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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunan 

nasional diarahkan untuk mencapai kesadaran, kemauan dan kemampuan 

untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat 

kesehatan yang optimal. Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan upaya 

pengelolaan berbagai sumber daya pemerintah maupun masyarakat 

sehingga dapat disediakan pelayanan kesehatan yang berkesinambungan, 

efektif, efisien, bermutu dan terjangkau. Proses pembangunan perlu 

didukung komitmen dan semangat yang tinggi dengan prioritas terhadap 

upaya kesehatan dengan pendekatan (kuratif) dan pemulihan 

(rehabilitative) (Kepmenkes No.778 tahun 2008). 

Penyakit atau gangguan kesehatan muncul akibat kurangnya 

pemahaman seseorang mengenai pentingnya sikap dan posisi tubuh yang 

benar dalam bekerja atau beraktivitas. Kesalahan posisi dan sikap tubuh 

dalam beraktivitas kerja bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya nyeri 

punggung bawah. Kurangnya pemahaman dan kepedulian masyarakat 

dalam memposisikan tubuhnya saat beraktivitas, misalnya saja pekerjaan 

yang aktivitasnya bersifat manual handling pada pengayuh becak. 

Pekerjaan manual handling pada pengayuh becak seperti mengangkat, 

mengangkut, menurunkan, mendorong, membawa, memindahkan, dan 

posisi duduk yang tidak ergonomis. Manusia dituntut mempunyai 
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kemampuan lebih pada otot dan tulang yang merupakan dua alat yang 

sangat penting dalam bekerja. Pekerjaan pengayuh becak jika tidak 

dilakukan dengan benar dan kebiasaan seperti ini bila dilakukan seringkali 

dan terus-menerus akan menimbulkan nyeri punggung bawah (Low Back 

Pain) (Mukaromah, Suroto, dan Wijdasena , 2017). 

Low back pain merupakan salah satu gangguan muskuloskeletal 

akibat dari ergonomi yang salah. Gejala utama low back pain adalah rasa 

nyeri di daerah tulang belakang bagian punggung. Secara umum nyeri ini 

disebabkan karena peregangan otot dan bertambahnya usia yang akan 

menyebabkan intensitas olahraga dan gerak semakin berkurang. Hal ini 

akan menyebabkan otot-otot punggung dan perut akan menjadi lemah 

(Umami, Hartanti, dan Dewi, 2014). Berdasarkan diagnosis yang telah 

dilakukan oleh tenaga kesehatan, prevalensi penyakit muskuloskeletal di 

Indonesia sebesar 11,9% dan berdasarkan gejala prevalensi penyakit 

muskuloskeletal di Indonesia mencapai 24,7%. Sedangkan, prevalensi 

penyakit muskuloskeletal di Lampung mencapai 18,9% (Riskesdas, 2013). 

Faktor risiko yang dapat mempengaruhi timbulnya low back pain 

antara lain umur, jenis kelamin, indeks massa tubuh (IMT), masa kerja, 

dan kebiasaan olahraga (Umami, Hartanti, dan Dewi, 2014). Untuk 

memenuhi kebutuhan hidup manusia dituntut untuk bekerja lebih aktif, 

namun sering sekali seseorang tidak memperhatikan posisi yang benar 

ketika menjalankan pekerjaan dan hal tersebut dapat menyebabkan 

keluhan low back pain (LBP) (Perdani, 2010). 
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Kondisi  fisik  yang  baik  sangat  dibutuhkan  oleh  setiap  pekerja,  

dengan  begitu  pekerjaan dapat  dilakukan  secara  maksimal. Salah  satu  

pekerjaan  yang membutuhkan  kondisi  yang  baik adalah  tukang  becak. 

Becak  merupakan  alat  transportasi  tradisional  yang  menggunakan  

tenaga manusia  sebagai  penggerak.  Jenis  pekerjaan  tersebut  memiliki  

resiko  tinggi  terhadap  terjadinya cedera pada anggota tubuh ataupun 

cedera pada otot rangka, selain itu aktivitas ini memerlukan energi yang 

cukup besar. Desain becak yang kurang baik membuat kondisi dan posisi 

kerja yang tidak  ergonomis,  sehingga  akan  memberikan  beban  kerja  

statis  pada  anggota  tubuh (Kusumo, 2008).  

Berdasarkan survei studi pendahuluan kepada 10 pengayuh becak 

dibeberapa pangkalan becak di Kota Malang diperoleh hasil sebagian 

besar pengayuh becak mengalami keluhan pada punggung ketika aktivitas 

fisik mereka terlalu berat. Hal ini mengindikasikan bahwa mereka 

berpotensi mengalami keluhan low back pain pada tubuhnya. Oleh karena 

itu peneliti tertarik untuk menganalisis Hubungan Posisi Duduk Terhadap 

Keluhan Low Back Pain  Pada Pengayuh Becak di Kota Malang. 

 

B. Rumusan Masalah  

Apakah ada hubungan posisi duduk terhadap keluhan Low Back 

Pain pada pengayuh becak di Kota Malang. 
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C. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan Umum  

Mengetahui hubungan posisi duduk terhadap keluhan Low Back Pain 

pada pengayuh becak di Kota Malang. 

2. Tujuan Khusus  

a. Mengidentifikasi angka kejadian Low Back Pain pada pengayuh 

becak di kota Malang. 

b. Mengidentifikasi posisi duduk terhadap keluhan Low Back Pain 

pada pengayuh becak di Kota Malang. 

c. Menganalisis posisi duduk terhadap keluhan Low Back Pain pada 

pengayuh becak di Kota Malang. 

 

D. Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian ini adalah : 

1. Bagi Penulis  

Mempelajari Low Back Pain lebih dalam sehingga dapat menjadi 

bekal untuk penulis setelah lulus nanti. 

2. Bagi Masyarakat  

Memberikan informasi yang benar pada pasien, keluarga, 

masyarakat sehingga dapat mengenal dan mengetahui gambaran Low 

Back Pain dalam pendekatan fisioterapi. 

3. Bagi Pendidikan  

Memberikan informasi ilmiah bagi penelitian mengenai Low Back 

Pain bagi penelitian selanjutnya. 
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4. Bagi Instusi Kesehatan  

Memberikan informasi obyektif mengenai Low Back Pain kepada 

tenaga medis, baik yang bekerja di puskesmas maupun rumah sakit. 

5. Bagi Fisioterapis  

Mengetahui secara mendalam mengenai Low Back Pain dan dapat 

digunakan dalam pelaksanaan terapi. 

 

E. Keaslian Penelitian  

Sejarah pengetahuan peneliti terdapat beberapa penelitian yang 

berhubungan dengan peneliti, yaitu : 

Tabel. 1.1 Keaslian Penelitian 

Nama , 
tahun 

Judul Metode Hasil Perbedaan 

Himawan 
et al 
(2009) 

Hubungan sikap 
dan posisi kerja 
dengan low back 
pain pada perawat 
di RSUD 
purbalingga 

Desain penelitian 
ini adalah 
deskriptif analitik 
dengan 
pendekatan cross 
sectional 

Didapatkah hasil 
bahwa 10 
responden 
mempunyai postur 
dan posisi kerja 
yang 
memungkinkan 
menyebabkan 
cidera 
musculoskeletal 
dan 6 respondent 
sedang menderita 
nyeri punggung 
bawah. Hasil test 
static Chi Square 
X

2
count= 1,208, nilai 

lebih rendah 
daripada X

2
table= 

untuk α = 0,05 
dapat disimpulkan 
bahwa tidak ada 
hubungan sikap dan 
posisi kerja dengan 
low back pain pada 
perawat di RSUD 
purbalingga 
 

a. Terdapat perbedaan 
pada variabel 
independen 

b. Terdapat perbedaan 
pada lokasi dan 
waktu penelitian 

c. Terdapat perbedaan 
pada analisa data 
menggunakan uji 
korelasi spearman 
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Nama , 
tahun 

Judul Metode Hasil Perbedaan 

Affan dan 
Farid 
(2014) 

Hubungan posisi 
duduk dengan nyeri 
punggung bawah 
pada penjahit 
vermak levis di 
pasar tanah pasir 
kelurahan 
penjaringan jakarta 
utara tahun 2014 

Desain penelitian 
ini adalah 
deskriptif analitik 
dengan 
pendekatan cross 
sectional 

Hasil penelitian 
menunjukkan rata-
rata skor posisi 
duduk sebesar 
(9,78  1,38) dan 
rata-rata skor nyeri 
punggung bawah 
sebesar (32,14   
4,66). Ho ditolak, 
sehingga terdapat 
hubungan yang 
bermakna antara 
posisi duduk 
dengan nyeri 
punggung bawah 
pada penjahit 
vermak levis di 
Pasar Tanah Pasir 
Kelurahan 
Penjaringan Jakarta 
Utara ( p < 0,05 ) 
 
 

a. Terdapat perbedaan 
pada variabel 
independen 

b. Terdapat perbedaan 
pada lokasi dan 
waktu  penelitian  

c. Terdapat perbedaan 
pada analisa data 
menggunakan uji 
korelasi spearman 
 

Zhem 
Roland et 
al (2016) 

Occupational 
Sitting Behavior 
and its Relationship 
Whit Back Pain - A 
Pilot Study 

Desain penelitian 
ini adalah 
experimental 
design 

Berkaitan dengan 
hasil kuisioner 
nyeri punggung. 
Diapatkan 
(82,7%) bahwa 
ada hubungan 
posisi kerja duduk 
dengan nyeri 
punggung pada 
pilot.  

a. Terdapat perbedaan 
pada variabel 
independen  

b. Terdapat perbedaan 
pada lokasi dan 
waktu penelitian  

c. Peneliti 
menggunakan 
metode cross-
sectional design 

d. Terdapat perbedaan 
pada analisa data 
menggunakan uji 
korelasi spearman 

Wulandari 
I.D (2010) 

Hubungan lama 
dan sikap duduk 
perkuliahan 
terhadap keluhan 
nyeri punggung 
bawah miogenik 
pada mahasiswa di 
Universitas 
Muhammadiyah 
Surakarta 

Desain penelitian 
ini adalah metode 
Correlasi 

Hasil analisis data 
statistic 
parametric dengan 
metode Correlasi 
Bivariat dengan 
bantuan komputer 
Program SPSS 
Versi 10  
diperoleh hasil 
output terlihat 
bahwa besar 
koefisien korelasi 

a. Terdapat perbedaan 
pada variabel 
independen  

b. Terdapat perbedaan 
pada lokasi dan 
waktu penelitian  

c. Peneliti 
menggunakan 
metode cross-
sectional design  
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Nama , 
tahun 

Judul Metode Hasil Perbedaan 

(r) antara lama 
dan sikap duduk 
perkiliahan 
terhadap keluhan 
nyeri punggung 
bawah miogenik 
adalah 0,600 
dengan nilai 
probabilitas = 
0,000 < 0,05 maka 
H0 ditolak yang 
berarti bahwa ada 
hubungan lama 
dan sikap duduk 
perkuliahan 
terhadap keluhan 
nyeri punggung 
bawah miogenik 
pada mahasiswa. 
Sedangkan 
besarnya pengaruh 
dihitung dari 
koefisien 
determinasi (r2) 
yaitu sebesar 
0,360 (0,745 x 
0,745) atau 
sebesar 36%. 
Dengan demikian 
dapat disimpulkan 
bahwa ada 
hubungan yang 
signifikan antara 
lama dan sikap 
duduk terhadap 
keluhan nyeri 
punggung 
miogenik pada 
mahasiswa. 
 

Wintoko 
Risal 
(2013) 

Hubungan duduk 
statis sebagai faktor 
risiko dengan 
terjadinya Nyeri 
Punggung Bawah 
pada supir bus di 
terminal Raja Basa 
Bandar Lampung 

Desain penelitian 
ini adalah 
deskriptif analitik 
dengan 
pendekatan cross 
sectional 

Hasil penelitian di 
dapatkan 
prevalensi 
kejadian nyeri 
punggung bawah 
pada supir bus 
sebesar 74% dan 
analisis data 
menggunakan tes 

a. Terdapat perbedaan 
pada variabel 
independen  

b. Terdapat perbedaan 
pada lokasi dan 
waktu penelitian  

c. Terdapat perbedaan 
pada analisa data 
menggunakan uji 
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Nama , 
tahun 

Judul Metode Hasil Perbedaan 

Chi-Square 
menunjukkan 
adanya hubungan 
antara duduk statis 
sebagai salah satu 
faktor resiko 
dengan kejadian 
Nyeri Punggung 
Bawah dengan 
nilai signifikansi 
korelasinya adalah 
0,001. 

korelasi spearman 
 

 


