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Abstrak  
 
Keluhan Muskuloskeletal adalah keluhan pada bagian-bagian otot skeletal yang 
dirasakan oleh seseorang mulai dari keluhan ringan sampai sangat sakit. Posisi 
kerja berdiri yang dilakukan oleh tenaga kerja pada bagian Winding PT. Iskandar 
Indah Printing Textile selama 8 jam kerja memungkinkan terjadinya keluhan pada 
otot. Beberapa penelitian menyebutkan dengan pemberian gerakan peregangan/ 
stretching dapat menurunkan keluhan otot. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh pemberian stretching terhadap keluhan muskuloskeletal 
bagian bawah bagi pekerja dengan sikap kerja berdiri pada bagian winding di pt. 
iskandar indah printing textile  Surakarta. Penelitian ini merupakan penelitian 
yang bersifat observasional analatik, dengan pendekatan Cross Sectional dan jenis 
rancangan One Group Pretest and Post Test. Sampel penelitian adalah pekerja di 
bagian Winding yang berjumlah 20 orang dengan menggunakan teknik Purposif 
Sampling. Analisis data dilakukan dengan uji Mann-Whitney U-Test dan 
menggunakan bantuan SPSS versi 21. Hasil penelitian menunjukan bahwa dari 20 
responden yang diperiksa setelah pemberian stretching terdapat 35% mengalami 
tingkat risiko rendah, 60% mengalami tingkat risiko sedang dan 5% mengalami 
tingkat risiko tinggi. Hasil uji statistik menunjukan nilai p value 0,000 < 0,05 
sehingga dapat dikatakan ada pengaruh yang signifikan pada pemberian stretching 
terhadap keluhan muskuloskeletal. 

 
Kata Kunci  : Pemberian Stretching, Keluhan Muskuloskeletal, Sikap Kerja 

Berdiri 
 

 
  



Abstract 
 
Musculoskeletal complaints are ailments in parts of skeletal muscles starting from 
mild to serious pain complaints felt by an individual. A standing-posture for 8 
working hours that is performed by workers of Winding Division of PT. Iskandar 
Indah Printing Textile may cause muscle complaints. Some studies stated that 
stretching exercise  can reduce muscle complaints. Purpose of the research is to 
know effect of stretching exercise on lower musculoskeletal complaints of 
standing-position workers of Winding Division of PT. Iskandar Indah Printing 
Textile of Surakarta. The research is an analytical-observational one with cross-
sectional approach and one-group pretest and posttest design. Subject of the 
research is all workers of Winding Division and sample is taken by using 
purposive sampling technique producing 20 respondents. Data of the research is 
analyzed by using Mann-Whitney U-Test assisted by version 21 SPSS. Results of 
the research indicated that from 20 respondents that had been examined after 
stretching exercise indicated 35% had low risk, 60% had moderate risk, and 5% 
had high risk. Statistical test showed that p-value was 0.000<0.05 meaning that 
significant effect of stretching exercise is found on the musculoskeletal 
complaints. 

 

Key words: Stretching exercise, musculoskeletal complaints, standing- work 
posture. 

 
  



 



PENDAHULUAN 
 

Posisi tubuh dalam kerja sangat ditentukan oleh jenis pekerjaan yang 

dilakukan. Masing-masing posisi kerja mempunyai pengaruh yang berbeda-beda 

terhadap tubuh, seperti posisi kerja duduk dan posisi kerja berdiri. Posisi kerja 

berdiri memiliki keuntungan maupun kerugian. Menurut Sutalaksana dalam 

Tarwaka (2011) bahwa sikap berdiri merupakan sikap siaga baik fisik maupun 

mental, sehingga aktifitas kerja yang dilakukan lebih cepat, kuat dan teliti. 

Pekerjaan dalam waktu lama dengan posisi yang sama/tetap seperti berdiri 

akan menyebabkan ketidaknyamanan. Sikap kerja berdiri dalam waktu lama akan 

membuat pekerja selalu berusaha menyeimbangkan tubuhnya sehingga 

menyebabkan terjadinya beban kerja statis pada otot-otot punggung dan kaki. 

Kondisi tersebut juga menyebabkan mengumpulnya darah pada anggota tubuh 

bagian bawah. 

Salah satu masalah ergonomi yang sering terjadi pada pekerja adalah 

keluhan muskuloskeletal. Keluhan muskuloskeletal adalah keluhan pada bagian 

otot-otot skeletal yang dirasakan oleh seseorang mulai dari keluhan sangat ringan 

sampai sangat sakit. Apabila otot menerima beban statis secara berulang dan 

dalam waktu yang lama, akan menyebabkan keluhan berupa kerusakan pada 

sendi, ligament dan tendon. Keluhan hingga kerusakan inilah yang biasanya 

disebut dengan musculoskeletal disorders (MSDs) atau cedera pada sistem 

muskuloskeletal (Tarwaka, 2011). 

Salah satu cara untuk mencegah terjadinya keluhan muskuloskeletal 

adalah dengan latihan peregangan atau stretching. Peregangan adalah bentuk dari 



penguluran atau peregangan pada otot-otot di setiap anggota badan agar dalam 

setiap melakukan kegiatan terdapat kesiapan serta untuk mengurangi dampak 

cedera yang sangat rentan, meningkatkan fleksibilitas atau kelenturan tubuh, serta 

merelaksasi otot yang stress. Latihan peregangan sederhana dapat dilakukan di 

mana saja. Latihan peregangan membantu menggerakkan bagian-bagian tubuh 

dan melawan rasa sakit dalam tubuh, dapat menyembuhkan sakit otot dengan 

latihan peregangan sederhana selama 15 menit (Yusnani, 2012). 

Di Indonesia sendiri diketahui bahwa penerapan prinsip ergonomi dapat 

menurunkan beban kerja sebesar 10,61%, menurunkan kelelahan pekerja sebesar 

53,97%, menurunkan keluhan sistem muskuloskeletal sebesar 48,01% dan mampu 

meningkatkan produktivitas sebesar 48,84%. Permasalahan MSDs di tempat kerja 

dapat terjadi karena pekerjaan mengandung faktor risiko yang dapat menyebabkan 

MSDs yaitu postur ketika bekerja, durasi kerja, repetisi/ pengulangan dan force. 

Faktor risiko ergonomi yang dapat menyebabkan MSDs di bidang tekstil sendiri 

antara lain adalah postur janggal, forceful exertion pada kegiatan manual handling 

dan getaran (Ahmad, 2012). 

PT. Iskandar Indah Printing Textile merupakan perusahaan yang bergerak 

dibidang textile. Unit produksi yang ada diperusahan ini ada dua macam yaitu unit 

produksi weaving dan printing. Pada Iskandar Indah Printing Textile ini terdapat 

ruangan yang diberi nama  ruangan winding  dimana pada ruangan ini digunakan 

untuk proses pemaletan benang dengan memasukan kayu klinting kedalam mesin 

palet yang dilakukan oleh tenaga kerja dengan cara berdiri. Berdasarkan survei 

pendahuluan yang dilakukan pada bagian winding  terlihat bahwa semua tenaga 



kerja berkerja dengan sikap berdiri sehingga menimbulkan keluhan 

muskoluskeletal dan di bagian winding belum diterapkan adanya pemberiaan 

stretching. Keluhan muskoluskeletal ini diperoleh dari hasil wawancara dan 

pembagian kuesioner yang telah dilakukan pada pekerja bahwa, pekerja di bagian 

winding banyak yang mengalami keluhan di bagian otot terutama bagian kaki.  

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai 

pengaruh stretching terhadap keluhan muskoluskeletal pada tenaga kerja di PT. 

Iskandar Indah Printing Textile Surakarta. 

 

Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui pengaruh pemberian stretching terhadap keluhan 

muskuloskeletal bagian bawah bagi pekerja dengan sikap kerja berdiri 

pada bagian winding di PT. Iskandar Indah Printing Textile Surakarta.  

 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk menentukan jenis-jenis stretching yang tepat untuk sikap kerja 

kerja berdiri.  

b. Untuk mengetahui tingkat keluhan muskuloskeletal yang dirasakan 

pekerja. 

 

  



METODE PENELITIAN 

 Jenis penelitian yang digunakan adalah observasional Analitik dengan 

menggunakan cross sectional yaitu mempelajari dinamika kolerasi antara faktor 

risiko (stretching) dan efek (keluhan muskuloskeletal bagian bawah) dengan cara 

pendekatan, observasi atau pengumpulan data sekaligus pada suatu saat. 

(Notoatmodjo, 2012). Penelitian dilaksanakan di bagian PT. Iskandar Indah 

Printing Textile Surakarta pada bulan Mei 2014. Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini diperoleh sebanyak 20 orang pekerja yang memenuhi kriteria. 

Pengambilan sampel ini diperoleh dengan mempertimbangkan kriteria inklusi dan 

kiteria eksklusi dengan menggunakan tehnik Purposive Sampling 

 Analisis data yang digunakan adalah analisis univariat dan bivariat. 

Analisis univariat dengan menggunakan distribusi frekuensi dan analisis bivariat 

dengan menggunakan uji statistik Mann-whitney U-Test dengan tingkat 

signifikansi 0,05. Jika nilai p > 0,05 maka Ho diterima dan jika nilai p < 0,05 

maka Ho ditolak. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil 

1. Total Skor Individu Dan Tingkat Aksi Sebelum Pemberian 

Strethching 

Berdasarkan frekuensi data sebelum pemberian stretching 

responden sebagian besar memiliki tingkat risiko rendah, sedangkan yang 

memiliki tingkat risiko sedang dengan total skor 19-24 sebanyak 7 orang 



(35%), risiko tinggi dengan total skor 27-34 sebanyak 12 orang (60%) 

dari 20 responden, dan yang memiliki tingkat risiko sangat tinggi dengan 

total skor 1 orang (5%) dengan rata-rata 26. 

2. Total Skor Individu Dan Tingkat Aksi Sesudah Pemberian 

Stretching  

Berdasarkan frekuensi data sesudah pemberian stretching 

responden sebagian besar memiliki tingkat risiko rendah dengan total 

skor 19-24 sebanyak 7 orang (35%), sedangkan tingkat risiko sedang 

dengan total skor 27-34 sebanyak 12 orang (60%), yang memiliki tingkat 

risiko tinggi dengan total skor 1 orang (5%) dan tidak terdapat responden 

yang memiliki tingkat risiko sangat tinggi dengan rata-rata 20.  

3. Hasil Pengukuran Muskuloskeletal Bagian Bawah dengan Nordic 

Body Map  

Dari hasil pengukuran muskuloskeletal bagian bawah dapat 

diketahui bahwa total skor individu tertinggi sebelum perlakuan 

stretching adalah 38 dan yang terendah adalah 19 dengan rata-rata 26 

dengan jumlah tenaga kerja yang mengalami risiko rendah tidak ada, 

sedangkan yang mengalami tingkat risiko sedang sebanyak 7 (35%) 

tenaga kerja, tingkat risiko tinggi sebanyak 12 (60%) tenaga kerja, dan 

tingkat risiko sangat tinggi sebanyak 1 (5%). Kemudian untuk total skor 

individu tertinggi sesudah perlakuan stretching adalah 33 dan yang 

terendah adalah 15 dengan ratat-rata 20 dengan jumlah tenaga kerja yang 

mengalami tingkat risiko rendah sebanyak 7 (35%) tenaga kerja, tingkat 



risiko sedang sebanyak 12 (60%) tenaga kerja, tingkat risiko tinggi 

sebanyak 1(5%) dan tidak ada tenaga kerja yang mengalami tingkat 

risiko sangat tinggi. 

 

B. Pembahasan 

1. Sikap Kerja Berdiri 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan cara 

observasi atau pengamatan didapatkan hasil bahwa semua tenaga kerja 

bekerja dengan posisi berdiri. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

posisi kerja di bagian winding tidak alamiah. Dengan kondisi tersebut 

menyebabkan tenaga kerja menjadi tidak nyaman dalam melakukan 

pekerjaannya.  

Sikap kerja berdiri dalam waktu lama akan membuat pekerja 

selalu berusaha menyeimbangkan posisi tubuhnya sehingga 

menyebabkan terjadinya beban kerja statis pada otot-otot punggung dan 

kaki. Kondisi tersebut juga menyebabkan mengumpulnya darah pada 

anggota tubuh bagian bawah. 

Kurangnya aliran darah mempercepat timbulnya kelelahan, 

ketidaknyamanan dan menyebabkan nyeri serta ketegangan pada otot-

otot punggung, kaki dan leher (otot yang digunakan untuk 

mempertahankan posisi tegak). Berdiri terlalu lama dan sering, tanpa 

bantuan dengan berjalan kaki, menyebabkan darah berkumpul di kaki. 



Ketika berdiri terjadi terus menerus selama waktu yang lama, dapat 

mengakibatkan radang pembuluh darah. 

2. Penurunan Kapasitas Fungsi Paru 

Hasil penelitian yang dilakukan pada bagian winding di PT 

Iskandar Indah Printing Textile Surakarta menggunakan NBM (Nordic 

Body Map) dapat diketahui bahwa total skor individu tertinggi sebelum 

perlakuan stretching adalah 38 dan yang terendah adalah 19 dengan rata-

rata 26 dengan jumlah tenaga kerja yang mengalami risiko rendah tidak 

ada, sedangkan yang mengalami tingkat risiko sedang sebanyak 7 (35%) 

tenaga kerja, tingkat risiko tinggi sebanyak 12 (60%) tenaga kerja, dan 

tingkat risiko sangat tinggi sebanyak 1 (5%).  

Dalam penelitian muskoluskeletal bagian bawah yang dirasakan 

perkerja pada bagian winding terdapat presentase yang paling tinggi yaitu 

di bagian pergelangan kaki kanan di atas (50%) sebanyak 12 orang. 

Sedangkan untuk total skor individu tertinggi sesudah perlakuan adalah 

33 dan yang terendah adalah 15 dengan rata-rata 20 dengan jumlah 

tenaga kerja yang mengalami tingkat risiko rendah sebanyak 7 (35%) 

tenaga kerja, tingkat risiko sedang sebanyak 12 (60%) tenaga kerja, 

tingkat risiko tinggi sebanyak 1(5%) dan tidak ada tenaga kerja yang 

mengalami tingkat risiko sangat tinggi. Dalam penelitian muskoluskeletal 

bagian bawah yang dirasakan perkerja pada bagian winding terdapat 

presentase yang paling tinggi yaitu di bagian betis kanan di bawah (48%) 

sebanyak 11 orang pekerja. Hal ini berarti terdapat perubahan bahwa 



pemberian stretching dapat mengurangi keluhan muskuloskeletal bagian 

bawah.  

3. Pengaruh Pemberian Strethching Terhadap Keluhan 

Muskuloskeletal Terhadap Sikap Berdiri 

Bekerja dengan posisi berdiri terlalu lama dapat menyebabkan 

ketegangan pada otot-otot. Stretching bertujuan memperkuat otot dan 

dengan memperkuat otot, maka kerja tulang dan otot menjadi seimbang. 

Selain itu dengan dilakukannya stretching maka secara tidak langsung 

akan menaikan suplai oksigen dalam otot sehingga akan menurunkan 

tekanan darah yang terlalu tinggi dan rasa nyeripun akan berangsur-

angsur berkurang.  

Hasil uji analisis pengaruh pemberian strethching terhadap 

keluhan muskuloskeletal bagian bawah bagi pekerja dengan sikap kerja 

berdiri dengan menggunakan uji Mann-withney U-Test didapat nilai p 

value = 0,000<0,05, hasil ini menunjukan bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan. Dasar pengambilan keputusan ini adalah jika P value kurang 

dari 0,05 maka Ho ditolak yang berarti ada pengaruh yang signifikan 

antara pemberian stretching terhadap keluhan muskuloskeletal bagian 

bawah bagi pekerja dengan sikap kerja berdiri pada bagian winding di PT 

Iskandar Indah Printing Textile Surakarta. 

Pekerja tersebut memiliki risiko tinggi terhadap keluhan 

muskuloskeletal bagian bawah karena setiap harinya mereka bekerja 

dengan posisi berdiri sehingga menyebabkan terjadinya nyeri serta 



ketegangan pada otot-otot punggung, kaki dan leher (otot yang 

digunakan untuk mempertahankan posisi tegak). 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Tin Setyani (2006) 

tentang pengaruh pemberian stretching terhadap keluhan musculoskeletal 

pada pekerja dibagian packaging PT. Showa Indonesia Manufacturing. 

Yang mengungkapkan ada perbedaan secara signifikan pada keluhan 

musculoskeletal setelah pemberian stretching, peneliti ini menyarankan 

agar melakukan stretching sebelum dan setelah bekerja untuk 

mengurangi keluhan musculoskeletal. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan  

1. Berdasarkan hasil uji Mann Withney U-Test didapat nilai p value = 

0,000<0,05, maka hasil menunjukan bahwa ada pengaruh yang signifikan 

pada pemberian strethching terhadap keluhan muskuloskeletal. 

2. Dilakukan pemberian strethching / peregangan pada tenaga kerja bagian 

winding yang meliputi :  

a. Peregangan aktif 

b. Peregangan dinamis 

c. Peregangan pasif 

d. Peregangan statis 

e. Peregangan balistik 



3. Adanya perbedaan keluhan muskuloskeletal yang dialami pada tenaga 

kerja bagian winding setelah dilakukan stretching. Dari keluhan sakit 

(60%) menjadi agak sakit (60%), dari yang agak sakit (35%) menjadi 

tidak sakit (35%). 

B. Saran 

1. Bagi Perusahaan 

a. Pemilik perusahaan agar secepatnya memasang poster atau safety 

sign yang berhubungan dengan ergonomis, seperti perberlakukan 

adanya pemberian stretching teradahap tenaga kerja untuk 

mengurangi keluhan muskuloskeletal bagian bawah. 

b. Pemilik perusahaan sebaiknya menghimbau perkerjanya untuk 

melakukan stretching setelah 2 jam melakukan pekerjaan yaitu 

pada jam 10.00 dan 1 jam setengah sehabis istirahat yaitu pada jam 

14.30. 

c. Pemilik perusahaan sebaiknya menyediakan peralatan yang bisa di 

sesuaikan dengan pekerja, seperti menyediakan kursi kerja yang 

ergonomis dengan pekerja serta peralatan perkakas lainnya yang 

ergonomis dan dalam keadaan baik sehingga pekerja dapat 

menggunakannya dengan baik dan ergonomis pula. 

2. Bagi Tenaga Kerja 

a. Pekerja dihimbau untuk selalu melakukan peregangan strethching 

setelah 2 jam bekerja selama ± 2 menit. 



b. Sebaiknya diadakan kegiatan olah raga atau senam terhadap 

seluruh pekerja selama 1 minggu sekali. 
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