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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Perusahaan 

PT. Madusari Nusaperdana merupakan merupakan perusahaan 

pengolahan makanan yang berlokasi di Jl. Jeron Raya 168 Jeron - Boyolali 

Jawa Tengah. PT Madusari Nusaperdana mengolah berbagai bahan baku 

daging sapi dan ayam. Produk utama kami meliputi sosis, burger, bakso, smoke 

beef. Alur proses pembuatan bahan meliputi formulasi, filler, cooking, 

washing, packing, dan yang terakhir transit. Peneliti memilih sektor packing  

dengan anggapan bahwa pada sektor tersebut memungkinkan pekerja terkena 

gejala low back pain karena mempunyai risiko postur kerja yang kurang 

ergonomi.  

Berdasarkan hasil observasi awal dengan kuesioner dan observasi pada 

10 pekerja pada sektor packing di PT. Madusari Nusaperdana tentang postur 

kerja dan usia ditemukan bahwa pada proses aktivitas produksi khusunya pada 

bagian packing, masih terdapat beberapa pekerja yang sedang melakukan 

aktivitas pekerjaan dengan postur kerja yang kurang nyaman seperti menunduk 

dalam kurun waktu yang lama, posisi berdiri dan membungkuk, dan duduk 

dengan posisi badan yang miring sehingga  berisiko terkena gejala penyakit 

Low Back Pain. Contohnya, sikap kerja atau postur pekerja beberapa pekerja 

dengan posisi kerja pinggang yang miring dengan intensitas waktu yang cukup 
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lama, selain itu pihak dari manajemen pabrik sudah mengetahui situasi tersebut 

dan sedang mengkaji permasalahan tersebut. Hasil yang diperoleh setelah 

dilakukan survei awal dengan kuesioner dan observasi, ditemukan 35% pekerja 

berisiko sedang untuk terkena gejala Low Back Pain dan 45 % pekerja 

mempunyai postur kerja yang berisiko terkena gejala Low Back Pain. 

B. Analisis Univariat 

 Data karakteristik subjek penelitian meliputi usia, postur kerja, dan gejala 

penyakit Low Back Paint jumlah 70 pekerja. Diambil dari 85 pekerja dan 

diekslusi 15 pekerja sehingga menhasilkan sampel sejumlah 70 pekerja dari 

rumus besar sampel (Riyanto, 2011). 

1. Data Karakteristik Responden 

a. Usia 

 Usia yang diambil sebagai responden penelitian kali ini yaitu usia  

antara 20-30 tahun  dan untuk usia lebih dari 30 tahun berjumlah.  

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan SPSS 20 

didapatkan hasil usia responden sebagai berikut: 

Tabel 4. 1 Distribusi Frekuensi Usia  

 

Kriteria Usia 

(Tahun) 

Frekuensi 

(Orang) 

Persentase 

(%) 

Usia 20-30 tahun  

Usia ≥ 30 tahun 

57 

13 

81,4 

18,6 

Total 70 100,0 

     Sumber : Data Primer, 2020 

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi usia responden di atas dapat 

dikategorikan menjadi 2 yaitu untuk usia antara 20-30 tahun berjumlah 
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57 orang apabila diprosentasekan 81,4%. Selanjutnya untuk kategori usia 

lebih dari sama dengan 30 tahun ada 13 orang dan apabila 

diprosentasekan 18,6%. 

 

b. Postur Kerja 

Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi Postur Kerja 

 

Postur Kerja 
Frekuensi 

(Orang) 

Persentase 

(%) 

Ringan 

Sedang 

Berat 

Sangat Berat 

5 

55 

10 

0 

7,1 

78,6 

14,3 

0 

Total 70 100,0 

Sumber: Data Primer, 2020 

Berdasarkan distribusi frekuensi Postur Kerja pada pekerja dibagian 

di PT. Madusari Nusaperdana Boyolali dapat dilihat pada tabel diatas, 

pekerja yang kategori ringan ada 5 orang diprosentasekan 7,1%. Pekerja 

yang berkategori sedang ada 55 orang diprosentasekan 78,6%. 

Selanjutnya yang berkategori berat ada 10 orang apabila diprosentasekan 

ada 14,3%. 

c. Gejala Low Back Paint  (LBP) 

Tabel 4.3 Low Back Paint  (LBP) 

Gejala Low Back Paint 

(LBP) 

Frekuensi 

(Orang) 

Persentase 

(%) 

Rendah 

Sedang 

Tinggi 

Sangat Tinggi 

0 

1 

58 

11 

0 

1,4 

82,9 

15,7 

Total 70 100,0 

` Sumber: Data Primer, 2020 
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Berdasarkan distribusi frekuensi Low Back Paint  (LBP) pada pekerja 

dibagian di PT. Madusari Nusaperdana Boyolali dapat dilihat pada tabel 

diatas, pekerja yang kategori rendah tidak ada. Pekerja yang berkategori 

sedang ada 1 orang diprosentasekan 1,4%. Selanjutnya yang berkategori 

tinggi ada 58 orang apabila diprosentasekan ada 82,9%. Untuk yang 

berkategori sangat tinggi ada 11 orang dan apabila diprosentasekan ada 

15,7%. 

d. Skor REBA 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

REBA 75 3,00 9,00 5,9067 1,53494 

Valid N (listwise) 75     

Berdasarkan data di atas nilai rata-rata dari skor REBA adalah 

5,9067 dan Standar deviasi 1,53494. 

 

 

C. Analisis Bivariat 

1. Hubungan Usia dengan Low Back Pain  (LBP) di PT. Madusari 

Nusaperdana Boyolali. 

Berikut adalah hasil tabel silang dan uji somers’d hubungan usia 

dengan  Low Back Pain  (LBP):  

Tabel 4.4 Hasil Tabulasi silang dan Uji Somers’d  hubungan usia dengan Low 

Back Pain  (LBP)  

 

Usia 

 

Gejala Low Back Pain (LBP)  

Total 

 

 

P 

 

r 
Sedang Tinggi Sangat 

Tinggi 
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p 

Usia 20-29 tahun  1 50 6 57 0,048 0,297 

Usia ≥ 29 tahun 0 8 5 13 

Total 1 58 11 70 

Sumber : Data Primer, 2020 

Berdasarkan tabel hasil uji korelasi somers’d diatas menunjukkan 

bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara usia dengan Low Back 

Pain (LBP) dengan nilai p value = 0,048 (p<0,05), sedangkan untuk 

kekuatan korelasinya adalah r = 0,297 yang merupakan nilai korelasi 

lemah dengan arah korelasi + (positif), yang artinya semakin tinggi usia 

pekerja maka semakin tinggi gejala Low Back Paint (LBP)   yang dialami 

oleh pekerja di PT. Madusari Nusaperdana Boyolali. 

 

2. Hubungan Postur Kerja Low Back Pain  (LBP) di PT. Madusari 

Nusaperdana Boyolali  

Berikut adalah hasil tabel silang dan uji somers’d hubungan Postur 

Kerja Low Back Paint  (LBP) di PT. Madusari Nusaperdana Boyolali: 

Tabel 4.5 Hasil Tabulasi silang dan Uji Somers’d Hubungan Postur Kerja 

dengan Low Back Paint  (LBP) di PT. Madusari Nusaperdana 

Boyolali 

 

Postur Kerja 
Gejala Low Back Paint (LBP)  

Total 

 

 

P 

 

r 
Sedang Tinggi Sangat 

Tinggi 

p 
Ringan 0 5 0 5 0,018 

 

0,180 

Sedang 1 46 8 55 

 Berat 0 7 3 10 

Total 1 58 11 70 

Sumber : Data Primer, 2020 
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Berdasarkan tabel hasil uji korelasi somers’d diatas menunjukkan 

bahwa ada hubungan yang signifikan antara postur kerja dengan Low 

Back Paint  (LBP) dengan nilai p value = 0,018 (p<0,05), kekuatan 

korelasinya adalah r = 0,180 yang merupakan memiliki nilai korelasi 

lemah dengan arah korelasi + (positif), yang artinya gejala  semakin berat 

postur kerja maka semakin besar gejala  Low Back Paint  (LBP) yang 

dialami oleh pekerja di PT. Madusari Nusaperdana Boyolali. 

D. Analisis Multivariat 

1. Analisis Multivariat Hubungan Usia dan Postur Kerja dengan  Low 

Back Paint  (LBP) di PT. Madusari Nusaperdana Boyolali 

Tahap selanjutnya peneliti akan melakukan analisis multivariat, dan 

analisis multivariat yang akan digunakan pada penelitian kali ini adalah 

analisis regresi linier berganda, hal ini dikarenakan variabel terikat dari 

penelitian kali ini berupa variabel berskala nominal. Analisis multivariat 

merupakan kelanjutan dari analisis bivariat yang bertujuan untuk melihat 

variabel bebas mana yang paling mempengaruhi terjadinya variabel 

terikat. Syarat variabel bebas yang dapat dilanjutkan untuk menggunakan 

analisis multivariat adalah memiliki nilai signifikan p<0,05 pada hasil 

analisis bivariatnya, dan pada penelitin kali ini terdapat 2 variabel bebas 

yang memiliki nilai signifikan p<0.05 yaitu usia dan postur kerja. 

Tabel 4.6 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 
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Variabel Koefisien Regresi T Sig. 

B Std. Error 

 

(Constant) 44,878 4,309 10,415 ,000 

Usia , 342 ,132 3,858 ,000 

PosturKerja ,508 ,320 1,069 ,029 

a. Dependent Variable: GejalaLBP 

Sumber:DataPrimer,2020

Berdasarkan tabel hasil uji regresi linier berganda diatas diketahui 

bahwa variabel yang paling berpengaruh terhadap variabel terikat dalam 

hal ini variabel Gejala Low Back Pain  adalah adalah variabel usia dengan 

nilai signifikansinya sebesar 0,00<p(0,05). Untuk variabel postur kerja 

berpengaruh terhadap Gejala Low Back Pain  dengan nilai signifikansinya 

sebesar 0,029<p(0,05). 

E. Uji Prasyarat Analisis 

1. Uji Normalitas  

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data yang 

digunakan dalam persamaan regresi terdistribusi normal, atau 

dalam regresi variabel dependen dan variabel independen 

keduanya berdistribusi normal atau tidak normal. Dalam ujin 

normalitas ini peneliti menggunakan aplikasi SPSS versi 20, 

berdasarkan Uji normalitas ini menggunakan uji Kolmogrorov 

Smirnov dengan tingkat signifikan 5%. Hasil dari Uji Normalitas 

nampak pada Tabel 4.3 
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Berdasarkan pada tabel 5.6  di atas menunjukkan bahwa nilai asymp. 

Signifikansi (0,546, 605 dan 5,43) lebih besar dari 5% (0,05) maka data 

tersebut berdistribusi normal, sehingga dapat digunakan dalam penelitian. 

2. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah  model  regresi 

ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Model 

regresi yang baik  seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel 

independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel 

ini tidak ortogonal artinya, variabel nilai korelasi antar sesama variabel 

sama dengan nol (Ghozali, 2007). Jika  nilai  tolerance  >  0,1  (10%)  

dan  nilai  VIF  <  10,  maka  data  tidak mengalami multikolinieritas, 

dan sebaliknya.  

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Usia PosturKerja GejalaLBP 

N 70 70 70 

Normal Parametersa,b 
Mean 25,1857 6,0143 55,6286 

Std. Deviation 4,36486 1,79769 5,15041 

Most Extreme Differences 

Absolute ,164 ,208 ,123 

Positive ,164 ,140 ,123 

Negative -,117 -,208 -,070 

Kolmogorov-Smirnov Z 1,374 1,742 1,026 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,546 ,605 ,543 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Tolerance VIF 

1 
(Constant) 44,878 4,309 10,415 ,000   

Usia , 342 ,132 3,858 ,000 ,923 1,083 
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Dari tabel dapat dilihat bahwa nilai tolerance variabel Usia dan Postur 

Kerja  > 0,1 (10%) dan nilai VIF < 10, maka dapat disimpulkan bahwa 

variabel Syariah Complient dan market conditions tidak mengalami 

multikolinieritas artinya tidak adanya hubungan atau korelasi antar 

variabel independentnya. 

  

PosturKerja ,508 ,320 1,069 ,029 ,923 1,083 

a. Dependent Variable: GejalaLBP 
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