
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dewasa ini begitu banyak pekerjaan yang dilakukan dengan mesin, mulai 

dari mesin yang sangat sederhana sampai dengan penggunaan mesin dengan 

berbasis teknologi tinggi. Di sisi lain, diberbagai industri masih banyak pekerjaan 

yang harus dilakukan secara manual dengan tuntutan dan tekanan secara fisik yang 

berat. Salah satu akibat dari kerja secara manual, seperti pada penggunaan 

mekanisasi juga meningkatkan terjadinya keluhan dan komplain pada pekerja  

seperti sakit pada punggung dan pinggang, ketegangan pada leher, sakit 

pergelangan tangan, lengan dan kaki, kelelahan mata dan banyak komplain lainnya 

(Tarwaka, 2015). 

Data dari Bureau of Labor Statistics (USA) dalam Iridiastadi dan Yassierli 

(2014) menunjukkan bahwa terdapat 335.390 kasus berupa gangguan pada sistem 

otot rangka (MSDs) pada tahun 2007 di industri Amerika Serikat. Kasus yang 

tercatat tersebut hanya menunjukkan kejadian yang mengakibatkan pekerja tidak 

masuk kerja satu hari atau lebih. Kasus MSDs tersebut terjadi dengan rata-rata 35 

kasus untuk setiap 10.000 pekerja permanen dan berkontribusi sebesar 29% dari 

total kasus kecelakaan kerja di industri.   

Berdasarkan survei yang telah dilakukan Rahadini (2006) dalam Iriastadi 

dan Yassierli (2014) menyebutkan dari sekitar 200 kuesioner responden yang 
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merupakan karyawan perkantoran dengan pekerjaan komputer (duduk) ditemukan 

tingkat prevalensi keluhan sistem otot rangka (muskuloskeletal) terbesar ada pada 

bagian leher (68,7%), bagian punggung (62,1%), dan bagian tulang belakang 

(60%). Penelitian tersebut juga menunjukkan hubungan yang signifikan antara 

faktor risiko sikap kerja statis, kerja repetitif (berulang), dan durasi penggunaan 

komputer dengan keluhan sistem otot rangka pada beberapa bagian tubuh. 

Sedangkan dari hasil survei kuesioner penelitian Mariena (2007) dalam Iridiastadi 

dan Yassierli (2014) tentang keluhan sistem otot rangka pada pekerja industri 

tekstil, ditemukan keluhan terbesar yang dirasakan responden ialah pada bagian 

punggung bawah dengan prevalensi sebesar 52%. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Wijayanti (2013) menunjukkan 

bahwa mayoritas kesehatan pekerja penjahit garmen mengalami gangguan atau 

cidera yang mungkin terjadi seperti nyeri, kekakuan, kram, dan rasa pegal yang 

terjadi pada bagian leher, bahu, punggung, pinggang, pergelangan tangan, lutut  

serta pergelangan kaki. Hal tersebut dapat mempengaruhi produktivitas dari 

pekerja sehingga kelancaran produksi dapat terganggu. 

Data dari penelitian Agustin (2014) menyebutkan bahwa postur kerja buruk 

dengan pekerjaan yang bersifat berulang dan monoton akan berisiko tinggi 

menimbulkan gangguan muskuloskeletal. Postur kerja yang buruk tersebut juga 

dipengaruhi oleh faktor peralatan kerja yang tidak sesuai saat bekerja. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan yang cukup kuat (r = 0,439) dan 

signifikan dengan (p = 0,019) antara postur kerja dengan keluhan muskuloskeletal. 
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Tidak hanya masalah muskuloskeletal yang kerap terjadi pada pekerja 

perusahaan tekstil, masalah kejenuhan dalam kerja juga kerap dirasakan pekerja. 

Hal demikian mungkin diakibatkan oleh pekerjaan yang monoton seperti 

pekerjaan menjahit yang dilakukan selama berjam-jam dengan kondisi tubuh 

statis. Apabila tidak ditanggulangi dengan segera akan menimbulkan kejenuhan 

atau kebosanan dalam bekerja. Pada awalnya kebosanan atau kejenuhan dapat 

mengurangi produktivitas, tetapi lama-kelamaan juga dapat berpotensi 

mengakibatkan kecelakaan kerja. Menurut Anoraga (1998) seorang tenaga kerja 

yang merasa sangat bosan atau jenuh dengan pekerjaannya mungkin akan 

mengalami suatu ketegangan, rasa lemah, cepat marah, sulit berkonsentrasi 

maupun sulit bekerja secara efektif. 

Berdasarkan hasil penelitian Alinuari (2012) menyebutkan bahwa adanya 

hubungan yang signifikan (p = 0,000) antara pekerjaan monotoni dengan 

kejenuhan kerja dan memiliki hubungan yang cukup kuat (r = 0,544) yang mana 

menandakan semakin meningkatnya kerja monotoni maka akan semakin 

meningkat kejenuhan yang dialami pekerja tekstil bagian spinning PT. Tyfountex 

Indonesia Sukoharjo. 

Anastasi (1989) mengatakan bahwa faktor yang mempengaruhi kebosanan 

kerja meliputi faktor individu, faktor lingkungan kerja, dan faktor pekerjaan itu 

sendiri. Rasa bosan atau jenuh merupakan manifestasi dari reaksi adanya suasana 

yang monoton (kurang bervariasi). Sedangkan menurut Nurmianto (2008), faktor 
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psikologis ini sering timbul dalam pekerjaan (seperi industri niaga) dengan kondisi 

kerja yang berulang-ulang. 

Peregangan otot atau stretching termasuk salah satu cara dalam mengurangi 

keluhan muskuloskeletal dan tingkat kejenuhan seseorang. Hal ini didasari oleh 

tesis Irwanti (2011) bahwa peregangan di sela pembelajaran siswa kelas X SMK 

Pariwisata Triatma Jaya Badung jurusan Teknologi Informasi Komunikasi dengan 

sampel sebanyak 40 siswa dapat mengurangi kebosanan atau kejenuhan, 

kelelahan, dan keluhan muskuloskeletal secara bermakna. Dimana terjadi 

penurunan skor kebosanan atau kejenuhan 18,54% secara signifikan (p = 0,003), 

kelelahan sebesar 53,07% (p = 0,001) dan keluhan muskuloskeletal sebesar 64,8% 

(p = 0,001) setelah dilakukan intervensi berupa peregangan otot (stretching) 

selama 3 hari berturut-turut dengan pemberian peregangan otot sebanyak 2 kali. 

Dari hasil observasi yang telah dilakukan diketahui bahwa pekerja bagian 

menjahit divisi garment PT. Tyfountex Indonesia Sukoharjo bekerja dari jam 

07.00 WIB hingga 16.00 WIB dengan posisi kerja duduk selama bekerja. Selain 

itu Peneliti juga melakukan wawancara kepada 5 pekerja bagian menjahit divisi 

garment PT. Tyfountex Indonesia Sukoharjo, yang mana diperoleh informasi 

bahwa para pekerja tersebut mengaku mengalami ketegangan otot dalam bekerja 

yaitu pada bahu, punggung bawah, dan kaki, serta mengalami kejenuhan dalam 

bekerja karena merasa pekerjaan yang dilakukan monoton dan berulang-ulang.  

Dari uraian tersebut maka diperlukan adanya penelitian mengenai pengaruh 

pemberian peregangan otot (stretching) terhadap keluhan muskuloskeletal dan 
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kejenuhan yang dialami pekerja bagian menjahit divisi garment di PT. Tyfountex 

Indonesia Sukoharjo. 

 

B. Rumusan Masalah 

Apakah terdapat pengaruh pemberian peregangan otot (stretching) 

terhadap keluhan muskuloskeletal dan kejenuhan pada pekerja bagian menjahit 

divisi garment PT. Tyfountex Indonesia Sukoharjo? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui pengaruh pemberian peregangan otot (stretching) 

terhadap keluhan muskuloskeletal dan kejenuhan pada pekerja bagian 

menjahit divisi garment di PT. Tyfountex Indonesia Sukoharjo? 

2. Tujuan Khusus 

a. Mendeskripsikan karakteristik pekerja menjahit divisi garment PT. 

Tyfountex Indonesia Sukoharjo yang menjadi responden. 

b. Mendeskripsikan keluhan muskuloskeletal pekerja bagian menjahit divisi 

garment PT. Tyfountex Indonesia Sukoharjo sebelum dan sesudah 

pemberian peregangan otot (stretching). 

c. Mendeskripsikan kejenuhan pekerja bagian menjahit PT. Tyfountex 

Indonesia Sukoharjo sebelum dan sesudah pemberian peregangan otot 

(stretching). 
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d. Menganalisis pengaruh pemberian peregangan otot (stretching) terhadap 

keluhan muskuloskeletal pada pekerja bagian menjahit divisi garment di 

PT. Tyfountex Indonesia Sukoharjo. 

e. Menganalisis pengaruh pemberian peregangan otot (stretching) terhadap 

kejenuhan pada pekerja bagian menjahit divisi garment di PT. Tyfountex 

Indonesia Sukoharjo. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi PT. Tyfountex Indonesia Sukoharjo 

Sebagai masukan tentang manfaat peregangan otot (stretching) dalam 

mengatasi masalah keluhan muskuloskeletal dan kejenuhan pada pekerja, 

sehingga dapat dijadikan dasar pengendalian dan perlindungan terhadap 

tenaga kerja. 

2. Bagi Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan data, sebagai 

bahan tambahan kajian dan memberikan informasi yang dapat digunakan 

sebagai bahan pustaka guna pengembangan ilmu kesehatan dan keselamatan 

kerja. 

3. Bagi Tenaga Kerja 

Diharapkan bagi tenaga kerja dapat menyadari pentingnya peregangan 

otot (stretching) selama bekerja guna mengurangi keluhan muskuloskeletal 

dan kejenuhan dalam bekerja. 
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4. Bagi Peneliti  

Manfaat untuk peneliti adalah mengetahui pengaruh pemberian 

peregangan otot (stretching) terhadap keluhan muskuloskeletal dan kejenuhan 

pada pekerja bagian menjahit divisi garment di PT. Tyfountex Indonesia 

Sukoharjo. 

  5. Bagi Peneliti Lain 

Manfaat untuk peneliti lain adalah dapat menambah perbendaharaan 

data dan referensi tentang manfaat dari peregangan otot (stretching), 

muskuloskeletal, serta kejenuhan dalam bekerja. 

 


