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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Kebugaran jasmani adalah faktor yang mempengaruhi tingkat 

produktivitas pekerja. Untuk mendapatkan produktivitas kerja yang tinggi 

diperlukan tenaga yang ekstra dan tingkat kebugaran jasmani yang baik. 

Semakin tinggi kebugaran jasmani seseorang semakin tinggi pula produktivitas 

kerjanya, tingkat kebugaran jasmani seseorang juga dapat dipengaruhi oleh 

durasi kerja. Semakin lama waktu bekerja atau semakin lama seseorang 

melakukan aktivitas atau gerakan yang dilakukan secara berulang-ulang 

tentunya akan berakibat gangguan pada tubuh (Suroto, 2015). 

Dalam melakukan pekerjaannya, seseorang atau kelompok kerja berisiko 

mendapatkan kecelakaan atau gangguan kesehatan akibat kerja. Kesehatan dan 

Keselamatan Kerja (K3) adalah upaya untuk menciptakan suasana bekerja 

yang aman, nyaman agar tercapainya produktivitas yang setinggi-tingginya. 

Pelatihan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) mampu menurunkan risiko 

terjadinya kecelakaan kerja. Semakin besar pengetahuan karyawan akan K3 

maka akan semakin kecil terjadinya risiko kecelakaan kerja, demikian 

sebaliknya semakin minimnya pengetahuan karyawan akan K3 maka semakin 

besar risiko terjadinya kecelakaan kerja (Smith & Sonesh, 2011). 
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Indonesia sebagai negara berkembang telah memperhatikan tentang 

masalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Hal ini terbukti dengan 

dikeluarakannya UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan UU 

No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Namun program K3 belum terlaksana 

secara konsisten. Kurang konsistennya pelaksanaan program K3 tersebut 

muncul berdasarkan dari data PT. Jamsostek (Persero) yang menunjukkan 

adanya kasus kecelakaan sebanyak 96.697 dan sedikitnya ada 35 orang dari 

100.000 pekerja yang meninggal dunia akibat dari kecelakaan kerja ataupun 

penyakit kerja pada tahun 2009 (Kurniawidjaja, 2010). 

Maka dari itu pada setiap orang yang ingin mendirikan sebuah usaha 

baik di bidang jasa maupun yang lainnya diharuskan memperhatikan tentang 

kesehatan dan keselamatan para pekerjanya. Begitu pula usaha di bidang cuci 

mobil juga berisiko terhadap kecelakaan kerja. Berikut adalah hal yang harus 

diperhatikan dalam usaha di bidang cuci mobil dalam hal kesehatan dan 

keselamatan untuk pekerjanya contohnya: lantai kerja yang licin, selang air 

yang berantakan, mesin kompresor, penggunaan bangku (Kurniawidjaja, 

2010). 

Menurut Ramadhani (2017) durasi merupakan rentang waktu atau 

lamanya seseorang melakukan pekerjaan. Karena gerakan yang sering 

dilakukan dan berulang-ulang dapat menimbulkan kelelahan otot, yang 

tentunya akan berdampak pada produktivitas kerja. Aktivitas yang dilakukan 

berlebih dalam kurun waktu yang lama pada area punggung akan 

menimbulkan nyeri pada punggung bawahnya atau disebut dengan low back 



 
 

3 
 

pain myogenic. Permasalahan saraf, iritasi otot atau lesi tulang merupakan 

penyebab dari low back pain myogenic. Problem ini dapat juga disebabkan 

oleh faktor kondisi degeneratif semisal arthritis, osteoporosis atau penyakit 

tulang lainnya (Tatilu, 2014). 

Low back pain myogenic atau nyeri punggung belakang merupakan rasa 

nyeri yang terasa pada bagian punggung bawah, nyeri ini dapat berupa nyeri 

lokal ataupun nyeri menjalar (Anugoro dan Usman, 2014).Di Amerika Serikat 

pada tahun 2003 sebanyak 3,2% dari total tenaga kerja di negara tersebut 

mengalami penurunan produktivitas kerja dikarenakan low back pain 

myogenic (Colorado Department of Public Health and Environment 

Occupational Health Indicators Report, 2012).Sekitar 80 persen dari populasi 

pernah menderita nyeri punggung bawah paling tidak sekali dalam hidupnya. 

Prevalensi nyeri musculoskeletal, termasuk low back pain myogenic, 

dideskripsikan sebagai sebuah epidemik.Prevalensi penyakit musculoskeletal 

di Indonesia pernah didiagnosis oleh tenaga kesehatan yaitu 11,9 persen dan 

berdasarkan diagnosis atau gejala yaitu 24,7 persen (Andini, 2015). 

Beberapa faktor penyebab low back pain myogenic diantaranya kelainan 

tulang punggung sejak lahir, perubahan jaringan, pengaruh gaya berat tubuh, 

dan trauma. Bukan hanya itu, low back pain myogenic juga dapat disebabkan 

oleh berbagai penyakit muskuloskeletal, gangguan psikologis dan mobilisasi 

yang salah. Adapun faktor lain yang dapat mempengaruhi timbulnya 

gangguan Low back pain myogenic (LBP myogenik) seperti karakteristik 
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individu dengan indeks massa tubuh (IMT) yang berlebih, tinggi badan, 

aktivitas fisik, masa kerja, durasi kerja, dan berat beban kerja (Andini, 2015). 

Peneliti telah melakukan studi pendahuluan dengan hasil terdapat 

sebanyak 8 orang pegawai di car wash yang di wawancara menyatakan 

mengalami keluhan nyeri punggung belakang. Berdasarkan uraian latar 

belakang diatas juga tidak menutup kemungkinan karena durasi kerja para 

pegawai cuci mobil yang lama akan terjadi nyeri pada punggung belakang, 

maka dari itu peneliti akan melakukan penelitian tentang Hubungan Durasi 

Kerja Terhadap Risiko Terjadinya low back pain myogenic Pada Pegawai Car 

Wash Di Kecamatan Lowokwaru. 

B. Rumusan Masalah 

 

Bagaimana hubungan durasi kerja dengan terjadinya risiko low back 

pain myogenic pada pegawai car wash di Kecamatan Lowokwaru? 

C. Tujuan Penelitian 

 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan durasi kerja dengan risiko terjadinya low 

back pain myogenic pada pegawai car wash. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi durasi kerja pada pegawai car wash di Kecamatan 

Lowokwaru. 

b. Mengidentifikasi risiko keluhan nyeri punggung bawah atau low back 

pain myogenic pada pegawai car wash di Kecamatan Lowokwaru. 
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c. Menganalisis hubungan durasi kerja terhadap keluhan nyeri punggung 

bawah atau low back pain myogenic pada pegawai car wash di 

Kecamatan Lowokwaru. 

D. Manfaat Penelitian 

 

1. Bagi Peneliti 

Dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang hubungan 

durasi kerja dengan risiko terjadinya low back pain myogenic pada pegawai 

car wash. 

2. Bagi Masyarakat 

Dapat dijadikan informasi kepda masyarakat tentang hubungan 

durasi kerja dengan risiko terjadinya low back pain myogenic pada pegawai 

car wash. 

3. Manfaat bagi institusi 

Dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran serta informasi terhadap 

institusi tentang hubungan durasi kerja terhadap risiko terjadinya low back 

pain myogenic pada pegawai car wash. 
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E. Keaslian Penelitian 

 

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian 

No

. 

Peneliti judul penelitian Metode 

dan 

Variabel 

Hasil 

Penelitian 

Perbedaan 

1. Hanif 

Riningru

m,Evi 

Widowa

ti 

Pengaruh Sikap 

Kerja, Usia, Dan 

Masa Kerja 

Terhadap 

Keluhan Low 

Back Pain 

Metode: 

Cross 

Sectional 

 

Variabel: 

Kuesioner,

Lembar 

Nordic 

Body 

Map,dan 

REBA 

Terdapat 

hubungan 

antara 

sikap kerja 

(p=0,002), 

masa kerja 

(p=0,040) 

dengan 

keluhan 

low back 

pain. 

Subjek 

penelitian ini 

dilakukan 

pada pekerja 

sewing 

garmen PT. 

Apac Inti 

Corpora dan 

penelitian 

yang akan 

dilakukan 

pada pekerja 

car wash. 

 

Lokasi 

penelitian ini 

dilakukan di 

PT. Apac Inti 

Corpora 

Semarang dan 

penelitian 

yang akan 

dilakukan 

lokasinya di 

car wash 

Kecamatan 

Lowokwaru. 
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2. Amalia 

Riza 

Umami,

Ragil 

Ismi 

Hartanti,

Anita 

Dewi 

P.S. 

Hubungan Antara 

Karakteristik 

Responden, Dan 

Sikap Kerja 

Duduk Dengan 

Keluhan Nyeri 

Punggung Bawah 

(Low Back Pain) 

Pada Pekerja 

Batik Tulis. 

Metode: 

Cross 

Sectional 

 

Variabel: 

Lembar 

Kuesioner,

Lembar 

Observasi,

Alat Ukur 

Tinggi 

Badan 

(Microtois

e), dan 

Timbanga

n Badan. 

Terdapat 

hubungan 

signifikan 

antara usia 

(0,031<0,0

5), masa 

kerja 

(0,00<0,05

), status 

gizi 

(0,03<0,05

), sikap 

kerja 

duduk 

(0,001<0,0

5) dengan 

keluhan 

nyeri 

punggung 

bawah dan 

tidak ada 

hubungan 

yang 

signifikan 

antara 

kebiasaan 

olahraga 

(0,201>0,0

5) dengan 

keluhan 

nyeri 

punggung 

bawah. 

Subjek 

penelitian ini 

dilakukan 

pada pekerja 

batik tulis dan 

penelitian 

yang akan 

dilakukan 

pada pekerja 

car wash. 

 

Lokasi 

penelitian ini 

dilakukan di 

industri batik 

Desa 

Sumberpake

m Kecamatan 

Sumberjambe 

dan penelitian 

yang akan 

dilakukan 

lokasinya di 

car wash 

Kecamatan 

Lowokwaru. 

3. Ni Putu 

L.N.I.Sa

ri, 

Theresia 

Isye 

Mogi, 

Engeline 

Angliadi 

Hubungan Lama 

Duduk Dengan 

Kejadian Low 

Back Pain Pada 

Operator 

Komputer 

Perusahaan 

Travel Di 

Manado. 

Metode: 

Cross 

Sectional 

 

Variabel: 

Uji chi-

square, Uji 

alternatif 

Fisher 

exact. 

Uji 

alternatif 

Fisher 

exact 

memperlih

atkan 

adanya 

korelasi 

kuat 

(P=0,014) 

antara 

lama 

duduk dan 

Subjek 

penelitian ini 

dilakukan 

pada operator 

komputer dan 

penelitian 

yang akan 

dilakukan 

pada pekerja 

car wash. 

 

Lokasi 

penelitian ini 
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kejadian 

LBP pada 

operator 

komputer 

perusahaa

n travel. 

dilakukan di 

Perusahaan 

Travel 

Manado dan 

penelitian 

yang akan 

dilakukan 

lokasinya di 

car wash 

Kecamatan 

Lowokwaru. 

4. Irawan 

Fajar 

Kusuma, 

Muham

mad 

Hasan, 

Ragil 

Ismi 

Hartanti. 

Pengaruh Posisi 

Kerja Terhadap 

Kejadian Low 

Back Pain Pada 

Pekerja Di 

Kampung 

Sepatu,Kelurahan 

Miji,Kecamatan 

Prajurit 

Kulon,Kota 

Mojokerto. 

Metode: 

Cross 

Sectional 

 

Variabel: 

Visual 

Analog 

Scale 

Berdasark

an data 

hasil 

penelitian 

menunjuk

kan bahwa 

posisi 

kerja 

memang 

memiliki 

pengaruh 

terhadap 

kejadian 

Low Back 

Pain. 

Subjek 

penelitian ini 

dilakukan 

pada pekerja 

sepatu dan 

penelitian 

yang akan 

dilakukan 

pada pekerja 

car wash. 

 

Lokasi 

penelitian ini 

dilakukan di 

Kampung 

Sepatu,Kelura

han 

Miji,Kecamat

an Prajurit 

Kulon,Kota 

Mojokerto 

dan penelitian 

yang akan 

dilakukan 

lokasinya di 

car wash 

Kecamatan 

Lowokwaru. 

5. Erwin 

Rinaldi, 

Wasito 

Utomo, 

Fathra 

Annis 

Nauli. 

Hubungan Posisi 

Kerja Pada 

Pekerja Industri 

Batu Bata Dengan 

Kejadian Low 

Back Pain. 

Metode: 

Cross 

Sectional 

 

Variabel: 

Lembar 

Kuesioner, 

Melalui uji 

Kolmogor

ov 

Smirnov 

ditemukan 

bahwa 

terdapat 

Subjek 

penelitian ini 

dilakukan 

pada pekerja 

industri batu 

bata dan 

penelitian 
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dan 

Lembar 

Observasi 

Rapid 

Upper 

Limb 

Assessme

nt 

(RULA), 

Uji 

Kolmogor

ov 

Smirnov 

hubungan 

yang 

cukup 

signifikan 

(p value 

=0,002) 

antara 

posisi 

kerja pada 

pekerja 

industri 

batu bata 

dengan 

risiko 

kejadian 

low back 

pain. 

yang akan 

dilakukan 

pada pekerja 

car wash. 

 

Lokasi 

penelitian ini 

dilakukan di 

Kecamatan 

Benai 

Kabupaten 

Kuantan 

Singingi dan 

penelitian 

yang akan 

dilakukan 

lokasinya di 

car wash 

Kecamatan 

Lowokwaru. 
 


