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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Keluhan nyeri bahu pada pekerja cukup banyak ditemukan. Banyak pekerja 

yang mengeluhkan gangguan muskuloskeletal, rata-rata pekerja mengeluhkan nyeri 

pungggung, nyeri bahu dan nyeri pergelangan tangan (Tarwaka, 2004). Di negara 

berkembang, isu kesehatan, keselamatan dan keamanan kerja tampaknya masih 

menjadi hal yang kurang diperhatikan, walaupun Indonesia telah memiliki undang-

undang tentang keselamatan dan keamanan kerja, namun pelaksanaannya belum 

menjadi prioritas yang kadang-kadang diabaikan oleh perusahaan maupun pekerja 

(Kusnonto et al. 2015). 

Nyeri bahu merupakan keluhan yang cukup sering ditemukan pada kehidupan 

sehari-hari, gejala nyeri bahu banyak didapatkan dimasyarakat. Insidensi kumulatif 

menururut Kelley et al. tahun 2013 dalam Journal Of Orthopaedic and  Sports 

Physical Therapy prevalensi nyeri bahu yang dilaporkan berkisar 2,4 % - 26 %. 

Berdasarkan data dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) urutan bagian tubuh yang 

sering mengalami nyeri pada pekerja industri adalah bagian kaki 22,7 %, pinggang 

17,1 % dan bahu 9,5 % (Woro, 2008). 

Pekerja pengangkut belerang bekerja mengumpulkan dan mengangkut 

belerang yang cukup berat dari Kawah Ijen sampai ke tempat pengumpulan 

belerang dengan jarak yang cukup jauh, dengan cara dipanggul dan diangkut 

menggunakan gerobak sehingga memungkinkan para pekerja terjadi keluhan nyeri 

bahu (Elly, 2015). Sikap atau kondisi kerja yang tidak ergonomis dapat 
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menimbulkan gangguan pada sistem muskuloskeletal (Tarwaka, 2004). Pekerja 

tambang yang mengangkut belerang sikap tubuhnya salah dan mengangkut beban 

berat menggunakan bahu dapat menyebabkan gangguan pada muskuloskeletal 

salah satunya adalah nyeri bahu, pada saat mengangkat beban berat menggunakan 

bahu secara tidak langsung terjadi penumpukan cedera benturan kecil dan besar 

yang terakumulasi terus menerus dalam waktu yang cukup lama dimana dapat 

mempengaruhi fungsi normal dari jaringan halus sistem musculoskeletal yang 

terdiri dari sistem saraf, tendon dan struktur penunjang karena terjadi kerusakan 

jaringan sehingga menimbulkan mulai dari rasa sakit, nyeri, pegal pada bahu 

(Tarwaka, 2004). Penyebab nyeri bahu bisa juga karena penggunaan bahu yang 

berlebihan sehingga tendon meradang, robek, atau karena permukaan sendi yang 

rusak karena proses degeneratif, gerak berlebihan karena kapsul dan ligamen yang 

lemah dan memungkinkan untuk gerakan yang berlebihan yang mengakibatkan 

ketidakstabilan bahu sehingga menyebabkan sublukasi dan dislokasi (Setiawan, 

2011). Penelitian sebelumnya hanya sedikit yang meneliti dan membahas tentang 

nyeri bahu sehingga penulis ingin membahas dan meneliti lebih jauh tentang 

keluhan nyeri bahu. 

1.2 Rumusan Masalah 

Apakah ada pengaruh sikap bekerja dengan keluhan nyeri bahu di PT. Candi 

Ngrimbi Kawah Ijen Kabupaten Banyuwangi ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan umum 

Untuk mengetahui pengaruh sikap bekerja terhadap keluhan nyeri bahu di PT. 

Candi Ngrimbi Kawah Ijen Kabupaten Banyuwangi. 

1.3.2 Tujuan khusus 

1. Untuk mengetahui pengaruh sikap bekerja yang berisiko terhadap keluhan 

nyeri bahu. 

2. Untuk mengetahui jumlah pekerja yang mengalami keluhan nyeri bahu 

berdasarkan tingkatan nyeri.  

3. Untuk mengetehui sikap bekerja  terhadap tingkat keluhan nyeri bahu. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1  Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui pengaruh sikap bekerja terhadap 

keluhan nyeri bahu pada pekerja di PT. Candi Ngrimbi Kawah Ijen Kabupaten 

Banyuwangi. 

1.4.2 Manfaat praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai masukan untuk dapat memberikan 

pencegahan terhadap kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya di 

tempat kerja, promosi kesehatan, peningkatan kesejahteraan fisik dan mental 

melalui upaya pencegahan cedera dan penyakit akibat kerja, memberikan kontribusi 

agar pekerja menerapkan ergonomi bekerja yang baik.
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