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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Pasar tradisional merupakan salah satu bagian dari sektor informal, 

pasar tradisional memiliki peran penting bagi kehidupan masyarakat, tidak 

hanya tempat jual beli semata, namun berhubungan dengan konsepsi hidup 

dan sosial budaya (Adiwisono dalam Aliyah, 2007). Selain di jadikan tempat 

jual beli, pasar juga merupakan tempat yang sangat penting bagi masyarakat 

dalam meyambung kehidupan, karena di dalam pasar terjadi interaksi tawar-

menawar untuk mendapatkan uang, atapun barang. Selain para penjual dan 

pembeli yang bertemu dalam suatu pasar, buruh angkut juga berkontribusi 

dalam aktivitas perekonomian pasar. Merekalah orang yang membawakan 

barang dagangan dari tempat satu ke tempat yang lain dan memerlukan tenaga 

yang ekstra dalam melakukan kegiatan angkat-angkut tersebut. Buruh angkut 

adalah suatu profesi yang bisa dilakukan laki-laki maupun perempuan, 

pekerjaan ini mengutamakan tenaga karena harus mengangkut barang dari 

tempat satu ke tempat yang lain.  

Perlu kita ketahui bahwa kegiatan angkat-angkut barang  yang 

biasanya terjadi di pasar tradisional memerlukan tenaga yang kuat, maka dari 

itu perlu dilakukan perhatian dan pertimbangan lebih pada aktivitas manual 

handling, terutama aktivitas angkat-angkut, dikarenakan kegiatan tersebut 

dapat menyebabkan stres pada kondisi fisik pekerja yang dapat 
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mengakibatkan terjadinya cedera, energi terbuang secara percuma, dan waktu 

kerja tidak efisien (Tarwaka, 2015). 

Postur kerja dapat menyebabkan berbagai macam keluhan-keluhan 

rasa sakit pada tubuh, efek buruk yang ditimbulkan diantaranya kerusakan 

pada sendi, legamen dan tendon pada pekerja yang berakibat pada penurunan 

produktifitas kerja dan berpotensi menyebabkan keluhan mukuloskeletal. 

Beberapa postur kerja yang dapat menyebabkan keluhan mukuloskeletal 

diantaranya adalah sikap tubuh  yang tidak alamiyah dan dipaksakan, gerakan 

berulang, pengerahan tenaga berlebih, sikap kerja statis. 

 Keluhan musculoskeletal adalah keluhan pada bagian-bagian otot 

rangka yang dirasakan mulai dari keluhan yang ringan sampai keluhan yang 

sangat sakit.  Keluhan sakit yang dirasakan dapat disebabkan  karena otot 

menerima beban statis secara berulang-ulang dan dalam jangka waktu yang 

lama seperti pada kegiatan angkat-angkut  barang. Hal ini dapat menyebabkan 

kerusakan ligamen, tendon, dan sendi. Keluhan hingga kerusakan inilah yang 

biasanya diistilahkan dengan musculoskeletal disorders (MSDs) Grandjean 

(1993) dan Lemasters (1996) dalam Tarwaka (2014). 

International Labour Organization dalam program The Prevention Of 

Occupational Diseases menyebutkan musculoskeletal disorders mewakili 

59% dari keseluruhan catatan penyakit yang ditemukan pada tahun 2005 di 

Eropa. Laporan Komisi Pengawas Eropa menghitung kasus MSDs 

menyebabkan 49,9% ketidak hadiran kerja lebih dari tiga hari dan 60% kasus 

ketidak mampuan permanen dalam bekerja, sedangkan di Korea MSDs 
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mengalami peningkatan yang sangat tinggi dari 1.634 pada tahun 2001 

menjadi 5.502 pada tahun 2010 (WHO dalam Nurhikmah, 2011). 

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). 

Salah satu dampak dari kasus MSDs antara lain adalah penyebab 

hilangnya waktu kerja tertinggi setelah gangguan mental pada pekerja. Hal ini 

dibuktikan dengan statistik kejadian MSDs yang terdiagnosa dari tahun 2007 

hingga 2009 oleh General Practitioners United Kingdom yang menunjukkan 

bahwa 53% pekerja yang terdiagnosa memiliki masalah muskuloskeletal dan 

37% diantaranya kehilangan hari kerjanya. Hal tersebut menjadi peringkat 

kedua setelah masalah gangguan mental yang menghabiskan hari kerjanya 

sebesar 55% dari seluruh masalah kesehatan pada pekerja. Namun demikian, 

masalah muskuloskeletal pada pekerja masih merupakan masalah kesehatan 



4 
 

kerja tertinggi yang terlapor (The Health and Safety Statistic dalam HSE UK, 

2011). 

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 

menurut penelitian yng dilakukan terhadap 482 pekerja di 12 kabupaten/kota 

di Indonesia umumnya berupa penyakit musculoskeletal disorder (16%), 

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

gangguan THT (1,5%) (Wandasari, 2010). 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Vista (2016), yang dilakukan  

terhadap 44 pekerja pada pekerja furniture di CV Nova Furniture Boyolali 

tahun 2017 menunjukkan bahwa seluruh pekerja merasakan keluhan pada 

sistem muskuloskeletal. Pada pengelompokkan Musculoskeletal Disorders 

dari 44 pekerja yang merasakan Musculoskeletal disorders berdasarkan bagian 

tubuh diperoleh bahwa 37 pekerja (84%) merasakan nyeri pada leher, 24 

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

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

nyeri pada lutut kanan, 27 pekerja (61%) merasakan nyeri pada betis dan 30 

pekerja (68%) merasakan nyeri pada pergelangan kaki. 

Penelitian yang dilakukan juga oleh Ria (2014) pada 44 pekerja kuli 

panggul di Pasar Bunder Sragen menunjukkan bahwa pekerja mempunyai 

risiko postur kerja dengan risiko tinggi, terdapat sebanyak 38 orang (86,4%) 

risiko keluhan muskoloskeletal tergolong tingkat risiko rendah, sedangkan 
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yang tergolong tingkat risiko sedang sebanyak 6 orang (13,6%) sementara 

yang lain tidak ada, pada penelitian ini penilaian risiko postur kerja 

menggunakan metode OWAS (Ovako Work Analysis System). Dari hasil 

tersebut menunjukkan bahwa ada tingkat risiko postur kerja terhadap keluhan 

MSDs. 

Dari hasil wawancara yang dilakukan pada 7 kuli panggul perempuan 

pasar Legi Surakarta menunjukan bahwa pekerja merasakan sakit di beberapa 

bagian pada saat mengangkat beban dan setelah mengangkat beban. Pekerja 

tersebut rata-rata mengeluh kesakitan pada bagian bahu, kaki, pinggang, 

punggung, bahkan mati rasa pada tangan saat mengangkat beban berlebih, hal 

tersebut di karenakan para pekerja bekerja secara monoton, pada saat 

mengangkat barang pekerja tidak ergonomis posisi postur tubuh membungkuk 

sambil mengangkat barang di punggung.  Dalam survei pendahuluan tersebut 

juga ditanya pada pekerja perempuan beban yang diangkat, dan rata-rata 

beban yang diangkat oleh pekerja perempuan yaitu 30-100 kg, padahal untuk 

pekerja perempuan, massa dari objek yang dibawa tidak boleh melebihi 10 kg 

selama kerja tetap atau kerja terus menerus. hal ini dapat beresiko pada 

terjadinya MSDs, yang dapat menyebabkan hilangnya produktivitas pada 

pekerja tersebut (Tarwaka, 2015). 

Maka dari itu perlu dilakukan penelitian pada pekerja kuli panggul 

perempuan di pasar Legi Surakarta untuk mengetahui hubungan tingkat risiko 

postur kerja dengan tingkat risiko keluhan muscolosskeletal disorder pada 

pekerja kuli panggul. Dengan dilakukannnya penelitian ini diharapkan dapat 



6 
 

mengetahui bagaimana kondisi dari para pekerja kuli panggul di Pasar Legi  

Surakarta. 

B. Rumusan Masalah  

Apakah ada hubungan tingkat risiko postur kerja dengan tingkat risiko 

muscolosskeletal disorder pada pekerja kuli panggul Di Pasar Legi Surakarta ? 

C. Tujuan  

1. Tujuan Umum  

Mengetahui  hubungan tingkat risiko postur kerja dengan tingkat risiko 

muscolosskeletal disorder pada pekerja kuli panggul di  pasar Legi 

Surakarta. 

2. Tujuan khusus penelitian di pasar Legi kota Surakarta ini adalah:  

a. Mengukur umur kerja dan masa kerja pekerja kuli panggul perempuan. 

b. Menganalisis risiko postur pekerja kuli panggul. 

c. Menganalisis risiko keluhan MSDs pekerja kuli panggul. 

d. Menganalisis hubungan tingkat risiko postur kerja dengan tingkat 

risiko muscoloskeletal disorder pada pekerja kuli panggul 

D. Manfaat Penelitian  

1. Pekerja Kuli Panggul 

Pekerja memperoleh pengetahuan akan pentingnya ergonomi dalam 

pekerjaan yang dilakukan setiap hari. Sehingga pekerja dapat melakukan 

pengendalian agar bekerja secara produktif, dengan begitu pekerja dapat 

menekan terjadinya kecelakaan kerja pada dirinya. 
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2. Bagi Program Studi Kesehatan Masyarakat UMS 

Dapat menambah referensi dan kepustakaan yang diharapkan dapat 

bermanfaat dalam peningkatan belajar mengajar dan pembentukan sumber 

daya manusia yang lebih baik. 

3. Bagi Peneliti Lain  

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai data referensi peneliti 

selanjutnya dengan tema yang sama. 


