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A. Latar  Belakang 

 Pembangunan tenaga kerja dimaksudkan demi terwujudnya tenaga kerja 

yang sehat dan produktif. Tenaga kerja yang produktif adalah tenaga kerja yang 

dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik sehingga dapat menghasilkan 

sesuatu yang bermanfaat. Demikian pula dengan karyawan di Bagian Instalasi 

Gizi Rumah Sakit Telogorejo Semarang , bagian ini berperan sangat penting 

dalam menyediakan kebutuhan gizi bagi pasien rawat inap dan karyawan. 

Peralatan yang ada di dapur ini dirancang untuk menyediakan gizi bagi pasien dan 

karyawan dengan memenuhi kaedah gizi makanan yang benar dan pengolahan 

yang higienis. (Kuncoro, 2001). Tenaga ahli gizi mengawasi dengan ketat dan 

mengatur mulai dari pengadaan bahan baku yang bermutu, pengolahan yang 

higienis, pengaturan variasi menu sampai kepada distribusi pada pasien. 

Keserasian dalam bekerja, yang berarti dapat terjaminnya keselamatan dan 

kesehatan kerja (K3) dan produktivitas kerja yang setinggi-tingginya, hal ini 

dipengaruhi oleh; beban kerja, lingkungan kerja dan kapasitas kerja. Jika tidak 

terjadi keserasian/ergonomis akan memunculkan penyakit akibat kerja.  

Penyakit akibat kerja ditimbulkan karena hubungan kerja atau yang 

disebabkan oleh pekerjaan dan sikap kerja (Sulistiono, Astrid; 2003). Faktor fisik 

dan kondisi lingkungan kerja, dapat menjadi pendorong resiko terjadinya cidera 

atau sakit pada sistem neuro muscular. 
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Faktor fisik tersebut diantaranya gerakan dengan kekuatan dan berulang, 

tekanan statis pada otot dan tekanan oleh mesin atau getaran, dan suhu yang 

terlalu panas atau dingin, serta postur kerja yang tidak ergonomis, yang 

dipengaruhi oleh desain perlengkapan, alat-alat atau tempat kerja. Faktor tersebut 

akan semakin mempengaruhi dan dirasakan sebagai pemicu penyakit akibat kerja 

setelah masa kerja tertentu. Faktor-faktor pengaturan kerja seperti waktu kerja, 

arah gerak kerja, waktu istirahat yang kurang dan pekerjaan yang monoton dapat 

meningkatkan resiko terjadinya Carpal Tunnel Syndrome(CTS). 

Beberapa penelitian tentang CTS banyak dilakukan menyusul kesadaran 

faktor-faktor penyebab terjadinya CTS banyak terdapat di lingkungan kerja. 

Penelitian yang dilakukan oleh Silverstein (1987) pada 625 pekerja di 7 kawasan 

industri untuk mengevaluasi faktor-faktor pekerjaan dan CTS diketahui bahwa 

enam faktor utama pekerjaan yang menyebabkan CTS yaitu gerakan 

pergelangan/jari tangan yang berulang, kontraksi yang kuat pada tendon, gerakan 

pergelangan tangan menekuk ke bawah(fleksi) atau menekuk ke atas (ekstensi) 

yang ekstrem, gerakan tangan saat bekerja (gerakan menjepit), tekanan mekanik 

pada syaraf medianus,getaran dan sarung tangan yang tidak sesuai. Pada tahun 

1994 Silverstein juga menemukan bahwa di Ontario, Canada selama tahun 1988 

angka kesakitan pada pergelangan dan CTS akibat pekerjaan mencapai 0,2 dan 0,1 

per 1000 pekerja. 

Menurut The Wienslandes (1989), faktor resiko pekerjaan akan sangat 

berpengaruh, dipengaruhi oleh lama kerja. Faktor-faktor tersebut merupakan 

faktor resiko terbesar setelah masa kerja lebih dari 20 tahun untuk jenis pekerjaan 

yang sama. Hasil survey pendahuluan pada awal Oktober 2007 di bagian Instalasi 
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Gizi RS Telogorejo Semarang, tenaga kerja bekerja dengan gerakan berulang dan 

menggunakan kekuatan tangan, misalnya saat mencacah daging, memotong, di 

mana pekerjaan itu dilakukan 7 jam sehari. Dari survey tersebut yang beresiko 

atau terpapar gejala CTS (70%) dan yang tidak beresiko (30%) dari seluruh 

responden. 

Dari hasil survey pendahuluan dengan beberapa penelitian terdahulu maka 

penulis tertarik mengambil penelitian tentang Hubungan Sikap Kerja dengan 

Kejadian Carpal Tunnel Syndrome di Bagian Instalasi Gizi Rumah Sakit 

Telogorejo Semarang. 

B. Identifikasi  Masalah 

Beberapa penelitian membuktikan bahwa faktor-faktor pekerjaan 

sangatlah penting sebagai faktor resiko terjadinya CTS. Faktor-faktor tersebut 

yaitu gerakan berulang, gerakan dengan kekuatan, postur kerja statis, postur kerja 

yang tidak ergonomis, getaran setempat, dan  penggunaan sarung tangan yang 

tidak sesuai. Sikap kerja pada karyawan Instalasi Gizi di Rumah Sakit Telogorejo 

Semarang sebagian besar berpola seperti faktor-faktor pekerjaan di atas, yaitu 

diantaranya; memotong-motong/mencincang, mengaduk, siku tidak tersangga, 

gerakan fleksi-ekstensi pergelangan tangan yang maksimal, mengangkat beban 

berat dengan kekuatan maksimal, posisi kerja yang menetap, adanya getaran pada 

tangan/pergelangan tangan, dan menggunakan sarung tangan yang sempit. 

Gejala yang muncul pada tahap pertama, selama beberapa minggu atau 

beberapa bulan, sebagian besar penderita merasakan sakit dan kelemahan selama 

melakukan aktivitas kerja, tapi dapat sembuh kembali setelah beristirahat selama 

beberapa hari. Tidak ditemukan tanda-tanda fisik dan tidak ada keterkaitan yang 
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besar dengan pekerjaan. Tahap kedua, di mana terjadi selama beberapa bulan, 

gejala mulai timbul dengan cepat dan berlangsung lama. Tanda-tanda fisik mulai 

terlihat, tidur dapat terganggu dan penderita mulai sulit dalam bekerja. Tahap 

ketiga, gejala mulai terasa saat beristirahat, beraktivitas di luar pekerjaan dan tidur 

akan terganggu, penderita juga akan terganggu, penderita tidak dapat lagi 

mengerjakan pekerjaan yang ringan sekalipun. 

C. Pembatasan  Masalah 

Pembatasan masalah pada penelitian ini, penulis hanya akan meneliti 

“Hubungan Sikap Kerja dengan Kejadian CTS di Bagian Instalasi Gizi Rumah 

Sakit Telogorejo Semarang”. Sikap kerja yang dimaksud di sini diantaranya; 

gerakan berulang, gerakan dengan kekuatan, postur kerja statis, posisi kerja yang 

tidak ergonomis, getaran setempat dan penggunaan sarung tangan yang sempit. 

Penelitian dilakukan di Rumah Sakit Telogorejo Semarang pada periode Oktober 

2007 sampai dengan Desember 2007 di bagian Instalasi Gizi. 

D. Perumusan  Masalah 

Perumusan masalah penelitian ini adalah; Apakah ada hubungan sikap 

kerja dengan kejadian CTS di bagian Instalasi Gizi RS Telogorejo Semarang ? 

E. Tujuan  Penelitian 

1.   Tujuan Umum 

Untuk mengetahui hubungan sikap kerja dengan kejadian CTS pada 

karyawan di bagian Instalasi Gizi RS Telogorejo Semarang. 

2.   Tujuan Khusus 

 a.   Untuk mengetahui karakteristik responden. 
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b.  Untuk mengetahui faktor-faktor sikap kerja para karyawan di bagian 

Instalasi Gizi RS Telogorejo Semarang seperti; gerakan berulang 

(memotong-motong/mencincang, mengaduk), gerakan dengan 

kekuatan, postur kerja statis (menetap), posisi kerja tidak ergonomis 

(aktivitas siku tidak tersangga), getaran setempat (getaran alat pada 

pergelangan tangan), penggunaan sarung tangan yang sempit. 

F. Manfaat  Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada: 

1. Peneliti 

Menambah pengetahuan tentang beberapa factor pekerjaan yang 

berhubungan dengan kejadian CTS. 

2. Pengembangan  Ilmu 

Mendapatkan gambaran untuk menghindari terjadinya CTS, dan cara 

mengatasi permasalahannya. 

3. Institusi  Pelayanan 

a. Mengetahui dan mengembangkan model pemberian modalitas  

terhadap CTS. 

b. Sebagai sumber informasi bagi pimpinan RS Telogorejo Semarang 

untuk mengacu pada konsep ergonomi dengan tujuan untuk 

mengurangi angka sakit sehingga produktivitas kerja meningkat. 

4. Masyarakat 

Mengetahui perkembangan ilmu dan teknologi fisioterapi pada 

permasalahan CTS. 

 




