
 
 

 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Di tingkat internasional, program K3 telah lama diterapkan di berbagai 

sektor industri (akhir abad 18), kecuali di sektor kesehatan. Perkembangan 

K3RS tertinggal dikarenakan fokus pada kegiatan kuratif, bukan preventif. 

Fokus pada kualitas pelayanan bagi pasien, tenaga profesi di bidang K3 masih 

terbatas, organisasi kesehatan yang dianggap pasti telah melindungi diri dalam 

bekerja (Kepmenkes, 2010). 

Perkembangan rumah sakit sebagai fasilitas pelayanan kesehatan 

rujukan akhir-akhir ini sangat pesat, baik dari jumlah maupun pemanfaatan 

teknologi kedokteran. Rumah sakit sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tetap 

harus mengedepankan peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat 

dengan tanpa mengabaikan upaya Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) 

bagi seluruh pekerja rumah sakit (Kepmenkes, 2010). 

Menurut OSHA (2013), fasilitas pelayanan kesehatan khususnya 

Rumah Sakit telah diidentifikasi sebagai sebuah lingkungan di mana terdapat 

aktivitas yang berkaitan dengan ergonomi antara lain mengangkat, 

mendorong, menarik, menjangkau, membawa benda, dan dalam hal 

penanganan pasien. Petugas kesehatan, terutama yang bertanggung jawab 

untuk perawatan pasien, memiliki potensi bahaya lebih rentan yang dapat 
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menyebabkan gangguan muskuloskeletal dibandingkan berbagai bidang 

lainnya.  

Aktivitas kerja di rumah sakit cukup berat dan mempunyai potensi 

timbulnya penyakit akibat kerja. Salah satu penyakit akibat kerja yang 

menjadi masalah kesehatan yang umum terjadi di dunia dan mempengaruhi 

hampir seluruh populasi adalah Low Back Pain (LBP). Sebanyak 90% kasus 

LBP bukan disebabkan oleh kelainan organik, melainkan oleh kesalahan 

posisi tubuh dalam bekerja. Pekerjaan mengangkat atau manual handling 

yang menjadi penyebab terlazim dari LBP (Andini, 2015).  

Low Back Pain merupakan salah satu gangguan muskuloskeletal. 

Faktor risiko terjadinya low back pain pada perawat antara lain usia, jenis 

kelamin, masa kerja, indeks masa tubuh dan faktor psikologis. Sedangkan 

postur atau aktivitas people handling merupakan faktor pendukung terjadinya 

Low Back Pain. Aktivitas yang termasuk people handling antara lain seperti 

terkait dengan tugas (kekuatan tubuh dalam upaya melakukan tugas seperti 

mengangkat, menurunkan, dan mendorong), terkait pasien (transfer pasien, 

mobilisasi pasien), lingkungan (tergelincir, jalanan dan turunan yang 

berbahaya, keterbatasan ruangan dan bekerja di permukaan yang tidak rata) 

dan faktor lainnya peralatan yang tidak memadai, dan kurangnya pengetahuan 

atau pelatihan. Dari aktivitas-aktivitas di atas akan membuat atau 

meningkatkan tekanan (stress) bagi lengan, bahu, kaki dan punggung. 
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Akibatnya dapat terjadi cedera atau gangguan muskuloskeletal yang dapat 

mempengaruhi otot, sendi, dan tendon di seluruh bagian tubuh (OSHA, 2003).  

Prevalensi (jumlah kasus) LBP selama 12 bulan terakhir 2013/2014 di 

Great Britain sebanyak 310 kasus LBP. Dan diperkirakan prevalensi kasus 

baru sebanyak 150 kasus (LFS dalam HSE, 2014). Sedangkan menurut Center 

for Control and Prevention (CDC) dalam the American Academy of Pain 

Medicine (2011), setidaknya 100 juta orang dewasa Amerika melaporkan 

keluhan nyeri. Dimana penyebabnya meliputi, migrain (16,1%), nyeri 

punggung bawah (28,1%), nyeri leher (15,17%), nyeri lutut (19,5%), nyeri 

bahu (9,0%), nyeri jari (7,6%), dan nyeri pinggul ( 7,19%).  

Menurut Global Health Research Program dalam Yassi et al, (2013) 

menunjukkan aktivitas perawat berhubungan dengan peningkatan risiko 

gangguan tulang belakang, terutama aktivitas angkat-angkut atau mobilisasi 

pasien. Menurut Setyohadi (2005), hasil penelitian Cropcord Indonesia tahun 

2004 menunjukkan bahwa prevalensi penderita low back pain  pada pria 

sebesar 18,2% dan wanita sebanyak 23,6%. 

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ari (2013), 

mengenai hubungan antara faktor karakteristik individu perawat dan sikap 

kerja tidak alamiah dengan keluhan Low Back Pain (LBP) pada perawat di 

ruang rawat inap Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Dengan jumlah 

sampel yang digunakan sebanyak 48 responden, berdasarkan uji koefisien 

kontingensi didapatkan bahwa kuat hubungan antara sikap kerja tidak alamiah 
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dengan terjadinya keluhan low back pain adalah sebesar C= 0,204 (sangat 

lemah). Penelitian yang dilakukan oleh Perdani, (2010) tentang pengaruh 

postur dan posisi tubuh terhadap timbulnya nyeri punggung bawah. Dari hasil 

uji statistik didapat nilai p-value (0,00≤0,05) yang artinya memiliki hubungan 

yang bermakna antara postur tubuh dengan timbulnya nyeri punggung bawah. 

Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta merupakan Rumah 

Sakit Tipe B, yang menyediakan  pelayanan kesehatan. Sumber daya manusia 

yang ada sejumlah 805 orang yang terdiri dari 262 tenaga keperawatan, 

sedangkan untuk perawat yang bekerja di Bangsal Kelas III berjumlah 20 

orang (Profil RS PKU Muhammdiyah Surakarta, 2013). 

Dari hasil studi pendahuluan dengan pihak manajemen rumah sakit, 

dikatakan bahwa di Bangsal Kelas III ditemukan kasus bahwa 1 perawat 

sudah mengalami hernia dengan begitu, penelitian difokuskan pada Bangsal 

Kelas III. Hasil dari wawancara dan lembar observasi serta pengukuran 

keluhan menggunakan Visual Analog Scale (VAS) yang dilakukan di Bangsal 

Kelas III RS PKU Muhammadiyah Surakarta terhadap 10 responden, 100% 

responden mengeluhkan nyeri tulang belakang setelah bekerja. Dari 10 

responden, 4 diantaranya sudah memakai korset di bagian perut. Umumnya 

mereka mengeluh nyeri tulang punggung setelah melakukan tindakan 

mengangkat, mendorong dan merawat pasien. Dan dari hasil pengukuran 

VAS pada tulang belakang (pada 5 titik pengukuran) didapatkan rata-rata 

paling besar pada keluhan nyeri punggung bawah. 
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Keluhan nyeri yang dirasakan bisa mengakibatkan kerugian baik 

langsung maupun tidak langsung. Selain daripada menjadi masalah kesehatan 

bahwa Low Back Pain juga mengakibatkan kerugian bagi suatu perusahaan. 

Beban ekonomi akibat Low Back Pain bahwa biaya rata-rata untuk mengobati 

satu kejadian LBP di Amerika pada tahun 2003 adalah $ 12.000, namun bila 

diperlukan tindakan operasi, biaya rata-rata untuk satu kejadian LBP 

meningkat menjadi $ 43.000. Data lain dari satu perusahaan di Amerika  

yaitu, secara total biaya untuk kompensasi pekerja yang menderita LBP 

adalah sebesar $ 45 – $ 60 M per tahun (HSE, 2014). 

Berdasarkan gambaran tersebut, peneliti tertarik untuk mengetahui ada 

tidaknya hubungan tingkat risiko postur kerja dan karakteristik individu 

dengan tingkat risiko keluhan Low Back Pain pada perawat Bangsal Kelas III 

di RS PKU Muhammadiyah Surakarta.  

 

B. Rumusan Masalah 

“Adakah hubungan antara tingkat risiko postur kerja dan karakteristik 

individu dengan tingkat risiko keluhan Low Back Pain pada perawat Bangsal 

Kelas III RS PKU Muhammadiyah Surakarta 
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C. Tujuan  

1. Umum  

Untuk mengetahui hubungan tingkat risiko postur kerja dan karakteristik 

individu dengan tingkat risiko keluhan low back pain pada perawat di 

Bangsal Kelas III RS PKU Muhammadiyah Surakarta. 

2. Khusus  

a. Untuk menganalisis hubungan umur dengan tingkat risiko keluhan low 

back pain pada perawat di Bangsal Kelas III RS PKU Muhammadiyah 

Surakarta. 

b. Untuk menganalisis hubungan masa kerja dengan tingkat risiko 

keluhan low back pain pada perawat di Bangsal Kelas III RS PKU 

Muhammadiyah Surakarta 

c. Untuk menganalisis hubungan indeks masa tubuh dengan tingkat 

risiko keluhan low back pain pada perawat di Bangsal Kelas III RS 

PKU Muhammadiyah Surakarta. 

d. Untuk menganalisis hubungan kesegaran jasmani dengan tingkat 

risiko keluhan low back pain pada perawat di Bangsal Kelas III RS 

PKU Muhammadiyah Surakarta. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Pihak Rumah Sakit 

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan masukan dan evaluasi 

untuk merencanakan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah 

Sakit (K3RS). 

2. Bagi Program Studi Sarjana Kesehatan Masyarakat 

Penelitian ini dapat menambah kepustakaan Program Studi Sarjana 

Kesehatan Masyarakat dan dapat dijadikan sebagai dasar untuk penelitian 

lebih lanjut yang komprehensif. 

3. Bagi Peneliti  

Menambah pengetahuan dan wawasan dalam hal merencanakan 

penelitian, melaksanakan penelitian dan mengetahui hubungan postur 

kerja terhadap risiko keluhan muskuloskeletal pada perawat Bangsal Kelas 

III di RS PKU Muhammadiyah Surakarta. 


