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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Manusia dari awal kehidupannya tidak terkecuali, selalu bekerja dan 

bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada saat mereka bekerja 

dengan berbagai sebab, mereka tentunya pernah mengalami kecelakaan atau 

sakit akibat pekerjaanya itu, baik itu berupa cedera, luka-luka atau bahkan 

kematian yang menyebabkan penderitaan. Berbekal akal dan fikiran yang 

dimiliki, mereka berusaha untuk mencegah agar kecelakaan dan sakit yang 

pernah menimpanya tidak terulang kembali (Tarwaka, 2008). 

Kesehatan kerja mutlak harus dilaksanakan di dunia kerja dan di 

dunia usaha oleh semua orang yang berada di tempat kerja baik pekerja 

maupun pemberi kerja, jajaran pelaksana, pengawas (supervisor), maupun 

manajemen, serta pekerja yang bekerja untuk diri sendiri (self employed). 

Alasannya jelas, karena bekerja adalah bagian dari kehidupan, dan setiap 

orang memerlukan pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan dan atau untuk 

aktualisasi diri, namun dalam melaksanakan pekerjaannya, berbagai potensi 

bahaya (sering disebut juga sebagai hazard atau faktor risiko) dan risiko di 

tempat kerja mengancam diri pekerja sehingga dapat menimbulkan cedera 

atau gangguan kesehatan (Kurniawidjaja, 2010). 

Adapun sebuah konsep yang dikenal dalam dunia industri di Jepang 

yaitu konsep 5S berasal dari lima huruf pertama istilah Jepang untuk seiri 
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(pemilahan), seiton (penataan), seiso (pembersihan), seiketsu (pemantapan), 

dan shitsuke (pembiasaan). Penerapan kelima sikap kerja ini dapat 

memberikan hasil yang sangat menakjubkan, mencegah kecelakaan, 

mengurangi waktu macet mesin/perkakas mengendalikan operasional 

proses, dan menciptakan iklim perusahaan atau lembaga yang lebih sehat 

(Osada, 2000).  

UUD 1945 mengisyaratkan hak setiap warga negara atas pekerjaan 

dan penghasilan yang layak bagi kemanusiaan. Pekerjaan baru memenuhi 

kelayakan bagi kemanusiaan apabila keselamatan tenaga kerjanya terjamin. 

Tenaga kerja sebagai sumber daya manusia perlu terus dikembangkan, 

diberikan perlindungan terhadap pengaruh teknologi kerja dan lingkungan 

kerja serta diberikan perawatan dan rehabilitasi. Departemen Kesehatan, 

Departemen Tenaga Kerja dan depertemen-depertemen lain serta pihak 

swasta sudah mengatur keselamatan dan kesehatan kerja sehingga 

diharapkan pembentukan pekerja yang sehat yang bekerja dengan nyaman 

dapat terealisasi semaksimal (Wigati, 1999). 

Sikap kerja yang sering dilakukan oleh manusia dalam melakukan 

pekerjaan antara lain duduk, berdiri, membungkuk, jongkok, berjalan dan 

lain-lain. Sikap kerja tersebut dilakukan tergantung dari kondisi dalam 

sistem kerja yang ada. Sikap kerja duduk merupakan salah satu sikap kerja 

yang paling sering dilakukan. Duduk memerlukan lebih sedikit energi 

daripada berdiri, karena hal itu dapat mengurangi banyaknya beban otot 

statis pada kaki (Nurmianto, 2008). 
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Sikap duduk pada otot rangka (muskuloskeletal) dan tulang belakang 

terutama pada pinggang harus dapat ditahan oleh sandaran kursi agar 

terhindar dari rasa nyeri dan cepat lelah. Pada sikap duduk, tekanan tulang 

belakang akan meningkat dibanding berdiri atau berbaring, jika sikap duduk 

tidak benar. Sikap duduk yang keliru merupakan penyebab adanya masalah 

punggung (Nurmianto, 2008).  

Setiap tahun 1,5 juta orang berobat ke dokter karena nyeri punggung 

dan sebagian besar adalah keluhan nyeri punggung bawah. Empat di antara 

setiap lima orang akan menderita serangan hebat nyeri punggung pada suatu 

saat, dan kebanyakan berlangsung lebih dari seminggu. Seorang di antara 

dua puluh pasien dengan keluhan punggung perlu mengunjungi ahli di 

rumah sakit. Sekitar sepuluh persen penduduk menderita nyeri punggung 

kronis sepanjang hayat, serta hampir separuh dari jumlah pasien dengan 

masalah punggung perlu istirahat. Sesungguhnya, di Inggris setiap hari ada 

50.000 lebih yang tidak masuk kerja karena nyeri punggung. Nyeri 

punggung menyebabkan lebih banyak waktu hilang dari pada pemogokan 

kerja, sebanyak dua puluh juta hari kerja hilang setiap tahun karenanya 

(Imrie, 1995). 

Studi tentang keluhan Musculoskeletal Disorders (MSDs) pada 

berbagai jenis industri telah banyak dilakukan dan hasil studi menunjukkan 

bahwa bagian otot yang sering dikeluhkan adalah otot rangka (skeletal) 

yang meliputi otot leher, bahu, lengan, tangan, jari, punggung, pinggang 

dan otot-otot bagian bawah. Diantara keluhan otot skeletal tersebut, yang 
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banyak dialami oleh pekerja adalah otot bagian punggung (Tarwaka, 2008).  

Fenomena di atas juga terjadi pada pekerja bagian pelintingan 

rokok di PT. Djitoe Indonesia Tobacco, dimana jam kerjanya lebih banyak 

dihabiskan dengan duduk yang dapat menimbulkan permasalahan 

kesehatan pada pekerja, salah satunya nyeri punggung bawah. Resiko 

timbulnya nyeri punggung bawah makin meningkat apabila dalam 

pekerjaannya tidak memperhatikan sikap duduk secara benar, letak meja, 

dan ukuran kursi yang tidak ergonomi. 

Berdasarkan hasil survei awal terhadap tenaga kerja pelintingan 

rokok PT. Djitoe Indonesia Tobacco, pekerjaan pelintingan dilakukan lebih 

sering dengan menggunakan sistem borongan, bekerja sesuai kesepakatan 

dengan pihak pengguna jasa. Sehingga memungkinkan waktu kerja melebihi 

waktu kerja normal untuk memenuhi target, sikap kerja duduk yang tidak 

tepat dalam jangka waktu tertentu bisa saja mempengaruhi keluhan nyeri 

punggung bawah. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui secara spesifik apakah ada pengaruh sikap kerja duduk terhadap 

keluhan nyeri punggung bawah pada pekerja bagian pelintingan di PT. 

Djitoe Indonesia Tobacco. 

Melalui keterbatasan yang penulis miliki di luar dari hal tersebut, 

pekerja yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah pekerja bagian 

pelintingan dan keluhan yang dimaksud adalah kaitannya dengan “Pengaruh 

sikap kerja duduk monoton dengan nyeri punggung bawah pada pekerja 

bagian pelintingan rokok di PT. Djitoe Indonesia Tobacco”.  
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B. Perumusan Masalah 

Masalah tersebut di atas dapat dirumuskan dalam kalimat tanya yang 

menyangkut variabel bebas dan terikat sebagai berikut. 

“Apakah ada pengaruh sikap kerja duduk terhadap keluhan nyeri punggung 

bawah pada pekerja bagian pelintingan rokok di PT. Djitoe Indonesia 

Tobacco?”. 

C. Tujuan Penelitian 

Mengetahui pengaruh sikap kerja duduk terhadap keluhan nyeri 

punggung bawah pada pekerja bagian pelintingan rokok di PT. Djitoe 

Indonesia Tobacco. 

D. Manfaat penelitian 

1.  Bagi PT. Djitoe Indonesia Tobacco 

Memberikan masukan pada pekerja tentang sikap duduk yang 

benar pada saat bekerja serta faktor- faktor yang berpengaruh terhadap 

keluhan nyeri punggung bawah sehingga informasi ini dapat 

digunakan untuk menyusuri langkah- langkah strategi dalam mencegah 

terjadinya nyeri punggung bawah yang diakibatkan oleh duduk lama 

saat bekerja. 

2.  Bagi Mahasiswa 

a. Menambah pengalaman dalam mengkaitkan teori yang didapat 

dalam kurikulum kuliah dengan kondisi nyata di lapangan melalui 

metodologi penelitian. 
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b. Memperluas Ilmu, kemampuan dan pengetahuan di bidang 

keselamatan dan kesehatan kerja. 

3. Bagi FIK UMS 

Untuk menambah bahan referensi kepustakaan UMS, sehingga 

diharapkan dapat bermanfaat bagi para mahasiswa dan pembaca 

lainnya. 


