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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR  BELAKANG   

Keluhan nyeri punggung bawah sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari 

dan dapat menyerang semua orang, jenis kelamin, usia, ras, status pendidikan dan 

profesi. Nyeri punggung bawah adalah suatu sindroma nyeri yang terjadi pada 

regio punggung bagian bawah dan merupakan work related musculoskeletal 

disorders. Hal-hal yang dapat mempengaruhi timbulnya nyeri punggung bawah 

adalah kebiasaan duduk, bekerja membungkuk dalam waktu yang relatif lama, 

mengangkat dan mengangkut beban dengan sikap yang tidak ergonomis, tulang 

belakang yang tidak normal, atau akibat penyakit tertentu seperti penyakit 

degeneratif (Setyawati, 2003). Disamping itu menurut beberapa ahli, faktor 

individu seperti umur, jenis kelamin, aktivitas fisik, kekuatan fisik dan ukuran 

tubuh juga dapat menjadi penyebab timbulnya keluhan nyeri punggung bawah 

(Tarwaka, dkk, 2004).  

Dalam melakukan pekerjaan, seseorang atau sekelompok pekerja berisiko 

mendapat kecelakaan ataupun penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja 

merupakan penyakit yang timbul karena hubungan kerja atau yang disebabkan 

oleh pekerjaan dan sikap kerja (Sulistiono, dkk, 2003). Aktivitas sehari-hari yang 

menuntut banyak gerak ke depan maupun membungkuk di banding ke belakang, 

aktivitas berat seperti mengangkat beban berat secara tidak tepat, maupun posisi 
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duduk dengan jangka waktu lama dimungkinkan menyebabkan nyeri pada bagian 

anggota badan, lengan, bagian persendian dan jaringan otot (Soedirman, 2005). 

National Safety Council melaporkan bahwa sakit akibat kerja yang 

frekuensi kejadiannya paling tinggi adalah sakit / nyeri pada punggung, yaitu 

22% dari 1.700.000 kasus (Tarwaka, dkk, 2004). Di negara industri keluhan nyeri 

punggung bawah merupakan keluhan kedua setelah nyeri kepala. Di Amerika 

Serikat lebih dari 80 % penduduk mengeluh low back pain dan biaya yang 

dikeluarkan tiap tahun untuk pengobatan berkisar 75 juta dolar Amerika. Di 

Indonesia, menurut Setyawati bahwa dari para pegawai yang datang berobat ke 

Poliklinik suatu perusahaan > 57% mengeluh low back pain (Setyawati, 2003).   

Berdasarkan survei pendahuluan pada Oktober 2007 di Bagian Laundry  

Rumah Sakit Telogorejo Semarang dari 23 pekerja yang terdiri dari 6 pekerja 

laki-laki dan 17 pekerja perempuan dengan masa kerja 6 – 32 tahun, terdapat 

57% pekerja dengan keluhan nyeri punggung bawah, hal ini disebabkan saat 

bekerja mereka seringkali dalam sikap membungkuk dalam waktu lama dan 

berulang untuk melakukan pekerjaan seperti menghitung linen kotor untuk 

memilah-milah menurut jenisnya dari troli, merendam cucian, mengangkat-

mengangkut linen dari troli ke mesin cuci, mesin pemeras, mesin pengering dan 

sebaliknya, menjemur linen, menyeterika, melipat dan meletakkan linen bersih di 

meja. Secara umum pekerjaan dibagian laundry dikerjakan oleh semua pekerja 

laki-laki dan perempuan kecuali untuk mengangkat-mengangkut linen dari troli 

ke mesin cuci, mesin pemeras, mesin pengering dan sebaliknya. Keberadaan 

fasilitas laundry atau pencucian disediakan untuk terpenuhinya penyedian linen 
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yang selalu dalam keadaan bersih dan rapi. Penyedian linen mulai dari sarung 

bantal, sprei, selimut, handuk dan lainnya dalam keadaan bersih dan higienis 

sangat dibutuhkan agar pasien merasa nyaman. Untuk itu diperlukan peralatan 

dan bahan pendukung yang memenuhi syarat tersebut (Kuncoro, 2001).   

 

B. IDENTIFIKASI  MASALAH   

Penerapan aspek ergonomi disegala bidang sangat penting karena dapat 

meningkatkan kenyamanan dan produktifitas dalam bekerja. Posisi kerja dan 

antropometri (kesesuian mesin kerja dengan postur tubuh manusia) yang 

mengacu pada konsep ergonomi dapat mendukung sikap kerja yang benar 

sehingga dapat menghindari terjadinya cidera pada otot-otot tubuh. Pekerja di 

Bagian Laundry lebih sering melakukan pekerjaannya dengan sikap berdiri. 

Selama bekerja dengan sikap berdiri, seorang pekerja melakukan posisi yang 

berubah-ubah dan sering dalam posisi janggal seperti membungkuk ≥ 20º  dan  

memutarkan badan selama ≥ 10 detik atau sebanyak ≥ 2x permenit sehingga 

berpotensi untuk mengakibatkan Cumulative Trauma Disorders (CTD) yang 

salah satunya adalah nyeri punggung bawah. 

Pekerja di Bagian Laundry Rumah Sakit Telogorejo Semarang bekerja selama 

7 jam sehari selama 6 hari kerja, di bagi menjadi 2 shif. Shif pagi bekerja dari pukul 

07.30 - 14.30 WIB dan shif siang bekerja dari pukul 11.00 - 18.00 WIB, dengan 

istirahat untuk sholat dan makan dilakukan disela-sela waktu bekerja.  

Melihat hal-hal diatas, penulis, merasa penting & tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai Hubungan Sikap Kerja Berdiri Dengan Keluhan Nyeri 
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Punggung Bawah Pada Pekerja Di Bagian Laundry Rumah Sakit Telogorejo 

Semarang. Jenis pekerjaan yang dilakukan dibagian ini antara lain adalah 

menghitung linen kotor, mengangkat-mengangkut linen, mendorong troli,             

merendam cucian, mencuci, menjemur, menyeterika, melipat, menyimpan dan 

mendistribusikan linen pada masing-masing ruangan sesuai dengan daftar cucian 

yang ada. Pekerja di Bagian Laundry pada saat bekerja sering dalam sikap 

membungkuk dalam waktu lama, mengangkat-mengangkut linen melebihi beban 

serta membungkuk dan memutar secara berulang   dengan posisi tidak 

ergonomis. Sikap bekerja tersebut dapat menimbulkan kelelahan otot - otot 

punggung bawah sehingga menyebabkan nyeri. 

   

C. PEMBATASAN  MASALAH 

Pembatasan masalah pada penelitian ini adalah nyeri punggung bawah 

muskuloskeletal penyakit akibat kerja pada pekerja di Bagian Laundry Rumah 

Sakit Telogorejo Semarang. Keluhan secara klinik ditandai adanya rasa nyeri dan 

tidak nyaman dari lumbal sampai anus, tanpa ada gangguan neurologis. Nyeri 

yang timbul oleh karena sikap yang tidak ergonomis dalam bekerja. 

 

D. PERUMUSAN  MASALAH 

Apakah ada hubungan sikap kerja  berdiri dengan  keluhan nyeri punggung 

bawah ? 
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E. TUJUAN   PENELITIAN 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui hubungan sikap kerja berdiri dengan keluhan nyeri  

punggung bawah pada pekerja di Bagian Laundry Rumah Sakit Telogorejo 

Semarang. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui distribusi karakteristik responden. 

b. Untuk mengetahui hubungan sikap kerja berdiri dengan keluhan nyeri 

punggung bawah. 

 

F. MANFAAT  PENELITIAN 

1. Bagi  Ilmu Pengetahuan. 

Penelitian ini dapat untuk memperkaya kasanah ilmu pengetahuan di bidang 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), khususnya berkaitan dengan pekerja-

pekerja yang berisiko menimbulkan nyeri punggung bawah. 

2. Bagi  Pengusaha. 

Sebagai bahan masukan dan kajian bagi perusahaan dalam meningkatkan 

kesehatan pekerjanya dan untuk meningkatkan produktifitas kerja. 

3. Bagi  Tenaga Kerja. 

Sebagai bahan masukan agar pekerja dapat melakukan pekerjaannya tanpa 

menimbulkan risiko bagi kesehatannya. 

4. Bagi  Institusi 

Sebagai bahan pustaka dalam pengembangan ilmu Fisioterapi. 
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5. Bagi  Peneliti. 

Memberikan pengalaman langsung bagi peneliti dalam penyusunan karya 

tulis ilmiah, khususnya mengenai masalah yang berhubungan dengan 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). 

 




