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  BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Low back pain (LBP) menurut Maher et al (2002) dalam Fathoni et al 

(2009) merupakan salah satu gangguan muskuloskeletal yang disebabkan oleh 

aktivitas tubuh yang kurang baik. Sakit pinggang (low back pain atau 

lumbago) adalah penyakit neurologis kedua paling umum setelah sakit kepala. 

Nyeri punggung adalah nyeri yang dirasakan di bagian punggung yang berasal 

dari otot, persarafan, tulang, sendi atau struktur lain di daerah tulang belakang. 

Tulang belakang adalah suatu kompleks yang menghubungkan jaringan saraf, 

sendi, otot, tendon, dan ligamen, dan semua struktur tersebut dapat 

menimbulkan rasa nyeri. Nyeri punggung diakibatkan oleh regangan otot atau 

tekanan pada akar saraf. Menurut Klooch (2006) dalam Harnoto (2009) usia 

merupakan faktor yang mendukung terjadinya LBP, sehingga biasanya di 

derita oleh orang berusia lanjut karena penurunan fungsi-fungsi tubuhnya 

terutama tulangnya sehingga tidak lagi elastis seperti di waktu muda. 

(Harnoto. 2009: 2)  

Faktor risiko yang paling sering dilaporkan untuk Low Back Pain adalah 

beban kerja fisik yang berat seperti mengangkat, posisi tubuh membungkuk, 

dan getaran seluruh tubuh. Merokok, kurangnya latihan fisik, dan jam tidur 

yang pendek meningkatkan risiko terjadinya low back pain. Sebuah tinjauan 

sistematis menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang jelas antara 

konsumsi alkohol dan low back pain. Nyeri punggung adalah masalah yang 

sering dirasakan kebanyakan orang dalam hidup mereka. Nyeri punggung 
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biasanya dirasakan sebagai rasa sakit, tegangan, atau rasa kaku di bagian 

punggung. Nyeri ini dapat bertambah buruk dengan postur tubuh yang tidak 

sesuai pada saat duduk atau berdiri, cara menunduk yang salah, atau 

mengangkat barang yang terlalu berat. (Huldani. 2012) 

Berdasarkan Choi et al (2001) dalam Punnet et al (2005)  diperkirakan 

60% sampai 80% populasi dewasa pernah mengalami low back pain. Di 

Amerika Serikat diperkirakan lebih dari 15% orang dewasa mengeluh nyeri 

punggung bagian bawah atau nyeri yang bertahan hampir dua minggu. Nyeri 

punggung bagian bawah telah di identifikasi oleh Pan American Health 

Organization (PAHO) sebagai salah satu dari tiga masalah kesehatan 

pekerjaan yang menjadi target surveillance oleh World Health Organization. 

(Punnet et al. 2005: 2) 

Angka kejadian pasti di Indonesia dari nyeri punggung tidak diketahui, 

namun diperkirakan angka prevalensi 7,6% sampai 37%. Masalah nyeri 

punggung pada pekerja, umumnya dimulai pada usia dewasa muda dengan 

puncak prevalensi pada kelompok usia 25-60. (Khaizun. 2012: 17) 

 Faktor resiko menurut Laura et al (2005) dalam Koesyanto (2013) LBP 

dalam dunia pekerjaan dipengaruhi oleh aktivitas fisik yang tidak ergonomis 

seperti terlalu banyak duduk atau berdiri lalu sikap punggung yang 

membungkuk dalam bekerja, membungkuk sambil menyamping, posisi duduk 

yang kurang baik dan di dukung dengan desain kursi yang buruk, beresiko 

juga dapat menyebabkan penyakit akibat hubungan kerja berupa gangguan 

muskuloskeletal yang dapat menyebabkan kekakuan dan kesakitan pada 

punggung. (Koesyanto. 2013: 2) 
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 Kegiatan konstruksi merupakan unsur penting dalam pembangunan, 

namun dalam kegiatan konstruksi resiko terjadinya kecelakaan kerja lebih 

tinggi dibandingkan oleh kegiatan pekerjaan lain sehingga perlu dilakukan 

upaya – upaya yang bertujuan untuk mengurangi resiko dan mencegah 

terjadinya kecelakaan kerja yang dapat merugikan setiap orang yang bekerja 

di situs kontruksi. Dalam suatu proyek konstruksi tenaga kerja dibagi menjadi 

beberapa bagian yaitu tenaga kerja ahli, mandor, tenaga tukang, tenaga kasar, 

tenaga keamanan. Pekerja yang termasuk di tenaga tukang dan tenaga kasar 

adalah pekerja yang berinteraksi langsung dengan lapangan kerja, pekerja 

bekisting atau pembesian termasuk pekerja yang bekerja langsung di lapangan 

untuk melakukan proses pembesian pada kerangka yang telah dibangun. 

(Ahadi. 2014) 

Riset yang dilakukan badan dunia ILO (International Labour 

Organization)  dalam Herry Koesyanto (2013) tentang kecelakaan kerja di 

Indonesia menunjukkan setiap hari rata-rata 6.000 orang meninggal dan 

sebesar 32% dari kasus kecelakaan tersebut berasal dari sektor konstruksi 

yang meliputi semua jenis pekerjaan proyek gedung, jalan, jembatan, 

terowongan, irigasi bendungan dan sejenisnya. Berdasarkan angka tersebut 

dapat disimpulkan bahwa satu orang setiap 15 detik, atau 2,2 juta orang 

meninggal per tahun akibat sakit atau kecelakan kerja. Angka kecelakaan dan 

penyakit akibat kerja yang terbanyak terjadi di situs konstruksi yaitu penyakit 

musculoskeletal sebanyak 40%, penyakit jantung 16%, kecelakaan 16%, dan 

28% penyakit saluran pernafasan. (Koesyanto. 2013: 2)  
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 Pekerja konstruksi selalu melakukan kegiatan yang dapat berakhir dengan 

masalah pada bagian punggung. Hasilnya, low back pain merupakan cidera 

yang sangat sering ditemui pada pekerja yang bekerja langsung di situs 

konstruksi. Pada tahun 2010, sebanyak 16% kasus Low Back Pain terjadi dan 

mengakibatkan absen kerja meningkat (U.S Bureau Labour Statistic, 2010). 

Berdasarkan jurnal berjudul The Impact of Back Pain on Sickness Absence in 

Europe yang ditulis oleh Professor Steven Bephan pada Juni 2012 menyatakan 

bahwa, Back Pain dapat meningkatkan frekuensi absen pekerja, faktanya 

hampir 85% pekerja yang mengalami Back Pain mengambil waktu absen dari 

1 sampai 7 hari dalam masa bekerjanya. (Stephen Bevan, 2012)  

Nyeri pinggang bawah nonspesifik (bukan karena neurogenik atau 

penyakit lain) seperti karena lama duduk merupakan gangguan yang dapat 

sembuh sendiri segera pada 90% kasus. Rata-rata 40% pasien akan pulih 

dalam waktu seminggu, 80% dalam waktu 3 minggu, dan 90% dalam waktu 6 

minggu,  tanpa pengobatan. Namun demikian, frekuensi kekambuhan sangat 

tinggi, dapat mencapai 90%. (Samara. 2004: 66)  

Kedua teori ini membuktikan bahwa banyak pekerja yang datang bekerja 

dengan kondisi belum sepenuhnya sembuh dari gejala Low Back Pain dan ini 

akan memperbesar resiko terjadinya kecelakaan kerja kepada pekerja tersebut 

dikarenakan mobilisasi/gerakan mereka terbatas dan terbebani oleh rasa nyeri 

di bagian punggungnya. Perilaku kerja yang dilakukan oleh para pekerja 

konstruksi sudah terbentuk dari saat pertama mereka melakukan pekerjaan dan 

dilakukan sampai sekarang sehingga menjadi kebiasaan yang susah untuk 

dirubah dalam waktu yang singkat. Perilaku kerja tersebut di dapatkan melalui 
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pembelajaran responden terhadap lingukan kerja mereka baik dari perilaku 

kerja orang lain, pengalaman, edukasi dari perusahaan dan berbagai sumber 

lain yang telah responden pahami sebagai sesuatau yang baik bagi dirinya dan 

perilaku tersebut diterapkan di tiap pekerjaan yang responden lakukan. 

 Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa, situs konstruksi 

merupakan suatu lingkungan kerja yang sangat berbahaya dan sangat rawan 

terhadap terjadinya suatu kecelakaan kerja yang dapat berakibat fatal kepada 

para pekerja. Hal ini mengharuskan para pekerja konstruksi khususnya para 

pekerja kasar untuk sangat berhati – hati dan selalu dalam kondisi yang fit 

untuk memperkecil resiko terjadinya kecelakaan. Rasa nyeri yang ditimbulkan 

akibat dari gejala Low Back Pain dapat menjadi sesuatu yang sangat 

mengganggu pekerja dalam melakukan pekerjaannya, dikarenakan rasa kaku 

(stiffness) dan rasa nyeri yang dirasakan pada bagian punggung dapat 

membatasi pergerakan mereka dan juga meningkatkan resiko terjadinya 

kecelakaan kerja karena unsur ketidaksengajaan/human error. Fathoni (2008) 

dalam Ibrahim (2010) menunjukan bahwa dari jumlah kecelakaan kerja yang 

terjadi, dapat diklasifikasikan bahwa mayoritas kecelakaan yang terjadi 

disebabkan oleh kesalahan manusia sebesar 78%, kondisi berbahaya dari 

peralatan sebesar 20% dan faktor lainnya sebesar 2%. (Ibrahim. 2010: 22) 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

 Pada suatu situs konstruksi, pekerja sangat rentan terhadap resiko yang 

dapat mengakibatkan kecelakaan kerja. Sebanyak 40% dari total cidera yang 

di alami pekerja di situs kontruksi adalah cidera pada bagian punggung, 
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pinggang, dan tulang belakang dengan gejala Low Back Pain yang akan 

membatasi mobilisasi pekerja konstruksi karena rasa nyeri dan kekakuan yang 

dirasakan sehingga dapat meningkatkan faktor resiko terjadinya kecelakaan di 

tempat kerja.  

 Berdasarkan hal inilah, perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui 

pengaruh dari faktor predisposing dan reinforcing terhadap kebiasaan beresiko 

low back pain yang dilakukan oleh pekerja konstruksi di bagian bekisting saat 

berada dilingkungan bekerja mereka sebagai dasar untuk menjaga kesehatan 

dan keselamatan para pekerja bekisitng saat saat melakukan pekerjaan mereka. 

 

1.3 Pembatasan Masalah dan Perumusan Masalah 

1.3.1 Pembatasan Masalah 

 Berdasarkan dari identifikasi masalah dan latar belakang yang telah 

diuraikan, maka penelitian ini akan dibatasi hanya untuk mencari pengaruh 

faktor predisposing dan reinforcing terhadap kebiasaan beresiko low back 

pain yang dilakukan oleh pekerja konstruksi di bagian bekisting saat berada 

dilingkungan bekerja mereka di proyek pembangunan gedung apartemen X 

Surabaya. 

 

1.3.2 Perumusan Masalah  

 Berdasarkan identifikasi masalah dan latar belakang yang telah diuraikan 

diatas maka perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini 

adalah “apakah faktor faktor predisposing dan reinforcing terhadap kebiasaan 
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beresiko low back pain yang dilakukan oleh pekerja konstruksi di bagian 

bekisting saat berada dilingkungan bekerja mereka?” 

 

1.4 Tujuan  

1.4.1 Tujuan Umum 

 Tujuan umum dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh dari faktor predisposing, dan reinforcing terhadap kebiasaan 

beresiko low back pain yang dilakukan oleh pekerja konstruksi di bagian 

bekisting saat berada dilingkungan bekerja mereka di proyek pembangunan 

gedung apartemen X Surabaya. 

 

1.4.2 Tujuan Khusus 

1. Meneliti faktor predisposing responden yaitu tingkat pengetahuan, 

tingkat pendidikan, persepsi, dan lama bekerja responden. 

2. Meneliti faktor reinforcing responden yaitu pengawasan yang 

diberikan dari petugas K3 dan perilaku teman kerja responden. 

3. Meneliti kebiasaan beresiko low back pain yang dilakukan oleh 

responden yaitu kebiasaan membungkuk saat akan mengangkat beban 

berat dari lantai. 

4.  Menganalisis pengaruh dari faktor predisposing yang diteliti terhadap 

kebiasaan beresiko low back pain yang dilakukan responden di 

lingkungan bekerja mereka. 
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5. Menganalisis pengaruh dari faktor reinforcing yang diteliti terhadap 

kebiasaan beresiko low back pain yang dilakukan responden 

dilingkungan bekerja mereka. 

6. Menganalisis variabel manakah yang memiliki pengaruh dominan 

terhadap kebiasaan perilaku beresiko low back pain yang dilakukan 

responden di lingkungan bekerja mereka. 

1.5 Manfaat 

Manfaat yang didapat dari hasil penelitian ini adalah:  

1. Bagi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga  

 Hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi ilmu 

kesehatan yang terkait dengan perilaku karyawan di tempat kerja, 

khususnya yang berkaitan dengan pekerjaan konstruksi 

2. Bagi Peneliti  

 Penelitian ini merupakan suatu langkah bagi peneliti untuk 

membuka wawasan mengenai perilaku pekerja dan mengetahui 

berbagai alasan bagi pekerja melakukan perilaku tersebut dan 

menambah ilmu dalam melakukan sosialisasi dengan pikiran yang 

terbuka.  

3. Bagi Instansi/Perusahaan Terkait 

 Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh instansi terkait sebagai 

salah satu dasar dalam pengambilan keputusan yang bertujuan untuk 

menyelesaikan masalah yang di alami oleh pekerja perusahaan 
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4. Bagi Responden 

Responden dapat menambah pengetahuannya mengenai nyeri 

punggung bnawah dan bagaimana cara pencegahan yang tepat melalui 

leaflet yang diberikan sebagai salah sau gratitude yang diberikan oleh 

peneliti. 
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