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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Ergonomi  

Menurut International Ergonomic Association (IEA), ergonomi berasal 

dari bahasa Yunani, yaitu ergon yang artinya kerja dan nomos yang artinya 

hukum alam, sehingga ergonomi didefinisikan sebagai ilmu yang 

mempelajari hubungan antara manusia dengan dan elemen-elemen lain dalam 

suatu sistem dan pekerjaan yang mengaplikasikan teori, prinsip, data dan 

metode untuk merancang suatu sistem yang optimal, dilihat dari sisi manusia 

dan kinerjanya (Nurmianto, 2008). 

Ergonomi adalah ilmu, seni dan penerapan teknologi untuk menyerasikan 

atau menyeimbangkan antara segala fasilitas yang digunakan baik dalam 

beraktivitas maupun istirahat dengan segala kemampuan, kebolehan dan 

keterbatasan manusia secara fisik maupun mental sehingga dicapai suatu 

kualitas hidup secara keseluruhan yang lebih baik (Tarwaka, 2010). 

Menurut Parjoto (2007), beberapa macam posisi duduk adalah sebagai 

berikut: 

a. Duduk tegak  

Posisi duduk tegak dengan sudut 90º tanpa sandaran dapat 

mengakibatkan beban pada daerah lumbal. Hal ini disebabkan karena 

otot berusaha untuk meluruskan tulang punggung dan daerah lumbal, 

yang menahan beban badan yang lebih besar
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b. Duduk condong ke depan 

Posisi duduk dengan badan condong kedepan atau membungkuk 

dengan sudut 70° dapat menambah gaya pada discus lumbalis kurang 

lebih 90% lebih besar dibandingkan posisi berdiri membungkuk. 

Posisi leher condong kedepan dengan badan membungkuk 

mengakibatkan beban kerja otot berkurang namun beban yang di 

tahan discus meningkat 

c. Duduk menyandar 

Posisi menyandar mengikuti proporsi tubuh dapat mengurangi 

tekanan discus 25% sehingga merupakan posisi yang paling nyaman, 

namun permasalahan pada posisi ini target visual terlalu jauh atau 

terlalu rendah. 

Penelitian Khumaerah (2011) menjelaskan bahwa standar posisi 

duduk yang ergonomik adalah sebagai berikut :  

1. Dagu ditarik ke dalam  

2. Kepala tidak membungkuk ke depan (fleksi 5-10 º)  

3. Punggung tetap tegak dengan bantalan kursi menopang 

punggung bawah  

4. Posisi punggung santai dan tidak membungkuk (Lumbal 

tetap lordosis) 

5. Tibia (betis) tegak lurus dengan lantai  

6. Posisi paha horizontal, sejajar dengan lantai (85-100 º)  

7. Posisi telapak kaki menapak ke tanah. Bila tidak, berarti 

posisi duduk anda terlalu tinggi 
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Posisi yang ideal saat belajar adalah dengan menggunakan 

meja dengan tinggi 92 cm. meja tersebut dapat mendukung baik posisi 

berdiri maupun duduk. Untuk duduk, dapat digunakan kursi tinggi 

dengan sanggahan kaki yang nyaman. Sehingga orang yang belajar di 

meja tersebut dapat melakukan pekerjaannya dengan fleksibel dan 

ergonomis (Heleander, 2006 dalam widiasih 2015).  

B. Nyeri Punggung Bawah 

a. Definisi  

Low back pain atau nyeri punggung bawah  di definisikan 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). International classification of Disease 

mendifinisikan nyeri punggung bawah (low back pain) sebagai nyeri 

akut atau kronik di regio lumbal dan atau sacral dari tulang belakang 

yang disebabkan oleh sprain, strain, pergeseran diskus 

intervetrebalis, ataupun berasal dari semua bagian anatomi yang 

berada disekitar tulang belakang (Hancock et al., 2010). 

Low back Pain (LBP) adalah suatu gejala dan bukan suatu 

diagnosis, dimana pada beberapa kasus gejalanya sesuai dengan 

diagnosis patologisnya dengan ketepatan yang tinggi, namun 

disebagian besar kasus, diagnosis tidak pasti dan berlangsung lama. 

Dengan demikian maka LBP yang timbulnya sementara dan hilang 

timbul adalah sesuatu yang dianggap biasa. Namun bila LBP terjadi 

mendadak dan berat maka akan membutuhkan pengobatan, walaupun 

pada sebagian besar kasus akan sembuh dengan sendirinya. LBP yang 
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rekuren membutuhkan lebih banyak perhatian, karena harus merubah 

pula cara hidup penderita dan bahkan juga perubahan pekerjaan 

(Trimunggara, 2010). 

Beberapa faktor mekanik, seperti duduk teralu lama postur dan 

atau posisi tubuh yang buruk , berdiri, berjalan, memanggul beban 

yang berat, membungkuk, mengangkat, dan menjinjing beban diduga 

mempunyai peran penting dalam mengakibatkan nyeri punggung 

bawah. Namun, hingga saat ini beberapa faktor lainnya seperti 

obesitas, konsumsi kopi dan kebiassan merokok, serta aktivitas sehari-

hari juga terbukti memiliki hubungan dengan kejadian nyeri 

punggung bawah, sehingga penyebab nyeri punggung bawah sering 

tidak dapat disadari penderitanya. Nyeri punggung bawah dengan 

penyebab yang tidak diketahui disebut nyeri punggung bawah tidak 

spesifik (Balague et al., 2012). 

b. Anatomi Tulang Belakang 

Tulang belakang terdiri dari serangkaian tulang-tulang 

vertebrae. Pada masa pembentukannya, tulang belakang yang tumbuh 

berjumlah 33 buah. Namun ketika seseorang manusia bertambah 

dewasa beberapa tulang vertebra di regio sacral dan coccygeal akan 

bersatu sehingga jumlah ruas tulang belakang yang ada hingga dewasa 

berjumlah 26 buah. Ruas-ruas tulang belakang tersebut dibagi menjadi 

lima regio, yaitu regio cervical (7 buah ), thoracal (12buah), lumbar 

(5 buah), sacral (1 buah), dan coccygeal (1 buah). Dari semua tulang 

vertebrae, bagian yang bisa di gerakkan hanya cervical, thoracal dan 

lumbal (Tortora & Derickson, 2009). 
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   Gambar 2.1 Tulang Belakang                

Sumber : Dorland (2011) 

Jika dilihat dari anterior atau posterior, bentuk tulang belakang 

tampak lurus. Namun, ketika dilihat dari sisi lateral, tulang belakang 

terlihat cembung di regio cervical dan lumbal, kemudian mencekung 

di regio thoracal dan sacral. Bentuk normal tulang belakang ini 

mengingatkan titik tumpu beban tubuh ketika berdiri, berjalan, dan 

mencegah terjadinya fraktur pada tulang vertebra. Beberapa kondisi 

fisiologis mekanis yang tidak fisiologis dapat membuat bentuk tulang 

belakang berubah dan menyebabkan ketidakseimbangan tubuh yang 

terkadang disertai rasa nyeri (Tortora & Derickson, 2009). 
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1) Corpus Vertebra 

Corpus vertebra adalah bagian tebal berbentuk lingkaran yang 

menjadi titik tumpu sebuah tulang vertebra. Sisi superior dan inferior 

corpus vertebra memiliki permukaan yang kasar, sebagai tempat 

melekatnya kartilago diskus intervertebralis. Permukaan anterior dan 

lateralnya memiliki nutrient foramina, tempat penerima nutrisi dan 

oksigen dan pembuangan karbondioksida dan ke pembuluh darah 

(Tortora & Derickson, 2009). 

2) Arcus Vertebra 

Arcus vertebra terbentuk dari dua tonjolan tebal seperti kaki yang 

terletak di belakang corpus vertebra. Arcus vertebra dan corpus 

vertebra bersatu mengelilingi spinal cord membentuk foramen 

vertebra. Foramen vertebra berisi spinal cord, jaringan adiposa, 

jaringan ikat, dan pembuluh darah. Susunan foramina vertebra 

membentuk canalis spinalis (Tortora & Derickson, 2009).  

3) Processus Spinosus 

Processus Spinosus adalah tujuh buah tonjolan yang terletak 

pada arcus vertebra. Dua tonjolan di masing-masing sisi lateral arcus 

vertebra dan satu di bagian belakang memiliki fungsi sebagai tempat 

menempelnya otot-otot. Sedangkan empat tonjolan lainnya 

membentuk persendian dengan tulang vertebra atau atau bawahnya. 

Dua buah articulation processus superior membentuk persendian 

dengan dua buah articulatio processus inferior dari tulang vertebra di 

bawahnya dan begitupun seterusnya. Permukaan persendian tersebut 

disebut sendi facets (Tortora & Derickson, 2009) 
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Gambar 2.2 Sendi facet dan Diskus Intervertebralis 

 Sumber : Putz (2006) 

4) Discus Intervertebralis  

Discus intervertebralis terletak diantara corpus vertebra mulai 

dari tulang vertebra kedua sampai regio sacral. Masing-masing discus 

intervertebralis memiliki cincin yang terbuat dari kartilago dan 

fibrosa yang disebut annulus fibrosus. Bagian dalam discus 

intervertebralis terdiri dari permukaan yang elastis, disebut nucleus 

pulposus. Discus intervertebralis membentuk persendian yang kuat 

sehingga memungkinkan tulang belakang untuk bergerak dan 

menopang beban yang erat. Ketika sedang menopang beban, discus 

intervertebralis menjadi lebih pipih dan lebar. Discus intervertebralis 

tidak memiliki pembuluh darah. Annulus fibrosus dan nucleus 

pulposus menerima supalai darah dari pembuluh darah yang ada di 

corpus vertebra. Berolahraga dapat meningkatkan pasukan oksigen 

dan nutrisi bagi discus intervertebralis (Tortora & Derickson, 2009).  
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5) Regio Lumbal dan Sacral 

a) Regio Lumbal 

Tulang-tulang di regio lumbal adalah tulang terbesar 

dan terkuat dari seluruh tulang yang ada di tulang belakang. 

Hal ini disebabkan karena semakin bawah tulang vertebra, 

semakin besar pula beban tubuh yang ditopang. Tulang 

vertebra di regio lumbal memiliki struktur yang tebal, lebar, 

dan telah di rancang sedemikian rupa untuk menjadi tempat 

menempelnya otot-otot punggung yang besar (Tortora & 

Derickson, 2009). 

b) Regio Sacral 

Bagian anterior permukaan regio sacral yang cekung 

mengahadap ke rongga pelvis. Pada permukaannya, terdapat 

garis-garis melintang membentuk empat buah sutura yang 

menjadi penada menyatunya tulang-tulang di regio sacral. Di 

bagian sutura ini terdapat foramen sacralis anterior yang 

disebut ala sacral, terbentuk dari menyatunya tulang vertebra 

di regio sacral yang pertama (S1). Sedangkan pada bagian 

posterior regio sacral yang cenderung mempunyai krista 

sacralis medianus, processus spinosus tulang vertebra sacral 

yang menyatu, dan empat pasang foramen sacralis posterior. 

Foramen-foramen ini terhubung dengan foramen sacralis 

anterior agar dapat di lalui oleh saraf dan pembuluh darah 

(Tortora & Derickson, 2009). 
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c) Biomekanika Torakolumbal 

Terdapat tiga macam gaya yang bekerja pada regio 

torakolumbal yaitu, menekuk, kompresi, dan torsi. Gaya 

menekuk adalah gaya yang bekerja sejajar dengan discus 

intervertebralis. Gaya menekuk membuat vertebra bergerak 

kearah kanan, kiri, depan dan belakang. Gaya kompresi 

merupakan gaya yang berbanding terbalik dengan gaya 

menekuk. Gaya kompresi arahnya tegak lurus dengan garis 

tengah discus intervertebralis. Sedangkan gaya torsi adalah 

gaya yang membuat vertebra berputar pada porosnya (Rathore 

et all, 2014) 

Menurut Nordin dan Sharma (2001) dalam Widiasih 

(2015) Gaya-gaya tersebut menimbulkan masalah pada 

kesehatan manusia apabila dilakukan secara berlebihan. 

Contoh gaya menekuk adalah posisi vertebra yang 

hiperekstensi pada saat pronasi. Posisi ini menghasilkan gaya 

dari ligamen-ligamen interspinosus sehingga mengakitbatkan 

trauma pada sendi-sendi bagian anterior. Sedangkan 

perpaduan gaya regangan dan tekanan pada saat duduk 

bersandar akan menekan discus intervertebralis. 

d) Biomekanika Duduk 

Dibandingkan berdiri duduk mengurangi kinerja 

lumbar lordosis, dan menambah atau meningkatkan aktifitas 

otot-otot belakang, tekanan diskus, dan tekanan pada ischium 

tuberositas. Pada posisi duduk berat badan akan terdistribusi 
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pada tuberositas ischium, peningkatan tekanan beban pada 

spinal, beban statis pada ligament pada lumbal akan 

menyebabkan otot para spinal mengalami ketegangan otot dan 

hyperexitabilitas. Akumulasi metabolit dari beban statis 

diduga mempercepat degenarasi discus intervertrebralis 

(Ishak,2009) 

e) Facet Joint 

Sendi facet dibentuk oleh processus articularis 

superior dari vertebra bawah dengan processus articularis 

inferior dari vertebra atas. Sendi facet termasuk dalam non-

axial diarthrodial joint. Setiap sendi facet mempunyai cavitas 

articular dan terbungkus oleh sebuah kapsul. Gerakan yang 

terjadi pada sendi facet adalah gliding yang cukup kecil. Sendi 

facet dan diskus memberikan sekitar 80% kemampuan spine 

untuk menahan gaya rotasi torsion dan shear, dimana ½ nya 

diberikan oleh sendi facet. Sendi facet juga menopang sekitar 

30% beban kompresi pada spine, terutama pada saat spine 

hiperekstensi. Gaya kontak yang paling besar terjadi pada 

sendi facet L5-S1. Apabila discus intervertebralis dalam 

keadaan baik, maka facet joint akan menyangga beban axial 

sekitar 20 % sampai dengan 25%, tetapi ini dapat mencapai 

70% apabila discus intervertebralis mengalami degenerasi. 

Facet joint juga menahan gerakan torsi sampai 40% (Kisner & 

Colby, 2012). 
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f) Ligamen Pada Tulang Lumbal 

Ligamen utama dari tulang lumbal (lumbar spine) 

sama seperti yang ada pada servikal bawah dan tulang torakal, 

yaitu ligamen longitudinale anterior merupakan ligamen yang 

tebal dan kuat, dan berperan sebagai stabilisator pasif saat 

gerakan ektensi lumbal, ligamentum longitudinal posterior, 

ligamen ini sangat sensitif karena banyak mengandung serabut 

saraf afferent nyeri (A delta dan tipe C) dan memiliki sirkulasi 

darah yang banyak. Ligamen ini berperan sebagai stabilisator 

pasif saat gerakan fleksi lumbal, ligamentum flavum ligamen 

ini mengandung lebih banyak serabut elastin daripada serabut 

kolagen dibandingkan dengan ligamen-ligamen lainnya pada 

vertebra. Ligamen ini mengontrol gerakan fleksi lumbal, 

ligamentum supraspinosus dan interspinosus ligamen ini 

berperan sebagai stabilisator pasif saat gerakan fleksi lumbal, 

serta ligamentum intertransversum ini mengontrol gerakan 

lateral fleksi kearah kontralateral (Kisner & Colby, 2012) 

g) Otot Pada Tulang Lumbal 

Menurut Moore (2004) dalam pramitha (2015) adapun otot-

otot instrinsik yang memperkuat gerakan lumbal yang di jelaskan 

adalah : 

Tabel 2.1 Otot, Origo, Insersio dan Fungsi 

Otot Origo insersio Fungsi 

Erector spine: 

Iliocostalis 

Longisimus 

Spinal 

 

Melalui tendon 

dari bagian 

posterior Krista 

iliaca & sacrum, 

ligament 

sacroiliaca, 

 Iiliocostalis 

lumborum: 

angulus kosta 

bawah 

Longisimus 

thorac: costa 

Aksi bilateral: 

ekstensi 

kolumna 

vertebralis, 

kontrol gerak 

fleksi dengan 
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prosesus 

spinosus lumbal 

dan sacral, lig. 

supraspinosus 

& prosessus 

transversus v. 

Thorac 

Soinalis 

thorac: 

prosesus 

spinosus c. 

thorach 

aksi ekstrinsik. 

Aksi 

unilateral: 

lateral fleksi 

kolumna 

vertebralis 

Semispinalis Prosesus 

transversus T12 

4-6  segmen 

prosesus 

spinosus 

vertebra 

diatasnya 

Ekstensi & 

rotasi konra 

lateral 

kolumna 

vertebralis 

Multifidus  Posterior os 

sacrum, SIPS, 

aponeurosis 

erector spina, 

lig. Sacroiliaca, 

prosesus 

transversus Th 

1-3 

Berjalan 

superomedial 

2-4 segemen 

dari origo 

melekat pada 

prosesus 

spinosus 

thorachal dan 

lumbal 

Bilateral: 

stbailisasi 

vertebra 

selama 

gerakan 

columna 

vertebralis. 

Unilateral: 

ekstensi dan 

rotasi 

rotateres Prosesus 

transversus 

Berjalan 

suoeromedial 

melekat pada 

lamina & 

prosesus 

spinosus 2 

segmen 

diatasnya. 

Stabilisasi 

vertebra, 

membantu 

ekstensi dan 

rotasi kolumna 

vertebralis  

     Sumber : Paramitha (2015) 

C. Patofisiologi Nyeri Punggung Bawah 

Keluhan low back pain yaitu nyeri, spasme, dan adanya keterbatasan 

fungsional yang berhubungan dengan mobilitas lumbal. Nyeri dan spasme 

otot seringkali membuat seseorang enggan menggerakan lumbalnya, sehingga 

menyebabkan perubahan fisiologi pada otot tersebut yaitu berkurangnya masa 

otot dan penurunan kekuatan otot, akhirnya menimbulkan penurunan aktifitas 

fungsionalnya (Hill, 2006 dalam pramita, 2014). 
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Menurut Donald et al., (1999) dalam Widiasih (2015) duduk 

menyebabkan pelvis berotasi kearah belakang. Rotasi dari pelvis dapat 

mengubah derajat sudut lumbar lordosis, dan menambah derajat persendian 

pada panggul dan lutut menyebabkan kerja otot menjadi lebih berat sehingga 

menekan diskus vertebralis. Posisi saat duduk dipengaruhi oleh sudut 

sandaran punggung, sudut dudukan kursi dengan keempukan busa, dan ada 

atau tidaknya sanggahan tangan. Sandaran punggung yang memiliki sudut 

110° - 130° adalah tumpuan yang paling ideal karena mengahislkan tekanan 

paling  rendah bagi discus intervertebralis dengan kerja otot ringan. Dudukan 

kursi yang memiliki sudut 5° dan sanggahan tangan juga dapat menurunkan 

tekanan discus intervertebralis dan kerja otot saat duduk. 

Faktor-faktor resiko nyeri punggung bawah tersebut yang dimiliki 

masing-masing individu dapat meningkatkan stress mekanik dan 

menyebabkan nyeri punggung bawah akut. Nyeri akut yang dimiliki 

seseorang akan meningkat, di karenaka terbentuknya neuroplastisitas dan 

terjadinya sensitasi pada saraf pusat yang menyebabkan penurunan range of 

motion akibat adanya nyeri tersebut. Penurunan range of motion dapat 

menyebabkan terjadinya atrofi otot yang mengakibatkan timbulnya fibrosis, 

peningkatan stress mekanik sendiri pun dapat mengakibatkan peningkatan 

range of motion yang nantinya akan menimbulkan microinjury. Proses 

inflamasi yang terjadi setelah proses tersebut juga akan mengakibatkan 

fibrosus. Proses fibrosus yang tetrjadi pada otot dapat menimbulkan 

kekakuan pada otot. Fibrosus dapat meningkatkan aktivitas nosiseptor yang 

berujung pada pengeluaran mediator inflamasi, growth factor, dan adrenalin. 

Kekauan pada otot dan pengeluaran mediator-mediator ini nantinya akan 
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menyebabkan nyeri punggung bawah yang kronik (Langevine & Sherman, 

2006 ) 

D. Etiologi Nyeri Punggung Bawah 

Etiologi nyeri punggung bawah menurut John W.Engstrom dalam 

Johannes (2010) dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu kongenital/ 

perkembangan, trauma minor (tegang atau keseleo, tertarik), fraktur, herniasi 

diskus intervertebral, degeneratif, artritis, metastase neoplasma/ tumor, 

infeksi/inflamasi, metabolik, dan lainnya yaitu psikiatri, diseksi arteri 

vertebral, postural. Postural dalam hal ini adalah contohnya sikap duduk yang 

tidak baik seperti membungkuk ke depan, tidak tegap, kepala menunduk, 

dada kempis, dinding perut menonjol dan cekung kedepan pada kurvatura 

lumbal yang berlebihan (hiperlordotic). Semua posisi diatas akan 

menyebabkan pusat gaya berat jatuh kedepan. Sebagai kompensasinya, 

punggung tertarik kebelakang, menyebabkan hiperlordotic pada daerah 

lumbal, apabila keadaan ini berlangsung lama maka akan menyebabkan 

tulang punggung beserta jaringan tendon dan otot dipaksa untuk menjaga 

tubuh bagian atas secara berlebihan, sehingga terjadi kelelahan pada otot 

punggung, terutama otot -otot daerah lumbal. 

E. Faktor – Faktor Risiko Nyeri Punggung Bawah 

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya keluhan pada punggung 

bawah meliputi faktor internal dan eksternal. Berikut adalah faktor-faktor 

internal yang mempengaruhi terjadinya nyeri punggung bawah menurut 

Erizal (2013), yaitu : 
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1. Umur  

Pada umumnya, nyeri punggung bawah menyerang remaja yang 

mempunyai kehidupan sosial yang aktif (20-24 tahun), dan mencapai 

puncaknya pada mereka yang berusia lebih dari 40. Menurut penelitian di 

Inggris ditemukan bahwa pada anak-anak dan remaja memiliki resiko 

yang sama seperti orang dewasa dalam menderita nyeri punggung bawah 

dengan prevalensi 70-80%.  Prevalensi nyeri punggung bawah pada anak-

anak dan remaja sangat beragam tergantung pada usia dari partisipan 

yang diteliti dan jenis metode penelitian yang dilakukan. 

2. Riwayat penyakit 

Merupakan penyakit yang berhubungan dengan keluhan otot-otot 

skeletal yang sudah dimiliki oleh pekerja dari sebelum mulai bekerja, jadi 

penyakit tersebut timbul bukan karena pekerjaannya. Contohnya adalah 

skoliosis, yaitu kelainan bentuk tulang belakang yang dapat menyebabkan 

tekanan yang lebih besar pada saat seseorang duduk sehingga dapat 

mengakibatkan nyeri punggung bawah. Skoliosis pada orang dewasa 

didapat dari riwayat skoliosis saat kecil yang tidak diobati 

3. Posisi belajar 

Macam-macam posisi yang di peragakan mahasiswa saat belajar 

menyebabkan nyeri di berbagai bagian tubuh. Van Wely (1970) dalam 

Widiasih (2015) telah mengidentiifikasi keluhan-keluhan yang sering 

timbul dari berbagai posisi saat bekerja dalam table berikut. 
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Table 2.2 Posisi Kerja dan Keluhan yang Berhubungan 

Jenis Posisi Lokasi Keluhan 

Berdiri 

Duduk tanpa lower back support 

Duduk tanpa back support 

Duduk tanpa pijakan kaki 

Duduk dengan meletakkan siku di meja 

Mengulurkan lengan ke atas 

Kepala menunduk 

Badan membungkuk 

Posisi menekuk 

Sendi dalam posisi ekstrim 

Kaki, punggung bawah 

Punggung bawah 

Punggung tengah 

Lutut, kaki punggung bawah 

Punggung atas, leher bawah 

Bahu, lengan atas 

Leher 

Punggung bawah, punggung tengah 

Otot 

Sendi 

    Sumber : Widiasih (2015) 

4. Lama duduk 

Duduk terlalu lama telah terbukti menjadi sebuah resiko bagi 

kesehatan manusia. Pengeluaran energi yang sedikit akibat tidak 

berpindah posisi dapat menjadi faktor resiko dari peningkatan berat 

badan, sindrom metabolic, dan nyeri punggung bawah. Para pekerja yang 

diharusakan duduk lama saat melakukan pekerjaannya 3,2 kali lebih 

banyak mengalami nyeri punggung bawah pada tahun pertama kerja 

(Makhsous et al., 2009) 

Duduk lebih dari 9 jam dalam sehari dapat mengurangi lubrikasi pada 

sendi dan menyebabkan kekakuan. Sekitar 60% pekerja mengeluh 

mengalami nyeri punggung bawah akibat kurang gerak dan posisi duduk 

yang tidak berubah-ubah dalam waktu lama. 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 (Wulandari, 2010).  
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Pada mahasiwa jadwal kuliah mahasiswa reguler secara umum 

dimulai dari pukul 8 pagi sampai dengan pukul 3 sore. Selama proses 

perkuliahan 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. Dari gambaran diatas jelas terlihat bahwa sebagian 

besar aktivitas mahasiswa dihabiskan dengan posisi duduk yang lama saat 

kuliah berlangsung, dimana untuk 1 mata kuliah mahasiswa harus duduk 

selama 2 jam. Hal ini menjadi faktor risiko terjadinya nyeri punggung 

bawah pada mahasiswa saat perkuliahan (Wulandari, 2010). 

5. Duduk tanpa sandaran 

Menurut anonim (2003) dalam wahyudi 2008, Umumnya rasa nyeri 

disebabkan oleh karena aktivitas duduk tanpa sandaran dalam waktu yang 

lama. Lama duduk tanpa sandaran akan menyebabkan otot-otot punggung 

bawah menjadi tegang dan dapat merusak jaringan lunak sekitarnya. Dan 

bila ini berlanjut terus menerus, akan meyebabkan penekanan pada 

bantalan saraf tulang belakang yang mengakibatkan hernia nucleus 

pulposus. Bila tekanan pada bantalan saraf pada orang yang berdiri 

dianggap 100 %, maka orang yang tegak dapat menyebabkan tekanan 

pada bantalan saraf 140 %. Tekanan ini menjadi lebih besar lagi bila ia 

duduk dengan badan membungkuk ke depan dengan tanpa sandaran. 

Sedangkan orang yang duduk tegak tanpa sandaran lebih cepat letih 

karena otot-otot punggung bawah lebih tegang. Sementara orang yang 

duduk membungkuk kerja otot lebih ringan namun tekanan pada bantalan 

saraf lebih besar. 
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Gambar 2.3 Duduk tanpa sandaran 

Sumber: Wahyudi (2008) 

 

6. Faktor risiko lain 

Aggarwal et al., (2014) menemukan bahwa faktor risiko yang lain 

yang secara signifikan dapat menyebabkan nyeri punggung bawah, di 

antaranya adalah membawa tas punggung yang berat, konsumsi kopi, dan 

riwayat keluarga mengalami nyeri punggung bawah. 

2.6  Nordic Body Map (NBM) 

Nordic Body Map (NBM) merupakan metode yang dilakukan dengan 

menganalisa peta tubuh untuk mengetahui bagian otot yang mengalami keluhan 

dan tingkat keluhan otot skeletal yang dirasakan pekerja. NBM membagi tubuh 

menjadi nomor 0 sampai 27 dari leher hingga kaki yang mengestimasi tingkat 

keluhan Low Back Pain yang dialami pekerja (Enggaela, Effendi, Deoranto, 

2015). 

Dalam aplikasinya, metode Nordic Body Map dengan menggunakan lembar 

kerja berupa peta tubuh (body map) merupakan cara yang sangat sederhana, 
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mudah dipahami, murah dan memerlukan waktu yang singkat (± 5 menit) per 

individu. Observer dapat langsung mewawancarai atau menanyakan kepada 

responden, pada otot-otot sekeletal bgian mana saja yang mengalami gangguan 

kenyerian atau sakit, atau dengan menunjukkan langsung pada setiap otot 

sekeletal sesuai yang tercantum dalam lembar kerja kuesioner Nordic Body Map 

(Kusmindari, Oktaviana & Yuliwati, 2014). 

Dengan menggunakan NBM ini dapat diketahui bagian-bagian otot yang 

mengalami keluhan dengan tingkat keluhan mulai dari rasa tidak sakit sampai 

sangat sakit. Nordic Body Map meliputi 27 cara pembagian otot rangka pada 

kedua sisi tubuh kanan dan kiri. Dimulai dari bagian atas tubuh yaitu otot leher 

sampai dengan bagian paling bawah yaitu otot pada kaki. Melalui kuesioner 

Nordic Body Map maka akan dapat diketahui bagian otot mana saja yang 

mengalami keluhan atau nyeri. Mekanisme penilaian yaitu kuesioner NBM 

dilakukan pengisian dengan skor yang telah dijelaskan diatas pada setiap bagian 

tubuh sisi kanan dan kiri kemudian keluhan yang dirasakan oleh responden akan 

mendapatkan skor 1 (tidak sakit), 2 (agak sakit), 3 (sakit) atau 4 (sangat sakit). 

Selanjutnya skor tersebut dijumlahkan seluruhnya sehingga didapatkan jumlah 

skor akhir dari keluhan yang telah dirasakan responden. Setelah didapatkan skor 

akhir NBM maka dapat diketahui tingkat risiko keluhan setiap responden 

(Jalajuwita dan Paskarini, 2015).  
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Gambar 2.5 Nordic Body Map  

Sumber: Jalajuwita & Paskarini (2015) 




