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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Dalam perkembangan era globalisasi serta tuntutan persaingan dunia usaha 

yang semakin lama semakin pesat menyebabkan perubahan struktur dalam 

perusahaan agar efektif, efisien dan produktif. Perusahaan dituntut untuk selalu 

mengembangkan dan meningkatkan kualitas serta kuantitas dari berbagai bidang. 

Selain itu, perusahaan juga terus dituntut untuk lebih mengoptimalkan seluruh 

sumber daya yang dipunya.  

Tenaga kerja merupakan aset terpenting bagi perusahaan untuk menjadi 

perusahan yang kompetitif dan mampu bersaing baik dalam negeri maupun luar 

negeri. Namun hal tersebut tidak akan menjadi berarti apabila keselamatan dan 

kesehatan kerja (K3) yang merupakan salah satu aspek terpenting dalam 

perlindungan tenaga kerja tidak dipenuhi, dan malah menjadikan terhambatnya 

kelancaran dalam proses produksi. Oleh karena itu, keselamatan dan kesehatan 

kerja penting dan wajib diterapkan di perusahaan dan harus dipenuhi karena hal 

tersebut merupakan hak dan kebutuhan dasar para tenaga kerja, mengingat banyak 

sekali kejadian kecelakaan kerja yang mungkin timbul dari segala jenis pekerjaan.  

Perlindungan bagi tenaga kerja yakni K3 salah satunya adalah sistem kerja 

yang ergonomis. Sesuai dengan pengertian ergonomi yaitu sebuah sistem kerja 

yang mampu menjamin kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja 

serta mampu memenuhi kebutuhan hidup yang mendasar yang mana sistem kerja 
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yang ergonomis dapat memberikan dampak bagi hasil kerja, meningkatkan 

efektivitas dan efisiensi industri, minimnya absensi pekerja, meningkatnya 

kualiatas produk yang dihasilkan, berkurangnya angka kecelakaan kerja, tingkat 

turn over karyawan serta biaya kesehatan dan asuransi (Widodo, et.al, 2008). 

Namun pada kenyataannya sering kali perusahaan atau suatu instansi 

mengabaikan unsur ergonomis pada sistem kerjanya sehingga mengakibatkan para 

pekerjanya berisiko mengalami keluhan musculoskeletal disorders (MSDs) pada 

anggota tubuhnya.  

Menurut Tarwaka, 2004 (dalam Sang et.al, 2013) musculoskeletal disorders 

(MSDs) adalah kumpulan dari beberapa gejala yang berkaitan dengan jaringan 

otot, tendon, ligament, kartilago, sistem saraf, struktur tulang serta pembuluh 

darah. Sedangkan keluhan musculoskeletal disorders (MSDs) merupakan keluhan 

yang terjadi pada otot-otot skeletal yang dirasakan mulai dari keluhan ringan 

hingga fatal yang mana pada awalnya keluhan tersebut yakni rasa sakit, nyeri, 

mati rasa, kesemutan, bengkak, gemetar, gangguan tidur serta rasa terbakar yang 

berakibat ketidakmampuan seseorang untuk melakukan pergerakan serta 

koordinasi ekstrimitas sehingga dapat menyebabkan berkurangnya efisiensi dan 

hilangnya waktu kerja (Humantech 2003 dalam Sang, et.al, 2013).  

Menurut Bureau of Labor Statistics (BLS) terdapat 387.820 kasus 

Musculoskeletal Disorders (MSDs) dan menyumbang sebesar 33% dari semua 

cidera pekerja dan penyakit pada tahun 2011 (www.osha.gov). Penelitian yang 

dilakukan di Amerika Serikat dapat diperoleh bahwa pengusaha di industri swasta 

melaporkan terdapat sekitar 7 juta kasus musculoskeletal disorders (MSDs) yang 
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berhubungan dengan pekerjaan setiap tahunnya. Selain itu sekitar 5-6 juta kasus 

pekerjaan yang berhubungan dengan sakit punggung dapat menyebabkan 

hilangnya 100 juta hari kerja setiap tahun di Amerika Serikat (Delleman, et.al, 

2004). Selain itu penelitian yang juga dilakukan di Amerika Serikat melaporkan 

bahwa sebesar 37% responden penelitian tersebut mengalami keluhan 

musculoskeletal yang kemudian di-review oleh Walker Bone bahwa bagian tubuh 

yang biasanya mengalami keluhan adalah nyeri pada leher dan anggota tubuh 

bagian atas atau ekstrimitas atas dengan faktor risiko yang berhubungan adalah 

posisi kerja yang tidak alamiah serta kegiatan repetitive dalam jangka waktu yang 

lama (Kusmayanitha, 2014).  

OSHA (3125,2000) melaporkan bahwa dari seluruh kasus MSDs sebesar 

30%-50% diantaranya berkaitan dengan masalah ergonomis yang mana lebih 

banyak terjadi pada situasi pekerjaan yaitu pada pekerjaan dengan gerakan yang 

sama secara berulang-ulang di sepanjang hari, mengangkat barang-barang yang 

berat, bekerja dengan postur kerja yang janggal atau statis, menggunakan 

kekuatan secara berlebihan untuk melakukan suatu tugas, terpapar getaran yang 

berlebihan serta bekerja pada suhu yang ekstrim.  

Berdasarkan data Departemen Kesehatan mengenai profil masalah 

kesehatan di Indonesia pada tahun 2005 dapat diketahui bahwa penyakit yang 

diderita oleh pekerja yang berhubungan dengan pekerjaannya adalah sekitar 

40,5% yang mana umumnya gangguan tersebut yang dialami pada pekerja 

sebanyak 9.482 orang baik di kabupaten maupun kota berupa penyakit MSDs 
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(16%), kardiovaskuler (8%), gangguan saraf (5%), gangguan pernafasan (3%), 

serta gangguan THT (1,5%) (Sumiati 2007 dalam Sang, et.al, 2013).  

Beberapa pekerja juga kemungkinan memiliki potensi dan risiko untuk 

mengalami keluhan musculoskeletal disorders (MSDs), salah satunya adalah 

pekerja dari sektor industri. Dalam sektor industri sangat memungkinkan dan 

berpotensi pekerjanya mengalami keluhan musculoskeletal disorders (MSDs), 

sebab dalam sektor industri melibatkan aktivitas fisik yang tinggi, jam kerja yang 

panjang, terbatasnya area kerja, dan sebagainya. Berdasarkan pemaparan tersebut, 

dapat digunakan sebagai bahan identifikasi bahwa setiap pekerja dari berbagai 

sektor industri memiliki potensi dan risiko untuk mengalami kejadian 

musculoskeletal disorders (MSDs). Maka perlu dilakukan penelitian mengenai 

postur kerja dan risiko musculoskeletal disorders (MSDs) pada pekerja industri. 

 

1.2 Identifikasi Masalah  

Kebutuhan energi listrik merupakan kebutuhan vital masyarakat Indonesia, 

karena energi listrik merupakan salah satu faktor penting bagi penunjang 

kebutuhan dan aktivitas setiap individu. Oleh sebab itu, produsen listrik negara 

harus memiliki kemampuan dan kesanggupan dalam memproduksi listrik guna 

mencukupi kebutuhan masyarakat akan energi listrik. 

PT. Pembangkitan Jawa Bali merupakan salah satu anak perusahaan PT. 

PLN (Persero) yang juga merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang 

bergerak dalam bidang pemasok energi listrik atau lebih dikenal dengan produsen 

listrik. PT. PJB salah satunya berada di Gresik yaitu berupa Unit Pembangkitan 
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(UP) dan Unit Pelayanan Pemeliharaan Wilayah Timur (UPHT). Untuk Unit 

Pembangkitan (UP) dalam menghasilkan tenaga listrik memiliki pembangkit 

tenaga uap (PLTU), pembangkit tenaga gas dan uap (PLTGU) serta pembangkit 

tenaga gas (PLTG). Sedangkan untuk Unit Pelayanan Pemeliharaan Wilayah 

Timur (UPHT) kegiatan yang dilakukan adalah melakukan pembenahan serta 

perawatan mesin pembangkit. Selain itu kegiatan yang dilakukan PT. UPHT 

Gresik antara lain penanganan data mengenai penggantian mesin serta 

penyimpanan peralatan untuk operasional mesin pembangkit.  

Kegiatan rutin yang dilakukan oleh PT. PJB UPHT Gresik adalah overhaul 

dan project atau modifikasi. Overhaul merupakan kegiatan perbaikan yang dapat 

meningkatkan kinerja mesin. Kegiatan overhaul meliputi memeriksa, mendeteksi, 

merawat atau mengganti komponen mesin yang bertujuan untuk mempertahankan 

kinerja mesin pada tingkat tertentu. Kegiatan overhaul hampir sama dengan 

kegiatan maintenance yang dapat diasumsikan dapat mengubah kondisi mesin 

menjadi lebih baik walaupun tidak dapat mengembalikan seperti kondisi baru.  

Pekerjaan pemeliharaan mesin-mesin produksi salah satunya adalah 

pekerjaan overhaul Major Inspection GT 1.1 yang dilaksanakan setiap tahunnya. 

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa kegitan pekerjaan overhaul meliputi salah 

satunya adalah perawatan mesin yang mana mesin-mesin unit pembangkit yang 

akan di-overhaul untuk sementara diberhentikan proses kerjanya kemudian mesin 

tersebut dibongkar dan dilakukan kegiatan overhaul untuk me-recovery mesin 

agar dalam proses produksi ke depan nantinya tetap optimal. Proses kegiatan 

overhaul berlangsung di unit-unit pembangkitan yang lingkungan kerjanya panas 
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dan mesin-mesin yang di-overhaul berukuran besar, jumlahnya banyak dan 

kompleks serta pelaksanaannya setiap hari dalam jangka waktu yang ditargetkan 

yakni sekitar ±1,5 bulan. Hal tersebut kemungkinan dapat menyebabkan pekerja 

menangani pekerjaan overhaul berisiko mengalami keluhan musculoskeletal 

disorders (MSDs), karena dengan komponen mesin yang banyak, besar, kompleks 

serta waktu penyelesaian overhaul ditarget, pekerja dalam melakukan 

pekerjaannya mengerahkan tenaga yang besar.  

Hasil wawancara pendahuluan dengan K3 PT. PJB Unit PHT Gresik tercatat 

bahwa penilaian dan pemeriksaan ergonomis khususnya postur kerja dan keluhan 

musculoskeletal disorders (MSDs) pada pekerja saat pekerjaan overhaul belum 

pernah dilakukan.  

Hasil observasi pendahuluan memperlihatkan bahwa pekerja overhaul yang 

bekerja dengan postur statis dan janggal contohnya adalah pekerja overhaul pada 

bagian pembersihan material atau cleaning part. Komponen material mesin unit 

pembangkit baik kecil maupun besar dibersihkan dengan cara disikat dengan 

gerakan tangan maju-mundur yang berulang-ulang, memutar, tangan terangkat, 

kepala mendongak, dan sebagainya. Contoh lain pada pekerja di bagian moving 

machine dimana suatu material dinaikkan ke lokasi mesin yang lebih tinggi 

dengan menggunakan rantai yang ditarik dengan sistem katrol naik turun. Tak 

hanya itu, pekerja overhaul yang bekerja dengan posisi janggal seperti melakukan 

pengelasan mesin dengan posisi tidak nyaman. 

Berbagai pemaparan posisi statis dan janggal yang dialami oleh pekerja 

overhaul selama melakukan pekerjaannya tersebut, sehingga posisi kerja yang 
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demikian dapat menjadi faktor risiko terjadinya keluhan musculoskeletal 

disorders (MSDs). Berdasarkan data sekunder dari klinik perusahaan PT. PJB 

Unit Pelayanan Pemeliharaan Wilayah Timur (UPHT) Gresik tahun 2015 

diperoleh bahwa keluhan nyeri otot (muscle sprain) masuk ke dalam salah satu 10 

penyakit periode Januari-April 2015 yang sering dialami oleh pekerja. Oleh 

karena itu dilakukan penelitian mengenai analisis postur kerja dan risiko keluhan 

musculoskeletal disorders (MSDs) pada pekerjaan overhaul di PT. PJB UPHT 

Gresik.  

 

1.3 Pembatasan dan Rumusan Masalah  

1.3.1 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan uraian sebelumnya, untuk menghindari pelebaran masalah, 

maka penelitian ini melakukan pembatasan masalah. Batasan masalah pada 

penelitian ini hanya dilakukan pada pekerja overhaul yang menangani pekerjaan 

cleaning part. .  

1.3.2 Rumusan Masalah  

Secara singkat dapat dilakukan perumusan masalah yaitu “Bagaimana 

postur kerja dan faktor risiko musculoskeletal disorders (MSDs) pada pekerja 

overhaul di PT. PJB UPHT Gresik?”  
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1.4 Tujuan  

1.4.1 Tujuan Umum  

Menganalisis postur kerja dan risiko musculoskeletal disorders (MSDs) 

pada pekerja overhaul di PT. PJB UPHT Gresik.  

1.4.2 Tujuan Khusus 

1. Menggambarkan karakteristik pekerja overhaul di PT. PJB UPHT 

Gresik; 

2. Menganalisis keluhan Musculoskeletal Disorders (MSDs) berdasarkan 

faktor individu pada pekerja overhaul di PT. PJB UPHT Gresik; 

3. Menganalisis postur kerja dengan metode RULA untuk mengetahui 

tingkat risiko Musculoskeletal Disorders (MSDs); 

4. Menganalisis perbedaan keluhan Musculoskeletal Disorders (MSDs) 

sebelum dan sesudah bekerja pada pekerja overhaul di PT. PJB UPHT 

Gresik. 

 

1.5 Manfaat  

Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat, antara 

lain : 

1. Bagi Peneliti 

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, peneliti mampu 

menambah pengetahuan dan pengalaman serta mampu menerapkan 

ilmu yang telah didapatkan selama perkuliahan dengan praktik langsung 

di perusahaan. 
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2. Bagi Institusi Pendidikan  

Dari hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan referensi 

tambahan bagi Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas 

Airlangga Surabaya khususnya departemen Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja terutama mengenai postur kerja yang ergonomis serta risiko 

musculoskeletal disorders (MSDs) 

3. Bagi Instansi Tempat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan 

dan pertimbangan dalam menanggulangi dan menurunkan angka 

keluhan musculoskeletal disorders (MSDs) serta sebagai masukan 

untuk menciptakan sistem kerja yang ergonomis bagi pekerjanya.  

4. Bagi Ilmu Pengetahuan  

Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi 

terhadap ilmu pengetahuan terutama dalam bidang Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja serta dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti 

lain di kemudian hari.  
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