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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Anatomi dan Fisiologi Tulang Belakang  

1. Anatomi Vertebra  

Tulang Belakang secara medis dikenal sebagai columna 

vertebralis (Malcolm, 2002). Rangkaian tulang belakang adalah 

sebuah struktur lentur yang dibentuk oleh sejumlah tulang yang 

disebut vertebra atau ruas tulang belakang. Diantara setiap dua ruas 

tulang belakang terdapat bantalan tulang rawan. Panjang rangkaian 

tulang belakang pada orang dewasa mencapai 57 sampai 67 

sentimeter. Seluruhnya terdapat 33 ruas tulang, 24 buah diantaranya 

adalah tulang terpisah dan 9 ruas sisanya dikemudian hari menyatu 

menjadi sakrum 5 buah dan koksigius 4 buah (Pearce, 2006). 

Tulang vertebra merupakan struktur komplek yang secara 

garis besar terbagi atas 2 bagian. Bagian anterior tersusun atas 

korpus vertebra, diskus intervertebralis (sebagai artikulasi), dan 

ditopang oleh ligamentum longitudinale anterior dan posterior. 

Sedangkan bagian posterior tersusun atas pedikel, lamina, kanalis 

vertebralis, serta prosesus tranversus dan spinosus yang menjadi 

tempat otot penyokong dan pelindung kolumna vertebrae. Bagian 

posterior vertebra antara satu dan lain dihubungkan dengan sendi 

apofisial (faset). Stabilitas vertebra tergantung pada integritas 

korpus vertebra dan diskus intervertebralis serta dua jenis jaringan 

penyokong yaitu ligamentum (pasif) dan otot (aktif) (Pearce, 

2006). 
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Gambar 2.1 Ruas – Ruas Tulang Belakang 

 (Pustekom Depdiknas 2008). 

 

Vertebra dikelompokan dan dinamai sesuai dengan daerah 

yang ditempatinya, yaitu: 

a. Vertebra Servikal  

Vertebra servikal terdiri dari tujuh tulang atau ruas tulang leher, 

ruas tulang leher adalah yang paling kecil. Ruas tulang leher pada 

umumnya mempunyai ciri badanya kecil dan persegi panjang, lebih 

panjang ke samping daripada ke depan atau ke belakang. Lengkungnya 

besar, prosesus spinosus atau taju duri ujungnya dua atau bivida. 

Prosesus transverses atau taju sayap berlubang-lubang karena banyak 

foramina untuk lewatnya arteri vertebralis (Pearce, 2006). 

b. Vertebra Torakalis  

Vertebra torakalis terdiri dari dua belas tulang atau nama 

lainnya ruas tulang punggung lebih besar dari pada yang 

servikal dan disebelah bawah menjadi lebih besar. Ciri khasnya 
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adalah badannya berbentuk lebar lonjong dengan faset atau 

lekukan kecil disetiap sisi untuk menyambung iga, lengkungnya 

agak kecil, taju duri panjang dan mengarah kebawah, sedangkan 

taju sayap yang membantu mendukung iga adalah tebal dan kuat 

serta memuat faset persendian untuk iga (Pearce, 2006). 

c. Vertebra Lumbalis  

Vetebra lumbalis terdiri dari lima ruas tulang atau nama 

lainnya adalah ruas tulang pinggang, luas tulang pinggang 

adalah yang terbesar. Taju durinya lebar dan berbentuk seperti 

kapak kecil. Taju sayapnya panjang dan langsing. Ruas kelima 

membentuk sendi dan sakrum pada sendi lumbo sacral 

(Pearce, 2006). 

d. Vertebra Sakralis  

Vertebra sakralis terdiri dari lima ruas tulang atau nama 

lainnya adalah tulang kelangkang. Tulang kelangkang 

berbentuk segi tiga dan terletak pada bagian bawah kolumna 

vertebralis, terjepit diantara kedua tulang inominata. Dasar 

dari sakrum terletak di atas dan bersendi dengan vertebra 

lumbalis kelima dan membentuk sendi intervertebral yang 

khas. Tapi anterior dari basis sakrum membentuk 

promontorium sakralis. Kanalis sakralis terletak dibawah 

kanalis vertebra. Dinding kanalis sakralis berlubang-lubang 

untuk dilalui saraf sakral. Taju duri dapat dilihat pada 

pandangan posterior dan sakrum. 



12 
 

e. Vertebra Kosigeus  

Vertebra Kosigeus nama lainnya adalah tulang 

tungging. Tulang tungging terdiri dari empat atau lima 

vertebra yang rudimenter yang bergabung menjadi satu 

(Pearce, 2006). 

Fungsi dari kolumna vertebralis atau rangkaian tulang 

belakang adalah bekerja sebagai pendukung badan yang 

kokoh sekaligus juga bekerja sebagai penyangga dengan 

perantaraan tulang rawan cakram intervertebralis yang 

lengkungannya memberi fleksibilitas dan memungkinkan 

membengkok tanpa patah. Cakramnya juga berguna untuk 

menyerap goncangan yang terjadi bila menggerakan berat 

seperti waktu berlari dan meloncat, dan dengan demikian 

otak dan sumsum tulang belakang terlindung terhadap 

goncangan. Gelang panggul adalah penghubung antara 

badan dan anggota bawah. Sebagian dari kerangka axial, 

atau tulang sakrum dan tulang koksigeus, yang letaknya 

terjepit antara dua tulang koxa, turut membentuk tulang ini. 

Dua tulang koxa itu bersendi satu dengan lainnya di tempat 

simfisis pubis (Pearce, 2006). 

2. Artikulasio 

Permukaan atas dan bawah korpus dilapisi oleh kartilago 

hialin dan dipisahkan oleh discus intervertebralis dan 

fibroblastilaginosa. Tiap discus memiliki anulus fibrosus di perifer 
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dan nukleus pulposus yang lebih lunak di tengah yang terletak 

lebih dekat ke bagian belakang daripada bagian depan discus. 

Nukleus pulpsus kaya akan glikosaminoglikan sehingga memiliki 

kandungan air yang tinggi, namun kandungan air ini berkurang 

dengan bertambahnya usia. Kemudian nukleus bisa mengalami 

hernia melalui anulus fibrosus, berjalan ke belakang (menekan 

medula spinalis) atau ke atas (masuk ke korpus vertebralis – nodus 

Schmorl). Diskus vertebra lumbalis dan servikalis paling tebal, 

karena ini paling banyak bergerak (Faiz dan Moffat, 2004). 

Persendian pada korpus vertebra adalah symphysis (articulation 

cartilaginosa sekunder) yang dirancang untuk menahan berat tubuh 

dan memberikan kekuatan. Permukaan yang berartikulasio pada 

vertebra yang berdekatan dihubungkan oleh diskus IV dan ligamen. 

Discus IV menjadi perlengketan kuat di antara korpus vertebra, yang 

menyatukannya menjadi kolummna semirigid kontinu dan 

membentuk separuh inferoir batas anterior foramen IV. Pada agregat, 

discus merupakan kekuatan (panjang) kolumna vertebralis. Selain 

memungkinka gerakan di antara vertebra yang berdekatan, 

deformabilitas lenturnya memungkinkan discus berperan sebagai 

penyerap benturan (Moore dan Dalley, 2013). 

3. Ligamentum  

Vertebra lumbal agar dapat stabil dibantu oleh ligamen-

ligamen yang berada di lumbal. Berikut adalah sistem ligamen 

yang ada pada vertebra lumbal : 
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a. Ligamen utama dari vertebra lumbal (lumbar spine) adalah 

ligamen longitudinal anterior. Ligamen ini berfungsi sebagai 

stabilisator pasif pada saat gerakan ekstensi lumbal dan 

merupakan ligamen yang tebal dan kuat. 

b. Ligamen longitudinal posterior merupakan ligamen yang 

berperan sebagai stabilisator pasif saat gerakan fleksi lumbal. 

Ligamen ini mengandung serabut saraf afferent nyeri 

sehingga bersifat sensitif dan banyak memiliki sirkulasi 

darah. 

c. Ligamen flavum merupakan ligamen yang mengandung 

serabut elastin lebih banyak daripada serabut kolagen jika 

dibandingkan dengan ligamen lainnya di vertebra. Ligamen 

flavum memiliki fungsi dalam mengontrol gerakan fleksi 

lumbal. 

d. Ligamen supraspinosus dan interspinosus merupakan 

ligamen yang berperan dalam gerakan fleksi lumbal. Ligamen 

intertransversal merupakan ligamen yang berfungsi untuk 

mengontrol gerakan lateralfleksi pada daerah lumbal kearah 

kontralateral (Anshar dan Sudaryanto, 2011). 

4. Otot – otot Vertebra Lumbal  

a. Erector spine  

Merupakan kelompok otot yang luas dan terletak dalam 

facia  lumbodorsal, serta muncul dari suatu aponeurosis  pada 

sacrum, crista illiaca dan procesus spinosus thoraco lumbal. 



15 
 

Kelompok otot ini terbagi atas beberapa otot yaitu: a. M. 

Longissimmus, b. M. Iliocostalis, c. M. Spinalis. Kelompok otot 

ini  merupakan  penggerak  utama  pada  gerakan ekstensi lumbal  

dan  sebagai  stabilisator  vertebra  lumbal  saat  tubuh  dalam 

keadaan  tegak.  Kerja  otot  tersebut  dibantu  oleh  M.  

transverso spinalis  dan  paravertebral  muscle  (deep  muscle) 

seperti M. intraspinalis dan M. intrasversaris, M. trasversus 

abdominal, M. lumbal multifidus, M. diafragma, M. pelvic floor 

(Ansar dan Sudaryanto, 2011). 

b. Abdominal  

Merupakan kelompok otot ekstrinsik yang membentuk 

dan memperkuat  dinding abdominal. Ada  4 otot abdominal 

yang penting dalam fungsi spine, yaitu M. rectus abdominis, 

M. obliqus external, M. obliqusinternal dan M. transversalis  

abdominis (global muscle).  Kelompok  otot  ini  merupakan 

fleksor trunk yang sangat kuat dan berperan dalam 

mendatarkan kurva lumbal. Di samping itu M. obliqus 

internal dan external berperan pada rotasi trunk (Ansar dan 

Sudaryanto, 2011). 

c. Deep lateral muscle  

Merupakan kelompok otot intrinstik pada bagian lateral 

lumbal yang terdiri dari Musculus Quadratus Lumborum dan 

Musculus Psoas, kelompok otot ini berperan  pada  gerakan  

lateral fleksi  dan rotasi lumbal (Ansar dan Sudaryanto, 

2011). 
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5. Persarafan Vertebra  

Sendi-sendi di antara korpora vertebra dipersarafi oleh ramus 

meningei kecil setiap nervus spinalis (Gambar 2.2). Sendi-sendi di 

antara prosesus artikularis dipersarafi oleh cabang-cabang dari 

ramus posterior nervus spinalis. 

 
Gambar 2.2 Persarafan sendi-sendi vertebra. Pada tingkat 

vertebra tertentu, sendi menerima serabut saraf dari dua nervus 

spinalis yang berdekatan 

 (Sumber : Snell, 2003). 

 

6. Biomekanik Vertebra Lumbal 

Diskus intervertebralis berperan untuk menstabilkan dan 

mempertahankan satu pola garis lurus vertebra dengan cara 

menjangkarkan antara satu diskus dengan diskus yang lainnya. 

Selain itu, diskus intervertebralis juga berperan dalam penyerapan 

energi, pendistribusian beban tubuh, dan menjaga fleksibilitas 

vertebra. Struktur diskus terdiri atas cincin luar (anulus fibrosus) 

yang mengelilingi substansi gelatin lunak, yang disebut nukleus 
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pulposus. Prosesus transversus merupakan titik penting bagi 

ligamen dan otot untuk memulai gerakan vertebra. Titik ini 

berperan untuk menjaga stabilisasi. Ligamen di sekitar vertebra 

memandu gerakan segmental, berkontribusi untuk menjaga 

stabilitas instrinsik vertebra dengan cara membatasi gerakan yang 

berlebihan. Ada dua sistem utama ligamen di vertebra, yaitu sistem 

intrasegmental dan intersegmental. Sistem intrasegmental, yang 

terdiri dari ligamentum flavum, kapsul faset, ligamen interspinosus 

dan ligamen intertransversus, berfungsi memegang satu vertebra 

secara bersama–masa. Sistem intersegmental tidak hanya 

memegang satu vertebra, tapi juga ligamentum longitudinal 

anterior dan posterior serta supraspinosus. 

Gerakan intervetebralis memiliki enam derajat kebebasan yaitu 

rotasi dan translasi sepanjang sumbu inferior–superior, medial–

lateral dan posterior–anterior. Kondisi vertebra akan berubah 

secara dinamis ketika fleksi dan ekstensi (Rahim, 2012). 

a. Gerakan fleksi lumbal 

Gerakan ini menempati bidang sagital dengan axis 

gerakan frontal. Sudut yang normal gerakan fleksi lumbal 

sekitar 60°. Gerakan ini dilakukan oleh otot fleksor yaitu 

otot rectus abdominis dibantu oleh otot-otot esktensor 

spinal (Kapanji, 2010). 
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b. Gerakan ekstensi lumbal 

Gerakan ini menempati bidang sagital dengan axis 

frontal, sudut ekstensi lumbal sekitar 35°. Gerakan ini 

dilakukan oleh otot spinalis dorsi, otot longisimus dorsi dan 

iliococstalis lumborum (kapanji, 2010). 

c. Gerakan rotasi lumbal 

Terjadi di bidang horizontal dengan aksis melalui 

processus spinosus dengan sudut normal yang dibentuk 45° 

dengan otot pergerakan utama M. iliocostalis lumborum 

untuk rotasi ipsi leteral dan kontra lateral, bila otot 

berkontraksi terjadi rotasi ke pihak berlawanan oleh M. 

obliques eksternal abdominis. Gerakan ini dibatasi oleh 

rotasi samping yang berlawanan dan ligamen interspinosus 

(Kapanji, 2010). 

d. Gerakan lateral fleksi lumbal 

Gerakan pada bidang frontal dan sudut normal yang di 

bentuk sekitar 30° dengan otot pergerakan m. 

Abliquesinternus abomiminis, m rektus abdominis.Pada 

posisi normal, seharusnya semua komponen struktur 

stabilitator terjadi harmonisasi gerak, yaitu antara otot dan 

ligamen. Bagian lumbal mempunyai kebebesan yang besar 

sehingga kemungkinan terjadinya cidera yang besar 

walaupun tulang-tulang vertebra dan ligament di daerah 

punggung lebih kokoh (Cailliet, 2003). Posisi berdiri sudut 

normal lumbosakral untuk laki-laki 30° dan wanita 34°. 
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Semakin besar sudut lumbosacral, semakin besar kurva 

lordosis, begitu pula sebaliknya (kepandji, 2010). 

B. Low Back Pain  

1. Definisi  

Low back pain (LBP) didefinisikan sebagai nyeri, ketegangan 

otot atau kekakuan lokal di bawah batas kosta dan diatas yang 

glutealis rendah lipatan, dengan atau tanpa sakit kaki. Hal ini dapat 

diklasifikasikan sebagai LBP nonspesifik, kondisi serius, atau 

sebagai sindrom radikuler. Klasifikasi LBP sebagai akut atau 

kronis dapat menjadi bantuan yang berguna untuk prognosis untuk 

membimbing manajemen. Hal ini sering diklasifikasikan sebagai 

akut (kurang dari 6 minggu), sub-akut (6- 12 minggu), dan kronis 

(lebih dari 12 minggu) (Almoallim et al, 2014). 

2. Prevalensi  

Di Inggris dilaporkan prevalensi nyeri punggung bawah 

(NPB) pada populasi lebih kurang 16.500.000 per tahun, yang 

melakukan konsultasi ke dokter umum lebih kurang antara 3-7 juta 

orang. Penderita nyeri punggung bawah yang berobat jalan berkisar 

1.600.000 orang dan yang dirawat di Rumah Sakit lebih kurang 

100.000 orang. Dari keseluruhan nyeri punggung bawah, yang 

mendapat tindakan operasi berjumlah 24.000 orang pertahunnya. 

Di Amerika Serikat dilaporkan 60-80% orang dewasa pernah 

mengalami nyeri punggung bawah, keadaan ini menimbulkan 

kerugian yang cukup banyak untuk biaya pengobatan dan 

kehilangan jam kerja (Yanra, 2015). 
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Sementara di Indonesia berdasarkan data dari hasil studi 

Depetemen Kesehatan tahun 2005 menujukkan bahwa sekitar 

20,5% penyakit yang diderita pekerja sehubungan dengan 

pekerjaan menyebabkan nyeri punggung bawah di jumpai 

dikalangan masyarakat dan di perkirakan mengenai 65% dari 

seluruh populasi (Rahim, 2012). 

3. Klasifikasi 

 Internasional Association for the Study of Pain membagi low 

back pain ke dalam: 

a. Akut  

Low Back Pain akut, telah dirasakan kurang dari 3 bulan 

(Yuliana, 2011). 

b. Subakut 

Low back pain subakut telah dirasakan minimal 5-7 minggu, 

tetapi tidak lebih dari 12 minggu (Yuliana, 2011). 

c. Kronik  

LowBack Pain kronik, telah dirasakan sekurangnya 3 bulan 

(Yuliana, 2011). 

Menurut Flex Free (2016), terdapat tiga klasifikasi umum nyeri 

punggung bawah dan nyeri pinggang. 

a. Nyeri punggung aksial  

Nyeri punggung aksial (axial back pain) merupakan jenis 

yang paling umum dari nyeri punggung bawah, dan sifatnya 

non-spesifik yang artinya bahwa struktur anatomi yang 
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bertanggung jawab atas rasa sakit tidak diidentifikasi karena 

gejala biasanya terbatas dan mereda dengan sendirinya. 

Sekitar 90% pasien dengan nyeri punggung bawah aksial 

sembuh dalam enam minggu. 

 
Gambar 2.3 Nyeri punggung aksial 

(sumber: Free, 2016) 

 

Tanda tanda nyeri aksial: 

a) Nyeri punggung dapat berbentuk tajam atau tumpul, 

terus menerus atau hilang timbul 

b) Nyeri punggung yang semakin parah dengan kegiatan 

tertentu (misalnya olahraga tertentu) 

c) Nyeri punggung yang semakin parah dengan posisi 

tertentu (misalnya duduk untuk waktu yang lama) 

d) Nyeri punggung yang hilang dengan istirahat 
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e) Nyeri punggung terbatas pada daerah punggung bawah. 

Tidak seperti masalah punggung bawah lainnya, jenis 

nyeri ini tidak dirasakan sampai gluteal, paha dan kaki, 

atau area tubuh lainnya. 

Berbagai struktur di punggung dapat menyebabkan nyeri 

punggung aksial atau mekanik, sepeti degenerasi diskus, masalah 

sendi facet, kerusakan jaringan lunak, ketegangan otot, ligamen, 

dan tendon, dan seringkali sulit mengidentifikasi truktur anatomi 

sebagai penyebab yang mendasari nyeri pasien. 

b. Nyeri punggung alih (referred back pain) 

Tipe nyeri punggung bawah yang lain adalah nyeri 

punggung alih. Nyeri punggung alih ini bervariasi, berkaitan 

dengan tingkat keparahan dan kualitasnya. Jenis nyeri 

punggung alih ini berbeda dengan jenis nyeri punggung 

aksial atau nyeri punggung radikuler. 

 
Gambar 2.4 Daerah pembagian persyararafan 

(sumber: Free, 2016) 
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Tanda tanda nyeri punggung alih: 

a) Rasa nyeri di punggung cenderung ringan, dirasakan 

sebagai rasa pegal, menjengkelkan dan berpindah 

(bergerak di sekitar), sifatnya hilang timbul. 

b) Rasa nyeri dirasakan di punggung bawah dan di daerah 

pangkal paha, gluteal, dan paha atas dan jarang sampai lutut. 

c) Rasa sakit dirasakan di area yang lebih luas karena 

adanya interkoneksi yang luas dari saraf sensorik yang 

mempersarafi banyak jaringan dari punggung bawah, 

panggul dan paha. Cedera pada salah satu struktur 

dapat menyebabkan rasa sakit di struktur lainnya. Nyeri 

alih berbeda dengan nyeri karena “saraf terjepit”. 

Perbedaan antara nyeri alih dan nyeri radikuler sangat 

penting karena berbeda pengobatannya. 

 
Gambar 2.5 Referred pain 

(sumber: Free, 2016) 
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c. Nyeri punggung radikuler  

Nyeri punggung radikuler merupakan bentuk nyeri 

punggung bawah yang lain. Nyeri punggung radikuler sering 

timbul sebagai akibat kompresi (jepitan) atau peradangan dan 

atau cedera pada saraf tulang belakang. 

 

Gambar 2.6 Penjempitan saraf 

(sumber: Free, 2016) 

Sifat dari nyeri radikuler: 

a) Rasa sakit akan dipancarkan ke bagian belakang kaki 

hingga ke betis atau kaki, langsung sepanjang 

perjalanan dari akar saraf tertentu tulang belakang. 

Dalam bahasa awam disebut linu panggung (sciatica) 

b) Rasa sakit pada nyeri punggung radikuler sering mendalam 

dan menetap dan biasanya dapat dipicu dengan kegiatan 

atau posisi tertentu, seperti duduk atau berjalan. 

c) Nyeri punggung radikuler dapat disertai dengan mati rasa 

dan kesemutan, kelemahan otot dan hilangnya refleks 

tertentu. Ketika telah terjadi disfungsi saraf sering disebut 

“radiculopathy”. 
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Gambar 2.7 Penyebaran luas daerah persyarafan nyeri 

(sumber: Free, 2016) 

 

Linu panggul atau sering disebut dengan istilah sciatica, 

adalah salah satu benuk yang paling umum dari nyeri punggung 

radikuler yang disebabkan oleh kompresi saraf tulang belakang di 

daerah punggung bawah. Linu panggung atau sciatica sering 

disebabkan oleh kompresi akar saraf tulang belakang yang lebih 

rendah yaitu pada lumbal 5 (L5) dan sakral 1 (S1). 

4. Patologi 

Pada kondisi nyeri punggung bawah pada umumnya otot 

ekstensor lumbal lebih lemah dibanding otot fleksor, sehingga tidak 

kuat mengangkat beban. Otot sendiri sebenarnya tidak jelas sebagai 

sumber nyeri, tetapi muscle spindles jelas di inervasi sistem saraf 

simpatis. Hiperaktifitas kronik, muscle spindles mengalami spasme 

sehingga mengalami nyeri tekan. Perlengketan otot yang tidak 

sempurna akanmelepaskan pancaran rangsangan saraf berbahaya 
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yang mengakibatkan nyeri sehingga menghambat aktivitas otot 

(Soedomo, 2002). 

5. Etiologi   

Nyeri punggung dapat disebabkan oleh berbagai kelainan yang 

terjadi pada tulang belakang, otot, diskus intervertebralis, sendi, 

maupun struktur lain yang menyokong tulang belakang. Kelainan 

tersebut antara lain: 

a. Kelainan kongenital: spondilosis dan spondilolistesis, 

kiposkoliosis, spina bifida, gangguan korda spinalis 

b. Trauma minor: regangan, cedera whiplash 

c. Fraktur: traumatik yaitu jatuh, kecelakaan kendaraan 

bermotor, atraumatik yaitu osteoporosis, infiltrasi 

neoplastik, steroid eksogen 

d. Herniasi diskus intervertebral  

e. Degeneratif: kompleks diskus-osteofit, gangguan diskus 

internal, stenosis spinalis dengan klaudikasio neurogenik, 

gangguan sendi vertebral, gangguan sendi atlantoaksial 

(misalnya arthritis reumatoid)  

f. Arthritis: spondilosis, artropati facet atau sakroiliaka, 

autoimun (misalnya ankylosing spondilitis, sindrom reiter)  

g. Neoplasma: metastasis, hematologic, tumor tulang primer 

h. Infeksi atau inflamasi: osteomyelitis vertebral, abses 

epidural, sepsis diskus, meningitis, arachnoiditis lumbalis  

i. Metabolik: osteoporosis, hiperparatiroid, imobilitas, osteosklerosis 
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j. Vaskular: aneurisma aorta abdominal, diseksi arteri vertebral  

k. Lainnya: nyeri alih dari gangguan visceral, sikap tubuh, psikiatrik, 

pura-pura sakit, sindrom nyeri kronik (Fauci et al., 2008). 

6. Faktor Resiko   

Faktor risiko  terjadinya low back pain dapat dibedakan 

menjadi tiga faktor, antara lain yakni : 

1) Faktor individu  

a. Usia 

 Sejalan dengan meningkatnya usia akan terjadi 

degenerasi pada tulang dan keadaan ini mulai terjadi disaat 

seseorang berusia 30 tahun. Pada usia 30 tahun terjadi 

degenerasi yang berupa kerusakan jaringan, penggantian 

jaringan menjadi jaringan parut, dan pengurangan cairan. 

Hal tersebut menyebabkan stabilitas pada tulang dan otot 

menjadi berkurang. Semakin tua seseorang, semakin tinggi 

resiko orang tersebut mengalami penurunan elastisitas 

pada tulang yang menjadi pemicu timbulnya gejala LBP. 

 Pada umumnya keluhan muskuloskeletal mulai 

dirasakan pada usia kerja yaitu 25-65 tahun, menunjukkan 

insiden LBP tertinggi pada umur 35-55 tahun dan semakin 

meningkat dengan bertambahnya umur (Andini, 2015). 

b. Indeks Masa Tubuh (IMT) 

 Berdasarkan hasil penelitian Purnamasari (2010) 

seseorang yang overweight lebih berisiko 5 kali 
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menderita LBP dibandingkan dengan orang yang 

memiliki berat badan ideal. Semakin berat badan 

bertambah, tulang belakang akan tertekan dalam 

menerima beban sehingga menyebabkan mudahnya 

terjadi kerusakan pada struktur tulang belakang. Salah 

satu daerah pada tulang belakang yang paling berisiko 

akibat efek dari obesitas adalah verterbra lumbal. 

c. Jenis Kelamin 

Secara fisiologis kemampuan otot wanita lebih 

rendah daripada pria. Pada wanita keluhan ini sering 

terjadi misalnya pada saat mengalami siklus menstruasi, 

selain itu proses menopause juga dapat menyebabkan 

kepadatan tulang berkurang akibat penurunan hormon 

estrogen sehingga memungkinkan terjadinya nyeri 

pinggang (Andini, 2015). 

d. Merokok  

 Hubungan antara kebiasaan merokok dengan 

keluhan otot pinggang adalah karena nikotin pada rokok 

dapat menyebabkan berkurangnya aliran darah ke 

jaringan. Selain itu, merokok juga dapat menyebabkan 

berkurangnya kandungan mineral pada tulang sehingga 

menyebabkan  nyeri akibat terjadinya keretakan atau 

kerusakan pada tulang (Kantana, 2010). 
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e. Masa Kerja  

 Semakin lama masa bekerja atau semakin lama 

seseorang terpajan faktor risiko maka semakin besar pula 

risiko untuk mengalami LBP, dikarenakan nyeri 

punggung merupakan penyakit kronis yang 

membutuhkan waktu lama untuk berkembang dan 

menimbulkan manifestasi klinis (Umami, Hartanti, dan 

Dewi, 2013). 

2) Faktor Pekerjaan  

a. Beban Kerja 

 Beban kerja merupakan sejumlah kegiatan yang 

harus diselesaikan oleh individu atau kelompok, selama 

periode waktu tertentu dalam keadaan normal. Pekerjaan 

atau gerakan yang menggunakan tenaga besar akan 

memberikan beban mekanik yang besar terhadap otot, 

tendon, ligamen, dan sendi. Beban yang berat akan 

menyebabkan iritasi, inflamasi, kelelahan otot, kerusakan 

otot, tendon, dan jaringan lainnya (Harrianto, 2007). 

b. Posisi Kerja 

 Bekerja dengan posisi janggal dapat meningkatkan 

jumlah energi yang dibutuhkan dalam bekerja. Posisi 

janggal adalah posisi tubuh yang tidak sesuai pada saat 

melakukan pekerjaan sehingga dapat menyebabkan 

kondisi dimana transfer tenaga dari otot ke jaringan 
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rangka tidak efisien sehingga mudah menimbulkan 

kelelahan. Pekerjaan yang termasuk dalam posisi janggal 

yakni pengulangan atau waktu lama dalam posisi 

menggapai, berputar, memiringkan badan, berlutut, 

jongkok, memegang dalam posisi statis, dan menjepit 

dengan tangan. Posisi ini melibatkan beberapa area tubuh 

seperti bahu, punggung, dan lutut karena daerah inilah 

yang paling sering mengalami cedera (Andini, 2015). 

c. Repetisi  

 Repitisi adalah pengulangan gerakan kerja dengan 

pola yang sama. Dampak gerakan berulang akan meningkat 

bila gerakan tersebut dilakukan dengan postur janggal 

dengan beban yang berat dalam waktu yag lama. Keluhan 

otot terjadi karena otot menerima tekanan akibat beban 

terus-menerus tanpa memperoleh kesempatan untuk 

relaksasi (Andini, 2015). 

d. Durasi  

 Durasi  didefinisikan sebagai  durasi  singkat  jika  

<1  jam  per hari,  durasi  sedang  yaitu  1-2 jam  per hari 

dan durasi lama  yaitu  >2  jam  per hari. Durasi 

terjadinya  postur  janggal yang  berisiko  bila  postur  

tersebut dipertahankan lebih dari 10 detik. Risiko 

fisiologis utama yang dikaitkan  dengan gerakan yang 

selama berkontraksi  otot memerlukan  oksigen, jika  
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gerakan berulang terlalu cepat  sehingga  oksigen belum 

mencapai jaringan maka akan terjadi kelelahan otot 

(Andini, 2015). 

3) Faktor Lingkungan Fisik  

a. Getaran  

Getaran berpotensi menimbulkan keluhan LBP 

ketika seseorang mengahabiskan waktu lebih banyak di 

kendaraan atau lingkungan kerja yang memiliki hazard 

getaran. Selain itu getaran dapat menyebabkan kontraksi 

otot meningkat yang menyebabkan peredaran darah tidak 

lancar, penimbunan asam laktat meningkat dan akhirnya 

timbul rasa nyeri (Andini, 2015). 

b. Kebisingan  

Kebisingan yang ada di lingkungan kerja juga bisa 

mempengaruhi performa kerja. Kebisingan secara tidak 

langsung dapat memicu dan meningkatkan rasa nyeri 

LBP yang dirasakan pekerja karena bisa membuat stres 

pekerja saat berada di lingkungan kerja yang tidak baik 

(Andini, 2015). 

7. Tanda dan Gejala Low Back Pain Miogenik 

Tanda dan gejala dari nyeri punggung bawah miogenik adalah 

adanya nyeri otot atau yang dikenal sebagai nyeri miogenik, yaitu 

nyeri yang bersifat tidak wajar serta tidak sesuai dengan distribusi 

saraf dan menimbulkan reaksi nyeri yang berlebih. Nyeri miogenik 
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yang khas ditandai dengan adanya nyeri tekan pada daerah yang 

bersangkutan (trigger point), adanya keterbatan gerak (loss of range 

of motion), dan adanya spasme pada otot punggung bawah (Soedomo, 

2002). 

C. Ergonomi 

1. Pengertian  

Istilah ergonomi berasal dari bahasa yunani yaitu ergon dan 

nomos yang mempunyai arti ergon = kerja, nomos= hukum, sehingga 

ergonomi secara bahasa adalah hukum kerja (Notoatmodjo, 2010). 

Ergonomi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang hubungan 

kenyamanan dan efektivitas sebuah alat kerja dengan manusia sebagai 

pemakainya, dengan penerapan ergonomi ini, maka akan tercipta 

lingkungan kerja yang aman, sehat, dan nyaman sehingga kerja 

menjadi lebih produktif dan efisien serta adanya jaminan kualitas 

kerja (Achiraeniwati dan Rejeki, 2010). 

2. Tujuan  

Secara umum tujuan ergonomi adalah: 

a. Meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental melalui upaya 

pencegahan cidera dan penyakit akibat kerja, menurunkan beban 

kerja fisik dan mental, mengupayakan promosi dan kepuasan kerja. 

b. Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui peningkatan 

kualitas kontak sosial dan mengkoordinasi kerja secara tepat, 

guna meningkatkan jaminan sosial baik selama kurun waktu 

usia produktif maupun setelah tidak produktif. 
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c. Menciptakan kesimbangan rasional antara aspek teknis, 

ekonomis, dan anropologis dari setiap sistem kerja yang 

dilakukan sehingga tercipta kualitas kerja dan kualitas hidup 

yang tinggi (Tarwaka, Bakri dan Sudiajeng, 2004). 

Beberapa macam posisi duduk adalah sebagai  berikut: 

(Prajoto, 2007) 

1) 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. 

2) Duduk condong kedepan  

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. 

3) 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. 
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3. Ergonomi Duduk 

Ergonomi duduk yang baik yaitu dengan kaki tidak terbebani 

dengan berat tubuh dan posisi stabil selama beraktifitas sambil duduk. 

Duduk memerlukan lebih sedikit energi daripada berdiri karena hal itu 

dapat mengurangi banyaknya beban otot statis pada kaki. Kegiatan yang 

dilakukan sambil duduk harus dilakukan secara ergonomi sehingga dapat 

memberikan kenyamanan dalam bekerja. Sikap duduk yang keliru 

merupakan penyebab adanya masalah–masalah punggung. Hal ini dapat 

terjadi karena tekanan padabagian tulang belakang akan meningkat pada 

saat duduk dibandingkan dengansaat berdiri ataupun berbaring. Jika 

diasumsikan tekanan tersebut sekitar 100%, maka cara duduk yang tegang 

atau kaku (erect posture) dapat menyebabkan tekanan tersebut mencapai 

140% dan cara duduk yang dilakukan dengan membungkuk kedepan 

menyebabkan tekanan tersebut sampai 190% (Nurmianto, 2004). 

Duduk dalam posisi yang baik (rileks) sangat penting sebab 

jaringan pada tulang belakang terhubung dengan ligamen dapat 

memicu rasa sakit jika posisi tidak tepat. Duduk membungkuk 

dapat meningkatkan aktifitas otot >25% dari berat badan 

sedangkan duduk tegak aktifitas ototnya =25% berat badan. Duduk 

rileks dapat mengurangi resiko terjadinya nyeri punggung bawah. 

Nyeri lebih sering terjadi pada posisi tegak dan membungkuk 

karena pada posisi ini otot-otot erektor spina lebih sering 

berkontraksi sehingga lebihcepat terjadi ketegangan yang 

berlebihan (Sari, Mogi dan Angliadi, 2015). 
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Gambar 2.8 Sikap Tubuh 

(sumber: Irzal, 2016) 

 

4. Lama Bekerja   

Lama bekerja dalam hubungan pelaksanaan tugas dan 

pemeliharaan keadaan tubuh tetap bertalian dengan pekerjaan 

sewaktu-waktu menurut beban kerja, pekerjaan dalam sehari, 

seminggu, dan lain-lain. Lamanya seseorang bekerja sehari secara 

baik pada umumnya 6-8 jam dan sisanya untuk istirahat atau 

kehidupan keluarga dan masyarakat. Memperpanjang waktu kerja 

lebih dari itu biasanya disertai menurunnya efisiensi, timbulnya 

kelelahan, penyakit dan kecelakaan. Penelitian-penelitian 

menunjukkan bahwa pengurangan jam kerja dari 8¾ ke 8 jam 

disertai meningkatnya efisiensi hasil per waktu dengan kenaikan 

produktivitas 3%-10%. Kecenderungan ini lebih terlihat pada 

pekerjaan yang dilakukan dengan tangan. Dalam hal lamanya kerja 

melebihi ketentuan-ketentuan yang ada, perlu di atur waktu 

istirahat khusus dengan mengadakan organisasi kerja secara khusus 

pula. Pengaturan yang demikian bertujuan agar kemampuan kerja 
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dan kesegaran jasmani serta rohani dapat dipertahankan 

(Suma‟mur, 2009). 

Bekerja dengan posisi duduk yang salah dalam waktu yang 

terlalu lama akan menyebabkan ketegangan otot-otot dan 

perenggangan ligamentum longitudinal posterior pada tulang 

belakang. Posisi tubuh yang salah selama duduk membuat tekanan 

abnormal dari jaringan sehingga menyebabkan rasa sakit pada 

punggung bawah. Dalam keadaan posisi duduk otot yang bekerja 

adalah otot punggung dan otot abdominal sebagai penyeimbang 

dari kerja erektor spine. Bekerja dalam posisi duduk akan 

menimbulkan kelemahan otot perut dan punggung serta 

meningkatkan tekanan pada tulang belakang, gangguan fungsi 

tersebutlah yang menyebabkan ketidakseimbangan otot perut dan 

punggung yang menyangga tulang belakang (Pratiwi et al., 2009). 

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan 

antara lama duduk dengan LBP. Orang yang bekerja dengan posisi 

duduk selama 12 jam waktu kerja atau lebih memiliki risiko relatif 

1,6 lebih besar untuk terjadinya LBP. LPB tidak meningkat selama 

duduk satu jam per hari. Namun LBP berhubungan dengan duduk 

lebih dari 4 jam. Penelitian terhadap murid sekolah juga ditemukan 

di Skandinavia sebanyak 41,6% yang menderita LBP selama 

duduk di kelas yang terdiri dari 30% murid yang duduk selama 1 

jam dan 70% murid yang duduk lebih dari 1 jam (Samara, 2004). 
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D. Metode Penilaian Risiko Ergonomi 

1. REBA (Rapid Entire Body Assesment) 

Metode REBA adalah suatu alat analisa postural yang sangat 

sensitif terhadap pekerjaan yang melibatkan perubahan mendadak 

dalam posisi, biasanya sebagai akibat dari penanganan kontainer yang 

tidak stabil atau tidak terduga. Penerapan metode ini ditujukan untuk 

mencegah terjadinya resiko cedera yang berkaitan dengan posisi, 

terutama pada otot-otot skeletal. Metode ini dapat berguna untuk 

melakukan pencegahan risiko dan dapat sebagai peringatan bahwa 

terjadi kondisi kerja yang tidak tepat di tempat kerja (Tarwaka, 2010). 

Metode REBA, memungkinkan dilakukan suatu analisis secara 

bersama dari posisi yang terjadi pada anggota tubuh bagian atas 

(lengan, lengan bawah, dan pergelangan tangan), badan, leher dan 

kaki. Metode ini juga mendefinisikan faktor-faktor lainnya yang 

dianggap dapat menentukan untuk penilaian akhir dari postur tubuh, 

seperti: beban, atau force atau gaya yang dilakukan, jenis pegangan 

atau jenis aktivitas otot yang dilakukan oleh pekerja. Hal ini 

memungkinkan untuk mengevaluasi baik posisi statis dan dinamis, 

dan keadaan yang dapat menunjukkan adanya perubahan secara tiba-

tiba pada postur atau posisi tidak stabil (Hignet, 2000). 

Keistimewaan aplikasi metode REBA untuk membantu 

mempermudah implementasi di lapangan, sebagai berikut: (Tarwaka, 2010) 

a. Metode REBA merupakan metode yang sangat efektif untuk 

mengevaluasi resiko, khususnya pada system muskuloseletal. 
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b. Metode REBA membagi menjadi segmen-segmen tubuh yang 

akan diberi kode secara mandiri, dan mengevaluasi baik anggota 

badan bagian atas dan badan bagian bawah. 

c. Metode ini, digunakan untuk menganalisis pengaruh pada beban 

postural selama pergerakan yang dilakukan dengan tangan atau 

bagian tubuh lainnya. 

d. Metode ini, dianggap relevan untuk jenis kontainer yang 

mempunyai pegangan. 

e. Penilaian dilakukan terhadap aktivitas otot yang disebabkan oleh 

posisi tubuh statis, dinamis, atau karena terjadinya perubahan 

postur yang salah. 

f. Hasilnya adalah untuk menentukan tingkat risiko cedera dan 

menetapkan tidakan perbaikan segera untuk mencegah 

terjadinya cidera. 

Informasi-informasi penting yang diperlukan di dalam metode 

REBA antara lain harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 

a. Sudut antara bagian-bagian tubuh yang berbeda (badan, leher, 

kaki, lengan atas, lengan bawah, pergelangan tangan) terhadap 

posisi tertentu. Pengukuran ini dapat dilakukan secara langsung 

pada pekerja dengan menggunakan peralatan ukur seperti: 

elektrogoniometer atau alat pengukur sudut lainnya yang relevan 

atau dapat melalui foto camera, untuk memperoleh dan 

mengetahui sudut bagian tubuh yang diukur. 
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b. Beban atau force yang sedang dikerjakan oleh pekerja dan 

dinyatakan dalam kilogram. 

c. Jenis pekerjaan yang dikerjakan secara manual atau dengan 

menggunakan bagian tubuh lainnya. Karakteristik aktivitas otot yang 

digunakan oleh pekerja (pengerahan otot statis, dinamis dan 

pengerahanotot secara mendadak atau tiba-tiba) (Tarwaka, 2010). 

Tahapan aplikasi metode REBAjuga membagi segmen tubuh ke 

dalam dua grup: dimana grup A meliputi badan, leher dan kaki. Grup 

B meliputi anggota tubuh bagian atas (lengan, lengan bawah, dan 

pergelangan tangan). Skor individu untuk masing-masing grup 

diambil dari tabel secara berurutan. Tabel A untuk mendapatkan nilai 

awal pada grup A untuk skor individu terhadap badan, leher dan kaki. 

Rating grup B diambil dari rating lengan atas, lengan bawah dan 

pergelangan tangan pada Tabel B. Modifikasi skor dari grup A (badan, 

leher dan kaki), tergantung pada beban atau force yang dilakukan, 

yang selanjutnya disebut “Skor A”. Koreksi skor pada grup B (lengan 

atas, lengan bawah, dan pergelangan tangan) berdasarkan pada jenis 

pegangan kontainer, yang selanjutnya disebut “Skor B”.Dari “Skor A” 

dan “Skor B” dan ditransfer ke dalam Tabel C akan memberikan skor 

baru yang selanjutnya disebut “Skor C”.Memodifikasi “Skor C” 

tergantung pada jenis aktivitas otot yang dikerahkan untuk mendapat 

skor akhir pada metode REBA. Periksa tingkat aksi (action level), 

resiko dan urgensi tindakan perbaikan yang harus dilakukan 

berdasarkan nilai akhir perhitungan (Tarwaka, 2010). 
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Gambar 2.9 REBA worksheet  

(sumber: Ergonomic Plus) 

 

2. NBM (Nordic Body Map) 

a. Definisi  

Nordic body map (NBM) merupakan metode yang dilakukan 

dengan menganalisa peta tubuh yang ditujukan pada tiap bagian 

tubuh. NBM membagi tubuh menjadi nomor 0 sampai 27 dari leher 

hingga kaki (Enggaela, Effendi, & Daoranto, 2015). Melalui 

kuesioner dapat diketahui bagian-bagian otot yang mengalami 

keluhan dengan tingkat keluhan mulai dari rasa tidak nyaman (agak 

sakit) sampai tingkat yang sangat sakit (Mas‟idah, Fatmawati dan 

Ajibta, 2009). Melihat dan menganalisa peta tubuh akan dapat 

diestimasi jenis dan tingkat keluhan otot skeletal yang dirasakan oleh 

pekerja. Metode ini dilakukan dengan memberikan penilaian 

subjektif pada pekerja (Mas‟idah, Fatmawati dan Ajibta, 2009). 
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b. Prosudur aplikasi  

Menggunakan lembar kerja berupa peta tubuh (Body map) 

yang memerlukan waktu yang singkat. Observer dapat langsung 

memewancarai atau menanyakan kepada responden sesuai bagian 

mana saja yang mengalami gangguan atau menunjukan langsung 

pada setiap otot skelatal sesuai yang tercantum dalam lembaran 

kerja kuesioner. Meliputi 28 bagian bagian otot-otot skeletal pada 

kedua sisi kanan dan kiri (Tarwaka, Solichun dan Bakri, 2010) 

c. Prosedur penilaian  

Dilakukan dengan berbagai cara: misalnya dengan 

menggunakan 2 jawaban sederhana yaitu „Ya‟ (ada keluhan) dan 

„TIDAK‟ (tidak ada keluhan). Tetapi lebih utama menggunakan 

desain penilaian 4 skala likers maka setiap skor haruslah 

mempunyai definisi operasional yang jelas dan mudah dipahami 

oleh responden (Tarwaka, Solichun dan Bakri, 2010) 

 

Gambar 2.10 Nordic Body Map 

 (Sumber: Share, 2013) 
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E. Becak  

1. Definisi  

Becak adalah salah satu kendaraan tradisional di Indonesia. 

Dahulu, becak merupakan alat transportasi yang banyak diminati 

masyarakat. Keberadaan becak telah digeser oleh kehadiran berbagai 

kendaraan angkutan umum modern. Beberapa peraturan pemerintah 

daerah menyatakan bahwa di tempat-tempat tertentu becak tidak boleh 

beroperasi. Walaupun demikian, becak masih dijumpai di kota, tentunya 

dengan trayek yang dibatasi. Masih banyak orang yang mengandalkan 

becak sebagai alat transportasi, terutama ibu-ibu yang akan berbelanja ke 

pasar. Selain lebih leluasa membawa barang belanjaan, terkadang mereka 

juga terpuaskan karena tukang becak selalu membantu mengangkat 

belanjaan mereka (Ratnaningsih dan Hidayati, 2009). 

 

Gambar 2.11 Pengayuh becak 

(Sumber: Data primer) 

Aktivitas kerja yang dilakukan oleh tukang becak diantaranya 

mengayuh dan mengangkat beban. Pada saat aktivitas mengayuh, 

sikap badan berada pada posisi duduk tegak atau membungkuk, kaki 
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kanan dan kiri mengayuh pedal secara bergantian, dengan pola 

gerakan kedua telapak kaki mengayuh, dan anggota badan yang intens 

bergerak bagian pinggul, paha, betis, telapak kaki. Gerakan postur 

yang salah merupakan faktor risiko terjadinya gangguan, penyakit 

atau cidera pada sistem muskuloskeletal.Postur tubuh yang tidak 

seimbang dalam jangka waktu yang lama juga mengakibatkan adanya 

gangguan pada bagian tubuh pergelangan tangan, punggung, dan kaki 

dengan pergerakan berulang, durasi yang lama, dan frekuensi yang 

sering (Mukaromah, Suroto dan Widjasena, 2017). 

2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengayuh Becak 

Tabel 2.1 Teknik Kerja Pengemudi Becak 

No  Kegiatan Sikap Tubuh Pola Gerakan Anggota 

Badan Yang 

Intens 

Bergerak 

1  Mengayuh  - Kaki kanan dan 

kiri bergantian 

mengayuh pedal 

 

- Tubuh duduk  

tegak atau 

condong ke 

depan 

Telapak kaki kanan 

dan kiri bergantian 

mengayuh pedal 

dengan mendorong 

kuat atau menekan 

pedal 

Telapak kaki 

kanan dan 

kiri, betis, 

pinggul, serta 

paha 

2 Mengerem  - Tangan fokus 

pada kemudi 

- Tubuh duduk  

tegak atau 

condong ke 

depan 

 

- Lengan dengan 

keadaan lurus 

- Kaki berhenti 

mengayuh 

- Salah satu 

tangan 

mendorong 

rem 

- Tangan yang 

lain memegang 
kemudi 

Tangan serta 

lengan 

3 Menahan 

Beban  

- Lengan dan 

tangan lurus dan 

fokus pada stang 

kemudi becak 

- Kaki kanan 

dan kiri 

menahan pedal 

 

Kaki serta 

tangan 
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atau memegang 

badan becak 

- Posisi duduk 

atau berdiri 

- Tangan 

menahan dan 

memegang erat 

stang kemudi 

becak 

 

Sumber : Maharani (2014) 


