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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kesehatan merupakan hal yang dibutuhkan dan sangat berharga 

bagi setiap manusia, baik secara fisik maupun mental dan merasa segar 

dan nyaman. Menurut WHO (Badan Kesehatan Dunia) pada tahun 2013, 

seseorang yang sehat adalah dimana memiliki kesejahteraan secara fisik, 

mental dan sosial yang merupakan satu kesatuan keterbebasan dari suatu 

penyakit. Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 menjelaskan 

bahwa kesehatan badan, jiwa, dan lingkungan sosial dapat meningkatkan 

produktifitas setiap orang (Depkes RI, 2009). 

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) merupakan hukum yang 

ada di setiap industri yang berguna untuk melindungi kesehatan para 

pekerja, K3 juga merupakan aspek yang sangat penting pada aktivitas 

industri akibat penyakit kerja dan kecelakaan kerja. Dijelaskan oleh UU 

yang menyatakan bahwa setiap orang yang bekerja berhak untuk 

memperoleh Keselamatan dan Kesehatan Kerja tanpa terkecuali yang 

tercantum dalam UU No. 13 tahun 2003 yaitu tentang Ketenagakerjaan 

pasal 86 ayat 1 (Ramdani, 2018). 

Penerapan K3 pada sektor informal atau pekerja kasar dan 

pekerjaan yang mengandalkan fisik di Indonesia masih sangat minim, 

seharusnya lebih diperhatikan pekerjaan pada sektor informal K3 untuk 

meminimalisir terjadinya kecelakaan dalam bekerja dan penyakit akibat 

kerja. Tercatat pada bulan Februari 2014 terdapat sebanyak 125,3 juta 



2 
 

 
 

jumlah angkatan kerja di Indonesia. Sedangkan pada bulan Februari 2014 

yang bekerja pada sektor normal yaitu sebanyak 47,5 juta orang (40,19%) 

dan yang bekerja pada sektor informal yaitu sebanyak 70,7 juta orang 

(59,81%) (Rosamia dkk., 2015). 

Penelitian di Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung menjelaskan 

terdapat 32 pekerja (66,7%) mengalami sakit pinggang dan 16 pekerja 

(33,3%) tidak mengeluhkan sakit pinggang. Hasil penelitian ini 

menunjukkan adanya hubungan terhadap terjadinya low back pain yaitu 

masa kerja, beban kerja dan posisi kerja. Sedangkan pada usia, IMT dan 

kebiasaan merokok tidak memiliki hubungan yang spesifik terhadap 

terjadinya low back pain. Posisi kerja merupakan pekerjaan yang sangat 

berisiko mengalami low back pain (Andini, 2015). 

Kabupaten Lumajang merupakan salah satu daerah yang berada di 

Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Lumajang memiliki luas 1.790,90 km
2
 

dan memiliki 1.006.458 jiwa penduduk. Mayoritas masyarakat di daerah 

Lumajang bekerja sebagai penambang pasir untuk memenuhi kebutuhan 

keluarganya. Para penambang pasir di daerah Lumajang pada saat bekerja 

banyak dari mereka yang tidak menggunakan mesin, melainkan 

menggunakan cara sederhana yaitu dengan cangkul atau serok untuk 

mengumpulkan pasir (Badan Pusat Statistik, 2016). 

Di Lumajang industri pertambangan adalah salah satu industri yang 

diutamakan oleh pemerintah Kabupaten Lumajang, dimana Kabupaten 

Lumajang dikenal sebagai salah satu industri penghasil pasir terbaik di 

Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2016). Pada studi pendahuluan yang 
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dilakukan peneliti di penambang pasir Kalimujur Kabupaten Lumajang 

yang berjumlah 73 penambang aktif melalui wawancara sebanyak 8 orang 

responden menyatakan mengalami nyeri pinggang. 

Low back pain adalah nyeri yang dirasakan di daerah punggung 

bawah, berupa nyeri lokal maupun nyeri radikuler ataupun nyeri 

keduanya. Rasa sakit biasanya terasa didaerah lumbal atau lumbosakral 

dan biasanya disertai rasa nyeri menjalar sampai ke tungkai maupun kaki. 

Rasa nyeri yang dapat menurunkan produktivitas kinerja manusia  dan 

dapat disebabkan karena kelelahan otot ataupun penyakit lainnya seperti 

tumor ganas (Rinaldi dkk., 2015). 

Banyaknya faktor yang mempengaruhi keluhan terjadinya low 

back pain, seperti herditas, usia, jenis kelamin, deformitas postur tubuh, 

aktivitas fisik, masa kerja, dan lamanya waktu saat bekerja. Selain itu ada 

faktor lain yang dapat mempengaruhi terjadinya low back pain yaitu faktor 

fisik seperti ketegangan tubuh saat bekerja, seringnya mengangkat berat, 

dan posisi tubuh yang tidak ergonomi saat bekerja. Riwayat merokok dan 

trauma juga bisa menyebabkan salah satu faktor terjadinya low back pain 

(Kaur, 2015). 

Dalam bekerja, pasti setiap pekerja memiliki beban kerja yang 

harus di tanggung. Beban kerja adalah suatu pekerjaan yang memiliki 

beban yang di tanggung oleh para pekerjanya sesuai dengan jenis 

pekerjaannya (Riningrum, 2016). Selain beban kerja, posisi kerja juga 

harus diperhatikan oleh para pekerja demi kenyamanan pekerja pada saat 

dia bekerja. Posisi kerja merupakan penunjang pekerjaan saat dia bekerja 
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yang terdiri dari postur yang dibentuk secara alamiah oleh tubuh dan 

saling berinteraksi maupun memfasilitasi (Ramdani, 2018). 

Penambang pasir merupakan salah satu pekerjaan yang sangat 

rentan terhadap kesehatan. Setiap hari para penambang pasir biasanya 

bekerja selama 6-8 jam per hari dengan memikul beban yang berat dan 

posisi tubuh yang salah ditambah dengan gerakan berulang. Beban kerja 

adalah suatu pekerjaan dengan beban yang harus ditanggung oleh 

seseorang ataupun sekelompok orang dalam waktu periode tertentu dengan 

keadaan normal. (Purwosusilo, dkk., 2015). 

Para penambang pasir saat melakukan pekerjaannya dengan cara 

mengayunkan pasir yang sudah terkumpul ke dalam truk dengan posisi 

membungkuk dan berdiri. Untuk mengisi muatan truk dalam sehari para 

penambang pasir bisa melakukan gerakan ayunan sebanyak 1300 kali 

ayunan bahkan lebih. Kondisi tersebut dapat mengakibatkan kelelahan 

pada otot-otot pinggang, lengan, dan leher akan menjadi tegang 

(Purwosusilo dkk., 2015).  

Menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO) pada tahun 2013 pekerja 

dengan cara manual, kuli angkat, kuli angkut, pekerja tambang, tukang 

kayu manual adalah jenis pekerjaan dengan beban kerja berat. Di kutip 

dari Riningrum dan Widowati (2016) pekerjaan yang memiliki beban kerja 

berat mempunyai hubungan yang signifikan dengan kejadian low back 

pain. 

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian “Hubungan Beban Kerja dan Posisi Kerja terhadap risiko 
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terjadinya Low Back Pain Myogenic pada penambang pasir di Kalimujur 

Kabupaten Lumajang”. 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimana korelasi antara beban kerja dan posisi kerja terhadap 

resiko terjadinya low back pain pada penambang pasir di Kalimujur 

Kabupaten Lumajang? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui korelasi antara beban dan posisi kerja terhadap risiko 

terjadinya low back pain myogenic pada penambang pasir di Kalimujur 

Kabupaten Lumajang. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi kejadian low back pain pada penambang pasir di 

Kalimujur Kabupaten Lumajang. 

b. Mengidentifikasi beban kerja pada penambang pasir di Kalimujur 

Kabupaten Lumajang. 

c. Mengidentifikasi posisi kerja pada penambang pasir di Kalimujur 

Kabupaten Lumajang. 

d. Menganalisa hubungan antara beban dan posisi kerja terhadap 

risiko terjadinya low back pain myogenic pada penambang pasir di 

Kalimujur Kabupaten Lumajang. 
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D. Manfaat Penelitian 

a. Bagi Ilmu Pengetahuan 

Dapat menambah ilmu pengetahuan dibidang kesehatan dan 

keselamatan kerja yang terkait dengan beban dan posisi kerja yang 

berisiko terjadinya low back pain myogenic oleh pekerja penambang 

pasir Kalimujur Kabupaten Lumajang. 

b. Bagi Lingkungan 

Membagikan informasi kepada lingkungan sekitar beserta 

masyarakat pentingnya beban dan posisi kerja terhadap risiko 

terjadinya low back pain myogenic pada penambang pasir Kalimujur 

Kabupaten Lumajang. 

c. Bagi Institusi 

Menambah ilmu pengetahuan mengenai hubungan beban dan 

posisi kerja terhadap risiko terjadinya low back pain myogenic  pada 

penambang pasir di Kalimujur Kabupaten Lumajang.  

d. Bagi Peneliti 

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana 

fisioterapi dan untuk menambah wawasan tentang hubungan beban dan 

posisi kerja terhadap risiko terjadinya low back pain myogenic pada 

penambang pasir di Kalimujur Kabupaten Lumajang. 
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E. Keaslian Penelitian 

Tabel. 1.1 Keaslian Penelitian 

No. Keterangan 

nama, 

Tahun 

Judul  Metode, dan Hasil 

Penelitian 

Perbedaan 

dengan 

Penelitian 

yang Akan 

di Lakukan 

1. Erwin 

Rinaldi, 

2015 

Hubungan 

posisi kerja 

pada pekerja 

industri batu 

bata dengan 

kejadian low 

back pain 

Metode : 

Cross-sectional 

study 

 

Hasil : 

Ada hubungan.  

penelitian ini 

dilakukan 

pada pegawai 

batu bata 

bertempat di 

Kecamatan 

Benai 

Kabupaten 

Kuantan 

Singingi  dan 

penelitian 

selanjutnya 

dilakukan 

pada 

penambang 

pasir. 

Bertempat di 

tambang 

pasir 

Kalimujur 

Kabupaten 

Lumajang. 

2. Nurzannah, 

2015 

Hubungan 

faktor resiko 

dengan 

terjadinya 

nyeri 

punggung 

bawah (low 

back pain) 

pada tenaga 

kerja bongkar 

muat (TKBM) 

di Pelabuhan 

Belawan 

Medan tahun 

2015 

Metode : 

Desain case-control 

 

Hasil : 

Ada hubungan  

Penelitian ini 

dilakukan 

pada Tenaga 

Kerja 

Bongkar 

Muat 

(TKBM) dan 

berlokasi di 

Pelabuhan 

Belawan 

Medan. 

Penelitian 

selanjutnya 

dilakukan 

pada 
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penambang 

pasir dan 

berlokasi di 

tambang 

pasir 

Kalimujur 

Kabupaten 

Lumajang. 

3. 

 

 

 

Irawan 

Fajar 

Kusuma, 

2014 

Pengaruh 

posisi kerja 

terhadap 

kejadian low 

back pain 

pada pekerja 

di Kampung 

Sepatu, 

Kelurahan 

Miji, 

Kecamatan 

Prajurit 

Kulon, Kota 

Mojokerto 

Metode : 

Cross-sectional 

 

Hasil : 

Ada hubungan 

 

Penelitian ini 

dilakukan 

pada pekerja 

Kampung 

Sepatu dan 

berlokasi di 

Kampung 

Sepatu, 

Kelurahan 

Miji, 

Kecamatan 

Prajurit 

Kulon, Kota 

Mojokerto. 

Penelitian 

selanjutnya 

pada 

penambang 

pasir dan 

berlokasi di 

tambang 

pasir 

Kalimujur 

Kabupaten 

Lumajang.  

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velina 

Silviyani, 

2013 

Hubungan 

posisi bekerja 

petani lansia 

dengan resiko 

terjadinya 

nyeri 

punggung 

bawah di 

wilayah kerja 

Puskesmas 

Sumberjambe 

Metode : 

Cross-sectional 

 

Hasil : 

Ada hubungan  

Penelitian ini 

dilakukan 

pada petani 

lansia dan 

berlokasi di 

Puskesmas 

Sumberjambe 

Kabupaten 

Jember. 

Penelitian 

selanjutnya  
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Kabupaten 

Jember 

pada 

penambang 

pasir dan 

berlokasi di 

tambang 

pasir 

Kalimujur 

Kabupaten 

Lumajang. 

5. Himawan 

Fathoni, 

2012 

Hubungan 

sikap dan 

posisi kerja 

dengan low 

back pain 

pada perawat 

RSUD 

Purbalingga 

Metode : 

Cross-sectional 

study  

 

Hasil : 

Tidak ada hubungan  

Penelitian ini 

dilakukan 

pada perawat 

RSUD  

Purbalingga 

dan 

penelitian 

yang akan 

dilakukan 

subjek 

penelitian 

pada 

penambang 

pasir. 

 

 


