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HUBUNGAN POSTUR KERJA TIDAK ERGONOMIS DAN 
KARAKTERISTIK RESPONDEN DENGAN MUSCULOSKELETAL 
DISORDERS (MSDs) PADA PEKERJA FURNITURE DI CV NOVA 

FURNITURE BOYOLALI 
 

ABSTRAK 
Musculoskeletal Disorders menjadi salah satu jenis penyakit akibat kerja 
terbanyak yang dialami oleh pekerja, salah satunya adalah pekerja furniture. Pada 
proses pekerjaan pembuatan furniture para pekerja akan mengalami beberapa 
postur janggal seperti membungkuk, jongkok, gerakan repetisi dan lainnya. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya hubungan antara postur kerja 
tidak ergonomis dengan Musculoskeletal Disorders pada pekerja furniture di CV 
Nova Furniture Boyolali. Jenis penelitian ini adalah observasional analitik dengan 
pendekatan  cross sectional. Populasi penelitian ini adalah pekerja pada bagian 
perakitan, pengampelasan, penyerutan dan penyemprotan cat sebanyak 44 orang 
diambil dengan teknik purposive sampling. proses kerja pada bagian tersebut 
berisiko menimbulkan MSDs karena postur tubuh pekerja yang tidak menentu 
untuk menyesuaikan dengan peralatan dan objek yang ada seperti membungkuk, 
menunduk, jongkok dan lain sebagainya. Analisis data menggunakan Uji Pearson 
Product Moment. Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan antara postur kerja 
tidak ergonomis (p value=0,000) dan kebiasaan merokok (p value=0,046) dengan 
Musculoskeletal Disorders pada pekerja furniture di CV Nova Furniture Boyolali, 
tetapi tidak ada hubungan dengan umur (p value=0,178), masa kerja (p 
value=0,360) dan kebiasaan olahraga (p value=0,257). Berdasarkan masalah 
tersebut perlu diadakannya upaya pengendalian administatif, salah satunya adalah 
peregangan/stretching pada sela-sela jam kerja. 
Kata kunci : Musculoskeletal Disorders, Postur Kerja Tidak Ergonomis,  

Pekerja Furniture 
 

ABSTRACT 

Musculoskeletal Disorders becomes one of the most occupational illness which 
occurs in furniture worker. On the process of making furniture, worker will 
sustain some postures such as bending, squatting, repetitive and others. This 
research aims to study the relationship between non ergonomical work posture 
with Musculoskeletal Disorders of furniture workers at  CV Nova Furniture 
Boyolali. The type of this research is observational analytic with a cross sectional 
approach. The population used in this research is workers who do sanding, 
assembling, machining and spraying, where 44 people are chosen by a  purposive 
sampling technique. The work process during sanding, assembling, machining 
and spraying give a risk of causing MSDs due to erratic worker’s posture in order 
to adjust to the existing equipment and objects such as bending, bowing, crooked 
and so forth. Data analysis is done by using Pearson Product Moment Test. The 
results shows that there is a correlation between non ergonomical work posture 
(p=0,000) and smoking habit (p=0,046) with Musculoskeletal Disorders, but 
Musculoskeletal Disorders have no relation with age (p=0,178), work experience 
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(p=0,360) and exercise habit (p=0,257). Based on the research, need to efforts by 
administrative control such as stretching in the working hours. 
 
Keywords  : Musculoskeletal Disorders, Non Ergonomical Work Posture,  

Furniture worker 

 

1. PENDAHULUAN 

       Pembangunan nasional yang telah dan akan dilaksanakan pada saat ini, 

dilakukan melalui ilmu penerapan pengetahuan dan teknologi maju yang telah 

mampu menghasilkan peluang kerja sehingga diharapkan dapat meningkatkan 

status sosial ekonomi dan kualitas hidup keluarga dan masyarakat. Hal ini 

akan berhasil apabila berbagai risiko yang akan mempengaruhi hidup para 

pekerja, keluarga dan masyarakat dapat diantisipasi. Berbagai risiko tersebut 

adalah kemungkinan terjadinya penyakit akibat kerja (PAK). Penyakit yang 

berhubungan dengan pekerjaan dan kecelakaan kerja yang dapat menyebabkan 

kecacatan dan kematian. Antisipasi ini harus dilaksanakan oleh semua pihak 

dengan cara penyesuaian antara pekerja, proses kerja dan lingkungan kerja. 

Pendekatan ini dikenal dengan pendekatan ergonomik (Effendi, 2007). 

       Musculoskeletal Disorders merupakan gangguan kesehatan terkait kerja 

yang dilaporkan secara konsisten oleh Self-reported Work-related Illnes (SWI) 

di UK. Hasil terbaru menunjukkan bahwa pada tahun 2009/2010 diperkirakan 

prevalensi 572.000 orang di Inggris menderita gangguan Muskuloskeletal 

disebabkan atau diperburuk oleh pekerjaannya di masa lalu. Data ini setara 

dengan 1900 per 100.000 orang (1,9%) yang bekerja dalam 12 bulan terakhir 

di Inggris. Dari prevalensi tersebut, 248.000 orang diperkirakan menderita 

gangguan trauma pada punggung, 230.000 orang mengalami gangguan pada 

tubuh bagian atas atau leher, dan 94.000 orang mengalami gangguan pada 

tubuh bagian bawah. Dari data tersebut sepertiganya (188.000 orang) 

merupakan kejadian baru (UK Health and Safety Executive, 2011). 

         Penelitian yang dilakukan oleh Nurhikmah (2011) pada pekerja furniture 

didapatkan 41 pekerja (50.6%) merasakan gejala pada bagian leher, pekerja 

merasakan gejala pada tangan kanan sebanyak 40 pekerja (49.4%), 38 pekerja 
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(47%) merasakan sakit pada bagian bahu kanan dan 36 pekerja (44.4%) 

merasakan gejala pada bagian punggung. Serta 28 pekerja (35%) merasakan 

gejala pada pergelangan kaki kanan. 

       Usaha kerajinan furniture atau mebeler merupakan sektor usaha formal 

yang telah banyak berkembang, diantaranya adalah CV Nova Furniture yang 

merupakan sektor usaha yang membuat interior rumah tangga seperti kursi, 

meja, lemari, dan lain-lain. Sektor usaha ini beroperasi pada hari senin sampai 

dengan jumat dengan waktu bekerja dimulai pada pukul 07.30 hingga pukul 

16.30 WIB dan waktu istirahat satu jam yaitu pukul 12.00 hingga 13.00. 

Survey awal menunjukkan terdapat sekitar 100 pekerja yang terdiri dari 

pekerja inti, pimpinan serta bagian administrasi. Sektor ini masih 

menggunakan tenaga manusia dengan alat-alat yang masih sederhana dan 

tradisional. Posisi mereka pada saat bekerja tampak tidak nyaman, posisi kerja 

mereka terus berubah atau berulang dengan posisi menunduk, 

membungkukkan badan, memiringkan badan, jongkok, posisi tangan lebih 

tinggi dari badan untuk beberapa waktu sehingga terjadi pengangkatan bahu 

serta posisi berdiri dalam melakukan aktivitas kerja. Hasil wawancara awal 

yang dilakukan oleh 5 orang pekerja menunjukkan bahwa kelima pekerja 

tersebut mengeluhkan nyeri pada bahu, leher, paha dan pinggang. Nyeri terasa 

sangat sakit terutama setelah selesai bekerja. Posisi tidak ergonomis tersebut 

dapat menimbulkan risiko kerja ergonomi yang dapat menyebabkan terjadinya 

Muscoloskeletal Disorders. 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

        Keluhan pada sistem muskuloskeletal adalah keluhan pada bagian-

bagian otot rangka yang dirasakan oleh seseorang mulai dari keluhan sangat 

ringan sampai sangat sakit. Apabila otot menerima beban statis secara 

berulang dan dalam waktu yang lama akan dapat menyebabkan keluhan 

berupa kerusakan pada sendi, ligamen, dan tendon. Keluhan hingga 

kerusakan inilah yang biasanya diistilahkan dengan musculoskeletal disorders 

(MSDs) atau cedera pada sistem musculoskeletal disorders (MSDs) 

(Grandjean, 1993 dalam Tarwaka 2015). 



4 

        Anizar (2009) membagi kerja otot menjadi kerja secara statis (postural) 

atau dinamis (rhythmic). Pada kerja otot dinamis, kontraksi dan relaksasi 

terjadi silih berganti sedangkan pada kerja otot statis, otot menetap dan 

berkontraksi untuk suatu periode waktu tertentu. Kerja otot statis dibutuhkan 

dalam membentuk postur tubuh oleh karena kontraksinya yang kontinyu 

maka bagian-bagian tubuh dapat dipertahankan berada pada posisi yang tetap. 

Keadaan peredaran darah pada kerja otot statis berbeda dengan kerja otot 

dinamis. Pada kerja otot statis, pembuluh darah tertekan oleh pertambahan 

tekanan dalam otot akibat kontrasi sehingga menyebabkan peredaran darah 

dalam otot terganggu. Kerja otot dinamis berlaku sebagai suatu pompa bagi 

peredaran darah. Kontraksi disertai pemompaan darah ke luar otot sedangkan 

relaksasi memberikan kesempatan bagi darah untuk masuk ke dalam otot. 

Dengan demikian peredaran darah meningkat dan otot menerima darah 10 

sampai 20 kali keadaan kerja otot statis. 

        Otot memerlukan energi ketika berkontraksi. Energi berasal dari 

pemecahan molekul ATP (Adenosin trifosfat) menjadi ADP (Adenosin 

difosfat) yang berada di dalam otot. Jika kontraksi terus berlangsung, energi 

diambil dari senyawa glukosa yang terdapat dalam otot karena peredaran 

darah yang menyalurkan oksigen, bahan makanan dan sisa metabolisme 

terhambat. Glukosa akan mengalami glikolisis menjadi asam piruvat dan ATP 

yang akan digunakan untuk kontraksi otot. Asam piruvat dalam sel otot dapat 

diubah menjadi asam laktat. Timbunan asam laktat dalam otot dapat 

menyebabkan rasa pegal atau kelelahan. Jika otot terus-menerus dirangsang 

untuk melakukan kontraksi, maka dapat menyebabkan kejang otot. 

        Achwan (2006) dalam Nurhikmah (2011) menegaskan, ada dua aspek 

postur tubuh yang memberikan kontribusi atas gangguan musculoskeletal 

akibat kerja, termasuk pekerjaan yang bersifat repetitif. Pertama adalah posisi 

dari bagian tubuh saat melakukan pekerjaan. Aspek yang kedua dari postur 

tubuh yang memberikan kontribusi atas gangguan WMSDs (Work Related 

Musculoskeletal Disorders) adalah posisi dari leher akan senantiasa 

menstabilkan posisi tubuh selama pekerjaan dilakukan. Kontraksi otot yang 
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terjadi akan menekan pembuluh darah dan menyebabkan terganggunya 

peredaran darah. Otot pada leher dan betis akan menjadi lelah meskipun leher 

dan bahu tidak bergerak. Inilah yang menyebabkan terjadinya MSDs. 

3. METODE 

Jenis penelitian ini adalah penelitian observasional analitik dengan 

menggunakan pendekatan cross sectional yang mempelajari hubungan 

variabel independent yaitu postur kerja tidak ergonomis dan karakteristik 

responden (umur, masa kerja, kebiasaan merokok dan kebiasaan olahraga) 

dengan variabel dependent yaitu Musculoskeletal Disorders (MSDs) yang 

dinilai dan diukur secara bersamaan dalam satu saat.  

Penelitian dilaksanakan pada tanggal 3-4 Mei 2017 di bagian 

perakitan, pengampelasan, penyerutan dan penyemprotan cat CV Nova 

Furniture Boyolali. Populasi penelitian ini adalah semua tenaga kerja bagian 

tersebut berjumlah 50 orang dengan jumlah sampel minimal sebesar 37 orang 

dan saat penelitian didapatkan sejumlah 44 orang pekerja yang hadir dan 

bersedia untuk diteliti. Variabel bebas yaitu postur kerja tidak ergonomis  

menggunakan hasil ukur nilai REBA, umur menggunakan hasil ukur jumlah 

tahun responden sampai dengan penelitian dilakukan, masa kerja 

menggunakan hasil ukur jumlah tahun responden bekerja, kebiasaan merokok 

menggunakan hasil ukur jumlah rokok yang dikonsumsi responden dalam satu 

hari, kebiasaan olahraga menggunakan hasil ukur frekuensi responden 

berolahraga dalam satu bulan dan variabel terikat MSDs menggunakan hasil 

ukur nilai NBM. Menggunakan analisis univariat dan bivariate dengan 

ketentuan uji pearson product moment, yaitu hipotesis nol (Ho). Jika p value < 

0,05 maka Ho ditolak dan jika p value ≥ 0,05 maka Ho diterima. 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Analisis Univariat 

1) Karakteristik Responden  

        Karakteristik responden meliputi umur dan masa kerja dari 

pekerja di bagian perakitan, pengampelasan, penyerutan dan 
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penyemprotan cat CV Nova Furniture Boyolali adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 1. Karakteristik Responden 

Karakteristik Frekuensi % 

      Umur   

<40 tahun 30 68,2 

>40 tahun 14 31,8 

      Masa Kerja   

Baru (<5 tahun) 6 13,6 

Lama (>5 tahun) 38 86,4 

 

         Berdasarkan tabel 1, diketahui bahwa hampir seluruh pekerja 

berusia <40 tahun yaitu 68,2% dan 31,8% saja yang berusia >40 

tahun. Masa kerja pekerja bagian perakitan, pengampelasan, 

penyerutan dan penyemprotan cat CV Nova Furniture Boyolali masa 

kerja baru (<5 tahun) sebesar 13,6% dan masa kerja lama (>5 tahun) 

sebesar 86,4% 

2)  Kebiasaan Merokok 

Kebiasaan merokok diukur menggunakan kuesioner yang 

meliputi pertanyaan jumlah batang rokok yang dikonsumi oleh 

responden salam satu hari, sudah berapa lama responden merokok, 

jika bukan perokok apakah responden pernah merokok sebelumnya, 

dan sudah berapa lama responden berhenti merokok diperoleh data 

sebagai berikut : 

Tabel 2. Kebiasaan Merokok 

Variabel Frekuensi % 

       Kebiasaan Merokok   

Merokok 36 81,8 

Tidak Merokok 8 18,2 
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       Berdasarkan tabel 2, diketahui bahwa sebesar 81,8% responden 

merokok setiap hari dan 18,2% responden telah berhenti merokok. 

Jumlah rokok yang dikonsumsi responden bervariasi mulai dari 5 

batang rokok perhari hingga 2 bungkus rokok dalam satu hari. 

Pekerja yang tidak merokok, 2 diantaranya sudah berhenti merokok 

1 tahun yang lalu dan 6 orang lainnya memang tidak pernah 

merokok. 

3)  Kebiasaan Olahraga 

Data kebiasaan merokok diukur menggunakan kuesioner yang 

meliputi pertanyaan mengenai frekuensi responden berolahraga 

setiap minggunya dan jenis olahraga yang biasa responden lakukan. 

Data yang diperoleh adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 3. Kebiasaan Olahraga 

 

 

 

 

        Berdasarkan tabel 3, diketahui bahwa sebesar 77,3% 

responden jarang melakukan olahraga dan 22,7% sering melakukan 

olahraga. Responden yang sering melakukan olahraga biasanya 

melakukan jogging atau bermain bulutangkis minimal 2 kali dalam 

seminggu, sedangkan untuk responden yang jarang melakukan 

olahraga hanya melakukan jogging atau olahraga lain satu atau dua 

kali saja dalam satu bulan. Responden jarang melakukan olahraga 

dengan alasan tidak sempat. 

4)  Postur Kerja Tidak Ergonomis 

Postur kerja tidak ergonomis diukur menggunakan REBA 

worksheet dengan melakukan penilaian terhadap posisi atau sikap 

responden mulai dari posisi leher, batang tubuh, lengan, lengan 

Variabel Frekuensi % 

Kebiasaan Olahraga   

Jarang (0-3 kali/bulan) 34 77,3 

Sering (1-3 kali/minggu) 10 22,7 
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bawah, pergelangan tangan dan kaki yang memiliki sudut ekstrim 

dari posisi normal yaitu sejajar dengan batang tubuh. Dari hasil 

penilaian akan diperoleh skor akhir yang akan menentukan tingkat 

risiko postur tubuh yang berkaitan dengan muskuloskeletal. Data 

yang diperoleh adalah sebagai berikut : 

Tabel 4. Postur Kerja Tidak Ergonomis 

Variabel Frekuensi % 

      Postur Kerja    

Risiko sangat tinggi 10 22,7 

Risiko tinggi 21 47,7 

Risiko sedang 13 29,5 

 

        Berdasarkan tabel 4, diketahui bahwa 22,7% responden 

memiliki risiko sangat tinggi, 47,7% responden memiliki risiko 

tinggi, 29,5% responden memiliki skor sedang dan 0% responden 

memiliki risiko rendah. Risiko ditentukan pula oleh 

pembebanan/force, jenis pegangan/kontainer serta jenis aktivitas 

otot dan gerakan repetitif atau gerakan berulang. 

5) Musculoskeletal Disorders (MSDs) 

       Tingkat keluhan MSDs diperoleh atau diukur dengan 

menggunakan tabel Nordic Body Map (NBM). NBM meliputi 28 

bagian otot pada sistem muskuloskeletal pada kedua sisi tubuh 

kanan dan kiri yang dimulai dari bagian tubuh bagian atas yaitu 

otot leher sampai dengan bagian paling bawah yaitu otot pada kaki. 

Data yang diperoleh adalah sebagai berikut : 
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Tabel 5. Musculoskeletal Disorders 

Variabel Frekuensi % 

      MSDs   

Risiko sangat tinggi 10 22,7 

Risiko tinggi 21 47,7 

Risiko sedang 11 25,0 

Risiko rendah 2 4,5 

 

        Berdasarkan tabel 5, diketahui bahwa 22,7% responden 

memiliki tingkat risiko sangat tinggi, 47,7% responden memiliki 

risiko tinggi, 25% responden memiliki risiko sedang dan 4,5% 

responden memiliki risiko rendah. 

4.2 Analisis Bivariat 

Analisis bivariat digunakan untuk mengetahui hubungan antara 

variabel postur kerja tidak ergonomis, umur, masa kerja, kebiasaan 

merokok dan kebiasaan olahraga dengan Musculoskeletal Disorders. Hasil 

analisis bivariat dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 6. Hasil Analisis Bivariat 

Variabel Mean Mean MSDs P Value r 

Umur  37,61 46,80 0,178 0,207 

Masa Kerja 6,77 46,80 0,360 0,141 

Kebiasaan Merokok 4,95 46,80 0,046 0,303 

Kebiasaan Olahraga 2,68 46,80 0,257 0,175 

Postur Kerja Tidak 

Ergonomis 

8,75 46,80 0,000 0,543 

 

        Berdasarkan tabel 6, diketahui bahwa nilai mean variabel umur adalah 

37,61 yang berarti rata-rata umur responden adalah 37 tahun, nilai mean 

variabel masa kerja adalah 6,77 yang berarti rata-rata masa kerja responden 

adalah 6 tahun, nilai mean variabel kebiasaan merokok adalah 4,95 yang 
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berarti rata-rata jumlah rokok yang dikonsumsi responden adalah 4 batang 

dalam satu hari, nilai mean variabel kebiasaan olahraga adalah 2,68 yang 

berarti rata-rata responden berolahraga 2 kali dalam satu bulan, nilai mean 

variabel postur kerja tidak ergonomis adalah 8,75 yang berarti rata-rata 

responden memiliki nilai REBA 8 yang masuk dalam kategori risiko tinggi. 

Nilai mean untuk variabel MSDS adalah 40,88 yang berarti rata-rata nilai 

NBM responden adalah 40 yang masuk dalam kategori risiko sedang. Untuk 

keterangan nilai p Value dan r adalah sebagai berikut : 

1) Hubungan Umur Responden Dengan Musculoskeletal Disorders 

       Dari hasil uji statistik Pearson Product Moment di peroleh nilai p 

Value = 0,178 yang berarti tidak ada hubungan yang signifikan antara 

umur responden dengan musculoskeletal disorders. Berdasarkan Pearson 

correlation diperoleh nilai r = 0,207 yang berarti korelasi sangat rendah. 

       Hal yang membuat umur memiliki hubungan yang tidak signifikan 

dengan MSDs adalah karena hampir semua responden merupakan pekerja 

yang berumur kurang dari 40 tahun (rata-rata 37 tahun). Pada usia 

tersebut belum terjadi keluhan otot yang cukup tinggi. Hal tersebut 

ditegaskan oleh Guo et al (1995) dalam Nurhikmah (2011) yang 

menyatakan bahwa pada umumnya keluhan otot skeletal mulai dirasakan 

pada usia kerja yaitu 26-65 tahun. Keluhan pertama biasanya dirasakan 

pada umur 35 tahun dan tingkat keluhan akan terus meningkat sejalan 

dengan bertambahnya umur. Semakin bertambahnya umur maka akan 

terjadi degenerasi yang berupa kerusakan jaringan, penggantian jaringan 

menjadi jaringan parut, pengurangan cairan sehingga hal tersebut 

menyebabkan stabilitas pada tulang dan otot menjadi berkurang. Pada saat 

umur diatas 40 tahun kekuatan dan ketahanan otot akan menurun, maka 

risiko terjadinya keluhan semakin meningkat. 

2) Hubungan Masa Kerja Responden Dengan Musculoskeletal Disorders 

       Dari hasil uji statistik Pearson Product Moment di peroleh nilai p 

Value = 0,360 yang berarti tidak ada hubungan yang signifikan antara 
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masa kerja responden dengan musculoskeletal disorders. Berdasarkan 

Pearson correlation diperoleh nilai r = 0,141 yang berarti korelasi sangat 

rendah. 

       Hal ini terjadi karena jenis pekerjaan yang dilakukan oleh responden 

tidak menggunakan kekuatan kerja yang tinggi. Beban yang ada pada 

proses perakitan, pengampelasan, penyerutan dan penyemprotan cat tidak 

melebihi 5 kg dan proses pekerjaan tidak terlalu berat sehingga tidak 

membutuhkan pengerahan tenaga yang tinggi. 

        Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Bukhori 

(2010) terhadap tukang angkut beban penambang emas yang menemukan 

bahwa tidak ada hubungan antara masa kerja dengan keluhan MSDs (p 

value = 0,487). Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Asni 

(2013) terhadap pemanen kelapa sawit yang menyatakan ada hubungan 

antara masa kerja dengan MSDs dengan nilai p value 0,018. 

3) Hubungan Kebiasaan Merokok Dengan Musculoskeletal Disorders 

       Dari hasil uji statistik Pearson Product Moment di peroleh nilai p 

Value = 0,046 yang berarti ada hubungan yang signifikan antara 

kebiasaan merokok dengan musculoskeletal disorders. Berdasarkan 

Pearson Correlation diperoleh nilai r = 0,303 yang berarti korelasi 

rendah. 

         Hal ini terjadi karena hampir seluruh pekerja merupakan seorang 

perokok aktif. Adapun jumlah rokok yang dikonsumsi mulai dari 5 batang 

rokok sampai dua bungkus rokok dalam satu hari. Merokok berkaitan erat 

dengan kondisi kesegaran tubuh seseorang. Kebiasaan merokok dapat 

menurunkan kapasitas paru-paru sehingga kemampuan untuk 

mengkonsumsi oksigen menurun dan sebagai akibatnya tingkat kesegaran 

tubuh juga menurun. Pekerja yang memiliki kebiasaan merokok akan 

mudah lelah karena kandungan oksigen dalam darah rendah, pembakaran 

karbohidrat terhambat, terjadi penumpukan asam laktat dan akhirnya 

timbul rasa nyeri pada otot (Tarwaka, 2015). 
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       Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Nurhikmah (2011) terhadap pekerja pembuatan kusen yang  tidak 

menemukan adanya hubungan antara kebiasaan merokok dengan MSDs 

(p value=0,1) 

4) Hubungan Kebiasaan Olahraga Responden Dengan Musculoskeletal 

Disorders 

       Dari hasil uji statistik Pearson Product Moment di peroleh nilai p 

Value = 0,257 yang berarti tidak ada hubungan yang signifikan antara 

kebiasaan olahraga responden dengan musculoskeletal disorders. 

Berdasarkan Pearson correlation diperoleh nilai r = 0,175 yang berarti 

korelasi sangat rendah. 

         Hal yang membuat kebiasaan olahraga tidak berhubungan dengan 

MSDs adalah karena terdapat 10 pekerja yang telah rutin melakukan 

olahraga secara teratur dan sisanya masih jarang melakukan aktifitas 

olahraga, namun meskipun jarang melakukan olahraga para pekerja 

memiliki waktu istirahat yang cukup sehingga tingkat kesegaran tubuh 

masih tetap terjaga. Apabila kesegaran tubuh terjaga maka risiko 

terjadinya keluhan otot akan semakin kecil. Pada umumnya keluhan otot 

jarang dialami oleh seseorang yang dalam aktifitas kesehariannya 

mempunyai cukup waktu untuk beristirahat dan berolahraga. Sebaliknya, 

bagi yang dalam pekerjaan kesehariannya memerlukan tenaga besar dan 

tidak cukup istirahat akan lebih sering mengalami keluhan otot. Tingkat 

kesegaran tubuh yang rendah akan mempertinggi risiko terjadinya 

keluhan otot (Mitchell, 2008). 

       Berdasarkan data yang didapat dari penelitian ini bagian tubuh yang 

banyak dikeluhkan adalah bagian leher, tangan, bahu dan punggung. Hal 

ini tidak jauh berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Syahrul 

Munir (2008) pada pekerja di 3 group pekerjaan departemen water pump, 

dari penelitiannya tersebut di peroleh bagian tubuh yang sering 

dikeluhkan pekerja adalah bagian leher sebesar 100%, punggung sebesar 

79% dan bahu sebesar 69,7%. Sedangkan Data yang dilaporkan 
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berdasarkan Labour Force Survey (LFS) U.K prevalensi kasus 

Musculoskeletal Disorders (MSDs) sebesar 1.144.000 kasus dengan 

menyerang punggung sebesar 493.000 kasus, anggota tubuh bagian atas 

atau leher 426.000 kasus, dan anggota tubuh bagian bawah 224.000 kasus 

(HSC, 2006/2007). 

5) Hubungan Postur Kerja Tidak Ergonomis Dengan Musculoskeletal 

Disorders 

       Dari hasil uji statistik Pearson Product Moment di peroleh nilai p 

Value = 0,000 yang berarti ada hubungan yang signifikan antara postur 

kerja tidak ergonomis dengan musculoskeletal disorders. Berdasarkan 

Pearson correlation di peroleh nilai r = 0,543 yang berarti korelasi agak 

rendah. 

        Faktor pekerjaan mempunyai hubungan yang erat dengan terjadinya 

Musculoskeletal Disorders. Hal ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Nurhikmah (2011) terhadap pekerja pembuatan kusen yang 

menemukan bahwa terdapat hubungan antara postur kerja dengan 

Musculoskeletal Disorders dengan nilai p Value 0,013 dengan perhitungan 

risk estimate diperoleh nilai OR adalah 4,4 yang artinya pekerja yang 

termasuk dalam kategori tingkat risiko tinggi memiliki risiko 4,4 kali 

untuk mengalami MSDs dibandingkan dengan pekerja yang memiliki 

tingkat risiko ergonomi sedang. 

Berdasarkan hasil observasi lapangan umumnya pekerja berada dalam 

postur yang berisiko seperti membungkuk dan menunduk dan postur 

janggal lainnya, hal tersebut terjadi karena peralatan yang kurang memadai 

seperti meja kerja tempat meletakkan objek yang belum sesuai dengan 

antropometri pekerja. Sehingga pekerja akan menyesuaikan tubuhnya 

dengan pekerjaan (fit the man to the job). Hal ini menjadi suatu yang ironi 

karena seharusnya bukan manusia yang menyesuaikan tubuhnya dengan 

pekerjaan melainkan suasana kerja yang disesuaikan dengan manusianya 

(fit the job to the man). Dalam hal ini upaya yang sebaiknya dilakukan 

untuk memilimalisasi gangguan Musculoskeletal Disorders adalah dengan 
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menyediakan meja kerja yang sesuai dengan postur pekerja. Selain itu 

upaya lainnya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan sedikit 

olahraga (strecthing) di sela-sela jam kerja agar pekerja dapat 

merenggangkan otot yang tegang. Hasil observasi di lapangan 

menunjukkan bahwa di CV Nova Furniture Boyolali belum ada upaya 

pengendalian administratif seperti stretching untuk mengurangi adanya 

keluhan nyeri pekerja pada saat melakukan pekerjaan. Bila peralatan telah 

sesuai dengan keadaan pekerja maka hal yang selanjutnya dilakukan 

adalah dengan memberikan pengetahuan kepada pekerja tentang cara 

bekerja yang baik, seperti cara mengangkat, mendorong, berdiri dan cara 

memegang yang ergonomis. Selain itu juga pengetahuan tentang bahaya 

Musculoskeletal Disorders. 

        Pelatihan peregangan (Stretching) merupakan intervensi yang 

termasuk dalam pendekatan non farmakologi misalnya dengan memberi 

latihan yang tepat (spesifik), dengan demikian latihan dapat membantu 

menurunkan kelemahan, menghilangkan stres, meningkatkan kekuatan 

otot, dan mencegah deformitas. Latihan peregangan dapat membantu 

meningkatkan fleksibilitas otot-otot yang menegang dan mempengaruhi 

saraf. Latihan peregangan juga dapat membantu menjaga tubuh tetap sehat 

dan bugar dalam jangka waktu panjang. Selain itu latihan ini juga dapat 

meningkatkan sirkulasi darah dan meningkatkan oksigenasi sel. Dengan 

cara itu latihan peregangan dapat mengurangi gejala kekurangan oksigen 

sel yang dapat menyebabkan peningkatan asam laktat sehingga 

menimbulkan nyeri. Seseorang dapat melakukan atau mempraktikan 

sesuatu hal secara otomatis maka hal tersebut dapat disebut sebagai 

tindakan mekanis. Sehingga setelah penyuluhan berakhir peserta dapat 

melakukan tindakan mekanis tersebut untuk menerapkan proses latihan 

yang telah mereka peroleh selama pelatihan sampai muncul perubahan 

sikap yang berdampak pada penurunan tingkat nyeri punggung yang 

membuktikan bahwa pelatihan tersebut cukup efektif dalam menurunkan 

tingkat keluhan (Jeny, 2014). 
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5. PENUTUP 

5.1 Simpulan 

a)         Proses pekerjaan di CV Nova Furniture Boyolali terdiri dari 

proses perakitan, pengampelasan, penyerutan dan penyemprotan cat 

dimana seluruh pekerja mengalami keluhan nyeri otot antara lain 24 

pekerja (56%) merasakan gejala pada bahu kanan, 44 pekerja (100%) 

merasakan gejala pada punggung dan pinggang, 36 pekerja (82%) 

merasakan gejala pada lutut kanan, 27 pekerja (61%) merasakan 

gejala pada betis dan 30 pekerja (68%) merasakan gejala pada 

pergelangan kaki. 

b)         Pekerja pada CV Nova Furniture Boyolali paling banyak berusia 

<40 tahun dengan presentase sebesar 68,2% dan sisanya yaitu 31,8% 

merupakan usia >40 tahun dan pekerja dengan masa kerja baru (<5 

tahun) sebesar 13,6% dan sisanya yaitu 86,4% merupakan pekerja 

lama (>5 tahun). 

c)         Sebanyak 81,8% pekerja merupakan perokok aktif dengan 

jumlah konsumsi rokok yaitu sebanyak 5 batang sampai dengan dua 

bungkus rokok perhari, sisanya yaitu 18,2% merupakan pekerja yang 

telah berhenti merokok dan tidak merokok sama sekali. Sebanyak 

77,3% pekerja jarang berolahraga (0-3 kali/bulan) dan sisanya 22,7% 

pekerja rutin berolahraga (1-3 kali/minggu). 

d)         Pada proses penilaian postur kerja diketahui sebanyak 22,7% 

pekerja memiliki risiko sangat tinggi, 47,7% pekerja memiliki risiko 

tinggi dan 29,5% pekerja memiliki risiko sedang.  

e)         Berdasarkan uji analisis bivariat postur kerja tidak ergonomis 

memiliki nilai p value = 0,000 yang artinya ada hubungan antara 

postur kerja tidak ergonomis dengan Musculoskeletal Disorders. 

Hubungan ini memiliki nilai korelasi sebesar 0,543 yang artinya 

postur kerja tidak ergonomis memiliki nilai korelasi cukup kuat 

dibandingkan dengan variabel bebas lainnya.  
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5.2 Saran 

a. Bagi Perusahaan 

1)          Pemilik usaha minimal satu bulan sekali melakukan 

edukasi mengenai bahay merokok, pentingnya melakukan 

olahraga minimal 2 kali dalam seminggu serta memberikan 

pengetahuan mengenai ergonomi terutama postur tubuh yang 

ergonomis pada saat bekerja. 

2)         Pemilik usaha khususnya bagian K3 memasang poster 

atau safety sign yang berhubungan dengan ergonomi seperti 

cara mengangkat yang benar, cara melakukan stretching saat 

bekerja dan senam untuk punggung. 

3)          Pemilik usaha atau supervisor menghimbau pekerja untuk 

melakukan istirahat dan melakukan stretching saat bekerja 

disaat pekerja sudah mulai merasakan kelelahan. 

4)         Pemilik usaha sebaiknya menyediakan peralatan yang bisa 

di sesuaikan dengan pekerja, seperti menyediakan meja kerja 

yang ergonomis dan sesuai dengan pekerja serta peralatan 

perkakas yang berada dalam kondisi baik dan aman.  

 

b. Bagi Pekerja 

1)         Bagi pekerja yang merokok disarankan untuk berhenti 

atau mengurangi konsumsi merokok. 

2)         Pekerja disarankan untuk tidak melakukan pekerjaan 

secara monoton, mengganti posisi tubuh saat bekerja apabila 

sudah mulai merasakan keluhan nyeri pada otot. 

3)         Pekerja sebaiknya melakukan sedikit olahraga 

(strecthing) di sela-sela jam kerja agar pekerja dapat 

merenggangkan otot yang tegang seperti peregangan pada 

leher, bahu dan lengan, batang tubuh, kaki dan pergelangan 

tangan. Hal ini dapat dilakukan untuk menurunkan keluhan 
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pada otot antara lain pada malam hari ketika waktu istirahat 

dapat melakukan pengganjalan pada bagian pinggang dan juga 

kaki. Selain itu juga dapat dilakukan peregangan otot kaki 

dengan cara menaikkan otot kaki ke dinding sehingga suplai 

oksigen melalui aliran darah dapat berjalan lancar. 
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