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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pembangunan nasional yang telah dan akan dilaksanakan pada saat ini, dilakukan 

melalui ilmu penerapan pengetahuan dan teknologi maju yang telah mampu 

menghasilkan peluang kerja sehingga diharapkan dapat meningkatkan status 

sosial ekonomi dan kualitas hidup keluarga dan masyarakat. Hal ini akan berhasil 

apabila berbagai risiko yang akan mempengaruhi hidup para pekerja, keluarga dan 

masyarakat dapat diantisipasi. Berbagai risiko tersebut adalah kemungkinan 

terjadinya penyakit akibat kerja (PAK). Penyakit yang berhubungan dengan 

pekerjaan dan kecelakaan kerja yang dapat menyebabkan kecacatan dan kematian. 

Antisipasi ini harus dilaksanakan oleh semua pihak dengan cara penyesuaian 

antara pekerja, proses kerja dan lingkungan kerja. Pendekatan ini dikenal dengan 

pendekatan ergonomik (Effendi, 2007). 

Tenaga kerja mempunyai peranan penting dalam pembangunan sebagai unsur 

penunjang dalam pembangunan nasional. Karena tenaga kerja mempunyai 

hubungan dengan perusahaan dan mempunyai kegiatan usaha yang produktif. 

Selain itu tenaga kerja sebagai suatu unsur yang langsung berhadapan dengan 

berbagai akibat dari berbagai kemajuan teknologi dari berbagai industri, sehingga 

sewajarnya diberikan kepada mereka perlindungan pemeliharan kesehatan 

(Suma’mur, 2009).  
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International Labour Organization dalam program The Prevention Of 

Occupational Diseases menyebutkan musculoskeletal disorders mewakili 59% 

dari keseluruhan catatan penyakit yang ditemukan pada tahun 2005 di Eropa. 

Laporan Komisi Pengawas Eropa menghitung kasus MSDs menyebabkan 49,9% 

ketidakhadiran kerja lebih dari tiga hari dan 60% kasus ketidakmampuan 

permanen dalam bekerja, sedangkan di Korea MSDs mengalami peningkatan 

yang sangat tinggi dari 1.634 pada tahun 2001 menjadi 5.502 pada tahun 2010 

(WHO dalam Nurhikmah, 2011). 

Musculoskeletal Disorders merupakan gangguan kesehatan terkait kerja yang 

dilaporkan secara konsisten oleh Self-reported Work-related Illnes (SWI) di UK. 

Hasil terbaru menunjukkan bahwa pada tahun 2009/2010 diperkirakan prevalensi 

572.000 orang di Inggris menderita gangguan Muskuloskeletal disebabkan atau 

diperburuk oleh pekerjaannya di masa lalu. Data ini setara dengan 1900 per 

100.000 orang (1,9%) yang bekerja dalam 12 bulan terakhir di Inggris. Dari 

prevalensi tersebut, 248.000 orang diperkirakan menderita gangguan trauma pada 

punggung, 230.000 orang mengalami gangguan pada tubuh bagian atas atau leher, 

dan 94.000 orang mengalami gangguan pada tubuh bagian bawah. Dari data 

tersebut sepertiganya (188.000 orang) merupakan kejadian baru (UK Health and 

Safety Executive, 2011). 

Salah satu dampak dari kasus MSDs antara lain adalah penyebab hilangnya waktu 

kerja tertinggi setelah gangguan mental pada pekerja. Hal ini dibuktikan dengan 

statistik kejadian MSDs yang terdiagnosa dari tahun 2007 hingga 2009 oleh 

General Practitioners United Kingdom yang menunjukkan bahwa 53% pekerja 
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yang terdiagnosa memiliki masalah muskuloskeletal dan 37% diantaranya 

kehilangan hari kerjanya. Hal tersebut menjadi peringkat kedua setelah masalah 

gangguan mental yang menghabiskan hari kerjanya sebesar 55% dari seluruh 

masalah kesehatan pada pekerja. Namun demikian, masalah muskuloskeletal pada 

pekerja masih merupakan masalah kesehatan kerja tertinggi yang terlapor (The 

Health and Safety Statistic dalam HSE UK, 2011). 

Di Indonesia, berdasarkan studi yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan pada 

tahun 2005, diketahui bahwa sekitar 40,5% penyakit yang diderita oleh pekerja di 

Indonesia berhubungan dengan pekerjaan. Menurut studi yang dilakukan terhadap 

482 pekerja antara lain gangguan musculoskeletal (16%), gangguan 

cardiovaskular (8%), gangguan saraf (6%), gangguan pernapasan (3%) dan 

gangguan THT (1,5%) (Sumiati, 2007). 

       Penelitian yang dilakukan oleh Nurhikmah (2011) pada pekerja furniture 

didapatkan 41 pekerja (50.6%) merasakan gejala pada bagian leher, pekerja 

merasakan gejala pada tangan kanan sebanyak 40 pekerja (49.4%), 38 pekerja 

(47%) merasakan sakit pada bagian bahu kanan dan 36 pekerja (44.4%) 

merasakan gejala pada bagian punggung. Serta 28 pekerja (35%) merasakan 

gejala pada pergelangan kaki kanan. 

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa MSDs memiliki angka tertinggi 

sebagai gangguan yang sering dialami pekerja. Sebagian besar pekerja merasa 

pegal-pegal pada pinggang, punggung, dan bahu serta merasa kram pada kaki dan 

nyeri di punggung. Faktor risiko terhadap muscoloskeletal disorders dibagi 
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menjadi dua faktor risiko yaitu faktor psikis dan faktor fisik (terdiri dari faktor 

risiko pekerjaan, faktor risiko personal dan faktor risiko lingkungan). Faktor risiko 

pekerjaan meliputi faktor risiko postur tubuh, beban kerja, frekuensi dan durasi. 

Faktor karakteristik individu meliputi masa kerja, usia pekerja, merokok, jenis 

kelamin, stress, riwayat penyakit MSDs dan Indeks Massa Tubuh (IMT). Faktor 

risiko lingkungan yaitu getaran, pencahayaan, kebisingan, cold stress, dan heat 

stress (Nurliah, 2012). 

Usaha kerajinan furniture atau mebeler merupakan sektor usaha formal yang telah 

banyak berkembang, diantaranya adalah CV Nova Furniture yang merupakan 

sektor usaha yang membuat interior rumah tangga seperti kursi, meja, lemari, dan 

lain-lain. Sektor usaha ini terus mengembangkan inovasi baru untuk terus 

memperbarui model-model interior rumah tangga yang sesuai dengan 

perkembangan zaman dengan memperhatikan kualitas sehingga akan terus 

mendapatkan kepercayaan dari pelanggannya. Sektor usaha ini beroperasi pada 

hari senin sampai dengan jumat dengan waktu bekerja dimulai pada pukul 07.30 

hingga pukul 16.30 WIB dan waktu istirahat satu jam yaitu pukul 12.00 hingga 

13.00. Survey awal menunjukkan terdapat sekitar 100 pekerja yang terdiri dari 

pekerja inti, pimpinan serta bagian administrasi. Sektor ini masih menggunakan 

tenaga manusia dengan alat-alat yang masih sederhana dan tradisional. Posisi 

mereka pada saat bekerja tampak tidak nyaman, posisi kerja mereka terus berubah 

atau berulang dengan posisi menunduk, membungkukkan badan, memiringkan 

badan, jongkok, posisi tangan lebih tinggi dari badan untuk beberapa waktu 

sehingga terjadi pengangkatan bahu serta posisi berdiri dalam melakukan aktivitas 
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kerja. Hasil wawancara awal yang dilakukan oleh 5 orang pekerja menunjukkan 

bahwa kelima pekerja tersebut mengeluhkan nyeri pada bahu, leher, paha dan 

pinggang. Nyeri terasa sangat sakit terutama setelah selesai bekerja. Posisi tidak 

ergonomis tersebut dapat menimbulkan risiko kerja ergonomi yang dapat 

menyebabkan terjadinya Muscoloskeletal Disorders. 

Hasil studi pendahuluan di lapangan yang dilakukan terhadap 10 orang pekerja 

bagian perakitan dan penyemprotan cat di CV Nova Furniture Boyolali 

didapatkan bahwa 100% pekerja mengalami keluhan MSDs berupa nyeri dan 

kram yang diakibatkan karena pekerjaan. Keluhan yang paling banyak dialami 

oleh pekerja adalah keluhan otot dan rangka seperti pada bagian pinggang 60%, 

bagian bahu serta leher 30% dan bagian lainnya seperti lutut, paha dan kaki 

sebesar 10%. Hal ini disebabkan karena aktivitas dalam usaha ini mengandung 

faktor risiko MSDs yaitu postur janggal, gerakan berulang-ulang dan durasi kerja 

(monoton). Oleh sebab itu perlu dilakukan sebuah penilaian terhadap faktor risiko 

pekerjaan ini. 

Penelitian yang dilakukan untuk menganalisis hubungan postur kerja tidak 

ergonomis dan karakteristik responden dengan muscoloskeletal disorders (MSDs) 

pada pekerja furniture di CV Nova Furniture Boyolali. 

B. Rumusan Masalah 

Apakah ada hubungan antara postur kerja tidak ergonomis dan karakteristik 

responden dengan musculoskeletal disorders (MSDs) pada pekerja furniture di 

CV Nova furniture Boyolali? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Menganalisis hubungan postur kerja tidak ergonomis dan karakteristik 

responden dengan musculoskeletal disorders pada pekerja furniture di CV 

Nova Furniture Boyolali. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mendeskripsikan tentang proses kegiatan pekerja furniture di CV Nova 

Furniture Boyolali. 

b. Menganalisis pada bagian tubuh mana saja pekerja merasakan keluhan 

MSDs dan berapa tingkat keluhan perbagian tubuh pekerja furniture di 

CV Nova Furniture Boyolali. 

c. Menganalisis hubungan karakteristik responden dengan keluhan MSDs 

pada pekerja furniture di CV Nova Furniture Boyolali 

d. Menganalisis hubungan postur kerja tidak ergonomis dengan MSDs pada 

pekerja furniture di CV Nova Furniture Boyolali. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Pemilik Usaha 

Dapat menjadi masukan dan rujukan bagi pengelola usaha yang berkaitan 

dengan masalah ergonomi pada pekerjanya. 

2. Pekerja Furniture 

Dapat menjadi masukan bagi pekerja mengenai kesadaran akan 

pentingnya ergonomi dalam bekerja dan memberikan masukan mengenai 

sikap kerja yang lebih ergonomis. 
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3. Bagi Prodi Kesehatan Masyarakat  

Dapat menambah referensi dan kepustakaan yang diharapkan dapat 

bermanfaat dalam peningkatan belajar mengajar dan pembentukan sumber 

daya manusia yang lebih baik. 

4. Bagi Penulis 

Penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan serta 

memperluas wawasan dan pengalaman peneliti, khususnya tentang 

ergonomi di tempat kerja. 

5. Bagi Peneliti Lain 

Dapat dipergunakan sebagai data dasar bagi peneliti selanjutnya dan 

untuk melakukan penelitian lainnya yang berkaitan dengan ergonomi di 

tempat kerja.  

 


