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ABSTRAK 

 

      Keluhan  otot tulang rangka adalah keluhan yang dialami pada otot skeletal. 

Perajin marmer merupakan profesi yang rentan terkena keluhan otot tulang rangka 

karena kegiatan utamanya adalah membentuk pola pada batu marmer dan 

melakukan kegiatan angkat angkut dari gudang ke tempat kerja. Tujuan dari 

penelitian ini adalah ingin mengetahui faktor yang berhubungan dengan keluhan 

subyektif otot tulang rangka pada perajin marmer . 

      Penelitian ini adalah penelitian observasional deskriptif dengan rancangan 

cross sectional. Responden adalah seluruh perajin marmer di Dusun Cerme, Desa 

Gamping, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung. Variabel yang 

diteliti adalah faktor internal (umur, lama kerja, masa kerja, kebiasaan merokok 

dan status gizi) dan faktor eksternal (berat beban angkat, cara angkut, penggunaan 

HAV tools dan frekuensi pengangkutan) terhadap keluhan subyektif  otot tulang 

rangka. Untuk mengetahui kuat hubungan antar variabel digunakan uji koefisien 

kontingensi (C). 

      Hasil penelitian menunjukkan pada faktor internal  mayoritas responden 

berumur 20-35 tahun, bekerja selama 7-8 jam per hari , telah bekerja selama 

kurang dari 5 tahun, mempunyai kebiasaan merokok dan berstatus gizi baik. Pada 

faktor eksternal, sebagian besar responden melakukan pengangkutan beban 

sebanyak 1-2 kali per hari, memindahkan beban lebih dari 25kg, mengangkat 

dengan cara yang ergonomis dan  menggunakan hand arm vibration tool selama 

lebih dari 2 jam per harinya. Hubungan antar variabel menunjukkan bahwa, masa 

kerja (C = 0.435.), status gizi responden (C = 0.253), frekuensi pengangkatan 

perhari (C = 0.523), berat beban (C=0.510), cara angkut (C=0.392) dan 

penggunaan HAV tool (C=0.317)  mempunyai hubungan dengan tingkat keluhan 

yang dialami responden. 

      Dapat disimpulkan bahwa perajin marmer berisiko untuk terjadinya keluhan 

otot tulang rangka. Untuk mengurangi resiko terjadinya keluhan otot tulang 

rangka ada beberapa alternatif diantaranya menambah waktu istirahat, pembatasan 

waktu penggunaan HAV tools, pemberian pelatihan, mengurangi konsumsi rokok, 

pemebrian informasi pekerja tentang gangguan otot tulang rangka, dan 

menggunakan alat bantu angkut beban berat. 

 

Kata kunci: perajin marmer, keluhan otot tulang rangka, faktor internal dan 

eksternal 
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