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Hubungan Antara Postur Kerja Pada Pekerjaan Angkat-Angkut Dengan 
Keluhan Muskuloskeletal Kuli Panggul di Pasar Gede Surakarta 

Abstrak 

Pekerja panggul merupakan pekerja yang bekerja dengan menjual jasa 
mengangkut barang/material dari satu tempat ke tempat yang lain. Pada umumnya 
pekerja tersebut menggunakan tubuh sebagai alat angkut seperti memikul, 
menjinjing, maupun memanggul. Salah satu keluhan yang terjadi pada pekerja 
bidang angkat dan angkut seperti kuli panggul adalah keluhan pada sistem 
muskuloskeletal. Berdasarkan survey pendahuluan yang telah dilakukan pada 6 
orang pekerja terdapat 2 orang yang mengalami keluhan sedang dan 4 orang yang 
mengalami keluhan ringan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui ada hubungan 
antara postur kerja pada pekerjaan angkat-angkut dengan keluhan muskuloskeletal 
kuli panggul di Pasar Gede Surakarta. Penelitian ini merupakan observasional 
analitik dengan pendekatan cross sectional. Sampel pada penelitian ini sebanyak 
40 pekerja kuli panggul. Uji statistik menggunakan Pearson Product Moment 
dengan tingkat signifikan (α=0,05). Hasil analisis univariat diperoleh sebanyak 3 
orang pekerja kuli panggul mengalami keluhan sedang (7,5%) dan 37 orang 
mengalami keluhan rendah (92,5%), sedangkan hasil analisis bivariat postur kerja 
terhadap keluhan muskuloskeletal diperoleh nilai (ρ-value=0,030), maka Ha 
diterima, sedangkan jika dilihat dari koefisien korelasi (r) sebesar 0,151 maka 
mempunyai hubungan tingkat keeratan sangat rendah. Sehingga dapat 
disimpulkan ada hubungan antara postur kerja dengan keluhan muskuloskeletal 
dengan tingkat keeratan sangat rendah. Disarankan bagi pekerja kuli panggul 
untuk tidak mengangkat beban melebihi batas kemampuan, menggunakan alat 
bantu yang telah disediakan, memanfaatkan waktu istirahat sebaik mungkin dan 
melakukan pemeriksaan kesehatan.                

Kata kunci : Postur kerja, REBA, Keluhan Muskuloskeletal 

 

Abstract 

Porters are workers who work by selling services transporting goods/materials 
from one place to another. In general, the worker uses the body as a means of 
transport such as carrying, caressing, or shouldering. One complaint that occurs in 
porters is a complaint on the musculoskeletal system. . Based on a preliminary 
survey conduted on pelvic porters in Market Gede Porters Surakarta on 6 workers 
there were 2 people experiencing moderate complaints and 4 people experiencing  
mild complaints. The purpose of this study was to find out there was a 
relationship between work posture on lifting and transport work with 
musculoskeletal complaints of pelvic floor at Pasar Gede Surakarta. This research 
is an analytic observational with cross sectional approach. The sample in this 
study were 40 porters. Statistical test using a Pearson Product Moment with a 
significant level (α = 0.05). Univariate analysis results obtained as many as 3 
pelvic port workers experienced moderate complaints (7.5%) and 37 people 
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experienced low complaints (92.5%), while the results of work posture bivariate 
analysis of musculoskeletal complaints obtained values (ρ-value = 0.030) , then 
Ha is accepted, whereas if seen from the correlation coefficient (r) of 0.151 then it 
has a moderate degree of closeness. So it can be concluded that there is a 
relationship between work posture and musculoskeletal complaints with moderate 
closeness. It is recommended for porters to not lifting weights beyond ability 
limits, increasing the number of members so that work carried out is lighter and 
completes faster, utilizes the best rest time possible and conducts health checks. 

Keywords: Work posture, REBA, Musculoskeletal Complaints 

1. PENDAHULUAN

Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan suatu pemikiran dan 

upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun 

rohani. Dengan keselamatan dan kesehatan kerja maka para pihak diharapkan 

dapat melakukan pekerjaan dengan  aman dan nyaman. Pekerjaan dikatakan 

aman jika apapun yang dilakukan oleh pekerja tersebut, risiko yang mungkin 

muncul dapat dihindari. Pekerjaan dikatakan nyaman jika para pekerja yang 

bersangkutan dapat melakukan pekerjaan dengan merasa nyaman dan betah, 

sehingga tidak mudah capek (Sucipto, 2014). Penyakit akibat kerja merupakan 

suatu penyakit yang diderita pekerja dalam hubungan kerja, baik faktor risiko 

karena kondisi tempat kerja, peralatan kerja, material yang dipakai, proses 

produksi, cara kerja, limbah perusahaan dan hasil produksi (Buchori, 2007). 

Kuli panggul merupakan salah satu bagian dari masyarakat pekerja 

yang perlu mendapat perhatian karena proses kerja yang mereka lakukan 

banyak mengandung risiko terhadap kesehatan. Pekerja panggul pekerja 

bekerja dengan menjual jasa mengangkut barang/material dari satu tempat ke 

tempat yang lain. Pada umumnya pekerja tersebut menggunakan tubuh sebagai 

alat angkut seperti memikul, menjinjing, maupun memanggul. Kuli panggul 

biasanya banyak terdapat di daerah yang dekat dengan kegiatan ekonomi 

seperti pasar, pelabuhan maupun sarana lainnya. 

Kaitannya pekerja kuli angkut dengan postur dan interaksinya terhadap 

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

2003). 

Salah satu keluhan yang terjadi pada pekerja bidang angkat dan angkut 

seperti 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). 

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, danpinggang. Musculoskeletal Disorders (MSDs) jarang 

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

Pasar Gede Surakarta merupakan sektor informal dimana di dalamnya 

terdapat banyak pekerja angkat-angkut.  Dalam pekerjaannya mereka bekerja 

dengan cara seperti membungkuk, mengangkat/menurunkan, mendorong/ 

menarik, memutar, membawa dan menahan beban bawaan seperti puluhan kilo 

beban. Secara ergonomi, posisi kerja tersebut akan menyebabkan keluhan pada 

otot.  

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 
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bagian punggung, dan pinggang. seluruh responden mengaku keluhan rasa 

sakit atau pegal yang mereka alami ini muncul tidak tentu. 

Mengingat aktivitas manual handling mempunyai peranan penting 

dalam menimbulkan keluhan muskuloskeletal. Sekiranya perlu dilakukan 

penelitian untuk mengidentifikasi dan menganalisa postur kerja untuk 

mengetahui kondisi postur kerja saat ini. 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis ingin melakukan penelitian 

mengenai “Hubungan Antara Postur Kerja Pada Pekerjaan Angkat-Angkut 

Dengan Keluhan Muskuloskeletal Kuli Panggul di Pasar Gede Surakarta.” 

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian observasional  analitik 

yaitu menekankan adanya hubungan antara satu variabel dengan variabel 

yang lainnya. Pada penelitian ini peneliti menekankan analisis risiko postur 

kerja pada pekerjaan angkat-angkut dengan metode REBA terhadap risiko 

muskuloskeletal kuli panggul di Pasar Gede Surakarta dengan rancangan 

penelitian cross sectional yaitu penelitian yang mengamati subjek dengan 

pendekatan suatu saat. Penelitian ini dilaksanakan bulan Agustus 2018. 

Tempat penelitian  di Pasar Gede Surakarta. Populasi dalam penelitian ini 

adalah kuli panggul yang terikat dengan organisasi resmi yaitu Serikat 

Pekerja Transportasi Indonesia (SPTI) di Pasar Gede Surakarta sejumlah 40 

orang. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik total sampling. 

variabel bebas pada penelitian ini adalah postur kerja yang diukur dengan 

Metode REBA. variabel terikat pada penelitian ini adalah keluhan 

muskuloskeletal yang diukur dengan Nordic Body Map (NBM). 

Analisis data menggunakan software program statistik yang meliputi: 

analisis yang dilakukan pada variabel bebas dan variabel terikat yang 

menghasilkan distribusi frekuensi dan presentase setiap variabel. Analisis 

bivariat yang menggunakan Uji Korelasi Product Moment yaitu Hipotesis nol 
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(Ho). Jika p value < 0,05 maka Ho ditolak dan jika p value > 0,05 maka Ho 

diterima. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil 

3.1.1 Karakteristik Responden 

Penelitian ini melibatkan 40 orang kuli panggul di Pasar Gede Surakarta. 

Berikut diketahui karakteristik responden yaitu:  

Tabel 1. Karakteristik Kuli Panggul 
Karakteristik Frekuensi             Persentase 

(%) 
Umur 

Remaja akhir (17-25 tahun)   4 10 
Dewasa awal (26-35 tahun) 13 32,5 
Dewasa akhir (36-45 tahun) 14 35 
Lansia awal (46-55 tahun) 9 22,5 

Masa Kerja 
Baru (<5 Tahun) 17 42,5 
Lama (>5 Tahun) 23 57,5 

Sumber: Data Primer Terolah Agustus 2018 

Berdasarkan tabel menunjukkan hasil penelitian karakteristik responden 

berdasarkan umur, Distribusi pekerja kuli panggul Pasar Gede Kota Surakarta 

remaja akhir sebanyak 4 orang (10%), dewasa awal sebanyak 13 orang 

(32,5%), dewasa akhir sebanyak 14 orang (35%) dan lansia awal sebanyak 9 

orang (22,5%) dan Masa kerja pekerja kuli panggul Pasar Gede Surakarta baru 

sebanyak 17 orang (42,5%) dan lama sebanyak 23 orang (57,5%).  

3.1.2 Analisis Univariat 

Pada tabel dibawah ini hasil dari analisis univariat berdasarkan risiko 

postur kerja sebagai berikut: 
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Tabel 2. Distribusi Risiko Postur Kerja pada Pekerja Kuli Panggul di 
Pasar Gede Surakarta 

Risiko Postur Kerja                       Frekuensi                    Persentase(%) 
Risiko Sangat Rendah   0   0 
Risiko Rendah    0   0 
Risiko Sedang    0   0 
Risiko Tinggi              0              0 
Risiko Sangat Tinggi                              40          100 
Total               40          100 
 

Pengukuran risiko postur kerja kuli panggul di Pasar Gede Surakarta dilakukan 

dengan Metode REBA. Kuli panggul yang memiliki risiko postur kerja dengan 

risiko sangat tinggi sebanyak 40 orang (100%). 

Pada tabel dibawah ini hasil dari analisis univariat berdasarkan keluhan 

muskuloskeletal sebagai berikut: 

Tabel 3. Distribusi Risiko Keluhan Muskuloskeletal pada Pekerja Kuli 
Panggul di Pasar Gede Surakarta 

Risiko Keluhan Muskuloskeletal      Frekuensi                Persentase (%) 
Tingkat Risiko Rendah   37   92,5 
Tingkat Risiko Sedang     3     7,5 
Tingkat Risiko Tinggi     0     0 
Tingkat Risiko Sangat Tinggi    0     0 
Total      40   100 

Pengukuran keluhan muskuloskeletal kuli panggul di Pasar Gede Surakarta 

dilakukan dengan Nordic Body Map (NBM). tingkat risiko rendah yaitu 

sebanyak 37 orang (92,5%) dan risiko sedang sebanyak 3 orang (7,5%). 

3.1.1 Analisis Bivariat 

 Analisis bivariat pada penelitian ini menggunakan Uji Korelasi Product 

Moment untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antara postur kerja 

dengan keluhan muskuloskeletal di Pasar Gede Surakarta. Hasil Uji bivariat 

sebagai berikut: 
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Tabel 4. Hasil Uji Person Product Moment Risiko Postur Kerja     
dengan Risiko Keluhan Muskuloskeletal 

_________________________________________________________________ 
 

Variabel             n      Rata-  Standar      P-        Koefisien       Kesimpulan 
          rata     Deviasi      value   Correlation  
             (r) 

_________________________________________________________________ 
Risiko Postur Kerja   40    9,22    0,423         0,030      0,151           Signifikan 
Risiko Keluhan     
Muskuloskeletal        40    8,72    5,979         0,030   0,151           Signifikan 
_________________________________________________________________ 

 

  Berdasarkan tabel 4 hasil uji person product moment diperoleh hasil 

signifikansi p-value 0,030 < 0,05 (signifikan), maka ho ditolak. Maka dapat 

disimpulkan bahwa ada hubungan antara risiko postur kerja dengan risiko 

keluhan muskuloskeletal. Jika dilihat dari koefisien korelasi atau nilai (r) 

diperoleh sebesar 0,151 maka mempunyai hubungan tingkat keeratan sangat 

rendah dimana nilai r berada antara range 0,00-0,199. 

3.2 Pembahasan 

Ada hubungan antara risiko postur kerja dengan risiko keluhan 

muskuloskeletal pada kuli panggul di Pasar Gede Surakarta p value= 0,030 

(<0,05). Pekerja panggul pekerja bekerja dengan menjual jasa mengangkut 

barang/material dari satu tempat ke tempat yang lain. Pada umumnya pekerja 

tersebut menggunakan tubuh sebagai alat angkut seperti memikul, menjinjing, 

maupun memanggul. Kuli panggul biasanya banyak terdapat di daerah yang 

dekat dengan kegiatan ekonomi seperti pasar, pelabuhan maupun sarana 

lainnya (Budiono, 2003). Salah satu keluhan yang terjadi pada pekerja bidang 

angkat dan angkut seperti kuli panggul adalah keluhan pada sistem 

muskuloskeletal (Grandjean, 1993). Postur kerja kuli panggul di Pasar Gede 

Surakarta termasuk dalam kategori sangat tinggi sehingga kuli panggul 

mengalami keluhan muskuloskeletal.  

Apabila otot menerima beban statis secara berulang dan dalam waktu yang 

lama, akan dapat menyebabkan keluhan berupa kerusakan pada sendi, ligamen, 
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dan tendon. Kerusakan inilah yang biasanya di istilahkan dengan 

Muskuloskeletal Disorders (MSDs) atau cedera pada sistem muskuloskeletal 

(Grandjean, 1993).  

Penelitian hubungan postur kerja pada pekerjaan angkat-angkut dengan 

keluhan muskuloskeletal pada kuli panggul di Pasar Gede Surakarta ini 

dilakukan pada bulan Agustus 2018, jumlah responden penelitian sebanyak 40 

kuli panggul yang tergabung dalam SPTI (Serikat Pekerja Tranposrt Indonesia) 

di Pasar Gede Surakarta. Waktu kuli panggul untuk bekerja adalah 24 jam non 

stop tetap berada di pasar ketika hari kerja sehingga ketika truk pengangkut 

barang datang  mereka akan langsung berkumpul ke tempat bongkar muat dan 

siap untuk bekerja. 

Pengukuran postur kerja dan keluhan muskuloskeletal yang telah 

dilakukan dengan analisis bivariat menggunakan uji statistik Pearson Product 

Moment, diperoleh nilai signifikan p-value = 0,030 < 0,05. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa ada hubungan antara postur kerja dengan keluhan 

muskuloskeletal pada kuli panggul di Pasar Gede Surakarta. Untuk mengetahui 

tingkat keeratan hubungan dapat dilihat dari nilai koefisien korelasi yang 

diperoleh sebesar 0,151 yang termasuk dalam kategori sangat rendah dengan 

range 0-0,199.  

Berdasarkan hasil penilaian postur kerja dengan menggunakan metode 

REBA, diketahui bahwa distribusi risiko postur kerja pada pekerja kuli panggul 

di Pasar Gede Surakarta sebanyak 40 orang (semua responden) tergolong 

mempunyai risiko postur kerja dengan risiko sangat tinggi yaitu 40 orang 

(100%). Sedangkan penilaian risiko Keluhan Muskuloskeletal diperoleh 

melalui skoring hasil penilaian dengan menggunakan kuesioner Nordic Body 

Map (NBM) diperoleh sebanyak 3 orang mengalami keluhan sedang dan 

sebanyak 37 orang mengalami keluhan rendah.  

4. PENUTUP 

4.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap 40 kuli 

panggul di Pasar Gede Surakarta, dapat disimpulkan bahwa: Terdapat 
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hubungan antara postur kerja dengan keluhan muskuloskeletal kuli panggul di 

Pasar Gede Surakarta dengan nilai signifikan (p= 0,030 dan r= 0,151) yang 

berarti kekuatan hubungan rendah.  

4.2 Saran 

Bagi kuli panggul untuk tidak mengangkat beban melebihi batas 

kemampuan, mengunakan alat bantu yang telah disediakan, memanfaatkan 

waktu istirahat sebaik mungkin, menjaga kondisi kesehatan dengan cara rutin 

berolahraga dan melakukan peregangan otot sebelum bekerja untuk 

mengurangi risiko cedera pada otot dan melakukan pemeriksaan kesehatan. 
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