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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Definisi

1. Definisi Low Back Pain

Suma’mur (2009) menyatakan bahwa Low back pain (Nyeri punggung 

bawah) merupakan rasa nyeri yang timbul dan dirasakan di daerah punggung 

bawah yang bersumber dari tulang belakang daerah spinal, otot, saraf, atau 

struktur lainnya di sekitar daerah tersebut. Low back pain sendiri juga  bisa 

disebabkan oleh penyakit atau kelainan yang berasal dari luar punggung 

bawah seperti penyakit atau kelainan pada testis atau ovarium. Definisi 

tentang low back pain dijelaskan juga oleh Ahmad & Budiman (2014) dalam 

Bimaariotejo (2012) yang menyatakan bahwa low back pain merupakan rasa 

nyeri, ngilu, pegel di bagian punggung bawah dan penyebabnya karena 

menggunakan posisi duduk yang tidak tepat sehingga beresiko mengalami 

low back pain.  

Low back pain merupakan salah satu masalah yang sudah umum terjadi 

dan diantara 1 dari 10 penyakit yang paling sering terjadi di Amerika Serikat 

dengan frekuensi sekitar 7,6% - 37% i pada usia 30-50 tahun dengan faktor 

resiko meliputi aktivitas fisik untuk mengangkat barang yang berat dan pada 

kasus obesitas (Panduwinata, 2014)  

2. Definisi Low Back Pain Miogenik

Low back pain miogenik adalah suatu pengalaman sensorik dan emotional 

yang tidak menyenangkan pada daerah bagian vertebrae thorakal 12 sampai 

dengan bagian bawah pinggul atau anus yang timbul akibat adanya kerusakan 



11 
 

jaringan, antara lain: dermis, pembuluh darah, fascia, muskulus, tendon, 

kartilago, tulang, ligament, intra artikuler meniscus, strain lumbal akut 

maupun yang kronik, nyeri punggung bawah mekanik, sindroma nyeri 

miofascial, fibromyalgia, tension mialgia pada dasar panggul (Paliyama, 

2003). 

Nyeri punggung bawah miogenik berhubungan dengan stress / strain otot-

otot punggung tendon dan ligament yang biasanya ada bila melakukan suatu 

aktivitas sehari-hari secara berlebihan, seperti duduk / berdiri terlalu lama dan 

saat mengangkat benda berat dengan cara yang salah. Nyeri bersifat tumpul 

dan intensitas bervariasi seringkali menjadi kronik dan nyeri ini tidak disertai 

paresthesia dan defisit neurologis serta ketika batuk atau bersin nyeri tidak 

menjalar ke tungkai. 

Tanda dan gejala dari nyeri punggung bawah miogenik diantaranya 

ditemukan nyeri miofascial yang khas yang ditandai dengan adanya nyeri dan 

nyeri tekan seluruh daerah yang bersangkutan (trigger points), kehilangan 

ruang gerak kelompok otot yang bersangkutan (loss of range of motion). 

Keluhan nyeri ini akan sering hilang apabila kelompok otot tersebut 

dilakukan peregangan (Soedomo, 2002). 

3. Mekanisme Low Back Pain 

Daerah Tulang punggung (spinal column) terdiri dari tulang belakang 

(vertebrae) yang terpisah dan terdapat sebuah bantalan yang terbuat dari 

tulang rawan. Tulang belakang dilindung oleh lapisan tipis tulang rawan dan 

ditopang persendian serta otot-otot yang mampu menyeimbangkan tulang 

punggung. Columba vertebralis adalah perhubungan yang sangat kokoh tapi 
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dapat menghasilkan gerakan yang terbatas, columna vertebralis merupakan 

sumbu sentral dan melindungi korda spinalis.  

Pada setiap vertebrae memiliki lengkung yang menjulur ke belakang dan 

melingkari foramen vertebralis dan setiap lengkung memiliki empat 

processue artikular (2 diatas dan 2 dibawah) dan berartikulasi dengan 

processus yang sesuai dari vertebra yang melekat serta dihubungkan satu 

sama lain dengan kokoh oleh lempengan fibrokartilago yang disebut diskus 

invertebralis. Pada setiap diskus terdapat cincin fibrokartilago di bagian 

dalam dan disebut nucleus pulposus. Saat cincin menjadi lemah maka nucleus 

pulposus dapat mengiritasi akar saraf di dekatnya sehingga dapat 

menimbulkan gangguan nyeri (Septiawan, 2013). 

4. Klasifikasi Nyeri Punggung Bawah Dan Nyeri Pinggang  

Menurut Free (2016) terdapat tiga klasifikasi nyeri punggung bawah 

diantaranya: 

a. Nyeri Punggung Aksial 

Nyeri punggung aksial adalah paling umum dari nyeri punggung 

bawah dan sifatnya non-spesifik yang artinya struktur anatomi yang 

bertanggung jawab atas rasa sakit tidak diidentifikasi karena gejalanya 

biasanya terbatas dan mereda dengan sendirinya. Terdapat sekitar 90% 

pasien dengan keluhan nyeri punggung bawah aksial sembuh dalam kurun 

waktu 6 minggu. 
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Gambar 2.1 Nyeri punggung aksial (Free, 2016) 

 Beberapa tanda-tanda dari nyeri aksial sebgai berikut: 

1) Nyeri punggung terasa dapat berbentuk  tajam atau tumpul dimana 

terasa terus menerus atau juga hilang timbul 

2) Nyeri punggung yang semakin parah dengan melakukan kegiatan 

tertentu, seperti saat melakukan olahraga  

3) Nyeri punggung terasa hilang saat beristirahat 

4) Nyeri punggung terasaa terbatas pada daerah punggung bawah, 

artinya jenis nyeri ini tidak dirasakan sampai gluteal, paha dan kaki 

atau daerah tubuh lainnya. 

Struktur punggung yang tidak tepat dapat menyebabkan nyeri 

punggung aksial ataupun mekanik, seperti degenerasi diskus, masalah 

sendi facet, kerusakan jaringan lunak, ketegangan otot, ligament, tendon 

dan seringkali sulit mengidentifikasi suatu struktur anatomi sebgai 

penyebab yang mendasar dari nyeri yang dirasakan pasien (Free, 2016). 
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b. Nyeri Punggung Alih (referred back pain) 

Nyeri punggung alih sangat bervariasi dan berkaitan dengan tingkat 

keparahan dan kualitasnya. Nyeri punggung alih berbeda jenisnya dengan 

jenis nyeri punggung aksial atau nyeri punggung radikuler lainnya. 

 

Gambar 2.2 Pola nyeri alih pada kelainan vertebrae (Free, 2016) 

 Beberapa tanda-tanda nyeri punggung alih diantaranya: 

1) Rasa nyeri di punggung cenderung terasa ringan, dirasakan seperti 

rasa pegal, menjengkelkan dan berpindah (bergerak di sekitar) dan 

sifatnya seperti hilang timbul. 

2) Nyeri dirasakan di punggung bagian bawah dan daerah pangkal paha, 

gluteal dan paha bagian atas tapi jarang sampai ke bagian lutut. 

3) Nyeri dirasakan lebih luas karena adanya sebuah interkoneksi yang 

luas dari saraf sensorik yang mempersarafi jaringan dari daerah 

punggung bawah, panggul dan paha. Nyeri alih berbeda dengan nyeri 

karena saraf terjepit dan perbedaan di antara nyeri alih dan radikuler 

sangat penting Karena penanganan keduanya berbeda (Free, 2016). 
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Gambar 2.3 Referred Pain (Free, 2016) 

c. Nyeri Punggung Radikuler 

Merupakan nyeri punggung bawah yang lain dan sering timbul 

sebagai akibat dari kompresi (terjepit) atau peradangan bahkan cedera 

pada saraf tulang belakang (Free, 2016). 

 

Gambar 2.4 Saraf terjepit (Free, 2016) 
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Beberapa tanda-tanda dari  nyeri radikuler yaitu: 

1) Rasa sakit menjalar ke bagian belakang kaki hingga ke betis atau 

ujung kaki kemudian langsung sepanjang perjalanan dari ekor saraf 

tertentu tulang belakang. 

2) Nyeri sering mendalam dan menetap serta biasanya dapat dipicu 

dengan kegiatan atau posisi tertentu seperti duduk atau berjalan lama 

3) Nyeri di sertai mati rasa dan rasa kesemutan, kelemahan otot bahkan 

hilangnya refleks tertentu dan pada saat terjadi disfungsi saraf disebut 

radiculopathy. 

Sciatica adalah salah satu bentuk yang paling umum dari nyeri 

punggung radikuler yang disebabkan kompresi saraf tulang belakang di 

daerah punggung bagian bawah. Sciatica sering disebabkan oleh 

kompresi akar saraf tulang belakang yang lebih rendah yaitu pada L5 dan 

S1 (Free, 2016). 

 

Gambar 2.5 Penyebaran luas daerah persarafan nyeri (Free, 2016) 
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5. Low Back Pain Non Spesifik 

Penjelasan mengenai low back pain non spesifik Kurniasih (2011), 

menyatakan bahwa low back pain non spesifik dapat di diagnosa sama 

dengan myofascial syndrome, muscle spasm, mechanical LBP, back sprain, 

dan back strain. Pada kondisi ini pasien akan merasakan seperti nyeri otot 

yang hebat dan keterbatasan gerak fungsional tubuh terutama pada saat 

gerakan fleksi. Pada umumnya pasien yang mengeluh nyeri pada daerah 

lumbal kebanyakan disebabkan karena adanya kesalahan postural atau posisi 

tubuh yang salah saat melakukan aktivitas.  

Tanda-tanda dari LBP non spesifik antara lain: Nyeri lokal antara scapula 

dan gluteal, kemudian bisa juga menjalar tetapi hanya bagian superfisial. 

Rasa nyeri bertambah pada posisi atau gerakan tertentu (seperti membungkuk 

dan memutar), saat kelelahan, saat stress, tetapi berkurang saat beristirahat. 

6. Etiologi 

Yonansha (2012) menyatakan bahwa faktor penyebab dari keluhan LBP 

adalah strain pada otot atau jaringan lunak seperti ligament dan tendon yang 

berhubungan dengan tulang belakang. Cedera otot dapat timbul akibat 

terjadinya ketegangan otot. Ketegangan otot tersebut dapat bersifat akut 

maupun kronis dan jika terjadi secara terus menerus yang dapat menyebabkan 

nyeri progresif dan selain itu jaringan otot akan mengalami kerusakan, 

pembengkakan dan bahkan pendarahan. 

Pada dasarnya penyebab atau faktor dari terjadinya low back pain sulit di 

diagnosa dengan akurat. Low back pain disebabkan oleh dua faktor yaitu 

faktor mekanik dan non mekanik (Helmi, 2012): 
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a. Faktor Mekanik 

Low back pain mekanik merupakan sebuah gambaran nyeri punggung 

yang kompleks (osteoarthritis, stenosis, radikulopati struktural, fraktur 

vertebrae spondilosis, ketidakstabilan ligament lumbosacral dan 

kelemahan otot serta ketidaksamaan suatu otot tungkai). 

1) Spondilosis dengan atau tanpa spondilolistesis adalah kelainan 

struktural yang sering terjadi, menyebabkan nyeri pinggang dan 

kadang-kadang timbul kelainan asimtomatik. Penderita biasanya 

merasa nyeri saat melakukan gerakan ekstensi tulang belakang dan 

sebaliknya pada gerakan fleksi juga terasa nyeri (Yonansha, 2012). 

2) Osteoarthritis 

3) Klasifikasi diskus intervertebralis yang mengalami keluhan ini 

berkaitan dengan ochronosis, CPPD, hemochromatosis, 

hiperparatiroidisme dan akromegali. Pada penderita klasifikasi diskus 

intervertebralis harus di evaluasi terhadap adanya kemungkinan 

kejadian kelainan hormonal atau matabolik ( Yonansha, 2012). 

b. Faktor Non Mekanik 

1) Sindrome Neorologis 

Sindrome neorologis dapat meliputi mielopati atau mielitits struktural; 

pleksopati lumbosacral (renggangan) lumbosacral akut; miopati 

spinal segmental atau distonia umum. 

2) Gangguan Sistematik 

Primer atau neoplasma metastasis; infeksi oseus, diskus atau epidural; 

penyakit metabolik tulang termasuk yang lainnya seperti osteoporosis. 
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3) Nyeri Kiriman (Referred pain) 

Nyeri kiriman seperti mengalami gangguan ginjal, gangguan 

gastrointestinal, masalah pelvic, tumor retroperineal, aneurisma dan 

masalah psikosomatik. 

7. Patofisiologi 

Helmi (2012) mengungkapkan bahwa suatu konstruksi punggung yang 

unik memungkinkan terjadinya fleksibilitas dan memberikan perlindungan 

terhadap sum-sum tulang belakang. Otot-otot abdominal berperan penting 

pada aktivasi mengangkat beban dan sarana pendukung tulang belakang. 

Obesitas, masalah struktur dan peregangan yang berlebihan pada sarana 

pendukung akan berakibat pada nyeri punggung. Perubahan degenerasi diskus 

intervertebralis akibat usia menjadi fibrokartilago yang padat dan tidak 

teratur merupakan penyebab nyeri punggung biasa dan L4-L5 serta L5-S1 

mengalami stress mekanis dan menekan sepanjang akar saraf tersebut.    

Nyeri LBP non-spesifik merupakan respon terhadap suatu kerusakan atau 

gangguan pada struktur vertebra lumbal yang disebabkan oleh faktor 

mekanikal (kesalahan biomekanik). Pada umumnya kerusakan tersebut terjadi 

pada serabut annulus fibrosus bagian dorsal atau ligamen longitudinal 

posterior. Kerusakan tersebut menyebabkan terlepasnya zat-zat iritan seperti 

prostaglandin, bradykinin, dan histamin sehingga merangsang serabut saraf 

Aδ dan tipe C (bermylein tipis) (McKenzie, 2000) 

Impuls tersebut dibawa ke ganglion dorsalis dan masuk kedalam medulla 

spinalis melalui cornu dorsalis, yang kemudian akan dibawa ke level sistem 

saraf pusat yang lebih tinggi melalui traktus spinothalamicus dan 

spinoreticularis. Rangsangan pada ganglion dorsalis akan memicu produksi 
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subtansi “P”. Produksi subtansi “P” dapat merangsang terjadinya suatu reaksi 

inflamasi (Sudaryanto, 2004).  

Nyeri hebat dapat menyebabkan reaksi reflekstorik pada otot-otot lumbo 

dorsal terutama otot erector spine sehingga dapat terjadi peningkatan tonus 

yang terlokalisir (spasme) sebagai “guarding” (penjagaan) terhadap adanya 

suatu gerakan. Spasme otot yang berlangsung lama akan cenderung 

mengalami tightness. Suatu keadaan tightness pada otot-otot erector spine 

akan memperberat nyeri yang terasa karena terjadi iskemik yang 

menyebabkan alignment spine menjadi abnormal serta dapat menimbulkan 

beban stress / kompresi yang besar pada diskus intervertebralis yang 

mengalami cidera (Sudaryanto, 2004). 

Masalah utama nyeri dan tightness pada otot-otot lumbo dorsal khususnya 

erector spine maka gangguan gerak dan fungsi yang dominan yang 

mengalami masalah adalah terhambatnya gerak fleksi lumbal, sedikit 

terhambat pada lateral fleksi dan rotasi lumbal. Gerakan-gerakan tersebut 

merupakan gerakan-gerakan fungsional pada daerah lumbal (Sudaryanto, 

2004). 

8. Faktor Resiko 

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya keluhan low back pain dapat 

meliputi faktor internal, eksternal dan lingkungna fisik. Berikut di bawah ini 

faktor-faktor tersebut diantaranya: 

a. Faktor Internal 

1) Aktivitas Fisik 

Pola hidup yang tidak aktif menjadi salah satu faktor resiko 

yang menyebabkan terjadinya keluhan low back pain dan aktifitas 
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fisik menjadi suatu kegiatan yang melibatkan aktifitas otot pada 

periode waktu tertentu (Tarwaka, 2004). Aktifitas fisik yang cukup 

dan dilakukan secara rutin dapat mengurangi dan dapat mencegah 

terjadinya keluhan low back pain serta olahraga yang teratur dapat 

memperbaiki kualitas hidup seseorang (Nurwahyuni, 2012). 

2) Berat Badan 

Berdasarkan hasil penelitian Purnamasari (2010) menyatakan 

bahwa seseorang dengan overweight 5 kali dapat menderita low back 

pain jika dibandingkan dengan orang yang memiliki berat badan 

ideal. Berat badan bertambah akan menjadi penyebab tulang belakng 

tertekan dalam menerima beban, sehingga terjadi kerusakan pada 

struktur tulang belakang dan daerah yang paling beresiko akibat 

obesitas adalah vertebrae lumbal. 

3) Jenis Kelamin 

Hoy (2010) menyatakan bahwa Low back pain lebih banyak 

terjadi pada perempuan jika dibandingkan dengan laki-laki. Terkait 

pernyataan tersebut NIOSH (1997) menyatakan bahwa jenis kelamin 

mempengaruhi tingkat resiko terjadinya keluhan otot rangka, hal 

tersebut terjadi karena secara fisiologis kemampuan otot wanita lebih 

rendah dibandingkan laki-laki. 

4) Masa Kerja 

Penjelasan Kantana (2010) menyatakan bahwa masa kerja 

adalah faktor yang berkaitan dengan lamanya bekerja. Berhubungan 

dengan hal tersebut low back pain merupakan penyakit kronis yang 

membutuhkan waktu yang lebih lama untuk berkembang dan 
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bermanifestasi. Semakin lama waktu bekerja atau semakin lama 

waktu seseorang terpajan suatu faktor resiko maka semakin besar pula 

resiko mengalami keluhan low back pain. Terkait hal tersebut diatas 

dijelaskan juga dalam penelitian Umami (2013) yang menyatakan 

bahwa pekerja yang banyak mengalami keluhan low back pain adalah 

pekerja yang bekreja >10 tahun dibandingkan dengan mereka dengan 

masa kerja < 5 tahun. 

5) Riwayat Pendidikan  

Pendidikan terakhir pekerja dapat menunjukkan seberapa 

tinggi tingkat pengetahuannya dalam melakukan pekerjaan dengan 

postur yang tepat. Semakin banyak pengetahuan yang didapatkan 

maka kontrol hal mengenai kesehatan dan keselamatan kerja akan 

lebih diperhatikan oleh pekerja (Andini, 2015). 

6) Kebiasaan merokok  

World health organization (WHO) melaporkan jumlah 

kematian akibat merokok tiap tahun adalah sekitar 4,9 juta dan 

menjelang tahun 2020 mencapai 10 juta orang pertahunnya. 

Hubungan yang signifikan antara kebiasaan merokok dengan 

keluhan pada otot pinggang, khususnya untuk pekerjaan yang 

memerlukan pengerahan otot, karena nikotin pada rokok dapat 

menyebabkan berkurangnya aliran darah ke jaringan. Merokok dapat 

pula menyebabkan berkurangnya kandungan mineral pada tulang 

akibat terjadinya keretakan atau kerusakan pada tulang (Kantana, 

2012).  
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7) Tingkat Pendapatan 

Andini (2015) menyatakan bahwa beberapa perusahaan bagian 

pendapatan juga berkaitan dengan hari kerja. Terdapat sistem 6 hari 

kerja dan 5 hari kerja (lebih dominan) dalam seminggu serta  

penerapan pada sistem 5 hari kerja sering menjadi masalah apabila 

diterapkan di perusahaan di Indonesia.  Beberapa penyebabnya tidak 

lain adalah standar pengupahan yang sangat rendah yang 

menyebabkan kebutuhan dasar keluarga tidak dapat tercukupi. Faktor 

tersebut sering menjadi pemikiran yang mendasar bagi setiap pekerja, 

mereka berfikir bahwa jika bekerja selama 5 atau 6 hari akan 

mempengaruhi pendapatan mereka. Permasalah tersebut dapat 

dilakukan efisiensi dan peningkatan produktifitas kerja dan jika 

pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu maka kerja lembur tidak 

diperlukan. Para pekerja berfikir jika mereka tidak mendapatkan 

tambahan pendapatan dan jika tidak lembur, hal ini akan berdampak 

pada  produktifitas mereka. 

8) Riwayat  Penyakit dan Trauma 

Postur yang bervariasi dan tidak normalnya kelengkungan tulang 

belakang menjadi salah satu faktor resiko terjadinya keluhan LBP. 

Kasus spondylolisthesis lebih beresiko LBP pada jenis pekerjaan yang 

berat, tetapi kondisi seperti ini umumnya sangat langka. Kelainan 

secara struktural seperti spina bifida acculta dan jumlah ruas tulang 

belakang yang tidak normal maka tidak memiliki konsekuensi 

(Bridger, 2008).  
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Perubahan pada spondylitic biasanya memiliki resiko yang lebih 

rendah. Terkait hal tersebut Andini (2015) menyatakan bahwa riwayat 

terjadinya trauma pada tulang belakang menjadi faktor risiko  

terjadinya keluhan LBP, karena trauma akan merusak struktur pada 

tulang belakang yang dapat mengakibatkan nyeri yang dapat 

berlangsung secara terus menerus. 

9) Usia 

Pada usia 30 tahun akan terjadi degenerasi yang berupa 

kerusakan pada jaringan, penggantian jaringan menjadi jaringan parut 

dan pengurangan cairan maka hal tesebut menyebabkan stabilitas 

pada tulang dan otot menjadi berkurang. Semaikin tua umur seseorang 

maka semkain tinggi resiko akan mengalami penurunan elastisitas 

pada tulang yang menjadi pemicu akan timbulnya low back pain 

(Kantana, 2010). 

b. Faktor Eksternal 

1) Beban Kerja 

Harrianto (2007) menyatakan bahwa beban kerja merupakan 

beban aktifitas fisik, mental dan sosial yang diterima oleh seseorang 

yang harus diselesaikan pada waktu tertentu, sesuai dengan 

kemampuan fisik maupun keterbatasan pekerja yang menerima beban 

tersebut. Beban kerja merupakan suatu kegiatan yang harus 

diselesaikan oleh seseorang atau sekelompok orang selama periode 

waktu tertentu dalam sebuah keadaan normal. Suatu pekerjaan yang 

menggunakan tenaga yang besar akan memberikan beban mekanik 

yang besar pula terhadap otot, tendon, ligament dan sendi. Beban 
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kerja yang berat akan menimbulkan iritasi, inflamasi, kelelahan otot, 

kerusakan otot, tendon dan kerusakan jaringan lainnya. 

2) Durasi 

Durasi merupakan jumlah seseorang tepajan suatu faktor risiko. 

Durasi dapat didefinisikan sebagai durasi singkat jika <1 jam perhari, 

durasi sedang 1-2 jam perhari dan durasi lama >2 jam perhari. Durasi 

terjadinya postur janggal yang berisiko jika postur janggal tersebut 

dipertahankan lebih dari 10 detik, maka fisiologis utama yang 

dikaitkan dengan gerakan yang sering dan berulang-ulang adalah akan 

menyebabkan kelelahan otot. Otot selama berkontraksi memerlukan 

oksigen, jika gerakan berulang-ulang dari otot menjadi terlalu cepat 

sehingga oksigen tentunya belum mencapai jaringan maka akan 

mnyebabkan kelelahan otot (Straker, 2000). 

3) Posisi Kerja 

Posisi janggal adalah posisi tubuh yang menyimpang secara 

signifikan dari posisi tubuh yang normal saat melakukan suatu 

pekerjaan. Bekerja dengan posisi janggal dapat mengaibatkan jumlah 

energi yang dibutuhkan lebih banyak dalam bekerja. Sikap kerja yang 

salah atau posisi yang janggal saat bekerja dapat menyebabkan 

transfer energi dari otot ke jaringan rangka tidak bekerja secara 

maksimal atau efisien sehingga dapat mudah menimbulkan kelelahan. 

Posisi janggal merupakan suatu gerakan dengan pengulangan dalam 

waktu yang lama seperti dalam posisi menggapai, berputar, 

memiringkan badan, berlutut, jongkok dan memegang dalam posisi 

statis serta menjepit dengan tangan. Posisi tersebut melibatkan 
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beberapa area bagian tubuh seperti bahu, punggung dan lutut karena 

daerah tersebut yang paling sering mengalami cedera (Straker, 2000). 

4) Repetisi 

Bridger (2008) menyatakan bahwa repetisi merupakan 

pengulangann gerakan pada waktu bekerja dengan pola yang sama. 

Frekuensi gerakan yang terlampau sering akan mendorong terjadinya 

kelelahan dan ketegangan otot tendon. Ketegangan otot tendon dapat 

dipulihkan apabila ada sebuah jeda waktu istirahat yang digunakan 

untuk peregangan otot. Resiko dari gerakan berulang akan terus saja 

meningkat apabila gerakan tersebut dilakukan dengan postur atau 

posisi yang janggal serta sikap yang salah dengan beban yang berat 

dalam waktu yang lama. Ftekuensi terjadinya sikap tubuh yang terkait 

dengan beberapa kali repetitive motion dalam melakukan pekerjaan. 

 Beberapa keluhan pada otot terjadi karena otot menerima tekanan 

dan beban secara terus menerus tanpa memperoleh kesempatan untuk 

relaksasi atau istirahat.  

5) Faktor Lingkungan Kerja  

1) Kebisingan 

Kebisingan yang ada di lingkungan kerja bisa 

mempengaruhi performa kerja seseorang saat bekerja. Kebisingan 

di suatu tempat kerja secara tidak langsung dapat meningkatkan 

rasa nyeri pada low back pain yang dirasakan pekerja, karena bisa 

menyebabkan stres pada pekerja saat berada di lingkungan kerja 

yang tidak baik atau yang tidak mendukung (Andini, 2015). 
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2) Getaran 

Tarwaka (2004) menyatakan bahwa getaran dapat 

berpotensi menimbulkan suatu keluhan low back pain pada 

seseorang ketika menghabiskan waktu lebih banyak di kendaraan 

atau lingkungan kerjanya yang memiliki efek hazard getaran. 

Getaran merupakan faktor resiko yang signifikan untuk terjadinya 

LBP, karena bisa menyebabkan kontraksi otot meningkat shingga 

peredaran darah tidak lancar dan akan menyebabkan penimbunan 

asam laktat meningkat dan timbullah rasa nyeri tersebut. 

B. Anatomi Fisiologi 

1. Kolumna Vertebralis 

Pearce (2009) mengungkapkan bahwa kolumna vertebralis atau rangkaian 

tulang belakang adalah struktur lentur sejumlah tulang yang disebut vertebrae 

atau ruas tulang belakang. Pada setiap dua ruas tulang belakang terdapat 

bantalan tulang rawan. Panjang rangkaian tulang belakang pada orang dewasa 

mencapai hingga 57-67 cm. Kolumna vertebralis terdapat 33 ruas tulang, 24 

buah diantaranya adalah tulang-tulang terpisah dan 9 ruas sisanya bergabung 

membentuk 2 tulang.  

Vertebrae dikelompokkan dan dinamai sesaui dengan daerah yang 

ditempatinya; 7 vertebrae servikal atau ruas tulang leher membentuk daerah 

tengkuk, 12 vertebrae torakalis atau ruas tulang punggung membentuk 

bagian belakang toraks atau dada, 5 vertebrae lumbalis atau ruas tulang 

pinggang membentuk daerah limbal atau pinggang, 5 vertebrae sakralis atau 

ruas tulang kelangkang membentuk sacrum atau tulang kelangkang, dan 4 
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vertebrae kosigeus atau ruas tulang tungging membentuk tulang koksigeus 

atau tulang tungging (Pearce, 2009). 

 

Gambar 2.6 Columna vertebralis (Paulsen, 2013) 

2. Discus Intervertebralis 

Discus intervertebralis adalah struktur penghubung antara vertebrae yang 

cukup besar yang memberikan bantalan dan memungkinkan untuk terjadinya 

gerakan antara vertebrae. Lapisan yang disebut annulus fibrosus dan pusat 

gel seperti nucleus pulposus. Setiap diskus intervertebralis terdiri dari dua 

bagian yaitu annulus fibrosus adalah lapisan luar yang kuat, annulus 

(cincin/lingkaran) mengelilingi nucleus pulposus. Nucleus pulposus terdiri 

dari bahan yang lembut seperti gel dan memiliki seperti kandungan air yang 

tinggi sebagai bantalan untuk menahan kompresi berat badan. Bertambahnya 

usia kadar air dalam nucleus pulposus secara bertahap akan menurun yang 

menyebabkan discus menjadi lebih tipis (College, 2013). 
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Gambar 2.7 Discus Intervertebralis (College, 2013) 

3. Facet 

Pengertian facet menurut College (2013) menyatakan bahwa persendian 

di arcus vertebralis ada zygapopysial joint / facet joints. Suatu ruas tulang 

belakang memiliki gerakan (artikulasi) tambahan yang disebut facet dimana 

tulang rusuk terpasang. Vertebrae thoraks terletak di sisi lateral tubuh dan 

masing-masing disebut costal facet. 

4. Ligament 

Ligament-ligamnet yang memperkuat di columna vertebralis regio lumbal 

yaitu: 

Tabel 2.1 Ligamen-ligamen lumbal (Bridwell, 2017) 

No Ligamen Perlekatan Fungsinya 

1. Ligamen longitudinal 
anterior Axis-sacrum Extension & memperkuat 

depan annulus fibrosis 

2. Ligamen longitudinal 
posterior Axis-sacrum. Extension & memperkuat 

depan annulus fibrosis 

3. Ligamen intertransverse 
 lumbal Lateral fleksi 

4. Ligamen flavum Axis-sacrum Fleksi 

5. Ligamen interspinosus 
 lumbal Fleksi 

6. Ligamen supraspinosus Thoracic & 
lumbal fleksi  lumbal. 
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Gambar 2.8 Ligamen-ligamen lumbal (Hines, 2016) 

5. Abdomen Muscle 

Tabel 2.2 Abdomen Muscle ( Patton & Thibodeau, 2009) 

No Otot Keterangan 

1 Musculus obliqus 
external 

Origo         : Di bawah sternum delapan 
Insersio      :Pelvis (di ujung iliaca dan pubis 
melalui ligamentum inguinalis) 
Fungsinya  : Menekan perut  & Rotasi trunk 
lateral 
Dipersarafi : Nervus intercostal tujuh 
kebawah dan nervus 
iliohypogastric 

2 Musculus obliqus 
intdernal 

Origo         : Pelvis 
Insersio    : Di bawah sternum tiga & Linea 
alba 
Fungsinya: Fungsi penting postural dari 
semua otot abdomen adalah untuk menarik 
bagian pelvis keatas, dengan demikian 
perataan kurva lumbal spine 

3 Musculus transversus  
abdominis 

Origo          : Di bawah sternum enam 
Insersio      : Tulang pubis & linea alba 
Fungsinya  : Menekan perut  & Rotasi trunk 
lateral 
Dipersarafi :Nervus intercosta tiga (terahkir) 
kebawah; nervus iliohypogastric 
dan nervus ilioinguinal 

4 Musculus rectus 
abdominis 

Origo        : Pelvis 
Insersio     : Sternumdibagian prosesus 
xyphoideus 
Fungsinya: Menekan perut  & Rotasi trunk 
lateral 
Dipersarafi : Nervus intercostal enam 
terahkir 
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5 Musculus Quadratus 
Lumborum 

Origo          : Ligament iliolumbalis 
Insersio       : Prosesus tranvesus vetrebre 
L1- 
L4 
Fungsinya  : Fleksi vetrebra kelateral 
Dipersarafi : Nervus intercostal enam 
Terahkir 

 

 

Gambar 2.9 Abdomen muscle ( Patton & Thibodeau, 2009) 

6. Muscle of the Back 

Tabel 2.3 Muscle of the Back ( Patton & Thibodeau, 2009) 

No Otot Keterangan 

1 Musculus Iliocostalis Origo         : dari daerah pelvis dan sternum 
Insersio      : sternun dan vertebra 
Fungsinya  : ekstensi, lateral fleksi colum 
                     vetrebre 
Dipersarafi : nervus cervicalatau nervus 
                     Thoracic dan lumbal 

2 Musculus  
Longissimus   

Origo         : cervical dan thoracic vetrebre, 
                     srternum 
Insersio      : lumbar vetebre atas 
Fungsinya  : ekstensi kepala dan leher  
Dipersarafi :nervus cervicalatau nervus 
                    thoracic  

3 Mubsculus Spinalis Origo         : cervical bawah 
Insersio      : atas thoracic vetrebre 
Fungsinya  : extensi leher atau colum  
vetrebra 
Dipersarafi : nervus thoracic atau cervical 
 

4 Musculus Semispinalis Origo         : prosesus transversus dari 
vertebre 
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                   (T2-T11) 
Insersio      : prosesus spinous dari vertebrae 
                    (C2-T4) 
Fungsinya  : ekstensi kepala 
Dipersarafi :nervus cervical atau nervus 
                    Thoracic 

5 Musculus multifidus Origo         :  prosesus transversus atau 
vetrebrae; sacrum dan ilium 
Insersio      : prosesus spinosus atau 
vertrebrae 
Fungsinya  : ekstensi, rotasi colum 
vertrebrae 
Dipersarafi : nervus spinal 

Gambar 2.10 Muscle of the Back ( Patton & Thibodeau, 2009) 

7. Sistem Persarafan 

Nervus spinalis adalah akar-akar syaraf yang dimulai dari bagian radiks 

anterior medula spinalis kemudian keluar melalui foramen intervertebralis. 

Secara topografsaraf-saraf spinalis ini dibagi menjadi 8 pasang saraf cervikal 

(C1-8), 12 pasang thoracal (T1-12), 5 pasang lumbal (L1-5), 5 pasang sacral 

(S1-5) dan satu buah pasang coccygeal. 

a. Nervus ilioinguinalis (T12-L1) 

b. Nervus genitofemoralis (L1-2) 

c. Nervus Cutaneous femoralis lateralis(L2-3) 
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d.  Nervus Femoralis (L2, 3, 4) 

e. Nervus obturatorius (L2-4) 

 

 

Gambar 2.11 Plexus lumbosacralis (Patton & Thibodeau, 

2009) 

C. Biomekanik 

1. Osteokinematika  

a. Flexi 

Kapandji (2010) berpendapat bahwa gerakan fleksi ini menempati 

bidang sagital dengan axis gerakan frontal. Sudut yang normal gerakan 

flexi lumbal 600 dengan gerakan ini dilakukan oleh otot flexor yaitu otot 

rectus abdominis dibantu oleh otot-otot ekstensor spine. 

b. Ekstensi 

Pada gerakan ekstensi ini menempati bidang sagital dengan axis 

frontal. Sudut ekstensi lumbal sekitar 350 dengan gerakan ini dilakukan 

oleh otot spinalis dorsi, otot latisimus dorsi dan iliocostalis lumborum 

(Kapandji, 2010). 
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c. Lateral Flexi 

Gerakan ini menempati bidang frontal dan sudut normal dibentuk 

sekitar 300 dengan otot penggeraknya adalah muskulus Obliqus internus 

abdominis dan muskulus rektus abdominis (Hislop & Montgomery, 2013) 

d. Rotasi 

Pada bidang horizontal dengan axis melalui processus spinosus 

dengan sudut normal yang dibentuk 450 dengan otot penggerak utamanya 

adalah muskulus iliocostalis lumborum untuk rotasi ipsilateral dan 

kontralateral dan bila otot berkontraksi terjadi rotasi ke pihak berlawanan 

oleh muskulus obliqus eksternus abdominis. Gerakan tersebut akan 

dibatasi oleh otot rotasi samping yang berlawanan dan ligament 

interspinosus (Kapandji, 2010). 

2. Artrokinematika 

Kapandji (2010) mengatakan bahwa gerakan dengan flexi lumbal 

terjadi gerakan seperti luncur ke ventral corpus dibawahnya. Processus 

articularis inferior bergerak ke cranial ventrikal dan akan timbul “gapping” 

atau celah. Gerakan flexi juga dapat terjadi pelebaran fragmen discus 

intervertebralis sehingga dapat terjadi benturan processus articularis dengan 

arcus vertebrae. Gerakan flexi pada corpus sisi konkaf saling merapat dan 

akan terjadi gerakan luncur ke arah cranio medial.  

 Gerakan rotasi lumbal pada corpus vertebrae superior bergerak di 

atas corpus vertebrae inferior dan berlawanan arah dengan processus 

articularis serta processus spinosus, sehingga terjadinya penekanan pada 

nucleus dan terjadi renggang dengan arah menyilang (oblique). 
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D. Nyeri 

1. Definisi Nyeri 

International Association for Study of Pain (IASP) mendefinisikan 

bahwa nyeri adalah suatu sensoris subyektif dan rasa emosional yang tidak 

menyenangkan yang didapat terkait dengan kerusakan jaringan aktual 

maupun potensial atau menggambarkan kondisi terjadinya suatu kerusakan 

(Fawcett, 2011).  

Terdapat berbagai macam teori yang berusaha menggambarkan 

bagaimana nosireseptor dapat menghasilkan suatu rangsangan nyeri. Teori 

tentang pengontrol nyeri (Theory Gate Control) menurut Andarmoyo (2016) 

menyatakan bahwa impuls nyeri dapat diatur atau dihambat oleh suatu 

mekanisme pertahanan di sepanjang sistem saraf pusat. Teori ini mengatakan 

bahwa suatu impuls nyeri dihantarkan saat sebuah pertahanan dibuka dan 

impuls akan dihambat saat sebuah pertahanan tertutup dan upaya menutup 

pertahanan tersebut merupakan dasar teori menghilangkan suatu nyeri. 

2. Mekanisme Timbulnya Nyeri 

Proses terjadinya nyeri merupakan sesuatu rangkaian yang rumit. Proses 

atau mekanisme nyeri akan melewati beberapa tahapan seperti diawali 

dengan adanya stimulasi, transduksi, transmisi, persepsi dan modulasi 

(Andarmoyo, 2016). Pendapat lainnya dari Zakiyah (2015) mengemukakan 

sebuah rangkaian proses elektrofisiologis terjadi antara kerusakan jaringan 

sebagai sumber rangsang nyeri sampai dirasakan sebagai nyeri yang secara 

kolektif disebut nosiseptif.  

Zakiyah (2015) mengemukakan empat proses yang terjadi pada nosiseptif 

diantaranya: 
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a. Stimulasi 

Andarmoyo (2016) dalam Guyton (1995) mengungkapkan bahwa 

suatu persepsi nyeri akan diantarkan oleh neuron khusus yang bertindak 

sebagai reseptor, pendeteksi stimulus, penguat, dan penghantar menuju 

system saraf pusat. Reseptor khusus tersebut dinamakan sebagai 

nociceptor yang tersebar luas dalam superficial kulit dan dalam jaringan 

tertentu. 

b. Proses Transduksi 

Proses transduksi merupakan suatu proses stimuli nyeri (noxious 

stimuli) yang diubah menjadi sebuah aktivitas listrik yang akan diterima 

oleh ujung-ujung syaraf (nerve ending). Stimuli ini dapat berupa stimuli 

fisik (tekanan), suhu (panas) atau bahkan kimia (substansi nyeri) 

(Zakiyah, 2015). 

c. Proses Transmisi 

Proses transmisi merupakan suatu fase stimuli yang dipindahkan dari 

saraf perifer melalui medulla spinalis (spinal cord) menuju ke bagian otak 

(Zakiyah, 2015) 

d. Proses Modulasi 

Zakiyah (2015) menyatakan bahwa proses modulasi merupakan 

mekanisme dari suatu nyeri yang terjadi sebuah interaksi antara sistem 

analgesik endogen yang dihasilkan oleh tubuh kita dnegan input nyeri 

yang masuk ke kornu posterior medulla spinalis. Proses ini merupakan 

suatu proses desenden yang di kontrol oleh otak. Sistem analgesik 

endogen ini meliputi enkelefin, endorphin, serotonin, dan noradrenalin 
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yang memiliki sebuah efek menekan impuls nyeri pada kornu posterior 

medulla spinalis. 

e. Proses Persepsi 

Hasil ini merupakan hasil dari proses interaksi yang kompleks, proses 

tranduksi dan transmisi menghasilkan suatu perasaan subjektif yang 

dikenal dengan persepsi nyeri. Faktor-faktor psikologis dan kognitif akan 

mengalami reaksi dengan faktor-faktor neurofisiologi dalam 

mempersepsikan suatu nyeri (zakiyah, 2015). 

3. Klasifikasi Nyeri Berdasarkan Durasi 

Nyeri dapat diklasifikasikan berdasarkan durasinya dan dibedakan 

menjadi nyeri aku, sub akut, dan kronis. 

a. Nyeri Akut 

Nyeri akut merupakan sebuah nyeri yang timbul secara mendadak 

dan cepat menghilang dan tidak melebihi selama enam bulan yang 

ditandai dengan adanya suatu peningkatan ketegangan otot (Uliyah & 

Hidayat, 2008). 

b. Nyeri sub akut 

Nyeri sub akut merupakan suatu nyeri yang berlangsung antara 6-

12 minggu. 

c. Nyeri Kronis 

Uliyah dan Hidayat (2008) menyatakan bahwa nyeri kronik timbul 

secara perlahan-lahan dan biasanya terjadi berlangsung lebih dari enam 

bulan dan sering mengakibatkan seseorang menjadi depresi dan tidak 

mampu melakukan aktifitas otot. 
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4. Klasifikasi Nyeri Berdasarkan Asal  

a. Nyeri Nosiseptif 

Nyeri nosiseptif (nociceptive pain) adalah nyeri yang diakibatkan 

karena aktivasi atau sensitisasi nosiseptor perifer yang merupakan sebuah 

reseptor khusus mengantarkan stimulasi noxious. Nyeri nosiseptif perifer 

terjadi karena adanya suatu stimulus yang mengenai kulit, tulang, sendi, 

otot, jaringan ikat dan lain-lain. Nyeri nosiseptif merupakan nyeri yang 

akut karena mengenai daerah perifer dan letaknya lebih terlokalisasi 

(Andarmoyo, 2016). 

b. Nyeri Neuropatik 

Nyeri neuropatik merupakan hasil dari suatu cedera atau 

abnormalitas yang didapatkan pada sebuah struktur perifer maupun 

sentral. Berbeda dengan nyeri nosiseptif, nyeri neuropatik bertahan lebih 

lama dan merupakan proses input saraf sensorik yang tidak normal oleh 

sistem saraf perifer. Nyeri ini lebih sulit diobati dan pasien akan 

merasakan seperti sesuatu rasa terbakar, tingling, shooting, shock likr, 

hypergesia, atau allodynia. Nyeri neuropatik ini bersifat kronis 

(Andarmoyo, 2016). 

5. Klasifikasi Nyeri Berdasarkan Lokasi  

Klasifikasi nyeri berdasarkan lokasinya menurut Andarmoyo (2016)  

dalam Potter dan Perry (2006) dibedakan sebagai berikut:  

a. Superficial atau Kutaneus  

Nyeri superficial merupakan nyeri yang disebabkan oleh 

stimulasi kulit. Karakter nyeri berlangsung sebentar dan terlokalisasi 

serta terasa seperti sensasi yang tajam. 
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b. Viseral Dalam 

Nyeri viseral merupakan suatu nyeri yang terjadi akibat stimulasi 

organ-organ internal. Karakteristik nyeri bersifat difusi dan menyebar ke 

beberapa arah yang durasinya bervariasi tetapi biasanya berlangsung 

lebih lama daripada nyeri yang dibagian superficial. Nyeri visceral 

menimbulkan rasa tidak nyaman seperti mual dan gejala-gejala otonom 

lainnya. 

c.  Nyeri Alih ( Referred Pain) 

Nyeri alih merupan fenomena umum yang terjadi dalam nyeri 

viseral karena banyak organ tidak memiliki reseptor nyeri.  

d.  Radiasi  

Nyeri radiasi merupakan suatu sensasi nyeri yang meluas dari 

tempat awal cedera ke bagian tubuh yang lain. Karakteristik nyerinya 

terasa seakan menyebar ke bagian tubuh bawah atau sepanjang bagian 

tubuh dan nyeri dapat bersifat intermitten atau konstan. 

 

E. Ergonomi  

1. Definisi Ergonomi 

Ishak (2011) mengemukakan bahwa ergonomi merupakan suatu bidang 

ilmu yang mencari atau menangani desain peralatan yang tugas-tugasnya 

cocok dengan kapabilitas manusia beserta batasnya, atau disebut juga 

sebagai faktor kenyamanan kerja. Faktor kenyamanan kerja yang istilah 

teknisnya yaitu ergonomi mempunyai pengaruh nyata dalam hal sebagai 

peningkatan maupun penurunan efisiensi dan aktifitas kerja. Pekerja yang 



40 
 

bekerjanya di lingkungan yang cukup bervariatif dan tidak harus terpaku 

pada suatu tempat akan lebih mudah mendapatkan kenyamanan kerja. 

Ergonomi berdasarkan akhir suatu efisiensi dan keserasian kerja 

memiliki arti penting bagi tenaga kerja, baik sebagai subyek maupun 

sebagai obyek. Beberapa tempat kerja mengesampingkan aspek ergonomi 

bagi para pekerjanya dan hal ini bisa saja merugikan para pekerja. Pada 

dasarnya untuk mengembangkan egonomi diperlukan dukungan dari 

berbagai disiplin ilmu antara lain seperti psikologi, anthropometri, faal 

kerja, biologi, sosiologi, perancangan kerja serta fisik yang kuat. Pada 

masing-masing disiplin ilmu tersebut dapat berfungsi sebagai pemberi 

informasi (Mulaksono, 2014).  

Hasil penelitian dari National Institute of Occuptional Safety and 

Health menemukan adanya hubungan antara sikap duduk yang canggung 

dan dibatasi terhadap keluhan terjadinya musculoskeletal. Sikap kerja duduk 

yang terlalu lama dengan perilaku statis akan menimbulkan gangguan pada 

system musculoskeletal karena memberikan tekanan cukup besar di daerah 

diskus intervertebralis, sehingga bisa menimbulkan nyeri punggung bawah 

dan dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan terjadinya keluhan 

pada tubuh (Wahyuni, et al.  2016). 

Sikap duduk dalam bekerja dapat mempengaruhi produktifitas kerja, 

karena bekerja dengan sikap duduk yang baik maka produktivitas kerja 

meningkat, sedangkan sebaliknya sikap duduk yang tidak baik 

menyebabkan produktivitas kerja menurun. Postur yang ergonomi akan 

mengurangi kerja dari otot-otot ekstensor untuk melawan beban yang 

ditransmisikan pada bagian tulang belakang, sehingga kemungkinan 
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terjadinya spasme atau strain otot tersebut dapat dihindari. Memposisikan 

postur yang ergonomi, struktur seperti diskus intervertebralis mendapat 

pembebanan yang seimbang pada bagian anterior, posterior dan lateral, 

sehingga kemungkinan terjadinya kerusakan struktur bagian posterior dari 

bagian tulang belakang yang pain sensitive dapat di cegah (Wahyuni, et al. 

2016). 

2. Tujuan Ergonomi 

Ergonomi merupakan alat yang sangat penting untuk dapat diterapkan 

dalam berbagai aktifitas manusia, karena memiliki beberapa tujuan 

diantaranya (Tarwaka, et al. 2004): 

a. Meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental melalui cidera dan penyakit 

akibat kerja, menurunkan suatu beban kerja fisik dan mental dan 

mengupayakan promosi serta kepuasan kerja bagi semua para pekerja 

b. Meningkatkan kesejahteraan sosial dengan melalui peningkatan kualitas 

kontak sosial dan mengkoordinasi kerja secara tepat untuk meningkatkan 

suatu jamainan sosial baik selama kurun waktu usia produktif  maupun 

setelah tidak produktif lagi. 

c. Menciptakan keseimbangan rasional antar aspek teknis, ekonomis, dan 

antropologis dari setiap sistem kerja yang dilakukan sehingga tercipta 

sebuah kualitas hidup yang tinggi.  

3. Manfaat Ergonomi 

Manfaat pelaksanaan sistem ergonomi menurut Darusin (2010) sebagai 

berikut: 

a. Menururnnya angka kesakitan akibat kerja 

b. Menurunnya kecelakaan akibat kerja 
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c. Biaya pengobatan dan kompensasi berkurang 

d. Produktivitas kerja membaik 

e. Alur kerja bertambah baik 

f. Terciptanya rasa aman bagi para pekerja karena bebas dari gangguan 

cidera saat bekerja 

g. Kepuasan kerja bagi para pekerja semakin meningkat 

 

F. Alat Ukur 

1. REBA (Rapid Entire Body Assessment) 

a. Definisi REBA 

REBA merupakan suatu metode dalam bidang ergonomi yang 

digunakan secara cepat untuk menilai postur leher, punggung, lengan, 

pergelangan tangan dan kaki pada seorang pekerja. REBA merupakan alat 

penganalisa postur tubuh yang bisa digunakan untuk memeriksa aktivitas 

kerja. Metode dalam REBA ini dilengkapi dengan faktor coupling, beban 

eksternal, dan aktivitas kerja. Pembagian segmen dalam metode ini dibagi 

menjadi dua bagian yaitu grup A dan grup B. Grup A terdiri dari 

punggung (batang tubuh), leher dan kaki, kemudian grup B terdiri dari 

lengan atas, lengan bawah dan pergelangan tangan. Penentuan skor 

REBA, yang mengindikasikan level risiko dari postur kerja, dimulai 

dengan menentukan skor A untuk postur-postur grup A ditambah dengan 

skor beban (loud) dan skor B untuk postur-postur grup B ditambah 

dengan skor coupling. Kedua skor tersebut (skor A dan skor B) digunakan 

untuk menentukan skor C. Skor REBA diperoleh dengan menambahkan 
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skor aktivitas pada skor C, kemudian dengan nilai REBA dapat diketahui 

level resiko cedera (Sutrio,  2011). 

 

 

Gambar 2.12 Lembar Kerja Penilaian Metode REBA (Restuputri  

& Wibisono, 2017) 

Tindakan yang perlu dilakukan untuk mengurangi resiko cidera 

tersebut berdasarkan klasifikasi table 2.4. 

Tabel 2.4 Tabel Level Resiko dan Tindakan (Hignett, 2000) 

No Level Skor Level Resiko Tindakan Perbaikan 

1 0 1 Bila diabaikan Tidak perlu 
2 1 2-3 Rendah Mungkin perlu 
3 2 4-7 Sedang Perlu 
4 3 8-10 Tinggi Perlu segera 
5 4 11+ Sangat tinggi Perlu saat ini juga 

 

b. Peralatan yang Dibutuhkan 

Membutuhkan beberapa lembar copy dari perangkat dan lembar 

nilai, kemudian diisi menggunakan alat tulis, selain itu kamera juga 

dibutuhkan untukpengambilan foto atau video sebagai alat untuk 
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menganalisis dan menilai lebih lanjut postur kerja yang dilakukan oleh 

pekerja (Yonansha, 2012). 

c. Hasil perhitungan REBA 

Hasil perhitungan akhir REBA merupakan tingkat resiko scoring 

dengan kriteria: 

1) Skor 1 masih dapat diterima 

2) Skor 2-3 mempunyai tingkat resiko LBP rendah 

3) Skor 4-7 mempunyai tingkat resiko LBP sedang 

4) Skor 8-10 mempunyai tingkat resiko LBP tinggi 

5) Skor 11+ mempunyai tingkata resiko LBP sangat tinggi (Yonansha, 

2012). 

d. Langkah-langkah 

REBA mempunyai enam langkah menurut (Nurliah, 2012): 

1) Mengamati tugas 

Berlaku untuk merumuskan suatu penilaian kerja umum ergonomi, 

termasuk dampak dari sebuah tata letak dan lingkungan kerja, 

penggunaan peralatan dan perilaku pekerja terhadap pengambilan 

suatu resiko. Data direkam menggunakan foto atau kamera video, 

tetapi keterbatasan alat pengamatan direkomendasikan untuk 

mengambil dari beberapa sudut pandang untuk mengurangi kesalahan 

paralaks saat menganalisa. 

2) Memilih postur untuk penilaian 

Penentuan postur yang akan di ambil untuk dianalisis dari 

pengamatan pada langkah satu. Kriteria berikut ini dapat digunakan 

diantaranya:  
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a) Postur yang paling sering diulang 

b) Postur terpanjang yang dipertahankan 

c) Postur yang membututhkan aktivitas otot atau kekuatan yang 

paling besar 

d) Postur diketahui menyebabkan ketidaknyamanan bagi pekerja 

e) Postur ekstrim, tidak stabil, atau janggal terutama pada saat 

diberikan gaya 

f) Paling mungkin untuk diperbaiki dengan suatu intervensi, tindakan 

pengendalian atau perubahan lain pada postur. Keputusan tersebut 

diatas didasarkan pada satu atau lebih criteria dan kriteria tersebut 

untuk memutuskan postur yang akan di analisa dan harus 

dilaporkan dengan hasil atau rekomendasi. 

3) Skor Postur 

Pada penilaian skor postur akan menggunakan lembar penilaian 

dan skor tubuh bagian untuk menentukan skor postur. Perhitungan 

skor postur dibagi menjadi dua kelompok yaitu: 

a. Kelompok A meliputi batang tubuh, leher, kaki dan setelah 

dilakukannya penilaian dimasukkan ke dalam tabel A 

b. Kelompok B meliputi lengan atas, lengan bawah, pergelangan 

tangan. Postur kelompok B dinilai secara terpisah untuk sisi kiri 

dan kanan, kemudian setelah itu dilakukan penilaian dimasukkan 

ke dalam tabel B. Poin tambahan dapat ditambahkan atau 

dikurangi, tetapi tergantung pada posisinya. Sebagai contoh 

misalnya grub B lengan atas dapat didukung dalam posisinya, dan 
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1 poin dikurangi dari skornya. Proses ini dapat diulangi pada 

setiap sisi tubuh dan untuk postur lainnya. 

4) Proses Skor 

Menggunakan tabel A untuk menghasilkan skor tunggal dari 

batang, leher dan kaki. Hasil ini dicatat dalam kotak pada lembar 

penilaian dan ditambahkan ke skor beban atau gaya untuk 

memberikan pada skor A. Perlakuan yang sama pula lengan atas, 

lengan bawah, pergelangan tangan dan skor digunakan untuk 

menghasilkan nilai tunggal dengan menggunakna pada tabel B. 

Perlakuan diulangi jika resiko musculoskeletal (karena itu nilai untuk 

lengan kiri dan kanan) adalah berbeda. Skor tersebut kemudian 

ditambahkan ke nilai coupling untuk menghasilkan skor B, kemudian 

skor A dan B dimasukkan ke dalam tabel C dan skor tunggal ini akhir 

dari skor C. 

5) Menetapkan Nilai REBA 

Pada jenis aktivitas otot yang akan dilakukan kemudian diwakili 

oleh skor kegiatan yang ditambahkan untuk memberikan skor akhir 

REBA. 

6) Mengkonfirmasi tingkat tindakan sehubungan dengan urgensi untuk 

tindakan pengendalian. Skor REBA kemudian diperiksa terhadap 

tingkat tindakan sebagai ketetapan dari nilai yang sesuai untuk 

meningkatkan urgensi sesuai kebutuhan untuk dilakukannya 

perubahan. 
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2. Nordic Body Map (NBM) 

Kuisioner NBM (Nordic Body Map) merupakan salah satu metode yang 

digunakan untuk menganalisa peta tubuh dan untuk mengetahui bagian otot 

mana yang mengalami keluhan yang dirasakan oleh pekerja. Nordic Body 

Map membagi tubuh nomor 0 sampai 27 yaitu dari leher sampai kaki yang 

mengestimasi tingkat keluhan low back pain yang dialami oleh setiap pekerja 

(Enggela, et al. 2015).  

Pada kuesioner NBM terdapat rentang penilaian untuk menunjukkan 

adanya keluhan low back pain pada pekrerja atau tidak yaitu interpretasi skor: 

28 =tidak ada keluhan, 29-56 =keluhan ringan, 57-84 =keluhan sedang dan 

85-112 =keluhan tinggi (Savitri et al, 2012) 

Kuesioner Nordic Body Map salah satu bentuk kuesioner checklist 

ergonomi dan bentuk lain dari checklist ergonomi adalah checklist 

International Labour Organizatin (ILO). Kuesioner Nordic Body Map adalah 

kuesioner yang paling sering digunakan untuk mengetahui ketidaknyamanan 

pada para pekerja, dan kuesioner ini paling sering digunakan karena sudah 

terstandarisasi dan tersusun rapi. (Kroemer, 2001). Pengisian kuesioner 

Nordic Body Map ini bertujuan untuk mengetahui bagian tubuh dari pekerja 

yang terasa sakit sebelum dan sesudah melakukan suatu pekerjaan. 

 

G. Tinjauan Umum Tentang Posisi Kerja 

Postur merupakan posisi berbagai bagian tubuh selama beraktivitas. 

Sebagian besar sendi, postur netral atau baik berarti sendi yang digunakan dekat 

dengan pusat berbagai gerak. Gerakan yang semakin jauh menuju kedua ujung 

rangkaian gerak atau lebih jauh dari sikap netral, maka postur akan semkain 
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janggal sehingga terjadi ketegangan otot, tendon dan ligament di sekitar sendi 

(Nurliah, 2012). 

 Posisi seseorang dalam bekerja terdiri dari dua posisi yaitu posisi duduk dan 

posisi berdiri. 

1. Posisi Duduk 

Terdapat beberapa hal yang harus diketahui dan dapat dilakukan ketika 

duduk menurut Oktaria (2015) yaitu: 

a. Duduk tegak yaitu dengan punggung lurus dan bahu kebelakang, paha 

menempel didudukan kursi dan bokong harus menyentuh bagian belakang 

kursi. Tulang punggung memiliki bentuk yang melengkung yaitu ke 

depan pada bagian pinggang, sehingga dapat diletakkan bantal untuk 

menyangga kelengkungan pada tulang punggung 

b. Memastikan beban tubuh pada satu titik agar seimbang kemudian 

mengusahakan agar jangan sampai membungkuk, tetapi jika diperlukan 

kursi dapat ditarik mendekati meja kerja agar posisi duduk tidak dalam 

keadaan membungkuk. 

c. Posisi yang terbaik saat duduk yaitu, pertama duduklah diujung belakang 

kursi lalu membungkuklah dalam-dalam kemudian angkatlah tubuh 

sambil membuat sebuah lengkungan dengan pusat dipinggang sejauh 

mungkin ke depan kemudian kendurkan posisi tersebut ke belakang 

sekitar antara 10-200 . 

d. Posisi lutut mempunyai peranan penting, yaitu dengan cara menekukkan 

lutut sejajar dengan panggul dan usahakan tidak menyilangkan kaki. 
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e. Seseorang yang bertubuh kecil atau bagi pengguna hak tinggi yang 

merasa kursinya telalu tinggi, maka penggunaan pengganjalan kaki dapat 

membantu menyalurkan beban dari tungkai 

f. Istirahat tiap 30-40 menit dengan cara berdiri kemudian melakukan 

peregangan sesaat atau berjalan sekitar meja kerja sehingga kesegaran 

tubuh dapat kembali dan konsentrasi dalam bekerja bisa kembali pulih. 

Posisi bekerja pada karyawan CV Cool Clean Malang bagian produksi 

adalah dalam posisi duduk lama dengan tidak ergonomi. Posisi tersebut 

berlangsung selama 7-8 jam perhari tanpa istirahat dan berlangsung selama 

bertahun-tahun. Pengamatan yang dilakukan membuktikan bahwa posisi 

bekerja di CV Cool Clean Malang sangat berbeda jauh dari standar ergonomi 

untuk kesehatan dan keselamatan pekerja di tempat kerja, dan bahkan tidak 

dapat dipungkiri hal tersebut menjadi faktor penyebab dari kejadian low back 

pain di CV Cool Clean Malang atau di sektor industri. 

2. Posisi Berdiri 

Kestabialan tubuh pada posisi berdiri sangat dipengaruhi posisi kedua 

kaki. Kaki yang sejajar lurus dengan jarak yang sesuai dengan tulang pinggul 

akan menjaga tubuh untuk tergelincir. Menjaga kelurusan antara anggota 

bagian atas dengan anggota bagian bawah (Fitrihana, 2008). 

3. Posisi Membungkuk 

Sikap kerja membungkuk dapat menyebabkan “slipped disk” dan bila 

bersamaan dengan pengangkatan beban yang berlebih. Prosesnya sama 

dengan sikap kerja membungkuk, tetapi akibat tekanan yang berlebih dapat 

menyebabkan ligament pada sisi belakang lumbar rusak dan terjadi 

penekanan pada pembuluh saraf. Penyebab dari kerusakan tersebut karena 
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keluarnya material pada invertebralis diskus akibat desakan dari tulang 

belakang bagian lumbar (Astuti, 2007). 

4. Posisi Kerja Baik 

Pedoman yang dapat digunakan untuk pegangan penerapan ergonomi 

yaitu (Fyanidah, 2016): 

a. Apabila seorang tenaga kerja (dengan atau tanpa beban) harus berjalan 

pada jalan yang menanjak atau naik tangga maka derajat tanjakan 

optimumnya adalah: 

1) Jalan menanjak 100 

2) Tangga rumah 300 tangga 700 (dengan anak tangga yang berukuran 

berkisar antara 20-30 cm tergantung pada beban kerja seseorang) 

b. Sikap tubuh dalam melakukan pekerjaan sangat dipengaruhi oleh bentuk, 

ukuran, susunan, penempatan mesin dan peralatan serta perlengkapan 

kerja. Bentuk, ukuran, penempatan alat kendali dan alat petunjuk serta 

cara kerja mengoperasikan mesin dan peralatan yang merinci macam 

gerak, arah dan kekuatannya yang harus dilakukan. 

c. Standar ukuran meja kerja bagi pekerjaan yang dilakukan dengan berdiri 

adalah: 

1) Pekerjaan yang dilakukan secara manual dengan tangan yang 

dilakukan secara berdiri, dimana tinggi meja sebaiknya antara 5-10 cm 

dibawah siku 

2) pekerjaan yang dilakukan dengan cara berdiri dan dikerjakan diatas 

meja dan dataran tinggi siku dinayatakan sebagai dataran 0, maka 

bidang kerjanya 

a) Untuk pekerjaan memerlukan ketelitian 0+(5-10) cm 
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b) Untuk pekrjaan ringan 0-(5-10) cm 

c) Untuk pekerjaan berat yang perlu mengangkat barang berat dan 

memerlukan bekerjanya otot punggunng 0-(10-20). 

d. Pandangan dari segi otot pada posisi duduk yang paling baik adalah 

sedikit membungkuk, sedangkan dari aspek tulang posisi terbaik adalah 

posisi duduk yang tegak agar punggung tidak bungkuk dan otot perut 

tidak dalam keadaan yang lemas. Penyelesaiannya dengan cara posisi 

duduk tegak dan bisa dengan diselingi istirahat dalam posisi sedikit 

membungkuk. 

e. Tempat duduk yang baik memenuhi persaratan adalah sebagai berikut: 

1) Tinggi dataran duduk dapat diatur dengan papan injakan kaki 

sehingga sesuai dengan tinggi lutut, sedangkan pada bagian paha 

dalam keadaan datar 

2) Tinggi papan sandaran punggung dapat di atur dan menekan dengan 

baik kepala punggung 

3) Leher alas duduk tidak kurang dari lebar terbesar ukuran 

antrhopometri pinggul misalnya dari  40 cm 

4) Tinggi meja kerja merupakan ukuran dasar sesuai dengan pedoman 

f. Arah penglihatan untuk pekerjaan berdiri adalah antar 23-370 ke bawah, 

sedangkan untuk pekerjaan duduk sekitar 32-440 ke bawah. Arah 

penglihatan ini sesuai dengan posisi kepala yang sedang berada pada 

keadaan istirahat 

g. Pembebanan kerja sebaiknya dipilih yang optimal yaitu beban kerja yang 

dikerjakan dengan pengerahan tenaga yang paling efisien.  
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h. Kemampuan seseorang untuk bekerja adalah 8-10 jam, lebih dari itu dan 

kualitas kerja serta keselamatan, kesehatan dan kepuasan kerja pekerja 

akan menurun. 

5. Posisi Kerja Buruk 

Posisi kerja yang buruk merupakan suatu pergeseran dari gerakan tubuh 

atau anggota gerak yang dilakukan oleh pekerja saat melakukan aktivitas dari 

postur yang normal secara terus menerus dan berulang-ulang dalam jangka 

waktu yang lama (Yeni, 2011). 

Posisi kerja yang buruk seperti tempat kerja dan fasilitas kerja yang tidak 

ergonomi dapat memberikan efek samping yang kurang baik bagi kesehatan 

pekerja dan bahkan pekerjaan yang statis yang berlangsung lama dapat 

mengakibatkan kesehatan pekerja dapat terganggu baik fisik maupun psikis 

pada pekerja (Febrida, 2015). 

 

H. SOP Produksi CV. Cool Clean Malang 

1. SOP (Standar Operasional Prosedur) Produksi 

a. Tujuan 

Untuk memastikan kegiatan packing mesin sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku 

b. Ruang Lingkup 

Meliputi persiapan bahan baku hingga mematikan mesin 

c. Alat dan Bahan 

1. Mesin packing 

2. Kertas 

3. Kemasan 
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4. Laporan produksi 

d. Pelaksanaan 

Semua langkah-langkah dalam pengerjaan pembuatan tisu dilakukan 

dalam posisi duduk, dimana semua langkah-langkah tersebut berlangsung 

dalam satu tempat yaitu mulai dari pembentukan tisu, penyablonan, 

packaging sampai memasukkan tissue ke dalam kardus. 

1) Pekerja umum produksi menyiapkan bahan baku (kertas kemasan) 

dan memasang kemasan kertas ke mesin packing 

2) Teknisi membuka saluran cairan dan compressor  

3) Operator menyalakan mesin dan melakukan setting mesin dan mesin 

dipanaskan selama 5-10 menit 

4) Tunggu indikator suhu mencapai yang diinginkan 

5) Operator mengemas produk 100 pcs kedalam plastik (khusus produk 

tertentu dikemas sesuai permintaan) 

6) Pekerja umum produksi mengumpulkan hasil produksi dan 

mengemas kedalam kardus/dus 

7) koordinator produksi memeriksa hasil produksi dan membuat laporan 

produksi 

8) Operator mematikan mesin dan membersihkan area kerja 

9) Coordinator dan teknisis memastikan mesin dalam kondisi mati 

10) Teknisi mematikan saluran cairan dan compressor. 

 


