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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara pasar otomotif terbesar ketiga di dunia 

setelah China dan India, beraneka ragam jenis motor ditawarkan dengan variasi 

harga yang berbeda. Hampir setiap hari masyarakat menggunakan motor untuk 

beraktivitas.  Hal ini menunjukkan bahwa banyaknya jasa servis motor yang resmi 

maupun tidak resmi di Indonesia begitu juga yang terjadi di wilayah Bali 

khususnya daerah Tabanan.  Tujuannya agar konsumen dimudahkan sebagai 

pengguna sepeda motor dapat melakukan perawatan dari segi mesin maupun body 

repairing (rangka maupun cover body) sepeda motor dengan cepat dan mudah.  

Menurut AISI (Asosiasi Industri Sepeda motor Indonesia) perkembangan industri 

otomotif penjualan motor di tahun 2015 dari bulan Januari sampai September 

mencapai 4.821.191 unit dan jumlah penjualan sepeda motor akan terus 

meningkat sampai akhir tahun 2015.  

Seiring dengan perkembangan industri otomotif, semakin terbuka peluang 

bagi banyak orang untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru, salah satunya 

adalah bengkel-bengkel reparasi kendaraan bermotor yang kehadirannya 

diharapkan dapat memenuhi segala kebutuhan konsumen akan jasa perawatan 

maupun perbaikan kendaran bermotor.  Kondisi ini sangat berbeda bila dibanding 

beberapa tahun yang silam, sebab para pemilik kendaraan bermotor pada saat itu 

mengalami kesulitan untuk mendapatkan jasa dari bengkel, apalagi di kota-kota 
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kecil dan daerah pelosok karena terbatasnya perusahaan-perusahaan jasa yang 

berupa bengkel reparasi kendaraan bermotor yang ada.  

Menurut Soedarma (2012) sebuah bengkel adalah sebuah bentuk usaha 

sehingga secara operasional harus menguntungkan (profitable) dan layak 

(feasible). Oleh karenanya seluruh kegiatan harus berorientasi kepada perolehan 

laba. Namun demikian perlu diingatkan bahwa laba harus diperoleh dengan cara 

meningkatkan produktivitas kerja, sebab jika tidak demikian justru akan sangat 

merugikan bengkel itu sendiri.  

Salah satu upaya peningkatan produktivitas yang paling dekat dalam 

bahasan ergonomi adalah aspek manufacturing dalam bidang industri yang 

merupakan kegiatan dari satu unit kerja atau kelompok kerja yang terkait dalam 

suatu proses kerja yang memproses bahan baku menjadi produk akhir. Kegiatan 

manufacturing melibatkan komponen-komponen sebagai berikut:  a) bahan baku, 

b) mesin-mesin dan peralatan kerja, c) sarana pembantu, d) fasilitas penunjang, e) 

manusia sebagai pelaksana kerja (operator), d) produk akhir (Nofirza dan 

Syahputra, 2012). 

Tenaga kerja sebagai sumber daya manusia, serta Manajemen Sumber 

Daya Manusia adalah suatu proses pemanfaatan sumber daya manusia secara 

efektif dan efisien melalui kegiatan perencanaan, penggerakan, dan pengendalian 

semua nilai yang menjadi kekuatan manusia untuk mencapai tujuan (Ardana, dkk 

2012). 

Pengecatan memiliki beberapa tahapan pekerjaan, mulai dari 

pengamplasan, pendempulan, pengecatan dasar dan pengecatan warna di mana 
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dari masing masing tahapan  tersebut memiliki risiko terjadinya gangguan 

kesehatan dan kecelakaan kerja terhadap tenaga kerjanya.  Pekerjaan sebagai 

pengamplas motor merupakan salah satu jenis pekerjaan yang berisiko besar 

untuk terjadinya gangguan kesehatan fungsi dari pengamplasan untuk 

menghaluskan permukaan dengan cara digosokkan, halus dan kasarnya kertas 

amplas ditunjukkan oleh angka yang tercantum di balik kertas amplas tersebut. 

Semakin besar angka yang tertulis menunjukkan semakin halus dan rapat susunan 

pasir amplas tersebut.  Fungsi lain Amplas ialah digunakan untuk mengamplas 

lapisan cat, ataupun dempul dan menurunkan tingkat karat atau korosi pada besi 

(Wibowo dan Djojo, 2012).  Gerakan pekerja mengandalkan tangan dan 

pergelangan tangan secara berulang-ulang saat bekerja dapat menyebabkan 

terjadinya beberapa kasus penyakit yang berkaitan dengan Repetitive Strain Injury 

(RSI), salah satunya adalah De Quervain Syndrome.   

Repetitive strain injury (RSI) merupakan sebuah istilah yang digunakan 

untuk mendefinisikan berbagai macam cedera pada otot, tendon dan saraf.  Cedera 

ini biasanya disebabkan oleh aktivitas yang membutuhkan gerakan yang berulang-

ulang.  Aktivitas kerja ini biasanya dilakukan pada para pekerja kantor, pekerja 

pabrik maupun industri.  Gejala Repetitive Strain Injury dapat muncul di berbagai 

area bagian tubuh dari pangkal lengan hingga ujung tangan.  Pekerja 

pengamplasan cat motor melakukan kerja dengan posisi jongkok maupun berdiri 

dan menggunakan alat pengamplasan seadanya secara berulang-ulang.  Hal 

tersebut merupakan kondisi yang dapat mengakibatkan risiko cedera 

Musculoskeletal Disorders (MSDs) pada pekerja. Musculoskeletal Disorders 
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(MSDs) merupakan gangguan fungsi otot, tendon, saraf, pembuluh darah, tulang 

dan ligamen, akibat perubahan struktur atau sistem muskuloskeletal dalam waktu 

pendek ataupun lama, dalam hal ini pekerja pengamplas cat motor mengalami 

nyeri yang banyak didapati pada pergelangan tangan, atau sering disebut De 

Quervain’s Syndrome dengan gejala nyeri saat pergelangan maupun ibu jari 

digerakkan ke segala arah.  

Istilah De Quervain’s syndrome merupakan penyakit dengan nyeri pada 

daerah prosesus stiloideus akibat inflamasi pembungkus tendon otot abductor 

pollicis longus dan ekstensor pollicis brevis dengan jepitan pada kedua tendon 

tersebut serta pergesekan yang terlalu banyak atau lama sehingga sarung tendon 

menjadi radang dan menebal (Richardson dkk, 2013). 

MSDs bukanlah merupakan diagnosis klinis tapi merupakan label untuk 

persepsi rasa sakit atau nyeri pada sistem muskuloskeletal.  Nyeri muskuloskeletal 

adalah nyeri pada bagian-bagian otot skeletal yang dirasakan seseorang mulai dari 

nyeri  yang ringan sampai yang sangat fatal.  Apabila otot menerima beban statis 

secara berulang dan dalam waktu yang lama, akan dapat menyebabkan nyeri 

berupa kerusakan pada sendi, ligamen dan tendon.  nyeri hingga kerusakan inilah 

yang biasanya diistilahkan dengan nyeri muskuloskeletal atau cedera pada sistem 

muskuloskeletal.  nyeri otot yang terjadi pada organ tubuh tertentu dapat ditelusuri 

dengan menggunakan beberapa alat ukur ergonomi mulai dari alat yang sederhana 

hingga menggunakan peralatan komputer. Pengukuran subjektif merupakan cara 

pengumpulan data menggunakan catatan harian, wawancara dan kuesioner.  

Penilaian nyeri merupakan hal yang penting untuk mengetahui intensitas dan 
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menentukan terapi yang efektif. Intensitas nyeri sebaiknya harus dinilai sedini 

mungkin dan sangat diperlukan komunikasi yang baik dengan pasien. Penilaian 

intensitas nyeri dapat menggunakan Visual Analogue Scale (VAS). Skala ini 

mudah digunakan bagi pemeriksa, efisien dan lebih mudah dipahami oleh pasien. 

Untuk memahami penilaian nyeri perlu dipertimbangkan beberapa hal yang 

mempengaruhi seperti usia, jenis kelamin dan tingkat pendidikan. Keterbatasan 

penilaian yang terjadi pada populasi pasien lanjut usia adalah karena menurunnya 

kemampuan komunikasi dan kognitif. Penilaian intensitas nyeri juga dipengaruhi 

oleh tingkat pendidikan pasien dan jenis kelamin wanita yang dapat 

mempengaruhi peningkatan hasil skor VAS. Etiologi nyeri berupa nyeri 

nosiseptik/ inflamasi (Suryaningthyas, 2015) 

Salah satu industri kecil bengkel cat motor yang penulis dapat temukan 

berada di daerah Tabanan.  Industri ini menggunakan alat seadanya dan memiliki 

pekerja tetap yang bekerja 6 hari dalam seminggu dengan sistem pengupahan 

yang dilakukan mingguan dan diterima setiap hari Sabtu dengan besar upah yang 

bervariasi tergantung dari masa kerja dan hasil kerja.  Jam kerja setiap harinya 

dimulai dari pukul 09.00 WITA sampai pukul 17.00 WITA, dengan waktu 

istirahat selama satu jam. Pengecatan motor dilakukan sesuai permintaan 

konsumen, dan part motor apa saja yang ingin di cat, seperti yang telah penulis 

temukan ialah pengecatan motor tua, pemilik bengkel membagi  Pekerjaan untuk 

pengamplasan dilakukan dengan posisi pekerja  duduk berhadapan dekat dengan 

meja plastik maupun besi yang panjang dan melakukan gerakan pergelangan 
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tangan mendorong, memutar maupun menekan alat pengamplasan yang telah 

berisi amplas basah pada tangki motor. 

Permasalahan Posisi tangan yang tidak ergonomis saat pekerja ekstra keras 

menekan alat amplas serta memutar pergelangan tangan yang dilakukan secara 

berulang-ulang sampai permukaan yang akan di cat halus menghilangkan bekas cat 

lama. Hal ini akan dapat menimbulkan nyeri otot maupun sendi pada tangan, 

beberapa karyawan terutama pada bagian pengamplasan mengeluhkan adanya nyeri 

terutama pada area sekitar pergelangan tangan. Sikap kerja tidak alamiah adalah sikap 

kerja yang menyebabkan posisi bagian-bagian tubuh bergerak menjauhi posisi 

alamiah, misalnya pergerakan tangan terangkat maupun menekan, punggung terlalu 

membungkuk, kepala terangkat. Semakin jauh posisi bagian tubuh dari pusat gravitasi 

tubuh, maka semakin tinggi pula risiko terjadinya cedera otot skeletal. 

Posisi dan sikap kerja tidak alamiah ini pada umumnya terjadi karena 

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

kemampuan dan keterbatasan pekerja.  Dari observasi lapangan, umumnya 

pekerja berada dalam postur yang berisiko seperti membungkuk dan menunduk 

dan postur tidak alamiah lainnya, hal tersebut terjadi karena peralatan yang kurang 

memadai sehingga diperlukan desain ulang pada stasiun kerja bagi para pekerja 

untuk mengurangi beban kerja yang dialami pekerja pengamplas cat motor.  

Berdasarkan penelitian Arimbawa (2009), redesain peralatan kerja pembuatan 

minyak kelapa secara ergonomis dapat menurunkan beban kerja dari kategori 

pekerjaan sedang menjadi ringan yang ditunjukkan dengan terjadinya penurunan 
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rerata denyut nadi kerja sebesar 16,57 denyut/menit atau sebesar 14,69% dan 

nyeri muskuloskeletal mengalami penurunan sebesar 14,94.  

Upaya pencegahan untuk mengurangi tingkat nyeri pergelangan tangan  pada 

pekerja dalam melakukan pekerjaan dapat dilakukan melalui aplikasi pendekatan 

ergonomi salah satunya adalah dengan pemberian latihan hand stretching atau 

peregangan pada tangan yang dilakukan secara aktif.  Diperlukan kesiapan dari tubuh 

pekerja ketika akan memulai pekerjaan sehingga diharapkan dapat memperkecil atau 

bahkan menghilangkan nyeri muskuloskeletal.  Salah satu bentuk persiapan tubuh 

sebelum bekerja adalah dengan melakukan peregangan atau stretching yang dapat 

dilakukan sendiri dengan bentuk-bentuk latihan peregangan yang sederhana.  Prinsip 

pemberian hand stretching adalah untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan 

bagi pekerja dalam melakukan pencegahan nyeri pada area lengan dan tangan.  

Peregangan adalah aktivitas fisik yang paling sederhana dan merupakan penyeimbang 

sempurna untuk keadaan diam dan tidak aktif bergerak dalam waktu lama.  

Peregangan teratur di sela pekerjaan akan mengurangi ketegangan otot, memperbaiki 

peredaran darah, mengurangi kecemasan, perasaan tertekan, kelelahan, membuat 

pekerja merasa lebih baik (Anderson, 2010).    

Penurunan nyeri muskuloskeletal pada pergelangan tangan pekerja akan 

membuat tubuh siap dalam melakukan kegiatan serta dapat mengurangi dampak 

kelalaian yang sangat rentan, serta meningkatkan fleksibilitas atau kelenturan 

48,01% dan mampu meningkatkan produktivitas sebesar 48,84% (Ahmad, 2012). 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan 

masalah penelitian, yaitu: 

1.2.1 Apakah redesain alat kerja pengamplas dan hand stretching dapat 

menurunkan beban kerja pekerja di bengkel cat motor? 

1.2.2 Apakah redesain alat kerja pengamplas dan hand stretching dapat 

menurunkan nyeri muskuloskeletal pekerja di bengkel cat motor? 

1.2.3 Apakah redesain alat kerja pengamplas dan hand stretching dapat 

meningkatkan produktivitas kerja pekerja di bengkel cat motor? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penggunaan 

redesain alat kerja pengamplas dan hand stretching pada pekerja di bengkel 

cat motor terhadap beban kerja, nyeri muskuloskeletal dan produktivitas 

kerja. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1.3.2.1 Untuk membuktikan penurunan beban kerja pekerja pengamplasan cat 

motor setelah aplikasi redesain alat kerja pengamplas dan hand stretching.   

1.3.2.2 Untuk membuktikan penurunan nyeri muskuloskeletal pekerja 

pengamplasan cat motor setelah aplikasi redesain alat kerja pengamplas 

dan hand stretching. 

1.3.2.3 Untuk membuktikan peningkatan produktivitas kerja setelah aplikasi 

redesain alat kerja pengamplas dan hand stretching. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademik atau Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan acuan 

bagi peneliti lain untuk memperluas wawasan terhadap redesain alat kerja 

pengamplas dan penambahan latihan hand stretching yang berkaitan 

dengan nyeri muskuloskeletal, beban kerja dan produktivitas sehingga 

akan dapat dikembangkan lebih lanjut dan lebih mendalam khususnya 

yang terkait dengan permasalahan ergonomi. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan 

pertimbangan dalam redesain alat kerja pengamplas dan penambahan 

latihan hand stretching dalam permasalahan beban kerja, nyeri  

muskuloskeletal dan produktivitas kerja. 


