
 

PENGARUH PEMBERIAN PEREGANGAN OTOT (STRETCHING) PADA 
PEKERJA POSISI DUDUK BAGIAN PELINTING ROKOK TERHADAP 

PRODUKTIVITAS KERJA DI PT. DJITOE INDONESIA TOBACCO 
 
 
 
 

 

 

NASKAH PUBLIKASI 

Disusun untuk Memenuhi Salah Satu Syarat 
Memperoleh Ijazah S1 Kesehatan Masyarakat 

 

  

Disusun Oleh :  

HANIFTO WAHYU RAHARJO 
J 410070059  

 
 
 

 

 

 



 



PENGARUH PEMBERIAN PEREGANGAN OTOT (STRETCHING) PADA 
PEKERJA POSISI DUDUK BAGIAN PELINTING ROKOK TERHADAP 

PRODUKTIVITAS KERJA DI PT. DJITOE INDONESIA TOBACCO 

Hanifto Wahyu Raharjo1, Tarwaka 2*, Dwi Astuti2* 

1Alumni Prodi Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan 
Universitas Muhammadiyah Surakarta 

 
²Prodi Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan 

Universitas Muhammadiyah Surakarta 

ABSTRAK 

Otot yang kaku dan tegang karena posisi duduk terlalu lama saat kerja dapat 
menurunkan produktivitas kerja. Peregangan otot (stretching) dapat meregangkan 
otot yang kaku di sela-sela kerja sehingga produktivitas tidak menurun. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian peregangan otot 
(stretching) terhadap produktivitas kerja di PT. Djitoe Indonesia Tobacco.metode 
penelitian ini menggunakan rancangan jenis penelitian eksperimen semu (quasi 
experiment), dengan desain penelitian Non-equivalent control group. Populasi 
dalam penelitian ini adalah pekerja pelinting rokok berjumlah 40 orang. Pemilihan 
sempel dengan cara total sampling sebanyak 40 orang kemudian dibagi menjadi 2 
kelompok, 20 orang sebagai kelompok kontrol dan 20 orang sebagai kelompok 
eksperimen. Uji statistik menggunakan uji non parametrik Mann-Whitney U. Hasil 
menunjukkan bahwa nilai p adalah 0,000  (p≤0,05) yang berarti ada pengaruh 
pengaruh pemberian peregangan otot (stretching) terhadap produktivitas kerja. 
Disimpulkan bahwa pemberian peregangan otot (stretching) dapat meningkatkan 
produktivitas kerja para tenaga kerja yang bekerja sebagai tenaga pelinting rokok. 
Dari hasil pengukuran produktivitas antara kelompok eksperiment dan kelompok 
kontrol diketahui ada perbedaan nilai produktivitas yaitu 0,082 untuk kelompok 
kontrol dan 0,097 untuk kelompok eksperimen, maka terjadi peningkatan 
produktivitas sebesar 0,015 atau 15,46%. 

 
Kata kunci : Peregangan otot (stretching), tenaga kerja, produktivitas kerja 
Kepustakaan : 13, 1995-2011 
 
 

 

 

 



ABTRACT 

Muscles that are stiff and tense as sitting too long at work can decrease 
productivity. Stretching can stretch stiff muscles in between work so that 
productivity does not decline. The purpose of this study was to determine the 
effect of muscle stretching on work productivity in PT. Djitoe Indonesia Tobacco. 
This research method uses quasi-experimental research design types (quasi 
experiment), the research design Non-equivalent control group. The population in 
this study were cigarette rollers workers 40 people. Sempel election by a total of 
sampling as many as 40 people were divided into 2 groups, 20 people as the 
control group and the experimental group of 20 people.. Statistical test using non-
parametric test Mann-Whitney U. The results showed that the p value is 0.000 (p 
≤ 0.05), which means there is influence the effects of muscle stretching 
(stretching) on work productivity. It was concluded that the administration of 
muscle stretching may increase the work productivity of labor working as 
cigarette rollers. From the measurement of productivity between the experimental 
and control groups known to have differences in productivity value is 0.082 to 
0.097 for the control group and the experimental group, there was an increase in 
productivity by 0.015 or 15.46%. 
 
Keywords: Muscle Stretching, worker, work productivity. 
Bibliography: 11, 1995-2011 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PENDAHULUAN 

Perusahaan merupakan suatu tempat dimana pemilik usaha dan tenaga 

kerja bekerjasama untuk mewujudkan timbal balik yang positif. Posisi tubuh 

dalam kerja sangat ditentukan oleh jenis pekerjaan yang dilakukan. Masing-

masing posisi kerja mempunya pengaruh yang berbeda-beda terhadap tubuh. 

Grandjean (dalam Tarwaka, 2010) berpendapat bahwa bekerja dengan 

posisi duduk mempunyai keuntungan antara lain: pembebanan pada kaki, 

pemakaian energi dan keperluan untuk sirkulasi darah dapat dikurangi. Namun 

demikian kerja dengan sikap duduk terlalu lama dapat menyebabkan otot perut 

melembek dan tulang belakang akan melengkung sehingga cepat lelah. 

Tarwaka (2010) menyatakan meskipun banyak orang mengatakan bahwa 

pekerjaan yang dilakukan dengan duduk merupakan pekerjaan ringan, namun 

pada kenyataannya jika pekerjaan dengan duduk tersebut dilakukan untuk waktu 

yang lama bahkan sepanjang hari, maka pekerjaan dengan sikap duduk akan 

sangat berat dan melelahkan. Mungkin salah satu cara untuk mengatasi masalah 

tersebut dengan melakukan senam peregangan otot yang bisa dilakukan saat kerja 

yang sering disebut dengan istilah stretching. 

Anderson (2010) menyatakan bahwa duduk dalam waktu lama adalah 

gejala yang sangat baru dalam sejarah manusia. Banyak persoalan kesehatan 

modern disebabkan atau dipacu oleh kehidupan sedentary (tak banyak aktivitas 

fisik). Dari rematik sampai sakit punggung (rekomendasi biasanya berupa 

“istirahat di tempat tidur”) sampai osteoporosis hingga kanker. Begitu juga, 

latihan gerak dapat membantu menurunkan peluang kontraksi cedera di kantor 



dan jika dilakukan dengan baik, dapat membantu menyembuhkan gejala dan 

mempercepat pemulihan. Peregangan dapat dilakukan hampir di segala tempat 

dan kapan saja. Tidak memerlukan peralatan khusus, tidak ada pakaian khusus, 

tidak ada keterampilan khusus. Peregangan dapat dilakukan secara berkala 

sepanjang hari di manapun berada. Selain bermanfaat untuk menyembuhkan 

gejala dan mempercepat pemulihan, peregangan juga bisa untuk meningkatkan 

produktivitas kerja. 

Wignjosoebroto (1995) menyatakan bahwa banyak hal-hal yang telah 

dilakukan manusia dalam usahanya untuk meningkatkan produktivitas kerja. 

Kemajuan teknologi akhirnya banyak mengakibatkan bergesernya tenaga manusia 

untuk kemudian digantikan dengan mesin atau peralatan produksi lainnya. Pada 

negara-negara berkembang pengertian mengenai produktivitas akan selalu 

dikaitkan dan diarahkan pada segala usaha yang dilakukan dengan menggunakan 

sumber daya manusia yang ada. 

PT Djitoe Indonesia Tobacco merupakan perusahaan yeng bekerja di 

bidang produksi rokok, semua pekerjanya bekerja dengan posisi kerja duduk dari 

awal kerja sampai selesai. Dimana posisi duduk yang dilakukan terus menerus 

dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan menegangnya otot-otot, 

peredaran darah menjadi terhambat dan nyeri pada bagian-bagian tertentu, untuk 

mencegah hal tersebut perlu dilakukan adanya peregangan di sela-sela kerja untuk 

meregangkan otot-otot sehingga dapat bekerja maksimal dan dapat meningkatkan 

produktivitas kerja. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian tentang 

adanya “ Pengaruh Pemberian Peregangan Otot (Stretching) pada Pekerja Posisi 



Duduk bagian Pelinting Rokok terhadap Produktivitas Kerja di PT Djitoe 

Indonesia Tobacco”. 

METODE 

metode penelitian ini menggunakan rancangan jenis penelitian eksperimen 

semu (quasi experiment), dengan desain penelitian Non-equivalent control group. 

Populasi dalam penelitian ini adalah pekerja pelinting rokok berjumlah 40 orang. 

Pemilihan sempel dengan cara total sampling sebanyak 40 orang kemudian dibagi 

menjadi 2 kelompok, 20 orang sebagai kelompok kontrol dan 20 orang sebagai 

kelompok eksperimen. Uji statistik menggunakan uji non parametrik Mann-

Whitney U. 

HASIL  

Hasil Pengukuran Produktivitas Kerja 

No. Nama 
Umur Output Input Waktu 

Produktivitas 
(tahun) (batang) (denyut/menit) (menit) 

1 Sud 40 3500 119.76 390 0.075 

2 Pun 40 3500 103.44 405 0.083 

3 Wal 42 3500 120.00 375 0.078 

4 Yat 43 3500 118.81 375 0.079 

5 Rat 43 3500 120.00 405 0.072 

6 Pon 43 3500 107.14 375 0.087 

7 Pan 43 3500 119.28 375 0.078 

8 Rat 45 3500 118.81 390 0.075 

9 Pon 45 3500 104.34 390 0.086 

10 Pan 45 3500 115.38 385 0.079 

11 Suk 45 3500 117.64 385 0.077 

12 Par 46 3500 111.11 390 0.081 

13 Sr 47 3500 106.19 405 0.081 

14 Was 47 3500 100.84 405 0.086 

15 Sur 47 3500 117.64 385 0.077 

16 Nga 47 3500 117.64 405 0.073 

17 Suj 48 3500 116.50 360 0.083 

18 Kar 48 3500 109.09 405 0.079 



19 Sup 49 3500 107.14 390 0.084 

20 War 50 3500 101.69 390 0.088 

Rata-rata Total     3500 110.73 390 0.082 

 

Berdasarkan terlihat bahwa rata-rata produktivitas kerja pada 

kelompok kontrol tenaga kerja pelinting rokok PT Djitoe Indonesian Tobacco 

adalah  0,082. Output berjumlah sama karena merupakan pekerja borongan 

dan target harian berjumlah 3500, Input didapat dari penghitungan beban 

kerja menggunakan metode 10 denyut,  

No. Nama 
Umur Output Input Waktu 

Produktivitas 
(Tahun) (Batang) (denyut/menit) (menit) 

1 Tuk 40 3500 100.00 370 0.094 

2 Ten 40 3500 100.00 360 0.097 

3 Sua 42 3500 96,77 370 0.096 

4 Dar 43 3500 100.00 350 0.100 

5 War 43 3500 100.00 360 0.097 

6 Mul 43 3500 100.00 370 0.094 

7 Las 43 3500 100.00 370 0.095 

8 Ima 45 3500 96.77 360 0.100 

9 Sur 45 3500 92.31 350 0.110 

10 Mul 45 3500 100.00 360 0.097 

11 Sul 45 3500 96.00 650 0.100 

12 Sup 46 3500 92.31 360 0.110 

13 Sug 48 3500 100.00 360 0.097 

14 Sur 48 3500 99.17 370 0.095 

15 Par 49 3500 99.17 370 0.094 

16 Din 49 3500 100.00 370 0.095 

17 Sum 49 3500 94.48 360 0.100 

18 Sar 50 3500 100.00 360 0.097 

19 Uji 50 3500 99.83 350 0.100 

20 Yat 62 3500 96.00 350 0.100 

Rata-rata total 3500 98.00 360 0.097 

 

Berdasarkan terlihat bahwa rata-rata produktivitas kerja pada kelompok 

eksperimen pekerja pelinting rokok PT Djitoe Indonesian Tobacco, adalah 0,097. 



Output berjumlah sama karena merupakan pekerja harian dan target harian 

berjumlah 3500, Input didapat dari penghitungan beban kerja menggunakan 

metode 10 denyut,  

Data Hasil Penelitian 

Uji Normalitas Data 

Untuk menguji normalitas data digunakan uji statistik Shapiro-Wilk pada 

softwere SPSS 16. Uji Shapiro-Wilk digunakan karena data sampel lebih dari 30 

orang. Output dari uji Shapiro-Wilk ditunjukan pada Tabel. 

Tests of Normality 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 
Eksperiment .262 20 .001 .773 20 .000 
Kontrol .139 20 .200* .966 20 .663 
a. Lilliefors Significance Correction    
*. This is a lower bound of the true significance.   

Berdasarkan hasil Tabel  diatas diketahui, bahwa data nilai kelompok 

eksperimen memiliki nilai Sig = 0,000 atau < 0,05, maka data nilai  kelompok 

eksperimen berasal dari populasi yang terdistribusi tidak normal. Untuk kelas 

kontrol diketahui data memiliki nilai Sig = 0,663 atau >0,05,  maka nilai data 

kelompok kontrol berasal dari populasi yang berdisribusi normal. 

Selanjutnya karena salah satu sampel berasal dari populasi yang tidak 

normal, maka tidak dilakukan uji homogenitas tetapi langsung di uji perbedaan 

dua rata-ratanya menggunakan uji statistik non-parametrik Mann-Whitney. 

Uji Kesamaan dua rata-rata 

Untuk menguji apakah produktivitas kerja kelompok eksperimen dan 

kontrol meliliki perbedaan atau tidak, maka diuji menggunakan uji statistik non-



parametrik dengan uji Mann-Whitney U pada softwere SPSS 16. Uji ini dilakukan 

karena salah satu sampel berasal dari populasi yang berdistribusi tidak normal. 

Output dari uji Mann-Whitney dapat dilihat dalam Tabel. 

 

 
 

 

 

 

 

Dari tabel terlihat bahwa nilai signifikansinya adalah 0,000. Nilai tersebut 

kurang dari 0,05, sehingga dalam kriteria pengujian hipotesisnya maka Ho ditotak, 

artinya ada pengaruh pemberian peregangan otot (stretching) pada pekerja posisi 

duduk bagian pelinting terhadap produktivitas kerja 

PEMBAHASAN 

Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui pengaruh pemberian 

stretching pada pekerja posisi duduk bagian pelinting terhadap produktivitas kerja 

di PT Djitoe Indonesia Tobacco. Untuk mengetahui pengaruh tersebut peneliti 

menggunakan uji Mann-Whitney U. Hasil output diketahui signifikan (ρ)  ρ = 

0,000 dimana nilai tersebut (ρ < 0,05)  maka Ho ditolak, artinya ada pengaruh 

pemberian peregangan otot (stretching) terhadap produktivitas kerja dengan nilai 

rata-rata produktivitas kerja yaitu sebesar 0,082 untuk kelompok kontrol dan 

0,097 untuk kelompok eksperimen dengan prosentase kenaikan sebesar 15,46%. 

 

Test Statisticsb 

  

Mann-Whitney U .000 

Wilcoxon W 210.000 

Z -5.429 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .000a 

a. Not corrected for ties. 

b. Grouping Variable: kelompok 



Simpulan 

Ada pengaruh pemberian peregangan otot (stretching) pada pekerja posisi duduk 

bagian pelinting rokok terhadap produktivitas kerja di PT Djitoe Indonesia 

Tobacco. 

Terjadi peningkatan produktivitas kerja pada pekerja posisi duduk bagian 

pelinting sebesar 15,46%. 

Saran 

Peregangan otot (stretching) bisa dipertimbangkan sebagai alternatif untuk 

meningkatkan produktivitas kerja.  

Perusahaan sebaiknya menerapkan senam peregangan otot ini di bagian lain, 

seperti bagian pengepakan dan bagian cuting sehingga produktivitas di bagian-

bagian lain juga bisa meningkat. 

Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menambah ilmu mengenai pengaruh 

pemberian peregangan otot (stretching) terhadap produktivitas kerja sehingga 

pada penelitian selanjutnya dapat dikembangkan secara lebih mendalam dan dapat 

diterapkan di berbagai bagian. 
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