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ABSTRAK
Latar Belakang: Musculoskeletal disorders (MSDs) dapat menyerang seseorang yang bekerja
dalam posisi statis yang cukup lama, salah satunya yaitu para pekerja batik
Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor apa sajakah yang berhubungan
dengan kejadian musculoskeletal disorders pada pekerja batik di Kecamatan Sokaraja
Banyumas.
Metode: Penelitian ini menggunakan metode analitik korelasi, populasi penelitian adalah para
pekerja batik di Kecamatan Sokaraja Kabupaten Bayumas, Jawa Tengah, jumlah berjumlah 45
responden pekerja batik yang mengalami masalah MSDs. Variable yang diukur dalam penelitian
ini adalah usia, jenis kelamin, lama kerja, jam kerja perhari, posisi kerja dan banyaknya keluhan
MSDs. Instrument penelitian menggunakan Nordic Body Map dan Rapid Upper Limb Assessment
(RULA). Analisis data menggunakan Pearson correlation.
Hasil: Hasil penelitian menunjukan ada hubungan yang negative antara usia dengan keluhan
MSDs (r: -0,327; p<0,05). Ada hubungan yang positif antara jenis kelamin dengan keluhan
MSDs (r: -0,379; p<0,05). Ada hubungan yang negative antara lama kerja dengan keluhan
MSDs (r: -0,301; p<0,05). Ada hubungan yang positif antara jam kerja perhari dengan keluhan
MSDs (r: 0,445; p<0,01) dan ada hubungan yang positif antara posisi kerjai dengan keluhan
MSDs (r: 0,642; p<0,01).
Kesimpulan: Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa usia, jenis kelamin, lama
kerja, jam kerja perhari dan posisi kerja berhubungan dengan keluhan MSDs.
Kata Kunci: Musculoskeletal disorders, Pekerja batik
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Tabel 1. Analisis Korelasi Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Musculoskeletal
Disorders pada Pekerja Batik di Kecamatan Sokaraja Banyumas (n= 45)
Variabel
Frekuensi
Persentase
r
p-value
Usia
≤30 tahun
6
13,3%
31-40 tahun
9
20,0%
-0,327
0,028
41-50 tahun
16
35,6%
>50 tahun
14
31,1%
Jenis Kelamin
Laki-laki
5
11,1%
0,379
0,010
Perempuan
40
88,9%
Lama Kerja
≤5 tahun
30
66,7%
-0,301
0,044
6-10 tahun
6
13,3%
>10 tahun
9
20.0%
Jam Kerja Perhari
≤7 jam/hari
30
66,7%
8-10 jam/hari
15
33,3%
0,445
0,002
>10 jam/hari
0
0%
Posisi kerja
Negligible risk
2
4,4%
Low risk
31
68,9%
0,642
0,000
Medium risk
12
26,7%
Very high risk
0
0%
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lebih banyak dialami perempuan disbanding
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laki-laki, contohnya pada penelitian yang

pekerja

dilakukan dengan subjek pekerja cleaning

pekerjaan sebagai tukang suun yang lebih

service di RSUD Kota Semarang (Pratama,

banyak mengalami keluhan MSDs (Yandi &

2015).

Muliawan, 2014).
Hasil
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belum

lama
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ini

Pada variable posisi kerja yang di ukur

terhadap variable lama kerja mendapatkan,

dengan instrument RULA, dalam penelitian ini

adanya hubungan yang negative antara lama

menemukan

kerja dengan banyaknya keluhan MSDs (r:

semakin banyak pula keluhan MSDs yang

-0,301; p<0,05), yang artinya responden

dikeluhkan para pekerja, dengan kata lain

dengan pengalaman kerjanya kurang, lebih

posisi

banyak mengalami keluhan MSDs dari pada

meningkatkan keluhan MSDs pada pekerja

responden yang telah lama bekerja sebagai
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hasilnya pun menemukan bahwa, posisi kerja
sangat mempengaruhi keluhan MSDs.
Pada pekerja batik beberapa posisi
kerja banyak yang menjauhi pusat gerak atau
tidak bekerja dalam posisi netral, seperti saat
melakukan canting pada kain dan saat
melakukan

pengecapan

pada

batik

cap

karena harus menjangkau semua bagian kain
secara manual yang memaksakan pekerja
harus dalam posisi terlalu membungkuk dan
sebagainya. Postur yang janggal saat bekerja
akan mengakibatkan terjadinya ketegangan di
otot, tendon dan ligamen di sekitar sendi
(Sander, 2004).

KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil penelitian dapat
disimpulkan bahwa pekerja dengan usia
muda,

pekerja

perempuan,

kurang

pengalaman kerja, jam kerja yang lebih dan
lebih banyak mengalami keluhan, dan posisi
kerja yang beresiko lebih banyak mengalami
keluhan keluhan MSDs. Diharapkan pada
pemilik

perusahaan

batik

agar

memperhatikan keluhan MSDs yang dialami
para pekerja, karena dapat mempengaruhi
kesehtan pekerja dan berdampak pula pada
produktifitas pekerja. Perlu adanya intervensi
khusus untuk mengurangi keluhan MSDs
yang dialami pekerja batik di Kecamatan
Sokaraja Banyumas, agar tidak berlanjut
kepada perburukan keluhan.
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