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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Manusia adalah makhluk yang paling sukses berevolusi di bumi, salah 

satu dampak terbesar dari proses evolusi tersebut adalah kemampuan manusia 

untuk berjalan dengan tegak menggunakan kedua kaki. Nyeri punggung 

adalah salah satu penyakit yang menyertai proses evolusi manusia, yang 

diakibatkan oleh beban gravitasi pada tulang punggung. Faktor-faktor yang 

menyebabkan penyakit nyeri punggung ini dapat terjadi, salah satunya 

dikarenakan posisi duduk yang salah dan ditunjang oleh meja serta kursi yang 

tidak ergonomis. Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan, keluhan 

nyeri punggung yang akibat posisi duduk yang salah, adalah sebesar 39,7% 

(Putri, 2014).  

Duduk lama dengan posisi yang salah dapat menyebabkan otot-otot 

pinggang menjadi tegang dan dapat merusak jaringan lunak sekitarnya. Bila 

keadaan ini berlanjut, akan menyebabkan penekanan pada bantalan saraf 

tulang belakang yang mengakibatkan hernia nukleus pulposus. Fenomena 

diatas sekarang ini juga terjadi pada mahasiswa. Lamanya jumlah jam kuliah 

yang harus diikuti mahasiswa mengakibatkan aktivitas mahasiswa lebih 

banyak dihabiskan dengan duduk dibangku kuliah saat mengikuti proses 

perkuliahan dan menjadi faktor risiko terjadinya  nyeri punggung bawah. 

(Wulandari, 2010). 

Low Back Pain (LBP) merupakan keluhan yang sering dijumpai dan 

umum dalam masyarakat. Hampir setiap orang pernah merasakan LBP dalam 

hidupnya. LBP termasuk salah satu gangguan muskulo-skeletal 
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yang sering terjadi dan menyebab kan penurunan produktivitas kerja 

dan disabilitas. LBP memiliki dampak besar terhadap individu, keluarga, 

masyarakat dan bisnis di seluruh dunia (Sari et al., 2015).  Low Back Pain 

(LBP) atau juga disebut dengan nyeri punggung bawah sudah sangat umum 

di kalangan masyarakat, dari data populasi menujukan kejadian 1- 4% dari 

jumlah kasus baru per tahun. Pravalensi dari nyeri punggung sendiri 

menunjukan 80% dari jumlah masyarakat pada waktu tertentu (Sambrook, 

2010).  

Menurut WHO (2010), Nyeri punggung adalah masalah kesehatan 

yang sangat umum diantara penduduk dan penyebab utama kecacatan yang 

mempengaruhi kinerja dari makhluk hidup, nyeri punggung dapat disebabkan 

oleh beberapa faktor yaitu karakteristik individu, kondisi kerja, postur statis 

dan dinamis ketika bekerja, osteoporosis, gaya hidup, dan faktor pikologis. 

Low back pain atau nyeri punggung bawah  didefinisikan sebagai 

nyeri, ketegangan otot atau kekakuan dilokalisasi di bawah batas kosta dan di 

atas lipatan gluteal inferior, dengan atau tanpa nyeri kaki (Almoallim et al., 

2014). Masalah nyeri pinggang yang timbul akibat duduk lama menjadi 

fenomena yang sering terjadi saat ini. Terdapat 60 % orang dewasa 

mengalami nyeri pinggang bawah karena masalah duduk yang terjadi pada 

mereka yang bekerja atau yang aktivitasnya lebih banyak dilakukan dengan 

duduk. Posisi duduk terus – menerus menyebabkan kontraksi otot menjadi 

statis dan the load pattern menjadi lebih kuat dibandingkan dengan kontraksi 

dinamis. Disamping itu, pada kondisi yang hampir sama, kerja otot statis 

dibandingkan dengan dinamis; konsumsi energi lebih tinggi, denyut nadi 

meningkat, dan diperlukan waktu pemulihan yang lama. Onset terjadinya 
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nyeri punggung bawah biasanya pada usia 20-55 tahun dan paling banyak 

terjadi pada pertengahan usia 30-40 tahun (Wulandari, 2010).  

Nyeri di daerah lumbosakral (belakang bagian bawah) adalah gejala 

utama nyeri punggung bawah. Nyeri dapat menyebar ke depan, samping, atau 

belakang kaki, atau mungkin terbatas pada punggung bagian bawah. Rasa 

sakit bisa menjadi lebih buruk dengan adanya aktivitas. Terkadang, rasa 

sakitnya mungkin lebih buruk di malam hari atau dengan duduk lama. 

Seseorang mungkin mengalami mati rasa atau kelemahan di bagian kaki yang 

menerima suplai syarafnya dari saraf terkompresi. Hal ini dapat 

menyebabkan ketidakmampuan untuk plantarflexi kaki. Ini berarti seseorang 

tidak dapat berdiri di atas jari kaki seseorang atau membawa kaki ke bawah. 

Hal ini terjadi ketika saraf sakral pertama dikompres atau terluka. Contoh lain 

adanya ketidak mampuan untuk mengangkat jempol kaki ke atas (Arya, 

2015) 

Menurut Susanti, et al., (2015) Nyeri punggung bawah 

diklasifikasikan kedalam 2 kelompok, yaitu kronik dan akut. Kondisi akut 

akan terjadi dalam waktu kurang dari 12 minggu. Sedangkan kondisi kronik 

terjadi dalam waktu 3 bulan. Nyeri punggung bawah adalah nyeri punggung 

bawah yang berasal dari tulang belakang, otot, saraf atau struktur lain pada 

daerah tersebut. Dengan demikian nyeri punggung bawah adalah gangguan 

muskuloskeletal pada daerah punggung bawah yang disebabkan oleh 

berbagai penyakit dan aktivitas tubuh yang kurang baik.  

Faktor risiko terjadinya nyeri punggung bawah karena tegangnya 

postur tubuh, usia, obesitas, kehamilan, faktor psikologi dan beberapa 

aktivitas yang dilakukan dengan tidak benar seperti mengangkat barang yang 
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berat dan berdiri yang lama. Otot yang tegang terus menerus akan 

menimbulkan rasa pegal (dull ache), misalnya sikap duduk, tidur, berjalan, 

atau berdiri yang salah (berdiri lama). Untuk kasus berdiri dalam jangka 

waktu yang lama, sebenarnya tubuh hanya bisa mentolerir tetap berdiri 

dengan satu posisi hanya selama 20 menit. Jika lebih dari batas tersebut, 

perlahan-lahan elastisitas jaringan akan berkurang dan akhirnya tekanan otot 

meningkat dan timbul rasa tidak nyaman pada daerah punggung bawah 

(Susanti, et al., 2015)  

Penyebab nyeri punggung bawah yang paling sering ialah duduk 

terlalu lama, sikap duduk yang tidak tepat, postur tubuh yang tidak ideal, 

aktivitas yang berlebihan serta trauma. Nyeri punggung menjadi masalah di 

banyak negara karena seringkali memengaruhi produktivitas kerja (Sari, et 

al., 2015).  

Ada dua tipe yang menyebabkan seseorang mulai mengalami nyeri 

punggung atau cedera saat bekerja. Pertama, cedera non-kecelakaan. Pada 

tipe ini, nyeri timbul sebagai hasil dari aktivitas normal dan keperluan kerja. 

Kurangnya gerak badan, aktivitas jangka panjang, dan letih merupakan 

kontributor utama dalam menyebabkan cedera ini. Cedera tipe ini bisa saja 

terjadi akibat duduk di sebuah kursi atau berdiri hanya pada satu posisi untuk 

jangka waktu yang lama. Adapun tipe yang kedua adalah cedera karena 

kecelakaan. Cedera ini terjadi saat ada insiden mendadak ketika bekerja. 

Misalnya saja, beban yang sedang diangkat bergeser atau meluncur, tergelicir 

dan jatuh menimpa badan. Salah satu pemicu nyeri punggung adalah posisi 

duduk atau berdiri dalam jangka waktu lama, atau suatu gerakan yang sama 
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yang dilakukan terus menerus, yang mengakibatkan otot kaku (spasme) 

(Susanti, et al., 2015). 

Menurut studi pendahuluan yang sudah dilakukan Mahasiswa farmasi 

di Universitas Muhammadiyah Malang jadwal kuliah rata-rata 6-8 jam. 

Jadwal kuliah mahasiswa ketika di laboratorium secara umum dimulai dari 

pukul 7 pagi sampai dengan pukul 3 sore. Selama proses perkuliahan di 

dalam laboratorium mahasiswa menggunakan kursi tanpa sandaran dan  

diberikan waktu istirahat selama 1 jam yaitu dari pukul 12 sampai dengan 

pukul 1 siang, kemudian perkuliahan dilanjutkan kembali sampai dengan 

pukul 3 bahkan sampai sore jika ada perubahan jadwal dari dosen pengajar. 

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang 

“Hubungan Lama Duduk Tanpa Sandaran Terhadap Risiko Terjadinya Nyeri 

Punggung Bawah Pada Mahasiswa Farmasi UMM”. 

B. Rumusan Masalah 

Apakah terdapat hubungan antara lama duduk tanpa sandaran 

terhadap terjadinya nyeri punggung bawah pada mahasiswa Farmasi 

UMM ? 

C. Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan lama 

duduk tanpa sandaran terhadap risiko terjadinya nyeri punggung bawah 

pada Mahasiswa Farmasi UMM. 

D. Tujuan Khusus 

1. Mengidentifikasi lama duduk tanpa sandaran pada mahasiwa farmasi 

UMM. 
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2. Mengidentifikasi tingkatan nyeri punggung bawah pada mahasiswa 

farmasi UMM. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Untuk Peneliti 

Menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang hubungan lama duduk 

tanpa sandaran terhadap risiko terjadinya nyeri punggung bawah . 

2. Untuk Lokasi Penelitian 

Sebagai informasi bagi para mahasiswa farmasi umm dimana dalam 

melaksanakan jam pelajaran di laboratorium dengan posisi duduk tanpa 

sandaran sangat berpotensi terjadinya nyeri gerak punggung bawah. 

3. Untuk Institusi Pendidikan 

Menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang hubungan lama duduk 

tanpa sandaran terhadap risiko terjadinya nyeri punggung bawah yang 

diharapkan dapat dibaca dan dipergunakan dengan baik oleh institusi 

pendidikan maupun para pembaca skripsi ini agar lebih memahami 

tentang nyeri punggung bawah. 

F. Keaslian Penelitian 

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian 

Peneliti Judul penelitian Metode Penelitian Hasil penelitian 

Mary 

O’Keeffe, et 

al., 2012 

Specific flexion 

related low back 

pain and sitting: 

comparison of 

seated discomfort 

on two different 

chairs 

Penelitian ini 

dilakukan untuk 

mengetahui 

perbandingan 2 kursi 

yang berbeda 

dengan responden 

sebanyak 21 orang 

(15 perempuan, 6 

laki-laki) dengan 

usia rata-rata 22 

tahun diambil dari 

masyrakat sekitar 

dan bersedia 

Terjadi perbedaan 

yang signifikan antara 

kursi yang cenderung 

ke depan (tanpa 

sandaran) dan kursi 

standart. Pada 

kelompok yang 

menggunakan kursi 

standart lebih dulu 

merasakan sakit 

daripada dengan kursi 

yang cenderung 

kedepan. Hasil ini 



7 
 

 
 

menjadi responden. menunjukan bahwa 

kelompok dengan 

sandaran yang 

dirancang untuk 

mengurangi fleksi 

lumbal dan 

meningkatkan 

mobilitas tetap 

merasakan sakit. 

Terjadi peningkatan 

LBD duduk secara 

signifikan lebih besar 

di kursi standart 

dibandingkan kursi 

yang cenderung 

kedepan (tanpa 

sandaran). 

Irine Dwitasari 

Wulandari, 

2010 

Hubungan lama 

dan sikap duduk 

perkuliahan 

terhadap nyeri 

punggung bawah 

miogenik pada 

mahasiwa 

universitas 

muhammadiyah 

surakarta 

 

Desain penelitian 

yang digunakan 

dalam penelitian ini 

adalah deskriptif 

korelatif yaitu 

rancangan penelitian 

yang bermaksud 

untuk mencari 

hubungan antara dua 

variable yaitu 

variabel bebas 

dengan variabel 

terikat. Sampel 

penelitian 

mahasiswa reguler 

tahun 

2005 program studi 

DIII Fisioterapi 

Fakultas Ilmu 

Kedokteran 

Universitas 

Muhammadyah 

Surakarta yang 

berusia 19 – 23 

tahun dan yang 

melakukan aktivitas 

duduk saat 

perkuliahan selama 

3-6 jam sehari. 

Ada hubungan antara 

lama dan sikap duduk 

perkuliahan terhadap 

keluhan nyeri 

punggung bawah 

miogenik pada 

mahasiswa program 

studi D III Fisioterapi 

Semester IV Fakultas 

Ilmu Kedokteran 

UMS. Dari 54 

responden didapat 

hasil responden duduk 

dengan posisi yang 

sama lebih dari 20 – 

30 menit 81,5% orang 

dan responden yang 

duduk dengan posisi 

yang berganti-ganti 

(miring kiri/kanan) 

lebih dari 20 – 30 

menit 18,5%, dengan 

posisi duduk yang 

dominan adalah duduk 

dengan punggung 

lurus dan bahu berada 

dibelakang serta 

bokong menyentuh 

belakang kursi 66,7%. 

dan posisi atau sikap 

duduk dengan terlalu 

membungkuk 

kedepan, tegak tapi 
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kaku, menyilangkan 

kaki kekanan dan 

kekiri serta posisi 

tubuh miring kiri atau 

miring kanan 33,3%. 

Diana Asmara, 

et al., 2005 

Duduk statis 

sebagai faktor 

risiko terjadinya 

nyeri punggung 

bawah pada 

pekerja 

perempuan 

Penelitian ini 

menggunakan 

rancangan kasus-

kontrol. 30 pekerja 

perempuan dengan 

faktor risiko (duduk 

statis >4 jam) dan 30 

pekerja dengan 

duduk statis <4 jam. 

Dengan minimal 

masa kerja 3 bulan 

tidak dalam keadaan 

hamil. 

Pekerja dengan lama 

duduk statis 91-300 

menit terbukti 

merupakan faktor 

risiko untuk terjadinya 

NPB (OR=2,35) 

setelah dilakukan 

analisis regresi logistik 

ganda dengan metode 

ENTER. Prevalensi 

sesaat NPB sebesar 

12,6% pada orang 

yang sering bekerja 

duduk selama lebih 

dari 4 jam, 1,2% 

kadang-kadang duduk, 

dan 25,9% jarang 

duduk dengan waktu 

kurang dari 2 jam. 

Orang yang bekerja 

dengan posisi duduk 

selama setengah hari 

waktu kerja atau lebih 

memiliki risiko relatif 

1,6 untuk terjadinya 

nyeri punggung 

bawah. 

Fitria Fahrun 

Nisa, 2017 

Hubungan lama 

duduk tanpa 

sandaran dengan 

terjadinya low 

back pain pada 

pekerja meubel di 

PT. Marleny 

Jepara 

Jenis penelitian yang 

digunakan dalam 

penelitian ini adalah 

observasional 

dengan pendekatan 

cross sectional. 

Pengambilan sampel 

dengan teknik 

purposive sampling 

sesuai dengan 

kriteria inklusi dan 

eksklusi. Responden 

dalam penelitian ini 

yaitu 35 orang 

pekerja dengan jenis 

pekerjaan 

mengamplas, bagian 

pengecatan dan 

Hasil dari penelitian 

tersebut menunjukan 

responden yang 

memiliki risiko tinggi 

pada skala REBA 

dengan keluhan low 

back pain berat yaitu 

ada 3 responden 

dengan jumlah 

presentase 8,6%. 

Kategori tinggi dengan 

low back pain sedang 

yaitu ada 9 responden 

dengan presentase 

sebesar 25%, dan 

responden dengan 

jumlah risiko low back 

pain terbanyak yaitu 
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pengepakan. pada skala REBA 

dengan kategori 

sedang dengan jumlah 

17 responden dengan 

presentase sebesar 

48,6%. Data tersebut 

menunjukan bahwa 

sikap duduk responden 

yang tidak ergonomis 

pada skala REBA 

mulai dari kategori 

sedang hingga tinggi 

sangat berisiko adanya 

gangguan low back 

pain. Ada hubungan 

antara lama duduk 

tanpa sandaran dengan 

risiko terjadinya low 

back pain pada 

pekerja mebel di PT. 

Marleny Jepara 

 

 

 




