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ABSTRAK 

Keluhan Musculoskeletal disorders (MSDs) merupakan ketidaknyamanan yang 

dirasakan pada beberapa otot rangka. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. 

Penelitian ini dilakukan di PT. Yudhistira Ghalia Indonesia, Jalan Durung no. 94, 

Sidorejo Hilir, Kec. Medan Tembung, kota Medan, Sumatera Utara. Pengambilan 

sampel pada penelitian ini menggunakan teknik total sampling sebanyak 11 orang. 

Teknik pengambilan data yang digunakan kuisoner, wawancara dan observasi. 

Teknik pengolahan data reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

Pimpinan PT. Yudhistira Ghalia Indonesia Medan dalam hasil wanwancara dan 

pemberian kuisoner mengatakan bahwa perusahaan memiliki SOP dalam 

melakukan pekerjaan termasuk bagian gudang. SOP mengatur tata cara dalam 

pengangkatan barang ke dalam gudang dan setiap karyawan yang bekerja di 

bagian gudang sebelumnya telah dipastikan kesehatannya dalam kondisi yang 

baik dan sanggup untuk bekerja di bagian gudang dan jika ada karyawan yang 

melanggar SOP maka perusahaan akan memberikan sanksi berupa teguran. 

Berdasarkan hasil wawancara dan pemberian kuisoner kepada pekerja bagian 

gudang diketahui seluruh jumlah informan pekerja yaitu sebanyak 11 orang 

mengaku pernah mendapat keluhan Muskuloskeletal Disorders (MSDs) baik itu 

keluhan nyeri pada leher, punggung, pergelangan tangan, bahu maupun pinggang 

terutama pada musim buku. 

 

Kata kunci : Keluhan; MSDs; pekerja.  

 



ABSTRACT 

 Complaints of musculoskeletal disorders (MSDs) are discomfort felt in some 

skeletal muscles. This research includes qualitative research. This research was 

conducted at PT. Yudhistira Ghalia Indonesia, Jalan Durung no. 94, Sidorejo 

Hilir, Kec. Medan Tembung, Medan city, North Sumatra. Sampling in this study 

using a total sampling technique of 11 people. Data collection techniques used 

questionnaires, interviews and observations. Data processing techniques are data 

reduction, data presentation and conclusion drawing. PT. Yudhistira Ghalia 

Indonesia Medan in the results of interviews and giving questionnaires said that 

the company has SOPs for carrying out work, including the warehouse section. 

The SOP regulates procedures for lifting goods into the warehouse and every 

employee who works in the warehouse has previously been confirmed to be in 

good health and able to work in the warehouse section and if there are employees 

who violate the SOP, the company will give sanctions in the form of a warning. 

Based on the results of interviews and giving questionnaires to warehouse 

workers, it is known that the entire number of worker informants, as many as 11 

people claimed to have received complaints of Musculoskeletal Disorders 

(MSDs), both complaints of pain in the neck, back, wrists, shoulders and waist, 

especially during the book season. 

 

 Keywords : Complaint; MSDs; worker. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Menurut World Organisation Health (WHO) yang disitasi oleh Wijaya (2011) 

Muskuloskeletal merupakan keluhan yang mengacu pada penyakit otot, tendon, 

persendian, tulang belakang, saraf tepi atau parifer, dan sistem vaskular, yang 

dapat terjadi secara tiba-tiba, akut, perlahan, dan kronis (Wijaya, Darwita and 

Bahar, 2011). Musculoskeletal disorders (MSDs) merupakan gangguan pada 

sistem Muskuloskeletal yang mengakibatkan nyeri pada leher, bahu, pergelangan 

tangan, pinggul, lutut, dan tumit dikarenakan kerusakan pada nervus dan 

pembuluh darah (Cho, Cho and Han, 2016) .  

Keluhan Musculoskeletal disorders (MSDs) merupakan ketidaknyamanan 

yang dirasakan pada beberapa otot rangka akibat dari gerakan yang dipaksakan 

dan menahan beban yang serius dalam jangka waktu yang lama, mengakibatkan 

keluhan mulai dari keluhan yang sangat kecil hingga keluhan yang sangat serius 

(Tarwaka, 2015). 

.Biasanya ketidaknyamanan otot skeletal atau rangka disebabkan oleh 

kontraksi otot yang berlebihan dalam jangka waktu yang lama karena beban kerja 

yang berlebihan. Sebaliknya, keluhan otot skeletal tidak terjadi apabila kontraksi 

otot hanya berkisar 15-20% dari kekuatan otot maksimum seseorang. Namun, 

apabila kontraksi otot melebihi 20% maka terjadi keluhan otot skeletal akibat 



berkurangnya peredaran darah ke otot. Akibatnya suplai oksigen berkurang di 

bawa oleh otot, proses karbohidrat terhambat memicu akumulasi asam laktat efek 

pada ketidaknyamanan bahkan nyeri pada otot (Tarwaka et al., 2004) 

Faktor pekerjaan yang menyebabkan gangguan Muskuloskeletal pada pekerja 

seperti postur yang janggal, gerakan yang stastis dan berulang, suhu, dan getaran. 

(Batham and Yasobant, 2016). Faktor psikologis yang menyebabkan gangguan 

Muskuloskeletal antara lain gerakan kerja pekerja yang monoton, sedikit interaksi 

sosial sesama pekerja atau pekerja dengan bos, lingkungan kerja yang terisolasi, 

tuntutan performa kerja pada pekerja yang tinggi, kurangnya kontrol kerja, dan 

rendahnya hubungan antara bos dan pekerja yang mengalami keluhan 

Muskuloskeletal (N.A. et al., 2014) 

Sedangkan faktor individu yang menyebabkan gangguan Muskuloskeletal 

pada pekerja berupa sosiodemografis yaitu umur dan jenis kelamin, serta 

karakteristik personal yaitu antropometri, kelas social pekerja, tingkat pendidikan 

pekerja, status merokok pekerja, konsumsi alkohol pekerja, kebiasaan olahraga 

pekerja dan masa kerja pekerja (Oha et al., 2014) 

World Health Organization (WHO) menyatakan bahwa pekerja yang memiliki 

faktor resiko berpeluang lebih besar mengalami gangguan Muskuloskeletal 

(Batham and Yasobant, 2016). Faktor resiko tersebut seperti faktor individu 

pekerja, faktor pekerjaan dan faktor psikologis pekerja (Cho, Cho and Han, 2016).  

Prevalensi gangguan Muskuloskeletal  dunia tahun 2014 sebesar 8,4%. Pada 

tahun 1990 terjadi peningkatan Disability-Adjusted Life Years (DALY) dari 20,6 

juta menjadi 30,9 juta pada tahun 2010 (Cross et al., 2014). 



International Labour Organization tahun 2013 melaporkan bahwa dari 

beberapa negara seperti Republik Korea, Great Britian, dan Jepang bahwa terjadi 

peningkatan gangguan Muskuloskeletal di beberapa Negara. Di Republik Korea 

pada tahun 2010 mencapai 5.502 kasus, sedangkan persentase gangguan 

Muskuloskeletal pada semua pekerja di Great Britian mencapai 40%, Word 

Heatlh Organization melaporkan bahwa pada tahun 2001 hingga 2014 kasus 

gangguan Muskuloskeletal sebesar 4% (Oley, Suoth and Asrifuddin, 2018) 

Di Indonesia sendiri berdasarkan Pravelensi gangguan Muskuloskeletal 

berdasarkan diagnosa tenaga kesehatan di Indonesia 11,9% dan gejala sebesar 

24,7%. Beberapa provinsi memiliki pravelensi penyakit Muskuloskeletal di atas 

persentase nasional seperti Nanggroe Aceh Darussalam (18,3%), Jawa Barat 

(17,5%), Bali (19,3%), dan Papua (15,4%). Sedangkan prevalensi penyakit 

Muskuloskeletal di Jawa Tengah sebesar (18,9%) (Fauziah, Karim and Utami, 

2013) 

PT. Yudhistira Ghalia Indonesia merupakan perusahaan swasta nasional yang 

bergerak di bidang penerbitan dan percetakan buku dengan cabang di berbagai 

daerah yang salah satunya berlokasi di Medan. Tepatnya di Jalan Durung no. 94, 

Sidorejo Hilir, Kec. Medan Tembung, kota Medan, Sumatera Utara yang terfokus 

dalam pendistribusian buku. PT. Yudhistira Ghalia Indonesia Medan memiliki 60 

orang pekerja, yang terdiri dari beberapa cabang di dalam kantornya.  

Pekerja pada bagian gudang merupakan pekerja yang rentan mengalami 

keluhan Muskuloskeletal. Pekerja pada bagian ini lah yang bertugas dalam 

mengangkut buku yang masuk dari konteiner ke dalam gudang dan menyusun 

buku dari posisi terendah hingga posisi tertinggi. Buku yang diangkut oleh pekerja 



memiliki berat sebesar 30 kg yang diangkut dengan menggunakan bahu dan 

punggung secara berulang.  

Berdasarkan survey pendahuluan, peneliti melakukan wawancara terhadap 5 

orang pekerja bagian  gudang, 4 orang diantaranya mengalami keluhan 

Musculoskeletal seperti nyeri pada punggung, nyeri pada bahu, nyeri pada 

pinggang, dan nyeri pada leher.  

Berdasarkan latar belakang tersebut dengan berbagai masalah dan penyebab 

terjadinya keluhan Musculoskeletal disorders (MSDS), maka peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian yaitu tentang “Faktor-faktor penyebab keluhan 

Muskuloskeletal disorders (MSDs) pada pekerja distribusi di PT. Yudhistira 

Ghalia Indonesia Medan Tahun 2021. 

1.2. Rumusan Masalah 

Apakah Faktor-faktor penyebab keluhan Musculoskeletal disorders (MSDs) pada 

pekerja distribusi di PT. Yudhistira Ghalia Indonesia Medan Tahun 2021. 

1.3. Tujuan Penelitian 

1.3.1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab keluhan Musculoskeletal disorders 

(MSDs) pada pekerja distribusi di PT. Yudhistira Ghalia Indonesia Medan Tahun 

2021. 

1.3.2. Tujuan Khusus 

1. Untuk mengetahui hubungan umur dengan penyebab keluhan Musculoskeletal 

disorders (MSDs) pada pekerja distribusi di PT. Yudhistira Ghalia Indonesia 

Medan Tahun 2021. 



2. Untuk mengetahui hubungan kebiasaan merokok dengan penyebab keluhan 

Musculoskeletal disorders (MSDs) pada pekerja distribusi di PT. Yudhistira 

Ghalia Indonesia Medan Tahun 2021. 

3. Untuk mengetahui hubungan sikap kerja tidak alamiah dengan penyebab 

keluhan Musculoskeletal disorders (MSDs) pada pekerja distribusi di PT. 

Yudhistira Ghalia Indonesia Medan Tahun 2021. 

4. Untuk mengetahui hubungan indeks massa tubuh dengan penyebab keluhan 

Musculoskletal disorders (MSDs) pada pekerja distribusi di PT. Yudhistira Ghalia 

Indonesia Medan Tahun 2021. 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Bagi PT. Yudhistirta Galiah Indonesia Medan 

Sebagai masukan kepada PT. Yudhistirta Ghalia Indonesia Medan untuk 

meningkatkan kesehatan pekerja terutama untuk kasus penyakit MSDs. 

1.4.2. Bagi Akademik 

Sebagai bahan refrensi untuk penelitian selanjutnya. 

1.4.3. Bagi Peneliti 

Sebagai penambah wawasan bagi peneliti mengenai faktor-faktor penyebab 

keluhan Musculoskeletal disorders (MSDs). 

 

 

 

 



 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Musculoskeletal disorders (MSDs) 

2.1.1. Defenisi Musculoskeletal disorders (MSDs)  

Keluhan Muskuloskeletal merupakan ketidaknyamanan yang dirasakan 

pada beberapa otot rangka akibat dari gerakan yang dipaksakan dan menahan 

beban yang serius dalam jangka waktu yang lama, mengakibatkan keluhan mulai 

dari keluhan yang sangat kecil hingga keluhan yang sangat serius (Tarwaka, 2015) 

Keluhan musculoskeletal disorders (MSDs) merupakan keluhan yang 

dirasakan oleh seseorang pada bagian otot rangka dimulai dengan keluhan yang 

sangat ringan sampai yang sangat sakit. Ketika otot menanggung beban secara 

berulang untuk waktu yang lama, maka dapat merusak sendi, ligament, dan 

tendon. Secara garis besar keluhan Musculoskeletal disorders (MSDs) dibagi 

menjadi dua, yaitu: 

1. Keluhan sementara (reversible), yaitu keluhan yang terjadi pada otot 

dikarenakan otot menerima beban tetap secara berulang, namun apabila beban 

dihentikan maka keluhan akan segera hilang. 

2. Keluhan menetap (persistent), yaitu keluhan otot yang tetap. Walaupun beban 

dihentikan, keluhan atau rasa sakit pada otot akan tetap berlanjut.  



Umumnya Keluhan otot skeletal atau otot rangka terjadi karena adanya 

kontraksi otot akibat dari beban kerja yang berlebih dan terlalu berat dengan 

waktu yang panjang. Apabila kontraksi otot hanya 15-20% maka kemungkinan 

tidak terjadi keluhan otot. Sebaliknya, apabila kontraksi otot lebih dari 20%, maka 

peredaran darah ke otot berkurang menurut besarnya energi yang dibutuhkan.  

Penyumbang oksigen ke otot berkurang, metabolisme karbohidrat terhambat, 

dapat menyebabkan penumpukan asam laktat dan menyebabkan nyeri otot. 

(Tarwaka et al., 2004) 

2.1.2. Jenis – Jenis Musculoskeletal disorders (MSDs) 

a. Sakit Leher  

Sakit leher merupakan ketegangan atau kelemahan otot, leher miring atau leher 

kaku. 

b. Nyeri Punggung 

Gejala khusus dari nyeri punggung, seperti hermiasi lumbal, arthritis, atau kram 

otot. 

 c. Carpal Tunnel Syndrome 

Merupakan gejala yang mempengaruhi tangan dan pergelangan tangan yang 

disebabkan oleh sistem saraf pusat dan rangsangan saraf. 

d. De Quervains Tenosynovitis 

Merupakan keluhan pada pergelangan tangan, ibu jari dan bahkan lengan bawah, 

disebabkan oleh peradangan selubung tenton, dan dua tenton di ibu jari dan 

pergelangan tangan.  



 

e. Thoracic Outlet Syndrome 

Merupakan keluhan yang menyerang bahu, lengan, dan tangan dan ditandai 

dengan nyeri, kelemahan, dan mati rasa di area ini. 

f. Tennis Elbow 

Merupakan keluhan yang meradang pada tendon ekstensor, yang berasal dari 

tendon siku lengan bawah dan meluas ke luar pergelangan tangan. 

g. Low back paint 

Merupakan keluhan yang terjadi pada daerah pinggang. Jika posisi tubuh 

membungkuk ke depan saat melakukan pekerjaan (P.K, 2013) 

2.1.3. Tahapan  Musculoskeletal disorders (MSDs) 

Gejala yang menunjukkan tingkat keparahan MSDs (Tarwaka, 2015) dapat dilihat 

dari tangkatan sebagai berikut:  

1. Tahap Pertama 

Munculnya rasa sakit dan kelelahan yang terjadi selama bekerja tetapi setelah 

istirahat akan pulih kembali dan tidak akan mempengaruhi kemampuan bekerja. 

 

2. Tahap Kedua 

Rasa nyeri bertahan semalaman dan mengganggu waktu istirahat. 

3. Tahap Ketiga 



Bahkan setelah istirahat yang cukup, rasa nyeri tetap ada. Rasa nyeri apabila 

melakukan pekerjaan berulang kali, tidur terganggu, dan sulit melakukan 

pekerjaan yang akhirnya berujung pada ketidakmampuan. 

2.1.4. Anatomi dan Fisiologi Muskuloskeletal 

Sistem Muskuloskeletal terdiri dari tulang, otot, sendi, tenton, ligament, fasia, dan 

bursae. 

a. Tulang 

Tulang dan jaringan ikat menyusun 25% dari berat badan dan otot 

menyusun 50%. Sistem tubuh yang lain sangat mempengaruhi kesehatan dan 

sistem Muskuloskeletal. Struktur tulang berfungsi sebagai pelindung organ vital 

seperti : otot, jantung, dan paru-paru. Kerangka tulang merupakan kerangka 

penyangga struktur tubuh. Tubuh dapat bergerak dikarenakan adanya otot yang 

melekat ke tulang. 

Jenis-jenis Tulang  

Tulang dibagi menjadi empat jenis, yaitu: 

 

 

1. Tulang panjang 

Tulang panjang berbentuk silindris dengan panjang seperti batang 

(diafisis) yang tersusun dari tulang kompakta, dengan kedua ujungnya berbentuk 

bulat (epifisis) dan tersusun atas tulang kanselus. Tulang diafisis mempunyai 

lapisan luar bebentuk tulang kompakta yang mengelilingi lapisan luar yaitu kanal 



medula yang mengandung sumsum kuning. Sumsum kuning yaitu mencakup dari 

lemak dan pembuluh darah, akan tetapi suplai darah atau eritrositnya tidak terlalu 

banyak. Tulang epifisis mencakup tulang spongiosa yang memiliki sumsum 

merah yang isinya sama seperti sumsum kuning dan yang ditutupi oleh selapis 

tipis tulang kompakta. Periosteum merupakan bagian luar dari tulang panjang 

yang dilapisi oleh jaringan fibrosa yang kuat, dan kaya akan pembuluh darah yang 

menembus tulang. 

2. Tulang pendek 

Tulang pendek berbentuk hampir sama dengan tulang panjang, tetapi 

bagian proksimal lebih besar dari bagian distal, dengan ukuran yang pendek dan 

kecil. 

3. Tulang pipih 

Tulang pipih berbentuk gepeng, didalamnya terdapat sel-sel pembuluh 

darah, dan melindungi organ vital dan lunak dibawahnya. Tulang pipih terbagi 

atau dua lapisan tulang kompakta dan dibagian tengahnya terdiri atas dua lapisan 

spongiosa. Tulang pipih juga dilapisi oleh bagian luar tulang yang disebut 

periosteum yang dimana dilewati oleh dua kelompok pembuluh darah yang 

menenmbus tulang berfungsi sebagai penyuplai dua tulang yaitu tulang kompakta 

dan tulang spongiosa. 

4. Tulang tidak beraturan 

Contoh dari tulang tidak beraturan adalah vertebra dan telinga tengah yang 

mempunyai bentuk unik sesuai fungsinya. Tulang spongiosa yang dibungkus oleh 

selapis tipis tulang kompakta merupakan bagian dari tulang tidak beraturan. 



Tulang ini ditutupi oleh periosteum kecuali pada permukaan sendi. Jenis tulang ini 

memberi dua kelompok pembuluh darah yang berfungsi untuk menyuplai tulang 

kompakta dan spongiosa. 

5. Tulang sesamoid 

Contoh dari tulang sesamoid adalah patela. Tulang sesamoid adalah tulang 

kecil yang terletak disekitar tulang yang berdekatan dengan persendian. Tulang ini 

berkembang bersama tendon dan jaringan fasia.  

b. Sendi 

Sendi merupakan suatu tempat atau ruang dari satu atau dua tulang yang 

saling berdampingan. Sendi memiliki fungsi utama yaitu memberi pergerakan dan 

fleksibilitas dalam tubuh. Berdasarkan banyaknya dan tipe pergerakannya 

merupakan bentuk dari persendian, sedangkan berdasarkan jumlah dari pergerkan 

yang dilakukan merupakan klasifikasi sendi (Suratun et al., 2008). 

Secara umum, sendi dibagi menjadi 3 tipe, yaitu :  

 

1. Sendi fibrosa 

Sendi fibrosa atau sinartrodial adalah sendi yang tidak dapat bergerak. 

Sendi fibrosa tidak mempunyai lapisan tulang rawan. Dua tulang saling 

berhubungan dengan jaringan penyambung fibrosa, contohnya pada tengkorak dan 

dari membran interoseus atau suatu ligament diantara tulang. Serat-serat ini 

mengharuskan sedikit gerakan, bukan merupakan gerakan yang asli. 

2. Sendi kartilaginosa 



Sendi kartilaginosa atau amfiartrodial adalah sendi yang tidak dapat sedikit 

bergerak. Sendi kartilaginosa merupakan sendi yang ujung tulangnya di lapisi oleh 

tulang rawan hialin, disanggah oleh ligament.  

Sendi kartilaginosa memiliki dua tipe, yaitu : 

a. Sinkondrosis merupakan sendi yang seluruh persendiannya terdiri dari tulang 

rawan hialin. Contoh dari sinkondrosi adalah sendi-sendi kostokondral. 

b. Simfisis merupakan sendi yang tulangnya mempunyai suatu hubungan dengan 

fibrokartilago dan selapis tipis tulang rawan hialin yang membungkus permukaan 

sendi. Contoh dari Simfisis adalah simfisis pubis dan sendi pada tulang punggung. 

2. Sendi sinovia 

Sendi sinovia atau diartrodial adalah sendi yang dapat bergerak dengan 

bebas. Sendi sinovia mempunyai rongga sendi dan permukaan sendi dibungkus 

tulang rawan hialin.  

 

c. Otot 

 Otot adalah bagian tubuh yang dapat berkontraksi untuk menggerakkan 

rangka yang memiliki fungsi sebagai pengubah energi kimia menjadi energi 

gerak. Otot rangka melakukan fungsinya secara sadar atas perintah otak atau 

volunter, bergaris melintang, bercorak, dan berpusat banyak dibagian perifer. 

(Noor, 2016) 

Otot di kelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu : 



1. Otot rangka (lurik) terdiri dari kapsul jaringan ikat. Lapisan jaringan ikat 

melapisi otot disebut fasia otot atau episium. Otot rangka diliputi oleh berkas-

berkas sel otot kecil atau sikulus yang dilapisi oleh lapisan jaringan ikat yang 

disebut perimisium. Endomisium merupakan sel otot yang dibungkus jaringan 

ikat.  

2. Otot visceral (polos) terletak pada saluran pencernaan, saluran perkemihan, dan 

pembuluh darah. Otot ini memiliki saraf yang diatur oleh sistem saraf otonom dan 

penggerakannya tidak dibawah kontrol keinginan. 

3. Otot jantung hanya terdapat pada jantung dan pergerkannya di luar kontrol atau 

keinginan. Jika ada rangsangan dari adenosine trifosfat (ATP) dan kalsium apabila 

terjadinya kontraksi pada otot (Suratun et al., 2008) 

d. Ligamen 

Ligamen merupakan sekelompok jaringan fibrosa yang tebal dan 

merupakan akhir dari otot yang berfungsi mengikat tulang. 

e. Tendon 

 Tendon merupakan perebutan serat pembungkus, yang membungkus 

setiap otot dan berhubungan dengan jaringan ikat periosteum yang mengelilingi 

tendon, terutama di pergelangan tangan dan tumit. Penutup dibatasi oleh membran 

sinovia yang memberi lumbrikasi untuk mendorong pergerakan tendon. 

f. Fasia 



Fasia merupakan permukaan jaringan otot yang kendor, tepat dibawah 

kulit dan merupakan fasia superficial (lapisan penutup tebal) dari jaringan ikat 

fibrosa yang mengelilingi otot, saraf, dan pembuluh darah.  

g. Bursae 

Bursae merupakan kantung kecil jaringan ikat yang digunakan untuk 

memindahkan bagian (misalnya, antara kulit dan tulang, antara tendon dan 

tulang/otot). Bursae bertindak sebagai wadah bagian yang bergerak (misalnya, 

bursae olekranon yang terletak antar presesus dan kulit) (Suratun et al., 2008) 

2.2. Faktor – Faktor Penyebab Keluhan Muskuloskeletal 

2.2.1. Umur 

          Chaffin (1979) dan Guo et al. (1995) menunjukkan bahwa secara umum, 

ketidaknyaman otot rangka dirasakan pada usia kerja (yaitu 25-65 tahun). Keluhan 

pertama biasanya berusia dibawah 35 tahun, tingkat keluhan akan terus meningkat 

seiring bertambahnya usia. Hal ini terjadi karena pada usia paru baya, kekuatan 

dan daya tahan otot mulai memurun, sehingga resiko terjadinya otot tidak nyaman 

meningkat. Misalnya, Betti‟e et al (1989) melakukan tes kekuatan otot statis sendi 

pada pria dan wanita di atas usia 20 hingga 60 tahun. Penelitian difokuskan pada 

legan, punggung dan kaki. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan otot 

terbesar muncul antara usia 20-29 tahun, dan kemudian terus menurun seiring 

bertambahnya usia. Pada usia 60 tahun, kekuatan otot rata-rata akan turun 20%. 

Saat kekuatan otot mulai menurun, resiko ketidaknyamanan otot meningkat. 

Riihimaki et al, (1989) menjelaskan bahwa usia memiliki hubungan yang kuat 



dengan penyakit otot, terutama pada otot leher dan bahu. Beberapa ahli bahkan 

mengemukakan bahwa usia adalah penyebab utama penyakit otot. 

2.2.2. Kebiasaan Merokok 

Pengaruh kebiasaan merokok terhadap resiko ketidaknyamanan otot juga 

diperdebatkan oleh para ahli. Namun, beberapa penelitian menunjukkan bahwa 

peningkatan ketidaknyamanan otot berkaitan erat dengan lamanya kebiasaan 

merokok. Semakin lama dan semakin tinggi tingkat ketidaknyamanan otot yang 

dirasakan. Boshuizen et al. (1993) menemukan bahwa ada hubungan yang 

signifikan antar kebiasaan merokok dengan ketidaknyamanan otot pinggang, 

terutama untuk pekerjaan yang membutuhkan pengerahan otot. Hal ini sebenarnya 

berkaitan erat dengan beratnya tubuh manusia. Kebiasaan merokok akan 

menurunkan kapasitas paru-paru, sehingga menurunkan kapasitas konsumsi 

Oksigen, akibatnya kesegaran tubuh manusia juga akan menurun.  Jika yang 

bersangkutan harus melakukan tugas yang melelahkan, akan mudah lelah karena 

rendahnya kandungan oksigen dalam darah, terhambatnya pembakaran 

karbohidrat, penimbunan asam laktat, dan akhirnya nyeri otot. 

2.2.3. Sikap Kerja Tidak Alamiah 

Sikap kerja tidak alamiah adalah suatu postur kerja yang menyebabkan 

posisi bagian tubuh menyimpang dari posisi semula, misalnya tindakan 

mengangkat tangan, menekuk punggung secara berlebihan, dan mengangkat 

kepala. Semakin jauh jarak bagian tubuh dari pusat gravitasi maka semakin jauh 

jarak bagian tubuh dari pusat gravitasi maka semakin besar pula resiko terjadinya 

penyakit otot rangka. Sikap kerja yang tidak wajar ini biasanya disebabkan oleh 



kebutuhan tugas, peralatan kerja dan karakteristik yang tidak memenuhi 

kemampuan dan keterbatasan pekerja (Tarwaka et al., 2004) 

2.2.4. Indeks Masa Tubuh 

Indeks Masa Tubuh adalah suatu cara untuk melihat status gizi seseorang 

yang memperlihatkan kekurangan, normal, dan kelebihan berat badan. Indek 

Masa Tubuh (IMT) pertama kali ditemukan oleh Queletetahli yang merupakan 

ahli stastistik Belgia yaitu dengan cara membagi berat badan (dalam kilogram) 

dengan kuadrat dari tinggi badan (dalam meter). Indeks Masa Tubuh diklasifikasi 

dalam empat bagian yaitu underweight, normal, overweight, dan obesitas. Indeks 

Masa Tubuh adalah metode yang digunakan pada umumnya dalam menentukan 

status gizi seseorang pada remaja penentuan status gizi dihitung berdasarkan IMT 

yang kemudian dicocokkan dengan grafik pertumbuhan sesuai dengan jenis 

kelamin (Destiara, Hariyanto and Ragil, 2016) 

2.3. Pekerja Sektor Formal dan Informal 

2.3.1. Pekerja Sektor Formal 

 Pekerja sektor formal disebut atau pekerja manejerial (pekerja kerah 

putih) terdiri dari para profesional, teknisi, pemimpin dan manajer, personel 

administrasi, personel penjualan, dan personel servis. Bekerja di sektor formal 

biasanya membutuhkan tingkat pendidikan yang memadai, dan upah dikenakan 

pajak. Pekerja di sektor formal, baik di lembaga pemerintah maupun non 

pemerintah, seperti perusahaan, lembaga, dan industri, memerlukan peraturan 

tentang waktu dan pengembalian pekerjaan, kinerja yang baik, persyaratan 

keterampilan yang sesuai, dan efisiensi kerja yang baik. 



Pekerja sektor formal mencakukup usaha atau perusahaan yang terdaftar, 

yang terdiri dari grup atau sekelompok orang dari negara dengan peraturan 

formal, terstruktur, gaji tetap, jumlah pekerja, dan personel professional, dan 

bekerja dalam skala besar (Chrismardani and Satriawan, 2018) 

2.3.2. Pekerja Sektor Informal 

Menurut Undang-undang nomor 25 tahun 1997 tentang ketenagakerjaan, 

pekerja di sektor informal merupakan pekerja yang bekerja dalam hubungan kerja 

dengan menerima upah dan/ atau imbalan. Pengertian usaha sektor informal itu 

sendiri adalah aktivitas atau kegiatan pribadi atau keluarga, atau beberapa orang 

berbisnis melaksanakan kegiatan ekonomi bersama atas dasar kepercayaan dan 

kesepakatan, bukan berbadan hukum. Hubungan usaha sektor informal dan 

pekerjanya hanya berdasarkan saling percaya dan setuju untuk menerima gaji dan/ 

atau kompensasi atau bagi hasil. 

Dalam menafsirkan definisi sektor informal, Badan Pusat Statistik (BPS) 

melakukan pendekatan meljaan utama pepekeralui statsus pekerjaan utama 

pekerja. Pengelompokkan BPS di sektor informal berbeda dengan 

pengelompokkan yang dilakukan oleh ILO. International Labour Organization 

mendefinisikan pekerja informal sebagai pekerja mandiri dan pekerja yang 

memberikan bantuan kepada keluarganya, sedangkan BPS menambahkan mereka 

yang menjadi pekerja bebas dan cobalah untuk mendapatkan bantuan dari pekerja 

bebas karena sifat pekerja bebas di Indonesia biasanya informal, gaji atau upah 

tidak cukup, produktivitas rendah dan kondisi kerja yang relative buruk. 



Selain itu, ILO menyebutkan karakteristik pekerjaan sektor informal, antar 

lain: (i) semua kegiatan mengandalkan sumber daya disekitarnya, (ii) skala 

bisnisnya kecil dan termasuk bisnis keluarga, (iii) kegiatannya didukung oleh 

teknologi tepat guna dan bersifat padat karya, (iv) tenaga kerja dilatih secara 

informal, (v) semua aktivitas keluar jalur pengawasan perintah, (vi) kegiatan 

sedang berlangsung di pasar yang sangat kompetitif (Purnama Sari, 2016) 

2.4. PT. Yudhistira Ghalia Indonesia  

PT. Yudhistira Ghalia Indinesia merupakan perusahaan penerbitan yang 

merupakan bagian dari Ghalia Indonesia Group, didirikan pada tahun 1971 di 

Jakarta. Pada mulanya perusahaan ini memakai merek Ghalia Indonesia dengan 

menerbitkan sebagian besar buku – buku hukum, perundang – undangan, social, 

politik, dan ekonomi di Indonesia. Muklai menerbitkan dan mencetak buku 

sekolah pada tahun 19978 dengan memakai merek Yudhistira. Sampai saat ini, 

PT.Yudhistira Ghalia Indonesia telah berusia lebih dari 45 tahun dengan melayani 

kebutuhan bahan ajar siswa dan pendidik ditingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, 

dan SMK serta buku – buku untuk perguruan tinggi yang memakai merek Ghalia 

Indonesia. PT. Yudhistira Ghalia Indonesia memiliki kantor cabang dan 

perwakilan dihampir semua kota besar di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, 

Bali, dan Nusa Tenggara.  

 PT. Yudhistira Ghalia Indonesia cabang Medan yang bertempat di Jalan 

Durung no. 94, Sidorejo Hilir, Kec. Medan Tembung, kota Medan, Sumatera 

Utara yang terfokus dalam pendistribusian buku. PT. Yudhistira Ghalia Indonesia 

medan memiliki 60 orang pekerja, yang terdiri dari beberapa cabang di dalam 

kantornya. Cabang pertama yaitu Area Sumut yang terdiri dari 1 orang kepala 



cabang area sumut, 1 orang pekerja dibagian sekretaris, 1 orang pekerja dibagian 

admin, dan 1 orang pekerja dibagian cleaning servise. Cabang kedua yaitu cabang 

MU1 yang terdiri dari 1 orang kepala cabang, 3 orang pekerja dibagian admin, 1 

orang pekerja dibagian kasir, 1 orang pekerja yang bertugas dibagian cleaning 

service, 1 orang pekerja dibagian sopir, dan 16 orang bagian sales. Cabang ketiga 

yaitu cabang MU2 terdiri dari 1 orang kepala cabang, 2 orang pekerja dibagian 

admin, 1 orang pekerja dibagian kasir, 1 orang dibagian cleaning service, 13 orang 

pekerja dibagian sales, 1 orang pekerja dibagian sopir dan juga 3 orang pekerja 

dibagian satpam. Dan terakhir ada bagian gudang sebanyak 1 orang kepala 

gudang dan 10 orang pekerja gudang 

2.5. Kerangka Konsep 

Kerangka konsep dalam penelitian ini adalah :  

 

Variabel Independen                                                   Variabel Dependen 

 

 

 

 

 

Skema : 2.1. Faktor – Faktor Penyebab Keluhan Musculoskeletal disorders 

(MSDs) Pada Pekerja Distribusi Di PT. Yudhistira Ghalia Indonesia Tahun 

2021 

1. Umur 

2. Kebiasaan Merokok 

3. Sikap kerja Tidak Alamiah 

4. Indeks Massa Tubuh 

 

 

 

Keluhan 

Musculoskeletal 

disorders (MSDs) 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis dan Rancangan Penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, metode kualitatif adalah metode 

penelitian yang didasarkan pada filsafat postpositivisme, yang artinya peneliti 

tidak bisa mendapatkan fakta dari suatu kenyataan apabila peneliti membuat jarak 

dengan kenyataan yang ada. Digunakan untuk menguji kondisi objektif yang 

alamiah ( bukan eksperimen). Oleh karena itu, teknik analisis data menggunakan 

triangulasi (kombinasi) dan analisis data sifatnya induktif / kualitatif, hasil 

penelitian kualitatif lebih ditekankan arti dari pada generalisasi (Sugiyono, 2015) 

 Penelitian kualitatif bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang 

membutuhkan pemahaman mendalam dalam konteks waktu dan situasi yang 

bersangkutan, dilakukan secara wajar dan alami sesuai dengan kondisi objektif 

dilapangan tanpa adanya manipulasi serta jenis data yang dikumpulkan terutama 

data kualitatif (Drs. Zainal Arifin, 2011) 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian 

kualitatif yang berfokus pada kegiatan ontologis. Data yang dikumpulkan 

terutama dalam bentuk teks, kalimat atau gambar yang bermakna dan merangsang 

munculnya pemahaman yang lebih nyata dari pada angka atau frekuensi. Peneliti 

menekankan pada catatan dengan kalimat yang mendetail, lengkap, dan mendalam 

untuk mendeskripsikan situasi sebenarnya yang berguna untuk mendukung 



penyajian data. Oleh karena itu penelitian kualitatif biasanya disebut sebagai 

pendekatan kualitatif deskriptif (Dr.farida Nugrahani, 2014)  

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian 

3.2.1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di PT. Yudhistira Ghalia Indonesia, Jalan Durung no. 94, 

Sidorejo Hilir, Kec. Medan Tembung, kota Medan, Sumatera Utara. 

3.2.2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli 2021 

3.3. Populasi Penelitian dan Sampel Penelitian 

3.3.1. Populasi Penelitian 

Populasi penelitian adalah seluruh pekerja bagian gudang di PT. Yudhistira Ghalia 

Indonesia Medan yaitu sebanyak 11 orang dan 1 orang pimpinan PT. Yudhistira 

Ghalia Indonesia Medan. 

3.3.2. Sampel Penelitian 

Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik total sampling yaitu 

teknik pengambilan sampel dengan cara keseluruhan dari jumlah populasi 

sebanyak 11 orang pekerja bagian gudang dan 1 orang pimpinan PT. Yudhistira 

Ghalia Indonesia Medan. 

3.4. Metode Pengumpulan Data 

3.4.1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan atau responden 

dengan observasi dan wawancara berupa pertanyaan-pertanyaan yang 

menggunakan pedoman yang telah disiapkan sebelumnya. 



3.4.2. Data Sekunder 

Pengumpulan data sekunder meliputi gambaran umum pekerjaan bongkar muat, 

data jumlah pekerja,dan lain-lain yang diperoleh dari PT. Yudhistira Ghalia 

Indonesia Medan. 

3.5. Definisi Operasional 

 

Tabel 3.1. Definisi Operasional Faktor-faktor penyebab keluhan 

Musculoskeletal disorders (MSDs) pada pekerja distribusi di 

PT. Yudhistira Ghalia Indonesia Medan Tahun 2021. 

No Variabel Definsi 

Operasional 

           Alat 

          Ukur 

 Independen   

1 Umur 

 

 

 

 

Jumlah tahun yang dihitung mulai 

dari responden lahir hingga saat 

penelitian berlangsung 

       Kuesioner 

2 Kebiasaan 

Merokok 

Kebiasaan merokok berupa kegiatan 

menghisap rokok yang dilakukan 

berulang kali, teratur, dan sulit 

dilepaskan. 

 

 

     Observasi dan                

Wawancara 

 



3 

 

 

 

 

Sikap Kerja 

Tidak Alamiah 

Sikap kerja tidak alamiah adalah 

posisi pekerja saat melakukan 

aktivitas dalam bekerja. 

      Observasi 

4 Indeks Massa 

Tubuh (IMT) 

Indeks massa tubuh adalah kondisi 

status gizi pekerja saat 

dilakukannnya penelitian. Diukur 

berdasarkan rasio antara berat badan 

(kg) dan tinggi badan (m
2
). 

     Wawancara 

 

 

 

 

 

 Dependen   

1 Keluhan 

Muskuloskeletal 

disorders 

(MSDs) 

Keluhan pada otot skeletal yang 

berupa rasa sakit dan nyeri, pegal-

pegal dank ram otot pada responden 

 Kuisioner,      

Observasi 

Wawancara 

 

3.6. Aspek Pengukuran 

Aspek pengukuran yang dilakukan terhadap variabel independen dan variabel 

dependen, yaitu : 



1. Umur 

Umur merupakan Jumlah tahun yang dihitung mulai dari responden lahir 

hingga saat penelitiUan berlangsung. 

2. Kebiasaan Merokok 

Kebiasaan merokok berupa kegiatan menghisap rokok yang dilakukan 

berulang kali, teratur, dan sulit dilepaskan. 

3. Sikap Kerja Tidak Alamiah 

Sikap kerja tidak alamiah adalah posisi pekerja saat melakukan aktivitas 

dalam bekerja 

4. Indeks Massa Tubuh 

Indeks massa tubuh adalah kondisi status gizi pekerja saat dilakukannnya 

penelitian. Diukur berdasarkan rasio antara berat badan (kg) dan tinggi badan (m
2
) 

5. Keluhan Musculoskeletal disorders (MSDs) 

Keluhan Musculoskeletal disorders merupakan Keluhan pada otot skeletal 

yang berupa rasa sakit dan nyeri, pegal-pegal dan kram otot pada responden. 

3.7. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan alat ukur yang diperlukan dalam 

melakukan suatu penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Kuesioner 



Kuesioner adalah salah satu teknik pengumpulan data yang bersifat tertulis 

dan merupakan teknik wawancara mendalam yang umum dalam penelitian 

kualitatif. Kuesioner merupakan daftar pertanyaan dari pengumpulan data dalam 

penelitian. Dalam penelitian kualitatif, teknik kuesioner lazimnya digunakan 

sebagai langkah awal dalam pengumpulan data penelitian. 

2. Wawancara  

Wawancara adalah pertemuan antara dua orang yaitu peneliti atau 

pewawancara dengan informan atau responden yang bertujuan untuk 

mendapatkan informasi melalui tanya jawab sehingga mendapatkan makna dalam 

topik tertentu (Sugiyono, 2015) 

Wawancara dapat dibagi menjadi beberapa macam, yaitu:  

a. Wawancara mendalam 

Wawancara mendalam merupakan wawancara yang fleksibel dan terbuka, 

tanpa struktur ketat, dan tanpa atmosfer resmi. Wawancara ini dilakukan pada 

responden yang sama, dalam pertanyaan yang terbuka, yaitu pertanyaan tentang 

fakta dan opini dari peristiwa atau aktivtas. Tujuan utama dari wawancara 

mendalam adalah untuk menunjukkan konstruksi saat ini dalam konteks tentang 

kepribadian, peristiwa, perasaan, motivasi, reaksi atau persepsi, bentuk partisipasi 

dan sebagainya. Oleh karena itu, dalam wawancara ini responden dapat 

mengutarakan pendapatnya, dan pendapat tersebut dapat digunakan sebagai dasar 

penelitian selanjutnya. 

b. Wawancara Baku Terbuka  



Wawancara Baku Terbuka adalah wawancara yang menggunakan 

beberapa pertanyaan baku, yaitu pertanyaan yang memeiliki kata - kata, urutan, 

cara penyajian yang sama pada semua responden yang diwawancaeai. 

c. Wawancara Terstruktur 

Wawancara  Terstruktur merupakan wawancara yang pertanyaan-

pertanyaanya dipilih sendiri oleh pewawancara atau peneliti untuk diajukan 

kepada informanatau responden. Jenis wawancara ini dirancang untuk 

menemukan jawaban hipotesis.  Oleh karena itu, pertanyaanya terstruktur dengan 

ketat. Wawancara terstruktur umumnya digunakan jika seluruh sampel penelitian 

memiliki peluang yang sama untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang 

diajukan oleh peneliti.  

d. Wawancara Tidak Struktur 

Wawancara tidak struktur merupakan wawancara dengan tujuan 

mendapatkan informasi bukan baku atau tunggal. Hasil wawancara tidak struktur 

menekankan pada pengecualian, penyimpangan, penjelasan tidak biasa, 

reinterpretasi, pendekatan baru, perspektif pakar atau sudut pandang tunggal.  

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan 

wawancara terstruktur. 

3. Observasi 

Observasi merupakan bagian yang sangat penting dari penelitian kualitatif. 

Melalui observasi, peneliti bisa mendokumentasikan dan fikirkan secara sistematis 

terhadap kegiatan dan interaksi subjek penelitian. Semua yang terlihat dan 



didengar dalam observasi bisa di dicatat maupun direkam dengan teliti jika itu 

sesuai dengan tema dan masalah yang di kaji dalam penelitian. 

Alasan perlunya observasi adalah karena peneliti bisa menganalisis dan 

melakukan pencatatan secara sistematis terhadap tingkah laku individu atau 

kelompok secara langsung, hingga mendapatkan gambaran yang luas tentang 

masalah yang diteliti. Selain itu, peneliti dapat mengamati objek secara visual 

melakukan penelitian untuk memudahkan pencapaian validasi data. 

Observasi sebagai teknik pengumpulan data memiliki karakteristik atau cirri 

yang detail dibandingkan dengan teknik wawancara. Jika wawancara 

membutuhkan peneliti berkomunikasi dengan informan atau responden, observasi 

tidak terbatas pada orang atau manusia, tapi bisa juga pada alam, benda atau 

lainnya (Dr.farida Nugrahani, 2014) 

4. Dekomentasi  

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data kualitatif dengan melihat 

atau menganalisis subjek atau orang lain terkait dengan subjek (Herdiansyah, 

2010). Dokumen yang digunakan untuk pengumpulan data adalah hasil rekaman 

atau foto yang digunakan peneliti pada saat melakukan wawancara dan observasi. 

3.8. Teknik Analisis Data 

Teknik Analisis data merupakan langkah setelah teknik pengumpulan data 

selesai dilakukan.  Analisis data merupakan bagian terpenting dari ilmiah, karena 

analisis data digunakan untuk memecahkan masalah penelitian. Jika data entak 

tidak dianalisis, maka data yang terkumpul tidak akan berguna. Data mentah perlu 



dikelompokkan dan dianalisis guna menjawab masalah dan menguji hipotesis. 

Analisis data memiliki 3 bagian, yaitu :  

1. Reduksi Data (Data Reduction) 

Bagian pertama dari analisis data adalah Reduksi data. Dalam reduksi 

data, peneliti melakukan proses pemilihan atau seleksi, konsentrasi atau fokus, 

dan pengabstrakan dari semua jenis informasi mendukung data penelitian yang 

diperoleh dan dicatat selama penggalian data di lapangan. Proses reduksi data 

berlangsung terus-menerus selama penelitian masih berlangsung, dan 

implementasikan dari saat peneliti memilih kasus yang akan ditinjau. 

Pada saat reduksi data berlangsung, reduksi data dilakukan dengan 

membuat cartatan singkat tentang isis catatan data yang didapat di lapangan. 

Dalam keadaan ini peneliti dapat melakukan coding mencari dan memfokuskan 

pada topic, menentukan ruang lingkup masalah, dan menuliskan catatan peneliti.  

2. Penyajian Data (Data Display) 

 Bagian kedua dari analisis kualitatif adalah penyajian data. Penyajian data 

merupakan kumpulan informasi yang dapat memberi kemungkinan pada peneliti 

untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Penyajian data ini 

merupakan kumpulan organisasi informasi, dibentuk uraian dan narasi yang 

lengkap, lalu disusun menurut temuan utama yang terkandung di dalam reduksi 

data, dan disajikan menggunakan bahasa peneliti yang logis, dan sistematis, 

sehingga mudah dipahami. Penyajian data harus terorganisir dengan baik, dan 

peneliti perlu mengkategorikan hal yang serupa atau kelompok yang menunjukkan 

pembagian yang ada berdasarkan rumusan masalah. Penyajian data dalam 



penelitian kualitatif umumnya disediakan dalam bentuk naratif matriks, gambar, 

grafik, jaringan, bagan, tabel, skema, ilustrasi, dan sebagainya agar data yang 

disajikan dalam persiapan analisis terlihat lebih jelas, lebih detail dan lebih dapat 

diandalkan, serta mudah untuk dipahami. Penyajian data ini disusun dengan 

sistematik, berdasarkan topik utama agar mudah dipahami interaksi antara bagian-

bagian dalam keseluruhan konteks, tidak terlepas antara satu sama lainnya.  

3. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing)  

 Penarikan kesimpulan adalah aktivitas penjelasan hasil analisis dan 

interpretasi data. Penarikan kesimpulan ini hanyalah salah satu aktivitas atau 

kegiatan konfigurasi yang lengkap. Penarikan kesimpulan ini berbeda dengan 

penarikan kesimpulan kuantitatif yang terkait dengan pengujian hipotesis,  

penarikan kesimpulan harus diverifikasi selama penelitian berlangsung agar bisa 

dipertanggungjawabkan. Arti yang muncul dari data harus selalu diuji kebenaran 

dan konsistensinya untuk memastikan efektivitasnya (Dr.farida Nugrahani, 2014)  

3.9. Teknik Keabsahan Data 

Keabsahan Data adalah konsep utama yang diperbaharui dari konsep validitas 

dan reabilitas data menurut versi positivisme yang disesuaikan dengan tuntutan 

pengetahuan kriteria dan paradigma. Dalam paradigma kualitatif untuk 

memperoleh keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan data dengan 

menggunakan:  

3.9.1. Triangulasi Data 

Triangulasi adalah teknik untuk memeriksa keabsahan data dengan 

menggunakan sesuatu selain data yang berarti untuk tujuan pemeriksaan atau 

perbandingan data yang relevan. Triangulasi yang paling banyak digunakan 



adalah pemeriksaan keabsahan data berdasarkan sumber lainnya. Tiangulasi 

dibedakan menjadi empat macam sebagai teknik keabsahan data, yaitu : 

1. Triangulasi Sumber 

 Triangulasi sumber adalah triangulasi yang menginstruksikan peneliti 

untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber yang ada, karena data yang 

sama atau sejenis akan lebih bagus kebenarannya jika digali dari sumber yang 

berbeda. Misalnya :  

a. Bandingkan data yang diamati dengan hasil wawancara 

b. Bandingkan apa yang orang katakan secara publik maupun pribadi. 

c. Bandingkan apa yang dikatakan dengan apa yang terlihat sepanjang waktu 

d. Bandingkan keadaan dan pandangan seseorang dengan pandangan orang 

lain dalam kelas social yang berbeda. 

e. Bandingkan hasil wawancara dengan pertanyaan yang tercatat dalam 

dokumen yang relevan. 

2. Triangulasi Metode 

Triangulasi metode merupakan triangulasi yang bisa ditempuh dengan cara 

menggali data yang sama dengan metode yang berbeda. Dalam triangulasi 

metode ada dua jenis strategi yaitu pengecekan derajat kepercayaan dari 

temuan hasil penelitian menggunakan beberapa teknik dan pengecekan derajat 

kepercayaan dari beberapa sumber data dengan metode yang serupa. 

3. Triangulasi Peneliti  



 Triangulasi peneliti adalah pemeriksaan keakuratan data dengan 

memanfaatkan peneliti lain untuk pengecekan data.  Pemanfaatan keahlian 

peneliti lain sangat membantu mengurangi ketidak cermatan dalam rangka 

pengumpulan data. Triangulasi peneliti juga dapat ditempuh dengan 

membandingkan hasil analisis peneliti pertama dengan peneliti yang lainnya. 

4. Triangulasi Teori  

 Triangulasi teori merupakan triangulasi yang bisa dicapai melalui 

penggunaan beberapa teori yang sama ketika dalam proses analisis data 

penelitian. Penjelasan banding yaitu sebagai berikut:  

a. Data yang dianalisis dengan teori kemudian dianalisis dengan teori yang 

lain sehingga ditemukan kesimpulan. 

b. Jika analisis telah menguraikan pola hubungan dan menyertakan penjelasan 

yang diperoleh melalui analisis, selanjutnya dicari penjelasan pembanding 

yang masuk logika. 

c. Secara induktif triangulasi teori dapat dilakukan dengan menyertakan 

pencarian teknik lain dalam organisasi data yang mungkin mengarahkan pada 

temuan lain. 

d. Secara logika dilakukan dengan cara memikirkan kemungkinan logis 

lainnya lalu kemudian melihat kemungkinan yang ditunjang oleh data. 

e. Melaporkan hasil penelitian yang disertai dengan penjelasan sebagaimana 

yang telah dikemukakan dalam triangulasi teori untuk meningkatkan 

kepercayaan. 



Triangulasi yang digunakan dalam keabsahan data dalam penelitian ini adalah 

triangulasi sumber (Dr.farida Nugrahani, 2014). 

3.10. Road Map 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

4.1. Hasil Penelitian 

4.1.1. Proses Penelitian 

 Pada bab ini akan dibahas mengenai hasil penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti selama proses penelitian di lapangan. Penelitian ini berlangsung bulan juli 

2021 di PT. Yudhistira Ghalia Indonesia Medan. Metode penelitian dilakukan 

dengan cara observasi dan wawancara mendalam terhadap informan yang telah 

ditetapkan oleh peneliti. Peneliti menentukan informan dengan cara total sampling 

atau teknik pengambilan sampel dengan cara keseluruhan dari jumlah populasi 

sebanyak 11 orang.  

 Peneliti memulai penelitian pada hari senin, 01 Juli  2021 dengan 

mendatangi pimpinan cabang Medan untuk menyampaikan maksud dan tujuan 

serta meminta izin untuk melakukan penelitian. Sebelum peneliti melakukan 

wawancara mendalam dengan informan, peneliti terlebih dahulu melakukan 

observasi di PT. Yudhistira Ghalia Indonesia, Jalan Durung no. 94, Sidorejo Hilir, 

Kec. Medan Tembung, kota Medan, Sumatera Utara pada hari Jumat, 02 Juli 

2021. Peneliti melakukan pendekatan dengan beberapa pekerja yang akan menjadi 

informan dalam penelitian yang dilakukan peneliti untuk membuat janji di hari 

lain untuk melakukan wawancara. 

  



 Sebelum melakukan wawancara dan membagikan kuisoner pada tanggal 

05 Juli 2021 kepada para pekerja bagian gudang, terlebih dahulu peneliti 

mewawancarai dan memberikan kuisoner kepada pimpinan PT. Yudhistira Ghalia 

Indonesia Medan yang bernama pak Andry. Setelah mewawancarai dan 

memberikan kuisoner kepada pimpinan PT. Yudhistira Ghalia Indonesia Medan, 

peneliti kemudian meminta ijin untuk mewawancarai dan membagikan kuisoner 

kepada pekerja bagian gudang. Setelah mendapatkan ijin dari pimpinan, peneliti 

langsung menuju bagian gudang untuk mewawancarai dan memberikan kuisoner 

kepada pekerja bagian gudang. Peneliti melakukan wawancara pertama kali pada 

informan yang merupakan pekerja di PT.Yudhistira Ghalia Indonesia Medan 

ketika jam istirahat kerja. Informan pertama bernama Mulyadi berusia 39 Tahun. 

Sebelum melakukan wawancara peneliti menjelaskan sedikit mengenai tujuan 

penelitian lalu membagikan kuesioner sambil mewawancarai dan bertanya 

mengenai pekerjaan di PT. Yudhistira Ghalia Indonesia. Ketika wawancara 

berlangsung, peneliti merasa bahwa informan pertama memberikan jawaban yang 

dibutuhkan. Informan pertama tersebut menjawab dengan panjang lebar, ditambah 

peneliti terus memancing atau menggali lagi jawaban dari informan agar data 

yang dibutuhkan lengkap dan mendalam. Setelah melakukan wawancara peneliti 

meminta izin untuk berfoto bersama sewaktu peneliti bertanya sebagai 

dokumentasi penelitian. Informan Mulyadi menanyakan apakah informasi yang 

diberikannya sudah cukup untuk memenuhi data yang dibutuhkan atau belum dan 

beliau bersedia untuk dihubungi kembali jika peneliti membutuhkan informasi 

tambahan.  

 Peneliti kemudian mendatangi informan ke dua untuk melakukan 

wawancara di hari yang sama dengan informan pertama pada saat jam istirahat. 



Informan kedua bernama Anwar Sani Hasibuan yang berusia 34 Tahun. Jawaban 

yang diberikan oleh informan kedua juga cukup  panjang dan ditambah lagi 

peneliti menggali informasi yang diberikan Anwar Sani sehingga informasi yang 

diberikan lengkap dan sesuai dengan informasi yang peneliti butuhkan. Pada saat 

melakukan wawancara peneliti meminta izin kepada informan kedua untuk 

mengambil foto saat wawancara sebagai dokumentasi penelitian. 

 Pada tanggal 06 Juli 2021, peneliti kembali mendatangi PT. Yudhistira 

Ghalia Indonesia Medan untuk melakukan wawancara kepada informan ketiga 

dan keempat. Informan Ketiga bernama Erwinsyah yang berusia 42 Tahun. 

Sebelum melakukan wawancara mendalam dengan informan, peneliti terlebih 

dahulu menjelaskan tujuan wawancara yang peneliti lakukan yaitu untuk 

mengatahui Faktor – Faktor Penyebab Keluhan Musculoskeletal Disorders 

(MSDs) Pada Pekerja Distribusi di PT. Yudhistira Ghalia Indonesia Medan. 

Informan ke tiga menjawab dengan memberikan jawaban yang cukup panjang 

atas pertanyaan yang peneliti berikan, ditambah lagi peneliti terus menggali 

jawaban informan agar data yang didapatkan sesuai dengan kebutuhan penelitian. 

Sebelum wawancara selesai peneliti meminta izin kepada informan ketiga untuk 

mengambil foto sebagai dokumentasi penelitian pada saat wawancara sedang 

berlangsung. 

 Kemudian peneliti mendatangi informan ke empat dan informan keempat 

bersedia untuk diwawancarai. Informan keempat bernama Muhammad Hanawi 

Hasibuan yang berusia 27 Tahun. Peneliti memperkenalkan diri kepada informan 

keempat dan menyampaikan maksud peneliti untuk mewawancarai informan. 

Informan ke empat bersedia untuk diwawancarai pada hari itu juga dan 



wawancara pun berlangsung. Informan keempat masih terlihat kaku dan canggung 

ketika ditanyai oleh peneliti, kemudian peneliti berusaha untuk mencairkan 

suasana dengan mengobrol santai sambil bertanya-tanya mengenai kegiatan 

informan diluar pekerjaan. Setelah informan keempat mulai relaks dan nyaman 

peneliti pun kemudian kembali mewancarai informan serta meminta izin untuk 

mengambil foto pada saat wawancara berlangsung sebagai dokumentasi 

penelitian. Setelah Peneliti selesai mengambil foto bersama informan hanawi, 

peneliti kemudian pamit pulang dikerenakan jam istirahat pekerja sudah selesai 

dan harus melanjutkan pekerjaannya lagi. Sebelum pulang peneliti  mendatangi 

dan membuat janji kepada calon informan ke lima untuk meminta waktunya besok 

guna untuk melanjutkan wawancara untuk memenuhi tugas peneliti peneliti. 

Keesokan harinya, tanggal 07 juli 2021 peneliti mendangi kembali PT. 

Yudhistira Ghalia Indonesia Medan pada pukul 12.00 wib tepatnya pada saat jam 

istirahat pekerja. Sebelum melakukan wawancara peneliti berbincang bincang 

ringan dengan informan pertama yang sedang istirahat sembari menunggu 

informan ke lima yang masih sedang melakukan pekerjaannya untuk melakukan 

wawancara. Informan kelima bernama Asmar Husein yang berusia 32 Tahun.  

Setelah pekerjaan informan kelima selesai, peneliti meminta izin sekali lagi 

kepada informan kelima untuk melakukan wawancara sesuai janji yang telah 

dibuat. Setelah mendapat izin untuk melakukan wawancara, peneliti langsung 

melontarkan beberapa pertanyaan kepada informan yang dijawab dengan cukup 

detail. Sebelum mengakhiri wawancara kepada informan kelima peneliti meminta 

izin untuk mengambil foto pada saat peneliti mewanwancari informan ke lima. 



Setelah selesai melakukan wawancara kepada informan kelima, peneliti 

langsung mendatangi informan keenam. Informan keenam bernama Rajali Saragih 

yang berusia 30 tahun. Tidak mengulur waktu lagi peneliti langsung melakukan 

wawancara yang mendalam kepada informan dikarenakan jam istirahat pekerja 

hampir selesai. Peneliti memberikan pertanyaan – pertanyaan yang berhubungan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan dijawab dengan lengkap dan 

detail oleh informan Rajali. Tidak lupa sebelum mengakhiri wawancara peneliti 

mengambil foto bersama informan rajali untuk dokumentasi penelitian. 

 Pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 peneliti kembali mendatangi PT. 

Yudhistira Ghalia Indonesia untuk melanjutkan penelitian dengan melakukan 

wawancara kepada informan ke tujuh. Informan ke tujuh bernama Suharjo atau 

biasa dipanggil dengan sebutan wakno. Informan ketujuh merupakan pekerja yang 

paling tua di bagian gudang dengan umur 52 tahun dan merupakan pekerja lama 

yang sudah bekerja selama 17 tahun. Sebelum melakukan wawancara peneliti 

menjelaskan kepada informan tujuan dilakukannya penelitian ini. 

 Pada saat wawancara berlangsung, peneliti merasa informan wakno 

memberikan jawaban yang dibutukan dengan lengakp dan jelas. Peneliti terus 

menggali dan memancing jawaban dari informan wakno  agar mendapatkan 

jawaban yang dibutuhkan dalam penelitian. Ditengah – tengah wawancara peneliti 

meminta izin kepada informan wakno untuk mengambil foto sebagai dokumentasi 

penelitian. Setelah 15 menit peneliti melakukan wawancara dan merasa cukup 

mendapatkan jawaban yang diinginkan, peneliti langsung mengakhiri wawancara 

dan mengucapkan terimakasih. 



Kemudian Peneliti mendatangi informan ke delapan yang baru saja selesai 

makan, peneliti langsung meminta izin kepada informan ke delapan untuk 

melakukan wawancara dan informan memberikan izin lalu peneliti langsung 

memulai wawancara. Informan ke delapan bernama Dahono Sudarmo yang 

berusia 45 Tahun. Informan Dahono atau yang biasa di panggil dono sudah 

bekerja di PT. Yudhistira Ghalia Indonesia selama 16 Tahun. Ketika di 

wawancarai, informan dono menjawab pertanyaan yang diberikan peneliti dengan 

tenang dan jelas. Peneliti merasa informan dono memberikan informasi yang 

lengkap dan akurat untuk penelitian yang dilakukan peneliti. Sebelum wawancara 

selesai peneliti mengambil foto pada saat wawancara masih berlangsung atas izin 

informan untuk dokumentasi penelitian. Setelah wawancara selesai peneliti 

mengucapkan terimakasih dan pamit untuk pulang rman kepada informan dono 

serta informan yang lain. 

 Keesokan harinya pada tanggal 09 Juli 2021 peneliti kembali 

mendatangi PT. Yudhistira Ghalia Indonesia Medan untuk melanjutkan 

wawancara kepada informan ke Sembilan. Namun sebelum melanjutkan 

wawancara kepada informan ke Sembilan, sepuluh, dan sebelas peneliti meminta 

izin kepada pimpinan untuk melanjutkan wawancara terakhir. Setelah pimpinan 

meberikan izin, peneliti langsung menemui informan ke Sembilan untuk 

melakukan wawancara. Informan ke Sembilan bernama Nahafal Siregar yang 

berusia 40 Tahun. Informan ilham pada saat wawancara menjawab pertanyaan 

dengan kaku dan tidak lengkap sehingga peneliti menggali kembali jawaban 

informan agar mendapatkan jawaban yang diinginkan. Setelah mendapatkan 

jawaban yang diinginkan peneliti meminta izin untukan melakukan foto bersama 

pada informan ke Sembilan untuk dokumentasi penelitian. 



Setelah selesai mewawancarai informan ke Sembilan peneliti langsung 

mendatangai informan ke sepuluh. Informan ke sepuluh bernama Farez Sabara 

yang berusia 37 Tahun. Pada saat peneliti mendatangi informan, informan muliadi 

sedang istirahat dan peneliti langsung memiminta izin untuk melakukan wwancara 

dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada informan. Setelah mendapatkan 

izin, peneliti langsung memulai wawancara. Setelah selesai wawancara peneliti 

mengambil foto dengan informan muliadi untuk dokumentasi penelitian atas izin 

informan muliadi. Kemudian peneliti pamit kepada informan untuk melanjutkan 

wawancara terakhir pada informan ke sebelas.  

Informan ke sebelas bernama Ilham Said yang berusia 42 Tahun. Ketika 

peneliti mendatangi informan Napal, informan tersebut menyambut dengan ramah 

peneliti. Pada saat peneliti mewawancarai informan, informan Ilham menjawab 

dengan lengakp dan jelas setiap pertanyaan yang diberikan oleh peneliti. Setelah 

17 menit peneliti melakukan wawancara, peneliti meminta untuk foto bersama 

sebagai dokumentasi. 

Metote penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data yang ingin di 

olah oleh peneliti bukan hanya wawancara mendalam dengan beberapa informan 

namun peneliti juga melakukan observasi partisipasi dalam beberapa kegiatan 

yang dilakukan pekerja gudang di PT. Yudhistira Ghalia Indonesia Medan.  

4.1.2. Profil Informan 

4.1.2.1. Profil Mulyadi 

 

Nama Lengkap              : Mulyadi 



Nama Panggilan            : Adi 

Usia                               : 39 Tahun 

Jenis Kelamin                : Laki – Laki 

Tempat, Tanggal Lahir  : Medan, 26 Januari 1982 

IMT                                : 21,45 (Normal) 

 Mulyadi adalah informan pertama peneliti. Mulyadi merupakan pekerja di 

PT. Yudhistira Ghalia Indonesia Medan yang lahir di medan pada 26 Januari 

1982. Secara fisik, Muyiadi memiliki Postur tubuh yang terbilang cukup tinggi 

yaitu 170 cm dengan berat badan 62 kg. Laki- laki yang berusia 39 Tahun ini 

memiliki ciri – ciri tubuh berkulit hitam dan bermata besar dengan alis cukup 

tebal dan memiliki rambut yang ikal. Informan Mulyadi termasuk orang yang 

ramah, terbukti dengan senyuman yang diberikannya saat menyambut peneliti 

ketika datang untuk wawancara.  

 

4.1.2.2. Profil Anwar Sani 

 

Nama Lengkap              : Anwar Sani Hasibuan 

Nama Panggilan            : Nuar 

Usia                               : 34 Tahun 

Jenis Kelamin                : Laki – laki  

Tempat, Tanggal Lahir  : Medan, 16 Agustus 1986 



IMT                                 : 22,03 (Normal) 

 Anwar Sani Hasibuan adalah informan kedua peneliti. Informan Anwar 

sani atau biasa dipanggil nuar merupakan salah satu pekerja di PT. Yudhistira 

Ghalia Indonesia Medan yang lahir di Medan tanggal 16 Agustus 1986 dan 

merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Laki – laki yang berusia 34 Tahun 

ini memiliki tinggi badan yang terbilang tinggi yaitu 172 cm dengan berat 65 kg 

dengan wajah yang tirus, berhidung mancung, dan berkulit hitam. Kesan pertama 

yang dilihat dari informan Anwar ketika bertemu orang baru adalah sosok yang 

sangat ramah  dan pada saat melakukan wawancara informan sangat humoris. 

4.1.2.3. Profil Erwinsyah 

 

Nama Lengkap              : Erwinsyah 

Nama Panggilan            : Erwin 

Usia                                : 42 Tahun 

Jenis Kelamin                : Laki – Laki 

Tempat, Tanggal Lahir  : Medan, 10 April 1979 

IMT                                : 26, 2  

 Informan ketiga bernama Erwinsyah atau yang akrab dipanggil Erwin 

merupakan pekerja di PT. Yudhistira Ghalia Indonesia Medan. Informan Erwin 

secara fisik, memiliki ciri – ciri berkulit sawo matang dan menggunakan kaca 

mata. Informan Erwin juga berhidung besar, memiliki bibir yang tebal dan badan 

yang terbilang gemuk dengan berat 74 kg serta tinggi 168 cm. 



4.1.2.4. Profil Muhammad Hanawi Hasibuan 

 

Nama Lengkap           : Muhammad Hanawi Hasibuan 

Nama Panggilan          : Ucok 

Usi                               : 27 Tahun 

Jenis Kelamin               : Laki – Laki 

Tempat, Tanggal Lahir  : Medan, 23 Oktober 1994 

IMT                                : 19, 5 ( Normal) 

 Informan keempat bernama Muhammad Hanawi Hasibuan atau yang lebih 

dikenal dengan panggilan Ucok. Informan Ucok secara fisik memiliki ciri -  ciri 

warna kulit sawo matang, memiliki hidung yang mancung dan postur badan yang 

kurus dengan berat 55 kg serta tinggi 168 cm. Informan Ucok merupakan orang 

yang pendiam dan  kaku terhadap orang baru terlihat saat kesan pertama bertemu 

peneliti, beliau hanya berbisaca ketika ditanya saja, tidak lebih. Namun, peneliti 

mencoba untuk menghangatkan suasana dengan berbincang – bincang ringan 

mengenai kegiatan beliau selain bekerja di Pt. Yudhistira Ghalia Indonesia 

Medan.  

4.1.2.5.  Profil Asmar Husein Hasibuan  

 

Nama                             :  Asmar Husein Hasibuan 

Nama Panggilan            : Asmar 

Usia                               : 32 Tahun 



Jenis Kelamin                : Laki – Laki 

Tempat, Tanggal Lahir  : Medan, 18 Maret 1988 

IMT                                 : 18, 8 (Normal) 

 Informan ke lima bernama Asmar Husein Haibuan atau yang biasa di 

panggil Asmar merupakan abang dari informan ke empat yaitu Muhammad 

Hanawi Hasibuan atau Ucok yang juga merupakan pekerja di PT. Yudhistira 

Ghalia Indonesia Medan. Informan Asmar secara fisik lebih kecil dari adiknya  

Ucok dengan tinggi 163 cm dan berat 50  kg dan memiliki kulit yang sedikit gelap 

dengan wajah tirus dan alis yang tebal. Informan asmar lebih pendiam dari 

adiknya tetapi tetap memiliki kesan yang ramah pada orang baru. 

4.1.2.6.  Profil Rajali Saragih 

 

Nama Lengkap             : Rajali Saragih 

Nama Panggilan            : Jali 

Usia                               : 30 Tahun 

Jenis Kelamin                : Laki – Laki 

Tempat, Tanggal Lahir  : Medan, 07 April 1987 

IMT                                : 24, 5  

 Informan ke enam bernama Rajali Saragih yang biasa dipanggil Jali 

merupakan salah satu pekerja dibagian gudang PT. Yudhistira Ghalia Indonesia 

Medan. Secara fisik, informan Jali memiliki kulit berwarna kuning langsat dan 

memiliki rambut yang tebal dengan warna hitam legam, hidung yang bangir serta 



mata yang besar dengan alis yang tebal. Informan Jali juga memiliki postur badan 

yang berisi dengan berat badan 65 kg dan tinggi 163 cm. 

4.1.2.7.  Profil Suharjo 

 

Nama Lengkap             : Suharjo 

Nama Panggilan            : Wakno 

Usia                               : 52 Tahun 

Jenis Kelamin                : Laki – Laki 

Tempat, Tanggal Lahir  : Medan, 03 April 1969 

IMT                                : 24,11 

 Informan ke tujuh bernama Suharjo atau yang akrab di sapa Wakno oleh 

seluruh pekerja di PT. Yudhistira Ghalia Indonesia Medan. Informan wakno 

merupakan salah satu pekerja yang sudah bekerja selama 17 Tahun. Secara Fisik, 

Informan Wakno memiliki warna kulit sedikit gelap dan  postur badan yang berisi 

dengan perut sedikit buncit, dengan berat badan 68 kg dan tinggi 168 cm. Kesan 

prtama saat peneliti mewawancarai informan Wakno yaitu informan Wakno 

merupakan orang yang ramah serta humoris yang mudah membuat orang tertawa. 

4.1.2.8.  Profil Dahono Sudarmo 

 

Nama Lengkap              : Dahono Sudarmo 

Nama Panggilan             : Dono 



Usia                                : 45 Tahun 

Jenis Kelamin                 : Laki – Laki 

Tempat, Tanggal Lahir   : Medan, 27 Oktober 1976 

IMT                                 : 19, 8 

 Informan ke delapan bernama Dahono Sudarmo atau dono yang 

merupakan salah satu pekerja dibagian gudang PT. Yudhistira Ghalia Indonesia 

Medan. Informan Dono merupakan adik dari informan Suharjo atau Wakno yang 

juga sudah bekerja cukup lama yaitu selama 16 Tahun. Secara fisik, Informan 

Dono memiliki postur tubuh yang kurus dengan berat 54 kg dan tinggi 165 cm. 

Informan Dono juga memiliki wajah yang tirus dengan mata yang besar serta alis 

yang tebal.  

4.1.2.9.  Profil Napal Siregar 

 

Nama Lengkap             : Nahafal Siregar 

Nama Panggilan            : Napal 

Usia                                : 40 Tahun 

Jenis Kelamin                 : Laki – Laki 

Tempat, Tanggal Lahir   : Medan, 07 September 1979 

IMT                                 : 22,05 

 Informan ke Sembilan bernama Nahafal Siregar ataubiasa dipanggil napal 

yang juga merupakan pekerja dibagian gudan PT. Yudhistira Ghalia Indonesia 



Medan. Informan Napal merupakan orang yang pendiam dan  kaku terhadap 

orang baru terlihat saat kesan pertama bertemu peneliti, beliau hanya berbisaca 

ketika ditanya saja, tidak lebih. Namun, peneliti mencoba untuk menghangatkan 

suasana dengan berbincang – bincang ringan mengenai kegiatan beliau selain 

bekerja di Pt. Yudhistira Ghalia Indonesia Medan. Dan setelah itu beliau mulai 

senang bercerita dan menjawab lebih panjang dari sebelimnya. Secara fisik, 

informan Napal memiliki mata yang kecil, hidung yang bangir, dan memiliki 

warna kulit sawo matang. Informan napal juga memiliki postur tubuh dengan 

berat 60 kg dan tinggi 165 cm.  

4.1.2.10. Profil Farez Sabara 

 

Nama Lengkap              : Farez Sabara 

Nama Panggilan            : Farez 

Usia                                : 37 Tahun 

Jenis Kelamin                 : Laki – Laki 

Tempat, Tanggal Lahir   : Medan, 02 Februari 1984 

IMT                                 : 30,06 

 Informan ke sepuluh bernama Farez Sabara yang bisanya di panggil Farez 

secara fisik memiliki badan yang besar dengan berat 95 kg dan tinggi 178 cm. 

Informan Farez juga memiliki tulang pipi yang tinggi dengan hidung yang 

mancung dan memiliki rambut yang tipis dengan warna rambut hitam. Informan 



Ilham sama seperti informan lain memiliki sikap yang ramah dan memiliki selera 

humor yang tinggi. 

4.1.2.11. Profil Ilham Said 

 

Nama Lengkap             : Ilham Said 

Nama Panggilan            : Ilham 

Usia                                : 42 Tahun 

Jenis Kelamin                 : Laki – Laki  

Tempat, Tanggal Lahir   : Medan, 24 februari 1978 

IMT                                  : 29,4 

 Informan ke sebelas memiliki nama lengkap Ilham Said atau biasa 

dipanggil Ilham yang merupakan salah satu pekerja yang bekerja dibagian gudang 

PT. Yudhistira Ghalia Indonesia Medan. Secara fisik, informan ilham meliki 

hidung yang bangir dan mempunyai kumis yang tebal dan alis yang juga sama 

tebalnya. Postur badan yang dimiliki oleh informan Ilham cukup besar dengan 

berat 80 kg, namun tidak terlalu tinggi yaitu 165 cm. Kesan pertama peneliti lihat 

dari Informan Ilham adalah oaring yang yang tegas dalam bersikap ataupun 

berbicara tetapi tetap sangat ramah.  

4.1.2.12. Profil Andry Riswandi  

Nama Lengkap             : Andry Riswandi 

Nama Panggilan            : Andry 

Usia                                : 45 Tahun 



Jenis Kelamin                 : Laki – Laki  

Tempat, Tanggal Lahir   : Medan, 07 Januari 1976 

Informan ke sebelas memiliki nama lengkap Andry Riswandi atau biasa dipanggil 

Andry yang merupakan pimpinan di PT. Yudhistira Ghalia Indonesia Medan. 

Secara fisik, informan Andry meliki hidung yang mancung, berkulit putih dan 

tinggi serta tidak memiliki rambut alias botak. Informan kedua belas ini juga 

menggunakan kaca mata dan selalu berpakaian rapi.  Postur badan yang dimiliki 

oleh informan Andry cukup besar dengan berat 85 kg dan memiliki tinggi yaitu 

175 cm.  Kesan pertama peneliti ketika bertemu Informan Andry adalah orang 

yang tegas dalam bersikap ataupun berbicara tetapi tetap sangat ramah.  

4.1.3. Hasil Wawancara Informan 

 

Informan Pertama Mulyadi 

Jadwal Wawancara :  Senin, 05 Juli 2021 

Pukul                       :  12.00 WIB 

Tempat                    :  PT. Yudhistira Ghalia Indonesia Medan jalan Durung no. 94 

                    Informan Mulyadi mengalami keluhan nyeri pada leher setiap musim 

buku. Beliau mengatakan telah bekerja di PT. Yudhistira Ghalia Indoesia Medan  

selama 10 Tahun. 

Saya bekerja di PT. Yudhistira Ghalia Indoesia Medan ini sudah 

selama 10 Tahun Tri. Kalau mengalami nyeri leher sih sering tri apalagi kalau di 

musim buku. Biasanya itu kalau musim dari bulan 6 sampai bulan 8 Tri.  



 

Gambar 4.1. pegawai gudang  

                 Informan Mulyadi mengaku selain mengalami keluhan nyeri pada 

leher, beliau juga mengalami keluhan nyeri pada punggung ketika musim buku. 

   Iya Tri, Kalau nyeri punggung pastilah. Itu kalau pulang kerja baru 

terasa punggungnya sakit sampai saya minta pijitin sama orang rumah. Itu 

biasanya waktu musim buku juga saya sering mengalami nyeri punggung.  

                                    Informan Mulyadi menceritakan bahwa beliau menceritakan bahwa 

akhir – akhir ini beliau mengalami nyeri pada pergelangan tangan dikarenakan 

ketika peneliti mewawancarai informan Mulyadi bertepatan dengan musim buku. 

 Nyeri pada pergelangan tangan saya juga sering saya alami akhir- 

akhir ini. Karenakan ini masi musim buku, jadi buku yang mau di pindahkan ke 

gudang itu banyak jadi pastilah mengalami nyeri pada pergelangan tangan. 



                   Informan Mulyadi juga mengiyakan peneliti ketika ditanyai perihal 

mengalami keluhan pada bahu. Informan Mulyadi mengaku bahwa beliau juga 

sering mengalami keluhan nyeri pada bahu. 

Pada bahu pasti jugalah, karenakan posisi ngangkat bukunya kadang- 

kadang menggunakan bahu. Jadi selesai ngangkat buku itu pasti bahunya terasa 

sakit dan pegal. 

 

Gambar 4.2. pegawai gudang angkat barang 

                  Informan Mulyadi juga mengakui bahwa beliau mengalami nyeri pada 

pinggang dikarenakan suka membungkuk ketika mengangkat buku dengan berat 

sampai 30 kg. 

 Pinggang saya juga sakit sih, karenakan ngangkat bukunya suka 

membungkuk. Jadi beberapakali ngangkat buku suda sakit pinggangnya. 

                   Informan Mulyadi mengaku bahwa beliau tidak merokok. Beliau 

mengatakan bahwa  merokok dapat merusak kesehatan. 



  Kalau merokok sih saya enggak Tri. Karena dari dulu emang saya 

enggak suka merokok, kan merokok dapat merusak kesehatan, apalagi kesehatan 

kantong. Mending duit nya saya kasih istri saya buat belanja dari pada saya 

bakar.  

 

Informan kedua Anwar Sani 

Jadwal           : Senin, 05 Juli 2021 

Pukul             : 12.30 WIB 

Tempat           : PT. Yudhistira Ghalia Indonesia Medan jalan Durung no. 94 

                                     Informan Anwar Sani bergabung dan bekerja di PT. Yudhistira Ghalia 

Indonesia Medan pada  tahun 2017. Informan Anwar Sani mengatakan bahwa 

beliau kadang mengalami nyeri dileher.  

 Abang sudah kerja selama 4 Tahun dek di sini dari mulai tahun 2017. 

Pertama kali kerja abang belum kerja dibagian gudang, dulu abang kerjanya jadi 

satpam, baru tahun 2019 kemaren abang dipindahin jadi bagian gudang, ya 

abang lebih senang kerja dibagian gudanglah dek, walau kerja nya lebih berat 

ngangkut dan nyusunin buku tapi gajinya lebih besar. Kalau untuk nyeri leher 

kadang – kadang abang rasakan, apalagi saat musim buku gini dek. 

Informan Anwar sani mengatakan bahwa beliau tidak mengalami 

keluhan nyeri pada punggung. 

             Kalau nyeri pada punggung sih abang gak pernah ngalami dek 

karena waktu abang ngangkat buku, bukunya gk abang letak di punggung abang. 



  

Gambar 4.3. pegawai gudang mengangkat barang 

                                  Informan Anwar Sani menceritakan bahwa beliau kadang- kadang 

mengalami keluhan nyeri pergelangan tangan pada saat musim buku dikarenakan 

banyaknya buku yang harus di angkut dari satu konteiner untuk di pindahkan ke 

dalam gudang dan disusun. 

 Pergelangan tangan abang si kadang – kadang terasa nyeri juga dek 

apalagi saat musim buku gini masuknya buku satu konteiner yang harus diangkat 

dan disusun digudang dek. Jadi karena abang ngangkat bukunya didepan badan 

jadi tumpuhan buku itu ada ditangan abang.mangkanya pergelangan abang 

kadang – kadang suka nyeri. 

  Informan Anwar Sani mengaku bahwa beliau tidak mengalami 

Keluhan nyeri pada bahu. 

 Kalau bahu abang sama kayak punggung abg dek, gak ada terasa nyeri 

karena emang waktu ngangkat buku itu bukunya gak abang  letak dibahu abang. 



Jadikan bahu abang gk menahan beban. Jadi abang ya sama sekali gak ada 

merasa nyeri di bahu abang.  

 

Gambar 4.4. pekerja gudang 

Informan Anwar Sani memberikan jawaban bahwa beliau tidak 

mengalami keluhan nyeri pada pinggang. 

Kalau untuk pinggang abang juga gak ada ngalami nyeri dek, sama kayak 

bahu sama punggung abang gak ada terasa nyeri.  

Informan Anwar Sani mengaku bahwa beliau merupakan perokok 

aktif. Beliau mengatakan bahwa beliau dapat menghabiskan 2 kotak rokok dala 

satu hari. 

Ya kalau merokok pastilah dek. Kalau udah merokok mau sampai 2 kotak 

dalam sehari itu. Ya kalau bisa dibilang perokok aktif ya abang perokok aktif.   

 



Informan ketiga Erwinsyah 

Jadwal Wawancara : Selasa, 06 Juli 2021 

  Pukul                       : 12.00 WIB 

Tempat                     :  PT. Yudhistira Ghalia Indonesia Medan jalan Durung no. 

94  

Informan Erwinsyah mengatakan bahwan beliau sudah bekerja di PT. 

Yudhistira Ghalia Indonesia Medan 12 Tahun. Selama bekerja, Informan Erwinsyah 

mengaku bahwa beliau terkadang mengalami keluhan nyeri leher. 

Saya bekerja di sini sudah lama, ada lah 12 tahun saya kerja disini. Kalau 

nyeri di leher ya kadang-kadang saya rasakan setelah selesai bekerja. Apalagi kan 

sekarang lagi musim buku Tri, jadi ya kerjanya juga lebih banyak kadang sampai 

malam. 

                         Informan Erwinsyah menyampaikan bahwa beliau jarang mengalami keluhan 

nyeri pada punggung,  tetapi pernah dialami oleh beliau.  

                   Kalau untuk nyeri di punggung sih jarang saya alami Tri, cumin sesekali 

pernahlah saya alami tapi gak smpek parah gitu nyerinya sekedar ngilu - ngilu gitu, 

bisalah udah faktor umur  Tri..  

Informan Erwinsyah mengatakan bahwa beliau tidak pernah mengalami 

keluhan nyeri pada pergelangan tangan. 

Pergelangan tangan saya sih gk pernah sakit ya tri selama kerja disini, 

mungkin karna waktu ngangkat buku itu saya menggunakan bahu, jadi buku itu 

tumpuhannya dibahu saya.  



 

Gambar 4.5. pekerja gudang angkat pakai tangan 

Nyeri pada bahu, dikarenakan pada saat mengangkat buku beliau 

menggunakan Informan Erwinsyah menyampaikan bahwa beliau sering mengalami 

keluhan nyeri pada bahu. 

Bahu seringlah saya alami nyeri Tri, karenakan waktu ngangkat buku itu 

saya pakai bahu saya sebagai tumpuhan buku itu. Jadi setelah bekerja pasti bahunya 

suka pegal, kadang nyeri juga. 

Informan Erwinsyah mengaku bahawa beliau terkadang merasakan 

keluahan nyeri pada pinggang. Dikarenan sering membungkuk pada saat menyusun 

buku di gudang. 

Kalau nyeri pada pinggang  kadang – kadang juga saya alami Tri, 

karenakan saya gak hanya ngangkat buku ke gudang tapi juga disusun  jadi saya 



sering membungkuk, ya karena sering membungkuk itu jadi kadang pinggang saya 

suka nyeri.  

 

Gambar 4.6. pekerja gudang saat bekerja 

                              Informan Erwinsyah mengatakan bahwa beliau tidak merokok baik sebelum 

bekerja maupun setelah bekerja di PT. Yudhistira Ghalia Indonesia Medan. 

 

Informan keempat Muhammad Hanawi Hasibuan 

Jadwal Wawancara : Selasa, 06 Juli 2021 

Pukul                       : 12.30 WIB 

Tempat                    :  PT. Yudhistira Ghalia Indonesia Medan jalan Durung no. 94  



Informan Muhammad Hanawi Hasibuan mengatakan bahwa informan sudah 

bekerja di PT. Yudhistira Ghalia Indonesia hampir 4 tahun. Informan Muhammad 

Hanawi Hasibuan mengatakan bahwa informan tidak merasakan keluhan nyeri pada 

leher. 

Saya bekerja disini sudah 3 tahunan hampir 4 tahun lah dek dari tahun 

2017 akhir kalau gak salah. Kalau untuk nyeri pada leher, saya tidak pernah 

merasakanselama bekerja disini dek. 

 

Gambar 4.7. pegawai gudang di kantor 

Informan Muhammad Hanawi Hasibuan mengatakan bahwa informan 

terkadang merasakan nyeri pada punggung dikarenakan terlalu sering membungkuk 

pada saat menyusun buku kedalam gudang. 



Kalau punggung saya kadang – kdang mau nyeri karena saya sering 

membungku waktu nyusun buku kedalam gudang.  

         Informan Muhammad Hanawi Hasibuan mengatakan bahwa informan Tidak 

pernah merasakan nyeri pada pergelangan tangan. 

Kalau dipergelangan tangan saya sih gak pernah terasa nyeri sih dek. 

Informan Muhammad Hanawi Hasibuan mengaku pernah merasakan nyeri 

pada bahu tetapi tidak terlalu nyeri.   

       Nyeri di bahu pernah saya rasakan, tapi gak terlalu sakit kali. Ya paling 

kalau banyak buku masuk kayak sekarang ini saat musim buku, otomatis kerjaan jadi 

makin banyak. Jadi kadang pulang kerja baru terasa nyeri di bahu saya tapi ya 

sekedar nyeri ringan gak sampai  parah. 

 

Gambar 4.8. pegawai gudang ketika barang datang 



              Informan Muhammad Hanawi Hasibuan mengatakan tidak pernah 

merakasan keluhan nyeri pada pinggang. 

Kalau nyeri dipinggang sih gak pernah saya rasakan ya dek selama kerja 

disini.  

Informan Muhammad Hanawi Hasibuan mengaku bahwa informan 

merokok tetapi tidak terlalu sering. 

Saya merokok dek, tapi ya gak terlalu sering. Kalau saya mau merokok ya 

pengen merokok ya saya merokok. Tergantung mood saya dek. 

 

Informan kelima Asmar Husein Hasibuan 

Jadwal Wawancara : Rabu, 07 Juli 2021 

Pukul                       : 12.00 WIB 

Tempat                    :  PT. Yudhistira Ghalia Indonesia Medan jalan Durung no. 94  

Informan Asmar Husein Hasibuan mengatakan bahwa beliau telah bekerja 

di PT. Yudhistira Ghalia Indonesia Medan selama 5 Tahun. Informan Asmar Husein 

Hasibuan mengaku bahwa beliau Tidak merasakan keluhan nyeri pada leher selama 

bekerja. 

   Selama kerja disini saya gak pernah ngerasa nyeri di leher sih dek, ya 

paling pegal pegal biasa. ya namanya orang kerja kan pasti capek badan pegal – 

pegal. 

         Informan Asmar Husein Hasibuan mengaku terkadang merakasan keluhan 

nyeri pada punggung. 



Punggung kadang - kadang mau nyeri dek ya kayak pegal – pegal gitu. 

Kadang – kadang  ya dek gak setiap saat sakit. Kalau waktu banyak kerjaan aja. 

              Informan Asmar Husein Hasibuan mengatakan bahwa informan Selama 

bekerja di PT. Yudhistira Ghalia Indonesia Medan tidak pernah merasakan keluhan 

nyeri pada pergelangan tangan. 

Gak pernah ya dek, selama saya kerja disini gak pernah ngerasaan nyeri 

di pergelangan tangan. 

                          Informan Asmar Husein Hasibuan mengaku bahwa beliau terkadang 

merasakan keluhan nyeri pada bahu setelah selesai bekerja di karenakan banyak nya 

pekerjaan pada musim buku. 

Kalau nyeri di bahu kadang – kadang dek, biasa baru terasa waktu siap 

kerja tapi itu biasanya waktu musim buku sering terjadi, ya kayak sekarang ini kan 

lagi musim buku. Jadi kerjaan pun banyak. 



 

Gambar 4.9. pekerja gudang mengangkut barang  

Informan Asmar Husein Hasibuan mengakatan tidak pernah mengalami 

keluhan pada pinggang.  

Sama kayak pergelangan tangan saya tadi dek, pinggan saya gak pernah 

nyeri sih selama  kerja disini. 

Informan Asmar Husein Hasibuan memberitahukan bahwa informan sama 

sekali tidak merokok. 

Kalau untuk merokok saya sama sekali gak merokok dek, ya saya berfikir 

aja dari pada saya beli rokok mending duitnya saya kasih ke anak saya buat jajan 

kan. 

 



Informan keenam Rajali Saragih 

Jadwal           : Rabu, 07 Juli 2021 

Pukul             : 12.30 WIB 

Tempat           : PT. Yudhistira Ghalia Indonesia Medan jalan Durung no. 94 

 Informan Rajali Saragih menyampaikan bahwa informan sudah 

bekerja di PT.Yudhistira Ghalia Indonesia selama 6 tahun. Beliau mengaku sering 

merasakan keluhan nyeri pada leher. 

 Saya kerja di sini udah 6 tahun dek, kira - kira dari tahun 2015 lah. 

Kalau untuk ngerasain nyeri dileher apa sering dek. Apalagi saat musim buku gini 

kan. Jadi kadang siang kerja itu baru terasa nyeri sama pegal – pegal gitu. 

                             Informan Rajali Saragih mengatakan beahwa informan terkadang 

merasakan keluhan nyeri pada punggung. 

 Kalau punggung kadang- kadang mau terasa sakit dek, ya jenis sakit 

yang gak terlalu sakit sampai gak bisa ngapa – ngapain ya dek. Paling ngilu ngilu – 

ngilu gitu. 

 Informan Rajali Saragih mengaku tidak pernah merasakan keluhan 

nyeri pada pergelangan tangan. 

 Pergelangan saya sama sekali gak pernah nyeri atau sakit dek, 

mungkin karna waktu ngangkat buku saya menggunakan bahu ya dek. Jadi palingan 

bahu saya  yang sakit. 

  Informan Rajali Saragih mengatakan bahwa informan sering merakan 

keluhan nyeri pada bahu. 



Kalau bahu saya sering terasa nyeri, tapi ya nyeri ringan aja dek gak sampai 

buat  gabisa kerja lagi. Yaa paling ngilu – ngilu gitu setelah siap kerja. Tapi 

biasanya itu terjadi waktu musim buku gini dek. 

 

Gambar 4.10. pekerja mengangkut barang 

            Informan Rajali Saragih memberitahukan bahwa beliau tidak perna 

mengalami keluhan nyeri pada pinggang selama bekerja di PT. Yudhistira Ghalia 

Indonesia Medan. 

     Untuk pinggang belum pernah saya rasakan nyeri – nyeri gitu selama 

kerja disini dek. Ya mungkin karna tadi itu, saya ngangkat bukunya di bahu saya. Ya 

paling bahu saya lah yang sakit. 



              Informan Rajali Saragih mengaku bahwa informan merokok. Beliau 

mengatakan bahwa beliau termasuk perokok aktif yang dalam sehari mampu 

menghabiskan hampir 2 bungkus rokok. 

Saya merokok dek, ya bisa dibilang perokok aktif juga. Satu hari itu, bisa 

saya habiskan hampir 2 bungkus rokok. 

 

Informan ketujuh Suharjo 

Jadwal           : Kamis, 08 Juli 2021 

Pukul             : 12.00 WIB 

Tempat           : PT. Yudhistira Ghalia Indonesia Medan jalan Durung no. 94 

 Informan Suharjo memberitahukan bahwa beliau merupakan pekerja 

gudang yang paling lama bekerja di PT. Yudhistita yaitu selama 17 tahun. Beliau 

mengatakan sering mengalami keluhan nyeri pada leher. 

 Bapak sudah lama kerja di sini ada 17 tahun lamanya. Ya walaupu 

kerja saya gk ngangkat – ngakat buku kayak yang lain tapi untuk bagian nyusunin 

buku tetap bapak kerjakan, apalagi kan musim buku gini, mau itu kerjaanya baru 

beres malam hari. Kalau untuk nyeri di leher ya sering bapak rasakan. 

               Informan Suharjo memberitahunan bahwa beliau sering mengalami 

keluhan nyeri pada punggung. 

 Nyeri di punggung ya sering bapak rasakan tri, terasanya ya waktu 

dirumah ngilu – ngilu gitu punggungnya. Ya paling kalau uda dirumah, terasa ngilu 

gitu bapak minta pijatin anak bapak, ya walau imbalannya minta duit jajan. 



               Informan Suharjo mengatakan beliau sering merasakan nyeri pada 

pergelangan tangan. 

 Pergelangan tangan bapak ini juga sering nyeri tri, mungkin karna 

waktu nyusun buku tangannya uda capek kadang bapak paksakan aja tetap bapak 

susun. 

 Informan Suharjo mengaku bahwa beliau sering juga merasakan 

keluhan nyeri pada bahu. 

 Bahu bapak juga sering teras nyeri kalau siap kerja. Terasa denyut – 

denyut gitu, tapi setelah dipijat sama anak bapak tadi, biasanya langsung hilang.  

 

Gambar 4.11. mengangkut barang  



 Informan Suharjo mengatakan bahwa beliau sering mengalami 

keluhan nyeri pada pinggang. 

 Kalau pinggang bapak, sering juga tri bapak rasakan nyeri. Mungkin 

karena waktu kerja bapak sering membungkuk. 

 Informan Suharjo menyampaikan bahawa informan sudah tidak 

merokok dari sebelum menikah. Karena menurut beliau merokok hanya akan 

membuat keehatan terganggu dan membuang – buang uang saja. 

 Bapak dulu merokok waktu masih lajang, tetapi waktu mau menikah 

bapak berhenti merokok. Ya karena menurut bapak merokok bisa membuat 

kesehatan terganggu, selain itu rokok buat kita buang – buang uang. Ya mending 

duitnya bapak kasih istri bapak nanti kan buat belanja dari pada buat beli rokok. 

 

Informan kedelapan Dahono Sudarmo 

Jadwal           : Kamis, 09 Juli 2021 

Pukul             : 12.30 WIB 

Tempat           : PT. Yudhistira Ghalia Indonesia Medan jalan Durung no. 94 

Informan Dahono Sudarmo memeberitahukan bahwa beliau sudah bekerja 

di PT. Yudhistira Ghalia Indoensia Medan selama 16 tahun, setahun setelah 

informan Suharjo yang merupakan abang kandung dari informan Dahono Sudarmo 

bekerja. Informan Dahono Sudarmo  mengatakan bahwa beliau  terkadang 

mengalami keluhan nyeri pada leher. 



Bapak bekerja di sini sudah 16 tahun, setahun setelah abang bapak kerja 

disini. Taukan abang bapak yang mana, pak suharjo atau wakno kalau biasanya 

pkerja sini panggil. Kalau leher kadang – kadang bapak alaminyeri tadi, biasa baru 

terasa kalau pulang kerja. 

Informan Dahono Sudarmo mengatakan Terkadang merasakan keluhan 

nyeri pada punggung. 

Nyeri pada punggung juga kadang – kadang bapak rasakan Tri, mungkin 

karena bapak sering membungkuk juga waktu kerja. 

Informan Dahono Sudarmo mengaku tidak pernah mengalami keluhan nyeri 

pada pergelangan tangan. 

Kalau untuk nyeri di pergelangan tangan gak pernah bapak alami selama 

bapak kerja disini Tri. 

 



Gambar 4.12. mengangkut barang berisikan buku 

Informan Dahono Sudarmo mengatakan bahwa beliau sering merasakan 

keluhan nyeri ada bahu. 

Bahu bapak sering juga terasa nyeri apalagi saat musim buku gini. Banyak 

buku yang harus diangkut ke gudang. 

Informan Dahono Sudarmo mengaku tidak pernah mengalami keluhan nyeri 

pada pinggang. 

Nyeri pinggang si gak pernah bapak rasakan selama kerja disini Tri. 

Informan Dahono Sudarmo mengatakan bahwa beliau merokok tetapi tidak 

merupakan perokok yang aktif. 

Kalau untuk merokok ya bapak merokok tapi hanya sekedar aja. Kalau ada 

rokok ya bapak merokok kalau gk ada ya bapak gk merokok. 

 

Informan kesembilan Nahapal Siregar 

Jadwal           : Jumat, 09 Juli 2021 

Pukul             : 16.00 WIB 

Tempat           : PT. Yudhistira Ghalia Indonesia Medan jalan Durung no. 94 

 Informan Nahapal Siregar memberitahukan bahwa informan sudah 

bekerja di PT.Yudhistira Ghalia Indonesia Medan sejak tahun 2013 yaitu sudah 11 

tahun. Informan Nahapal mengatakan sering mengalami keluhan nyeri pada leher 

saat musim buku terjadi. 



 Saya bekerja disini sudah sejak 2013, kira – kira suda 11 tahun 

lamanya. Jadi tambah banyak. Kalau untuk leher ya sering nyeri dek, apalagi saat 

musim buku kayak gini. 

 

Gambar 4.13. pekerja bagian gudang buku 

 Informan Nahapal Siregar mengatakan bahwa beliau terkadang 

mengalami keluhan nyeri pada  punggung 

 Kalau untuk nyeri pada punggung kadang – kadang saya rasakan 

juga. Biasanya setelaha bekerja baru terasa Tri. 

 Informan Nahapal Siregar mengaku tidak pernah merasakan nyeri 

pada pergelangan tangan selama bekerja di PT.Yudhistira Ghalia Indonesia Medan. 

 Pergelangan tangan saya gak pernah terasa sakit si Tri selama saya 

kerja disini. 



 Informan Nahapal Siregar memberitahukan bahwa informan sering 

merasakan nyeri pada bahu beliau saat terjadinya musim buku. 

 Karena Buku yang masuk harus dipindahkan ke gudang. Satu kardus 

buku itu namanya satu koli, jadi satu koli itu beratnya ada sekitar 30 kg. Jadi satu 

koli buku itu diangkut di bahu untuk dipindahkan ke gudang.otomatis bahu saya 

terasa nyeri. 

 Informan Nahapal Siregar mengatakan bahwa informan tidak pernah 

merasakan keluhan yeri pada pinggang selama bekerja di PT. Yudhistira Ghalia 

Indonesia Medan. 

 Kalau nyeri di pinggang gak pernah saya rasakan ya Tri selama saya 

kerja disini. 

 Informan Nahapal Siregar mengaku bahwa informan merokok, beliau 

mengatakan sudah merokok dari beliau masih sekolah sampai sekarang. Tetapi 

beliau mengatakan mempunyai niat untuk berhenti merokok, tetapi belum bisa. 

 Saya merokok. Saya mulai merokok itu waktu masih sekolah sampai 

sekarang. Sampai saya kerja di sini gak pernah berhenti. Ada niat berhenti merokok 

juga sih Tri tapi belum bisa. 

 

Informan kesepuluh Farez Sabara 

Jadwal           : Jumat, 09 Juli 2021 

Pukul             : 16.30 WIB 

Tempat           : PT. Yudhistira Ghalia Indonesia Medan jalan Durung no. 94 



 Informan Farez Sabara memberitahukan bahwa beliau sudah 

bergabung di PT. Yudhistira dari tahun 2010 yaitu sudah selama 11 tahun lamanya. 

Informan Farez mengatakan bahwa selama bekerja di PT.Yudhistira Ghalia 

Indonesia Medan beliau terkadang mengalami keluhan nyeri pada leher.  

 Saya bekerja di sini dari tahun 2010 Tri, ada sekitar 11 tahun 

lamanya. Selama kerja di sini kadang – kadang mau leher saya terasa nyeri, apalagi 

saat musim buku seperti sekarang ini. 

 

Gambar 4.14. gambar pekerja gudang 

 Informan Farez Sabara mengatakan terkadang juga merasakan nyeri 

pada punggung beliau selama bekerja di PT. Yudhistira Ghalia Indoenesia Medan. 



 Punggung saya juga kadang – kadang terasa nyeri juga Tri, biasanya 

baru terasa itu setelah siap kerja. Mungkin juga karna saya sering membungkuk gitu 

waktu kerja.  

  Informan Farez Sabara mengaku tidak pernah mengalami keluhan 

nyeri pada pergelangan tangan. 

 Kalau untuk nyeri pada pergelangan tangan belum pernah saya 

rasakan selama kerja.  

 Informan Farez Sabara mengatakan bahwa informan sering merasakan 

nyeri pada bahu beliau selama bekerja terutama pada saat musim buku terjadi. 

 Ya kalau bahu saya sering sakit Tri apalagi musim buku kayak gini 

kan. Banyak buku yang masuk, jadi ototamtis banyak juga buku yang harus 

dipindahkan ke gudang dengan diangkat satu- satu kegudang. Bukan ringan itu 

bukunya, satu kardus buku itu beratnya ada 30 kg lebih Tri. Kalau saya ngangkatnya 

di bahu saya, jadi ya siap kerja pasti bahu saya terasa nyeri. 

 Informan Farez Sabara mengaku tidak pernah merakasan keluhan 

nyeri pada pinggang selama bekerja di PT. Yudhistira Ghalia Indoensia Medan. 

 Pinggang saya sih gak pernah terasa nyeri selama kerja disni, ya 

mungkin karena ngangkat buku nya saya pakai bahu saya, jadi ya yang terasa sakit 

bahu saya bukan pinggang saya Tri. 

 Informan Farez Sabar  mengatakan bahwa beliau tidak merokok. 

Informan Farez memberitahukan bahwa beliu sempat merokok, tetapi dalam 4 tahun 

ini sudah berhenti merokok. 



 Saya gak merokok lagi. Dulu sempat merokok Tri, tapi uda 4 tahun 

ini saya gak merokok lagi tri. Anak saya masih kecil, jadi saya berfikir kalau saya 

merokok, kasian anak saya harus hirup asap rokok saya. Jadi ya saya milih berhenti 

merokok aja, kan bagus juga buat kesehatan Tri lihat aja badan saya, subur kan. 

 

Informan sebelas Ilham Said 

Jadwal           : Jumat, 09 Juli 2021 

Pukul             : 16.45 WIB 

Tempat           : PT. Yudhistira Ghalia Indonesia Medan jalan Durung no. 94 

 Informan Ilham Said memberitahukan bahwa beliau sudah bekerja di 

PT. Yudhistira Ghalia Indonesia Medan selama 7 tahun lamanya. Informan Ilham 

Said mengaku selama bekerja di PT. Yudhistira Ghalia Indonesia Medan terkadang 

mengalami keluhan nyeri pada leher.  

 Saya kerja disini sudah lumayan lama dek, mungkin ada 7 tahun saya 

kerja disini. Ya selama kerja disini kadang – kadang mau saya ngerasa nyeri dileher 

saya. Tapi biasanya itu, kalau pekerjaan lagi banyak – banyak nya aja. Ya kayak 

sekarang ini, saat musim buku. 



 

Gambar 4.15. mengangkut buku 

 Informan Ilham Said mengatakan bahwa beliau tidak pernah 

merasakan nyeri pada punggung selama bekerja di PT. Yudhistira Ghalia Indonesia 

Medan. 

 Kalau nyeri di punggung gak pernah saya rasakan dek selama saya 

kerja di sini. 

 Informan Ilham Said memberitahukan bahwa informan terkadang 

merasakan nyeri pada pergelangan tangan. 

 Pergelangan tangan saya kadang-kadang juga terasa nyeri dek. 

Cuman nyeri ya sekedar nyeri ringan aja, yang kalau dipakai kerja masih bisa. 

 Informan Ilham Said mengaku sering mengalami keluhan nyeri pada 

bahu selama bekerja. 



 Ya kalau bahu sering sakit dek, tapi gk setiap saat sih sakitnya. Ya 

biasa sakitnya itu terasa kalau lagi banyak kerjaan kayak sekarang ini. Ini kan lagi 

musim buku, saat – saat kayak gini biasanya baru terasa nyeri. 

 Informan Ilham Said mengatakan bahwa beliau tidak pernah 

merasakan nyeri pada pinggang selama bekerja di sini. 

 Selama kerja di sini nyeri di pinggang gak pernah saya rasakan dek, 

ya paling kaya saya bilang tadi nyerinya di bahu seringnya. Ya mungkin karna 

ngangkat bukunya saya dibahu. Jadi bahu saya yang sering sakit. 

 Informan Ilham Said mengaku bahwa beliau merokok, beliau 

mengatakan bahwa beliau merokok hanya sekedar saja. 

 Ya kalau dibilang merokok ya saya merokok dek, cumin gak terlalu 

hanya sekedar saja. Ya paling sehari itu cuman beberapa batang saja, itu pun 

biasanya setelah siap makan saya merokok nya atau kira – kira mulutsaya sudah 

mulai pahit baru saya merokok 

 

Informan keduabelas Andry Riswandi 

Jadwal           : Jumat, 09 Juli 2021 

Pukul             : 16.45 WIB 

Tempat           : PT. Yudhistira Ghalia Indonesia Medan jalan Durung no. 94 

Sebelum melakukan wawancara dan membagikan kuisoner pada tanggal 

05 Juli 2021 kepada para pekerja bagian gudang, terlebih dahulu peneliti 

mewawancarai dan memberikan kuisoner kepada pimpinan PT. Yudhistira Ghalia 



Indonesia Medan yang bernama pak Andry. Dalam hasil wanwancara dan 

kuisoner pak Andry mengatakan bahwa perusahaan memiliki SOP dalam 

melakukan pekerjaan termasuk bagian gudang. SOP (Standard Operating 

Procedure) mengatur mulai dari pekerja yang ditempatkan di bagian gudang 

hingga tata cara dalam pengangkatan barang ke dalam gudang.  

Pastilah Tri perusahaan memiliki SOP dalam melakukan pekerjaan 

termasuk bagian gudang. SOP nya mengatur mulai dari pekerja yang 

ditempatkan di bagian gudang hingga tata cara dalam pengangkatan barang ke 

dalam gudang, semuanya diatur tri dalam SOP.  

Pak Andry yang merupakan pimpinan PT. Yudhistira Ghalia Indonesia 

Medan mengatakan bahwa setiap karyawan yang bekerja di bagian gudang 

sebelumnya telah dipastikan kondisi dan kesehatannya dalam kondisi yang baik 

dan sanggup untuk bekerja di bagian gudang.  

Setiap karyawan yang bekerja di bagian gudang sebelumnya telah 

dipastikan kondisi dan kesehatannya Tri dan semuanya dalam kondisi yang baik 

dan sanggup untuk bekerja di bagian gudang. 

Selain itu pak Andry juga mengatakan bahwa pekerja dibagian gudang 

berusia mulai dari 27 hingga 52 tahun.  

Pekerja dibagian gudang berusia mulai dari 27 hingga 52 tahun Tri. 

Pak Andry mengatakan bahwa perusahaan sebelumnya juga telah 

memberikan arahan kepada setiap karyawan sebelum memulai tugas nya di bagian 

gudang.  



Sebelum memulai tugas nya di bagian gudang, perusahaan sudah 

memberikan arahan kepada setiap karyawan terlebih dahulu Tri jadi sudah 

dibekali. 

Pria yang berposture tinggi itu mengatakan jika ada karyawan yang  

melanggar SOP maka perusahaan akan memberikan sanksi berupa teguran.  

Kalau ada karyawan yang  melanggar SOP pasti perusahaan akan 

memberikan sanksi, sanksinya biasanya berupa teguran. 

Pak Andry mengaku bahwa selama ia menjadi pimpinan PT. Yudhistira 

Ghalia Indonesia Medan ia belum pernah mendapat keluhan dari pekerja 

terkhusus bagian gudang tentang keluhan Musculoskeletal Disorders (MSDs) baik 

itu keluhan nyeri pada leher, punggung, pergelangan tangan, bahu maupun 

pinggang baik pada musim buku maupun di luar musim buku.  

Saya sih belum pernah mendapat keluhan dari pekerja terkhusus bagian 

gudang tentang keluhan Musculoskeletal Disorders (MSDs) baik itu keluhan nyeri 

pada leher, punggung, pergelangan tangan, bahu maupun pinggang baik pada 

musim buku maupun di luar musim buku Tri. 

Ketika Pak Andry ditanya mengenai adakah karyawan yang merokok, 

beliau mengatakan bahwa untuk pekerja bagian gudang ada yang merokok namun 

ada pula yang tidak merokok. Ia mengatakan bahwa tidak ada larangan khusus 

bagi pekerja harus tidak merokok namun ia mengatakan pekerja bagian gudang 

hanya boleh merokok ketika waktu istirahat saja ketika sedang bekerja tidak ada 

pekerja bagian gudang yang merokok.  



Karyawan sih ada yang merokok ada pula yang tidak merokok. Kalau 

sisini tidak ada sih Tri larangan khusus bagi pekerja harus tidak merokok tapi 

pekerja bagian gudang hanya boleh merokok ketika waktu istirahat saja ketika 

sedang bekerja tidak ada pekerja bagian gudang yang boleh merokok karena 

dapat menggangu pekerjaan.  

 

   

 



 

BAB V 

     PEMBAHASAN 

 

5.1. Pembahasan 

 

Hasil penelitian yang dilakukan terhadap pekerja bagian gudang di PT. 

Yudhistira Ghalia Indonesia Medan menunjukan bahwa sebagian besar pekerja 

mengalami gejala Musculoskeletal Disorders (MSDs) seperti nyeri pada leher, 

punggung, pergelangan tangan, bahu, dan pinggang terutama pada saat musim 

buku yaitu berkisar dari bulan Juni sampai Agustus. Gejala Musculoskeletal 

Disorders (MSDs) dialami okeh para pekerja bagian gudang pada musim buku 

dikarenakan banyaknya buku –buku yang masuk dan di diangkat serta di susun ke 

dalam gudang.  

Pekerja bagian gudang di PT. Yudhistira Ghalia Indonesia Medan tidak 

hanya bertugas mengangkut buku ke gudang saja tetapi juga termasuk supir yang 

bertugas menyalurkan buku ke berbagai sekolah.  

Pada musim buku permintaan atas kebutuhan buku sangat tinggi 

dikarenakan pada bulan Juni sampai Agustus merupakan waktu kenaikan kelas 

bagi pelajar, sehingga pada saat itu tingginya angka permintaan buku oleh 

konsumen yang menyebabkan perusahaan percetakan memproduksi buku dalam 

jumlah banyak yang mebuat pekerja percetakan buku terutama pekerja distribusi 

dibagian gudang bekerja lebih berat dibandingkan biasanya bahkan sampai 

lembur. Kebiasaan mengangkut buku yang tidak baik menjadi salah satu alasan 



lain bagi pekerja distribusi dibagian gudang mengalami keluhan Musculoskeletal 

Disorders (MSDs) terutama pada musim buku.  

Pimpinan PT. Yudhistira Ghalia Indonesia Medan yang bernama pak 

Andry dalam hasil wanwancara dan kuisoner beliau mengatakan bahwa 

perusahaan memiliki SOP dalam melakukan pekerjaan termasuk bagian gudang. 

SOP (Standard Operating Procedure) mengatur mulai dari pekerja yang 

ditempatkan di bagian gudang hingga tata cara dalam pengangkatan barang ke 

dalam gudang. Pak Andry yang merupakan pimpinan PT. Yudhistira Ghalia 

Indonesia Medan mengatakan bahwa setiap karyawan yang bekerja di bagian 

gudang sebelumnya telah dipastikan kondisi dan kesehatannya dalam kondisi 

yang baik dan sanggup untuk bekerja di bagian gudang. Selain itu pak Andry juga 

mengatakan bahwa pekerja dibagian gudang berusia mulai dari 27 hingga 52 

tahun. Pak Andry mengatakan bahwa perusahaan sebelumnya juga telah 

memberikan arahan kepada setiap karyawan sebelum memulai tugas nya di bagian 

gudang. Pria yang berposture tinggi itu mengatakan jika ada karyawan yang  

melanggar SOP maka perusahaan akan memberikan sanksi berupa teguran. Pak 

Andry mengaku bahwa selama ia menjadi pimpinan PT. Yudhistira Ghalia 

Indonesia Medan ia belum pernah mendapat keluhan dari pekerja terkhusus 

bagian gudang tentang keluhan Musculoskeletal Disorders (MSDs) baik itu 

keluhan nyeri pada leher, punggung, pergelangan tangan, bahu maupun pinggang 

baik pada musim buku maupun di luar musim buku. Ketika Pak Andry ditanya 

mengenai adakah karyawan yang merokok, beliau mengatakan bahwa untuk 

pekerja bagian gudang ada yang merokok namun ada pula yang tidak merokok. Ia 

mengatakan bahwa tidak ada larangan khusus bagi pekerja harus tidak merokok 

namun ia mengatakan pekerja bagian gudang hanya boleh merokok ketika waktu 



istirahat saja ketika sedang bekerja tidak ada pekerja bagian gudang yang 

merokok.  

Berdasarkan hasil observasi lapangan ada hubungan umur dengan 

penyebab keluhan Musculoskeletal Disorders (MSDs) pada pekerja distribusi di 

PT. Yudhistira Ghalia Indonesia Medan Tahun 2021 dimana semakin tinggi umur 

maka semakin beresiko mengalami keluhan Musculoskeletal Disorders (MSDs), 

Tidak ada hubungan kebiasaan merokok dengan penyebab keluhan 

Musculoskeletal disorders (MSDs) pada pekerja distribusi di PT. Yudhistira 

Ghalia Indonesia Medan Tahun 2021 karena berdasarkan hasil wawancara pekerja 

yang merokok maupun yang tidak merokok beresiko mengalami keluhan 

Musculoskeletal disorders (MSDs), Ada hubungan sikap kerja tidak alamiah 

dengan penyebab keluhan Musculoskeletal disorders (MSDs) pada pekerja 

distribusi di PT. Yudhistira Ghalia Indonesia Medan Tahun 2021 dikarenakan 

berdasarkan hasil observasi dan wawancara pekerja yang bekerja dengan sikap 

kerja tidak alamiah beresiko mengalami keluhan Musculoskeletal disorders 

(MSDs), dan tidak ada hubungan indeks massa tubuh dengan penyebab keluhan 

Musculoskletal disorders (MSDs) pada pekerja distribusi di PT. Yudhistira Ghalia 

Indonesia Medan Tahun 2021 dikarenakan semua pekerja beresiko mengalami 

keluhan Musculoskletal disorders (MSDs).  

Berdasarkan hasil wawancara dan pemberian kuisoner kepada pekerja bagian 

gudang diketahui seluruh jumlah informan pekerja bagian gudang yaitu sebanyak 

11 orang mengaku pernah mendapat keluhan dari pekerja terkhusus bagian 

gudang tentang keluhan Musculoskeletal Disorders (MSDs) baik itu keluhan nyeri 

pada leher, punggung, pergelangan tangan, bahu maupun pinggang terutama pada 



musim buku yaitu antara bulan Juni hingga Agustus. Keluhan-keluhan tersebut 

dikarenakan karena banyaknya buku yang masuk ketika musim buku dan 

membuat para pekerja harus bekerja lembur hingga malam dan membuat para 

pekerja mengalami berbagai keluhan Musculoskeletal Disorders (MSDs) seperti 

keluhan nyeri pada leher, punggung, pergelangan tangan, bahu dan pinggang. Hal 

ini juga didukung kurang faktor pengetahuan dari pekerja tentang Musculoskeletal 

Disorders (MSDs) dan ditambah perilaku pekerja yang tidak baik seperti 

merokok. 

Pola hidup yang tidak baik dapat menjadi faktor pemicu lainnya yang 

menyebabkan pekerja mengalami Musculoskeletal Disorders (MSDs). Pola hidup 

yang tidak baik seperti merokok, tidak rajin olahraga, makan makanan yang tidak 

sehat dan lain sebagainya. 

 Faktor pendukung lainnya adalah kurangnya istirahat dan waktu tidur para 

pekerja bagian gudang PT. Yudhistira Ghalia Indonesia Medan ketika musim 

buku atau sekitar bulan Juni hingga Agustus. Banyaknya buku yang masuk dan 

harus diangkut ke dalam gudang oleh pekerja membuat para kerja harus bekerja 

lebih keras daripada biasanya itu yang membuat para pekerja mengalami gejala 

Musculoskeletal Disorders (MSDs). Pekerja yang harus lembur ketika musim 

buku juga membuat para pekerja bagian gudang PT. Yudhistira Ghalia Indonesia 

Medan mengalami kurang tidur dan capek ketika musim buku. Setelah atau 

sepulang dari bekerja kebanyakan dari para pekerja langsung merasakan keluhan 

Musculoskeletal Disorders (MSDs) seperti keluhan nyeri pada leher, punggung, 

pergelangan tangan, bahu dan pinggang. 



Para pekerja ketika ditanya dan diwawancarai, mereka mengaku bahwa 

ketika mengalami itu mereka tidak mengetahui bahwa itu merupakan merasakan 

keluhan Musculoskeletal Disorders (MSDs) dan mengaku bahwa tidak pernah 

mengeluh kepimpinan tentang keluhan-keluhan tersebut.  

Pekerja juga menyampaikan kalau mereka tidak memiliki shift kerja dan 

harus mengikuti lembur ketika musim buku atau ketika buku yang masuk dalam 

jumlah besar dan itu yang membuat mereka kelelahan. Para pekerja juga mengaku 

kalau mereka menerima uang lembur ketika harus lembur. 

Dari hasil pernyataan dari para pekerja sebanding lurus dengan hasil 

pengamatan atau observasi secara langsung yang dilakukan peneliti dimana 

peneliti melihat dan menyaksikan banyaknya buku yang masuk dan diangkut oleh 

para pekerja kedalam gudang dan harus lembur bekerja hingga malam karena 

banyaknya buku yang harus diangkut.  

Dari pengamatan jika peneliti melihat jumlah buku yang masuk ketika musim 

buku dalam jumlah besar dan banyak yang datang menggunakan mobil box besar. 

Pekerja harus mengangkut kardus yang berisi buku-buku dengan berat satu koli 

atau 30 kg kedalam gudang yang jaraknya kurang lebih 1 meter dan menyusunnya 

dengan bersama kardus lain yang berisi buku di dalam gudang kelihatan rapi. 

Buku dalam jumlah banyak membuat para pekerja harus lembur dan baru bisa 

menyelesaikan pekerjaannya malam hari. Kemudian begitu seterusnya besok hari 

sampai musim buku selesai dan kembali seperti normal kembali. Dan selama 

musim buku yang diakibatkan tingginya beban kerja yang diterima pekerja 

terkhusus pekerja bagian gudang  di PT. Yudhistira Ghalia Indonesia Medan 



membuat mereka mengalami keluhan Musculoskeletal Disorders (MSDs) seperti 

keluhan nyeri pada leher, punggung, pergelangan tangan, bahu dan pinggang. 

Prevalensi gangguan Muskuloskeletal  dunia tahun 2014 sebesar 8,4%. Pada 

tahun 1990 terjadi peningkatan Disability-Adjusted Life Years (DALY) dari 20,6 

juta menjadi 30,9 juta pada tahun 2010 (Cross et al., 2014). 

International Labour Organization tahun 2013 melaporkan bahwa dari 

beberapa negara seperti Republik Korea, Great Britian, dan Jepang bahwa terjadi 

peningkatan gangguan Muskuloskeletal di beberapa Negara. Di Republik Korea 

pada tahun 2010 mencapai 5.502 kasus, sedangkan persentase gangguan 

Muskuloskeletal pada semua pekerja di Great Britian mencapai 40%, Word 

Heatlh Organization melaporkan bahwa pada tahun 2001 hingga 2014 kasus 

gangguan Muskuloskeletal sebesar 4% (Oley, Suoth and Asrifuddin, 2018) 

Di Indonesia sendiri berdasarkan Pravelensi gangguan Muskuloskeletal 

berdasarkan diagnosa tenaga kesehatan di Indonesia 11,9% dan gejala sebesar 

24,7%. Beberapa provinsi memiliki pravelensi penyakit Muskuloskeletal di atas 

persentase nasional seperti Nanggroe Aceh Darussalam (18,3%), Jawa Barat 

(17,5%), Bali (19,3%), dan Papua (15,4%). Sedangkan prevalensi penyakit 

Muskuloskeletal di Jawa Tengah sebesar (18,9%) (Fauziah, Karim and Utami, 

2013). 

Berdasarkan teori penelitian keluhan Musculosceletal disorders (MSDs) 

terhadap pekerja sudah diuji pada penelitian Aulia Tjahayuningtyas tahun 2019 

yaitu membahas mengenai Faktor yang Mempengaruhi Keluhan Musculosceletal 

Disorders (MSDs) Pada Pekerja Informal. 



Literatur lain adalah penelitian dari Ria Avilia dan kawan-kawan yang 

berjudul Hubungan Antara Sikap Kerja Dan Masa Kerja Daengan Keluhan 

Musculosceletal Disorders (MSDs) Pada Nelayan Di Kelurahan Batukota 

Kecamatan Lembeh Utara Kota Bitung Tahun 2018. 

Selain penelitian di atas ada penelitian lain oleh Niswatun Fauziah dan kawan 

– kawan pada tahun 2018 yang berjudul Hubungan Antara Posisi Tubuh Dengan 

Keluhan Muskuloskeletal Pada Petani Padi Di Desa Silongo Kecamatan Lubuk 

Tarok Kabupaten Sijunjung. 

Penelitian lain yang mendukung penelitian ini adalah jurnal kesehatan 

masyarakat dengan judul masa kerja dan sikap kerja duduk terhadap nyeri 

punggung oleh Herry Koesyanto yang menyatakan nyeri punggung berhubungan 

dengan usia, masa kerja dan sikap kerja (Koesyanto, 2013).  

Penelitian lain lagi dengan judul hubungan antara masa kerja dan beban kerja 

dengan keluhan muskuloskeletal pada pengrajin gerabah di desa pulutan 

kecamatan ramboken kabupaten minahasa oleh  Sharon Gladyz dan kawan-kawan 

menyatakan bahwa terdapat hubungan antara masa kerja dan beban kerja dengan 

keluhan muskuloskeletal pada pengrajin gerabah di Desa Pulutan Kecamatan 

Remboken Kabupaten Minahasa (sharon Gladyz dkk, 2018) 

Berdasarkan terori – teori yang ada dibuktikan dengan hasil penelitian melalui 

observasi dan wawancara yang dilakukan Dimana pekerja distribusi bagian 

gudang PT. Yudhistira Ghalia Indoensia Medan mengalami keluhan 

Musculoskeletal Disorders (MSDs) seperti keluhan nyeri pada leher, punggung, 



pergelangan tangan, bahu dan pinggang pada saat musim buku dengan dua faktor 

yang paling mempengaruhi umur dan sikap kerja tidak alamiah.  

Hal ini juga dibuktikan dengan pengamatan atau observasi yang dilakukan 

secara langsung oleh peneliti di lapangan dan berdasarkan hasil wawancara dan 

pengisian kuisoner oleh para pekerja diketahui bahwa 11 orang pekerja 

mengalami keluhan Musculoskeletal Disorders (MSDs) seperti keluhan nyeri 

pada leher, punggung, pergelangan tangan, bahu dan pinggang pada saat musim 

buku. 

Namun, sedikit berbanding terbalik dengan pengakuan dari pimpianan yang 

mengatakan bahwa tidak ada pekerja yang mengalami keluhan Musculoskeletal 

Disorders (MSDs) seperti keluhan nyeri pada leher, punggung, pergelangan 

tangan, bahu dan pinggang pada saat musim buku. 

Tetapi setelah peneliti telusuri lebih dalam ternyata pekerja yang mengalami 

keluhan Musculoskeletal Disorders (MSDs) seperti keluhan nyeri pada leher, 

punggung, pergelangan tangan, bahu dan pinggang pada saat musim buku.tidak 

pernah melapor ke pimpinan dikarenakan mereka menggangap tidak terlalu 

penting dan akan sembuh dengan sendirinya. 

Sehingga dari pembahasan diatas peneliti mengambil kesimpulan bahwa 

pekerja distribusi bagian gudang PT. Yudhistira Ghalia Indoensia Medan sebagian 

besar berumur diatas 35 Tahun dan memiliki sikap kerja tidak alamiah. Faktor lain 

adalah ketika memasuki musim buku dimana pekerjaan para pekerja distribusi 

bagian gudang PT. Yudhistira Ghalia Indoensia Medan lebih tinggi dari pada 

biasanya dikarenakan tingginya kebutuhan buku bagi pelajar. Penelitian ini di 



perkuat dengan teori yang ada dan penelitian sebelumnya yaitu penelitian 

penelitian Aulia Tjahayuningtyas tahun 2019, Ria Avilia dan kawan-kawan tahun 

2018, Niswatun Fauziah dan kawan – kawan pada tahun 2018, Herry Koesyanto 

tahun 2013 dan penelitian Sharon Gladyz dan kawan-kawan pada tahun 2018. 

 

 



 

BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1. Kesimpulan 

1. Pimpinan PT. Yudhistira Ghalia Indonesia Medan dalam hasil 

wanwancara dan pemberian kuisoner mengatakan bahwa perusahaan 

memiliki SOP dalam melakukan pekerjaan termasuk bagian gudang. SOP 

(Standard Operating Procedure) mengatur mulai dari pekerja yang 

ditempatkan di bagian gudang hingga tata cara dalam pengangkatan 

barang ke dalam gudang, beliau juga mengatakan bahwa setiap karyawan 

yang bekerja di bagian gudang sebelumnya telah dipastikan kondisi dan 

kesehatannya dalam kondisi yang baik dan sanggup untuk bekerja di 

bagian gudang. Pak Andry mengatakan bahwa perusahaan sebelumnya 

juga telah memberikan arahan kepada setiap karyawan sebelum memulai 

tugas nya di bagian gudang dan jika ada karyawan yang  melanggar SOP 

maka perusahaan akan memberikan sanksi berupa teguran. Beliau 

mengaku bahwa selama ia menjadi pimpinan PT. Yudhistira Ghalia 

Indonesia Medan ia belum pernah mendapat keluhan dari pekerja 

terkhusus bagian gudang tentang keluhan Musculoskeletal Disorders 

(MSDs) baik itu keluhan nyeri pada leher, punggung, pergelangan tangan, 

bahu maupun pinggang baik pada musim buku maupun di luar musim 

buku.  



2. Berdasarkan hasil wawancara dan pemberian kuisoner kepada pekerja 

bagian gudang diketahui seluruh jumlah informan pekerja bagian gudang 

yaitu sebanyak 11 orang mengaku pernah mendapat keluhan dari pekerja 

terkhusus bagian gudang tentang keluhan Musculoskeletal Disorders 

(MSDs) baik itu keluhan nyeri pada leher, punggung, pergelangan tangan, 

bahu maupun pinggang terutama pada musim buku yaitu antara bulan Juni 

hingga Agustus.  

 

6.2. Saran 

 

1. Agar pimpinan PT. Yudhistira Ghalia Indonesia Medan memberikan 

edukasi kepada pekerja terkhusus pada pekerja bagian gudang, perihal 

sikap kerja yang alamiah saat bekerja agar terhindar dari keluhan 

Musciloskeletal Disorders (MSDs). 

2. Agar pekerja distribusi bagian gudang PT. Yudhistira Ghalia Indonesia 

Medan memperhatkan sikap kerja ketika bekerja agar terhindar dari 

keluhan Musciloskeletal Disorders (MSDs). 
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Lampiran 1 

 

PERMOHONAN KEPADA RESPONDEN 

 

Kepada Yth, Responden 

Dengan hormat,  

Saya yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama  : Tri Afsari 

Nim  : 173313010053 

Pekerjaan : Mahasiswa 

Saya mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Prima 

Indonesia akan mengadakan penelitian dengan judul “Faktor – Faktor Penyebab 

Keluhan Musculoskeletal Disorders (MSDs) Pada Pekerja Distribusi  Di PT 

Yudhistira Ghalia Indonesia Medan Tahun 2021”. Tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui faktor-faktor penyebab keluhan Musculoskeletal disorders 

(MSDs) pada pekerja distribusi di PT. Yudhistira Ghalia Indonesia Medan. 

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan kerendahan hati kami memohon 

kesediaan Bapak/Ibu/Sdr/I untuk menjadi responden dalam penelitian ini. Semua 

data maupun informasi yang dikumpulkan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya 

digunakan untuk kepentingan penelitian ini. Jika bersedia menjadi responden, 

dimohon untuk menandatangani pernyataan persetujuan menjadi responden. Atas 

perhatian Bapak/Ibu, saya ucapkan terima kasih. 

 

Medan,      Juli 2021 

Peneliti 

 

__________________ 

Lampiran 2 



 

PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN 

 Setelah mendengar penjelasan dari peneliti, saya bersedia turut 

berpartisipasi sebagai responden dalam penelitian yang akan dilakukan oleh 

mahasiswa Universitas Prima Indonesia (UNPRI), Fakultas Kesehatan 

Masyarakat yang bernama Tri Afsari dengan judul “Faktor – Faktor Penyebab 

Keluhan Musculoskeletal Disorders (MSDs) Pada Pekerja Distribusi  Di PT 

Yudhistira Ghalia Indonesia Medan Tahun 2021”. 

 

 

Medan,      Juli 2021 

Responden 

 

 

__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 3 

 

KUESIONER PENELITIAN 

FAKTOR – FAKTOR PENYEBAB KELUHAN MUSCULOSKELETAL 

DISORDERS (MSDS) PADA PEKERJA DISTRIBUSI  DI PT 

YUDHISTIRA GHALIA INDONESIA MEDAN TAHUN 2021 

A. PETUNJUK PENELITIAN 

1. Isilah identitas anda dengan benar 

2. Mohon dengan hormat kesedian Bapak/Ibu/Sdr/I untuk menjawab seluruh 

pertanyaan yang ada. 

3. Buatlah tanda ceklis (√) pada salah satu pilihan jawaban yang sama dengan 

pendapat anda. 

4. Setelah selesai kembalikan lembaran kuesioner pada peneliti yang 

memberikan kuesioner 

 

B. Karakteristik Responden 

1. Nama   : 

2. Usia   : Tahun 

3. Berat badan   :            kg 

4. Tinggi badan   :            cm 

5. Pendidikan Terakhir : SD 

SMP 

SMA  

Sarjana/Profesi  

 



 

Kuisoner (Pihak Instansi) 

 

1. Apakah perusahaan mempunyai SOP kepada karyawan di bagian gudang ? 

Jika Ada, jelaskan  __________________ 

2. Jika ada karyawan yang melanggar SOP, apa yang dilakukan 

perusahaan ? __________________ 

3. Apakah ada karyawan yang mengalami keluhan nyeri pada leher pada tiga 

bulan terakhir, jelaskan argumentasi dari Anda tentang faktor penyebab itu 

__________________ 

4. Apakah ada karyawan mengalami keluhan nyeri punggung beberapa tiga 

bulan terakhir, jelaskan argumentasi dari Anda tentang faktor penyebab itu 

__________________ 

5. Apakah ada karyawan mengalami keluhan nyeri pada pergelangan tangan , 

jelaskan argumentasi dari Anda tentang faktor penyebab itu 

__________________ 

6. Apakah ada karyawan mengalami keluhan nyeri pada bahu , jelaskan 

argumentasi dari responden tentang faktor penyebab itu 

__________________ 

7. Apakah ada karyawan  mengalami keluhan nyeri pinggang , jelaskan 

argumentasi dari responden tentang faktor penyebab itu 

__________________ 

8. Apakah Ada karyawan yang merokok ? jelaskan argumentasi Anda 

tentang faktor peneyebab ini __________________ 



9. Apakah ada karyawan yang mengeluh nyeri diatas diluar musim buku, 

jelaskan apa yang karyawan alami __________________ 



 

Kuisoner (Pekerja Gudang) 

 

 

 

1. Apakah Anda mengalami keluhan nyeri pada leher pada tiga bulan terakhir 

? jelaskan argumentasi dari Anda tentang faktor penyebab ini 

__________________ 

2. Apakah Anda mengalami keluhan nyeri punggung beberapa tiga bulan 

terakhir ? jelaskan argumentasi dari Anda tentang faktor penyebab ini 

__________________ 

3. Apakah Anda mengalami keluhan nyeri pada pergelangan tangan ? 

jelaskan argumentasi dari Anda tentang faktor penyebab ini 

__________________ 

4. Apakah Anda mengalami keluhan nyeri pada bahu ? jelaskan argumentasi 

dari Anda tentang faktor penyebab ini __________________ 

5. Apakah Anda mengalami keluhan nyeri pinggang ? jelaskan argumentasi 

dari Anda tentang faktor penyebab itu __________________ 

6. Apakah Anda merokok ? jelaskan argumentasi Anda tentang faktor 

peneyebab ini __________________ 

7. Apakah Anda mengalami nyeri diatas hanya pada saat musim buku atau 

juga diluar musim buku, jelaskan apa yang Anda alami 

__________________ 
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