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ABSTRAK 

Keluhan musculoskeletal dapat terjadi pada semua pekerja, termasuk 

pekerja overhaul di PT PJB UPHT Gresik dibagian mekanik turbin. Pekerjaan 

yang dilakukan secara manual memiliki risiko terhadap terjadinya keluhan 

musculoskeletal. Secara umum, keluhan musculoskeletal dapat terjadi karena 

faktor dasar dan faktor penyebab langsung. Faktor dasar yaitu faktor yang berasal 

dari diri pekerja seperti faktor individu dan faktor pekerjaan. Faktor dasar 

meliputi: usia, masa kerja, kebiasaan berolahraga, kebiasaan merokok dan jenis 

pekerjaan. Faktor penyebab langsung yaitu sikap kerja pekerja.Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang berhubungan dengan keluhan 

musculoskeletal pada pekerja overhaul di bagian mekanik turbin di PT PJB 

UPHT Gresik. 

Penelitian ini merupakan penelitian observasional deskriptif, menggunakan 

desain penelitian cross sectional. Populasi penelitian sebesar 17 pekerja. 

Pengumpulan data meliputi usia, masa kerja, kebiasaan merokok, jumlah rokok 

yang dihisap, kebiasaan berolahraga, frekuensi berolahraga, durasi berolahraga, 

jenis pekerjaan dan sikap kerja. Analisis data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah crosstabulation dan nilai korelasi. 

Hasil penelitian menunjukkan tingkat hubungan yang bervariasi antara 

faktor individu, faktor pekerjaan dan sikap kerja. faktor individu memiliki tingkat 

korelasi: Umur memiliki tingkat korelasi yang sangat kuat (r=0.835). Masa kerja 

memiliki tingkat korelasi sedang (r=0.369). Kebiasaan merokok memiliki tingkat 

korelasi lemah (r=0.019). Jmlah rokok yang dihisap memiliki tingkat korelasi 

lemah (r=0.217). Kebiasaan berolahraga memiliki tingkat korelasi lemah 

(r=0.106), frekuensi olahraga memiliki tingkat korelasi sedang (r=0.263) dan 

durasi olahraga memiliki tingkat korelasi sedang (r=0.365). Faktor pekerjaan 

yaitu jenis pekerjaan memiliki tingkat korelasi yang kuat (r=0.553). Sikap kerja 

memiliki tingkat korelasi yang lemah (r=0.233).  

Kesimpulan dari penelitian ini adalah faktor dasar dan faktor penyebab 

langsung berhubungan dengan terjadinya keluhan musculoskeletal pada pekerja 

overhaul di bagian mekanik turbin. Sebaiknya pekerja dengan keluhan 

musculoskeletal tingkat tinggi ditempatkan pada pekerjaan yang tidak tinggi 

risiko ergonominya agar tidak memperparah keluhan musculoskeletal yang dapat 

dialami oleh pekerja, serta dilakukan pemeriksaan kesehatan khusus bagi pekerja 

yang mengalami keluhan musculoskeletal tingkat tinggi. 
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