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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar  Belakang  

 Pada era globalisasi telah terjadi perkembangan di berbagai aspek kehidupan  

yang bisa memberikan pengaruh dan dampak penting terhadap kehidupan manusia. 

Perkembangan sektor industri yang diharapkan untuk meningkatkan taraf hidup dan 

kesejateraan manusia juga dapat memberikan kerugian bagi manusia dan lingkungan 

jika tidak dikelolah dan dijaga dengan baik.  Sektor industri merupakan bentuk 

perkembangann teknologi yang semakin lama semakin canggih,tetapi dalam 

pelaksanaaan industri tetap saja memerlukan tenaga pekerja sebagai pengguna dan 

pengelolanya (Rahmania,2007). 

 Prevalensi nyeri muskuloskeletal sekitar 80% dari populasi pernah menderita 

nyeri punggung bawah (Dellito, Shekelle p et,al,2012). Prevalensi penyakit 

muskuloskeletal di indonesia berdasarkan pernah diagnosis atau gejala yaitu 11,9 % 

dan berdasarkan diagnosis atau gejala yaitu 24,7 % (Riskesdas, 2013). Bureau of 

Labour Statistic (LBS) Departemen tenaga kerja Amerika serikat pada tahun 1982 

menunjukan bahwa hampir 20% dari seluruh kasus sakit akibat kerja dan 25% biaya 

kompensasi yang dikeluarkan sehubungan dengan adanya keluhan sakit pinggang. 

Nyeri punggung bawah  adalah keluhan yang sering dialamu oleh 50-80% penduduk 

negara industri (Osni 2012). Nyeri punggung bawah di Indonesia bervariasi  antara 

7,6% - 37% dari jumlah penduduk  yang ada di inodensia (Lailani,2013).  

Beberapa industri di Indonesia masih menggunakan tenaga manusia dalam 

melakukan proses produksi yang salah satunya dalam proses pengangkutan, 

produksi, pemindahan, dan penjahitan barang hasil produksi. Dalam pekerjaan 
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tersebut, pekerja diharapkan dapat bekerja dengan baik dan aman, serta 

mempertimbangkan aspek kesehatan keselamatan pekerja. Penerapan Ergonomi, 

dapat meningkatkan produktiftas kerja sebesar 10% atau lebih.(Fuadi 2013). 

 Menurut Depkes pada tahun 2008, untuk meningkatkan efisiensi dan 

produktifitas kerja maka pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di 

tempat kerja merupakan salah satu bentuk upaya untuk menciptakan tempat kerja 

yang aman, sehat, bebas dari pencemaran lingkungan sehingga dapat mengurangi 

atau bebas dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.  Ergonomi adalah ilmu 

yang penerapannya berusaha untuk menyerasikan pekerjaan dan lingkungan terhadap 

orang atau yang setinggi – tingginya melalui  pemanfaatan faktor manusia seoptimal 

– optimalnya, hal ini meliputi penyerasian pekerjaan terhadap tenaga kerja secara 

timbal balik untuk efesiensi dan kenyamanan kerja(Suma’mur 1996).  

Harnitz  dalam  Samara  (2005)  menyatakan  bahwa terlalu lama duduk 

dengan posisi yang salah akan menyebabkan ketegangan otot-otot dan ketegangan 

ligamentum tulang belakang serta membuat tekanan abnormal dari jaringan sehingga 

menyebabkan rasa sakit. Apabila otot menerima beban statis secara berulang dan 

dalam waktu yang lama, akan menyebabkan keluhan berupa kerusakan sendi, 

ligament, dan tendon (Tarwaka,2011 dalam wulandari 2012). Muskuloskelatal 

Disorders (MSDs) adalah suatu gangguan muskuloskeletal yang ditandai dengan 

terjadinya sebuah luka pada otot, tendon, ligament, saraf, sendi, kartilago, tulang atau 

pembuluh darah pada tangan, kaki, leher, atau punggung (OSHA,2010).  

 Sikap kerja yang sering dilakukan oleh manusia dalam melakukan pekerjaan 

antara lain berdiri, duduk, membungkuk, jongkok, berjalan, dan lainnya. Sikap kerja 
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tersebut dilakukan tergantung dari kondisi sistem kerja yang ada. Kondisi sistem 

kerja yang tidak sehat akan menyebabkan kecelakaaan kerja (Sari, 2013).  

 Dampak yang diakibatkan oleh MSDs pada aspek produksi yaitu 

berkurangnya output, kerusakan material produk yang hasil akhirnya menyebabkan 

tidak terpenuhinya deadline produksi dan pelayanan yang tidak memuaskan. Selain 

itu, biaya yang timbul akibat absensi pekerja akan menyebabkan penurunan 

keuntungan, biaya pelatihan karyawan baru untuk mengantikan karyawan yang sakit, 

biaya untuk menyewa jasa konsultan atau agensi dan biaya lainnya (Bukhori, 2010).  

Profesi  penjahit juga akan menghadapi resiko pekerjaan. OSHA didalam 

situs resminya menjelaskan beberapa kegiatan di dalam pekerjaan penjahit yang 

memiliki resiko,yaitu resiko yang ditimbulkan oleh desain kerja. Di  berbagai sektor 

informal di Indonesia menghasilkan data bahwa pada pekerja penjahit dengan masa 

kerja > 10 tahun sebesar 81,82% mengeluhkan kesakitan pada pinggang. Sedangkan 

pada pekerja dengan masa kerja 10 – 20 tahun sebesar 81,82 % juga mengalami 

keluhan pada bagian yang sama.Sedangkan pada penjahit yang bekerja > 20 tahun 

terdapat sebesar 85,71 %.  Dalam profesi sebagai penjahit ini, desain kursi,  desain 

meja jahit, dan pedal pada mesin jahit. Resiko  pada aktifitas pekerjaan yang 

dilakukan seperti menggunting, membuat pola, menjahit, dan  postur tubuh saat 

melakukan aktivitas kerja (Osni, 2012 )  

 Strategi utama untuk mengatasi keluhan muskuloskeletal adalah tindakan 

pencegahan, pencegahan dapat dilakukan antara lain dengan exercise, postur tubuh 

yang baik, dan diet (Bridger,1995 dan Wulandari,2012). Senam ergonomis dapat 

digunakan sebagai latihan fisik untuk mengurangi nyeri Muskuloskeltal Disorders  ( 

MSDs). Latihan fisik berupa senam akan memberikan efek yang positif pada 
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kekuatan otot dan fungsinya serta dapat mengurangi sensasi nyeri pada persendian 

(Bannel et al.,2012) Latihan fisik untuk melatih otot – otot skeletal dan otot – otot 

jantung, sehingga meningkatkan kapasitas metabolik dan fungsional otot skeletal, 

metabolisme aerob, respon perifer meningkat cardiacc output  yang meningkatkan dan 

beban jantung menurun. Peningkatan kekuatan otot jantung akan meningkatkan cardiac 

output yang meningkatkan suplai oksigen ke jaringan (Beswick, 2008). latihan fisik 

juga dapat berdampak pada sistem kekebalan tubuh terutama untuk mengurangi nyeri 

(Flackhenecker, 2012).  

 PT Prime Line Internasional (Manly T- shirt) Malang merupakan salah satu 

industri garmen yang menggunakan tenaga manusia untuk proses produksi. Sikap 

kerja yang membungkuk dan duduk statis dalam waktu yang lama menyebabkan 

nyeri punggung bawah pada pekerja produksi (penjahit). Proses produksi pada Dari 

total 100 orang pekerja produksi 60 % diantaranya mengeluhkan nyeri punggung 

bawah. Berdasarkan studi pendahuluan diatas maka dari itu peneliti tertarik untuk 

meneliti tentang “ Efektifitas  Senam Ergonomis Terhadap Penurunan Nyeri 

Punggung Bawah Miogenik Pada Penjahit di  PT Prime Line Internasional (Manly T- 

shirt ) Malang. “ 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan pada uraian latar belakang penulis dapat merumuskan masalah “ 

Apakah terdapat penurunan nyeri punggung bawah miogenik terhadap penjahit 

setelah dilakukan senam ergonomi ?”  

C. Tujuan Umum  

1. Mengetahui gambaran keluhan nyeri punggung bawah pada penjahit  
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2. Menganalisi efektifitas senam  ergonomis untuk menurunkan nyeri punggung 

bawah pada penjahit di PT. Prime Line Internasional (Manly T-Shirt) 

Malang.  

D. Tujuan khusus  

1. Membandingkan selisih nyeri punggung bawah anatara sebelum melakukan 

senam ergonomi dan sesudah melakukan senam ergonomi. 

2. Mengetahui perbandingan nyeri punggung bawah antara penjahit yang   

diberikan intervensi senam ergonomis dan penjahit yang tidak di berikan 

perlakuan.  

E. Manfat Penelitian  

1. Bagi Peneliti 

 Menambah pengetahuan dan pengalaman dalam menganalisis  efektifitas senam 

ergonomi untuk mengurangi keluhan nyeri punggung bawah miogenik. 

2. Bagi Industri  

 Sebagai informasi untuk produksi dan management industri mengenai cara 

mengurangi nyeri punggung bawah miogenik dengan senam ergonomi yang 

dilakukan oleh penjahit, sehingga  dapat meningkatkan derajat kesehatan pekerja dan 

meningkatkan produktifitas kerja.  

3. Bagi penjahit  

  Sebagai informasi untuk penjahit dalam mengurangi nyeri punggung bawah 

dengan senam ergonomi,  sehingga penjahit bisa nyaman bekerja tanpa ada 

timbulnya nyeri punggung bawah yang dirasakan karna kejenuhan dalan bekerja.  
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F. Keaslian Penelitian 

 Keaslian penelitian digunakan untuk membedakan penelitian yang dilakukan 

sekarang dengan penelitian sebelumnya yaitu :  

1. Penelitian dilakukan oleh Candra Agung Pranyana pada tahun 2015 

“Pengaruh senam ergonomik terhadap keluhan nyeri dan peningkatan rentang 

gerak pada lansia yang mengalami nyeri reumatik Di Panti Wreda Dharma  

Bhakti Surakarta”, metode penelitian menggunakan quasi eksperimen, tipe 

non equivalent control group design. Teknik pengambilan sampel yang 

digunakan pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik non 

probability sampling dengan cara accidental sampling, hasil penelitian 

diketahui bahwa: 1) Terjadi penurunan tingkat nyeri pada lansia yang 

mengalami rematik di Panti Wreda Dharma Bhakti Surakarta sesudah 

diberikan senam ergonomik; 2) Terjadi peningkatan rentang gerak pada lansia 

yang mengalami rematik di Panti Wreda Dharma Bhakti Surakarta sesudah 

diberikan senam ergonomik; 3) Terdapat pengaruh senam ergonomik 

terhadap penurunan tingkat nyeri pada Lansia yang Mengalami Rematik di 

Panti Wreda Dharma Bhakti Surakarta; 4) Terdapat pengaruh senam 

ergonomik terhadap peningkatan rentang gerak pada Lansia yang Mengalami 

Rematik di Panti Wreda Dharma Bhakti Surakarta. 

2. Penelitian dilakukan oleh Yuliana MZ. Matoka pada tahuun 2014, ‘Pengaruh 

terapi aktivitas senam ergonomik terhadap peningkatan kekuatan otot  pada 

lanjut usia di wilayah kerja puskesmas  kasihan II Bantul Yogyakarta”. 

Dengan metode penelitian rancangan Quasy Experiment Design: Pretest-

Posttest Control Group, hasil penelitian terdapat bahwa “Terapi aktivitas 

senam ergonomis dapat meningkatkan kekuatan otot pada lanjut usia.  
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3. Penelitian dilakukan oleh Riawan Wahyu Anggraeni pada tahun 2015 dengan 

judul “Manfaat Peregangan otot terhadap keluhan nyeri punggung bawah 

pada pekerja kniting gantung PT. Royal Korindah Purbalingga’ . Dengan 

jenis penelitian pra eksperimen  dengan rancangan one group pretest and 

postest group. Penelitian ini menggunakan Nordic Body Map untuk 

mengetahui tingkat nyeri punggung bawah, pengukuran REBA dan 

wawancara. Waktu penelitian ini adalah 21 hari dimana 17 hari dilakukan 

untuk pemberian intervensi peregangan, 2 hari sebelum intervensi  untuk 

penjaringan sampel dan pemberian pretest, dan 2 hari untuk post test. Hasil 

penelitian yang dilakukan didapatkan hasil bahwa ada manfaat peregangan 

otot  terhadap keluhan nyeri punggung bawah  pada pekerja kniting gantung 

PT. Royal Korindah Purbalingga.  

 Beberapa hal yang  membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya 

adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian tentang Pengaruh Senam Ergonomik Terhadap Penurunan Nyeri 

Punggung Bawah Terhadap Penjahit di PT. Prime Line Internasional (Manly T-

Shirt) Malang belum pernah dilakukan sebelumnya. 

2. Tahun dan tempat penelitian adalah pada tahun 2017 pada penjahit di PT. 

Prime Line Internasional (Manly T-Shirt) Malang. 

3. Rancangan penelitian  yang terdahulu terdapat beda yaitu pada penelitian ini   

menggunakan desain penelitian pra eksperimental design menggunakan one 

group pretest and posttest with control group. 

4. Pada penelitian ini peneliti menggunakan kuisoner Roland – Moris 

Disability Questionnaire untuk mengetahui nyeri punggung bawah dan 
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NRS untuk mengetahui skla nyeri punggung bawah yang sedang 

dirsakan. 


