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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

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. 
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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). Beberapa tahun belakangan ini, latihan fisik ringan telah 

dinyatakan bermanfaat untuk berbagai masalah kesehatan. 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 merupakan aktivitas sangat sederhana yang dapat 

membuat tubuh merasa lebih baik. 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. 
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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”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi permasalahan adalah 

Apakah ada pengaruh pemberian peregangan otot (stretching) pada pekerja 

posisi duduk bagian pelinting rokok terhadap produktivitas kerja di PT. 

Djitoe Indonesia Tobacco? 

C. Tujuan 

1. Untuk mengetahui pengaruh pemberian peregangan otot (stretching) 

terhadap produktivitas kerja di PT. Djitoe Indonesia Tobacco. 

2. Untuk menentukan metode stretching yang tepat dalam penelitian 

pengaruh pemberian stretching terhadap produktivitas kerja. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi perusahaan dan tenaga kerja 

Mengetahui pengaruh pemberian peregangan otot (stretching) pada 

pekerja posisi duduk bagian pelinting rokok terhadap produktivitas kerja. 

2. Bagi perguruan tinggi 

Menambah referensi pengetahuan tentang pengaruh pemberian 

peregangan otot (stretching) pada pekerja posisi duduk bagian pelinting 

rokok terhadap produktivitas kerja. 

3. Bagi penulis 

Mengetahui pengaruh pemberian peregangan otot (stretching) pada 

pekerja posisi duduk bagian pelinting rokok terhadap produktivitas kerja. 


