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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Rumah Sakit Univrsitas Muhammadiah Malang merupakan salah satu penyaji 

jasa layann kesehatan di Malang yang diresmikan pada 17 Agustus 2013 dan 

berlokasikan di Jln.Raya Tlogomas No. 46 Landungsari-Malang. Rumah sakit ini  

merupakan salah satu profit center dari Universitas Muhammadiah Malang. Menjadi 

rumah sakit pilihan masyarakat dengn keungulan dalam pelayanan kesehatan 

komrehensif, bermutu tinggi, aman dan efektip merupakn visi dari rumah sakit ini 

dengan mengusung moto “LayanankuPengabdianku”. Bentuk bangunn yang megah 

dan mewah dengan ciri has arsitektur tiongkok, menjadikn rumahsakit Universitas 

Muhammadiyah Malang ini mudah dikenali oleh selurh lapisn masyarakat. 

Selainmenjadi sarna pnyedia layanankesehatan RumahSakit Universitas 

Muhammadiah Malang juga mnjadi salah satu sarana penunjng pendidkan. Slain 

ditunjng dan ddukung oleh prkembangn tehnologi yang semakn  cnggih, rumahsakit 

ini juga didukng olh sumbr daya mnusia yg dmlikinya.  

Perawat merupakan profesi pekerjaan yang paling banyak dirumah sakt. Dlam 

melksanakan aktifitasnnya, perawt sringkali tidak mmperhatikan halhal pentng yg 

mnjadi fktor resiko trjadinya pnyakit akbat krja. Pnyakit akibt krja merupakan 

penyakt yg trjadi saatmlakukan aktifitas krja dilingkungan pkerjaan. Ocacupational 

SfetyandHealth Administrationn (OSHA) 2004 mnjelaskan bhwa pnyakit akbat kerja 

mrupakan pnyakit atau cdera yang trjadi ditmpatkerja sbagai akbat dri trkena bhan 

atau kndisi krja saatmelakukan pkerjaan. Petugaskesehatan di rumahsakit yg sering 

mngalami gngguan MuskuloskeletalDisorders(MSDs) adlah perwat. Datamengenai 

kluhan mskuloskeletal prawat memangblum dlaporkan scara rsmi oleh departemen 

kesehatan, namunkeluhan trsebut sring dungkapkan olehperawatperawat 

dirumahsakit termasu R.S UMM. Bedasarkan Wawancara awal yang peniliti lakukan 

terhadap pearwat di masing-masing ruangan yang akan menjadi tempat penelitian 
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ini, kluhan mskuloskeletal yg sring drasakan adlah sakt atau rasatidak nyamn 

padadaerah pnggang, kakisertatangan. 

 

      Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan, jumlah pasien masuk yang cukup 

banyak dan beragam sehingga menimbulkan suatu permasalahn permasalahan seperti 

peralatan angkut pasien yang kurang tersedia serta perawatan yang tidak terlalu 

diperhatikan terhadap faktor alat angkut seperti (bangsal, kursi roda  dll), faktor 

lingkungan faktor bantuan ringan dan pelatihan  banyak terjadi pada ruangan Rawat 

Inap seperti Ruang Mawar dan Seruni, intensitas penangan pasien lebih tinggi 

dibandingkan dengan ruangan lainnya dikarenakan pasien di ruang Mawar dan 

Seruni cukup beragam seperti pasien kecelakaan, ibu melahirkan, pasien dengan 

penyakit akut maupun kronis yang mengancam nyawa, dan lain-lain, sehingga 

aktifitas perawat di ruang Mawar dan Seruni juga cukup tinggi. Jumlah pasien yang 

cukup banyak di dalam satu ruangan juga menyebabkan ruang gerak perawat ketika 

melakukan aktivitas menjadi lebih terbatas sehingga postur tubuh cenderung kaku, 

ditambah lagi pelatihan keperawatan mengenai ergonomi perawat sudah cukup lama 

tidak dilakukan oleh pihak rumah sakit sehingga pengetahuan perawat dalam 

menangani permasalahan tersebut cukup minim. Dengan segala kondisi tersebut, 

maka risiko gangguan muskuloskeletal sangat mungkin terjadi pada para perawat. 

Penelitian akan dilakukan pada dua unit ruangan yang terlibat dalam kegiatan 

penanganan pasien. Unit ini terdiri dari kamar perawatan ruang Mawar dan ruang 

Seruni. Metode MAPO diterapkan untuk menilai risiko penanganan pasien secara 

manual. Pengukuran terdiri dari dua bagian, bagian pertama dengan wawancara 

dengan kepala perawat mengenai aspek-aspek organisasi dan pelatihan. Sedangkan 

bagian kedua observasi dan penilaian desain fasilitas dan aspek lingkungan serta 

aspek peralatan yang digunakan dalam kegiatan penanganan pasien. Analiss 

dlakukan dngan mnggunakan mtode yngsudah dgunakan seara internasional, yaitu 

dngan mnggunakan Movement and Assistance of hospital Patient MAPO Index 

Method mrupakansuatu mtode untukmelakukan analisi poturtubuh saat seorang 

perawat melakukan aktifitas gerakan dan bantuan secara manual terhadap pasien. 

(Menoni, et al., CRC Journal: 2005) 
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1.2.  Rumusan Masalah 

Brdasarkan ltar blakang yngtelah duraikan diatasmaka rmusan masalh yg hndak 

dikajiadalah 

1. Bgaimana tingkat resiko terjadinya gangguan muskuloskeletal disordes 

(MSDs) terhadap perawat saat melakukan aktivitas kerja di ruang R.S UMM 

2. Bagaimana anlisis gngguan mskuloskeletal terhadapperawat brdasarkan 

tngkat Analisi dengan menggunakan Movement and assistance of hospital 

patient (MAPO)Index Method 

 

1.3.  Tujuan Penelitian 

Tjuan daripenelitianini adalah : 

1. Utukmengetahui tingkat kemungkinan terjadinya gangguan muskuloskeletal 

disordes (MSDs) 

2. Menganalisis kondisi ruangan rawat rumah sakit saat ini dan  menentukan 

evaluasi kondisi terbaik berdasarkan metode Movement And Asisstanceof 

hospitalpatient(MAPO)Index 

 

1.4.  Manfaat Penelitian 

 Hasilpnelitian inidharapkan dapat brmanfaatuntuk berbagaipihak, antralain : 

1. BagiPeneliti 

Mngembangkan pngetahuan, pngalaman blajar danmenambh wawasan 

tntang pndekatan Movement and Assistance of hospital Patient untuk 

mengurangi resiko terjadinya gangguan muskuloskeletal pada perawat. 

2. Bagi Rumah Sakit 

Sebagai bahan pertimbangan untuk peningkatan atau perbaikan sistem 

kerja untk mncegah danmengurngi rsiko kcelakan krja. 

3. BgiPerguruanTinggi. 

Mnambah rferensi daninformasi untk mngembangkn dan mmpelajri 

pnelitian yg brkaitan dngan ergonomii dngan pndekatan metodee Movement 

and Assistance of hospital Patient. 
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1.5.  Batasan Masalah 

Agr penelitiann trfokus padaa pmecahan msalah yg tlah drumuskan 

sbelumnya mka pnelitian dlakukan dngan mnggunakan batasanbatasan sbagai 

berikut : 

1. Pnelitian dlakukan dngan wawancara dan menyebarkan kuisioner kepada 

Perawat rumah sakit di ruang R.S UMM 

2. Metodee pnelitian yng dgunakan dlam pnelitian iniadalah Movementt andd 

Assistancee off Hospitall Patientss MAPO Indexx Method. 

 


