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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kabupaten Batang kecamatan Limpung pada khususnya memiliki berbagai 

sumber pendapatan asli daerah yang salah satunya berasal dari pendapatan 

industri kerajinan bambu (keranjang emping). Proses produksi industri emping 

terdiri dari tahap pemilihan bambu mulai dari jenis bambu, pemotongan, 

pembentukan, perangkaan, dekorasi dan terakhir finishing. Kelancaran seluruh 

tahapan ini sangat mengandalkan pada ketrampilan dan keahlian tenaga 

manusia.  

Menurut Grandjean (1988) dan Pheasant (1991) sikap kerja yang statis 

dalam jangka waktu yang lama lebih cepat menimbulkan keluhan pada sistem 

muskuloskeletal. Dalam melakukan pekerjaan membuat keranjang emping 

tersebut diperlukan kondisi kesehatan yang baik dan harus didukung dengan 

sarana kerja yang memenuhi syarat agar dampak dari pekerjaan tersebut tidak 

mempengaruhi kondisi tubuh pekerja, sehingga produktifitas yang optimal 

dapat tercapai. Salah satu faktor yang mempengaruhi produktifitas adalah 

keluhan-keluhan yang dirasakan pekerja. Sikap kerja yang tidak ergonomis 

dapat menjadi beban tambahan kerja bagi pekerja yang mengakibatkan 

timbulnya kelelahan. Masalah yang terdapat di industri ini adalah belum 

adanya keserasian antara tempat duduk dan tempat kerja dengan ukuran 

antropometri pekerja. 
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Hal ini sesuai dengan pengamatan peneliti bahwa beberapa tahapan proses 

produksi kerajinan keranjang emping dikerjakan dalam sikap kerja yang tidak 

mengenakkan. Dalam melakukan pekerjaannya, pengrajin keranjang emping 

selalu bekerja dalam berbagai posisi yang bergantian secara bertahap sesuai 

dengan kebutuhannya seperti posisi berdiri, membungkuk, duduk di atas 

dingklik. Bahan yang dikerjakannya diletakkan di depan tubuh, atau diletakkan 

di atas tanah/lantai selanjutnya sikap tubuh pengrajin menyesuaikan dengan 

bahan yang dikerjakan. Kondisi kerja seperti ini memaksa pekerja selalu 

berada pada sikap kerja yang tidak alamiah yang berlangsung lama dan 

menetap/statis.  

Gambaran sikap kerja pada pengrajin keranjang emping dimulai dari posisi 

berdiri yaitu pemiliham bambu yang kemudian akan dianyam menjadi 

beberapa macam anyaman bambu. Anyaman bambu pertama disebut 

”lanangan” akan digunakan sebagai kerangka dari pembuatan keranjang 

bambu. Pembuatan kerangka keranjang ini dilakukan dengan posisi 

membungkuk yang memerlukan waktu cukup lama, untuk menyelesaikan satu 

kerangka saja diperlukan waktu 3 menit. Kemudian anyaman yang kedua 

disebut dengan ’iratan” yang akan digunakan setelah kerangka keranjang 

selesai kemudia dua jenis anyaman ini akan disatukan. Dalam proses 

penyatuan dua jenis anyaman ini dilakukan dalam posisi duduk diatas dingklik 

kecil dan pembuatan keranjang diletakkan di atas tanah di depan pekarja. Satu 

keranjang emping dapat diselesaikan dalam waktu 4 menit bagi yang sudah 

terbiasa mengerjakannya. 
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Dari hasil survai awal yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan adanya 

keluhan saat bekerja yang dirasakan pekerja pada punggung bawah. Mereka 

tidak berkerja untuk melakukan pijat dan minum jamu dengan harapan 

keluhan tersebut lekas sembuh. Oleh karena itu dirumuskan bahwa masalah 

yang timbul dan ingin dipecahkan adalah “Apakah sikap kerja menjadi 

penyebab timbulnya keluhan nyeri punggung bawah pada pengrajin keranjang 

emping?” Hal tersebut akan berpengaruh buruk terhadap pekerja, yaitu 

timbulnya keluhan fisik yang menyebabkan daya kerja pekerja menurun. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetehui hubungan antara sikap 

kerja dengan keluhan nyeri yang dirasakan oleh pekerja. Penelitian pada 251 

responden pekerja bagian jahit sepatu didapatkan keluhan nyeri tengkuk 

menduduki peringkat ke 4 (37.5%) setelah bahu kanan 53.8%, bahu kiri 47,4% 

dan pinggang 45% (Anonim, 2005).  

 

B. Identifikasi Masalah 

Low Back Pain atau nyeri punggung bawah merupakan salah satu 

gangguan muskuloskletal yang disebabkan oleh aktivitas tubuh yang kurang 

baik. Nyeri punggung bawah dapat disebabkan oleh berbagai penyakit 

muskuloskeletal, gangguan psikologis dan mobilisasi yang salah. Nyeri 

punggung bawah adalah nyeri punggung bawah yang berasal dari tulang 

belakang, otot, saraf atau struktur lain pada daerah tersebut (Rakel, 2002). 

Disamping itu menurut beberapa ahli, faktor individu seperti umur, jenis 

kelamin, aktifitas fisik, dan ukuran tubuh juga dapat menjadi penyebab 

timbulnya keluhan nyeri punggung bawah (Tarwaka. Dkk, 2004). Nyeri 
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punggung bawah merupakan masalah kesehatan yang nyata tetapi merupakan 

penyebab utama naiknya angka morbiditas, disabilitas serta terbatasnya 

aktivitas tubuh. Nyeri punggung bawah mencapai 30%-50% dari keluhan 

rematik pada praktek umum dan ini merupakan penyakit nomor dua pada 

manusia setelah influenza (Anonim, 2001). 

 

C. Perumusan Masalah 

Apakah ada hubungan sikap kerja dengan keluhan nyeri punggung bawah 

pada pengrajin keranjang emping di desa Pungangan kecamatan Limpung 

kabupaten Batang. 

 

D. Pembatasan Masalah  

Pembatasan masalah pada penelitian ini adalah nyeri punggung bawah 

muskuloskeletal penyakit akibat kerja pada pengrajin keranjang emping di 

desa Pungangan Kabupaten Batang. Keluhan secara klinik ditandai adanya 

rasa nyeri dan tidak nyaman dari lumgal sampai anus, tanpa ada gangguan 

neurologis. Nyeri yang timbul oleh karena sikap kerja yang tidak ergonomis. 

 

E. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan Umum 

 Untuk mengetahui apakah ada hubungan sikap kerja dengan keluhan 

nyeri punggung bawah pada pengrajin keranjang emping di desa 

Pungangan kecamatan Limpung kabupaten Batang. 
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2. Tujuan Khusus 

a.  Untuk mendiskripsikan keluhan nyeri yang dirasakan pengrajin 

keranjang emping dengan menggunakan metode VDS (Verbal 

Descriptive Scale) untuk mengukur intensitas nyeri. 

b. Untuk mendiskripsikan sikap kerja yang beresiko. 

c. Mengidentifikasi karakteristik responden. 

d.  Untuk menganalisa hubungan sikap kerja dengan keluhan nyeri 

punggung bawah. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat kegiatan penelitian ini terletak pada pemecahan masalah 

kesehatan tenaga kerja kerja sektor industri kecil atau usaha kecil menengah 

(UKM), terutama dalam pengurangan keluhan sakit akibat kerja. Disamping 

itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa diketahuinya 

penyebab terjadinya keluhan nyeri punggung bawah sebagai akibat 

sikap/posisi kerja pada pengrajin keranjang emping. 

1. Bagi pengrajin keranjang emping 

 Memberikan masukan pada pengrajin keranjang emping tentang sikap 

yang baik pada saat bekerja serta faktor – faktor yang berhubungan dengan 

nyeri punggung bawah sehingga informasi ini dapat digunakan untuk 

menyusuri langkah – langkah strategi dalam mencegah terjadinya nyeri 

punggung bawah yang diakibatkan oleh Sikap Kerja. 
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2. Bagi Ilmu Pengetahuan  

 Memberikan tambahan informasi pengetahuan tentang Sikap Kerja 

dengan keluhan nyeri punggung bawah yang mungkin dapat dijadikan 

perbandingan bagi peneliti. 

3. Bagi Peneliti 

Peneliti mendapat wawasan dan pengalaman dalam melakukan 

penelitian dan hasil penelitian dapat menjadi dasar untuk penelitian 

selanjutnya. 

 




