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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Fisioterapi sebagai salah satu ilmu kesehatan, dimana objek ilmu 

fisioterapi adalah fenomena kesehatan manusia atau fenomena sehat-sakit 

manusia. Secara lebih utuh, batang tubuh ilmu fisioterapi dapat dikonstruksi 

dari berbagai ilmu-ilmu kesehatan (health science) yang telah ada, salah 

satunya adalah kelompok ilmu-ilmu lingkungan, dimana ergonomi termasuk di 

dalamnya. Termasuk pula dalam hal mendidik, memotivasi, memberi 

dukungan dan nasehat kepada mereka dalam upaya pencegahan (preventif) 

terhadap menurunnya kemampuan fungsional dan mempertinggi derajat 

kesehatan (promosi) dalam upaya mencapai derajat kesehatan yang tinggi 

(Samba, 2007). 

Kesehatan merupakan unsur penting agar kita dapat menikmati hidup 

yang berkualitas, baik di rumah maupun dalam pekerjaan. Kesehatan juga 

menjadi faktor penting dalam menjaga kelangsungan hidup sebuah organisasi. 

Fakta ini dinyatakan oleh Health and Safety Executive (HSE) atau pelaksana 

kesehatan dan keselamatan kerja sebagai “Good Health is Good Business” 

(Ridley, 2006). Beberapa situasi dan kondisi pekerjaan, baik tata letak tempat 

kerja atau material-material yang digunakan serta sikap postur kerja, 

menghadirkan risiko yang dapat mengancam terhadap kesehatan dan 
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keselamatan pada pekerja. Risiko tersebut salah satunya adalah pada keluhan 

otot atau lebih dikenal dengan musculosceletal disorders (MSDs). 

Menurut Pulat (2006) dalam Rivai (2014), di Uni Eropa sebesar 25-

27% dari pekerja Eropa mengeluh sakit punggung dan 23% nyeri otot. 

Sedangkan di Indonesia sendiri berdasarkan data dari hasil studi Departemen 

Kesehatan tahun 2005, menunjukkan bahwa sekitar 40,5% penyakit yang 

diderita pekerja sehubungan dengan pekerjaannya. Rahim (2012) juga 

berpendapat bahwa nyeri punggung adalah keluhan yang umum dijumpai di 

masyarakat dan diperkirakan mengenai 65% dari seluruh populasi. 

Salah satu faktor dari nyeri punggung bawah yang dialami pekerja 

adalah sikap kerja yang tidak alamiah yang menyebabkan tubuh bergerak 

menjauhi posisi alamiah, misalnya punggung yang terlalu membungkuk. Sikap 

kerja tidak alamiah ini pada umumnya karena karakteristik tuntutan tugas, alat 

kerja dan stasiun kerja yang tidak sesuai dengan kemampuan dan keterbatasan 

pekerja (Tarwaka, 2014). 

Seperti yang terjadi pada pekerja pande besi yang terletak di desa Padas 

Klaten. Berdasarkan studi pendahuluan melalui observasi dan wawancara 

dengan kuesioner pada sepuluh pekerja di lokasi tersebut, pekerja pande besi di 

lokasi tersebut banyak melakukan pekerjaannya dengan postur duduk dibangku 

kecil hingga 6 sampai 8 jam per hari dengan masa kerja > 5 tahun dan 

didapatkan adanya keluhan nyeri punggung bawah setelah bekerja. Masih 

banyak pekerja yang melakukan pekerjaan dengan tingkat risiko ergonomi 

tinggi, yaitu sikap kerja duduk yang janggal dengan punggung dan leher 
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membungkuk karena landasan kerja yang terlalu rendah dalam jangka waktu 

dan masa kerja yang lama. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rivai (2014) terhadap 

pekerja di sentra pemecahan batu Ungaran, dengan subjek penelitian berjumlah 

30 orang berjenis kelamin laki-laki, didapatkan bahwa tidak ada hubungan 

antara tingkat risiko ergonomi dengan keluhan muskuloskeletal dan ada 

hubungan antara masa kerja dengan keluhan muskuloskeletal. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa masa kerja juga merupakan faktor risiko yang sangat 

mempengaruhi seorang pekerja terhadap risiko terjadinya keluhan 

muskuloskeletal, terutama untuk jenis pekerjaan yang menggunakan kekuatan 

kerja yang  tinggi. 

Maka dari permasalahan diatas peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dan membuktikan apakah ada hubungan sikap kerja duduk dan masa 

kerja dengan keluhan nyeri punggung bawah pada pekerja pande besi di Sentra 

Industri Pande Besi Desa Padas Kecamatan Karanganom Kabupaten Klaten. 

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu apakah ada hubungan antara 

sikap kerja duduk dan masa kerja dengan keluhan nyeri punggung bawah pada 

pekerja pande besi di Sentra Industri Pande Besi Desa Padas Kecamatan 

Karanganom Kabupaten Klaten? 

 

 



4 
 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui adanya hubungan antara sikap kerja duduk dan 

masa kerja dengan keluhan nyeri punggung bawah pada pekerja pande besi 

di Sentra Industri Pande Besi Desa Padas Kecamatan Karanganom 

Kabupaten Klaten 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui hubungan antara sikap kerja duduk dengan keluhan nyeri 

punggung bawah pada pekerja pande besi. 

b. Mengetahui hubungan antara masa kerja dengan keluhan nyeri punggung 

bawah pada pekerja pande besi. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Menambah wawasan dan pengetahuan terkait batang tubuh ilmu fisioterapi 

dari berbagai ilmu-ilmu kesehatan, salah satunya adalah ergonomi, 

khususnya adalah gambaran mengenai sikap kerja duduk serta masa kerja 

dan hubungannya dengan keluhan nyeri punggung bawah. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi: 

a. Pekerja 

Untuk diketahui bahwa pekerjaan yang sedang dijalani berpotensi 

mengakibatkan gangguan muskuloskeletal, salah satunya berupa keluhan 
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nyeri punggung bawah sehingga pekerja dapat mengantisipasi dan 

melakukan upaya pencegahan. 

b. Pemilik Industri 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi serta evaluasi agar 

pemilik industri dapat melakukan upaya pencegahan keluhan sistem 

muskuloskeletal, khususnya nyeri punggung bawah pada pekerjanya, 

dengan lebih memperhatikan alat kerja dan stasiun kerja yang sesuai 

dengan kemampuan dan keterbatasan pekerja sesuai dengan kaidah 

ergonomi.  

c. Peneliti lain 

Penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain untuk 

mengembangkan penelitian selanjutnya. 


