
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Undang-undang RI No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada 

pasal 86 mengatur hak pekerja / buruh untuk memperoleh perlindungan atas 

keselamatan dan kesehatan kerja. Perlindungan tenaga kerja ini bertujuan agar 

para pekerja dapat melakukan tugasnya sehari-hari dengan rasa aman dan 

beban tugas yang diterima dapat disesuaikan dengan baik sehingga terwujud 

produktivitas kerja yang optimal. Untuk menciptakan tenaga kerja yang sehat 

dan produktif perlu upaya dalam penyeimbangan faktor-faktor yang 

mempengaruhinya, seperti beban kerja, beban tambahan dari lingkungan kerja 

dan kapasitas kerja (Notoatmojo, 2011). 

Menurut undang-undang RI No. 13 tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan, setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau 

imbalan dalam bentuk lain disebut dengan pekerja / buruh. Kuli angkut 

perempuan Pasar Gedhe Kota Surakarta merupakan buruh kasar yang 

melakukan pekerjaannya menggunakan tenaga fisik karena tidak mempunyai  

keahlian di bidang tertentu. 
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 Di Indonesia kuli angkut merupakan profesi yang bisa dilakukan oleh 

laki-laki maupun perempuan, pekerjaan ini menjual jasa mengangkut barang 

dari satu tempat ke tempat yang lain. Kuli angkut biasanya banyak ditemui di 

daerah ekonomi seperti pasar tradisional. Pekerjaan yang dilakukan biasanya 

menggunakan alat-alat sederhana bahkan hanya menggunakan tubuh sebagai 

alat untuk memanggul, menjinjing, maupun memikul (KBBI, 2014). 

Menurut Badan Pusat Statistik buruh kasar dalam kategori status pekerjaan 

umum tergolong dalam pekerja bebas. Hasil sensus tahun 2010 di Indonesia 

jumlah pekerja bebas sebanyak 12.715.123 jiwa. Provinsi Jawa tengah dengan 

jumlah 2.642.418 jiwa menempati posisi ketiga terbanyak setelah Provinsi 

Jawa Barat dan Provinsi Jawa Timur. Dari enam kota yang ada di Jawa 

Tengah, jumlah pekerja bebas di Kota Surakarta sebanyak 14.063 jiwa sebagai 

peringkat kedua setelah Kota Semarang dalam jumlah pekerja bebas. Dari  

14.063 jiwa, sebanyak 1.592 jiwa pekerja bebas berada pada lapangan usaha 

perdagangan di peringkat ketiga dan posisi pertama pada lapangan usaha jasa 

kemasyarakatan serta peringkat kedua pada konstruksi/bangunan (BPS, 2010). 

Kuli angkut merupakan salah satu pekerja bebas, dengan jumlah tinggi 

di Indonesia. Pekerjaan kuli angkut merupakan perkerjaan manual handling 

yang membutuhkan tenaga fisik berat, apabila tidak dikendalikan akan dapat 

menimbulkan berbagai masalah antara lain stres kerja akibat beban kerja, 

lingkungan kerja dan pekerjaan ini dapat menjadi penyebab utama terjadinya 

keluhan tulang belakang (low back pain). Berdasarkan riset yang dilakukan 

badan dunia International Labour Organization (ILO) tentang kecelakaan 
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kerja menunjukkan setiap hari rata-rata 6.000 orang meninggal berkaitan 

dengan pekerjaan mereka. Sementara itu dari angka tersebut untuk kecelakaan 

dan penyakit akibat kerja yang terbanyak yaitu penyakit muskuloskeletal 

sebanyak 40%, penyakit jantung 16%, kecelakaan 16% dan 19% penyakit 

saluran pernafasan. Kaitannya dengan keluhan low back  pain  pada kuli 

angkut dapat dipengaruhi oleh beban kerja yang mereka angkut setiap harinya, 

postur kerja saat mengangkut dan interaksi terhadap alat bantu yang 

digunakan (ILO (2003) dalam Khaizun, 2013). 

Profesi kuli angkut ini umumnya dilakukan oleh laki-laki maupun 

perempuan. Tidak ada persyaratan khusus untuk dapat berprofesi sebagai kuli 

angkut, yang terpenting mempunyai kemampuan fisik untuk mengangkut 

barang yang ada. Oleh sebab itu banyak perempuan yang mengambil profesi 

kuli angkut sebagai sebuah pekerjaan karena tidak perlu mempunyai keahlian 

apapun, sehingga dapat menambah penghasilan untuk memenuhi kebutuhan. 

Hal ini akan menjadikan beban ganda pada perempuan. Disamping harus 

bekerja di rumah, mereka juga harus melakukan pekerjaan dengan beban kerja 

yang tergolong berat serta gangguan low back pain lebih sering dijumpai pada 

pekerja wanita dibandingkan laki-laki (Alcouffe J (1999) dalam Samara dkk, 

2005). 
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Berdasarkan survei awal peneliti di pasar tradisional yang terletak di 

pusat Kota Surakarta yaitu Pasar Gedhe Kota Surakarta, jumlah kuli angkut 

berjenis kelamin perempuan sebanyak adalah 54 orang. Kuli angkut 

perempuan di Pasar Gedhe Kota Surakarta dalam melakukan pekerjaannya 

menggunakan alat bantu mekanik troli yang dibantu oleh komunitas ibu-ibu 

sekitar Kota Surakarta dan dibeli sendiri oleh kuli angkut perempuan Pasar 

Gedhe Kota Surakarta. Penggunaan Troli ini dimaksudkan untuk mengurangi 

beban yang diterima oleh kuli angkut perempuan dalam melakukan pekerjaan 

sehingga dapat terhindar dari risiko low back pain (LBP). Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan Risdianti (2018) pada kuli angkut perempuan di 

salah satu pasar tradisional di Kota Surakarta, sebanyak 41 orang (51,3%) 

mengeluhkan LBP dengan level nyeri sedang. Responden penelitian tersebut 

bekerja secara manual dan tidak menggunakan alat bantu troli dalam 

melakukan pekerjaannya dengan beban kerja yang dialami kuli angkut 

perempuan pada penelitian tersebut adalah beban kerja sedang, sebanyak 64 

orang (80%). Pengunaan troli dapat menurunkan level cidera akibat pekerjaan 

manual handling, namun penggunaan troli secara tidak ergonomis dapat 

menjadikan beban tambahan bagi kuli angkut perempuan di Pasar Gedhe Kota 

Surakarta yang juga telah mengeluhkan nyeri pada punggung bawah setelah 

melakukan pekerjaannya (Notoatmodjo, 2011). 

Keluhan LBP yang dialami oleh kuli angkut perempuan Pasar Gedhe 

Kota Surakarta telah terjadi sebelum mereka menggunakan troli untuk 

melakukan pekerjaannya. Pada saat survei awal diketahui sebagian besar kuli 
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angkut perempuan Pasar Gedhe Kota Surakarta telah menggunakan troli untuk 

membantu pekerjaannya. Namun dalam wawancara survei awal yang 

dilakukan peneliti, masih banyak yang mengeluhkan LBP setelah mereka 

melakukan pekerjaannya. Sebagian kuli angkut perempuan yang dilakukan 

wawancara mengatakan nyeri akan hilang setelah istirahat dan sebagian 

mengatakan terkadang nyeri bertahan 1 hari sampai 2 hari baru rasa nyeri 

yang dialami akan hilang. 

Berdasarkan masalah di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai hubungan penggunaan troli dengan keluhan low back 

pain (LBP) pada pekerja kuli angkut perempuan di Pasar Gedhe Kota 

Surakarta. 

B. Rumusan Masalah 

Apakah ada hubungan penggunaan troli dengan keluhan low back pain 

(LBP) pada pekerja kuli angkut perempuan di Pasar Gedhe Kota Surakarta?” 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Menganalisis hubungan penggunaan troli dengan keluhan low back 

pain (LBP) pada pekerja kuli angkut perempuan di Pasar Gedhe Kota 

Surakarta. 
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2. Tujuan Khusus 

a. Mendeskripsikan keluhan low back pain (LBP) pada kuli angkut 

perempuan di Pasar Gedhe Surakarta.  

b. Menganalisis hubungan penggunaan troli dengan keluhan low back 

pain (LBP) pada pekerja kuli angkut perempuan di Pasar Gedhe Kota 

Surakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Kuli Angkut Perempuan 

Sebagai bentuk perbaikan kuli angkut perempuan agar bekerja 

pekerjaan yang dilakukan tidak menimbulkan kecelakaan kerja dan 

penyakit akibat kerja sehingga dapat menjaga produktivitas kerja dan 

derajat kesehatan secara optimal. 

2. Bagi Paguyuban Mawar 

Sebagai informasi dan evaluasi kondisi kesehatan kuli angkut 

perempuan yang ikut bergabung dalam organisasi. 

3. Bagi Masyarakat 

Sebagai bentuk penambahan wawasan dan pengetahuan pada 

masyarakat bahwa kecelakaan kerja dan peyakit akibat kerja dapat muncul 

dari dan kapan saja. 

4. Bagi Peneliti Lain 

Sebagai bentuk informasi dan referensi untuk merencanakan dan 

melaksanakan penelitian selanjutnya mengenai hubungan penggunaan troli 



7 
 

dengan keluhan low back pain (LBP) pada pekerja kuli angkut perempuan 

di Pasar Gedhe Kota Surakarta. 


