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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pada era industri seperti sekarang ini, banyak perusahaan yang 

menggunakan teknologi yang canggih dan modern dalam proses produksinya. 

Namun, masih banyak pula perusahaan yang menggunakan teknologi madya 

dan bahkan masih menggunakan tenaga manusia secara manual seperti pada 

pabrik rokok yang masih menggunakan tenaga manual dalam proses 

produksinya. Hal ini memberikan dampak pada kinerja pekerja dan kualitas 

produk yang dihasilkan. Selain itu, masalah yang timbul akibat penggunaan 

tenaga manual adalah masalah muskuloskeletal pada pekerja. 

Keluhan muskuloskeletal yang sering terjadi pada pekerja industri 

seperti nyeri punggung, nyeri leher, nyeri pada pergelangan tangan dan tubuh 

bagian atas. Pekerjaan dan sikap kerja yang statis sangat berpotensi 

mempercepat timbulnya kelelahan dan nyeri otot. Keluhan muskuloskeletal 

sering juga dinamakan Musculoskeletal Disorders (MSDs), Repetitive Strain 

Injuries (RSIs), Cumulative Trauma Disorders (CTDs), dan Repetitive 

Motion Injury (RMI) (OHSCO, 2007). 

CTDs merupakan kerusakan trauma kumulatif yang timbul karena 

terkumpulnya kerusakan-kerusakan kecil akibat trauma berulang yang 
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membentuk kerusakan yang cukup besar dan menimbulkan rasa sakit. Hal ini 

sebagai akibat penumpukan cedera kecil yang setiap kali tidak sembuh total 

dalam jangka waktu tertentu yang bisa pendek dan bisa lama, tergantung dari 

berat ringannya trauma setiap hari, yang diekspresikan sebagai rasa nyeri, 

kesemutan, pembengkakan dan gejala lainnya (Budiono, 2003). Menurut 

NIOSH (1995), CTDs disebabkan karena pergerakan berulang, penggunaan 

tenaga berlebih atau posisi menopang/menahan dan postur janggal. 

International Labour Organization (ILO) pada tahun 2013 menyatakan, 

setiap 15 detik terdapat 1 pekerja di dunia meninggal dikarenakan kecelakaan 

kerja dan 160 pekerja mengalami sakit akibat kerja. Pada tahun 2012 ILO 

mencatat angka kematian dikarenakan kecelakaan dan penyakit akibat kerja 

sebanyak 2 juta kasus setiap tahun. ILO melaporkan kasus gangguan 

muskuloskeletal mengalami peningkatan di banyak negara seperti di Inggris 

sebesar 40% kasus dan di Korea mengalami peningkatan sebesar 4.000 kasus 

dalam kurun waktu selama 9 tahun.  

Data Bureau of Labour Statistics (BLS) Amerika melaporkan jumlah 

penyakit akibat kerja berupa Work-related Musculoskeletal Disorders 

(WRMDs) selama tahun 2007 sebesar 29% dibandingkan penyakit akibat 

kerja lainnya. Data European Occupational Disseases Statistics (EODS) 

tentang penyakit akibat kerja di Eropa tahun 2005, Work-related 
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Musculoskeletal Disorders menempati urutan pertama sebesar 38,1% (Mutiah 

et al, 2013).  

CTDs merupakan penyebab lebih dari 50% penyakit akibat kerja pada 

ekstremitas atas, salah satu yang paling sering ditemukan yaitu sindrom 

terowongan karpal. Penelitian pada pekerjaan dengan risiko tinggi pada 

pergelangan tangan dan tangan melaporkan prevalensinya antara 5,6% sampai 

dengan 14,8%. English dkk. melaporkan 29,5% kasus CTDs pada 580 kasus 

akibat pekerjaan (Nadler dan Nedler, 1998; Tana, 2003 dalam Tandiyo, 

2012). 

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ningrum 

tahun 2016 dengan judul hubungan postur kerja duduk dan gerakan berulang 

dengan keluhan Cumulative Trauma Disorder pada penjahit di CV. Maju 

Abadi Garment Sukoharjo, hasil penelitian diperoleh nilai p value = 0,01 dan 

nilai r = 0,709. Dari hasil tersebut disimpulkan bahwa hubungan yang 

signifikan antara postur kerja duduk dengan kejadian Cumulative Trauma 

Disorder dengan kekuatan hubungan kuat. 

Menurut data Beacukai Kota Surakarta, pabrik rokok yang ada di 

Surakarta berjumlah 18 pabrik, salah satu diantaranya yaitu PT. Panen 

Boyolali yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi 

rokok dengan merk Lodjie. Dimana dalam proses produksi rokoknya, 
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perusahaan ini sebagian besar masih menggunakan tenaga manusia. Seperti 

pada proses pelintingan, dalam melinting rokok masih menggunakan tenaga 

manusia dengan alat manual. Pekerjaan ini dilakukan secara manual oleh para 

pekerja dan tenaga kerja melakukan posisi kerja duduk dalam waktu yang 

lama tanpa adanya jam istirahat. Postur kerja yang statis serta pengulangan 

gerakan yang sama secara berulang-ulang dengan intensitas pengulangan 

yang tinggi dapat menimbulkan terjadinya risiko keluhan Cumulative Trauma 

Disorders. 

Berdasarkan hasil observasi survei pendahuluan yang dilakukan pada 

tanggal 5 Mei 2017, para pekerja melakukan posisi duduk yang cukup lama 

selama melakukan pekerjaan melinting rokok dan membungkuk karena tidak 

adanya kursi yang ergonomis dan postur pergelangan tangan pekerja pada 

posisi ekstensi saat melinting rokok, serta pekerjaan tersebut dilakukan secara 

berulang-ulang dalam waktu yang lama sehingga meningkatkan risiko 

keluhan Cumulative Trauma Disorders. Sedangkan berdasarkan hasil 

wawancara, sebanyak 70% dari 10 pekerja terindikasi mengalami keluhan 

pada sistem muskuloskeletal seperti nyeri pada bahu, pergelangan tangan, 

leher dan punggung serta pinggang. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai hubungan postur kerja dengan keluhan Cumulative Trauma 
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Disorders (CTDs) pada pekerja pelintingan rokok manual di PT. Panen 

Boyolali, Jawa Tengah. 

 

B. Rumusan Masalah 

“Apakah ada hubungan postur kerja dengan keluhan Cumulative 

Trauma Disorders (CTDs) pada pekerja pelintingan rokok manual di PT. 

Panen Boyolali, Jawa Tengah?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum : 

Untuk mengetahui hubungan postur kerja dengan keluhan 

Cumulative Trauma Disorders (CTDs) pada pekerja pelintingan rokok 

manual di PT. Panen Boyolali, Jawa Tengah. 

2. Tujuan Khusus : 

a. Untuk menilai postur kerja pada pekerja pelintingan rokok PT. 

Panen Boyolali, Jawa Tengah. 

b. Untuk menilai keluhan Cumulative Trauma Disorders (CTDs) pada 

pekerja pelintingan rokok PT. Panen Boyolali, Jawa Tengah. 

c. Untuk menilai keluhan Cumulative Trauma Disorders pada bagian 

tubuh yang paling dominan. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Perusahaan 

Diharapkan dapat memberi masukan bagi pihak perusahaan dalam 

upaya melaksanakan pengendalian dan pencegahan terhadap keluhan 

Cumulative Trauma Disorders (CTDs) agar tercipta lingkungan kerja 

yang sehat dan nyaman sehingga dapat menurunkan risiko penyakit 

akibat kerja pada pekerja pelintingan rokok di PT. Panen Boyolali, Jawa 

Tengah. 

2. Bagi Perguruan Tinggi  

Menambah kepustakaan dan referensi pengetahuan tentang 

hubungan postur kerja dengan keluhan Cumulative Trauma Disorders 

(CTDs). 

3. Bagi Peneliti Lain 

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

referensi untuk penelitian selanjutnya yang dapat disempurnakan dengan 

menambahkan variabel lain. 


