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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Di Indonesia usaha laundry atau dari dulu dikenal dengan istilah 

binatu beberapa tahun terakhir usaha ini sangatlah berkembang pesat. 

Laundry dikenal sebagai kegiatan binatu atau pencucian pakaian dengan 

mesin cuci dan juga sebagai suatu usaha yang bersifat dagang untuk 

mencucikan pakaian-pakaian (Samsudin, 2009). 

Para pekerja sering kali tidak memperhatikan keselamatan dan 

kesehatan dalam melakukan pekerjaannya atau dengan kata lain bekerja 

dalam keadaan dan posisi yang tidak ergonomi yang dapat menimbulkan 

masalah keluhan muskuloskeletal (Wibisono, 2009). Keluhan 

muskuloskeletal adalah keluhan pada bagian–bagian otot skeletal yang 

dirasakan oleh seseorang mulai dari keluhan sangat ringan sampai sangat 

sakit. Apabila otot menerima beban statis secara berulang dan waktu yang 

lama, akan dapat menyebabkan keluhan berupa kerusakan pada sendi, 

ligamen dan tendon (Grandjean et al, 1993). 

Keluhan muskuloskeletal merupakan salah satu indikasi adanya 

gangguan kesehatan dan keselamatan pekerja. Pekerja sering mengeluh 

tubuh merasa nyeri atau sakit saat bekerja maupun setelah bekerja. Bagian 

otot yang sering dikeluhkan adalah otot rangka (skeletal) yang meliputi 

otot leher, bahu, lengan, tangan, jari, punggung, pinggang (Astuti, 2007). 
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Cohen et al (1997), menyebutkan bahwa keluhan muskuloskeletal dapat 

terjadi karena faktor pekerjaan, personal, lingkungan dan psikososial.  

Menurut para ahli juga menyatakan faktor individu yang turut 

mempengaruhi timbulnya keluhan muskuloskeletal antara lain usia, jenis 

kelamin, indeks massa tubuh (IMT), jenis pekerjaan, durasi kerja dan masa 

kerja (Bernard, 2003). Usia merupakan faktor yang mendukung terjadinya 

keluhan muskuloskeletal, sehingga biasanya di derita oleh orang berusia 

lanjut karena penurunan fungsi- fungsi tubuhnya terutama tulangnya 

sehingga tidak lagi elastis seperti diwaktu muda. Tetapi saat ini sering 

ditemukan orang berusia muda sudah terkena nyeri pungung bawah seperti 

sebuah penelitian yang dilakukan oleh Klooch (2006), pada murid sekolah 

menengah atas di Skandinavia yang usianya masih sangat muda 

menemukan bahwa 41,6% murid sekolah menderita nyeri punggung 

bawah selama duduk di kelas. 

Penelitian Laraswati (2009), menyatakan bahwa posisi kerja, masa 

kerja dan durasi kerja memiliki hubungan yang sangat kuat dengan 

keluhan otot pada pekerja laundry sektor usaha informal. Ada beberapa 

faktor risiko penting yang terkait dengan kejadian keluhan otot pada 

pekerja yaitu usia diatas 35 tahun, perokok, masa kerja 5-10 tahun, posisi 

kerja, kegemukan dan riwayat keluarga penderita musculoskeletal disorder 

(Kristiawan,2009) 

Berdasarkan survei awal pekerja laundry yang rata-rata pekerja 

wanita, bekerja dari hari senin-sabtu dengan jumlah jam kerja rata-rata 12-
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14  jam/hari dan waktu istirahat biasanya 30 menit sampai 1 jam. Aktivitas 

yang paling lama dilakukan yaitu menyetrika, para pekerja mampu 

menyetrika pada posisi duduk 6-8 jam per hari serta apabila mendapatkan 

order yang banyak biasanya mampu menyetrika 10-11 jam per harinya. 

Hal ini menjadi faktor risiko terjadinya nyeri punggung bawah pada para 

pekerja laundry. Berdasarkan hasil wawancara 8 dari 10 pekerja laundry 

diantaranya mengalami keluhan otot seperti nyeri atau pegal-pegal yang 

umumnya sering dirasakan dibeberapa bagian tubuh seperti leher, bahu, 

pinggang.  

Pekerja laundry lebih banyak melakukan pekerjaannya dengan 

duduk dan melakukan gerakan berulang-ulang terutama pada lengan saat 

menyetrika serta posisi statis pada leher yang mempertahankan agar tetap 

pada posisi normal saat proses menyetrika berlangsung. Azami et al 

(2004), menambahkan bahwa sikap kerja yang demikian ini dapat 

menimbulkan pembebanan otot secara statis (static muscular loading) 

yang jika dipertahankan dalam waktu yang cukup lama akan 

mengakibatkan RSI (Repetition Strain Injuries) yaitu nyeri otot, tulang, 

dan tendon yang diakibatkan oleh jenis pekerjaan yang bersifat berulang 

(repetitive). Selain itu, bekerja dengan rasa sakit dapat mengurangi 

produktivitas serta efisiensi kerja. Terdapat lebih dari sepertiga dari 

seluruh waktu kerja yang hilang karena keluhan tersebut (Melyssa, 2009). 

Berdasarkan gambaran diatas peneliti ingin melakukan penelitian 

untuk mengetahui dan melihat persentase keluhan muskuloskeletal 
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khususnya pada bagian leher, bahu dan punggung berdasarkan usia, indeks 

massa tubuh, masa kerja dan durasi kerja pada pekerja laundry saat 

menyetrika di Dukuh Gatak Kelurahan Pabelan, sehingga diharapkan bisa 

dilakukan tindakan pencegahan dan pengetahuan bagi pekerja tentang 

penyakit yang akan ditimbulkan akibat kerja. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, rumusan 

masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimana persentase keluhan 

muskuloskeletal khususnya pada bagian leher, bahu dan punggung 

berdasarkan usia, indeks massa tubuh, masa kerja dan durasi kerja pada 

pekerja laundry saat menyetrika di Dukuh Gatak Kelurahan Pabelan?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Menjelaskan faktor risiko yang mempengaruhi terjadinya 

keluhan muskuloskeletal pada pekerja laundry saat menyetrika di 

Dukuh Gatak Kelurahan Pabelan. 

2. Tujuan Khusus  

a. Mengetahui persentase keluhan muskuloskeletal berdasarkan usia. 

b. Mengetahui persentase keluhan muskuloskeletal berdasarkan 

indeks massa tubuh.  

c. Mengetahui persentase keluhan muskuloskeletal berdasarkan masa 

kerja. 
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d. Mengetahui persentase keluhan muskuloskeletal berdasarkan 

durasi kerja. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Memperkaya khasanah Ilmu Pengetahuan dibidang keselamatan dan 

kesehatan kerja. Khususnya berkaitan dengan faktor risiko yang 

dapat mempengaruhi terjadinya keluhan muskuloskeletal. 

b. Sebagai bahan refrensi untuk penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Praktisi 

Peneliti mendapat wawasan dan pengalaman dalam melakukan 

penelitian dan hasil penelitian dapat menjadi dasar untuk penelitian 

selanjutnya. 


