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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

 Bali memiliki mayoritas penduduk yang beragama Hindu. Agama Hindu

terkait erat dengan berbagai upacara kegamaanya, dimana pada setiap upacara dan

kegiatan  keagamaan  terdapat  sarana-sarana  yang  diperlukan  untuk   mencapai

suatu  tujuan.  Salah  satu sarana  yang  digunakan dalam persembahyangan umat

Hindu adalah canang. 

Canang merupakan bentuk sesajen paling sederhana berupa janur dibuat

segi  empat  dengan  dihiasi  bermacam  jenis  bunga,  sebagai  upaya  untuk

mendekatkan  diri  kepada  Tuhan  dalam  beryadnya  (Nilakusmawati,  2007).

Canang merupakan unsur penting sebagai alat persembahyangan yang wajib bagi

masyarakat Bali yang beragama Hindu. Tingginya kebutuhan umat Hindu akan

canang, membuka mata pencaharian baru bagi masyarakat bali untuk berdagang

canang. Bisnis canang menjadi praktik ekonomi kreatif (Isyawati, 2012). Hal ini

didukung  dengan  adanya  pergeseran  struktur  sosial  ekonomi  masyarakat  Bali,

yang kini memiliki lebih banyak kesibukan yang menyita waktu. Sehingga saat ini

pedagang canang sangat mudah dijumpai di Bali ( Nilakusmawati, 2007).

Berdasarkan hasil pengamatan langsung pada pedagang  canang di Pasar

Sanglah, tampak adanya suatu sikap kerja yang  tidak ergonomis seperti gerakan

punggung  yang  terlalu  membungkuk  saat  membuat  canang dan  posisi  berdiri

yang  statis  dalam  waktu  yang  lama  saat  berdagang  canang.  Hal  tersebut
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disebabkan  oleh  tuntutan  tugas  yang  tidak  sesuai  dengan  kemampuan  dan

keterbatasan pekerja. Terlebih pada saat mendekati hari raya tuntutan pekerjaan

akan  semakin  meningkat,  sehingga  sikap  kerja  yang  tidak  ergonomis  ini

berlangsung dalam waktu yang lebih  panjang lagi.  Pedagang  canang memiliki

ritme  kerja  yang  berbeda  dengan  pekerja  kantoran.  Proses  membuat  hingga

berdagang  canang membutuhkan  waktu  yang  tidak  singkat.  Permintaan   yang

meningkat  pada  hari-hari  tertentu  juga  harus  dipenuhi  demi  mendapatkan

keuntungan.  Situasi kerja pedagang canang yang terletak di pinggir jalanan pasar

juga membedakan pedagang canang dari pegawai kantoran. Disamping sikap dan

ritme  kerja  yang  dimiliki,  polusi,  kebisingan,  dan  terik  matahari   juga  dapat

memberikan efek negatif pada kesehatan pedagang canang tersebut. 

Sikap kerja adalah posisi kerja yang secara alamiah dibentuk oleh tubuh

pekerja  akibat  berinteraksi  dengan fasilitas  yang  digunakan  ataupun  kebiasaan

kerja.  Sikap  kerja  yang  kurang  sesuai  dapat  menyebabkan  keluhan

muskuloskeletal  (Costa,  et  al.,  2010).  Kausto,  et  al.  (2010) menyatakan bahwa

keluhan muskuloskeletal adalah masalah kesehatan umum dan menjadi penyebab

utama kecacatan seluruh dunia.  Kerugian  ekonomi akibat gangguan  tersebut

mempengaruhi tidak hanya individu tetapi juga organisasi dan masyarakat secara

keseluruhan. Selain itu,  penyakit  ini  merupakan alasan umum seorang pekerja

untuk berhenti  bekerja.  Saat  ini,  keluhan  muskuloskeletal adalah salah  satu

masalah ergonomi yang paling penting yang diperhatikan pada tempat kerja di

seluruh dunia. Menurut  International  Labor  Organization  (ILO)  setiap  tahun

terjadi  1,1 juta  kematian yang disebabkan oleh penyakit  yang disebabkan oleh

pekerjaan. Sekitar 300.000 kematian terjadi dari 250 juta kecelakaan dan sisanya
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adalah kematian karena penyakit akibat kerja dimana diperkirakan terjadi 160 juta

penyakit  akibat  hubungan  pekerjaan  baru  setiap  tahunnya.  Penyakit  akibat

pekerjaan tersebut yang paling banyak adalah keluhan muskuloskeletal (Buchari,

2007).

Dengan demikian perlu dirancang sebuah sikap kerja dan fasilitas kerja

yang ergonomis untuk memberikan kenyamanan kerja dengan tujuan mencegah

keluhan yang timbul akibat kerja serta dapat meningkatkan produktivitas kerja.

Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk menganalisis hubungan antara sikap kerja

pedagang canang di Pasar Sanglah dengan keluhan muskuloskeletal.  

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas dapat dirangkum rumusan

masalah dari penelitian ini yaitu :

1.  Bagaimanakah  keluhan  muskuloskeletal  pada  pedagang  canang di  Pasar

Sanglah? 

2.  Bagaimanakah hasil  analisis  sikap kerja  pedagang  canang di  Pasar  Sanglah

dengan menggunakan metode REBA ? 

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Mengetahui  sikap  kerja  dan  keluhan  muskuloskeletal  pada  pedagang

canang di Pasar Sanglah.

1.3.2 Tujuan Khusus
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1) Mengetahui  keluhan  muskuloskeletal  pada  pedagang  canang di  Pasar

Sanglah.

2) Menganalisis  sikap  kerja   pedagang canang di  Pasar  Sanglah  dengan

metode REBA.
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1.4 Manfaat Penelitian

1) Penelitian ini dapat memberikan informasi atau masukan kepada masyarakat

tentang sikap kerja dan keluhan muskuloskeletal,  sehingga dapat mencegah

terjadinya keluhan muskuloskeletal khusunya pada pedagang canang.

2) Penelitian  ini  dapat  memberikan  informasi  mengenai  sikap  kerja,  serta

gangguan  yang  dapat  ditimbulkan  sebagai  masukan  untuk  melakukan

penelitian lebih lanjut.

3) Penelitian  ini  dapat  memperkaya  khazanah  keilmuan  dalam  bidang  ilmu

ergonomi,  khususnya  berkaitan  dengan  sikap  kerja  dan  keluhan

muskuloskeletal.


