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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Sehat merupakan sarana atau alat untuk hidup sehari-hari secara produktif. 

Definisi WHO tentang kesehatan adalah suatu keadaan sempurna baik fisik, 

mental, dan sosial serta tidak sedang menderita sakit ataupun kelemahan (Efendi 

& Makhfudli, 2009). Terkait penjelasan tentang kesehatan tersebut diatas, 

kesehatan tentunya sangat dibutuhkan di dalam kehidupan manusia baik untuk 

beraktifitas seperti bermain, berolahraga dan bekerja. 

Wardaningsih (2010) mengungkapkan bahwa pembangunan di sektor industri 

akhir-akhir ini terus meningkat, baik di industri besar maupun kecil. 

Pembangunan di semua sektor industri memang khusus ditujukan untuk 

memperluas lapangan kerja, kesempatan berusaha dan meningkatkan mutu serta 

pelindungan bagi tenaga kerja di tempat kerja. Perlindungan tenaga kerja disini 

dimaksudkan untuk perbaikan upah, syarat kerja dan jaminan sosial lainnya dalam 

rangka perbaikan kesejahteraan bagi tenaga kerja. 

Kesejahteraan bagi tenaga kerja dapat diwujudkan dengan cara 

memperhatikan faktor dari lingkungan kerjanya. Pada kondisi fisik yang baik 

tentunya Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) memegang peranan penting 

dalam bekerja. Penerapan tekhnologi pengendalian kesehatan dan keselamatan 

kerja diharapkan tenaga kerja mampu untuk mencapai ketahanan fisik, daya kerja 

dan tingkat kesehatan yang tinggi serta kenyamanan kerja dan keselamatan kerja 

yang tinggi ditempat kerja (Sucipto, 2014). 
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 Penerapan ergonomi yaitu untuk peningkatan kesehatan dan keselamatan 

kerja, produktifitas tenaga kerja dan perbaikan mutu dalam suatu proses produksi 

semakin dirasakan jika penyelenggaraan ergonomi segera dilakukan baik melalui 

mesin, alat perlengkapan kerja terhadap tenaga kerja yang dapat mendukung 

kemudahan, kenyamanan dan efisiensi kerja (Nurmanto, 2008). Ergonomi 

berupaya untuk  menciptakan kesehatan dan keselamatan kerja bagi tenaga kerja, 

sehingga meningkatkan produktifitas kerjanya. Tujuan dari ergonomi dan 

Kesehatan dan Keselamatan Kerja hampir sama yaitu untuk menciptakan 

kesehatan dan keselamatan kerja para pekerja (Sutjana, 2006) 

 International Ergonomics Association (IEA, 2010) mengartikan ergonomi 

sebagai suatu studi anatomis, fisiologi, dan psikologi dari segi aspek manusia 

dalam bekerja dilingkungannya. Konteks ini memiliki kaitan dengan efisiensi, 

kesehatan, keselamatan, dan kenyamanan dari orang-orang di tempat kerja, 

dirumah, dan sejumlah permainan lainnya. Secara umum ergonomi memerlukan 

studi dari sistem dan fakta kebutuhan manusia, mesin-mesin dan lingkungan yang 

saling berhubungan dengan tujuan mengenai penyesuaiannya untuk menciptakan 

kenyamanan (Kuswana, 2014). 

 Kuswana (2014) berpendapat bahwa, tujuan utama dari prinsip ergonomi 

mampu mengadaptasi tugas-tugas, waktu istirahat, perkakas dan peralatan yang 

sesuai dengan pekerjaan, dapat membantu mengurangi tekanan secara fisik dan 

mengurangi atau menghilangkan potensi serius, seperti kelumpuhan atau 

gangguan otot akibat pekerjaan yang beresiko (Muskuloskeletal disorders 

(MSDs)). Gangguan musculoskeletal merupakan gangguan pada bagian otot 

rangka  yang disebabkan karena otot menerima beban  statis yang secara 
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berulang-ulang dan terus menerus dalam jangka waktu yang lama dan akan 

menyebabkan keluhan pada sendi, ligament dan tendon (Helmi, 2012).   

 Posisi kerja yang tidak ergonomi akan mengakibatkan keluhan nyeri 

punggung, nyeri punggung teresebut terjadi pada berbagai situasi kerja, tetapi 

resikonya lebih besar apabila duduk dalam posisi statis, karena akan 

menyebabkan kontraksi otot yang secara terus menerus serta pembuluh darah 

terjepit. Penyempitan pembuluh darah akan menyebabkan aliran darah menjadi 

terhambat dan iskemia, jaringan kekurangan oksigen dan nutrisi, sedangkan 

kontraksi otot yang lama akan menyebabkan penumpukan asam laktat sehingga 

hal tersebut dapat menyebabkan nyeri ( Bull, 2007). Pekerja biasanya sering 

mengeluh tubuh merasa nyeri atau sakit saat bekerja maupun setelah bekerja. 

Studi MSDs menunjukkan bahwa bagian otot yang sering dikeluhkan kebanyakan 

adalah otot rangka (skeletal) yang meliputi otot leher, bahu, lengan, tangan, jari, 

punggung, pinggang dan otot bagian bawah (Astuti, 2007). 

 Low back pain menurut Nugroho (2013) adalah nyeri yang dirasakan 

daerah punggung bagian bawah, dapat merupakan nyeri lokal maupun nyeri 

radikuler atau bahkan keduanya. Nyeri ini sering terasa diantara sudut iga 

terbawah sampai lipat bokong bawah yaitu di daerah lumbal atau lumbo-sacral 

dan sering disertai dengan penjalaran nyeri ke arah tungkai dan kaki. 

 Low back pain miogenik merupakan penyebab terbanyak yang sering 

terjadi yaitu kurang lebih sekitar 90% disebabkan oleh faktor mekanik mulai dari 

yang ringan (sikap tubuh yang salah) sampai dengan yang berat dan serius seperti 

keganasan. Struktur anatomi normal yang digunakan secara berlebihan atau akibat 

dari trauma ataupun deformitas yang dapat menimbulkan stress atau strain pada 

otot, tendon dan ligament. Low back pain miogenik berhubungan dengan aktivitas 
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yang berlebih seperti saat mengangkat beban yang berat dalam kehidupan sehari-

hari serta terlalu lama berdiri atau duduk dengan posisi yang salah dalam waktu 

yang terlalu lama (Fatmawati, 2009). 

 Patofisiologi yang terjadi pada pasien LBP dibedakan menjadi dua yaitu 

patofisiologi spesifik dan non spesifik. Low Back Pain spesifik  merupakan gejala 

yang disebabkan oleh mekanisme patologi yang spesifik, seperti hernia nuclei 

pulposi (HNP), infeksi, osteoporosis, rheumatoid arthritis, fraktur, atau tumor. 

Pada Low Back Pain non spesifik berupa gejala tanpa penyebab yang jelas, 

diagnosisnya berdasarkan ekslusi dari patologi spesifik. Kata dari “non spesifik” 

mengidentifikasi bahwa tidak terdapat struktur yang jelas yang menyebabkan 

nyeri. Low back pain non spesifik termasuk diagnosa seperti lumbago, 

mysofascial syndromes, muscle spasm, mechanical LBP, back sprain, dan back 

strain. Pada setiap kondisi seperti ini termasuk nyeri di area lumbar yang mungkin 

menjalar ke satu atau kedua paha, tapi tidak dibawah lutut (Abdullah, 2012). 

 Keluhan low back pain yang terus meningkat dari jumlah populasi 

sebelumnya-sebelumnya hampir 80% penduduk di negara industri pernah 

mengalami low back pain. Di Amerika serikat sendiri prevalensinya dalam satu 

tahun berkisar antara 15%-20%, sedangkan insidensi berdasarkan kunjungan 

pasien baru ke dokter adalah 14,3%. Di perkirakan 40% penduduk Jawa Tengah 

berusia 65 tahun pernah menderita nyeri pinggang dan prevalensinya pada laki-

laki sekitar 18,2% dan pada perempuan sekitar 13,6%. Prevalensi ini terus 

meningkat sesuai dengan meningkatnya usia insidensi berdasarkan kunjungan 

pasca ke beberapa rumah sakit di Indonesia berkisar antara 3%-17% (Sari, 2013). 

  Pekerjaan yang beresiko menimbulkan Low Back Pain antara lain 

pekerjaan yang memiliki jam kerja panjang dan mengharuskan karyawannya 
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untuk duduk dalam waktu yang lama pada posisi duduk tertentu, seperti operator 

komputer, penjahit, karyawan bank, dan pengemudi (Pirade, 2012). 

  Berdasarkan studi pendahuluan awal yang dilakukan pada tanggal 30 

Oktober 2017,  pada pekerja bagian produksi CV Cool Clean Malang didapatkan  

hasil wawancara 7 dari 10 pekerja mengeluhkan low back pain. CV Cool Clean 

berlokasi di Jalan Raya Candi V No. 754, Tidar, Malang dan merupakan salah 

satu pabrik yang bergerak dalam bidang kemasan tisu basah atau sanitizer dan 

cologne tisu di Indonesia. CV Cool Clean menghasilkan sekitar 100 macam jenis 

tisu dan memiliki total 84 pekerja di bagian produksi yang bekerja selama 7-8 jam 

dalam sehari serta memiliki 3 shift. Shift pagi jam 06.00-13.30 sebanyak 32 

pekerja, shift siang jam 13.30-21.00 sebanyak 27 pekerja, sedangkan shift malam 

jam 21.00-04.30 sebanyak 25 pekerja. Beberapa proses produksi dari tissue basah 

kemasan secara umum diantaranya bagian pembentukan tissue, bagian 

penyablonan dan packaging. Semua proses tersebut dilakukan dengan posisi 

duduk dan postur yang tidak ergonomi dalam waktu >7 jam. Posisi duduk yang 

salah dan duduk terlalu lama serta kursi yang tidak mendukung menyebabkan 

timbulnya keluhan low back pain pada pekerja CV Cool Clean Malang. 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, penulis tertarik untuk 

mengetahui adanya hubungan faktor posisi kerja duduk yang mempengaruhi nyeri 

punggung bawah. Dengan ini penulis berkeinginan melakukan penelitian yang 

berjudul “Hubungan Posisi Kerja Duduk Terhadap Kejadian Low Back Pain 

Miogenik Pada Pekerja Bagian Produksi CV Cool Clean Malang”.  
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B.  Rumusan Masalah 

 Mengetahui apakah ada hubungan antara posisi kerja duduk terhadap 

kejadian Low Back Pain miogenik pada pekerja bagian produksi CV Cool Clean 

Malang ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

 Mengetahui hubungan posisi kerja duduk terhadap kejadian Low Back 

Pain miogenik pada pekerja bagian produksi CV Cool Clean Malang. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi kejadian Low Back Pain miogenik pada pekerja bagian 

produksi CV Cool Clean Malang 

b. Mengidentifikasi faktor posisi kerja duduk terhadap kejadian Low Back 

Pain miogenik pada pekerja bagian produksi CV Cool Clean Malang 

c. Menganalisis hubungan posisi kerja duduk terhadap kejadian Low Back 

Pain miogenik pada pekerja bagian produksi CV Cool Clean Malang. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Peneliti 

Mendapatkan pengalaman dalam mengaplikasikan ilmu yang telah 

diperoleh dan mampu menambah informasi dan pengalaman dalam melakukan 

penelitian selanjutnya. 

2. Lokasi Penelitian 

Sebagai sumber yang mampu memberikan pengaruh baik ataupun sebagai 

referensi untuk penelitian yang lain. 
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3. Institusi 

Sebagai referensi yang bermanfaat dan mampu memberikan informasi 

untuk penelitian yang akan datang bagi pihak-pihak yang ada di dalam maupun 

di luar institusi tersebut. 

4. Perusahaan 

a. Dapat memberikan informasi mengenai hal-hal yang dapat menimbulkan 

kejadian Low Back Pain miogenik pada pekerja, sehingga perusahaan 

dapat lebih meningkatkan lagi perhatiannya kepada permasalahan 

ergonomi saat bekerja.  

b. Dapat memberikan solusi alternatif mengenai tindakan pencegahan 

terhadap kejadian Low Back Pain miogenik pada pekerja guna 

meningkatkan kesehatan dan kinerja pekerja. 

E. Keaslian Penelitian 

Tabel 1.1. Keaslian penelitian  

No Penulis 
Judul 

penelitian 

Tahun, 

Instrumen & 

Variabel 

Penelitian 

Desain 

penelitian 
Hasil 

1 Yildirim Y Identifying 
factors 
associated 
with low 
back pain 
among 
employees 
working at 
a package 
producing 
industry 

 

Tahun: (2014) 
Instrumen: 
Lembar 
kuesioner & 
dinamometer 
Variabel : 
Independen: 
working at a 
package 
producing 
industry 
Dependen: Low 

back pain 

Obsevation 
dengan  
Analisis chi-
square dan t-
test 

Prevalensi LBP 
selama 12 bulan 
terakhir adalah 
55,9% untuk pekerja 
kerah biru dan 51,6% 
untuk pekerja kerah 
putih. Sikap berdiri 
dan duduk yang salah 
dari pekerja kerah 
biru dan postur 
duduk dengan 
membungkuk ke 
depan di atas meja 
pekerja kerah putih 
secara signifikan 
berhubungan dengan 
LBP (p <0,05) 

3 Irine 
Dwitasari 

Hubungan 
lama dan 

Tahun: (2010) 
Instrumen: 

Obsevation 
dengan  

Terlihat bahwa besar 
hubungan atau 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yildirim%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23948850
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Wulandari sikap 
duduk 
perkuliahan 
terhadap 
keluhan 
nyeri 
punggung 
bawah 
miogenik 
pada 
mahasiswa 
di 
universitas 
muhammad
iyah 
surakarta 

kuesioner 
Variabel: 
Independen: 
lama dan sikap 
duduk 
Dependen: 
Nyeri punggung 
miogenik 

Analisis chi-
square dan t-
test 

koefisien korelasi (r) 
antara lama dan sikap 
duduk perkiliahan  
terhadap keluhan 
nyeri punggung 
bawah miogenik 
adalah 0,600 dengan 
nilai probabilitas = 
0,000  
< 0,05  
 

2 Prawit 
Janwantana
kul1 

Developme
nt of a risk 
score for 
low back 
pain in 
office 
workers-a 
cross-
sectional 
study 

Tahun: (2011) 
Instrumen: 
Kuesioner 
Variabel : 
Independen: 
office workers 
Dependen: Low 

back pain 

Obsevation 
dengan  a 
cross-
sectional 
study 

LBP pada pekerja 
kantoran (skor nyeri 
punggung untuk 
pekerja kantor: 
BROW) dibangun 
dengan skor risiko 
berkisar antara 0 
sampai 9. Skor cut-
off ≥4 memiliki 
sensitivitas 80% dan 
spesifisitas dari 58%. 
Nilai prediktif positif 
dan nilai prediksi 
negatif masing-
masing 70% 

2 Erwin 
Rinaldi 

Hubungan 
Posisi 
Kerja Pada 
Pekerja 
Industry 
Batu Bata 
Dengan 
Kejadian 
Low Back 

Pain 

Tahun: (2015) 
Instrumen: 
Lembar 
kuesioner acute 

low back pain 

screening  
questionnaire & 
RULA 
Variabel : 
Independen: 
Posisi kerja 
Dependen: Low 

back pain 

Deskriptif 
korelasi 
dengan 
rancangan 
cross 
sectional dan 
uji 
kolmogorov 

smirnov 

Terdapat hubungan 
yang cukup 
signifikan (p 
value=0,002) antar 
posisi kerja pada 
pekerja industry batu 
bata dengan resiko 
kejasian low back 

pain 

3 Hanif 
Rianingrum 

Pengaruh 
Sikap 
Kerja, 
Usia, Dan 
Masa Kerja 
Terhadap 
Keluhan 
Low Back 

Pain 

Tahun: (2016) 
Instrumen: 
Kuesioner, 
Lembar NBM & 
REBA 
Variabel : 
Independen: 
Sikap kerja, usia 
dan masa kerja 
Dependen: Low 

back pain 

Explanatory 
research 
dengan 
pendekatan 
cross 
sectional 

Terdapat hubungan 
antar sikap kerja 
(p=0,002), masa 
kerja (p=0,040) 
dengan keluhan low 
back pain. Variabel 
yang tidak 
berhubungan usia 
(p=0,554) 
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5 Sunyue ye Risk 
factors of 
non-
specific  
low back 
pain in 
computer- 
using office 
workers in 
China: a 
cross- 
sectional 
study 
 

Tahun: (2017) 
Instrumen:  
Kuesioner 
Oswestry Low 
Back Pain 
Disability 
Indeks (ODI) 
Variabel : 
Independen: 
 Pekerja 
pengguna 
komputer 
Dependen: low 

back pain 

Observationa
l study 
dengan a 
cross-
sectional  
sampel 
 

LBP dikaitkan 
dengan OR 3,2 untuk 
tingkat tinggi rasa 
sakit, pada pekerja 
wanita yang 
menggunakan 
computer.  

6 Ni Putu  L. 
N. I. Sari 

Hubungan 
Lama 
Duduk 
Dengan 
Kejadian 
Low Back 

Pain Pada 
Operator 
Komputer 
Perusahaan 
Travel Di 
Manando 

Tahun: (2015) 
Instrumen: 
Kuisioner & 
NRS 
Variabel : 
Independen: 
Lama duduk 
Dependen: low 

back pain 

Metode 
analitik  
observasiona
l dengan uji 
chi square 

dan uji fisher 

exact 

Ada hubungan kuat 
(p=0,014) antara 
lama duduk dengan 
kejadian low back 
pain pada operator 
komputer perusahaan 
travel 

 


