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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dewasa ini begitu banyak pekerjaan yang dilakukan dengan 

menggunakan mesin, mulai dari mesin yang sangat sederhana sampai dengan 

penggunaan mesin dengan berbasis teknologi tinggi. Peningkatan didalam 

mekanisme dan otomatisasi sering meningkatkan kecepatan kerja, dimana hal 

tersebut akan dapat mengakibatkan suatu pekerjaan menjadi monoton dan 

kurang menarik untuk dikerjakan. Akibatnya beban kerja psikologi akan 

menjadi lebih dominan dialami oleh para pekerja.  

Di sisi lain, ternyata diberbagai industri juga masih banyak pekerjaan 

yang harus dilakukan secara manual yang memerlukan tuntutan dan tekanan 

secara fisik yang berat. Salah satu akibat dari kerja secara manual, seperti 

halnya juga pada penggunaan mekanisasi ternyata juga meningkatkan 

terjadinya keluhan dan komplain pada pekerja, seperti; terjadinya sakit pada 

punggung dan pinggang, ketegangan pada leher, sakit pergelangan tangan, 

lengan dan kaki, kelelahan mata dan banyak komplain lainnya. Dengan 

munculnya berbagai komplain baik secara fisik maupun psikis, maka tentu 

akan menurunkan performansi kerja yang pada akhirnya akan menurunkan 

produktifitas kerja (Tarwaka, 2011). 

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 
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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 
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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). 

Studi tentang MSDs pada berbagai jenis industri telah banyak 

dilakukan dan hasil studi menunjukan bahwa bagian otot yang sering 

dikeluhkan adalah otot rangka yang meliputi otot leher, bahu, lengan, tangan, 

jari, punggung, pinggang dan otot-otot bagian bawah. Diantara keluhan 

sistem musculoskeletal tersebut, yang banyak dialami oleh pekerja adalah otot 

bagian pinggang (low back pain). Laporan dari the Bureau of Labour 

Statistics (BLS) Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat yang 

dipublikasikan pada tahun 1982 menunjukan bahwa hampir 20 % dari semua 

kasus sakit akibat kerja dan 25 % biaya kompensasi yang dikeluarkan 

sehubungan dengan adanya keluhan/sakit pinggang. Namun demikian, hasil 

istimasi yang dipublikasikan oleh NIOSH menunjukan bahwa biaya 

kompensasi untuk keluhan sistem musculoskeletal sudah mencapai 13 miliyar 

U$ setiap tahun. Sementara itu National safety council melaporkan bahwa 

sakit akibat kerja yang frekuensi kejadiannya paling tinggi adalah sakit 

punggung yaitu 22 % dari 1.700.000 kasus (Tarwaka, 2011).  

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 
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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. 
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang, dapat dirumaskan masalah sebagai 

berikut : Apakah ada pengaruh pemberian stretching terhadap keluhan 

muskuloskeletal bagian bawah bagi pekerja dengan sikap kerja berdiri pada 

bagian winding di PT. Iskandar Indah Printing Textile Surakarta? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Sesuai rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut :  

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. 
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D. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada :  

1. Mahasiswa   

a. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengaruh stretching 

terhadap keluhan muskuloskeletal bagian bawah bagi pekerja dengan 

sikap kerja berdiri pada bagian winding di PT. Iskandar Indah Printing 

Textile Surakarta 

b. Mampu melakukan pengukuran muskuloskeletal dengan 

menggunakan metode NBM. 

2. Perusahaan 

a. Memberikan masukan bagi perusahaan mengenai pengaruh stretching 

terhadap keluhan muskuloskeletal bagian bawah bagi pekerja dengan 

sikap kerja berdiri pada bagian winding di PT. Iskandar Indah Printing 

Textile Surakarta 

b. Sebagai pengetahuan tambahan bagi tenaga kerja tentang sikap kerja 

yang ergonomis sehingga dapat menghindari keluhan-keluhan akibat 

tempat kerja yang tidak ergonomis. 

c. Dengan penelitian ini juga dapat digunakan sebagai masukan bagi 

perusahaan dalam melakukan tindakan korektif dalam hal pencegahan 

dan pengendalian terjadinya keluhan muskuloskeletal.  
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3. Program Studi Kesehatan Masyarakat 

Menambah kepustakaan yang diharapkan dapat bermanfaat untuk 

pengembangan ilmu pengetahuan dan peningkatan program belajar 

mengajar dan pembentukan sumber daya manusia yang lebih baik. 

4. Peneliti Lain.  

Dapat digunakan sebagai acuan dalam penelitian mengenai sikap 

kerja berdiri terhadap berbagai masalah kesehatan. 


