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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pemeliharaan dan peningkatan kondisi kesehatan tenaga kerja mutlak 

diperlukan agar tenaga kerja dapat terlindungi dari dampak negatif dalam 

melaksanakan pekerjaan. Kesehatan merupakan hak dasar (asasi) manusia 

dan merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan kualitas SDM 

(Sumber Daya Manusia). Kesehatan dan keselamatan bagi masyarakat 

pekerja memiliki korelasi terhadap produktivitas dan kesejahteraan tenaga 

kerja. Oleh karena itu perlu dipelihara dan ditingkatkan kualitasnya sehingga 

pada akhirnya dapat memberikan sumbangan nyata dalam meningkatkan daya 

saing bangsa (Depkes RI, 2003: MD-2). 

Negara Indonesia yang masih memiliki banyak tenaga kerja dengan 

ketrampilan maupun tingkat pendidikan rendah memiliki konsekuensi beban 

kerja yang mengarah ke fisik. Penyakit yang sering muncul akibat beban 

kerja fisik ini adalah nyeri pinggang (low back pain) dan nyeri pinggang 

merupakan salah satu gejala dari kelelahan. Gejala kelelahan tersebut banyak 

dialami oleh karyawan yang pekerjaannya bersifat monoton dan berulang-

ulang. Misalnya saja, operator mesin tenun, mesin cetak dan sejenisnya 

(Nugraheni, 2009). 

Demi peningkatan produktivitas kerja, pekerjaan harus dilakukan 

dengan memenuhi syarat keselamatan dan kesehatan. Jika persyaratan 
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tersebut tidak terpenuhi, maka terjadi ketidaknyamanan kerja, gangguan 

kesehatan, penyakit dan kecelakaan. Permasalahan tersebut juga disebabkan 

oleh ketidakseimbangan antara beban kerja dengan kapasitas atau 

kemampuan kerja yang dimilki pekerja. Risiko kecelakaan tersebut 

disebabkan karena adanya sumber-sumber bahaya akibat dari aktifitas kerja 

yang terdiri dari mengangkat, menurunkan, mendorong, menarik dan 

membawa merupakan sumber utama komplain karyawan di industri (Hasan, 

2010). 

Sumber-sumber bahaya perlu dikendalikan untuk mengurangi 

kecelakaan, salah satunya aktivitas Manual Material Handling (MMH) yang 

tidak tepat dapat menimbulkan kerugian bahkan kecelakaan pada karyawan. 

Akibat yang ditimbulkan dari aktivitas MMH yang tidak benar salah satunya 

adalah keluhan muskoloskeletal. Apabila otot menerima beban statis secara 

berulang dalam jangka waktu yang lama akan dapat menyebabkan keluhan 

berupa kerusakan pada sendi, ligamen dan tendon. Keluhan inilah yang 

biasanya disebut sebagai MSDs atau cedera pada sistem muskuloskeletal 

(Grandjean, 1993) dalam Hasan (2010). 

Hubungan tenaga kerja dalam postur dan interaksinya terhadap sarana 

kerja akan menentukan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kerja, selain 

Standard Operating Procedure (SOP) yang terdapat pada setiap jenis 

pekerjaan. Postur tubuh dalam bekerja di katakan ergonomic apabila 

memberikan rasa nyaman, aman, sehat, dan selamat dalam bekerja (Budiono, 

2003).  
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Postur kerja yang sering di lakukan oleh manusia dalam melakukan 

pekerjaan antara lain berdiri, duduk, membungkuk, jongkok, berjalan, dan 

lainnya. Postur kerja tersebut dilakukan tergantung dari kondisi dari system 

kerja yang ada. Jika kondisi sistem kerjanya yang tidak sehat akan 

menyebabkan kecelakaan kerja, karena pekerja melakukan pekerjaan yang 

tidak aman (Nurmianto, 2005). 

Menurut penelitian Ulfi (2011) menunjukkan bahwa ada hubungan 

yang signifikan antara umur, masa kerja, dan postur kerja yaitu postur 

menjemur serta postur mengangkut dengan keluhan otot rangka segmen 

punggung dan lengan.  

PT. Djitoe Indonesia Tobacco merupakan perusahaan yang bergerak 

di  bidang produksi rokok  yang  terletak  di Jl. Lu. Adisucipto No. 51, Solo, 

Jawa Tengah. PT. Djitoe Indonesia Tobacco memiliki bagian-bagian antara 

lain bagian Linting 1 dan 2, Packing SKT 1 dan 2, Sortir, Packing SKM 1 dan 

2, Making SKM, Prossesing (Saos), dan Mesin Scrub. Peneliti memilih 

bagian Packing 1 dan 2 dikarenakan berdasarkan survei pendahuluan yang 

dilakukan oleh Balai Pelatihan dan Pengujian Keselamatan Kerja dan 

Hiperkes tahun 2013 di bagian produksi, tenaga kerja melakukan pekerjaan 

produksi rokok secara manual dan melakukan aktivitas berulang-ulang 

dengan postur kerja yang dinamis. Pekerjaan ini termasuk jenis pekerjaan 

yang memerlukan ketelitian, sehingga membutuhkan daya konsentrasi yang 

tinggi. Dari hasil pemeriksaan kelelahan (Reaction Timer) pada 100 orang 

tenaga kerja dibagian produksi didapatkan hasil yaitu, Kelelahan Kerja 
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Normal : 34 orang (34%), Kelelahan Kerja Ringan (KKR) : 54 orang (54%), 

Kelelahan Kerja Sedang (KKS) : 12 orang (12%). Menurut survei yang 

dilakukan oleh peneliti, para pekerja merasakan keluhan pinggang bagian 

belakang atau bisa disebut dengan keluhan muskuloskeletal. Postur kerja 

yang dilakukan pekerja pun juga tidak ergonomis, sehingga hal tersebut dapat 

mempengaruhi keluhan muskuloskeletal yang dirasakan oleh pekerja. 

Mengingat belum adanya penelitian tentang hubungan postur kerja 

dengan keluhan sistem muskuloskeletal dan produktivitas kerja pada pekerja 

bagian pengepakan di PT. Djitoe Tobacco, Solo, Jawa Tengah. Peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian mengenai hubungan postur kerja dengan 

keluhan muskuloskeletal dan produktivitas kerja pada pekerja bagian 

pengepakan di PT. Djitoe Indonesia Tobako, Solo, Jawa Tengah. 

 

B. Rumusan Masalah 

Apakah ada hubungan postur kerja dengan keluhan muskuloskeletal 

dan produktivitas kerja pada bagian pengepakan di PT. Djitoe Indonesia 

Tobako?. 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

Untuk mengetahui hubungan postur kerja dengan keluhan 

muskuloskeletal dan produktivitas kerja pada karyawan bagian 

pengepakan di PT. Djitoe Indonesia Tobako. 
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2. Tujuan khusus 

a) Untuk menilai postur kerja pada karyawan bagian pengepakan di PT. 

Djitoe Indonesia Tobako. 

b) Untuk menilai keluhan muskuloskeletal kerja pada karyawan bagian 

pengepakan di PT. Djitoe Indonesia Tobako. 

c) Untuk menilai produktivitas kerja pada karyawan bagian pengepakan 

di PT. Djitoe Indonesia Tobako. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Perusahaan 

Memberikan sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan dalam 

membuat kebijakan dalam upaya peningkatan produktivitas khususnya 

masalah keluhan muskuloskeletal tenaga kerja dan postur kerja. 

2. Perguruan Tinggi 

Menambah referensi pengetahuan tentang hubungan postur kerja 

dengan keluhan muskuloskeletal dan produktivitas tenaga kerja. 

3. Peneliti Lain 

Memperoleh pengetahuan dalam merencanakan, melaksanakan, dan 

menyusun hasil penelitian tentang hubungan postur kerja dengan keluhan  

muskuloskeletal dan produktivitas kerja. 


