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ABSTRAK 

 

 Musculoskeletal Disorders (MSDs) merupakan suatu keluhan berupa rasa 

nyeri yang terjadi pada otot, syaraf, dan tendon. Keluhan terjadi apabila seorang 

melakukan pekerjaan pada posisi tidak ergonomi. Berdasarkan penelitian di 

Amerika oleh The Bureau of Labour Statistic (BLS) menunjukkan 20% kasus 

yang terjadi adalah kasus akibat kerja, sedangkan National Safety Council 

menunjukkan 22% dari 1.700.00 kasus adalah sakit akibat kerja. Di Indonesia data 

secara global belum terangkum dengan baik. Shingga penelitian ini cocok 

dilakukan di CV. Parta Wood, Surabaya dimana semua pekerja berdiri dan 

melakukan gerakan berulang.  

 Penelitian ini bersifat deskriptif dan observasional dengan rancang bangun 

cross sectional. Variabel terikat adalah keluhan MSDs dan variabel bebas adalah 

sikap kerja (lama berdiri, posisi tubuh dan gerakan berulang) yang dilakukan 

responden. Responden yang diteliti sejumlah 48 orang dengan metode 

pengambilan sampel non random yakni pekerja yang ada di lokasi penelitian pada 

saat pengambilan data. Kemudian dilakukan uji coeficien contingency untuk 

melihat korelasi antar variabel kemudian dilakukan analisis. 

 Hasil yang diperoleh 85% (41 responden) dari 48 responden mengalami 

keluhan MSDs.  Dari 41 responden, 87,8% (36 responden) mengalami keluhan 

sedang karena melakukan pekerjaan dengan sikap yang tidak ergonomi dan 12,2 

% (5 responden) mengalami keluhan ringan karena melakukan pekerjaan dengan 

ergonomi. Uji coefient contingency menunjukkan nilai 0,707 yang berarti ada 

korelasi antara sikap kerja dengan terjadinya keluhan. Keluhan banyak terjadi 

pada lengan, pergelangan tangan, tangan, bahu, dan kaki. Hal ini disebabkan jam 

kerja lebih dari 8 jam/hari dan gerakan berulang. 

 Disarankan kepada pekerja untuk memperhatikan sikap kerja yang 

ergonomi agar tingkat keluhan MSDs tidak semakin tinggi, serta melakukan 

peregangan otot ± 15 menit setelah bekerja minimal 1 jam. Peregangan dapat 

dilakukan dengan gerakan ringan. Bagi perusahaan hendaknya memperhatikan 

desain area kerja terutama tinggi tumpukan kayu maksimal 1,5 meter sehingga 

pekerja tidak mengangkat tangan terlalu tinggi untuk menaikkan ataupun 

menurunkan kayu. 

 

 

  

Kata kunci : Keluhan musculoskeletal disorders, sikap kerja (lama berdiri, 

gerakan berulang, posisi tubuh tidak alamiah). 
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