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Manusia melakukan sejumlah aktivitas pekerjaan guna memenuhi 

kebutuhan hidup sehari-hari. Posisi kerja yang salah akan berdampak pada tubuh 

pekerjanya sebagai manusia. Sistem rangka dan otot manusia mempelajari tentang 

seluruh susunan otot dan rangka pada manusia yang dengan disadari maupun 

tanpa disadari digunakan oleh manusia dalam bekerja. Oleh karena itu akan 

dilakukan pengamatan pada sebuah pekerjaan, yaitu penjual jamu gendong. 

Pengamatan dilakukan pada empat orang operator dengan sistem kerja dan jenis 

kelamin yang sama dengan memberikan kuesioner body map yang berisi beberapa 

keluhan pada tubuh. Permasalahan yang muncul dan ingin penyusun selesaikan 

adalah apa saja operator dalam bekerja dan apakah ada pengaruh antara lamanya 

bekerja dengan keluhan yang muncul serta bagaimanakah merancang sistem kerja 

yang baru yang lebih baik dan penyakit apakah yang berpotensi timbul. 

Proses pengumpulan data dimulai dengan penentuan jenis pekerjaan yang 

ingin diamati. Pengamatan dilakukan pada empat orang operator dengan sistem 

kerja dan jenis kelamin yang sama. Data yang dikumpulkan meliputi kuesioner 

yang berisi keluhan yang dialami oleh tubuh, foto dan video proses kerja. Hasil 

dari pengamatan akan diolah untuk mengetahui keluhan apa saja yang dialami, 

apakah ada hubungan antara lama bekerja dengan keluhan yang dirasakan, dan 

lain sebagainya seperti tertuang pada tujuan penulisan.  

Berdasarkan pengolahan data yang telah dilakukan dapat dilihat bahwa 

keluhan yang dialami operator adalah cenderung mengalami sakit pada daerah 

punggung dan bahu. Pada tangan dan angota badan lainnya hanya ada keluhan 

agak sakit atau bahkan tidak sakit sama sekali, contohnya pada pergelangan kaki 

dan tangan. Potensi penyakit yang mungkin terjadi antara lain syndrome lerichie, 

osteoporotik (sakit pinggang), dan low back pain. Bila berdiri tetap dilakukan 

dalam beraktivitas, disarankan posisi berdiri tegaklah yang harus dijaga. 

Sempatkan beristirahat duduk dengan kaki lurus ke depan dan lakukan 

peregangan di kaki dan pergelangan kaki. 
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