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BAB IV 

PEMBAHASAN DAN ANALISIS 

 

 

4.1 Pembahasan 

Pembahasan membahas mengenai beberapa hal tentang hasil pengamatan 

yang telah didapatkan. Beberapa hal yang dibahas antara lain profil pekerja, 

uraian proses kerja, dan pengolahan data body map. 

 

4.1.1 Profil Pekerja 

Penjual jamu gendong berkeliling menjajakan dagangannya kepada 

konsumen. Mereka menggendong keranjang jamu dipunggungnya. Keranjang 

jamu tersebut berisikan botol-botol berbagai macam jenis jamu. Keranjang jamu 

tersebut diletakkan dipunggung dan diikatkan dengan sebuah kain yang 

menyerong melingkari tubuh penjual jamu gendong. 

Operator 1 bernama Wasiem yang berusia 40 tahun. Berat badan operator 

1 adalah 45 kg dengan posisi kerja jongkok dan berdiri saat berkeliling menjual 

jamu dengan memikul bakul di sebelah kanan bahu. Berat beban yang diangkat 

sekitar 30 kg dan lamanya bekerja 5 tahun yaitu dari jam 15.30 hingga jam 17.30 

WIB. Sedangkan operator 2 bernama Iyem yang berusia 52 tahun. Berat badan 

operator 2 adalah 50 kg dengan posisi kerja duduk dan berdiri saat berkeliling 

menjual jamu dengan memikul bakul plastik di sebelah kanan bahu. Berat beban 

yang diangkat sekitar 3 kg dan lamanya bekerja kurang dari 30 tahun dan waktu 

bekerja setiap hari yaitu dari jam 07.00 hingga jam 10.00 WIB dan jam 16.00 

sampai jam 18.00 WIB.  

Operator 3 bernama Ratmi yang berusia 42 tahun. Berat badan operator 3 

adalah 54 kg dengan posisi kerja duduk dan berdiri saat berkeliling menjual jamu 

dengan memikul bakul plastik di sebelah kanan bahu. Berat beban yang diangkat 

sekitar 15 kg dan lamanya bekerja 12 tahun dan waktu bekerja setiap hari yaitu 
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dari jam 16.00 hingga jam 18.00 WIB. Operator 3 tinggal di daerah Jati Mulya 

dan kawasan kerja di sekitar Ds Setiadarma II. Status operator 3 adalah menikah. 

Operator 4 bernama Puri Rahayu yang berusia 29 tahun. Berat badan 

operator 4 adalah 56 kg dengan posisi kerja duduk dan berdiri saat berkeliling 

menjual jamu dengan memikul bakul plastik di sebelah kanan bahu. Berat beban 

yang diangkat sekitar 10 hingga 15 kg dan lamanya bekerja 10 tahun dan waktu 

bekerja setiap hari yaitu dari jam 07.00 hingga jam 10.00 WIB. Operator 4 tinggal 

di Jl. Ganda Agung dan kawasan kerja di sekitar Dewi Sartika. Status operator 4 

adalah menikah. Berikut adalah foto keempat operator. 

    

Gambar 4.1 Operator 1    Gambar 4.2 Operator 2 

 

    

Gambar 4.3 Operator 3    Gambar 4.4 Operator 4 

 

4.1.2  Proses Kerja 

 Urutan kerja dari semua operator yaitu menggendong bakul yang berisikan 

botol-botol jamu. Bakul ini digendong dengan melilitkan kain di bahu sebelah 
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kiri. Kemudian saat ada orang yang mau membeli jamu maka dia menurunkan 

semua barang-barang yang dia bawa. Kemudian dia jongkok dan mengambil 

gelas, kemudian mengambil botol jamu dan memasukkan segala macam 

campuran ke dalam gelas tersebut. Setelah semua campuran jamu yang diinginkan 

oleh pembeli telah selesai dibuat maka dia menyerahkan gelas yang berisikan 

jamu kepada pembeli. Berikut adalah gambar proses kerja keempat operator. 

 

Tabel 4.1 Gambar Proses Kerja Keempat Operator 

Operator Proses 1 Proses 2 Proses 3 

1 

  
 

2 

  
 

3 

  
 

4 
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4.2. Analisis 

Analisis dilakukan untuk menjelaskan pengolahan data yang diperoleh. 

Hal-hal yang dianalisa adalah mengenai posisi kerja, otot dan rangka yang 

berpotensi mengalami keluhan, analisis hasil pengolahan data body map, analisis 

potensi penyakit yang mungkin terjadi, dan usulan posisi kerja terbaik. 

 

4.2.1 Analisis Posisi Kerja 

  Semua operator menggunakan posisi menggendong bakul yang sama yaitu 

di sebelah kanan bahu dan melakukan pekerjaan yang sama. Perbedaannya 

terletak pada berat beban yang diangkat, lamanya waktu dia bekerja dan radius dia 

bekerja yang sangat mempengaruhi. Operator yang terbaik sebagai penjual jamu 

gendong adalah Iyem atau operator 2. Walaupun ia telah berusia 52 tahun tetapi 

dia yang paling sedikit mengalami keluhan. Hal ini dikarenakan barang-barang 

bawaannya tidak terlalu banyak yakni 3 kg dan lama waktu bekerja pada pagi hari 

adalah 3 jam dan pada siang hari adalah 2 jam. Perbedaan operator 2 dengan 

operator lain yakni dia bisa beristirahat lebih lama di bandingkan operator lain 

serta tidak terlalu memforsir dirinya dan tidak terlalu menopang beban yang berat 

yang bisa mengakibatkan masalah kesehatan baik langsung maupun tidak 

langsung. 

 

4.2.2 Analisis Otot dan Rangka yang Berpotensi Mengalami Keluhan 

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa 

terdapat sejumlah tulang dan otot dalam tubuh yang berpotensi mengalami 

keluhan. Adapun bagian tulang tersebut adalah dapat ditunjukkan oleh gambar 

berikut pada masing-masing pekerja. 
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a. Pekerja 1 

Berdasarkan hasil pengamatan, maka berikut ini adalah bagian-bagian rangka 

dan otot yang mengalami keluhan 

 

 

Gambar 4.6 Tulang yang Berpotensi Mengalami Keluhan pada Operator 1 

 

 

Gambar 4.7 Keluhan Otot pada Operator 1 
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 Tulang merupakan alat gerak pasif. Tulang-tulang yang berpotensi 

mengalami keluhan adalah tulang selangka, ruas tulang punggung, pergelangan 

tangan, paha, belikat, dan tulang hasta dan pengumpil. Ketika pekerja 

menggendong keranjang jamu dan berjalan, tulang yang bekerja adalah tulang 

selangka, tulang belikat, dan ruas tulang punggung menahan beban keranjang 

jamu. Tulang paha sebagai penopang berat badan pekerja. Tulang hasta dan 

pengumpil, tulang pangkal tangan dan tulang pergelangan tangan bekerja ketika 

pekerja meracik jumu pesanan konsumen atau pembeli serta untuk membawa 

barang bawaan yang lain. Gambaran otot-otot yang berpotensi mengalami keluhan 

untuk pekerja ditunjukkan oleh gambar 4.7.  

Keluhan terdapat pada bahu kanan yang terjadi karena kontraksi otot trapesius 

yang berlebihan. Otot fleksor dan ekstensor berkontraksi ketika pekerja membawa 

ember yang berisi air dan gelas. Otot rektus femoris berkontraksi ketika pekerja 

berjalan membawa beban di punggungnya. Kontraksi otot yang berlebihan akan 

mengakibatkan kram. 

b.  Pekerja 2 

Berdasarkan hasil pengamatan, maka berikut ini adalah bagian-bagian rangka 

dan otot yang mengalami keluhan 

 

Gambar 4.8 Tulang yang Berpotensi Mengalami Keluhan pada Operator 2 
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Gambar 4.9 Keluhan Otot pada Operator 2 

 

 Tulang-tulang yang berpotensi mengalami keluhan adalah, ruas tulang 

punggung, pergelangan tangan, paha, belikat, dan tulang hasta dan pengumpil. 

Ketika pekerja menggendong keranjang jamu dan berjalan, tulang yang bekerja 

adalah tulang selangka, tulang belikat, dan ruas tulang punggung menahan beban 

keranjang jamu. Tulang paha sebagai penopang berat badan pekerja. Tulang hasta 

dan pengumpil, tulang pangkal tangan dan tulang pergelangan tangan bekerja 

ketika pekerja meracik jumu pesanan konsumen atau pembeli serta untuk 

membawa barang bawaan yang lain. Gambaran otot-otot yang berpotensi 

mengalami keluhan untuk pekerja ditunjukkan oleh gambar 4.9.  

Keluhan terdapat pada bahu kanan yang terjadi karena kontraksi otot trapesius 

yang berlebihan. Otot fleksor dan ekstensor berkontraksi ketika pekerja membawa 

ember yang berisi air dan gelas. Otot rektus femoris berkontraksi ketika pekerja 

berjalan membawa beban di punggungnya. Kontraksi otot yang berlebihan akan 

mengakibatkan kram. 

c.  Pekerja 3 

 Berdasarkan hasil pengamatan, maka berikut ini adalah bagian-bagian rangka 

dan otot yang mengalami keluhan. 
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Gambar 4.10 Tulang yang Berpotensi Mengalami Keluhan pada Operator 3 

 

 

Gambar 4.11 Keluhan Otot pada Operator 3 
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 Tulang-tulang yang berpotensi mengalami keluhan adalah, ruas tulang 

punggung, pergelangan tangan, paha, belikat, dan tulang hasta dan pengumpil. 

Ketika pekerja menggendong keranjang jamu dan berjalan, tulang yang bekerja 

adalah tulang selangka, tulang belikat, dan ruas tulang punggung menahan beban 

keranjang jamu. Tulang paha sebagai penopang berat badan pekerja. Tulang hasta 

dan pengumpil, tulang pangkal tangan dan tulang pergelangan tangan bekerja 

ketika pekerja meracik jumu pesanan konsumen atau pembeli serta untuk 

membawa barang bawaan yang lain. Gambaran otot-otot yang berpotensi 

mengalami keluhan untuk pekerja ditunjukkan oleh gambar 4.11. 

Keluhan terdapat pada bahu kanan yang terjadi karena kontraksi otot trapesius 

yang berlebihan. Otot fleksor dan ekstensor berkontraksi ketika pekerja membawa 

ember yang berisi air dan gelas. Otot seratus posterior dan otot gluteus maksimus 

berkontraksi karena terjadi pembebanan. Otot rektus femoris berkontraksi ketika 

pekerja berjalan membawa beban di punggungnya. Kontraksi otot yang berlebihan 

akan mengakibatkan kram. 

d. Pekerja 4 

Berdasarkan hasil pengamatan, maka berikut ini adalah bagian-bagian 

rangka dan otot yang mengalami keluhan 

 

Gambar 4.12 Tulang yang Berpotensi Mengalami Keluhan pada Operator 4 
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Gambar 4.13 Keluhan Otot pada Operator 4 

 Tulang-tulang yang berpotensi mengalami keluhan adalah, ruas tulang 

punggung, pergelangan tangan, paha, belikat, dan tulang hasta dan pengumpil. 

Ketika pekerja menggendong keranjang jamu dan berjalan, tulang yang bekerja 

adalah tulang selangka, tulang belikat, dan ruas tulang punggung menahan beban 

keranjang jamu. Tulang paha sebagai penopang berat badan pekerja. Tulang hasta 

dan pengumpil, tulang pangkal tangan dan tulang pergelangan tangan bekerja 

ketika pekerja meracik jumu pesanan konsumen atau pembeli serta untuk 

membawa barang bawaan yang lain. Gambaran otot-otot yang berpotensi 

mengalami keluhan untuk pekerja ditunjukkan oleh gambar 4.13. 

Keluhan terdapat pada bahu kanan yang terjadi karena kontraksi otot trapesius 

yang berlebihan. Otot fleksor dan ekstensor berkontraksi ketika pekerja membawa 

ember yang berisi air dan gelas.. Otot rektus femoris berkontraksi ketika pekerja 

berjalan membawa beban di punggungnya. Kontraksi otot yang berlebihan akan 

mengakibatkan kram. 

 

4.2.3 Analisis Hasil Pengolahan Body Map 

 Berdasarkan body map maka dapat dilihat bahwa operator mengalami sakit 

terbanyak pada pergelangan kaki dan lututnya karena mereka lelah berjalan. 
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Kemudian hanya 1 responden yang mengalami sakit pada paha. Terdapat sakit 

pada kedua pergelangan tangan karena beberapa dari operator membawa jinjingan 

pada masing-masing tangan yang memiliki berat tidak sedikit. Terdapat responden 

yang mengalami sakit pada punggung dan bahu kanan karena mereka membawa 

bakul yang di topang oleh bahu kanan dan punggung. Terdapat sakit pada leher 

dikarenakan operator terlalu lelah dan kadang kain yang mereka gunakan untuk 

mengikat bakul tergerak hingga leher sehingga menimbulkan sakit pada leher. 

 

4.2.4 Analisis Potensi Penyakit yang Mungkin Terjadi 

Pekerjaan yang dilakukan keempat penjual jamu gendong keliling 

memiliki resiko tinggi. Pekerjaan mereka berpotensi terkena penyakit yang terjadi 

karena pembebanan pada punggung mereka yang berlebihan. Keluhan yang 

terlalu sering dapat berpotensi menjadi penyakit. Potensi-potensi penyakit yang 

dapat ditimbulkan adalah kram atau otot kaku pada tangan kanan dan kejang otot 

pada bahu kanan. Selain itu pergeseran tulang yang diakibatkan pembebanan yang 

berlebihan mampu menekan syaraf sensorik dan motorik dapat menyebabkan 

nyeri punggung dan jika hal tersebut terjadi dapat menjalar ke kaki karena syaraf 

yang terjepit. Hal ini mungkin salah satu penyebab keempat penjual jamu 

gendong keliling mengeluh sakit di bagian seluruh kaki.  

Serangan akut sakit punggung. Sakit punggung biasanya membaik setelah 

beristirahat beberapa hari, meskipun sakit kadang-kadang berlangsung lebih lama. 

Hanya satu dari sepuluh orang yang tetap merasakan nyeri setelah nyeri 

berlangsung 12 bulan. 

 Low back pain (LBP) atau nyeri punggung bawah termasuk salah satu dari 

gangguan muskuloskeletal, gangguan psikologis dan akibat dari mobilisasi yang 

salah. Low back pain (LBP) akibat inflamasi terbagi 2 yaitu artritis rematoid yang 

sering timbul sebagai penyakit akut dengan ciri persendian keempat anggota gerak 

terkena secara serentak atau selisih beberapa hari/minggu, dan yang kedua adalah 

pada spondilitis angkilopoetika, dengan keluhan sakit punggung dan sakit 

pinggang yang sifatnya pegal-kaku dan pada waktu dingin dan sembab linu dan 

ngilu dirasakan. 
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 Osteoporotik merupakan sakit pinggang pada orang tua dan jompo, terutama 

kaum wanita, seringkali disebabkan oleh osteoporosis. Sakit bersifat pegal, tajam 

atau radikular.  

 Selain itu penyakit yang mungkin terjadi adalah Sindrom Lerichie. Sindrom 

Lerichie merupakan rasa nyeri yang dapat menjalar dari punggung sampai 

bokong, belakang paha dan tungkai kedua sisi. 

 

4.2.5 Usulan Posisi Kerja Terbaik 

Sepertinya ini adalah posisi yang terbaik dan ternyaman karena keempat 

operator menggunakan bahu kanannya sebagai penopang bakul. Penjual jamu 

gendong keliling seharusnya mempergunakan alat bantu untuk meletakan botol-

botol jamu yang setiap hari harus mereka bawa. Contoh alat bantu tersebut seperti 

sepeda untuk mempermudah berjualan. Keuntungan lainnya jika semua penjual 

jamu gendong menggunakan sepeda yaitu mereka lebih bisa memperluas rute 

berjualan dan selain itu menggunakan sepeda itu menyehatkan badan. Mungkin 

terdapat sakit pada bagian kaki karena terlalu banyak mengayuh sepeda tetapi 

lebih baik dibandingkan menggendong jamu-jamunya sendiri di bahu.  

 

 


