
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sejak akhir abad 18 di tingkat Internasional, program K3 sudah 

sejak lama diterapkan di berbagai sektor industri, kecuali di sektor 

kesehatan. Perkembangan K3 di rumah sakit tertinggal dikarenakan hanya 

fokus pada kegiatan kuratif, bukan preventif. Fokus pada kualitas 

pelayanan bagi pasien, tenaga profesi di bidang K3 masih terbatas, 

organisasi yang dianggap pasti telah melindungi diri  dalam bekerja 

(Kepmenkes, 2010).   

Rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat 

dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu 

pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial 

ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan 

yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat 

kesehatan setinggi-tingginya. Selain dituntut mampu memberikan 

pelayanan dan pengobatan yang bermutu, rumah sakit juga dituntut harus 

melaksanakan dan mengembangkan program K3 di rumah sakit atau 

K3RS (Kepmenkes, 2010). 

Potensi bahaya di rumah sakit, selain penyakit-penyakit infeksi 

juga ada potensi bahaya-bahaya lain yang mempengaruhi situasi dan 

kondisi di rumah sakit, yaitu kecelakaan (peledakan, kebakaran, 
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kecelakaan yang berhubungan dengan instalasi listrik, dan sumber cedera-

cedera lainnya), radiasi, bahan-bahan kimia berbahaya, gas-gas anastesi, 

gangguan psikososial dan ergonomik. Semua potensi bahaya tersebut, jelas 

mengancam jiwa dan kehidupan bagi para karyawan di rumah sakit, para 

pasien maupun pengunjung yang ada di lingkungan rumah sakit 

(Kepmenkes, 2007). 

Berdasarkan laporan dari National Safety Council (NSC) bahwa di 

Israel, angka prevalensi cedera punggung tertinggi terjadi pada perawat 

(16.8%) dibandingkan pekerja sektor industri lain. Di Australia, diantara 

813 perawat, 87% pernah low back pain, prevalensi 42% dan di Amerika 

Serikat insiden cedera musculoskeletal 4.62/100 perawat per tahun. Cedera 

punggung menghabiskan biaya kompensasi terbesar, yaitu lebih dari 1 

milliar dolar per tahun (Kepmenkes, 2007). Sedangkan penelitian di 

Indonesia tercatat sebanyak 65% perawat di UGD Rumah Sakit Fatmawati 

Jakarta didiagnosis menderita Low back pain (LBP), dan rekam medik 

Rumah Sakit Prikasih pada bulan Desember 2010 perawat terkena LBP 

sebanyak 59 orang (34,7%). Selain itu hasil penelitian Cropcord Indonesia 

tahun 2004 menunjukkan bahwa prevalensi penderita LBP pada pria 

sebanyak 18,2% dan wanita sebanyak 13,6% (Setyohadi, 2005). 

Berdasarkan hasil penelitian dari Kurniawidjaja (2014) aktivitas 

pekerjaan perawat yang berrisiko menimbulkan LBP di Ruang Rawat dan 

UGD yaitu pekerjaan dengan posisi membungkuk, yaitu saat memasang 

dan melepaskan infus, suction, menghisap lender, klisma merawat dan 
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menjahit luka atau mengganti balutan, resusitasi jantung paru, memasang 

dan mencabut serta memberi makan pasien via nasogastric tube, 

mengambil sampel darah, memandikan pasien, memberikan terapi injeksi, 

serta memasang atau memperbaiki spalk, memasang kateter, dan 

membuang urin. 

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fathoni, dkk 

(2009), mengenai hubungan sikap dan posisi kerja dengan low back pain 

pada perawat di RSUD Purbalingga, sebanyak 31,25% perawat di RSUD 

Purbalingga melakukan sikap dan posisi kerja yang berrisiko cedera 

musculoskeletal dan perawat yang mengalami low back pain sebanyak 

18,75 dan terdapat hubungan antara usia dan masa kerja dengan low back 

pain pada perawat di RSUD Purbalingga.  

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 

menyebabkan gangguan muskuloskeletal dibandingkan berbagai bidang 

lainnya.  

Rumah Sakit Pusat Kesehatan Umum (PKU) Muhammadiyah 

Surakarta merupakan rumah sakit Tipe B, yang menyediakan pelayanan 

kesehatan, mempunyai fasilitas klinik medik dan nonmedik. Sumber daya 
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manusia yang ada sejumlah 736 orang yang terdiri dari 300 tenaga 

keperawatan, sedangkan untuk perawat rawat inap berjumlah 239 orang 

(Profil RS PKU Muhammadiyah Surakarta, 2015). 

Keluhan nyeri mengakibatkan kerugian yang dapat dirasakan 

langsung maupun tidak langsung. Selain menjadi masalah kesehatan, low 

back pain juga mengakibatkan kerugian bagi suatu instansi atau 

perusahaaan. Beban ekonomi untuk mengobati akibat low back pain di 

Amerika pada tahun 2003 sebesar $ 12.000, namun apabila memerlukan 

tindakaan operasi, maka biaya untuk satu kejadian Low back pain untuk 

satu kejadian sebesar $ 43.000 (HSE, 2014). 

Dari hasil survey pendahuluan dengan manajemen rumah sakit 

ditemukan kasus bahwa terdapat 1 perawat yang mengalami penyakit 

hernia. Hasil dari wawancara dengan 15 orang perawat dan didapatkan 4 

dari 15 responden tidak mengalami keluhan nyeri pada bagian tulang 

punggung belakang, artinya terdapat 11 responden yang mengalami 

keluhan nyeri pada bagian tulang punggung belakang, umumnya setelah 

melakukan tindakan mengangkat, mendorong, dan merawat pasien.  

Berdasarkan hasil survei wawancara adanya keluhan terhadap nyeri 

punggung bawah dan gambaran mengenai low back pain mampu 

mengakibatkan kerugian bagi instansi rumah sakit maka, menjadi alasan 

peneliti untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan sikap kerja dengan 

keluhan low back pain pada perawat rawat inap di RS PKU 

Muhammadiyah Surakarta.  
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B. Rumusan Masalah  

Apakah ada hubungan antara sikap kerja dengan keluhan Low back 

pain pada perawat di Rawat Inap di RS PKU Muhammadiyah Surakarta? 

C. Tujuan 

1. Umum 

Untuk mengetahui hubungan sikap kerja terhadap kejadian low back 

pain pada perawat  rawat inap di RS PKU Muhammadiyah Surakarta. 

2. Khusus 

a. Mendeskripsikan karakteristik perawat rawat inap di Rumah Sakit 

PKU Muhammadiyah Surakarta. 

b. Mendeskripsikan dan menganalisis tingkat risiko sikap kerja pada 

perawat rawat inap di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah 

Surakarta.  

c. Mendeskripsikan dan menganalisis risiko keluhan low back pain 

pada perawat rawat inap di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah 

Surakarta. 

d. Mendeskripsikan hasil pengukuran metode OWAS dan NBM 

perawat rawat inap di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah 

Surakarta. 
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D. Manfaat  

1. Bagi Pihak Rumah Sakit 

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan masukan dan 

evaluasi untuk merencakan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

Sakit (K3RS). 

2. Bagi Perawat 

Meningkatkan pengetahuan mengenai sikap kerja yang benar 

agar tidak terjadi keluhan low back pain pada perawat di Rumah Sakit 

PKU Muhammadiyah Surakarta. 

3. Bagi instansi akademik 

Penelitian ini dapat menambah kepustakaan khususnya pada 

Program Studi Kesehatan Masyarakat dan diharapkan dapat dijadikan 

sebagai dasar untuk lebih lanjut menjalin kerjasama yang bermanfaat. 

4. Bagi pembaca dan penulis 

Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai hubungan 

sikap kerja dengan keluhan low back pain. 

5. Bagi peneliti lain 

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi dan 

acuan untuk mengembangkan penelitian lanjutan mengenai low back 

pain yang lebih baik. 

  

 


