
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dalam rangka menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang maksimal, 

pembangunan bangsa Indonesia dewasa ini lebih dikonsentrasikan pada 

pengembangan dan pendayagunaan Sumber Daya Manusia (SDM). Seiring 

dengan program pengembangan dan pendayagunaan SDM tersebut, 

pemerintah juga memberikan jaminan kesejahteraan, kesehatan dan 

keselamatan kerja melalui berbagai bentuk peraturan dan perundang-

undangan dibidang ketenagakerjaan. Namun demikian dalam pelaksanaannya 

masih banyak ditemukan berbagai bentuk penyimpangan, sehingga jaminan 

kesejahteraan, kesehatan dan keselamatan kerja para pekerja sering diabaikan. 

Pekerjaan angkat dan angkut merupakan salah satu contoh dari sekian banyak 

kondisi kerja yang masih perlu mendapat perhatian. Seperti kita ketahui 

bahwa jenis pekerjaan angkat dan angkut merupakan salah satu aktivitas 

tertua dari kegiatan manusia sehari-hari. Khususnya kuli angkut di Pasar 

Bunder Sragen, terpaksa melakukan  aktivitas angkat dan angkut yang 

merupakan pekerjaan fisik berat, faktor–faktor lain juga dipicu oleh kondisi 

kerja dan lingkungan kerja yang tidak ergonomis juga dapat memberi beban 

tambahan pada pekerja kuli angkut (Tarwaka, dkk. 2004). 

Masalah-masalah tersebut di atas apabila tidak dikendalikan dengan 

baik, maka akan dapat memberikan stres pada pekerja yang melampaui batas 
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kemampuannya, pada akhirnya dapat menyebabkan gangguan kenyamanan, 

kesehatan dan keselamatan para pekerja. Bahwa pekerjaan manual handling 

merupakan penyebab utama terjadinya cedera tulang belakang (back pain). 

Disamping itu sekitar 25% kecelakaan kerja juga terjadi akibat pekerjaan 

material manual handling (Pulat, 1992 dan Helander, 1995). Sebelumnya 

dilaporkan bahwa sekitar 74% cedera tulang belakang disebabkan oleh karena 

aktivitas mengangkat (lifting activites) (Grandjean, 1995). Mengingat 

tingginya risiko cedera, khususnya cedera tulang belakang pada aktivitas 

mengangkat, maka kondisi tersebut perlu mendapat perhatian sendiri.  

Kaitannya pekerja kuli angkut dengan postur dan interaksinya terhadap 

sarana kerja akan menentukan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kerja, 

selain Standard Operating Prosedure (SOP) yang terdapat pada setiap jenis 

pekerjaan. Postur tubuh dalam bekerja dikatakan ergonomi apabila 

memberikan rasa nyaman, aman, sehat, dan selamat dalam bekerja (Budiono, 

dkk, 2003 dalam Agustin 2013) 

Postur kerja yang sering dilakukan oleh manusia dalam melakukan 

pekerjaan antara lain berdiri, duduk, jongkok, membungkuk, berjalan, dan 

lain sebagaianya. Postur kerja tersebut di lakukan tergantung dari kondisi 

sistem kerja yang ada. Jika kondisi sistem kerjanya yang tidak sehat akan 

menyebabkan kecelakaan kerja, karena pekerja melakukan pekerjaan yang 

tidak aman (Nurmianto, 2003). 

Salah satu keluhan yang terjadi pada pekerja bidang angkat dan angkut 

seperti kuli panggul adalah nyeri pada otot. Keluhan yang biasa diderita 
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pekerja kuli panggul adalah keluhan pada sistem muskuloskeletal. Apabila 

otot menerima beban statis secara berulang dan dalam waktu yang lama, akan 

dapat menyebabkan keluhan berupa kerusakan pada sendi, ligamen, dan 

tendon. Kerusakan inilah yang biasanya di istilahkan dengan Muskuloskeletal 

Disorders (MSDs) atau cedera pada sistem muskuloskeletal (Grandjean, 

1993; Lemasters, 1996 dalam Tawarka, 2010). 

Tempat dan kondisi kerja yang kurang nyaman dapat menimbulkan 

kerugian bahkan kecelakaan pada pekerja. Akibat yang ditimbulkan dari 

kurangnya kenyamanan dan keamaan kondisi kerja salah satunya adalah 

keluhan muskuloskeletal. Musculoskeletal Disorders adalah keluhan pada 

bagian-bagian otot skeletal yang dirasakan oleh seseorang mulai dari keluhan 

yang sangat ringan sampai sangat sakit. 

Sebagian besar muskuloskeletal disebabkan oleh pekerja itu sendiri atau 

lingkungan kerjanya. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya 

gangguan ini adalah pekerjaan yang dilakukan berulang-ulang, sikap kerja 

yang tidak ergonomis, adanya vibrasi, kurangnya pengetahuan tentang tempat 

kerja, pengorganisasian kerja serta variasi kerja. Pada umumnya 

Musculoskeletal Disorders (MSDs) dialami pada bagian punggung, leher, 

bahu, lengan atas, dan pinggang. Musculoskeletal Disorders (MSDs) jarang 

dialami pada anggota tubuh bagian bawah (Susila, 2001). 

Di Indonesia, hasil studi yang dilakukan oleh Kementrian Kesehatan 

pada tahun 2005, diketahui bahwa sekitar 40.5% penyakit yang diderita 

pekerja berhubungan dengan pekerjaannya. Gangguan yang dialami pekerja 
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menurut penelitian yang dilakukan terhadap 482 pekerja di 12 kabupaten/kota 

di Indonesia umumnya berupa penyakit Musculoskeletal Disorders (16%), 

kardiovaskuler (8%), gangguan saraf (5%), gangguan pernafasan (3%), dan 

gangguan THT (1.5%) (Wandasari, 2010). 

Penelitian yang dilakukan oleh Ariani (2009), pada tukang angkut barang 

(porter) di Stasiun Kereta Jatinegara diperoleh hasil bahwa seluruh responden 

(106 orang) merasakan keluhan pada bagian tubuh, dan yang paling banyak 

dikeluhkan adalah bagian kaki (31%) dan pinggang (23%), sedangkan sisanya 

mengeluhkan pada bagian anggota tubuh lainnya. 

Penelitian yang dilakukan oleh Abdilah (2013), pada kuli angkut buah di 

Pasar Johar Semarang diperoleh hasil bahwa keluhan-keluhan yang 

menyebabkan risiko gangguan pada pekerja di agen buah Ridho Illahi terdiri 

dari gejala yang dirasakan oleh responden adalah 20% tidak merasakan sakit, 

60% merasakan sedikit sakit dan 20% sangat sakit, gejala-gejala yang dialami 

dan dirasakan oleh responden disebabkan oleh postur tubuh yang tidak 

alamiah saat mereka bekerja. Bagian tubuh yang paling sering merasakan 

sakit adalah bagian punggung, dan pinggang. seluruh responden mengaku 

keluhan rasa sakit atau pegal yang mereka alami ini muncul tidak tentu.  

Kuli panggul di Pasar Bunder merupakan salah satu bagian dari 

pekerjaan di sektor informal yang berada di Pasar Bunder Sragen. Kuli 

panggul merupakan pekerja kasar atau orang yang bekerja dengan 

mengandalkan kekuatan fisiknya seperti, melakukan kegiatan mengangkat 

dan mengangkut barang dagangan dari satu tempat ke tempat lain. Hampir 
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seluruh proses kerja melibatkan  manual handling yang dilakukan dengan 

tenaga fisik, sehingga kondisi ini dapat mengakibatkan gangguan pada 

muskuloskeletal. 

Dari hasil wawancara yang dilakukan peniliti kepada 10 pekerja kuli 

panggul menunjukkan adanya keluhan pada beberapa anggota bagian tubuh 

seperti leher, punggung, pinggang, kaki, baik sebelum dan setelah bekerja. 

Dengan demikian bahwa kegiatan manual handling seperti membungkuk, 

mengangkat/menurunkan, mendorong/menarik, memutar, membawa dan 

menahan pada pekerja kuli panggul dapat menimbulkan rasa yang tidak 

nyaman dan berisiko terhadap keluhan muskuloskeletal. 

Mengingat aktivitas manual handling mempunyai peranan penting dalam 

menimbulkan keluhan muskuloskeletal. Sekiranya perlu dilkukan penelitian 

untuk mengidentifikasi dan menganalisa postur kerja untuk mengetahui 

kondisi postur kerja saat ini. Pada penelitian ini menggunakan metode Owas 

untuk mengidentifikasi postur kerja kuli panggul. Metode ini sesuai dengan 

penelitian tentang postur kerja yang mencakup gerakan tubuh secara 

keseluruhan. (Darmawan dan Hermawati, 2004 dalam Triyono 2006). 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian mengenai analisis risiko postur kerja pada pekerjaan 

angkut-angkut dengan Metode Ovako Working Analysis System (OWAS) 

terhadap risiko keluhan muskuloskeletal kuli panggul di Pasar Bunder 

Sragen, Jawa Tengah. 
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B. Rumusan Masalah 

Apakah ada hubungan tingkat risiko postur kerja pada pekerjaan angkat-

angkut dengan tingkat risiko keluhan muskuloskeletal kuli panggul di Pasar 

Bunder Sragen ?  

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

Untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan risiko postur kerja 

pada pekerjaan angkat-angkut dengan risiko keluhan muskuloskeletal 

kuli panggul di Pasar Bunder Sragen. 

2. Tujuan khusus 

a. Untuk menganalisis dan menilai risiko postur kerja pada kuli panggul 

dengan menggunakan metode Ovako Working Analysis System 

(OWAS).  

b. Untuk menentukan tingkat risiko postur kerja pada pekerjaan kuli 

panggul. 

c. Untuk menilai tingkat risiko keluhan muskuloskeletal dengan 

menggunakan kuesioner Nordic Body Map (NBM).  

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Mahasiswa 

 Dapat meningkatkan pengetahuan yang luas dan menambah 

perbendaharaan kepustakaan mengenai ilmu tentang muskuloskeletal. 
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2. Bagi Pekerja 

Memberi gambaran tentang postur kerja dan kaitannya dengan 

keluhan muskuloskeletal serta membantu memberi masukan dan motivasi 

untuk pekerja ke arah yang lebih baik.  

 

3. Perguruan Tinggi 

Dapat menambah perbendaharaan kepustakaan mengenai 

pengetahuan tentang hubungan postur kerja dengan keluhan 

muskuloskeletal.  

4. Peneliti Lain 

Memperoleh pengetahuan dalam merencanakan penelitian, 

melaksanakan penelitian, dan menyusun hasil penelitian yang berkaitan 

dengan keluhan muskuloskeletal dengan metode yang berbeda. 

 

 

 


