak nyaman 

A5 300 0,3 Tidak nyaman 

Membatik 

cap 
B1 300 0,3 Tidak nyaman 

Mewarna 

C1 300 0,5 Tidak nyaman 

C2 290 0,5 Tidak nyaman 

C3 290 0,5 Tidak nyaman 

C4 300 0,5 Tidak nyaman 

Mencuci D1 300 0,5 Tidak nyaman 

 D2 
290 

0,5 Tidak nyaman 

Nglorod E1 320 0,5 Tidak nyaman 

Waterglass F1 300 0,5 Tidak nyaman 

Membatik 

printing 
G1 300 0,2 Tidak nyaman 

 G2 290 0,2 Tidak nyaman 

 G3 320 0,2 Tidak nyaman 

 G4 300 0,2 Tidak nyaman 

 G5 30
0
 0,2 Tidak nyaman 

 G6 290 0,2 Tidak nyaman 

 G7 320 0,2 Tidak nyaman 

 G8 320 0,2 Tidak nyaman 

 G9 310 0,2 Tidak nyaman 

 G10 290 0,2 Tidak nyaman 

 G11 320 0,2 Tidak nyaman 

 G12 300 0,2 Tidak nyaman 

 G13 300 0,2 Tidak nyaman 

 G14 290 0,15 Tidak nyaman 

 G15 320 0,2 Tidak nyaman 

 G16 300 0,2 Tidak nyaman 
 G17 300 0,2 Tidak nyaman 

 G18 290 0,2 Tidak nyaman 

 G19 320 0,25 Tidak nyaman 

 G20 300 0,25 Tidak nyaman 
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Aktivitas 

Titik 

ukur 

(TU) 

Suhu 

(0C) 

Kecepatan 

angin 

(m/s) 

Keterangan 

 G21 300 0,4 Tidak nyaman 

 G22 300 0,4 Tidak nyaman 

 G23 300 0,4 Tidak nyaman 

 G24 290 0,4 Tidak nyaman 

 

c. Saat terjadi proses mengeringkan pola batik dengan kompor pemanas 

Tabel 4. 26 Kondisi suhu dan kecepatan angin ruang produksi batik Barong Gung (pengukuran 

langsung) 

Aktivitas 

Titik 

ukur 

(TU) 

Suhu 

(
0
C) 

Kecepatan 

angin 

(m/s) 

Keterangan 

Membatik 

tulis 

A1 280 0,3 Tidak nyaman 

A2 290 0,35 Tidak nyaman 

A3 290 0,35 Tidak nyaman 

A4 290 0,3 Tidak nyaman 

A5 280 0,3 Tidak nyaman 

Membatik 

cap 
B1 290 0,3 Tidak nyaman 

Mewarna 

C1 290 0,4 Tidak nyaman 
C2 290 0,5 Tidak nyaman 

C3 280 0,5 Tidak nyaman 

C4 280 0,4 Tidak nyaman 

Mencuci 
D1 290 0,5 Tidak nyaman 

D2 290 0,45 Tidak nyaman 

Nglorod E1 290 0,5 Tidak nyaman 

Waterglass F1 300 0,5 Tidak nyaman 

Membatik 

printing 

G1 340 0,2 Tidak nyaman 

G2 340 0,2 Tidak nyaman 

G3 340 0,3 Tidak nyaman 

G4 320 0,2 Tidak nyaman 

G5 340 0,2 Tidak nyaman 

G6 340 0,15 Tidak nyaman 

G7 340 0,15 Tidak nyaman 

G8 340 0,2 Tidak nyaman 

G9 350 0,15 Tidak nyaman 

G10 350 0,2 Tidak nyaman 

G11 340 0,2 Tidak nyaman 

G12 360 0,15 Tidak nyaman 

G13 340 0,2 Tidak nyaman 

G14 340 0,15 Tidak nyaman 

G15 350 0,2 Tidak nyaman 

G16 340 0,15 Tidak nyaman 

G17 350 0,2 Tidak nyaman 

G18 340 0,2 Tidak nyaman 

G19 340 0,25 Tidak nyaman 

G20 340 0,25 Tidak nyaman 

G21 340 0,45 Tidak nyaman 

G22 340 0,45 Tidak nyaman 

G23 340 0,4 Tidak nyaman 

G24 340 0,4 Tidak nyaman 



 

 

 

Tabel 4. 27 Matriks analisis kondisi ventilasi pada objek penelitian  

Objek Penelitian \ 

Variabel 

Pagar Vegetasi 

Tatana

n 

Bangun

an 

Bukaan 
Area aktivitas 

produksi 

Jenis 
Ketingg

ian 
Posisi Jenis 

Ketingg

ian 
Posisi Posisi 

Luas 

bukaan 

Ketingg

ian 

Jenis 

jendela 

Jenis 

lubang/ 

jendela 

atap 

Jenis 

pintu 

Alur 

proses 

produk

si (cross 

activity 

dan 

track 

back) 

Posisi 

area 

aktivita

s 

terhada

p area 

panas 

Rumah produktif batik 

Sido mukti 

  

 

Tidak tersedia elemen tersebut 

pada eksisting 

 

       

Rumah produktif batik 

Satrio manah 

          

 

Tidak 

tersedia 

elemen 

tersebut 

pada 

eksistin

g 

  

Rumah produktif batik 

tulis-cap Barong gung 

   

Tidak tersedia elemen tersebut 

pada eksisting 

    
Tidak tersedia 

elemen tersebut pada 

eksisting 

  

Rumah produktif 

printing Barong gung 

           

 

Keterangan: 

Membutuhkan perbaikan 

Tidak membutuhkan perbaikan 
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4.2 Analisis Solusi dan Rekomendasi desain objek penelitian 

4.2.1 Rekomendasi Desain Objek Penelitian 1 

A. Rekomendasi elemen pagar 

Pagar rumah produksi batik Sido mukti yang merupakan jenis pagar tembok 

massif pada sisi selatan dan pagar besi pada sisi tenggara ruang produksi. Jenis pagar 

massif tersebut menyebabkan daerah bertekanan negatif pada sisi selatan ruang produksi 

batik printing sehingga bukaan pada dinding sebelah selatan dan tenggara ruang 

produksi batik berfungsi sebagai outlet. 

Penambahan lubang pada dinding pagar seperti kondisi eksisting pagar rumah 

produksi batik Satrio manah dilakukan untuk memperbanyak bidang dinding bangunan 

agar dapat menerima aliran udara masuk yaitu difungsikan sebagai inlet (lubang masuk 

angin) untuk memperbesar kecepatan angin di dalam ruang agar dapat memenuhi 

kenyamanan pekerja saat melakukan aktivitas produksi. 

 

 
Gambar 4. 84   Layout eksisting ruang produksi batik Sido mukti : Pagar massif yang dapat ditambahkan 

lubang 

Perbaikan dapat dilakukan dengan menambahkan lubang masuk angin dengan 

penambahan kisi-kisi vertikal untuk memaksimalkan aliran udara ke dalam ruang 

namun privasi di dalam ruang tetap terjaga. Perbaikan tersebut dapat dilakukan pada 

pagar besi di sisi selatan dan tenggara karena posisi pagar tersebut yang terlalu dekat 

dengan ruang produksi sehingga bisa menyebabkan kecepatan angin yang rendah pada 

ruang produksi. Material pagar dari besi dan tembok batu bata ringan yang kuat, tahan 

Keterangan: 

Lokasi pagar yang akan dilakukan penambahan lubang 

pagar 
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lama dan dapat menjaga privasi serta keamanan aktivitas produksi di dalam tapak dan 

bangunan sehingga material tersebut masih tetap dapat digunakan.  

 

Gambar 4. 85  Tampak timur eksisting ruang produksi batik printing Sido mukti : Bidang pagar besi 

ringan massif yang ditambahkan lubang 

 

 

 

 

Gambar 4. 86  Tampak selatan eksisting ruang produksi batik printing Sido mukti : Bidang pagar tembok 

massif yang ditambahkan lubang 

Solusi yang dapat digunakan adalah dengan memberikan lubang pada ketinggian 

1-2 meter sebagai lubang masuk udara dari luar tapak yaitu kondisi yang sama dengan 

kondisi eksisting Satrio manah. Perbaikan dapat dilakukan adalah dengan 

menambahkan lubang berukuran 1 x 2,4 meter pada pagar sebelah tenggara dengan 

ditambahkan elemen kisi-kisi vertikal. Sedangkan pada pagar sisi selatan dapat 

ditambahkan lubang dengan ukuran 1 x 2 meter. Kisi-kisi yang dapat digunakan adalah 

jenis kisi-kisi vertikal yang merupakan jenis kisi-kisi pada eksisting kisi-kisi pagar 

industri batik Satrio manah yang dapat memaksimalkan aliran udara kedalam bangunan 

namun privasi di dalam ruang tetap terjaga.  

B. Rekomendasi layout ruang produksi 

Aktivitas waterglass merupakan salah satu aktivitas produksi kering namun 

berada di area basah. Perbedaan ketinggian pada area waterglass pada eksisting 

dilakukan untuk menghindari melubernya air dari aktivitas pencucian atau area nglorod 

ke area waterglass tersebut namun efisiensi kerja kurang terpenuhi dan menyebabkan 

cross activity yaitu antara aktivitas membatik printing-waterglass, mencuci-menjemur 

batik dan mewarna-nglorod.  

0,5 m 

1,0 m 

1,0 m 

Keterangan: 

 Bidang 

pagar massif 

yang dapat 

diberikan bukaan 
(kisi-kisi) 

 

0,5 m 

1,0 m 

1,0 m 
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Saat terjadi proses menghilangkan lilin pada kain batik dengan perebusan dan 

pencelupan kain pada air yang dipanaskan diatas tungku (nglorod), area aktivitas 

produksi waterglass mengalami peningkatan suhu yang disebabkan oleh area aktivitas 

area waterglass berada pada area bertekanan negatif terhadap lokasi area nglorod yang 

aliran udara keluar melalui bukaan pada sisi timur area waterglass menuju ke area 

bertekanan negatif yaitu sisi utara pagar massif batu bata ringan. 

Pada saat terjadi aktivitas mengeringkan pola batik printing, peningkatan suhu 

area aktivitas membatik printing itu sendiri pada titik B8-B20 dan mewarna batik yang 

disebabkan kecepatan angin rendah pada posisi pekerja saat melakukan aktivitasnya. 

Selain itu posisi area aktivitas mewarnai batik berada pada area bertekanan negatif 

terhadap area membatik printing. 

Metode perbaikan yang dapat dilakukan dengan pemindahan area waterglass ke 

zona area kering dan memindahkan seluruh aktivitas produksi lain seperti menggambar 

pola batik, mewarna, dan mencuci batik untuk tidak berada pada area bertekanan negatif 

terhadap area nglorod ataupun area membatik printing. Selain itu juga perlu dilakukan 

perbaikan pada elemen bukaan untuk memenuhi kebutuhan kenyamanan termal di 

dalam ruang saat pekerja melakukan aktivitasnya. 

 

 

Gambar 4. 87  Layout eksisting ruang produksi batik Sido mukti : Rekomendasi pemindahan area 

aktivitas produksi 

Keterangan: 

Area mewarnai 

Area nglorod 

Area kering 

Area basah 

Area waterglass 
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C. Rekomendasi bukaan 

Luas bukaan pada objek penelitian pertama yaitu ruang produksi batik Sido 

mukti adalah 15 % dari luas lantainya. Jenis jendela yang digunakan pada ketinggian 

0,8-2,0 meter merupakan jenis jendela casement yang selalu ditutup untuk menghalangi 

aliran udara ke arah meja produksi batik printing. Setelah perbaikan elemen pagar, 

dinding sebelah selatan ruang produksi batik dapat menerima aliran dari luar bangunan 

sehingga posisi inlet dapat diletakkan pada dinding sebelah selatan.  

 

 

Gambar 4. 88   Layout eksisting ruang produksi batik Sido mukti : Elemen bukaan ruang produksi yang 

perlu dilakukan perbaikan 

Bukaan pada dinding selatan pada ketinggian 0,8-2,0 meter pada kondisi 

eksisting selalu tertutup sehingga aliran udara dari luar bangunan tidak dapat secara 

maksimal mengalir ke arah pekerja saat berdiri. Perbaikan ketinggian bukaan inlet-

outlet untuk area membatik printing diletakan pada ketinggian minimal 1,5 meter 

dengan menggunakan jendela jalusi terbuka penuh horizontal sehingga aliran udara 

dapat sejuk ke area tubuh pekerja untuk membantu proses evaporasi, tidak membuat 

pola akan meluber saat dalam kondisi basah dan tidak mengganggu bara api saat proses 

pengeringan batik printing dengan kompor. 

Keterangan: 

Lokasi penambahan bukaan 

Jenis jendela yang diganti dengan jendela jalusi horizontal terbuka penuh 

 



144 

 

 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

Gambar 4. 89  Ketinggian bidang dinding yang dapat dilakukan perbaikan pada eksisting ruang produksi 

batik Sido mukti (a) tampak selatan (b) tampak barat daya dan barat (c) tampak timur (d) tampak utara 

Perbaikan dilakukan dengan mengganti jendela casement pada dinding sebelah 

timur, tenggara dan selatan ruang produksi yang menjadi jendela jalusi terbuka penuh 

horizontal pada ketinggian minimal 1,5 meter untuk mengalirkan udara ke arah pekerja 

tanpa mengurangi kualitas produksi. 

Lubang pintu tanpa penutup pada dinding selatan ruang produksi batik perlu 

ditambahkan daun pintu/ditutup untuk menghindari aliran udara kearah ketinggian meja 

produksi batik printing. 

Keterangan: 

Lokasi 

penambahan 

inlet-outlet 

 

   1,5 m 
+ 0,0 m 

   1,5 m 

+ 0,0 m 

   1,5 m 

+ 0,0 m 

   1,5 m 

+ 0,0 m 
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Gambar 4. 90  Layout eksisting ruang produksi batik Sido mukti : Elemen pintu ruang produksi yang 

perlu dilakukan perbaikan 

Pada saat terjadi aktivitas di dalam ruang produksi 2 daun pintu lipat paling 

utara selalu dibuka namun dengan kondisi tersebut aliran udara langsung mengenai 

meja produksi batik printing yang dapat menyebabkan menurunnya kualitas 

produksinya. Pintu dapat berfungsi sebagai lubang masuk cahaya dan mengalirkan 

udara ke dalam ruang sehingga perlu penanganan khusus dengan menggunakan jenis 

pintu yang dapat memaksimalkan aliran udara ke dalam ruang namun tidak mengurangi 

kualitas produksi batik printing. 

 

(a) 

 

Keterangan: 

Lokasi penambahan bukaan 

Jenis jendela yang diganti dengan jendela jalusi horizontal terbuka penuh 

 

0,8 m 

1,5 m 

 

Keterangan: 

Penambahan 

lubang dengan 

kisi-kisi 
terbuka penuh 

 

1,1 m 

1,5 m 
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(b) 

 

(c) 

Gambar 4. 91  Ketinggian bidang pintu yang dapat dilakukan penambahan kisi-kisi : (a) tampak timur (b) 

tampak selatan (c) tampak utara 

Perbaikan daun pintu dapat dilakukan dengan menambahkan kisi-kisi terbuka 

penuh horizontal pada ketinggian 1,5 meter untuk mengalirkan udara sejuk ke area 

tubuh pekerja dan tidak mengganggu bara api saat proses pengeringan batik printing 

dengan kompor. 

 Pada perbandingan bukaan berupa lubang/jendela atap diketahui posisi pekerja di 

ruang produksi batik printing Barong gung yang berada di bawah lubang atau jendela 

merasa lebih nyaman dibandingkan di area lain. Selain itu Frick (2008) juga 

menyebutkan bahwa dengan adanya lubang atap udara hangat akan naik dan keluar 

melalui bukaan yang terdapat pada puncak ruangan dan digantikan oleh udara sejuk 

yang masuk dari bukaan yang terletak pada sisi bawah ruangan. Udara yang masuk ke 

dalam ruang akan membawa udara panas di dalam keluar. 

 

Gambar 4. 92  Siteplan eksisting ruang produksi batik Sido mukti : Bidang atap ruang produksi yang 

dapat ditambahkan outlet 

Keterangan: 

Jendela atap 

skylight 

1,1 m 

1,5 m 
 



 

 

 

Tabel 4. 28 Perbandingan ruang produksi batik Sido mukti sebelum dan setelah diberikan rekomendasi desain 

Variabel Eksisting Rekomendasi desain 

Pagar Pagar tembok dan besi ringan massif dengan ketinggian 2,5 meter 

pada sisi tenggara dan selatan ruang produksi. 

Pagar tembok dan besi ringan pada sisi tenggara dan selatan ruang 

produksi tetap dengan ketinggian 2,5 meter namun pada ketinggian 

1,0-2,0 meter ditambahkan lubang dengan kisi-kisi vertikal. 

 

Area 

aktivitas 

produksi 

batik 

 Tidak adanya perbedaan ketinggian lantai zona area basah dan 

kering. 

 

 Terjadi cross activity antara aktivitas membatik printing-waterglass 

dan mencuci-menjemur batik. 

 

 Dilakukan perbedaan ketinggian lantai antara zona area basah dan 

kering. 

 

 Pemindahan area waterglass ke zona area kering. 

 

 Pemindahan area nglorod ke area bertekanan negatif terhadap area 

aktivitas produksi lain. 

 

 Pemindahan area penyimpanan plankan cetak ke dalam ruang 

dengan menghilangkan dapur yang tidak fungsional. 

 

Bukaan Jendela : Casement pada ketinggian 0,8-2,0 meter dan jalusi terbuka 

penuh horizontal pada ketinggian 2,0-2,5 meter. 

 

Jendela : Jalusi terbuka penuh horizontal pada ketinggian 1,5-1,8 

meter. 

 

 Pintu : Pintu lipat dan double door massif, serta lubang pintu tanpa 

daun pintu. 

 

Pintu : Pintu lipat dan double door pada ketinggian 1,5-2,0 meter 

ditambahkan bukaan dengan kisi-kisi terbuka penuh horizontal. 

 

 Lubang atap tanpa penutup pada sisi barat area waterglass. Jendela atap skylight ditambahkan pada bidang atap bertekanan 

negatif terhadap arah datang angin di area membatik printing. 

 

 



 

 

 

Variabel Eksisting Rekomendasi desain 

Hasil 

simulasi 
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4.2.2 Rekomendasi desain objek penelitian 1: Industri rumahan batik Sido Mukti 

A. Vegetasi 

Pada tapak banyak terdapat tanaman pohon dengan ketinggian > 2 meter, 

tanaman perdu, serta beberapa tanaman semak dengan ketinggian < 1 meter seperti 

tanaman talas dan flamboyant pada sisi timur massa II. Tanaman perdu dan pohon 

berada pada sisi utara pagar berlubang dengan jarak 2 meter menyebabkan turunnya 

kecepatan angin setelah menerpa penghalang tanaman tersebut. 

Perbaikan yang dapat dilakukan adalah dengan menghilangkan seluruh 

penghalang berupa vegetasi pada jarak 2 meter tersebut. 

 

 

Gambar 4. 93   Layout eksisting ruang produksi batik Satrio manah : Rekomendasi posisi vegetasi pada 

tapak 

 

B. Bukaan ventilasi 

Luas bukaan pada ruang produksi batik tulis-cap adalah 39 % dari luas lantai 

sehingga ventilasi telah memenuhi standar yang telah ditentukan. Kondisi di dalam 

ruang adalah nyaman Hal ini ditunjukkan dengan 89% dari titik amatan berada pada 

kondisi nyaman. Kondisi tidak nyaman hanya berada pada titik amatan E2 dimana tidak 

terjadi kemerataan aliran udara sehingga kecepatan angin yang rendah. 

Perbaikan pada elemen bukaan hanya dilakukan dengan penambahan bukaan 

berukuran 1 x 1,6 meter di dinding sebelah barat massa II yaitu pada sisi barat eksisting 

area nyolet.  

 

Vegetasi yang dihilangkan 
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Gambar 4. 94   Layout eksisting ruang produksi batik Satrio manah : Rekomendasi posisi vegetasi pada 

tapak 

C. Layout 

Area aktivitas zona basah dan zona kering terpisah pada massa yang berbeda 

namun pada area kering masih terdapat area mewarna batik yang tidak diberikan 

perbedaan ketinggian lantai pada area basah dan kering sehingga menyebabkan 

melubernya air dari area mewarnai batik ke area nyolet serta efisiensi aktivitas produksi 

mewarna terhadap mencuci batik kurang terpenuhi. 

Pada saat terjadi aktivitas nglorod, pekerja pada area nglorod itu sendiri 

mengalami peningkatan sensasi termal dari netral menjadi hangat akibat posisi pekerja 

berada pada area bertekanan negatif terhadap tungku nglorod namun tidak 

mempengaruhi sensasi termal pekerja pada area aktivitas mencuci batik dan pekerja di 

area aktivitas produksi pada massa II.  

Perbaikan yang dapat dilakukan adalah dengan memindahkan area mewarnai 

batik ke massa I yang merupakan area zona aktivitas produksi basah agar lebih efisien 

kerja terpenuhi. Pemindahan posisi pekerja area nglorod dilakukan dengan tidak 

diletakkan pada area bertekanan negatif terhadap tungku nglorod. Pemindahan area 

mewarnai batik ke massa I membuat area pada ruang produksi menjadi kosong sehingga 

area aktivitas menggambar pola batik, membatik tulis dan cap dapat di pindahkan ke 

lokasi area mewarnai batik (eksisting).  

Vegetasi yang dihilangkan 
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Gambar 4. 95  Layout eksisting ruang produksi batik Satrio manah : Rekomendasi pemindahan 

area aktivitas produksi 

Keterangan: 

Eksisting area mewarna 

Rekomendasi pemindahan area mewarna dan mencuci batik 

Eksisting area nglorod 

Rekomendasi pemindahan area nglorod 
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Tabel 4. 29 Perbandingan ruang produksi batik Satrio manah sebelum dan setelah diberikan rekomendasi desain 

Variabel Eksisting Rekomendasi desain 

Vegetasi  Tanaman perdu dan pohon jarak 2 meter dari pagar sebagai 

penghalang. 

 

 Tanaman semak dan perdu pada jarak 5 meter dari ruang produksi. 

 

 Tanaman perdu dan pohon jarak 2 meter dari pagar sebagai 

penghalang dihilangkan. 

 

 Tanaman semak dan perdu dipertahankan pada jarak 5 meter dari 

ruang produksi. 

 

Area 

aktivitas 

produksi 

batik 

 Area mewarnai batik berada pada massa area zona kering. 

 

 Posisi pekerja nglorod berada pada area bertekanan negatif terhadap 

posisi tungku nglorod. 

 Area aktivitas mewarnai batik di pindahkan pada massa area zona 

basah. 

 

 Posisi pekerja nglorod dan area aktivitas mewarna-mencuci batik 

tidak berada pada area bertekanan negatif terhadap posisi tungku 

nglorod. 

 

 Area membatik tulis-cap dipindahkan ke dalam ruang produksi batik 

yang sebelumnya merupakan area aktivitas mewarnai batik. 

 

 Area nyolet di pindahkan pada eksisting area mewarna sebelah 

timur. 

 

 Area menggambar pola batik dipindahkan pada eksisting area 

nyolet. 

 

 Pemindahan area nglorod  ke area bertekanan negatif terhadap area 

aktivitas produksi lain. 
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Variabel Eksisting Rekomendasi desain 

Bukaan Luas bukaan : 74 % dari luas lantai  

 

Penambahan bukaan pada dinding sisi barat ruang produksi yaitu di 

sebelah barat area nyolet. 

 

Luas bukaan : 74 % dari luas lantai  

 

 Jendela : Jalusi terbuka penuh vertikal pada ketinggian 1,2-2,2 meter 

pada dinding sebelah barat massa II. 

 

Jendela : Jalusi terbuka penuh horizontal pada ketinggian 1,2-2,2 

meter pada dinding sebelah barat massa II. 

Hasil 

simulasi 
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4.2.3 Rekomendasi desain objek penelitian 3: Industri rumahan batik Barong 

Gung 

A. Layout 

Kenyamanan termal pada posisi pekerja di ruang produksi tulis-cap telah 

terpenuhi namun lokasi ruang penyimpanan bahan ruang produksi batik tulis-cap dan 

printing kurang memperhatikan ergonomi dan efisiensi kerja terhadap area membatik 

printing yang dimana banyak terjadinya cross activity sehingga tata letak area aktivitas 

perlu diatur kembali. 

Selain itu, saat terjadi aktivitas nglorod, suhu pada posisi pekerja area nglorod 

itu sendiri mengalami peningkatan karena posisi pekerja berada pada area bertekanan 

negatif terhadap tungku nglorod sehingga aliran udara panas dari tungku mengarah dan 

mengenai pekerja. 

Perbaikan yang dapat dilakukan adalah dengan mengatur posisi pekerja area 

nglorod tidak diletakkan pada area bertekanan negatif terhadap tungku nglorod. Selain 

itu terpisahnya area kering, dapat menyebabkan cross activity. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 96  Layout eksisting ruang produksi batik Barong gung : Rekomendasi pemindahan 

area aktivitas produksi 

 

 

Keterangan: 

Eksisting ruang menyimpan bahan 

Rekomendasi pemindahan r.uang 

menyimpan bahan 

 



155 

 

 

B. Bukaan 

Ruang produksi batik tulis-cap Barong gung memiliki luas bukaan 5 % dari luas 

lantai telah memenuhi kenyamanan 80 % dari 10 pekerja di ruang produksi batik tulis-

cap dengan kondisi aliran udara cukup kuat pada kecepatan angin 0,4-0,6 m/s. 

Ketinggian bukaan jendela pada area aktivitas membatik tulis-cap berada di atas 

posisi pekerja saat melakukan aktivitasnya yaitu di ketinggian 2,4 meter. Ketinggian 

bukaan tersebut kurang memenuhi kenyamanan pekerja di area aktivitas membatik tulis-

cap saat melakukan aktivitasnya sehingga perlu dilakukan pengaturan ketinggian 

bukaan pada posisi pekerja saat melakukan aktivitasnya. 

Bukaan jendela berada pada ketinggian 1,5 meter pada area aktivitas berdiri 

dapat mengalirkan udara langsung lebih ke area aktivitas untuk membantu proses 

evaporasi keringat. Sedangkan ketinggian bukaan pada area aktivitas duduk dapat 

diletakkan maksimal 1,0 meter untuk mengalirkan udara ke area aktivitas pekerja 

membatik tulis pada saat duduk. 

.       

Gambar 4. 97 Tampak selatan eksisting ruang produksi batik tulis-cap Barong gung : Bidang dinding 

yang dapat dilakukan perbaikan ketinggian bukaan untuk area membatik tulis dan cap 

 

Luas bukaan pada ruang produksi batik printing Barong gung adalah 1,4 % dari 

luas lantainya. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 98 Denah eksisting ruang produksi batik printing Barong gung : Bidang dinding ruang 

produksi yang dapat ditambahkan inlet dan outlet 

Keterangan: 

Ketinggian 

bukaan area 

aktivitas duduk 

Ketinggian 

bukaan area 

aktivitas berdiri 

Outlet 

1,5 m 
1,0 m 
+ 0,0 m 

Inlet 
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Sisi dinding ruang produksi batik printing yang dapat ditambahkan inlet adalah 

pada dinding sisi timur yaitu dinding yang berbatasan langsung dengan ruang produksi 

batik tulis-cap, dinding tenggara yang berbatasan dengan halaman rumah tetangga dan 

dinding sebelah selatan yang berbatasan dengan jalan desa. agar dapat menerima aliran 

udara dari arah datang angin adalah dari arah timur-tenggara. 

 

 

 

 

(a) 

 

 

 

 

 

(b) 

 

 

 

 

 

(c) 

 

 

 

 

 

(d) 

Gambar 4. 99 Ketinggian bidang dinding yang dapat dilakukan perbaikan pada eksisting ruang produksi 

batik printing Barong gung (a) tampak selatan (b) tampak tenggara dan timur (c) tampak barat (d) tampak 

utara 

Bukaan XV berupa lubang pintu dengan ketinggian 2 meter pada ruang produksi 

batik printing berfungsi sebagai sirkulasi penghubung antara ruang produksi batik tulis-

cap dan ruang produksi batik printing yang juga merupakan salah satu inlet yang perlu 

ditambahkan double door dengan penanganan khusus yaitu dengan menambahkan kisi-

kisi terbuka penuh horizontal pada ketinggian 1,5 meter daun pintu tersebut untuk 

   1,5 m 

+ 0,0 m 

   1,5 m 

+ 0,0 m 

Keterangan: 

Lokasi 

penambahan 

bukaan 
   1,5 m 

+ 0,0 m 

   1,5 m 

+ 0,0 m 
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mengalirkan udara ke arah ketinggian pekerja saat melakukan aktivitas dan menghindari 

aliran langsung ke meja produksi. 

 

 

 

(a) 

 

 

 (b) 

Gambar 4. 100 Ketinggian bidang pintu yang dapat dilakukan penambahan kisi-kisi : (a) tampak timur (b) 

tampak selatan 

Pada analisis ketinggian jendela yang telah dilakukan pada ruang produksi batik 

Sido mukti yang dimana ketinggian bukaan diletakkan pada ketinggian diatas posisi 

meja produksi yaitu ketinggian inlet minimal adalah 1,5 meter dari lantai dilakukan 

untuk menghindari aliran udara langsung dari luar bangunan tidak langsung ke arah 

meja produksi. 

0,8 m 

1,5 m 

 

Keterangan: 

Penambahan 

lubang dengan 

kisi-kisi terbuka 

penuh horizontal 

 

0,8 m 

1,5 m 

 



 

 

 

Tabel 4. 30 Perbandingan ruang produksi batik Barong gung sebelum dan setelah diberikan rekomendasi desain 

Variabel Eksisting Rekomendasi desain 

Pagar Pagar tembok dan besi ringan massif dengan ketinggian 2,5 meter 

pada sisi tenggara dan selatan ruang produksi. 

Pagar tembok dan besi ringan pada sisi tenggara dan selatan ruang 

produksi tetap dengan ketinggian 2,5 meter namun pada ketinggian 

1,0-2,0 meter ditambahkan lubang dengan kisi-kisi vertikal. 

 

Area 

aktivitas 

produksi 

batik 

 Tidak adanya perbedaan ketinggian lantai zona area basah dan 

kering. 

 

 Terjadi cross activity antara aktivitas membatik printing-

waterglass dan mencuci-menjemur batik. 

 

 Dilakukan perbedaan ketinggian lantai antara zona area basah dan 

kering. 

 

 Pemindahan area waterglass ke zona area kering. 

 

 Pemindahan area nglorod ke area bertekanan negatif terhadap area 

aktivitas produksi lain. 

 

 Pemindahan area penyimpanan plankan cetak ke dalam ruang 

dengan menghilangkan dapur yang tidak fungsional. 

 

Bukaan Jendela : Casement pada ketinggian 0,8-2,0 meter dan jalusi 

terbuka penuh horizontal pada ketinggian 2,0-2,5 meter. 

 

Jendela : Jalusi terbuka penuh horizontal pada ketinggian 1,5-1,8 

meter. 

 

Layout area 

aktivitas 

produksi 

batik 

Ruang penyimpanan bahan berada pada sisi paling timur ruang 

produksi batik tulis-cap. 

 

Posisi kerja berada pada area bertekanan negatif terhadap tungku 

nglorod. 

 Ruang penyimpanan bahan yang mudah dicapai dari ruang 

produksi batik tulis-cap ataupun batik printing. 

 

 Posisi kerja tidak berada pada area bertekanan negatif terhadap 

tungku nglorod. 

 

 



 

 

 

Variabel Eksisting Rekomendasi desain 

Bukaan 

ruang 

produksi 

batik tulis-

cap 

Jendela : Jalusi terbuka penuh horizontal pada ketinggian 2,4-2,8 

meter pada area membatik tulis-cap. 

 

Jendela : Pada area aktivitas membatik tulis, jendela jalusi terbuka 

penuh horizontal pada ketinggian 1,0-1,4 meter sedangkan pada area 

membatik cap berada pada ketinggian 1,5-1,8 meter. 

 

Bukaan 

ruang 

produksi 

batik 

printing 

Jendela : Jalusi terbuka penuh horizontal pada ketinggian 1,5-1,8 

meter pada dinding timur dan selatan. 

 

Jendela : Jalusi terbuka penuh horizontal pada ketinggian minimal 1,5 

meter pada inlet dan outlet. 

 Pintu : Lubang pintu tanpa daun pintu pada dinding sebelah timur 

dan single door setinggi 2 meter pada dinding sebelah utara. 

 

Pintu : Double door ditambahkan pada bukaan XV dan pada single 

door yaitu bukaan XIII pada ketinggian 1,5-2,0 meter ditambahkan 

bukaan dengan kisi-kisi terbuka penuh horizontal. 

 

 Jendela atap skylight pada bidang atap sebelah barat dan lubang 

pada salah satu gebel berupa kuda-kuda. 

Jendela atap skylight ditambahkan pada bidang atap yang bertekanan 

negatif. 

Hasil 

simulasi 

  

 


