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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Undang-undang  RI No. 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan 

pasal 8 menyatakan bahwa setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk 

memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan 

kesusilaan dan perlakuan yang sesuai harkat dan bartabat manusia serta nilai-

nilai agama. 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan suatu upaya untuk 

menciptakan suasana bekerja yang aman, nyaman, dan tujuan akhirnya adalah 

mencapai produktifitas setinggi-tingginya, upaya K3 diharapakan dapat 

mencegah dan mengurangi resiko terjadinya kecelakaan maupun penyakit 

akibat melakukan pekerjaan. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan 

aspek penting sebagai penunjang kesejahteraan dan peningkatan produktifitas 

kerja dari tenaga kerja atau masyarakat (Abidin, Tjiptono, Dahlan, 2008) 

Menurut Internasional Labour Organization (ILO) dalam Melita, 

Kawatu, Ratag (2017) mengatakan bahwa seseorang pekerja meninggal 

akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja setiap 15 detik. Setiap 15 

detik pula 153 pekerja mengalami kecelakaan yang berhubungan dengan 

pekerjaan. Setiap hari ada 6.300 orang meninggal. 

Menurut pusat data dan informasi kementrian kesehatan RI (2015) 

mengatan bahwa jumlah kasus kecelakaan akibat kerja tahun 2011-2014 yang 

paling tinggi tahun 2013 yaitu 35,917 kasus kecelakaan kerja (Tahun 2011 = 

9.891; Tahun 2012 = 21.735; Tahun 2014 = 24.910). Propinsi dengan jumlah 

kasus kecelakaan kerja tertinggi pada tahun 2011 adalah Propinsi Banten, 
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Kalimantan Tengah dan Jawa Timur. Jumlah kasus penyakit akibat 

kerja tahun 2011-2014 terjadi penurunan (Tahun 2011 = 57.929; Tahun 2012 

= 60.322; Tahun 2013 = 97.144; Tahun 2014 = 40.694). Propinsi dengan 

jumlah kasus penyakit akibat kerja tertinggi pada tahun 2011 adalah propinsi 

Jawa Tengah, Selawesi Utara dan Jawa Timur. 

Salah satu bentuk gangguan yang dapat timbul akibat kerja karena 

hubungan kerja atau yang disebabkan oleh posisi kerja yang salah adalah low 

back pain. Low back pain yang timbul karena posisi statis dalam berkerja dan 

bersifat contineu (Jaji & Natosba, 2016).  Mengakibatkan nyeri mendadak 

akibat robekan otot, perenggangan fasia atau iritasi permukaan sendi dan 

kehilangan jam kerja sehingga menurunkan produktivitas kerja manusia 

(Helmi, 2012) 

Bayu 1994 dalam Kurniasi 2013 mengatakan Low Back Pain sering 

disebut juga nyeri punggung bawah (NPB) atau boyok, merupakan keluhan 

yang sering dijumpai. Penyebab terbanyak Low Back Pain adalah penyebab 

yang berdasarkan adanya masalah-masalah mekanik yang seringkali tidak 

kita sadari terjardi dan kurangnya melakukan aktivitas fisik yang benar. 

Merupakan gangguan muskuloskletal atau kondisi yang tidak mengenakan 

atau nyeri kronik minimal keluhan 3 bulan disertai adanya keterbatasan 

aktivitas yang diakibatkan nyeri apabila melakukan pergerakan atau 

mobilisasi (Helmi, 2012).  

LBP merupakan keluhan yang paling banyak dikonsultasikan pada 

dokter umum. 79-89% penduduk negara maju pernah mengalaminya. 

Prevelensi sepanjang hidup (Lifetime) yang terjadi pada usia 35-55 tahun. 

Kebanyakan nyeri punggung akut bersifat self limiting dan hanya 2-7% yang 
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menjadi kronis (Jalanuddin, 2008) dalam jurnal yang ditulis oleh Garcia at all 

(2015) mengatakan bahwa di sa’o Paulo, Braziel pada titik prevelensi rendah 

Low Back Pain pada populasi umum dilaporkan sampai 18% meningkat 31% 

dalam 30 hari terakhir, 38% di 12 bulan terakhir. Mengenai data secara 

epidemiologi pada kasus Low Back Pain  pada penduduk pulau jawa berusia 

diatas 57,2% dan pada wanita 42,8%, berdasarkan rumah sakit di indonesia 

berkisar antara 13-17% dari total penyakit yang dikeluhkan pasien (Sadali, 

2011). 

Menurut Pratiwi et all (2009) dalam Olviana, Saftarina, dan Wintoko 

(2013) Bahwa terdapat 60% orang dewasa mengalami Low Back Pain karena 

masalah posisi yang salah saat bekerja atau beraktivitas. Saat ini sekitar 90% 

dari seluruh cedera punggung bawah bukanlah di sebabkan oleh kelainan 

organik melainkan kesalahan posisi tubuh dalam berkerja.  

Menurut Tawaka (2004) dalam Pratiwi et all (2009) Di samping itu 

sekitar 25% kecelakaan kerja juga terjadi akibat pekerjaan material manual 

handling, dilaporkan sekitar 74% cedera tulang belakang disebabkan oleh 

aktivitas mengangkat (lifting activities) sedangkan 50-60% cedera pinggang 

disebabkan karena aktivitas mengangkat dan menurunkan material. 

Faktor resiko penyebab kejadian Low Back Pain yang di paparkan 

oleh Silviyani (2013) disebutkan bahwa faktor fisik yang mencakup 

ketegangan postur tubuh fisik, aktivitas yang dilakukan tidak benar seperti 

mengangkat akibat posisi kerja yang salah. Di dukung oleh beberapa 

penelitian yaitu salah satunya Andini (2015) terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi Low Back Pain antara lain faktor individu, pekerjaan dan 

faktor lingkungan, yang didalamnya meliputi posisi kerja, massa kerja yang 
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merupakan faktor resiko tersering yang menimbulkan keluhan Low Back Pain 

pada pekerja. 

Menurut Trimunggara (2010) dalam penelitian Silviyani, Susanto, 

Asmaningrum (2013) melaporkan bahwa kondisi bekerja dengan posisi 

membungkuk dapat menyebabkan otot lebih tegang dan membutuhkan 

ketahanan otot yang besar hal ini dapat menyebabkan pembebanan pada 

tulang belakang menjadi lebih besar dan meningkat. Pekerja yang bekerja 

mengangkat dan membawa beban berkaitan dengan lama pembebanan 

terhadap tulang punggung sehingga lama kelamaan sikap tubuhnya akan 

berubah yang meningkatnya tekanan pada diskus sehingga terjadinya 

kerusakan dan berdampak nyeri pada daerah punggung akibat cara bekerja di 

dalam waktu lama dengan sikap yang salah (tidak ergonomi) dan dapat 

menyebabkan Low Back Pain (Pratiwi, at all, 2009).  

Hasil penelitian Silviyani, Susanto, Asmaningrum (2013) menujukan 

bahwa petani tidak bekerja dengan posisi yang aman. Terlihat dari 5 indikator 

posisi berkerja, semunya masuk kedalam kategori tidak ergonomi seperti 

posisi berdiri lama, otot cenderung bekerja statis, dan menyebabkan 

elastisitas jaringan berkurang dan tekanan otot meningkat.  

Penelitian di indonesia penyakit tertinggi muskuloskletal tertinggi 

menurut pekerja adalah petani mencapai 31,2% (Riskesdes, 2013). Data dari 

survei work-related diseases menujukan bahwa dari 43.000 pekerja di sektor 

pertanian, 27.000 pekerja mengalami keluhan Low Back Pain (Silviyani V, 

2014). Di Indoensia, pertanian merupakan salah satu sektor yang sangat 

dominan dalam pendapatan masyarakat di karenakan mayoritas dari 

penduduk di indonesia bekerja sebagai petani. Produktivitas pertanian itu 
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sendiri masih jauh harapan, mayoritas petani di indonesia masih 

menggunakan sistem manual dalam mengelolah lahan (Ganang, 2014) 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Kaur (2015), bahwa 

petani yang sering melakukan posisi kerja secara membungkuk lebih banyak 

mengalami keluhan Low Back Pain (68,6%) di bandingkan dengan posisi 

tubuh lain  seperti jongkok (63,6%), angkat (67,8%) dan posisi lainnya. Posisi 

tubuh yang tidak ergonomis saat bekerja akan menyebabkan Low Back Pain 

di daerah punggung  yang banyak dikeluhkan oleh petani.  

Menurut penelitian Velina, dkk (2013) dalam hubungan posisi bekerja 

petani dengan resiko terjadinya nyeri punggung bawah di wilayah kerja 

puskesmas sumber jambe kabupaten jember, sebanyak 56,8% petani 

melakukan posisi kerja membungkuk yang dilakukan secara statis dan 

repetitif akan mempengaruhi spinal disc dan menyebabkan kerusakan pada 

baik secara mekanik maupun biologis sehingga munculnya Low Back Pain. 

Sikap yang tidak baik dalam bekerja mengakibatkan tubuh menjadi cepat 

lelah dan menimbulkan ketegangan otot sehingga menimbulkan nyeri. 

Survei pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti yang dilakukan pada 

tanggal 29 April 2017 tepatnya di Dusun Klerek Desa Turongrejo Kecematan 

Junrejo terdapat 3 kelompok tani sehingga berjumlah 81 petani yang 

terdaftar. Berdasarkan pengamatan peneliti bahwa semakin tingginya jumlah 

petani di tiap daerah menjadi pertimbangan akan tingginya faktor resiko yang 

cukup besar dalam terjadinya Low Back Pain, di karenakan aktivitas yang 

dilakukan merupakan pekerjaan yang membutuhkan banyak tenaga di 

akibatkan posisi membungkuk secara repetitif dan durasi yang lama. Maka 

petani akan berada di posisi tubuh yang statis dan tidak ergonomis 
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mengakibatkan terjadinya kelelahan otot atau dapat meningkatakn resiko 

muskolosketal disorders. Hal ini akan berdampak pada penurunan 

kemampuan petani dalam melakukan aktivitas. 

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti merasa perlu untuk 

melakukan penelitian yang mempengaruhi hal tersebut. Maka peneliti tertarik 

untuk melakukan observasi lebih lanjut yang berjudul ‘Hubungan Posisi 

Kerja Terhadap Kejadian Low back Pain pada Petani di Dusun Klerek Desa 

Turongrejo Kecamatan Junrejo’. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditemukan 

permasalahan pebelitian sebagai berikut. Apakah ada hubungan posisi kerja 

terhadap kejadian Low Back Pain pada petani di Dusun Klerek Desa 

Tolongrejo Kecamatan Junrejo ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan posisi kerja terhadap kejadian Low Back Pain pada 

petani di Dusun Klerek Desa Turongrejo Kecamatan Junrejo. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi faktor posisi kerja pada petani di Dusun Klerek Desa 

Tolongrejo Kecamatan Junrejo. 

b. Mengidentifikasi kejadian Low Back Pain pada petani di Dusun 

Klerek Desa Turongrejo Kecamatan Junrejo. 
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c. Mengidentifikasi hubungan posisi kerja terhadap kejadian Low Back 

Pain pada petani di Dusun Klerek Desa Turongrejo Kecamatan 

Junrejo. 

d.  Menganalisa hubungan posisi kerja terhadap kejadian Low Back Pain 

pada petani di Dusun Klerek Desa Turongrejo Kecamatan Junrejo. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Akademis 

Dapat dijadikan sebagi penambahan pengetahuan untuk kepentingan 

perkuliahan kesehatan dan juga sebagai dasar dalam penelitian lanjut bagi 

mahasiswa yang ingin meneliti lebih lanjut mengenai penelitian ini. 

2. Bagi Praktis 

a. Digunakan sebagai sarana untuk menerapkan dan mengembangkan 

ilmu yang secara teoritis diperoleh diperkuliahan serta untuk 

meningkatan atau penambahan pengetahuan dalam bidang ilmu 

kesehatan. 

b. Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi bagi penelitian 

mengenai posisi kerja yang baik dan pengetahuan pencegahan Low 

Back Pain sehingga dapat meningkatkan efesiensi dan produktivitas 

kerja secara optimal. 
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E. Keaslian Skripsi

No Judul Penelitian Nama 

penelitian 

Tahun & tempat 

penelitian 

Variabel 

penelitian 

Desain 

penelitian 

1. Hubungan posisi duduk dan 

lama duduk terhadap kejadian 

low back papain (LBP) pada 

penjahit konveksi di keLurahan 

Way halim bandar Lampung 

Fitri 

Wijayanti 

2017, penjahit 

konveksi A dan 

Konveksi B di 

Kelurahan Way 

halim Bandar 

lampung 

Variabel bebad : 

posisi duduk dan 

lama duduk 

Variabel terikat : 

Low back Pain 

Cross 

Sectional 

2. Hubungan sikap dan posisi kerja 

dengan low back pain pada 

perawat RSUD purbalingga 

Himawan 

fathoni, 

Handoyo 

dan Keksi 

Girindra 

Swasti 

2009, Perawat 

RSUD 

Purbalingga 

Variabel bebas : 

sikap dan posisi 

kerja perawat 

Variabel terikat : 

Low back Pain 

Cross 

Sectional 

3. Pengaruh posisi kerja terhadap 

kejadian Low Back Pain pada 

pekerja di kampung sepatu, 

kelurahan miji, kecamatan 

prajurit kulon kota mojokerto 

Irwan Fajar 

Kusuma, 

Muhammad 

Hasan, 

Ragil Ismi 

Hartanti 

2014, kampung 

sepatu, kota 

mojokerto pada 

bulan juni-

september 

Variabel bebas: 

Posisi kerja 

Variabel terikat: 

Low back Pain 

Cross 

Sectional 

4. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi kejadian Low 

Back pain (LBP) pada pekerja 

pembersih Kulit bawang di unit 

dagang(UD) bawang lanang 

keluruhan iringmulyo kota metro 

Olviana A, 

Saftarina F, 

& Wintoko 

R. 

2013, UD bawang 

Lanang 

Kelurahan 

Iringmulyo Kota 

Metro 

Variable bebas :  

Kejadian Low 

back pain 

Variabel Terikat: 

Pekerja pembersi 

kulit bawang 

Cross 

Sectional 

5. Prevelensi keluhan Low Back 

pain (LBP) pada petani di 

wilayah Kerja UPT Kesmas 

payang Gianyar april 2015 

Kiranjit 

Kaur 

2015, Petani yang 

berada di wilayah 

kerja UPT 

Kesmas payang 

Bulan April 

Variabel bebas: 

prevelensi 

keluhan LBP 

Variabel terikat : 

petani   

Studi 

deskriptif 

cross 

sectional 


