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ABSTRAK 

 

 

 Musculoskeletal disorders (MSDs) merupakan gangguan pada struktur 

tubuh yang disebabkan atau diperparah oleh sikap kerja tidak ergonomis. Salah 

satu pekerjaan di Stasiun Surabaya Gubeng yang dimungkinkan dapat 

meningkatkan risiko timbulnya Musculoskeletal disorders (MSDs) adalah 

pekerjaan porter. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prevalensi 

Musculoskeletal Disorders dan mengidentifikasi faktor yang berhubungan pada 

porter Stasiun Surabaya Gubeng. 

Penelitian ini adalah penelitian observasional dengan desain penelitian 

cross sectional. Pengumpulan data dilakukan pada 60 porter Stasiun Surabaya 

Gubeng. Musculoskeletal disorders (MSDs) diperoleh dari lembar observasi 

Nordic Body Map (NBM). Faktor individu diperoleh dari wawancara. Indeks 

Massa Tubuh (IMT) diperoleh dari pengukuran berat badan menggunakan 

timbangan badan dan tinggi badan menggunakan microtoise. Risiko sikap kerja 

diperoleh dengan metode Rapid Entire Body Assessment (REBA). Dalam 

penelitian ini variabel bebas adalah faktor individu dan risiko sikap kerja. 

Variabel terikat pada penelitian ini adalah Musculoskeletal disorders (MSDs). 

Data diuji dengan menggunakan Koefisien Cramer. 

Prevalensi MSDs yang ditemukan pada penelitian ini sebesar 86,7% 

dengan kategori rendah sebanyak 50 porter (96,2%) dan kategori sedang sebanyak 

2 porter (3,8%). Musculoskeletal disorders (MSDs) pada porter terjadi pada 

malam hari menjelang tidur dan frekuensi Musculoskeletal disorders (MSDs) 

terjadi setiap 1-2 kali/minggu. Porter mengalami keluhan MSDs terbanyak pada 

tubuh bagian bahu kanan, bahu kiri, betis kanan, dan betis kiri. Hasil penelitian 

tidak menunjukkan hubungan yang berarti antara Musculoskeletal disorders 

(MSDs) dengan umur, masa kerja, Indeks Massa Tubuh (IMT), aktivitas lain, 

penyakit yang diderita, dan risiko sikap kerja. 

Kesimpulan pada penelitian ini adalah tidak terdapat hubungan yang 

berarti antara Musculoskeletal disorders (MSDs) dengan umur, masa kerja, Indeks 

Massa Tubuh (IMT), aktivitas lain, penyakit yang diderita, dan risiko sikap kerja. 
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