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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sikap kerja tidak alamiah di Indonesia lebih banyak disebabkan oleh 

adanya ketidaksesuaian antara dimensi alat dan stasiun kerja dengan ukuran 

tubuh pekerja. Sektor industri masih banyak pekerjaan dilakukan secara 

manual dan memerlukan tuntutan serta tekanan secara fisik yang berat. 

Pemindahan satu barang dari satu tempat ke tempat lain merupakan salah satu 

aktivitas yang sering dilakukan oleh manusia Peter Vi, (2000) dalam Tarwaka 

(2015) menjelaskan bahwa, terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan 

terjadinya keluhan sistem muskuloskeletal antara lain; peregangan otot yang 

berlebihan, aktivitas berulang, sikap kerja tidak alamiah, faktor penyebab 

sekunder (tekanan, getaran, mikroklimat) dan penyebab kombinasi (umur, 

jenis kelamin, kebiasaan merokok, kesegaran jasmani, kekuatan fisik, dan 

ukuran tubuh). 

Data kecelakaan di Indonesia mengenai populasi tenaga kerja 7-8 juta 

menunjukkan 100.000 peristiwa kecelakaan kerja dan menyebabkan 

kehilangan hari kerja setiap tahunnya, kerugian rata-rata mencapai 100-200 

milyar per tahun, korban meninggal per tahun rata-rata 1500-2000 orang. 

Penelitian khusus tahun 2000 akibat kecelakaan kerja menunjukkan 70 juta 

sampai 500 juta jam kerja hilang. Dari berbagai data tersebut dapat 
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diasumsikan bahwa populasi tenaga kerja mencapai 50 juta, sedangkan 

perbandingan biaya tersembunyi terhadap biaya langsung adalah 4:1. 

Pencapaian keselamatan kesehatan kerja tidak lepas dari peran ergonomi, 

karena ergonomi berkaitan dengan orang yang bekerja, selain dalam rangka 

efektivitas, efisiensi, dan produktivitas kerja (Tarwaka, 2015). 

Perkembangan industri di Indonesia berlangsung sangat pesat, sektor 

usaha formal maupun usaha informal yang terdiri dari usaha rumah tangga 

menengah ke bawah. Jawa Tengah merupakan merupakan salah satu Provinsi 

yang banyak terdapat usaha informal, diantaranya Kabupaten Boyolali yang 

sampai saat ini memiliki banyak usaha informal. Desa Doplang secara garis 

besar perekonomiannya bertumpu pada pertanian. Kegiatan perekonomian 

yang lain yakni perdagangan, jasa, usaha informal (pembuatan rambak, 

pembuatan batu bata dan genteng), peternakan dan perikanan. Lahan pertanian 

yang tidak produktif memunculkan banyak pengrajin genteng dan batu bata. 

Dalam pembuatan batu bata bahan baku yang digunakan hanya lahan yang 

tidak produktif saja sehingga pola kegiatannya berjalan secara nomaden atau 

berpindah-pindah, ada yang memang lahan sendiri serta membeli lahan 

dengan sistem kontrak (Profil Kelurahan Doplang, 2017). 

Hasil penelitian Ria Nur Ellyana (2014), menjelaskan analisis resiko 

postur kerja pada pekerjaan angkat angkut dengan metode OWAS terhadap 

risiko keluhan muskuloskeletal kuli panggul di pasar Bundar Sragen 

didapatkan hasil (p-value = 0,040), maka Ha diterima. Sehingga disimpulkan 
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bahwa ada hubungan antara risiko postur kerja dengan risiko keluhan 

muskuloskeletal. 

Berdasarkan hasil survei pendahuluan terhadap 30 pekerja batu bata, 

93% responden mengeluhkan pegel linu di bagian tubuh tertentu seperti 

pinggang, lengan, punggung, kaki dan lemas setelah bekerja. Postur kerja 

yang sering dilakukan saat pembuatan batu bata antara lain, mencangkul 

bahan, mengolah tanah, pengangkatan bahan, pencetakan batu bata, 

pengeringan cetakan, dan pembakaran. Mencangkul di lakukan di sekitar 

lokasi untuk mencari bahan tanah liat yang kemudian diolah menjadi bahan 

siap cetak. Mengingat pekerja mendapatkan bahan dalam pembuatan batu bata 

dengan mencari sendiri ditanah mereka. Kemudian dilakukan aktivitas 

pengangkutan bahan tanah liat menuju tempat pencetakan batu bata. Setelah 

pengangkutan selesai aktivitas pencetakan yaitu dilakukan secara manual oleh 

pekerja. Setelah itu proses pengeringan cetakan serta merapikan cetakan dan 

proses akhir yaitu pembakaran. Aktivitas inilah yang hampir setiap hari 

dilakukan oleh pekerja pembuatan batu bata. 

Penilaian postur kerja dapat dilakukan dengan menggunakan metode 

OWAS. Metode OWAS digunakan untuk menganalisa suatu pembebanan 

pada postur tubuh. Penerapan dari metode ini dapat memberikan suatu hasil 

yang baik, yang dapat meningkatkan kenyamanan kerja, sebagai peningkatan 

kualitas produksi, setelah dilakukannya perbaikan sikap kerja (Tarwaka, 

2015). Berdasarkan masalah yang ada maka peneliti tertarik untuk meneliti 
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hubungan antara postur kerja dengan keluhan muskuloskeletal pada pekerja 

pembuatan batu bata di Desa Doplang Boyolali. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut : 

“Bagaimana hubungan antara postur kerja dengan keluhan 

muskuloskeletal pada pekerja pembuatan batu bata?” 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

 Untuk menganalisis hubungan antara postur kerja dengan keluhan 

muskuloskeletal pada pekerja pembuatan batu di Desa Doplang. 

2. Tujuan Khusus 

a) Untuk mengetahui karakteristik umur yang paling dominan pada 

pekerja mengenai keluhan muskuloskeletal. 

b) Untuk melakukan penilaian postur kerja terhadap keluhan 

muskuloskeletal menggunakan metode OWAS. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Pengusaha 

a) Memberikan informasi mengenai pengaruh muskuloskeletal terhadap 

tubuh pekerja.  

b) Memberikan masukan bagi pengusaha dan karyawan agar lebih 

memperhatikan postur kerja pada saat bekerja. 

c) Dengan adanya penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pengusaha 

dalam melakukan tindakan korektif dalam hal pencegahan dan 

pengendalian terjadinya gangguan muskuloskeletal akibat postur kerja 

pada pekerjaan angkat angkut. 

2. Bagi Puskesmas Teras 

 Sebagai tambahan data mengenai keluhan muskuloskeletal bagi 

Puskesmas Teras  

3. Bagi Peneliti Lain 

 Sebagai dasar untuk penelitian lanjutan yang berhubungan dengan 

analisis hubungan postur kerja terhadap keluhan muskuloskeletal. 

 

 


