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ABSTRAK 
 

 
 
      Musculoskeletal disorders (MSDs) adalah sekumpulan gejala gangguan yang 
berkaitan dengan jaringan otot, tendon, ligamen, kartilago, sistem syaraf, struktur 
tulang dan pembuluh darah. Keluhan muskuloskeletal dapat diperburuk oleh 
kondisi pekerjaan. Posisi kerja yang tidak ergonomis dapat mempengaruhi 
terjadinya keluhan muskuloskeletal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
hubungan antara karakteristik individu dan posisi kerja dengan keluhan 
muskuloskeletal pada pekerja angkat-angkut pupuk di Gresik yang dilakukan 
selama bulan April-Mei 2014 dengan menggunakan desain studi cross sectional. 
      Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner Nordic Body 
Map untuk mengetahui karakteristik individu dan mengetahui terjadinya keluhan 
musculoskeletal disorders pada responden serta lembar observasi RWL 
(Recommended Weight Limit) untuk mengetahui posisi kerja responden. Populasi 
dalam penelitian ini adalah seluruh pekerja angkat-angkut pupuk di gudang PT. 
AJG yang berjumlah 97 orang dari beberapa gudang. Sampel dalam penelitian ini 
berjumlah 48 orang yang diambil secara simple random sampling. 
      Teknik pengolahan data dan analisis data dilakukan dengan uji statistik 
korelasi rho- spearman dengan menggunakan program komputer SPSS versi 11.5. 
Hasil penelitian bahwa keluhan musculoskeletal disoders menyerang 48 pekerja 
dengan tingkat keluhan ringan (22%), sedang (64%) dan berat (14%). Hasil uji 
statistk menunjukkan usia (ρ=0,024), masa kerja (ρ=0,029), pekerjaan 
sebelumnya (ρ=0,013), kebiasaan merokok (ρ=0,010) dan  posisi kerja (ρ=0,000) 
dengan alpha 5% diyakini memiliki hubungan dengan keluhan musculoskeletal 
disorders, tetapi pada status gizi (ρ=0,477) dengan alpha 5% diyakini tidak 
memiliki hubungan dengan keluhan musculoskeletal disoders. 
      Disarankan sebaiknya para pekerja angkat-angkut melakukan pekerjaan 
mengangkat dan mengangkut dengan cara dan posisi yang ergonomis, mengatur 
waktu kerja dan waktu istirahat serta memberi pelatihan khusus terkait prosedur 
pengangkatan yang baik dan benar kepada setiap pekerja agar risiko yang 
ditimbulkan bisa terus diminimalisir. 
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