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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dunia industri di Indonesia masih didominan dengan penggunaan tenaga 

manusia dalam proses produksinya, terutama pada kegiatan Manual Material 

Handling (MMH).  Aktivitas MMH mempunyai peranan vital dalam pekerjaan 

yang dilakukan di bagian proses produksi.  Kelebihan MMH bila dibandingkan 

dengan penanganan material yang menggunakan alat bantu adalah fleksibilitas 

gerakan yang dapat dilakukan untuk beban-beban ringan.   

Menurut Candra (2006), sikap kerja dengan fleksibilitas gerakan yang 

dipaksakan dan dilakukan secara berulang-ulang dalam kurun waktu yang lama 

akan dapat menyebabkan keluhan atau nyeri seperti Low Back Pain (LBP) atau 

nyeri punggung bawah maupun keluhan otot yang lainnya (Muskuloskeletal 

disorders).  Muskuloskeletal Disorders (MSDs) merupakan gangguan fungsi otot, 

tendon, saraf, pembuluh darah, tulang dan ligamen, akibat ketegangan atau 

perubahan struktur sistem muskuloskeletal dalam waktu pendek ataupun lama. 

Industri kecil mengandalkan dan menggunakan tenaga manusia dalam 

pengerjaannya karena sifatnya yang masih tradisional dan kecilnya modal yang 

dimiliki pemilik industri.  Hasil produksi sangat bergantung dengan kemampuan 

dari pekerja di samping peralatan sederhana yang mendukung proses produksi 

tersebut.  Para pekerja dituntut untuk bekerja dengan peralatan yang ada sehingga 

pekerja berusaha mengadaptasi peralatan tersebut dalam melakukan kerjanya dan 
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terkadang pekerja bekerja melampaui kemampuan fisik yang ada dan akan timbul 

ketegangan otot dan keluhan yang berkaitan dengan nyeri.   

Sikap kerja memegang peranan penting dalam permasalahan keluhan 

tersebut, sikap kerja yang salah dan dalam durasi yang panjang akan mengakibatkan 

berbagai macam gangguan kesehatan yang dapat berakibat fatal. Berat beban yang 

diangkat para pekerja juga sangat berisiko untuk menimbulkan keluhan atau cedera, 

terutama cedera pada sistem muskuloskeletal para pekerja.  

Industri sablon kain merupakan salah satu industri kecil yang banyak 

menggunakan tenaga manusia.  Proses kerja pada pekerjaan sablon kain meliputi 

proses penyablonan, pencucian, pengeringan dan pengemasan dengan posisi kerja 

yang tidak ergonomis.  Kondisi tersebut sangat berisiko terjadinya gangguan 

muskuloskleletal.  Salah satu industri kecil sablon kain dapat ditemukan di daerah 

Denpasar.  Industri ini menggunakan alat tradisional 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 kerjanya.  Jam kerja setiap harinya dimulai dari pukul 08.00 

WITA sampai pukul 16.00 WITA, dengan waktu istirahat selama satu jam.  

Penyablonan kain dilakukan pada kain sepanjang minimal 30 meter atau tergantung 

pemesanan.  Pekerjaan dilakukan oleh 2 orang dengan posisi pekerja berdiri 

berhadapan dekat dengan meja sablon yang panjang dan melakukan gerakan tangan 

mendorong alat sablon yang telah berisi bahan pewarna ke arah pekerja yang lain 

dan pekerja yang lain melakukan hal yang sama.  Posisi pekerja membungkuk 

karena meja sablon memiliki lebar kurang lebih 160 cm, dan tangan pekerja yang 



3 
 

 
 

mendorong alat sablon harus mencapai setengah dari lebar meja (80 cm) saat 

melakukan sablon yang nantinya akan diteruskan oleh pekerja di depannya secara 

estafet atau bergantian.  Hal tersebut dilakukan berulang sampai kain panjang 

tersebut terisi warna semua.  Posisi yang membungkuk dan dilakukan berulang-

ulang akan berisiko terjadinya keluhan pada punggung maupun bahu pekerja.  Alat 

untuk meratakan warna pada sablon terbuat dari kayu pipih, sehingga pekerja harus 

memegang kayu dengan cara menjepit pada telapak tangan dengan jepitan pada ibu 

jari melawan keempat jari lainnya.  Hal ini akan dapat menimbulkan keluhan otot 

terutama pada tangan, beberapa karyawan terutama pada bagian cetak sablon 

mengeluhkan adanya nyeri terutama pada area sekitar ibu jari tangan dan 

pergelangan tangan.  Gerakan yang mengandalkan gerakan tangan dan pergelangan 

tangan secara berulang saat bekerja akan dapat menyebabkan beberapa kasus 

penyakit, salah satunya adalah De  Quervain Syndrome (Waldman, 2012).  Setelah 

selesai disablon, kain akan dikeringkan di atas meja sablon dan meja sablon diberi 

kain yang lain untuk dilakukan penyablonan.  Apabila telah selesai penyablonan, 

akan dilakukan pengepresan untuk memperkuat warna pada kain sehingga tidak 

akan mengelupas.  Setelah selesai pengepresan, dilakukan pencucian di bak 

pencucian, kemudian ditiriskan dan akhirnya dijemur di bawah terik matahari. 

Sikap kerja yang tidak alami atau tidak ergonomis antara lain punggung 

terlalu membungkuk, pergerakan tangan terangkat dan sebagainya. Semakin jauh 

posisi tubuh dari pusat gravitasi tubuh, maka semakin tinggi pula risiko terjadinya 

keluhan muskuloskeletal (MSDs). Menurut Hertling dan Kessler (2006), MSDs 

merupakan masalah yang signifikan pada pekerja.  Posisi dan sikap kerja tidak 
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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 sablon untuk mengurangi beban kerja yang dialami 

pekerja sablon kain manual.  Berdasarkan penelitian Arimbawa, ternyata redesain 

peralatan kerja pembuatan minyak kelapa secara ergonomis dapat menurunkan 

beban kerja dari kategori pekerjaan sedang menjadi ringan yang ditunjukkan 

dengan terjadinya penurunan rerata denyut nadi kerja sebesar 16,57 denyut/menit 

atau sebesar 14,69% dan keluhan muskuloskeletal mengalami penurunan sebesar 

14,94 (Arimbawa, 2009). 

Upaya pencegahan untuk mengurangi tingkat keluhan nyeri punggung 

bawah pada pekerja dalam melakukan pekerjaan dapat dilakukan melalui aplikasi 

ergonomi yang salah satunya adalah dengan pemberian latihan peregangan otot. 

Pencegahan ini merupakan salah satu upaya dalam mengurangi faktor risiko di 

tempat kerja. Diperlukan kesiapan dari tubuh pekerja ketika akan memulai 

pekerjaan sehingga diharapkan dapat memperkecil atau bahkan menghilangkan 

keluhan muskuloskeletal.  Salah satu bentuk persiapan tubuh sebelum bekerja 

adalah dengan melakukan peregangan atau stretching yang dapat dilakukan sendiri  

atau disebut Active Stretching dengan bentuk-bentuk latihan peregangan yang 

sederhana.  Peregangan adalah aktivitas fisik yang paling sederhana dan merupakan 

penyeimbang sempurna untuk keadaan diam dan tidak aktif bergerak dalam waktu 
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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).   

Prinsip dari pemberian pelatihan ini adalah untuk memberikan pengetahuan 

dan keterampilan bagi pekerja dalam melakukan pencegahan keluhan nyeri 

punggung bawah. Salah satu cara untuk memberikan informasi, memantau, dan 

memotivasi pekerja agar mau meningkatkan perilaku pencegahan terhadap keluhan 

nyeri punggung bawah yang dapat dilakukan antara lain dengan memberikan 

pelatihan peregangan (stretching) pada pekerja (Anggraeni, 2015). 

Menurut Okananto (2014), terjadi penurunan 40,93% tingkat keluhan nyeri 

pinggang dan punggung bawah (low back pain) setelah diberikan perlakuan 

peregangan (stretching) pada pekerja bagian menjahit pada salah satu rumah 

produksi di Semarang.  Hal ini sejalan dengan penelitian Permana (2010) dalam 

penelitiannya yang dikakukan pekerja wanita pengepak jamu, menunjukkan adanya 

perbedaan yang signifikan antara nilai kesegaran punggung responden sebelum dan 

sesudah diberikan latihan peregangan atau stretching selama lima hari berturut-

turut dengan rincian dua kali perlakuan setiap harinya pada pagi dan sore hari.  

Permana menyarankan agar melakukan stretching sebelum dan setelah bekerja 

untuk mengurangi keluhan muskuloskeletal.   

Peregangan pada otot-otot pada para pekerja akan membuat tubuh siap 

dalam melakukan kegiatan serta dapat mengurangi dampak cedera yang sangat 

rentan, meningkatkan fleksibilitas atau kelenturan 48,01% dan mampu 

meningkatkan produktivitas sebesar 48,84% (Arsil, 2012). 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan masalah penelitian, 

sebagai berikut: 

1. Apakah redesain rakel dan pemberian peregangan aktif menurunkan 

beban kerja pekerja sablon kain? 

2. Apakah redesain rakel dan pemberian peregangan aktif menurunkan 

keluhan muskuloskeletal pekerja sablon kain? 

3. Apakah redesain rakel dan pemberian peregangan aktif meningkatkan 

produktivitas kerja pekerja sablon kain? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui penggunaan redesain rakel 

dan pemberian peregangan aktif pada pekerja sablon kain terhadap penurunan 

beban kerja, keluhan muskuloskeletal dan peningkatan produktivitas kerja. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk membuktikan penurunan beban kerja pekerja sablon setelah 

aplikasi redesain rakel dan pemberian peregangan aktif. 

2. Untuk membuktikan penurunan keluhan muskuloskeletal pekerja 

sablon setelah aplikasi redesain rakel dan pemberian peregangan aktif. 

3. Untuk membuktikan peningkatan produktivitas kerja setelah aplikasi 

redesain rakel dan pemberian peregangan aktif. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian adalah sebagai berikut: 

1.4.1 Manfaat Akademik atau Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan acuan 

bagi peneliti lain untuk memperluas wawasan terhadap redesain rakel dan 

pemberian latihan peregangan aktif yang berkaitan dengan beban kerja, 

keluhan muskuloskeletal dan produktivitas kerja 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 bagi industri sablon kain 

sebagai bahan pertimbangan dalam redesain rakel dan pemberian 

peregangan aktif dalam permasalahan beban kerja, keluhan muskuloskeletal 

dan produktivitas kerja. 

 


