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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

 Sektor informal memiliki peran yang sangat penting dalam kemajuan 

industry di Indonesia. Sektor informal menurut BPS (Badan Pusat Statistik) 

adalah suatu unit yang terlibat dalam produksi barang atau jasa dengan tujuan 

utama untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan pendapatan. Sektor 

informal adalah sektor yang tidak terorganisasi, tidak teratur, dan kebanyakan 

dari sektror informal adalah legal akan tetapi tidak terdaftar. Sektor informal 

memegang peranan yang sangat penting dalam perkembangan perkonomian 

Indonesia. Sektor industri informal menyerap tenaga kerja sebanyak 53,6% 

dari keseluruhan jumlah pekerja. Dalam pekerjaan di sector informal lebih 

banyak di dominasi pekerja perempuan 57,9% dibanding pekerja laki – laki 

50,9% (ILO, 2014). 

 Tiap jenis usaha maupun tempat kerja baik itu sektor formal maupun 

informal memiliki dampak bahaya gangguan kesehatan serta kecelakaan kerja. 

Biasanya pekerja sektor informal kurang mempunyai kesadaran serta 

pengetahuan mengenai dampak bahaya yang berada di tempat kerja. Pekerja 

di bidang informal mempunyai beban waktu dan beban kerja lebih, sebab 

tuntutan dari pengusaha pada jumlah produk yang dibuat tanpa 

memperhatikan kesehatan serta keselamatan pekerjanya. Ini terjadi karena 



IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

2 

TUGAS AKHIR             GAMBARAN FAKTOR YANG...    AYU MARTHA W. S. 

kurangnya sosialisasi pada pengusaha atau pekerja berkaitan dengan dampak 

bahaya di lingkungan kerja. 

 Salah satu usaha yang bergerak di sektor informal adalah konveksi. 

Konveksi merupakan suatu industri kecil skala rumah tangga yang merupakan 

usaha untuk mengelola tekstil menjadi barang siap pakai seperti pakaian. 

Dalam usahanya, konveksi memiliki berbagai bahaya yang dapat mengganggu 

aktivitas kerja pada pekerja konveksi. Pekerja konveksi biasanya banyak 

mengerahkan tenaga secara berlebih untuk mengejar target pasar. Salah satu 

masalah kesehatan yang sering dialami pada pekerja konveksi adalah Low 

Back Pain (LBP) atau yang biasa disebut dengan nyeri punggung bawah. Low 

Back Pain (LBP) adalah rasa nyeri atau cidera yang dirasakan pada punggung 

bawah yang sumbernya adalah tulang belakang daerah spinal atau punggung 

bawah, otot, saraf, atau struktur lainnya yang berada di daerah tersebut 

(Suma’mur P.K., 2013).  

Gangguan low back pain disebabkan oleh dua faktor yaitu personal 

factors dan job risk factors. Personal factors meliputi usia, jenis kelamin, 

kebiasaan merokok, kebiasaan berolahraga, dan masa kerja. Job risk factors 

meliputi postur kerja, whole body vibration, lama jam kerja, dan waktu 

istirahat (Konz dkk, 2008).  

Pada penelitian yang dilakukan Arifianto, dkk (2016) didapatkan hasil 

penelitiannya menemukan bahwa pekerja konveksi di Mangkang mengalami 

keluhan nyeri punggung bawah sebanyak 17 responden (56,7%). Hal ini 
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disebabkan karena posisi kerja dengan duduk yang lama dan kursi yang tanpa 

adanya sandaran sehingga menimbulkan rasa nyeri hingga pegal pada 

punggung bagian bawah. 

Pada penelitian yang dilakukan Wijayanti, dkk (2016) menemukan 

bahwa penjahit konveksi mengeluhkan LBP sebanyak 34,8% yaitu 15 dari 43 

orang. Keluhan ini disebabkan karena lamanya duduk saat melakukan 

pekerjaan dan adanya posisi duduk responden yang menyebabkan keluhan 

LBP. 

Pekerjaan di bidang konveksi dengan duduk dalam jangka waktu yang 

lama akan menyebabkan ketidaknyamanan bagi pekerja sehingga dapat 

mengurangi produktivitas. Maka diperlukan upaya untuk melakukan penilaian 

postur kerja yang tidak ergonomis sehingga pekerja bisa kembali nyaman 

dalam bekerja. Banyak cara untuk menilai postur kerja antara lain dengan 

Rapid Upper Limb Assesment (RULA), Rapid Entire Body Assesment 

(REBA), Rapid Office Strain Assesment (ROSA) yang digunakan untuk 

menganalisa pekerjaan berdasarkan poisis tubuh.  

Prevalensi nyeri punggung bawah (NPB) atau low back pain (LBP) 

pada tenaga kerja dengan paparan risiko tinggi dapat mencapai 40 – 50% dari 

populasi yang bersangkutan (Suma’mur, 2013). Menurut data Kementerian 

Kesehatan Republik Indonesia (2018) menunjukkan bahwa prevalensi low 

back pain di Indonesia 18%. Prevalensi ini dapat meningkat sesuai dengan 

bertambahnya usia dan paling sering terjadi pada usia dekade tengah dan awal 
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dekade empat. Penyebab dari keluhan low back pain sebagian besar (85%) 

adalah nonspesifik.  

Low back pain dapat dilihat dari personal factors yaitu usia, jenis 

kelamin, kebiasaan merokok, kebiasaan berolahraga, dan masa kerja. Dari 

beberapa hasil penelitian diketahui bahwa faktor yang paling banyak 

mempengaruhi keluhan low back pain adalah personal factors. Personal 

factors pertama yaitu umur, pada penelitian yang dilakukan Widjaya, dkk 

(2014) menunjukkan bahwa 43 pekerja mengalami LBP, kejadian pada 

kelompok umur < 25 tahun sebanyak 3 orang (6,98%), kelompok umur 25-35 

tahun sebanyak 14 orang (32,55%), kelompok umur 36-45 tahun sebanyak 16 

orang (37,21%) dan kelompok > 45 tahun sebanyak 10 orang (23,26%). 

Penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara umur dengan 

kejadian keluhan low back pain, hal ini dikarenakan bahwa pertambahan umur 

seseorang akan disertai dengan penurunan kapasitas fisik dan kemampuan 

fungsional.  

Personal factors kedua dan ketiga yaitu masa kerja dan kebiasaan 

merokok. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar 

masa kerja adalah kurang dari sama dengan 20 tahun sebanyak 50,7% dan 

presentasi kebiasaan merokok memiliki presentasi paling besar yaitu 85,7%. 

Pada penelitian ini menunjukkan bahwa masa kerja berhubungan dengan 

keluhan low back pain, dikarenakan low back pain merupakan penyakit yang 

membutuhkan waktu untuk bermanifestasi atau menimbulkan suatu dampak. 
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Sehingga jika seseorang itu terpajan lama pada faktor risiko, maka semakin 

besar pula timbul low back pain. Sedangkan merokok juga memiliki 

hubungan yang signifikan dengan keluhan low back pain, hal ini dikarenakan 

nikotin pada rokok yang dapat menyebabkan berkurangnya aliran darah ke 

jaringan (Wahab, 2019).  

Personal factors keempat yaitu kebiasaan berolahraga, menurut 

penelitian Harwanti, dkk (2018). Sebagian besar bekerja tidak melakukan 

olahraga dalam kehidupan sehari – hari sehingga muncul keluhan pada otot 

rangka. Olahraga memiliki peranan yang sangat penting dalam memperkuat 

otot punggung, sehingga dapat mengurangi beberapa kondisi seperti nyeri 

punggung. Dengan kondisi kebugaran fisik yang baik maka akan mengurangi 

risiko keluhan low back pain.  

Untuk faktor lain Low back pain dapat dilihat dari job risk factors 

yaitu postur kerja dan lama jam kerja. Pada job risk factors yaitu postur kerja, 

pada penelitian yang dilakukan Suryadi dan Rachmawati (2020) 

mengungkapkan bahwa ada hubungan yang cukup kuat antara postur kerja 

dengan keluhan low back pain. Semakin tinggi nilai postur kerja makan akan 

semakin tinggi risiko keluhan low back pain. Hal ini diakibatkan karena 

aktivitas yang dilakukan secara berulang dan menggunakan postur kerja yang 

membungkuk.  

Bahwa mengetahui hubungan antara personal factors dan job risk 

factors dengan keluhan low back pain sangat penting, jika low back pain tidak 
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diketahui penyebabnya maka akan susah untuk dikendalikan. Pekerja 

konveksi yang terkena low back pain akan mempengaruhi produktivitas 

kinerjanya karena rasa nyeri yang muncul dapat membatasi ruang gerak 

pekerja. Sehingga penelitian ini penting dilakukan pada pekerja konveksi 

untuk mengetahui faktor yang berhubungan terhadap keluhan 

 low back pain. Observasi pada job risk factors dengan menggunakan 

metode Rapid Upper Limb Assessment (RULA). 

1.2 Identifikasi Masalah  

Konveksi merupakan salah satu usaha sektor informal untuk 

mengelola tekstil menjadi barang siap pakai seperti pakaian. Dalam konveksi 

sendiri terdapat berbagai jenis postur kerja yang ada pada karyawan seperti 

membungkuk, memutar tubuh, dan gerakan berulang. Karena postur kerja 

dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan pekerjaan maka perlu 

diadakan penilaian terkait postur kerja. Terdapat personal factors yang 

mungkin berpengaruh terhadap keluhan low back pain misalnya usia yang 

berbeda, kebiasaan merokok, kebiasaan berolahraga, dan masa kerja yang 

berbeda. Dan juga terdapat job risk factors yang juga dapat mempengaruhi 

keluhan low back pain seperti postur kerja, lama jam kerja, dan waktu 

istirahat.  

Untuk menentukan strategi pencegahan low back pain, faktor – faktor 

ini perlu diteliti sehingga bisa menjadi kebijakan manajemen dalam 

pengelolaan low back pain.  
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1.3 Pembatasan dan Rumusan Masalah 

1.3.1 Pembatasan Masalah  

Berdasarkan dari latar belakang dan identifikasi masalah yang telah 

diuraikan terdapat dua faktor yang akan diteliti sehubungan dengan faktor 

yang mempengaruhi keluhan low back pain. Faktor pertama yang akan diteliti 

adalah personal factors meliputi usia, jenis kelamin, kebiasaan merokok, 

kebiasaan berolahraga, dan masa kerja. 

 Faktor kedua yang akan diteliti adalah job risk factors meliputi postur 

kerja, whole body vibration, lama jam kerja, dan waktu istirahat. Akan tetapi 

dalam penelitian ini waktu istirahat dan whole body vibration tidak akan 

diteliti dalam penelitian ini. Peneliti juga akan melakukan penilaiain postur 

kerja dengan menggunakan metode Rapid Upper Limb Assessment (RULA). 

Karena pada pekerja konveksi lebih banyak menggunakan gerakan aktivitas 

kerja yang berkaitan dengan penggunaan tubuh bagian atas seperti gerakan 

lengan atas dan bawah, pergelangan tangan, leher, dan punggung. 

1.3.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan dari latar belakang dan identifikasi masalah yang telah 

diuraikan diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah 

“Bagaimana gambaran faktor yang berhubungan dengan keluhan low back 

pain pada pekerja konveksi di Desa Serut Kabupaten Tulungagung ?” 
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1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Umum  

Mempelajari gambaran faktor yang berhubungan dengan keluhan low 

back pain pada pekerja konveksi di Desa Serut Kabupaten Tulungagung.  

1.4.2 Tujuan Khusus  

1. Mengidentifikasi personal factors antara lain usia, jenis kelamin, 

kebiasaan merokok, kebiasaan berolahraga, masa kerja pada 

pekerja konveksi di Desa Serut Kabupaten Tulungagung.  

2. Mengidentifikasi job risks factor antara lain postur kerja dan lama 

jam kerja. Untuk postur kerja menggunakan metode Rapid Upper 

Limb Assessment (RULA) pada pekerja konveksi di Desa Serut 

Kabupaten Tulungagung.  

3. Mengidentifikasi keluhan low back pain pada pekerja konveksi di 

Desa Serut Kabupaten Tulungagung.  

4. Menggambarkan hubungan antara personal factors (usia, jenis 

kelamin, kebiasaan merokok, kebiasaan olahraga, masa kerja, dan 

waktu kerja) dengan keluhan low back pain. 

5. Menggambarkan hubungan antara job risk factors (postur kerja 

dan lama jam kerja) dengan tingkat keluhan low back pain pada 

pekerja konveksi di Desa Serut Kabupaten Tulungagung.  
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1.4.3 Manfaat Penelitian  

1. Bagi Peneliti  

Dapat menambah ilmu pengetahuan dibidang keselamatan dan 

kesehatan kerja pada umumnya, tentang faktor – faktor apa saja 

yang mempengaruhi Low Back Pain. Serta dapat menerapkan ilmu 

yang telah didapatkan di bangku kuliah pada lingkungan kerja 

yang sesungguhnya. 

2. Bagi Perusahaan  

Penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan untuk 

mengetahui faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi Low Back 

Pain. Selain itu juga sebagai bahan pembanding atau referensi 

untuk penelitian selanjutnya.  

3. Bagi Peneliti Lain  

Dapat memberikan berbagai informasi dan pengetahuan dari 

hasil penelitian dan sebagai acuan peneliti lain untuk 

mengembangkan penelitian selanjutnya.  

 

 

 

 

 

 


