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ABSTRAK 

 Batik Bay-Bil merupakan salah satu badan usaha milik perseorangan yang dimiliki oleh 

Bapak Zamroni yang bergerak dibidang produksi batik cap. Batik Bay-Bil berdiri sejak tahun 2009. 

Produk yang dihasilkan pada batik Bay-Bil adalah daster dan longdres batik. Kain yang digunakan 

pada batik Bay-Bil yaitu kain santung. Saat ini batik Bay-Bil mempunyai karyawan sebanyak 17 

orang. 

 Proses batik cap ini dimulai dengan proses pengecapan. Proses pengecapan adalah suatu 

proses batik yang bertujuan menempelkan lilin atau malam batik pada kain dengan pola tertentu 

yang digunakan. Selanjutnya yaitu proses pewarnaan. Proses pewarnaan adalah pewarnaan kain 

batik untuk memberikan warna yang dikehendaki pada kain yang telah melalui proses pengecapan. 

Lalu yang selanjutnya yaitu proses nyolet. Proses nyolet adalah memberikan warna pada bagian 

tertentu yang sudah digambari dengan pola malam menggunakan kuas. Selanjutnya proses mbatik 

(nemboki). Proses mbatik (nemboki) adalah menutupi bagian-bagian pola yang akan dibiarkan 

berwarna menggunakan malam. langkah terakhir yaitu proses nglorot yaitu kain yang telah 

berubah wana direbus menggunakan air panas. 

Berdasarkan pembahasan dengan metode REBA, posisi pada proses pengecapan 

tergolong tinggi karena berada pada skor reba terendah yaitu 3, dan skor reba tertinggi 10 sehingga 

level resiko terendah 1 dan level resiko tertinggi 3 dengan mempertimbangkan adanya mungkin 

perlu melakukan perbaikan sampai dengan perlu segera melakukan tindakan perbaikan. Pada 

proses nyolet tergolong tinggi karena berada pada skor reba terendah yaitu 3, dan skor reba 

tertinggi 8 sehingga level resiko terendah 1 dan level reiko tertinggi 3 dengan mempertimbangkan 

adanya mungkin perlu melakukan perbaikan sampai dengan perlu segera melakukan tindakan 

perbaikan. Pada proses mbatik (nemboki) tergolong tinggi karena berada pada skor reba terendah 

yaitu 2, dan skor reba tertinggi 10 sehingga level resiko terendah 1 dan level reiko tertinggi 3 

dengan mempertimbangkan adanya mungkin perlu melakukan perbaikan sampai dengan perlu 

segera melakukan tindakan perbaikan. 

 

Kata Kunci : Batik Bay-Bill, Rappid Entire Body Asessment (Reba), Proses Batik Cap, Skor Reba  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


