
HUBUNGAN POSTUR KERJA DENGAN KELUHAN 

MUSKULOSKELETAL DAN PRODUKTIVITAS KERJA PADA 

PEKERJA BAGIAN PENGEPAKAN DI PT. DJITOE 

INDONESIA TOBAKO 
 

 
 

ARTIKEL PUBLIKASI ILMIAH 
 
 
 

Memenuhi Salah Satu Syarat 
Memperoleh  Ijazah S1 Kesehatan Masyarakat 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
Disusun Oleh : 

 
 

AGUSTIN DWI ARFIASARI 
J 410 090 004 

 
 
 

 
PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT 

FAKULTAS ILMU KESEHATAN 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2014 







HUBUNGAN POSTUR KERJA DENGAN KELUHAN MUSKULOSKELETAL 
DAN PRODUKTIVITAS KERJA PADA PEKERJA BAGIAN PENGEPAKAN 
DI PT. DJITOE INDONESIA TOBAKO 

Agustin Dwi Arfiasari J 410 090 004 
 
Prodi Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan 
Universitas Muhammadiyah Surakarta 
Jl. A. Yani Tromol Pos 1 Pabelan Surakarta 57162 
 
 
Abstrak  
 
PT. Djitoe Indonesia Tobako adalah perusahaan di Surakarta yang fokus pada 
produksi rokok. Upaya yang dilakukan oleh PT. Djitoe Indonesia Tobako adalah 
mengimplementasikan kerja borongan. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui hubungan postur kerja dengan keluhan muskuloskeletal dan 
produktivitas kerja pada karyawan bagian pengepakan di PT. Djitoe Indonesia 
Tobako. Metode penelitian ini menggunakan survei analitik dengan pendekatan 
cross-sectional. Populasi penelitian ini adalah seluruh pekerja bagian pengepakan 
sebanyak 28 responden. Pemilihan sampel dengan total sampling sebanyak 28 
responden. Uji statistik menggunakan uji korelasi Person Product Moment dengan 
menggunakan SPSS 21. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan yang 
cukup kuat r = 0,439 dan signifikan dengan nilai p 0,019 antara postur kerja 
dengan keluhan muskuloskeletal. Ada hubungan yang cukup kuat r = -0,512 dan 
signifikan dengan nilai p 0,005 antara postur kerja dengan produktivitas. Ada 
hubungan yang kuat r = -0,753 dan signifikan dengan nilai p 0,005 antara keluhan 
muskuloskeletal dengan produktivitas. Dari hasil tersebut diketahui bahwa rata-
rata nilai postur kerja dalam kategori berisiko tinggi dimana diperlukan tindakan 
segera. Sedangkan rata-rata nilai keluhan muskuloskeletal dalam kategori rendah 
atau belum perlu adanya tindakan perbaikan, sedangkan rata-rata nilai 
produktivitas adalah 20.00 dengan nilai produktivitas lebih dari rata-rata adalah 9 
responden dan kurang dari rata-rata adalah 19 responden 

Kata kunci : Postur Kerja, Keluhan Muskuloskeletal, Produktivitas. 
 
 
Abstract 
 
PT. Djitoe Indonesia Tobako was a corporation that focused to cigarette 
production. One of PT. Djito Indonesia Tobako effort was contracting work 
implementation. The purpose of this research was to study about working-posture 
with musculoskeletal complaints correlation work’s productivity of packing 
department employees of PT. Djitoe Tobacco Indonesia. The method used in here 
was analytics survey uses cross-sectional approach. Population of this research 
was all the packing department employees include 28 respondences. Sampling 
used in this research was total sampling include 28 respondences. Statistic test 



used in here was correlation Person Product Moment test with SPSS 21. Research 
results shown that there was a significant and solid correlation r =0,439 between 
working-posture with musculoskeletal complaints with p 0,019 and positive 
coefficient correlation. There was a solid and significant correlation r =-0,512 
between working-posture and working productivity with score of p 0,005 and 
negative coefficient correlation. There was also solid and significant correlation 
= 0,753 between musculoskeletal complaints and productivity with score of p 
0,005 and negative coefficient correlation. From these results it was known that 
the average value of work postures in the high risk category which required 
immediate action.. While the average value of musculoskeletal complaints in the 
low category or not the need for remedial action, while the average value of 
productivity was 20.00 with value productivity more than the average was 9 
respondences and less than the average respondences was 19. 

 
Key Words :  Working posture, Musculoskeletal Complaints, Productivity. 

 
PENDAHULUAN 
 

Negara Indonesia yang masih memiliki banyak tenaga kerja dengan 

ketrampilan maupun tingkat pendidikan rendah memiliki konsekuensi beban kerja 

yang mengarah ke fisik. Penyakit yang sering muncul akibat beban kerja fisik ini 

adalah nyeri pinggang (low back pain) dan nyeri pinggang merupakan salah satu 

gejala dari kelelahan. Gejala kelelahan tersebut banyak dialami oleh karyawan 

yang pekerjaannya bersifat monoton dan berulang-ulang. Misalnya saja, operator 

mesin tenun, mesin cetak dan sejenisnya (Nugraheni, 2009). 

PT. Djitoe Indonesia Tobacco merupakan perusahaan yang bergerak di  

bidang produksi rokok  yang  terletak  di Jl. Lu. Adisucipto No. 51, Solo, Jawa 

Tengah. PT. Djitoe Indonesia Tobacco memiliki bagian-bagian antara lain bagian 

Linting 1 dan 2, Packing SKT 1 dan 2, Sortir, Packing SKM 1 dan 2, Making 

SKM, Prossesing (Saos), dan Mesin Scrub. Peneliti memilih bagian Packing 1 dan 

2 dikarenakan berdasarkan survei pendahuluan yang dilakukan oleh Balai 



Pelatihan dan Pengujian Keselamatan Kerja dan Hiperkes tahun 2013 di bagian 

produksi, tenaga kerja melakukan pekerjaan produksi rokok secara manual dan 

melakukan aktivitas berulang-ulang dengan postur kerja yang dinamis. Pekerjaan 

ini termasuk jenis pekerjaan yang memerlukan ketelitian, sehingga membutuhkan 

daya konsentrasi yang tinggi. Dari hasil pemeriksaan kelelahan (Reaction Timer) 

pada 100 orang tenaga kerja dibagian produksi didapatkan hasil yaitu, Kelelahan 

Kerja Normal : 34 orang (34%), Kelelahan Kerja Ringan (KKR) : 54 orang (54%), 

Kelelahan Kerja Sedang (KKS) : 12 orang (12%). Menurut survei yang dilakukan 

oleh peneliti, para pekerja merasakan keluhan pinggang bagian belakang atau bisa 

disebut dengan keluhan muskuloskeletal. Postur kerja yang dilakukan pekerja pun 

juga tidak ergonomis, sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi keluhan 

muskuloskeletal yang dirasakan oleh pekerja. 

Menurut penelitian Ulfi (2011) menunjukkan bahwa ada hubungan yang 

signifikan antara umur, masa kerja, dan postur kerja yaitu postur menjemur serta 

postur mengangkut dengan keluhan otot rangka segmen punggung dan lengan. 

Menurut penelitian Bukhori (2010), terdapat sebanyak 38 pekerja (79,2 %) 

tukang angkut beban penambang emas di Kecamatan Cilograng Kabupaten Lebak 

yang mengalami Keluhan Musculoskeletal Disorders (MSDs). Hal ini disebabkan 

oleh postur kerja yang membungkuk dan dilakukan secara berulang-ulang. 

Hasil penelitian dari Majelis Kedokteran Indonesia (2008), faktor yang 

berhubungan bermakna (p<0,05) dengan keluhan nyeri pada pekerja industri 

adalah kondisi distres, status anemia dan posisi kerja. Pekerja dengan kondisi 

distres berisiko 1,62 kali (95% CI: 1,25-2,11), anemia berisiko 1,56 kali (95% CI: 



1,25-2,11) dan posisi duduk berisiko 1,51 kali (95% CI: 1,15-1,96) mengalami 

nyeri muskuloskeletal akibat kerja dibandingkan dengan pekerja yang sehat. 

Hal tersebutlah yang menjadi pendorong atau latar belakang peneliti dalam 

melakukan penelitian mengenai hubungan postur kerja dengan keluhan 

muskuloskeletal dan produktivitas kerja pada pekerja bagian pengepakan di PT. 

Djitoe Indonesia Tobako, Solo, Jawa Tengah. 

 

Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui hubungan postur kerja dengan keluhan 

muskuloskeletal dan produktivitas kerja pada karyawan bagian 

pengepakan di PT. Djitoe Indonesia Tobako. 

2. Tujuan khusus 

a) Untuk menilai postur kerja pada karyawan bagian pengepakan di PT. 

Djitoe Indonesia Tobako. 

b) Untuk menilai keluhan muskuloskeletal kerja pada karyawan bagian 

pengepakan di PT. Djitoe Indonesia Tobako. 

c) Untuk menilai produktivitas kerja pada karyawan bagian pengepakan 

di PT. Djitoe Indonesia Tobako 

 

METODE PENELITIAN 

 Penelitian ini menggunakan metode survei analitik, yaitu dimana peneliti 

mencoba menggali bagamana dan mengapa fenomena kesehatan itu terjadi 



(Notoatmodjo, 2005). Penelitian ini dilakukan di PT. Djitoe Indonesia Tobako, 

Solo Jawa Tengah. Dengan waktu yang dilaksanakan pada bulan Oktober 2013. 

Sampel yang digunakan sebanyak 28 orang pekerja dengan menggunakan teknik 

total sampling. 

 Analisis data yang digunakan adalah analisis univariat dengan 

menggunakan distribusi frekuensi dan analisis data dilakukan dengan uji statistik 

Korelasi Person Product Moment dengan tingkat signifikansi 0,05. Jika nilai p ≤ 

0,05 maka Ho diterima dan jika nilai p > 0,05 maka Ho ditolak. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Hasil 

a. Postur Kerja, Keluhan muskuloskeletal dan Produktivitas 

Postur kerja yang dilakukan pada bagian pengepakan adalah berdiri 

pada saat pengambilian lintingan rokok untuk dimasukkan pada sebuah 

bungkus, duduk pada saat pengepakan rokok, kemudian memutarkan 

sebagian badan kearah samping untuk mengambil kardus box yang akan 

diisi press rokok, postur kerja membungkuk pada saat memasukkan press 

rokok kedalam sebuah box dan mengangkut box untuk disimpan kedalam 

gudang. 

Hasil pengukuran postur kerja dari 28 responden memiliki nilai 

minimum 4 dan nilai maksimum 7 dengan rata-rata 5.96 dan standar 

deviasi 1.23, sedangkan keluhan muskuloskeletal nilai minimum 2 dan 

maksimum ada 21 dengan rata-rata 10.21 dan standar deviasi 5.64, 



sedangkan Produktivitas nilai minimumnya ada 5.44 dan nilai 

maksimumnya ada 78.50 dengan rata-rata 20 dan standar deviasi 19.01. 

b. Hubungan antara Postur Kerja dengan Keluhan Muskuloskeletal 

Berdasarkan hasil pengukuran didapat koefisen korelasi (r) 0,439 

yang artinya bahwa hubungan antara postur kerja dengan keluhan 

muskuloskeletal dalam kategori cukup kuat dan nilai p = 0,019 < 0,050 

yang artinya bahwa ada hubungan yang signifikan antara postur kerja dan 

keluhan muskuloskeletal. Karena nilai koefisien korelasinya positif maka 

semakin tinggi nilai tingkat risiko postur kerja maka semakin tinggi 

risiko keluhan muskuloskeletal.   

c. Hubungan antara Postur Kerja dengan Produktivitas 

Dari hasil pengukuran didapat koefisen korelasi (r) -0,512 yang 

artinya bahwa hubungan antara postur kerja dengan produktivitas dalam 

kategori cukup kuat dan nilai p = 0,005 < 0,050 yang artinya bahwa ada 

hubungan yang signifikan antara postur kerja dan produktivitas kerja. 

Karena nilai koefisien korelasinya negatif maka semakin tinggi nilai 

tingkat risiko postur kerja maka produktivitas semakin rendah. 

d. Hubungan antara Keluhan Muskuloskeletal dengan Produktivitas 

Menurut hasil pengukuran didapat koefisen korelasi (r) -0,753 

yang artinya bahwa hubungan antara kelelahan otot dengan produktivitas 

dalam kategori kuat dan nilai p = 0,005 < 0,050 yang artinya bahwa ada 

hubungan yang signifikan antara keluhan muskuloskeletal dan 

produktivitas kerja. Karena nilai koefisien korelasinya negatif maka 



semakin tinggi risiko keluhan muskuloskeletal maka produktivitas 

semakin rendah. 

 

2. Pembahasan 

a. Postur Kerja, Keluhan muskuloskeletal dan Produktivitas 

Menurut Santoso (2004), postur kerja adalah proses kerja yang 

sesuai ditentukan oleh anatomi tubuh dan ukuran peralatan yang 

digunakan pada saat bekerja. Berdasarkan hasil penelitian mengenai 

postur kerja, keluhan muskuloskeletal dan produktivitas kerja pada 

pekerja di bagian pengepakan PT. Djitoe Indonesia Tobako terdapat 

46.43% reponden yang memiliki tingkat risiko sangat tinggi yang 

berarti bahwa diperlukan adanya investigasi dan perbaikan segera 

terhadap postur kerja pada setiap tenaga kerja. Hal ini disebabkan oleh 

tempat duduk dan meja kerja yang kurang ergonomis dan luas 

pandangan yang kurang bebas. Postur kerja yang kurang tepat akan 

berakibat terhadap meningkatnya keluhan muskuloskeletal dan 

mempengaruhi hasil produktivitas kerja. 

Hasil kuesioner NBM sesudah bekerja adalah nilai Rendah 

85.71% dan Sedang 14.29%.Hasil nilai kuesioner NBM dapat dilihat di 

lampiran 4 dan 5. Hal tersebut dikarenakan oleh beberapa faktor, 

diantaranya adalah umur responden yang sudah lebih dari 35 tahun, 

postur kerja yang tidak sesuai, waktu istirahat yang kurang, lama kerja, 

dan pola makan pekerja yang tidak teratur.  



Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Bukhori 

(2010) bahwa umur mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan 

keluhan otot leher dan bahu, bahkan ada beberapa ahli lainnya 

menyatakan bahwa umur merupakan penyebab utama terjadinya 

keluhan otot (Tarwaka, 2010). Posisi kerja yang statis juga merupakan 

penyebab low back pain. 

Terdapat 9 reponden yang memiliki nilai produktivitas lebih 

dari rata-rata dan 19 responden memiliki nilai produktivitas kurang dari 

rata-rata. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain waktu 

istirahat yang kurang, lama kerja, pola makan yang tidak teratur, postur 

kerja yang tidak sesuai, dan keluhan muskuloskeletal. 

Menurut Setyawati (2010), secara garis besar faktor-faktor yang 

berpengaruh terhadap produktivitas kerja adalah faktor dalam diri 

pekerja misalnya keadaan psikis, fisik, usia, bakat, karakter, 

pengalaman, keahlian, pendidikan, kepuasan kerja, motivasi kerja, 

semangat kerja, dan persepsi pekerja terhadap gaji. 

b. Hubungan antara Postur Kerja dengan Keluhan Muskuloskeletal 

Dari hasil penelitian, dapat diketahui bahwa ada hubungan yang 

cukup kuat dengan r = 0,439 dan signifikan antara postur kerja dan 

keluhan muskuloskeletal dengan nilai p 0,019 dan koefisien koeralasi 

positif dimana semakin tinggi nilai tingkat risiko postur kerja maka 

semakin tinggi risiko keluhan muskuloskeletal. Hal ini disebabkan oleh 

faktor peralatan kerja yang tidak sesuai sehingga mempengaruhi postur 



kerja pekerja yang kemudian berpengaruh juga terhadap keluhan 

muskuloskeletal. Postur kerja yang tidak sesuai akan menimbulkan 

keluhan muskuloskeletal. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh 

Santoso (2004), postur kerja adalah proses kerja yang sesuai ditentukan 

oleh anatomi tubuh dan ukuran peralatan yang digunakan pada saat 

bekerja. 

Hal tersebut sesuai dengan penelitian Fathoni (2012) yang 

diperoleh nilai p value > 0,05 yang berarti tidak ada hubungan yang 

bermakna antara sikap dan posisi kerja dengan low back pain. Namun 

dari 32 responden, ditemukan 6 perawat mengalami low back pain. 

Meskipun secara statistik tidak ada hubungan, posisi yang tidak 

ergonomis dapat menimbulkan low back pain. 

Menurut penelitian Bukhori (2010), terdapat sebanyak 38 

pekerja (79,2 %) tukang angkut beban penambang emas di Kecamatan 

Cilograng Kabupaten Lebak yang mengalami Keluhan Musculoskeletal 

Disorders (MSDs). Hal ini disebabkan oleh postur kerja yang 

membungkuk dan dilakukan secara berulang-ulang. 

Pada bagian pengepakan pekerjaan yang dilakukan dapat 

digolongkan kedalam pekerjaan yang bersifat repetitif dan monoton. 

Hal ini sesuai dengan Suma’mur (1989) bahwa yang termasuk dalam 

pekerjaan–pekerjaan repetitif diantaranya yaitu pabrik tekstil, sepatu, 

rokok dan sebagainya.  



Hasil penelitian dari Majelis Kedokteran Indonesia (2008), 

faktor yang berhubungan bermakna (p<0,05) dengan keluhan nyeri 

pada pekerja industri adalah kondisi distres, status anemia dan posisi 

kerja. Pekerja dengan kondisi distres berisiko 1,62 kali (95% CI: 1,25-

2,11), anemia berisiko 1,56 kali (95% CI: 1,25-2,11) dan posisi duduk 

berisiko 1,51 kali (95% CI: 1,15-1,96) mengalami nyeri 

muskuloskeletal akibat kerja dibandingkan dengan pekerja yang sehat. 

c. Hubungan antara Postur Kerja dengan Produktivitas 

Hasil penelitian menjelaskan, ada hubungan yang cukup kuat r = 

-0,512 dan signifikan antara postur kerja dan produktivitas kerja dengan 

nilai p 0,005 dan koefisien koeralasi negatif dimana semakin tinggi 

nilai tingkat risiko postur kerja maka produktivitas semakin rendah.  

Rendahnya produktivitas dapat dipengaruhi oleh tingginya 

tingkat risiko postur kerja, karena jika dalam bekerja tingkat risiko 

postur kerja tinggi maka dapat menyebabkan cepat lelah, sehingga 

mempengaruhi rendahnya produktivitas. Dalam hal ini maka 

produktivitas semakin rendah jika tingkat risiko postur kerja semakin 

tinggi. 

Selain itu, menurut Tarwaka (2010) postur tubuh dalam 

pekerjaan sangat dipengaruhi oleh bentuk, susunan, ukuran, dan 

penempatan mesin-mesin, penempatan alat-alat penunjuk, cara-cara 

harus melayani mesin (macam, arah dan kekuatan). 

 



d. Hubungan antara Keluhan muskuloskeletal dengan Produktivitas 

Dari hasil penelitian, didapat hubungan yang cukup kuat r = -

0,753 dan signifikan antara keluhan muskuloskeletal dan produktivitas 

kerja dengan nilai p 0,005 dan koefisien koeralasi negatif dimana 

semakin tinggi risiko keluhan muskuloskeletal maka produktivitas 

semakin rendah. Keluhan muskuloskeletal dapat mempengaruhi 

produktivitas kerja, karena jika dalam bekerja semakin tinggi risiko 

keluhan muskuloskeletal maka dapat menyebabkan cepat lelah, 

sehingga mempengaruhi rendahnya produktivitas. Dalam hal ini maka 

produktivitas akan semakin rendah jika risiko keluhan muskuloskeletal 

semakin tinggi. 

Menurut Tarwaka (2010), level keluhan muskuloskeletal dari 

yang paling ringan hingga paling berat akan menggangu konsentrasi 

dalam bekerja, menimbulkan kelelahan dan pada akhirnya akan 

menurunkan produktivitas. Penyebab dari tingginya keluhan 

muskuloskeletal terdiri atas beberapa faktor antara lain peregangan otot 

yang berlebihan, aktivitas berulang, sikap kerja tidak alamiah, tekanan, 

getaran, mikroklimat, dan penyebab kombinasi. Faktor umur juga dapat 

menjadi munculnya risiko tingginya keluhan muskuloskeletal. 

Menurut Bukhori (2010), dampak yang diakibatkan oleh 

keluhan muskuloskeletal pada aspek produksi yaitu berkurangnya 

output, kerusakan material, produk yang hasil akhirnya menyebabkan 



tidak terpenuhinya deadline produksi, pelayanan yang tidak 

memuaskan, dll. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Kesimpulan 

a. Diketahui bahwa rata-rata nilai postur kerja dalam kategori berisiko 

tinggi dimana diperlukan tindakan segera. Sedangkan rata-rata nilai 

keluhan muskuloskeletal dalam kategori rendah atau belum perlu adanya 

tindakan perbaikan, sedangkan rata-rata nilai produktivitas adalah 20.00 

dengan nilai produktivitas lebih dari rata-rata adalah 9 responden dan 

kurang dari rata-rata adalah 19 responden.  

b. Ada hubungan yang cukup kuat r = 0,439  dan signifikan antara postur 

kerja dengan keluhan muskuloskeletal dengan nilai p 0,019 dan koefisien 

koeralasi positif di mana semakin tinggi tingkat risiko postur kerja maka 

dapat meningkatkan keluhan muskuloskeletal. 

c. Ada hubungan yang cukup kuat r = -0,512 dan signifikan antara postur 

kerja dengan produktivitas kerja dengan nilai p 0,005 dan koefisien 

koeralasi negatif di mana semakin tinggi tingkat risiko postur kerja maka 

produktivitas kerja semakin rendah. 

d. Ada hubungan yang kuat r = -0,753 dan signifikaan antara keluhan 

muskuloskeletal dengan produktivitas dengan nilai p 0,005 dan koefisien 

korelasi negatif di mana semakin tinggi risiko keluhan muskuloskeletal 

maka produktivitas semakin rendah. 



2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan maka dapat disarankan sebagai berikut: 

1) Bagi Perusahaan 

a) Memperbaiki sarana (seperti meja, kursi, dan alat kerja) yang tidak 

ergonomis dan sesuai dengan antropometri pengguna. 

b) Agar secepatnya memberlakukan sistem pengorganisasian kerja 

termasuk diantaranya mengatur waktu kerja dan waktu istirahat yang 

seimbang. 

2) Bagi Pekerja 

a) Perbaikan posisi kerja dengan mengangkat secara ergonomis yaitu 

posisi punggung pada saat mengangkat tidak membungkuk. Tulang 

belakang diusahakan tetap lurus. 

b) Mengatur waktu kerja dan waktu istirahat yang seimbang sebagai 

upaya pencegahan paparan berlebihan dari risiko kegiatan 

pengangkutan. 
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