
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan teknologi saat ini sudah berkembang pesat, sehingga 

peralatan dan mesin sudah menjadi kebutuhan utama di hampir semua 

lapangan pekerjaan. Perkembangan-perkembangan tersebut tentu saja 

memberikan dampak positif dalam perubahan ekonomi di dunia industri. 

Namun, dibeberapa industri masih terdapat pekerja yang melakukan 

pekerjaan secara manual, dimana menyebabkan pekerja mengalami tuntutan 

dan beban kerja yang lebih berat. Setiap pekerja mempunyai beban kerja yang 

berbeda sesuai dengan jenis pekerjaannya. Dimana semakin besar beban kerja 

maka akan semakin tinggi menyebabkan terjadinya penyakit akibat kerja 

seperti musculoskeletal disorders.  

Menurut riset yang dilakukan badan dunia ILO bahwa, setiap hari 

rata-rata 6.000 orang meninggal, setara dengan satu orang setiap 15 detik, 

atau 2,2 juta orang per tahun akibat sakit atau kecelakaan yang berkaitan 

dengan pekerjaan mereka. Sedangkan untuk kecelakaan dan penyakit akibat 

kerja yang terbanyak yaitu penyakit musculoskeletal sebanyak 40%, penyakit 

jantung 16%, kecelakaan 14%, dan 19% penyakit saluran pernafasan (ILO, 

2000). World Health Organization memperkirakan bahwa prevalensi 

musculoskeletal disorders meningkat mencapai 61,6% dari seluruh penyakit 

akibat kerja. Kemudian berdasarkan Global Burden of Disease (GBD) tahun 

2016 mengidentifikasi tingkat tertinggi dari penyakit tidak menular 
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merupakan gangguan pada bagian-bagian otot atau musculoskeletal. 

Musculoskeletal disorders juga merupakan sebagai penyumbang tertinggi 

kedua kecacatan global, prevalensi kondisi muskuloskeletal bervariasi 

berdasarkan usia dan diagnosis, antara 20-33% orang di seluruh dunia 

mengalami kondisi musculoskeletal (WHO, 2018). 

Musculoskeletal Disorders atau keluhan yang terjadi pada bagian-

bagian otot dapat terjadi karena berbagai faktor yaitu beban kerja yang 

berlebihan atau workload dan beban kerja yang dilakukan secara manual dan 

berulang-ulang yang dilakukan oleh pekerja. Beban kerja merupakan 

besarnya tuntutan kerja dengan kemampuan pekerja dalam menghadapi 

pekerjaan yang diberikan. Beban kerja dapat  berupa beban mental, fisik dan 

sosial. Beban fisik dapat mempengaruhi kesehatan pekerja berupa kecelakaan 

kerja atau timbulnya penyakit akibat kerja. Salah satu penyakit yang timbul 

dari proses kerja mengangkat adalah timbulnya rasa nyeri pada bagian leher, 

bahu, dan pinggang akibat penekanan beban pada tubuh (Nurmianto, 2003). 

Musculoskeletal Disorders (MSDs) merupakan keluhan pada bagian-

bagian otot rangka yang dirasakan oleh seseorang dan terjadi ketika otot 

menerima beban statis secara berulang dan dalam waktu lama yang 

disebabkan adanya kerusakan pada sendi, ligament dan tendon biasanya  

menimbulkan rasa tidak nyaman, nyeri, gatal dan pelemahan fungsi. 

(Tarwaka, 2015). Penggunaan yang paling umum dari istilah MSDs adalah 

untuk gangguan tangan, pergelangan   tangan,   siku,   lengan,   atau   bahu.   

Namun, suatu MSDs dapat mempengaruhi bagian lain dari tubuh seperti 
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leher, punggung, atau bahkan lutut. Salah satu pekerja yang masih melakukan 

pekerjaan secara manual yaitu porter, dimana porter memiliki beban kerja 

yang cukup berat atau tinggi dan berisiko terhadap kecelakaan akibat kerja 

ataupun penyakit akibat kerja seperti terdapatnya keluhan musculoskeletal 

disorder. 

Porter merupakan orang yang bekerja dengan menerima upah atau 

imbalan dengan menawarkan jasa mengangkat barang bawaan pengguna alat 

transportasi, porter biasanya terdapat di tempat-tempat transportasi umum, 

seperti terminal bus, bandara, stasiun kereta api, hotel, dan pelabuhan (Riyadi, 

2015). Tugas porter yaitu mengangkut, menurunkan dan membawa barang-

barang penumpang pada saat keberangkatan maupun kedatangan kereta di 

Stasiun Kereta Api. Dalam membawa barang-barang kedalam ataupun keluar 

kereta, porter masih melakukannya secara mannual handling atau tanpa 

bantuan alat apapun. 

Berdasarkan hasil penelitian Dhiemas Mahardika (2018) 

menyimpulkan ada hubungan beban kerja dengan keluhan musculoskeletal 

pada kuli panggul di Pasar Gede Surakarta dengan nilai p sebesar 0,019 < 

0,005 yang artinya ada hubungan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan 

bahwa ada hubungan antara beban kerja dengan keluhan muskuloskeletal 

pada kuli panggul di Pasar Gede Surakarta dengan kekuatan hubungan 

rendah. Sedangkan, menurut Tikno (2011) dalam penelitian pada buruh 

panggul bahwa terdapat hubungan beban kerja dengan muskuloskeletal 

dimana gangguan musculoskeletal yang terjadi pada buruh panggul di 
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Kawasan Industri Candi Semarang akibat melakukan beban kerja yang berat. 

Peregangan otot yang  berlebihan terjadi ketika aktivitas  kerjanya  menuntut 

pengerahan tenaga yang besar seperti mengangkat beban, dimana dalam 

melakukan pekerjaannya sehari-hari mereka hanya mengandalkan anggota 

badan mereka tanpa melindunginya dengan alat apapun, sehingga 

kemungkinan  mengalami keluhan musculoskeletal sangat besar. 

Surakarta memiliki empat stasiun kereta api yang cukup besar yaitu 

Stasiun Solo Balapan, Stasiun Purwosari, Stasiun Jebres dan Solo Kota. 

Stasiun-stasiun tersebut merupakan stasiun kereta api jarak jauh, dimana pada 

Stasiun Solo Balapan dan Stasiun Purwosari menjadi tempat pemberangkatan 

dan pemberhentian terakhir bagi kereta api eksekutif maupun ekonomi. 

Sedangkan pada Stasiun Solo Jebres hanya sebagai tempat pemberhentian 

sementara saja dan aktifitas keberangkatan kereta biasanya terjadi pada 

malam hari sehingga para porter yang berada di Stasiun Solo Jebres memulai 

bekerja sebagai buruh angkut barang pada sore hingga malam hari. Stasiun 

Solo Balapan merupakan stasiun terbesar diantara tiga stasiun lainnya, oleh 

karena itu jumlah porter yang berada di Stasiun Solo Balapan lebih banyak 

dibandingkan Stasiun Purwosari, Stasiun Solo Jebres dan Stasiun Solo Kota 

sehingga jumlah porter yang berada di stasiun area Surakarta tidak rata atau 

sama per stasiun. Jumlah porter yang berada di Stasiun Solo Balapan yaitu 39 

orang, pada Stasiun Purwosari yaitu 10 orang dan Solo Jebres sebesar 2 orang 

porter, sedangkan pada Stasiun Solo Kota tidak memiliki porter. 
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Berdasarkan hasil survey pendahuluan kepada porter di Stasiun Area 

Surakarta dengan teknik observasi didapatkan hasil bahwa seluruh porter 

pada saat melakukan pekerjaan angkat-angkut dilakukan secara mannual 

handling atau tanpa alat bantu mekanik berupa troli dan mengangkat dengan 

jumlah yang cukup banyak. Sedangkan dengan teknik wawancara didapatkan 

hasil bahwa rata-rata porter berkerja sudah cukup lama dan bekerja dengan 

waktu kerja yang fleksibel atau bebas dengan hasil pendapatan yang tidak 

menentu. Porter menggunakan troli ketika beban kerja yang diangkutnya 

melebihi kapasitasnya dan troli hanya ada di Stasiun Solo Balapan dan 

Purwosari saja serta jumlah troli yang digunakan hanya terdapat dua troli 

kecil yang dimiliki oleh paguyuban porter stasiun tersebut. Beban barang 

yang dibawa oleh porter setiap harinya berkisar 45 – 60 kg, karena beban 

kerja yang berat mengakibatkan porter mengalami beberapa keluhan nyeri. 

Keluhan nyeri pada porter yang biasa dirasakan diantaranya di bagian tangan, 

punggung dan leher. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti ingin 

meniliti lebih lanjut mengenai “hubungan antara beban kerja dengan 

musculoskeletal disorders pada Porter di Stasiun Area Surakarta”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah “ Apakah ada hubungan antara beban kerja dengan 

musculoskeletal disorders pada Porter di Stasiun Kereta Api Area 

Surakarta?” 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan antara beban kerja dengan keluhan 

muskuloskeletal disorder pada porter di Stasiun Kereta Api Area 

Surakarta. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui karakteristik pada porter di Stasiun Kereta Api Area 

Surakarta 

b. Mengukur tingkat beban kerja pada porter di Stasiun Kereta Api Area 

Surakarta 

c. Mendeskripsikan keluhan muskuloskeletal pada porter di Stasiun 

Kereta Api Area Surakarta 

d. Menganalisis hubungan beban kerja dengan keluhan muskuloskeletal 

disorder pada porter di Stasiun Kereta Api Area Surakarta 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi porter di Stasiun Kereta Api 

Memberi informasi pada poter Stasiun Kereta Api Area Surakarta 

mengenai hubungan beban kerja dengan musculoskeletal disorders 

sehingga dapat memperbaiki cara bekerja dan melakukan pencegahan. 

2. Bagi PT. Kereta Api Indonesia 

Dapat memberikan informasi dan saran bagi para paguyuban atau 

perkumpulan porter untuk lebih memperhatikan kesehatan dan 

keselamatan kerja anggotanya. 
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3. Bagi peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan kemampuan penulis 

dalam mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh selama mengikuti 

perkuliahan di FIK Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

4. Bagi Program Studi Kesehatan Masyarakat 

Dapat menambah sumber kepustakaan mengenai pengetahuan tentang 

hubungan beban kerja dengan keluhan musculoskeletal. 

5. Bagi peneliti lain 

Memberikan informasi dan dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain 

untuk mengembangkan penelitian mengenai beban kerja dengan keluhan 

musculoskeletal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


