
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah 

Lebih dari seperempat dari total kecelakaan kerja terjadi berkaitan 

dengan pekerjaan manual handling. Suatu hal yang sangat beralasan, 

seharusnya diberikan perhatian dan pertimbangan lebih terhadap aktivitas 

manual handling, terutama aktivitas angkat dan angkut. Meskipun kecelakaan 

kerja yang bersifat fatal akibat pekerjaan manual handling jarang terjadi, tetapi 

banyak sekali cedera yang terjadi berupa terkilir atau keseleo atau ketegangan 

otot, terutama pada bagian otot pinggang dan punggung disebabkan karena 

aplikasi pekerjaan yang tidak benar dan atau pengerahan tenaga untuk periode 

yang lama. Sikap tubuh yang dipaksakan dan repetisi gerakan yang berlebihan 

merupakan faktor penting sebagai penyebab terjadinya cedera tersebut. Cedera 

akibat manual handling tidak selalu dapat disembuhkan secara total, akibatnya 

dapat berupa gangguan secara fisik atau bahkan cacat yang bersifat permanen 

(Tarwaka, 2014). 

Kegiatan manual handling banyak digunakan karena memiliki 

fleksibilitas yang tinggi, murah, dan mudah diaplikasikan. Tetapi kegiatan 

manual handling secara manual juga diikuti dengan risiko apabila diterapkan 

pada kondisi lingkungan kerja yang kurang memadai, desain tempat kerja yang 

kurang ergonomis, dan sikap kerja yang salah (Suhardi, 2008). Sumber-sumber 

bahaya ini perlu dikendalikan untuk mengurangi kecelakaan, salah satunya 
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aktivitas angkat angkut yang kurang tepat dapat menimbulkan kerugian bahkan 

kecelakaan pada pekerja. Akibat yang ditimbulkan salah satunya adalah 

keluhan low back pain. Nyeri punggung bawah atau low back pain (LBP) dan 

cedera pada bagian otot skeletal sebagian besar disebabkan oleh pekerjaan-

pekerjaan yang berhubungan dengan aktivitas angkat secara manual atau 

tradisional. Dari kegiatan tersebut maka diusahakan suatu pengendalian sampai 

tingkat yang aman untuk pekerja terhadap keselamatan dan kesehatan kerja dan 

lingkungan. Apabila otot menerima beban statis secara berulang dalam jangka 

waktu yang lama akan dapat menyebabkan keluhan berupa kerusakan pada 

sendi, ligamen, dan tendon cedera pada sistem muskuloskeletal (Grandjean, 

1993; Lemaster, 1996 dalam Tarwaka, 2014).   

Mengutip data yang dikeluarkan National Institute for Occupational 

Safety and Health (NIOSH) pada tahun 1991, dari 500.000 kasus cedera per 

tahun, 68% adalah akibat mengangkat material secara manual. Sedangkan di 

Indonesia hampir 25% kecelakaan yang diderita oleh pekerja diakibatkan 

penanganan material (Nurmianto, 2008). Laporan dari the Bureau of Labour 

Statistics (LBS) Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat yang 

dipublikasikan pada tahun 1982 menunjukkan bahwa hampir 20 % dari semua 

kasus sakit akibat kerja dan 25 % biaya kompensasi yang dikeluarkan 

sehubungan dengan adanya keluhan/sakit pinggang. Menurut World Health 

Organization (WHO), 2-5% dari karyawan di Negara industri tiap tahun 

mengalami nyeri punggung bawah, dan 15% dari absenteisme di industri baja 

serta industri perdagangan disebabkan karena nyeri punggung bawah (Sakinah 
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et al 2010). Menurut DOL (1982) bahwa data kompensasi bagi tenaga kerja 

mengindikasikan bahwa cidera pinggang merupakan salah satu jenis gangguan 

kesehatan akibat kerja yang dominan (National Safety Counsil, 1990 dalam 

Tarwaka, 2014). Cedera pinggang terhitung hampir 20% dari seluruh cedera 

dan penyakit yang terjadi di tempat kerja dan hampir 25% dari pembayaran 

kompensasi kesehatan setiap tahunnya adalah karena komplain nyeri punggung 

bawah. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Santiasih (2013), mengenai kajian 

manual material handling terhadap kejadian low back pain pada pekerja 

tekstil, hasil penelitian menunjukkan Ghit = 3,610 or p value = 0,04, maka 

diartikan bahwa lifting index (RWL-LI) secara signifikan berpengaruh terhadap 

kasus-kasus nyeri punggung bawah. Sementara itu variabel lain secara 

signifikan dipengaruhi adalah usia (Ghit = 6,637 atau p value = 0,01), 

kebiasaan merokok (Ghit = 5,730 atau p value = 0,017), tingkat pendidikan 

(Ghit = 6,295 atau p value = 0,012). Jenis kelamin tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap kasus-kasus nyeri punggung bawah. 

Berdasarkan penelitian Kurniawidjaja et al (2014) tentang pengendalian 

risiko ergonomi kasus low back pain pada perawat di rumah sakit, diperoleh 

hasil bahwa ada hubungan yang bermakna postur membungkuk (p=0,031; 

OR=1,18–133,89), sudut lengkung punggung (p=0,024; OR=1,65-196,31), dan 

transfer pasien (p=0,011; OR=5,22–176,83) dengan tingkat risiko LBP. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa aktivitas fisik perawat dan sarana kerjanya 

dapat menyebabkan LBP. 
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PT Aneka Adhilogam Karya merupakan perusahaan swasta nasional 

yang bergerak pada pembuatan peralatan rumah tangga, pertanian, industri 

tebu, dan industri tenun. Proses produksi berupa penuangan cor logam pipe 

fitting dengan spesifikasi ductile cast iron. Proses kerja yang dilakukan dengan 

pengerahan tenaga yang kuat dan konsentrasi penuh dalam pembuatan produk 

dengan tidak diimbangi istirahat yang cukup, tentunya dapat berisiko terjadinya 

penyakit akibat kerja.  

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan, belum adanya upaya yang 

maksimal dari pihak perusahaan dalam memperhatikan penerapan ergonomi di 

bagian penuangan cor logam. Seperti dalam aspek sarana kerja yang digunakan 

tidak adanya kursi kerja sehingga pekerja dalam bekerja dengan posisi berdiri, 

jongkok dan membungkuk. Ketika bekerja, pekerja tidak menerapkan aspek 

ergonomis dan bekerja dengan cara angkat angkut dan posisi tubuh yang tidak 

ergonomis. Tidak adanya pengaturan lingkungan kerja yang ergonomis di 

bagian proses kerja penuangan cor logam seperti ruang kerja atau layout kerja 

yang tidak teratur serta tidak adanya standar prosedur yang mengatur tentang 

pekerjaan manual handling terutama di bagian penuangan cor logam. 

Berdasarkan wawancara secara langsung tentang keluhan nyeri 

punggung bawah pada pekerja bagian penuangan cor logam, disesuaikan 

dengan kuesioner Nordic Body Map (NBM) terhadap 10 pekerja dari 19 

pekerja di bagian penuangan cor logam. Hasil survei pendahuluan dari 10 

pekerja yang berhasil diwawancarai mengeluhkan gangguan nyeri pada otot 

skeletal, merasakan nyeri di bagian punggung berjumlah 9 pekerja (90%), 
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pinggang berjumlah 10 pekerja (100%), dan pinggul berjumlah 8 pekerja 

(80%), 

Hal ini dilihat ketika mereka bekerja di bagian penuangan cor logam, 

pekerja mengangkat, mengangkut dan menurunkan beban sekitar 15-20 kg 

dengan jarak menuju tempat penuangan sekitar 5-10 meter. Aspek inilah yang 

mengakibatkan pekerja bekerja dalam kondisi yang kurang nyaman. 

Ketidaksesuaian dalam cara mengangkat, mengangkut dan menurunkan 

tersebut dapat menyebabkan timbulnya keluhan nyeri pinggang bawah pada 

tenaga kerja. Oleh karena itu diperlukan pengendalian untuk mengatasi 

masalah/keluhan nyeri pinggang bawah pada pekerja, yaitu merekomendasikan 

batasan aman untuk kegiatan manual handling. 

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dan uraian masalah atau data 

yang didapatkan saat survei pendahuluan tersebut, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Hubungan Risiko Pekerjaan Manual 

Handling dengan Keluhan Low Back Pain pada Pekerja Bagian Penuangan Cor 

Logam di PT Aneka Adhilogam Karya Ceper Klaten”. 

B. Masalah Penelitian  

Berdasarkan latar belakang dapat dirumuskan masalah penelitian yaitu 

apakah ada Hubungan risiko pekerjaan manual handling dengan keluhan low 

back pain pada pekerja bagian penuangan cor logam di PT Aneka Adhilogam 

Karya Ceper Klaten?  
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C. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan umum 

Mengetahui hubungan antara risiko pekerjaan manual handling 

dengan keluhan low back pain pada pekerja bagian penuangan cor logam di 

PT Aneka Adhilogam Karya Ceper Klaten. 

2. Tujuan khusus 

a. Mendeskripsikan karakteristik responden di bagian penuangan cor 

logam. 

b. Menganalisis risiko pekerjaan manual handling di bagian penuangan cor 

logam. 

c. Menganalisis keluhan low back pain di bagian penuangan cor logam. 

d. Menganalisis hubungan antara risiko pekerjaan manual handling dengan 

keluhan. 

 

D. Manfaat Penelitian  

1. Peneliti 

Menambah wawasan dalam hal merencanakan penelitian, 

melaksanakan penelitian dan mengetahui hubungan antara risiko pekerjaan 

manual handling pada pekerja bagian penuangan cor logam terhadap 

keluhan low back pain. 

2. Bagi Perusahaan 

Dapat memberikan saran atau masukan dalam upaya perencanaan, 

perbaikan dan meningkatkan mutu keselamatan dan kesehatan kerja 

khususnya pengendalian risiko pekerjaan manual handling terhadap keluhan 
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low back pain sehingga dapat mencegah terjadinya keluhan nyeri pinggang 

bawah di tempat kerja. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai data dasar dari 

referensi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan keselamatan dan 

kesehatan kerja. 

4. Program Studi Kesehatan Masyarakat 

Menambah kepustakaan Program Studi Kesehatan Masyarakat, 

Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 


