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Abstrak: Penyakit akibat kerja sangat rentan terjadi pada pekerja sektor 
informal, salah satunya adalah pencetak batubata yang rentan mengalami 
keluhan gangguan muskuloskeletal disebabkan oleh gerakan kerja jongkok 
dan membungkuk yang dilakukan secara berulang-ulang. Pencetak batubata 
di Desa Lok Buntar belum pernah menerima pemberian pengetahuan mengenai 
perilaku kerja yang ergonomis sebelumnya untuk mengurangi keluhan gangguan 
muskuloskeletal. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh 
pelatihan ergonomi terhadap perilaku kerja pada pencetak batubata di Desa Lok 
Buntar Kecamatan Sungai Tabuk. Penelitian ini bersifat eksperimental yaitu one 
group pre-test and post-test design. Subjek penelitian adalah pencetak batubata di 
Desa Lok Buntar Kecamatan Sungai Tabuk sebanyak 24 orang. Analisa bivariat 
menggunakan uji Wilcoxon signed ranks dengan tingkat kepercayaan 95%. Hasil 
penelitian menunjukan bahwa sebelum dan setelah pelaksanaan pelatihan 
ergonomi terdapat 24 orang (100%) responden berada pada kelompok risiko 
sangat tinggi dalam bekerja; tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari 
pelatihan ergonomi terhadap tindakan dalam bekerja sebelum dan sesudah 
diberikan pelatihan ergonomi pada pencetak batubata di Desa Lok Buntar 
Kecamatan Sungai Tabuk (p=1). Perlu dilakukan aksi dan penilaian lanjut berupa 
perubahan saat itu juga. Pekerja perlu diberikan pengetahuan dan keterampilan 
mengenai sikap kerja yang tidak berisiko dari instansi terkait seperti Dinas Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi dan Dinas Kesehatan; penelitian selanjutnya dapat 
mempertimbangkan pemberian pendampingan dan pemantauan untuk perubahan 
perilaku, serta mempertimbangkan variabel pengetahuan dan sikap dalam 
pengukuran perilaku. 
 
Kata-kata kunci: pelatihan ergonomi, pencetak batu bata, tindakan, perilaku 

kerja 
 
PENDAHULUAN 

Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2003 pasal 86 ayat IA, 
menyatakan bahwa setiap pekerja 
mempunyai hak untuk memperoleh 
perlindungan atas keselamatan dan 
kesehatan kerja. Usaha-usaha dari 

pemerintah terhadap perlindungan 
tenaga kerja belum sesuai, hal ini 
dapat dilihat dengan masih 
banyaknya kecelakaan-kecelakaan 
dan penyakit akibat kerja yang 
terjadi pada dunia pekerja (1,2). 



Setyaningrum,R.dkk. Pengaruh Pelatihan Ergonomi terhadap… 

 232	

Penyakit akibat kerja adalah 
penyakit yang disebabkan oleh 
pekerjaan manusia. Penyakit akibat 
kerja salah satunya sangat rentan 
terjadi pada pekerja sektor informal. 
Salah satu bentuk gangguan yang 
dapat timbul akibat kerja pada sektor 
informal adalah keluhan gangguan 
muskuloskeletal. Keluhan gangguan 
muskuloskeletal adalah keluhan pada 
bagian otot-otot skeletal yang 
dirasakan oleh seseorang mulai dari 
keluhan sangat ringan sampai sangat 
sakit. Faktanya, Europan 
Communities telah memperkirakan 
sekitar 40% dari gangguan 
muskuloskeletal merupakan akibat 
dari paparan pekerjaan. Berdasarkan 
hasil survei Departemen Kesehatan 
Republik Indonesia dalam profil 
masalah kesehatan tahun 2005 
menunjukkan bahwa penyakit 
dengan persentase tertinggi yang 
dialami oleh pekerja adalah keluhan 
gangguan muskuloskeletal sekitar 
16% (2,3,4,5). 

Banyak studi mengenai faktor 
yang turut berkontribusi terhadap 
gangguan muskuloskeletal pada 
pekerjaan pengelasan ataupun 
pekerjaan sikap tubuhnya rata-rata 
seperti ini, salah satunya disebabkan 
oleh posisi yang buruk (jongkok, 
berlutut dan over head), berat alat 
yang tidak standar, posisi leher dan 
bahu statis dengan mendongak ke 
atas. Fakta mengenai risiko yang 
ditimbulkan dari faktor pekerjaan 
adalah sikap kerja yang tidak 
alamiah pada umumnya akan 
menyebabkan terjadinya keluhan otot 
skeletal (6). 

Berdasarkan hasil penelitian 
Ezzy tahun 2008 diketahui bahwa 
sikap dan masa kerja berhubungan 
dengan nyeri punggung bawah pada 
pembuat batu bata yang menjadi 
salah satu bagian dari keluhan 

gangguan muskuloskeletal. 
Penelitian lainnya yang dilakukan 
oleh Ria tahun 2008 dan dikutip 
Masrah tahun 2008 menyimpulkan 
bahwa perbaikan postur kerja pada 
aktivitas pencetakan batubata perlu 
dilakukan karena adanya keluhan 
terhadap otot-otot skeletal, punggung 
dan pinggang. Hal ini disebabkan 
oleh gerakan kerja jongkok dan 
membungkuk yang dilakukan secara 
berulang-ulang oleh pekerja tersebut 
(2,7). 

Pembuatan batubata di Desa Lok 
Buntar Kecamatan Sungai Tabuk 
merupakan salah satu usaha sektor 
informal di Kota Martapura. Pekerja 
sektor informal seperti pembuat 
batubata di Kecamatan Sungai Tabuk 
khususnya Desa Lok Buntar pada 
proses kegiatan operasionalnya 
melakukan pekerjaan yang berisiko 
untuk terjadinya keluhan gangguan 
muskuloskeletal. Salah satu 
pekerjaan yang berisiko pada pekerja 
dalam membuat batubata di Desa 
Lok Buntar adalah kegiatan 
pencetakan batubata yang dilakukan 
secara keseluruhan oleh pekerja 
wanita yang lama kerjanya 
bervariatif, dan bila dihubungkan 
dengan keluhan gangguan 
muskuloskeletal wanita lebih sering 
mengalami hal ini daripada laki-laki 
dan semakin lama bekerja maka akan 
semakin berisiko terkena keluhan 
gangguan muskuloskeletal (8,9). 

Hasil studi pendahuluan 
diketahui bahwa Desa Lok Buntar 
memiliki sekitar 120 pekerja wanita 
pencetak batubata, yang pekerjanya 
memerlukan tenaga fisik untuk 
mencetak batubata, sehingga dapat 
menyebabkan pencetak batubata 
tersebut akan merasa lelah, tulang 
punggung dan ototnya akan merasa 
sakit. Pada saat wawancara beberapa 
pencetak batubata mengeluhkan 
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nyeri punggung dan nyeri pada 
bagian leher hingga bagian otot 
belakang. Keluhan pencetak batubata 
ini semakin berat karena pada saat 
postur tubuh pencetak batubata tidak 
alamiah. Selain hal itu pekerjaan 
membuat batu setiap harinya 
membuat sedikitnya 400 batubata 
yang mengakibatkan gerakan 
membuat batubata dilakukan secara 
berulang dengan frekuensi pekerjaan 
yang harus dikerjakan tinggi (5).  

Hasil penelitian Chairina (2013) 
menunjukkan bahwa pencetak 
batubata di Desa Lok Buntar 
Kecamatan Sungai Tabuk bekerja 
dengan postur janggal, dengan 
kemiringan punggung melebihi 20o, 
57% pencetak batubata melakukan 
gerakan berulang, 52% pencetak 
batubata mengalami keluhan 
gangguan muskuloskeletal (10). 
Sampai saat ini belum pernah 
dilakukan pemberian pengetahuan 
mengenai perilaku kerja yang 
ergonomis untuk mengurangi 
keluhan gangguan muskuloskeletal 
pada pencetak batubata di Desa Lok 
Buntar Kecamatan Sungai Tabuk 
sehingga perlu dilakukan penelitian 
untuk melihat pengaruh pelatihan 
ergonomi terhadap perilaku kerja 

pada pencetak batubata di Desa Lok 
Buntar Kecamatan Sungai Tabuk. 

Tujuan dari penelitian ini untuk 
mengetahui pengaruh pelatihan 
ergonomi terhadap perilaku kerja 
pada pencetak batubata di Desa Lok 
Buntar Kecamatan Sungai Tabuk.  

 
METODE PENELITIAN 

Rancangan penelitian ini bersifat 
eksperimental yaitu one group pre-
test and post-test design. Subjek 
penelitian ini adalah pencetak 
batubata di Desa Lok Buntar 
Kecamatan Sungai Tabuk sebanyak 
24 orang. Analisa univariat 
digunakan untuk melihat distribusi 
frekuensi perilaku kerja sebelum dan 
setelah pelatihan ergonomi, analisa 
bivariat digunakan untuk 
menganalisa pengaruh pelatihan 
ergonomi terhadap perilaku kerja 
menggunakan uji Wilcoxon signed 
ranks dengan tingkat kepercayaan 
95%. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil penelitian, 
maka diperoleh distribusi frekuensi 
dan presentase tindakan dalam 
bekerja sebelum dan sesudah 
diberikan pelatihan yang dapat 
dilihat pada tabel 1. 

 
Tabel 1 Distribusi Frekuensi dan Presentase Tindakan dalam Bekerja Sebelum 

dan Sesudah  diberikan Pelatihan Ergonomi 

No Tindakan dalam 
Bekerja 

Pre Post 
Frekuensi 
(Orang) 

Presentase 
(%) 

Frekuensi 
(Orang) 

Presentase 
(%) 

1 Bisa diabaikan 0 0 0 0 
2 Rendah 0 0 0 0 
3 Sedang 0 0 0 0 
4 Tinggi 0 0 0 0 
5 Sangat tinggi 24 100 24 100 

Sumber: Data Primer 
 
Berdasarkan tabel 1 diketahui 

bahwa sebelum pelaksanaan  

 
pelatihan sebanyak 24 orang (100%) 
responden berada pada kelompok 
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risiko sangat tinggi dalam bekerja. 
Setelah dilakukan pelatihan 
ergonomi dan dilakukan pengukuran 
tindakan kerja diketahui sebanyak 24 
orang (100%) responden berada pada 
kelompok risiko sangat tinggi dalam 
bekerja. 

Hal ini menunjukkan bahwa 
tidak ada perbedaan dan tidak terjadi 
penurunan risiko tindakan dalam 
bekerja yang dimiliki oleh sampel 
sebelum dan sesudah diberikan 
pelatihan ergonomi. Suatu sikap 
belum tentu mewujudkan suatu 
tindakan, maka untuk mewujudkan 
sikap menjadi tindakan diperlukan 3 
faktor, yaitu faktor predisposisi yang 
mencakup pengetahuan dan sikap 
individu, tradisi dan kepercayaan, 
nilai yang dianut masyarakat, tingkat 
pengetahuan, tingkat sosial ekonomi, 
pekerjaan dan sebagainya. Faktor 
pendukung merupakan faktor 
pemungkin yang bisa menghambat 
atau mempermudah suatu perubahan 
perilaku dan perubahan lingkungan, 
seperti ketersediaan sarana dan 
prasarana dan yang terakhir adalah 
faktor penguat merupakan penguat 
terhadap timbulnya sikap dan niat 
untuk melakukan sesuatu atau 
berperilaku, seperti pujian, 
sanjungan, hukuman atau pandangan 
negatif. 

Faktor predisposisi yang sesuai 
dengan penelitian ini adalah 
pengetahuan yang masih sedikit 

dimiliki oleh pekerja pencetak batu 
bata sebagai peserta pelatihan 
mengenai ergonomi, karena 
pelatihan yang diberikan hanya 
dilakukan 1 kali, sedangkan 
sebelumnya peserta belum pernah 
menerima pelatihan atau penyuluhan 
mengenai ergonomi. Sikap yang 
dimiliki oleh peserta juga masih 
dipengaruhi oleh kebudayaan yang 
ada di lingkungan sekitanya, 
sehingga perubahan sikap yang 
positif belum bisa bertahan lama. 

Faktor pendukung yang 
menghambat pelatihan ergonomi 
tidak mengalami perubahan tindakan 
dalam bekerja adalah belum adanya 
fasilitas, seperti lembaga pendidikan 
atau tokoh adat yang mendukung 
untuk diaplikasikannya ergonomi 
dalam kehidupan sehari-hari. Faktor 
penguat yang juga mempengaruhi 
adalah tidak adanya pujian dan 
penilaian yang baik yang akan 
memotivasi untuk melakukan 
perubahan tindakan dalam bekerja 
dalam kehidupan sehari-hari. 

Analisis bivariat dilakukan 
dengan uji hipotesis non-parametrik 
statistik yang digunakan untuk 
membandingkan pengaruh pelatihan 
ergonomi terhadap tindakan dalam 
bekerja sebelum dan sesudah 
diberikan pelatihan ergonomi yaitu 
Wilcoxon signed ranks test. Hasil 
Wilcoxon signed ranks test disajikan 
pada tabel 2. 

 
Tabel 2 Pengaruh Pelatihan Ergonomi terhadap Tindakan dalam Bekerja  

Sebelum dan Sesudah diberikan Pelatihan 

No Tindakan dalam 
Bekerja N Mean SD Asymp. Sig. (2-tailed) 

1 Pre 24 4 0,000 1 2 Post  4 0,000 
Sumber: Data Primer



 
Berdasarkan tabel 2 diketahui bahwa mean dan standar deviasi  

 
sebelum dan setelah diberikan pelatihan ergonomi berturut-turut adalah 4 dan 0,000. Hasil uji 
Wilcoxon signed ranks dengan tingkat kepercayaan 95%, untuk melihat adanya pengaruh 
pelatihan ergonomi terhadap tindakan dalam bekerja pencetak batu bata didapatkan nilai Asymp. 
Sig. (2-tailed)=1. Nilai Asymp. Sig. (2-tailed) dalam hasil uji statistik menunjukkan bahwa 
keputusan Ho diterima (p>0,05), artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari pelatihan 
ergonomi terhadap tindakan dalam bekerja sebelum dan sesudah diberikan pelatihan ergonomi. 

Pelatihan ergonomi yang dilakukan hanya 1 kali dan dalam waktu yang relatif singkat 
merupakan faktor pendukung tidak berpengaruhnya perubahan tindakan dalam bekerja pada 
peserta. Meskipun peserta pelatihan memahami apa yang disampaikan, tetapi harus melewati 
serangkaian proses untuk melakukan perubahan, yaitu peserta menyadari adanya objek, 
kemudian peserta akan tertarik dengan objek tersebut. Proses selanjutnya adalah peserta akan 
mempertimbangkan objek yang diterima tersebut dan akan mencoba berperilaku sesuai dengan 
pengetahuan, kesadaran dan sikapnya terhadap objek. 

Perubahan perilaku tidak dapat terjadi secara serta merta. Peran pendampingan diperlukan 
untuk perubahan ini. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Hidayati (2013) yang 
menunjukkan bahwa pendampingan regulasi emosi dapat menurunkan perilaku maltreatment 
fisik (11).  
 
PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sebelum dan setelah pelaksanaan pelatihan 
ergonomi terdapat 24 orang (100%) responden berada pada kelompok risiko sangat tinggi dalam 
bekerja; tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari pelatihan ergonomi terhadap tindakan 
dalam bekerja sebelum dan sesudah diberikan pelatihan ergonomi pada pencetak batubata di 
Desa Lok Buntar Kecamatan Sungai Tabuk (p=1). 
 
A. Saran 

Tindakan pekerja dalam bekerja termasuk dalam risiko sangat tinggi sehingga perlu 
dilakukan aksi dan penilaian lanjut berupa perubahan saat itu juga. Pekerja perlu diberikan 
pengetahuan dan keterampilan mengenai sikap kerja yang tidak berisiko dari instansi terkait 
seperti Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Dinas Kesehatan; penelitian selanjutnya dapat 
mempertimbangkan pemberian pendampingan dan pemantauan untuk perubahan perilaku, serta 
mempertimbangkan variabel pengetahuan dan sikap dalam pengukuran perilaku. 
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