
  1 

` 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara yang dianugerahi keanekaragaman sumber 

daya dan kaya akan sumber daya alam yang melimpah ruah. Sudah selayaknya 

kita melakukan pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Pemanfaatan  sumber 

daya dapat berupa pengolahan di bidang industri maupun non industri. Indonesia 

masih sering kali mengandalkan dari sektor perindustrian. Pemanfaatan sumber 

daya di bidang industri dapat bergerak di sektor formal  maupun informal. Pada 

bidang industri baik formal maupun  informal  sering kali menimbulkan berbagai 

macam masalah khususnya masalah kesehatan bagi karyawannya.  

Mayoritas karyawan baik pada sektor formal maupun informal 

mengalami berbagai macam gangguan kesehatan disebabkan karena sikap kerja 

yang tidak alamiah. Sikap kerja tidak alamiah ini pada umumnya karena 

karakteristik tuntutan tugas, alat kerja, dan stasiun kerja tidak sesuai dengan 

kemampuan dan keterbatasan pekerja (Tarwaka, 2010). Pada dasarnya sikap kerja 

yang tidak alamiah mampu menimbulkan gangguan pada tubuh pekerja. Tentunya 

setiap pekerjaan memiliki risiko yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat 

pekerjaan itu sendiri hingga mampu memunculkan gangguan. Khususnya 

gangguan kesehatan yang sering kali muncul akibat konsekuensi dari sikap tubuh 

yang tidak ilmiah. Keluhan tersebut biasanya berasal dari keluhan otot rangka atau 

Musculoskeletal Disorders (MSDs) merupakan salah satu fenomena yang kerap 
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kali ditemukan oleh para pekerja yang umumnya melakukan pekerjaan secara 

manual.  

Kasus pada tahun 1994 terdapat 705.800 kasus (32%) dari seluruh kasus 

di Amerika Penyebab sakit punggung sebanyak 367.424 kasus karena kelebihan 

beban kerja berlebihan atau gerakan yang berulang. Penyebab sakit punggung 

sebanyak 367.424 kasus karena kelebihan beban kerja dalam mengangkat 

(overexertion in lifting) dan 65% diantaranya berpengaruh terhadap punggung, 

93.325 kasus karena kelebihan beban kerja dalam mendorong dan menarik benda 

(overexertion in pushing or pulling objects) dan 52% diantaranya berpengaruh 

terhadap punggung), 68.992 kasus karena kelebihan beban kerja dalam 

memegang/membawa/mengangkat benda (overexertion in holding, carrying, or 

turning objects) dan 58% diantaranya berpengaruh terhadap punggung. Penyebab 

gangguan yang tidak spesifik sebanyak 83.483 kasus karena hal lain atau 

kelebihan beban kerja yang tidak spesifik. Jika alat kerja dan lingkungan fisik 

tidak sesuai dengan kemampuan alamiah tenaga kerja maka hasil kerja tidak akan 

optimal dan bahkan berpotensi mengakibatkan PAK diantaranya MSDS (Ames, 

2005) 

Tahun 2005, ILO memperkirakan bahwa diseluruh dunia setiap tahunnya 2,2 

juta orang meninggal karena kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Seperti 

halnya keluhan nyeri punggang bawah, sekitar 80% setiap orang dalam hidupnya 

pernah mengalami nyeri pada daerah pinggang bawah karena kesalahan postural 

tanpa mengenal jenis kelamin, tingkat sosial dan pekerjaan (Cailiet, 1981 dalam 

Ismiyati, 1997). Penyakit ini disebabkan oleh adanya ketidaksesuain alat, 
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manusia, dan proses kerja sehingga seringkali terjadi pada para pekerja yang 

melakukan aktivitas produksi dengan postur janggal (Utari, 2009). Apabila 

dicermati, bagian tubuh seperti tangan, leher, bahu, punggung, dan kaki 

merupakan bagian tubuh yang sering digunakan pekerja dalam melakukan 

pekerjaanya (NIOSH, 2007). Menurut data BLS (Bureau of Labour Statistics) 

Amerika melaporkan jumlah penyakit akibat kerja berupa MSDs selama tahun 

2007 sebesar 29% dibandingkan penyakit akibat kerja lainnya dan data EODS 

(Eurostat figures on recognised occupational diseases) tentang penyakit akibat 

kerja di Eropa pada tahun 2005, MSDs menempati urutan pertama yakni sebesar  

38,1 %.  Penderita MSDs rata-rata akan kehilangan 5 hari kerja dan 

mengeluarkan biaya kesehatan 10 kali lebih besar dibandingkan kasus lainnya 

(Humantech, 1995). 

Berdasarkan hasil survei Depkes RI  dalam profil masalah kesehatan tahun 

2005 menunjukkan bahwa 40,5% pekerja di Indonesia mempunyai gangguan 

kesehatan yang berhubungan dengan pekerjaannya dan diantaranya adalah 

gangguan otot rangka sebanyak 16% (Tana, 2009). Gangguan kesehatan yang 

dilakukan yang dialami pekerja menurut studi yang dilakukan terhadap 9482 

pekerja di 12 kabupaten/ kota di Indonesia , umumnya berupa MSDs (16%), 

kardiovaskuler (8%), dan sisanya berupa gangguan syaraf, pernafasan, dan 

gangguan THT (Telinga Hidung Tenggorokan) (Depkes, 2005). Pekerjaan yang 

biasanya membutuhkan tenaga yang lebih dalam bekerja adalah yaitu kuli 

panggul. Sebagian besar dari mereka bekerja di sektor informal dan biasanya 

kurang mendapatkan perhatian yang lebih terutama masalah kesehatan. 
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Sementara itu ,menurut Mikheev (ICOHIS, 1997) dalam suryana, sulistomo, 

dkk., (2001) ciri industri sektor informal adalah sebagai berikut :  

1. Mempunyai risiko bahaya pekerjaan yang tinggi 

2. Keterbatasan sumber daya untuk meningkatkan kondisi lingkungan kerja 

dan pengadaan pelayanan kesehatan kerja yang adekuat  

3. Rendahnya kesadaran terhadap faktor-faktor risiko kesehatan kerja 

4. Kondisi pekerjaan di tempat kerja tidak ergonomis, kerja fisik yang berat , 

dan jam kerja yang panjang. 

5. Struktur kerja yang beraneka ragam disertai dengan rendahnya pengawasan 

manajemen dan pengawasan bahaya pekerjaan  

6. Anggota keluarga sering terpajan bahaya-bahaya akibat pekerjaan 

7. Masalah perlindungan lingkungan tidak terpecahkan dengan baik  

8. Kurangnya pemeliharaan kesehatan kerja , jaminan sosial (asuransi 

kesehatan), dan fasilitas kesejahteraan.  

Bagi mereka adanya nyeri membuat penderitanya seringkali takut untuk 

bergerak sehingga mengganggu aktifitas sehari-hari dan dapat menurunkan 

produktifitas. Di samping itu, dengan mengalami nyeri sudah cukup membuat 

pasien frustasi dalam menjalani hidupnya sehari-hari sehingga dapat 

mengganggu kualitas hidup (Potter & Perry, 2005). 

Pekerjaan mengangkut dan mendorong khususnya pada kuli angkut juga 

berisiko menimbulkan gangguan kesehatan.  Pekerjaan yang membutuhkan 

repetisi dari postur dalam range yang ekstrim dalam motion repetitif dapat 

menyebabkan ketidakseimbangan dalam unit tendon otot antagonis, yang 
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mengakibatkan degradasi fungsi sendi (Bridger, 2003). Ketika seseorang 

mengalami gangguan kesehatan biasanya ditandai dengan timbulnya keluhan-

keluhan pada tubuh. Keluhan muncul sebagai manifestasi dari tidak stabilnya 

kondisi tubuh kita. Keluhan secara umum diderita oleh kuli angkut diantaranya 

pegal, nyeri daerah punggung. Keluhan juga muncul sebagai akibat dari tidak 

benarnya postur tubuh kita.  

Kasus di wilayah Indonesia, mayoritas muncul gangguan otot rangka pada 

pekerja merupakan 60% dari penyakit akibat kerja yang dilaporkan. 

Kepustakaan melaporkan pada tahun 2005 persentase pekerja di Indonesia 

dengan keluhan kesehatan yang berhubungan dengan pekerjaan sebesar 40,5% 

dan keluhan otot rangka sebesar 16%. (Lusianawaty, 2009). Selain itu hasil studi 

Departemen Kesehatan dalam profil masalah kesehatan di Indonesia tahun 2005 

menunjukkan bahwa sekitar 40,5% penyakit yang diderita pekerja berhubungan 

dengan pekerjaannya. Gangguan yang dialami pada 9.482 pekerja di 12 

kabupaten/kota di  Indonesia umumnya berupa penyakit MSDs (16%), 

kardiovaskuler (8%), gangguan saraf (5%), gangguan pernapasan (3%), dan 

gangguan THT (1,5%) (Sumiati, 2007). Padahal selayaknya gangguan tersebut 

mampu dicegah, seperti yang terdapat pada UU No. 13 tahun 2013 tentang 

ketenagakerjaan.  

Mengingat semakin tingginya angka kejadian otot skeletal yang dialami 

sebagian besar pekerja baik di sektor informal dan formal yang ada di Indonesia 

mengakibatkan peneliti ingin lebih mendalami dan mempelajari mengenai faktor 

faktor yang dapat berhubungan dengan keluhan keluhan otot skeletal khususnya 
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kasus MSDs ini. Memang keluhan ini munculnya secara bertahap, tidak dalam 

jangka pendek namun dari keluhan ini pula dapat mengakibatkan munculnya 

penyakit yang lebih serius. Apabila otot seseorang menerima beban statis secara 

berulang dalam jangka waktu yang lama akan menyebabkan keluhan berupa 

kerusakan pada sendi , ligamen dan tendon (Grandjean, 1993).  

Seseorang yang telah mengalami keluhan ini akan merasakan gangguan 

kesehatan seperti rasa kram, panas, mati rasa. Ketidaknyamanan dalam bekerja 

ini dapat mengakibatkan menurunnya produktivitas kerja. Hal ini dapat 

merugikan kedua belah pihak baik dari perusahaan maupun dari segi karyawan. 

Selain itu produktivitas turun juga mampu membuat seseorang mengalamai 

penurunan konsentrasi dan berakibat pada kecelakaan kerja. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Pekerja pada perusahaan kayu ini sering kali melakukan pekerjaan angkut-

angkut atau biasanya dikenal dengan bongkar muat. Bongkar muat ini biasanya 

terjadi dari gudang kayu menuju truk-truk yang biasanya digunakan sebagai 

media distribusi kayu sebelum diolah. Sebaliknya ketika truk datang kemudian 

kuli angkut bertugas memanggul kayu berupa kayu gelondongan menuju 

tempat penggergajian. Pekerjaan sebagai kuli panggul termasuk dalam kegiatan 

manual handling (mengangkat, menarik, mendorong, membawa, dll) . Kegiatan 

manual handling mengambil porsi yang cukup besar yaitu sebesar 30% 

(Straker , 2000) untuk menimbulkan cidera punggung.  

Cidera yang dialami biasanya mengenai bagian punggung yaitu sekitar 60 % 

dari seluruh cidera akibat manual handling . Di Amerika sekitar 500.000 
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pekerja menderita cedera akibat kelebihan kerja (overexertion injury) setiap 

tahunnya. Sekitar 60% dari sakit punggung yang dilaporkan pekerja 

disebabkan oleh overexertion dimana 60% dari overexertion tersebut 

40% disebabkan oleh  kegiatan mengangkat (lifting), dan 20% karena 

mendorong (pushing) dan menarik (pulling) (NIOSH, 1981). Namun demikian 

problem utama dari bentuk kerja tersebut bukan masalah kerja berat pada otot, 

melainkan lebih banyak pada pemakaian dan kerusakan pada cakram diantara 

ruas (intervertebral dics) dengan peningkatan resiko cedera bagian belakang 

(back troubles) kondisi tersebut menyebabkan penurunan tingkat mobilitas dan 

vitalitas kerja (Tarwaka, 2004 :289) 

Perusahan kayu ini melibatkan sekitar 5 orang pekerja laki-laki yang berusia 

sekitar 30-45 tahun Gudang yang ada di dalam perusahaan terdapat 4 gudang. 

Para pekerja tersebut telah mengabdi pada perusahaan tersebut mulai dari 2 

hingga lebih dari 5 tahun. Untuk sekali angkut mereka mengangkut sekurang-

kurangnya 15 cm3 per truk yaitu sekitar 1-3 truk tergantung dari jumlah 

banyaknya pesanan yang diminta konsumen.  

Berdasarkan ulasan yang telah ada maka peneliti tertarik untuk lebih 

mempelajari sekaligus meneliti tentang faktor faktor yang berhubungan dengan 

gangguan otot skeletal pada pekerja kuli angkut  kayu di perusahaan X. Ketika 

mereka bekerja berat beban yang seringkali terlampau cukup berat dengan 

frekuensi yang tergolong sering dapat menimbulkan kelelahan otot punggung 

sehingga timbul keluhan seperti nyeri kram serta kesemutan pada bagian tubuh 

pekerja. 
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1.3 Pembatasan Masalah dan Rumusan Masalah 

1.3.1 Pembatasan Masalah 

Mengingat telah dipaparkan latar belakang beserta identifikasi masalah, 

karena itulah peneliti ingin membatasi penelitian ini yaitu faktor keluhan 

musculoskeletal disorders (MSDs) sebagai akibat kerja pada pekerja kuli 

angkut di perusahaan kayu Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang. 

Dengan arah penelitian sebatas karakteristik individu , keluhan musculoskeletal 

disorders (MSDs), dan faktor sikap kerja tidak alamiah pada subyek yang 

diteliti yakni pada pria khususnya usia <60 tahun. Menurut umur seseorang 

berbanding langsung dengan kapasitas fisik sampai batas tertentu dan 

mencapai puncaknya pada umur 25 tahun. Pada umur 50-60 tahun kekuatan 

otot akan menurun sebesar 25%, kemampuan sensoris-motoris menurun 

sebanyak 60% dan kemampuan kerja fisik seseorang yang berumur 60 tahun ke 

atas tinggal mencapai 25% dari umur orang yang berumur 25% (Tarwaka, 

2004). 

1.3.2 Rumusan Masalah 

Melihat adanya peranan faktor lain yang dapat membuat pekerja 

mengalami keluhan nyeri punggung, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah “Apa sajakah faktor-faktor yang berhubungan dengan keluhan 

gangguan musculoskeletal disorder pada pekerja kuli angkut pabrik kayu di PT 

X?” 
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1.4 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Umum  

Mempelajari faktor-faktor yang berhubungan dengan keluhan 

muskuloskeletal disorder (MSDs) pada pekerja kuli angkut pabrik kayu di  

PT X tahun 2015. 

1.4.2 Tujuan Khusus 

1. Mengidentifikasi karakteristik individu yang terdiri dari umur, 

lama jam kerja, masa kerja, kebiasaan merokok, kebiasaan berolahraga, dan 

antropometri. 

2. Mengidentifikasi sikap kerja tidak alamiah pada pekerja dengan 

menggunakan metode Rapid Entire Body Assessment (REBA) pada pekerja 

kuli angkut pabrik kayu di PT X  

3. Mempelajari keluhan Muscoloskeletal Disorder (MSDs) pada 

bagian tubuh pekerja kuli angkut kayu PT. X 

4. Mempelajari hubungan antara sikap kerja tidak alamiah dan 

Karakteristik individu dengan keluhan Muskuloskeletal disorder (MSDs) 

pada bagian tubuh pekerja kuli angkut kayu PT. X. 

1.4.3    Manfaat Penelitian 

  Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan 

beberapa manfaat dan tambahan pengetahuan bagi berbagai pihak, 

diantaranya : 
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1. Manfaat Bagi Perusahaan 

 Mampu memberikan masukan serta bahan pertimbangan guna 

meningkat derajat kesehatan bagi para pekerja yang telah bekerja di 

perusahaan ini.  

2. Manfaat Bagi Peneliti 

 Diharapkan dari penelitian yang dilakukan sebagai wadah untuk 

mengasah ilmu dan pengetahuan  selama mengenyam bangku perguruan 

tinggi kurang lebih 4 tahun. Serta membantu menyelesaikan berbagai 

masalah yang ada terkait keluhan musculoskeletal ini. 

3. Manfaat Bagi Responden  

 Sebagai bahan pertimbangan, informasi, serta pengetahuan yang 

dapat berguna bagi responden mengenai pentingnya keselamatan dan 

kesehatan kerja. Perwujudan tersebut dilakukan melalui media yakni  

berupa leaflet. Selain itu informasi yang didapatkan berupa hasil-hasil 

pengukuran yang seperti sikap kerja tidak alamiah , Indeks Masa Tubuh  

mengingat pentingnya menjaga kesehatan bagi pekerja yang usianya 

tergolong rentan dan berisiko mengalami gangguan kesehatan.  

4. Manfaat Bagi Peneliti Lain. 

 Melalui penelitan yang saya lakukan dapat dijadikan sebagai bahan 

informasi dalam menambah wawasan serta pengetahuan bagi penelitian 

lain yang hendak melakukan lanjutan penelitian dimasa mendatang demi 

menyempurnakan penelitian ini. 
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