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ABSTRAK 
 
 

PT. Bangun Sarana Baja merupakan pabrik fabrikasi dan konstruksi baja yang 
dalam proses kerjanya mengolah baja. Salah satu bahaya yang dialami oleh 
pekerja pengelasan adalah bahaya ergonomi yaitu timbulnya keluhan 
muskuloskeletal akibat dari posisi kerja yang tidak ergonomis. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk menganalisis posisi kerja dengan keluhan 
muskuloskeletal pada pekerja pengelasan di area workshop PT. Bangun Sarana 
Baja, Gresik. 

Penelitian dilaksanakan dengan pendekatan observasional deskriptif dengan 
rancangan cross sectional. Responden penelitian adalah pekerja pengelasan 
dengan kriteria inklusi yang berjumlah 15 pekerja di area workshop PT. Bangun 
Sarana Baja, Gresik, Jawa Timur. Variabel yang diteliti terdiri dari karakteristik 
individu meliputi umur, pendidikan, masa kerja, kebiasaan olahraga, , dan indeks 
massa tubuh . Faktor pekerjaan meliputi jam istirahat dan posisi kerja kemudian 
keluhan muskuloskeletal. Data yang terkumpul kemudian dideskripsikan. 
Penilaian posisi kerja dilakukan dengan metode RULA sedangkan penilaian 
keluhan muskuloskeletal dengan menggunakan Nordic Body Map. Pengukuran 
kuat hubungan antar variabel digunakan koefisien kontingensi (C). 

Hasil penelitian didapatkan mayoritas pekerja antara lain berumur < 35 tahun, 
dengan tingkat pendidikan SMA/Sederajat telah bekerja selama < 5 tahun, 
memiliki kebiasaan olahraga, indeks masa tubuh dalam kategori normal, 
melakukan istirahat di sela-sela waktu kerja, dan posisi kerjanya tergolong dalam 
kategori tinggi. Hasil penelitian membuktikan bahwa ada hubungan kuar antara 
posisi kerja dengan keluhan muskuloskeletal (C= 0,545). 

Kesimpulannya adalah ada hubungan kuat antara posisi kerja dengan keluhan 
muskuloskeletal pada pekerja pengelasan di area Workshop PT. Bangun Sarana 
Baja. Cara penanggulangan untuk mengurangi keluhan muskuloskeletal adalah 
pihak HSE PT. Bangun Sarana Baja memberikan pendidikan atau pelatihan 
tentang tata cara melakukan pengelasan material dengan posisi kerja yang 
ergonomis dan pekerja melakukan peregangan otot setiap sebelum memulai 
pekerjaan agar tidak terjadi cidera otot ketika melakukan proses pengelasan. 
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