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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada era globalisasi, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) semakin 

maju sehingga menumbuhkan laju industri di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat 

dengan semakin berkembangnya industri atau perusahaan dari yang berskala kecil 

hingga besar. Perkembangan ini memiliki dampak Positif maupun negatif. 

Dampak postitif perkembangan ini adalah untuk meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi dan memberikan lapangan pekerjaan terhadap masyarakat. Sedangkan 

dampak negatif perkembangan dari industri atau perusahaan dapat menimbulkan 

risiko terhadap lingkungan dan tenaga kerja yang akan berpengaruh pada 

keselamatan dan kesehatan tenaga kerja. 

Setiap perusahaan membutuhkan karyawan atau sumber daya manusia yang 

berguna untuk kelangsungan produksi dari perusahaan. Maka dari itu, kesehatan 

dan keselamatan kerja dari karyawan atau pekerja harus dilindungi dan dijamin 

oleh perusahaan agar proses produksi dapat berjalan dengan semestinya. Hal ini 

sesuai dengan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan  

bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatannya 

dalam melakukan pekerjaannya. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin hak-hak 

dasar pekerja dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa 

diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan 

keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.
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Tenaga kerja, peralatan kerja dan lingkungan kerja merupakan suatu 

kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Ketiga hal tersebut harus berjalan serasi 

agar tenaga kerja dapat bekerja secara optimal. Ketiga hal tersebut juga dapat 

menimbulkan resiko terhadap keselamatan dan kesehatan dari pekerja. Berbagai 

risiko yang ada dapat dicegah dengan melakukan penerapan Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan kerja secara optimal (Suma’mur, 2009). 

Upaya penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di perusahan salah 

satunya adalah dengan menerapkan ergonomi di tempat kerja. Ergonomi adalah 

ilmu, seni dan teknologi untuk menyerasikan atau menyeimbangkan antara 

fasilitas yang digunakan baik dalam beraktivitas maupun istirahat dengan 

kemampuan dan keterbatasan manusia baik fisik maupun mental dengan 

kemampuan sehingga dapat mencapai kualitas hidup yang lebih baik (Tarwaka, 

2004). Sedangkan office ergonomic merupakan cabang dari ilmu ergonomi yang 

berkaitan dengan lingkungan kantor. Dewasa ini office ergonomic lebih fokus 

terhadap pekerja yang pekerjaannya menggunakan komputer. Hal ini karena 

peningkatan penggunaan komputer di perkantoran serta cidera pada pekerja yang 

ditimbulkan pada pekerjaan tersebut (Washington State Departement of Labor 

and Industries, 2002). 

Penggunaan komputer yang sangat meningkat diikuti pula dengan semakin 

berkembangnya fungsi dari komputer, tidak hanya untuk mengolah data tetapi 

juga untuk mempermudah jaringan komunikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan, 

misalnya penggunaan internet serta email. Perkembangan fungsi komputer ini 
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dapat membuat pekerjaan menjadi efektiv dan efisien. Akan tetapi di sisi lain 

dapat menimbulkan bahaya terhadap kesehatan (Ningrayati, 2008). Penggunaan 

komputer yang berlebihan dengan posisi stasiun kerja yang tidak ergonomis dapat 

menimbulkan keluhan subyektif Musculoskeletal pada penggunanya. 

Secara umum pengguna komputer seringkali mengalami keluhan subyektif 

Musculoskeletal berupa nyeri tengkuk, bahu dan punggung. Hal ini dapat 

disebabkan karena tata letak peralatan kerja yang tidak ergonomis, Postur kerja 

yang tidak baik dan karakteristik individu pengguna komputer (Gayatri, 2011). 

Pernyataan ini didukung oleh hasil penelitian awal yang dilakukan oleh National 

Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) tahun 1999 yang 

menyebutkan bahwa 75% dari pengguna komputer mengalami keluhan subyektif 

Musculoskeletal yang dirasakan pada leher, bahu serta punggung. 

Berdasarkan International Labour Organization (ILO) pada tahun 2010 di 

Argentina dilaporkan telah terjadi 22.013 kasus penyakit akibat hubungan kerja 

(PAHK) terbanyak adalah Musculoskeletal Disorders (MSDs). Hasil penelitian 

yang dilakukan di laboratorium Pusat Studi Kesehatan dan Ergonomi ITB tahun 

2006-2007 didapatkan data bahwa sebanyak 40-80% pekerja mengeluh pada 

bagian muskuloskeletal setelah bekerja. Berdasarkan data Washington State 

Departement of Labor and Industries pada tahun 2002 menyatakan bahwa 

pembayaran kompensasi terbesar untuk cidera di lingkungan kantor adalah 

kompensasi akibat Work-related Musculoskeletal Disorders. Serta laporan the 

Bureau of Labour Statistic (BLS) Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat 

yang dipublikasikan pada tahun 1982 menunjukan bahwa hampir 20% dari semua 
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kasus akibat kerja berhubungan dengan keluhan/sakit pinggang. Hasil dari studi 

keluhan subyektif Muscoloskeletal lain yang telah dilakukan menyebutkan bahwa 

bagian otot rangka yang sering dikeluhkan adalah: otot leher, bahu, lengan, 

tangan, jari, punggung pinggang, dan otot bagian bawah (Tarwaka, 2010). 

Berdasarkan hasil dari uraian masalah serta penelitian yang dilakukan 

sebelumnya mengenai keluhan subyektif Muscoloskeletal, maka peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian tentang analisis karakteristik individu dan stasiun 

kerja terhadap keluhan subyektif Musculoskeletal pada pekerja pengguna 

komputer. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Malang Post merupakan koran lokal malang yang sejak pertama kali terbit 

pada tanggal 1 Agustus 1998 sudah mendapatkan perhatian dari warga malang. 

Hal ini disebabkan karena Malang Post lebih menekankan pada pemberitaan di 

malang raya sendiri seperti kota malang, kabupaten malang dan kota batu sebagai 

pemberitaan utama. Untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat malang, 

maka tidak dipungkiri bahwa penggunaan komputer dan alat teknologi yang lain 

di Malang Post sendiri sudah meningkat. 

Hampir seluruh pekerja di malang post sudah menggunakan komputer. 

Penggunaan komputer dan teknologi yang lain di Malang Post dapat 

meningkatkan produktivitas serta membuat kinerja menjadi efektif dan efesien. 

Selain itu untuk memenuhi kebutuhan informasi warga malang raya pekerja di 

malang post bekerja dari jam 16.00 – 21.00. Penggunaan komputer dalam waktu 
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yang lama juga dapat menimbulkan masalah kesehatan terhadap pekerja. Secara 

umum pengguna komputer seringkali mengalami keluhan subyektif 

Muskoloskeletal berupa nyeri tengkuk, bahu dan punggung. Hal ini dapat 

disebebkan karena tata letak peralatan kerja yang tidak ergonomis, Postur kerja 

yang tidak baik dan karakteristik individu pengguna komputer (Gayatri, 2011). 

 Berdasarkan permasalahan diatas maka perlu dilakukan penelitian tentang 

analisis karakteristik individu dan stasiun kerja terhadap keluhan subyektif 

Musculoskeletal pada pekerja pengguna komputer di Malang Post. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan Uraian di atas, Ruang lingkup dari penelitian ini hanya dibatasi 

pada penelitian tentang karakteristik individu diantaranya umur, jenis kelamin dan 

status gizi (Indeks Massa Tubuh/IMT), penilaian stasiun kerja serta keluhan 

subyektif terhadap Musculoskeletal. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah:  

Bagaimana analisis karakteristik individu dan stasiun kerja terhadap keluhan 

subyektif Musculoskeletal pada pekerja pengguna komputer di Malang Post? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

1.5.1 Tujuan Umum 

 Tujuan umum dari penelitian ini adalah:  
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Menganalisis karakteristik individu dan stasiun kerja terhadap keluhan subyektif 

Musculoskeletal pada pekerja pengguna komputer di Malang Post. 

1.5.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah : 

1. Mengidentifikasi karakteristik individu meliputi umur, jenis kelamin dan 

status gizi (Indeks Massa Tubuh/ IMT) pada pekerja pengguna komputer 

di Malang Post. 

2. Melakukan penilaian stasiun kerja pada pekerja pengguna komputer di 

Malang Post. 

3. Mengidentifikasi keluhan subyektif Musculoskeletal dengan kuesioner 

Nordic Body Map (NBM) pada pekerja pengguna komputer di Malang 

Post. 

4. Menganalisis karakteristik individu terhadap keluhan subyektif 

Musculoskeletal pada pekerja pengguna komputer di Malang Post. 

5. Menganalisis stasiun kerja terhadap keluhan subyektif Musculoskeletal 

pada pekerja pengguna komputer di Malang Post. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Malang Post, penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai 

karakteristik individu, kondisi stasiun kerja dan keluhan subjektif 

Musculoskeletal pada pekerja pengguna komputer di Malang Post yang 

dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam upaya mengatasi 
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keluhan Musculoskeletal. Upaya ini juga dapat meningkatkan 

produktivitas karyawan lebih efektif dan efisien. 

2. Bagi pekerja pengguna komputer, penelitian ini dapat digunakan sebagai 

acuan agar terhindar dari Musculoskeletal serta upaya pencegahannya 

sehingga dapat melakukan pekerjaan dengan optimal. 

3. Bagi Peneliti, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan, pengalaman 

belajar yang akan berguna saat di dunia kerja. Serta menerapkan ilmu 

kesehatan masyarakat khususnya di bidang K3. 

4. Bagi Pembaca, sebagai tambahan Wawasan dan pengetahuan tentang 

analisis karakteristik individu dan stasiun kerja terhadap keluhan subyektif 

Musculoskeletal yang berguna untuk penelitian selanjutnya. 
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