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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Konsep Tenun  

1. Pengertian Tenun 

Tenun merupakan hasil dari kerajinan benang yang pembuatannya 

dengan memasukkan benang yang memiliki arah horizontal (benang pakan) 

ke dalam benang yang memiliki arah vertikal (benang lungsi) pada alat 

tenun bukan mesin (ATBM) (Salviany, 2013). Tenun merupakan teknik 

dalam pembuatan kain dengan azaz (prinsip) sederhana, yaitu dengan 

menggabungkan benang dengan cara melintang dan memanjang (Budiyono, 

2008 dalam Sinung 2016. 

  

 

 

 

 

Gambar 2.1 Proses tenun 

(Sumber : Ramadan, 2013) 

Tenun ikat merupakan suatu teknik pembuatan tenun dengan 

mengikat bagian-bagian benang agar tidak terkena warna celupan, 

sedangkan bagian yang tidak diikat  akan berubah warna sesuai dengan 

warna pencelup (Meita, 2014). Tenun ikat adalah jenis tenun yang memiliki 

motif tenunnya dibuat dengan cara pengikatan pada benang pakan, lungsi, 

atau keduanya setelah setelah motif digambar dan sebelum benang tersebut 

dipasang pada alat tenun. Bahan yang digunakan sebagai pengikat benang 
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bermotif harus berasal dari bahan yang kuat dan tidak menyerap air 

sehingga motif yang akan dibuat tertutup dari zat warna. Pada zaman dahulu 

tali pengikat motif terbuat dari bahan alam yaitu pelepah pisang, bahan dari 

alam digunakan karena mudah didapat. Pada saat ini pengikatan motif kain 

tenun memanfaatkan tali rafia yang dijual dipasaran, dengan cara dipotong-

potong lalu diikatkan pada tiap motif yang sudah dibentuk pola. 

 

 

 

  

 

 

Gambar 2.2 Motif tenun ikat 

(Sumber : Baehaqi, 2013) 

 

2. Jenis Tenun Ikat 

a. Tenun Ikat Lungsi 

Merupakan bentuk ragam hias ikat pada kain tenun yang ikatanya 

terdapat pada bagian lungsi.  

b. Tenun Ikat Pakan 

Merupakan bentuk ragam hias ikat pada kain tenun yang ikatannya 

terdapat pada bagian benang pakan. 

c. Tenun Ikat Berganda atau Dobel 

Merupakan bentuk ragam hias ikat pada kain tenun yang ikatannya 

terdapat pada kedua bagian, baik pada bagian benang lusing maupun 

benang pakan. 

 



10 

 

 
 

3. Proses Pembuatan Tenun Ikat 

Pada prinsipnya kain tenun terjadi karena adanya persilangan antara 

dua benang yang terjalin saling tegak lurus satu sama lain. Proses persiapan 

tenunan yang dilakukan antara lain : 

1) Proses yang dilakukan pada benang lusi. 

a. Proses Pengelosan Kelos (memintal) gunanya untuk 

memudahkan dalam menata benang. Pada proses ini benang 

dipintal menjadi gulungan-gulungan kecil. Dari satu pak benang 

dengan berat lima kilogram, akan menjadi 30 buah kon benang 

yang sudah tergulung. 

b. Proses pencelupan warna Proses pewarnaan adalah proses 

pemberian warna secara merata pada bahan tekstil dengan cara 

dicelup. 

c. Proses Penghanian (proses merapatkan benang) adalah mengatur 

dan menggulung benang lusi pada boom (merupakan alat untuk 

menggulung benang lusi pada alat tenun) lusi atau boom tenun 

dengan sistem penggulungan sejajar. Tujuan proses penghanian 

adalah agar proses selanjutnya dapat berjalan dengan lancar. Oleh 

karena itu seluruh benang yang digulung harus sama panjang dan 

lebarnya (pada umumnya adalah 3600 helai benang). 

d. Proses Pencucukan Pencucukan adalah proses pemasukan 

benang lusi yang dilakukan secara dua tahap, yaitu proses 

pencucukan pada mata gun (kawat yang mempunyai lubang di 

tengahnya pada alat tenun) dan proses pencucukan pada sisir 

tenun. 
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2) Proses yang dilakukan pada benang  pakan 

a. Pengkelosan 

Penggulungan benang ke dalam kon. 

b. Pemidangan 

Benang yang sudah dikelos dimasukan ke dalam rak benang, 

kemudian ditata ke dalam penamplik untuk menghitung jumlah 

putaran atau tumpukkan dengan tujuan untuk menentukan besar 

kecilnya motif yang kita inginkan 

c. Proses pengikatan menggunakan tali rafia sesuai dengan motif 

yang telah di tentukan atau menyesuaikan dengan pesanan. Prof 

A.R Hein pada tahun 1880 memperkenalkan istilah ikat dalam 

menenun, yang dalam bahasa Belanda, disebut ikatten. Kain 

tenun ikat dihasilkan, karena adanya proses ikat dan pemberian 

motif pada benang pakan. Teknik ikat berarti mengikat bagian-

bagian benang dengan tujuan agar ketika dicelup tidak terkena 

warna celupan sementara bagian lain dibiarkan agar terwarnai 

saat dicelupkan. Hasil yang diperoleh adanya perbedaaan warna 

yang membentuk motif kain tenun tersebut. 

d. Pewarnaan dasar (Pencelupan) 

Proses pencelupan untuk warna dasar atau disesuaikan dengan 

persyaratan pelanggan. Benang yang akan dicelup direbus 

terlebih dahulu selama 30 menit agar penyerapan warna merata 

lalu jemur hingga kering. 
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e. Penginciran 

Benang yang sudah kering tadi ditata dengan cara menggulung 

ke dalam alat pengginciran, tujuannya untuk mempermudah 

dalam tahap pemaletan. 

f. Pemaletan 

Proses pemaletan adalah menggulung benang pakan yang sudah 

selesai digincir ke dalam palet agar memudahkan memasukkan 

benang ke dalam sekoci. Proses pengginciran dan pemaletan 

dapat dilakukan pada alat yang sama, yang membedakan hanya 

pada tempat benangnya. 

3) Proses yang dilakukan saat penenunan 

Kain tenun disusun dari benang lusi dan benang pakan yang 

membuat silangan-silangan tertentu yang membentuk sudut 900 satu 

sama lainnya. Agar proses penenunan dapat dilaksanakan dengan 

baik, perlu diketahui gerakan-gerakan pokok yang terjadi pada proses 

tersebut. Sesuai dengan urutan kerjanya, maka gerakan-gerakan 

tersebut antara lain. 

a. Pembukaan mulut lusi yaitu membuka benang-benang lusi 

sehingga membentuk celah yang disebut mulut lusi. 

b. Peluncuran pakan yaitu pemasukan atau peluncuran benang 

pakan menembus mulut lusi sehingga benang lusi dengan pakan 

saling menyilang membentuk anyaman. 

c. Pengetekan yaitu merapatkan benang pakan yang baru 

diluncurkan kepada benang sebelumnya yang telah menganyam 

dengan benang lusi. 
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d. Penggulungan kain yaitu menggulung kain sedikit demi sedikit 

sesuai dengan anyaman yang telah terjadi. 

e. Penguluran lusi yaitu mengulur benang lusi dari gulungannya 

sedikit demi sedikit sesuai dengan kebutuhan proses 

pembentukan mulut lusi dan penyilangan benang berikutnya. 

 

B. Konsep Posisi Kerja 

1. Pengertian Posisi Kerja  

Posisi kerja atau sikap  tubuh adalah suatau gambaran posisi badan, 

anggota tubuh (kaki dan tangan), kepala baik dalam bekerja. Beberapa 

pekerjaan terkadang memerlukan posisi tertentu yang tidak nyaman atau 

tidak ergonomis, kondisi kerja tersebut akan mengakibatkan pekerja cepat 

lelah (Mufti, 2013).  

2. Posisi Kerja Normal 

Pekerja yang duduk statis selama 91 – 300 menit memiliki resiko low 

back pain 2,35 kali lebih besar dibandingkan dengan pekerja dengan duduk 

statis selama 5 – 90 menit (Diana, 2005 dalam Harwanti dkk, 2016). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Posisi Pekerja Tenun Ikat 

(Sumber : Dokumentasi pribadi) 
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 Posisi duduk yang ergonomis dalam bekerja menurut Oktaria 2016 

meliputi : 

a. Duduk tegak dengan posisi punggung tegak lurus dan bahu 

kebelakang. Paha menempel pada kursi dan bokong harus menyentuh 

bagian belakang kursi. Sandaran kursi diberi bantal sebagai 

penyangga kelengkungan dari tulang belakang. 

b. Posisi duduk usahakan tidak membungkuk, jika di perlukan kursi 

dapat ditarik mendekat ke meja kerja agar posisi duduk tidak 

bungkuk. 

c. Bagi pekerja yang memiliki bentuk tubuh yang mungil atau dengan 

penggunaan sepatu hak tinggi, penggunaan pengganjal kaki juga 

membantu menyalukan beban tungkai. 

d. Tangan dibuat senyaman mungkin, jangan lupa mengistirahatkan 

lengan dan siku, gunakan sandaran tangan untuk mengurangi beban 

bahu dan leher. 

e. Jangan memutar punggung. Jika akan mengambil sesuatu di samping 

atau dibelakang, putar seluruh tubuh. 

f. Duduk terlalu lama merupakan salah satu faktor risiko pembentukan 

batu ginjal, untuk itu selain melakukan peregangan otot juga di 

anjurkan untuk minum air putih yang cukup 

Menurut Gempur 2013 posisi duduk di kursi harus memperhatikan 

beberapa hal meliputi : 

a. Bentuk kursi harus disesuaikan tinggi rendahnya alas kaki kursi 

dengan meja kerja sesuai posisi kerja. 

b. Kursi harus dapat diatur tinggi rendahnya. 
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c. Kursi dan meja saat digunakann harus longgar sehigga kaki mudah 

bergerak. 

d. Saat duduk di kursi  kaki harus bertumpu pada sandaran kaki, untuk 

megurangi kelelahan pada otot paha dan punggung. 

e. Kursi yangideal memiliki lima kaki sebagai tumpuan sehingg posisi 

duduk akan stabil. 

3.  Posisi Kerja Tenun Ikat 

Pada pekerja tenun ikat desa Parengan bekerja dengan posisi duduk 

statis selama 8 jam per hari, hal tersebut menyebabkan tingginya resiko 

terjadinya low back pain. Posisi kerja pada pekerja Tenun Ikat Desa 

Parengan dalam  melakukakan pekerjaannya dengan posisi duduk dan 

membungkuk. Posisi kerja membungkuk merupakan posisi berdiri yang 

dipersiapkan untuk bekerja dengan posisi dari tubuh pada posisi 

mengelukkan dan menundukkan punggung sehingga otot-otot punggung 

akan mengalami peregangan. 

Posisi kerja duduk statis yang tidak ergonomis seperti: duduk dengan 

posisi punggung membungkuk atau tidak tegak, kursi tanpa sandaran, posisi 

siku tanpa penyangga, hal tersebut dapat memicu terjadinya keluhan low 

back pain akibat dari adanya pembebanan otot berlebih dan dalam waktu 

yang lama sehingga menyebabkan adanya ketegangan otot punggung. 

C. Rapid Entire Body Assesment (REBA) 

REBA adalah suatu metode yang dilakukan dengan tujuan untuk 

menganalisa pekerjaan berdasarkan posisi tubuh, baik dalam posisi statis 

maupun dinamis. REBA didesain untuk mengevaluasi aktivitas kerja yang dapat 

menimbukan ketidaknyamanan seperti kelelahan yang terdapat pada leher, 
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tulang punggung, lengan,dan lain sebagainya (Diyan, 2010). REBA 

diperkenalkan oeh Sue Hignett dan Lynn Mc Atamney yang diterbitkan dalam 

jurnal Applied Ergonomics tahun 2000. Metode REBA merupakan analisis 

postural yang sangat sensitif terhadap pekerjaan yang mempengaruhi posisi, 

sebagai akibat dari penanganan yang tidak terduga (Tarwaka, 2010). 

 Penerapan metode ini untuk  Dalam REBA tubuh dibagi menjadi dua 

segmen, yaitu Grup A yang terdiri dari punggung, leher dan kaki, Grup B terdiri 

dari lengan atas, lengan bawah, dan pergelangan tangan. Penentuan skor REBA 

terbagi menjadi, skor A untuk postur pada Grup A ditambah dengan skor beban 

(load) dan skor B untuk postur pada Grup B ditambah dengan skor coupling. 

Skor A dan skor B digunakan untuk menentukan skor C. Pengelompokan level 

tindakan REBA sebagai berikut :  

1. Action level 0 : Skor 1 menunjukkan bahwa postur masih baik dan tidak 

perlu adanya tindakan. 

2. Action level 1 : Skor 2 atau 3 menunjukkan bahwa dapat dilakukan 

pemeriksaan lanjutan. 

3. Action level 2 : kor 4 sampai 7 menunjukkan  bahwa perlu pemeriksaan dan 

perlu adanya perubahan. 

4. Action level 3 : Skor 8 sampai 10 menunjukkan bahwa perlu pemeriksaan 

dan perlu adanya perubahan secepatnya. 

5. Action level 4 : Skor 11 sampai 15 menunjukkan bahwa kondisi sudah 

berbahaya, maka pemeriksaan dan perubahan harus dilakukan saat itu juga. 
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D. Konsep Masa Kerja 

1. Pengertian Masa Kerja 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2011) masa kerja adalah 

jangka waktu seseorang bekerja pada suatu badan, kantor, dan sebagainya. 

Masa kerja adalah lamanya tenaga kerja bekerja dalam suatu tempat. Masa 

kerja memiliki dampak positif dan negatif pada kinerja pekerja, sebab 

dengan bertambahnya masa kerja maka pengalaman kerja akan bertambah. 

Berpengaruh negatif ketika bertambahnya masa kerja akan menjadikan 

kebiasaan pada pekerja (Suma’mur, 1996 dalam Khaizun, 2013). 

Masa kerja adalah akumulasi dari lamanya pekerja melakukan aktivitas 

kerja dalam waktu yang panjang. Aktivitas yang dilakukan terus menerus 

dalam waktu bertahun tahun akan mengakibatkan gangguan pada tubuh 

(Pratiwi Mayrika, 2008). 

2. Masa Kerja Normal 

Dalam jurnal nasional IX ergonomi, bahwa pekerja yang memiliki 

masa kerja diatas 4 tahun beresiko terkena gangguan muskuloskeletal 2,77 

kali lebih besar di bandingkan pekerja yang masa kerjanya kurang dari 4 

tahun. Tekanan fisik pada suatu waktu dapat mengakibatkan menurunnya 

kinerja otot, dengan gejala semakin berkurangnya gerakan. Hal tersebut 

akibat dari tekanan yang terakumulasi setiap hari pada masa yang panjang. 

Keadaan tersebut dapat mengakibatkan menurunkan kualitas kesehatan, 

atau disebut kelelahan klinis atau kronis. (Budiono dkk, 2003 dalam 

Khaizun, 2013). 

Penelitian yang dilakukan oleh Umami tahun 2013, menerangkan 

bahwa pekerja yang banyak mengalami resiko low back pain adalah pekerja 
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yang memiliki masa kerja lebih dari 10 tahun, dibandingkan dengan pekerja 

dengan masa kerja <5 tahun atau masa kerja 5 – 10 tahun.Waktu kerja dapat 

menentukan kesehatan yang bersangkutan, efektivitas, efisiensi, dan 

produktifitas kerjanya. 

Memperpanjang waktu  kerja melebihi kemampuan yang tidak 

disertai efisiensi, efektivitas dan produktifitas kerja yang optimal dalam 

waktu yang lama, akan menyebabkan kelelahan, gangguan kesehatan, 

penyakit dan kecelakaan. Istirahat setengah jam setelah bekerja selama 4 

jam bekerja sangat penting, hal tersebut berfungsi untuk pemulihan dari 

kemampuan fisik dan mental maupun sebagai cara pengisian energi yang 

berasal dari makanan (Suma’mur, 2009). 

Dengan berbagai pendapat diatas, menunjukkan bahwa semakin 

lama masa kerja dapat menyebabkan terjadinya kejenuhan pada daya otot 

dan tulang secara fisik maupun psikis. 

Klasifikasi masa kerja menurut Tulus, 1992 dalam Wulandari, 2016 yaitu : 

1) Masa kerja baru adalah < 6 tahun, 

2) Masa kerja sedang adalah 6-10 tahun. 

3) Masa kerja lama adalah > 10 tahun. 

3. Masa Kerja Pekerja Tenun Ikat  

Pekerja tenun ikat Desa Parengan memiliki masa kerja lebih dari 5 

tahun, dengan masa kerja tersebut dapat meyebabkan gangguan 

muskuloskeletal. Hal tersebut akibat dari tekanan yang terakumulasi setiap 

hari pada masa yang panjang. Keadaan tersebut dapat mengakibatkan 

menurunkan kualitas kesehatan, atau disebut kelelahan klinis atau kronis 

(Budiono dkk, 2003 dalam Khaizun, 2013). 
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Menurut penelitian yang dilakukan oleh Umami, 2013 masa kerja 

lebih dari 5 tahun memiliki resiko low back pain yang tinggi, hal tersebut 

dapat mengakibatkaan produktifitas kerja menurun. 

 

E. Anatomi Punggung 

Dalam tubuh manusia terdapat beberapa sistem, diantaranya ialah 

sistem rangka, sistem peredaran darah, sistem pernafasan, sistem saraf, sistem 

otot, sistem pencernaan, saraf indra. Beberapa sistem tersebut terkait satu 

dengan lainnya dan berfungsi sebagai penyokong kehidupan manusia. Namun 

dalam ergonomis, sistem otot, sistem rangka, dan sistem saraf merupakan sistem 

yang sangat berpengaruh. Ketiga sistem tersebut berpengaruh dalam ergonomi 

karena manusia sebagai pusat dari ilmu ergonomik (Moore, 2002 dalam putri, 

2014). 

1. Struktur Tulang Belakang 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Struktur tulang belakang 

(Sumber : Sjer, 2017) 

a. Tulang Belakang cervical terdiri dari 7 tulang kecil dengan spina atau 

procesus spinosus yang pendek kecuali pada tulang ke-2 dan ke-7. 

Tulang ini berfungsi sebagai penyokong leher. 
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b. Tulang belakang thorax terdiri dari 12 tulang yang dikenal sebagai 

tulang dorsal, procesus spinosus dari thorax terhubung dengan tulang 

rusuk, tulang ini terdapat gerakan memutar. 

c. Tulang belakang lumbal terdiri dari 5 tulang yang memiliki struktur 

tegap dan penopang beban terberat diantara tulang lain, tulang ini 

terdapat gerakan fleksi dan ekstensi tubuh dan gerakan rotasi minimal. 

d. Tulang belakaang sacrum terdiri dari 5 tulang yang bergabung 

(intervertebral disc) dan tidak memiliki celah satu dengan yang lain, 

tulang ini merupakan penghubung antara punggung dan panggul. 

e. Tulang belakang coccyx terdiri dari 4 tulang yang bergabung dan tidak 

memiliki celah dengan yang lain, tulang sacrum dan coccyx menyatu 

membentuk kesatuan tulang yang kuat. 

Struktur tulang belakang harus dipertahankan pada kondisi dan posisi 

yang baik untuk menghindari terjadinya kerusakan yang mengakibatkan 

cedera (Cailliet, 2005 dalam Putri, 2014) 

2. Sistem Rangka (Sistem skeletal) 

Sistem rangka atau sistem skeletal merupakan suatu sistem dalam 

tubuh manusia yang terdiri atas rangkaian tulang-tulang yang dihubungkan 

oleh persendian untuk membentuk sistem penyangga struktur tubuh. Sistem 

skeletal terdiri atas beberapa tipe yaitu : 

a. Jaringan tulang. 

b. Jaringan ikat fibrosa sebagai pembentuk ligament yang 

menghubungkan tulang dengan tulang. 

c. Jaringan cartilago. 
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Fungsi dari sistem skeletal adalah : 

a. Berfungsi sebagai pembentuk kerangka untuk menyangga tubuh dan 

otot yang melekat pada tulang. 

b. Pelindung organ-organ internal dari trauma atau benturan. 

c. Melindungi sumsum tulang merah yang berfungsi sebagai jaringan 

pembentuk darah. 

d. Merupakan tempat penyimpanan mineral seperti calcium. 

Sistem rangka terdiri dari ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. 

Ekstremitas atas terdiri dari : scapula dan clavicula membentuk gelang bahu 

atau shoulder, ulna dan humerus membentuk lengan bawah, 8 tulang carpal, 

5 tulang metacarpal, dan 14 falanges. Tulang ekstremitas bawah terdiri dari 

: tulang pinggul membentuk panggul (pelvis), femur, patella, tibia dan 

fibula membentuk tungkai bawah, 7 tulang tarsal, 5 tulang metatarsal, dan 

14 falangs (Watson, 1997 dalam Osni, 2012). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Sistem Skeletal 

(Sumber : Gabby Novelita, 2017) 

 

3.  Sistem Otot 

Dalam tubuh manusia terdapat lebih dari 600 otot, otot-otot tersebut 

melekat pada tulang kerangka tubuh oleh tendon. Sistem  otot (Musculo) 
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terbentuk dari fiber atau  serat-serat yang memiliki ukuran panjang dari 10 

hingga 400 mm dengan diameter 0,01 hingga 0,1 mm. Jaringan otot pada 

manusia  mencapai 40-50% dari berat tubuh (Osni, 2012). 

Menurut Watson, 1997 dalam Osni, 2012 menyatakan bahwa otot 

tubuh manusia terdiri dari : otot kepala, otot leher, otot tubuh, otot 

ekstremitas atas, otot ekstremitas bawah. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Sistem Otot 

Sumber : ( Efraldo,2011) 

Fungsi utama dari sistem muskulo adalah sebagai penggerak rangka tubuh, 

terdapata beberapa fungsi lain dari sistem otot manusia, antara lain : 

a. Sebagai penopang tubuh dan mempertahankan postur tubuh. Otot 

sebagai penopang rangka dan pertahanaan tubuh saat dalam posisi 

bendiri atau duduk. 

b. Kontraksi otot secara metabolis dapat menghasilkan panas yang 

berfungsi untuk mempertahankan  suhu normal  dari tubuh (Sloane, 

2003). 

4. Jaringan Ikat 

Jaringan penghubung atau  pengikat pada sistem kerangka otot adalah 

ligament dan tendon. Jaringan pengikat terdiri dari serat elastic dan kolagen 

dengan beberapa proporsi. Tendon memiliki fungsi sebagai penghubung 

anatar tulang dengan tulang sebagai penyambung. (Kurniawati, 2009). 
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F. Low Back Pain 

1. Pengertian Low Back Pain 

Low Back Pain (LBP) merupakan nyeri yang terbatas di regio 

lumbal, namun gejalanya menyebar dan tidak terbatas pada satu radik saraf, 

secara luas yang berasal dari discus intervertebralis lumbal (Dachlan, 

2009). 

Low back pain adalah nyeri pada punggung bawah yang disebabkan 

dari gangguan saraf, iritasi dari otot. Low back pain dapat disebabkanoleh 

trauma pada punggung, kondisi degeneratif, infeksi virus, iritasi sendi, atau 

kelainan koginetal (bawaan) pada tulang belakang (Anonim, 2014). 

2. Prevalensi 

Keluhan low back pain dapat menurunkan produktivitas kerja, 50-

80% pekerja di dunia pernah mengalami low back pain, hal tersebut 

membawa dampak buruk terhadap kondisi ekonomi-sosial dengan 

penurunan produktivitas kerja (Roupa et al, 2008). 

Tenaga kerja Amerika Serikat pada tahun 2003, terdapat 3,2 % 

pekerja mengalami kerugian waktu produktif akibat low back pain 

(Colorado Departement of Public Health and Enviroment Occupational 

Health Indicators Report, 2012). Sedangkan prevalensi nyeri pada tahun 

2012, nyeri punggung bawah satu tahun terakhir 15% hingga 20%, 90% 

nyeri punggung disebabkan oleh kesalahan posisi tubuh saat bekerja 

(Santiasih, 2013). Angka kejadian low back pain paling banyak pada 35-55 

tahun, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Hasil peneltian 

dari PERDOSIS (Persatuan Dokter Saraf Seluruh Indonesia) di Poliklinik 
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Neurologi Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) pada tahun 2002 

terdapat prevalensi low back pain sebanyak 15,6% (Fajrin, 2009). Hal ini 

diperkuat dengan hasil penelitian Sorenson bahwa pada usia 35 tahun mulai 

terjadi nyeri punggung bawah dan akan meningkat pada usia 55 tahun 

(Pratiwi, dkk, 2009). 

3. Patologi 

Pada kasus Low Back Pain, aktivasi nosiseptor akibat dari 

rangsangan mekanik, yaitu penggunaan otot yang berlebih. Penggunaan 

otot yang berlebih dapat terjadi saat tubuh dalam posisi statis atau posisi 

yang tidak benar dalam jangka waktu yang cukup lama, sehingga otot 

punggung akan mengalami ketegangan sebagai kompensasi dari pertahanan 

posisi yang tidak benar, atau dapat juga disebabkan saat aktivitas yang 

menyebabkan beban mekanik yang berlebih pada otot punggung bawah, 

seperti membungkuk dengan posisi beban ke tubuh cukup jauh. Penggunaan 

otot punggung yang berlebih dapat menyebabkan inflamasi dan iskemik, 

semakin bertambahnya gerakan otot akan menimbulkan nyeri dan spasme, 

sehingga menyebabkan lingkup gerak punggung terjadi keterbatasan, 

mobilisasi lumbal terbatas, terutama gerakan fleksi dan rotasi dari trunk. 

4. Etiologi 

Terdapat beberapa macam penyebab low back pain, yang dibedakan 

menjadi : 

a. Low back pain mekanis, nyeri yang timbul tanpa adanya kelainan 

struktur struktur anatomi (seperti otot atau ligament), timbul akibat 

trauma, perubahan degeneratif, deformitas. 

b. Gangguan sistemik seperti infeksi, keganasan tulang, inflamasi. 
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c. Sciatic adalah nyeri menjalar dari bokong hingga tungkai kaki, yang di 

sertai parestesia. Hal ini timbul akibat adanya penekanan dari nervus 

isciadikus yang di sebabkan adanya penonjolan diskus intervertebralis 

ke sisi lateral. 

Penyebab low back pain berdasarkan frekuensi di bagi menjadi : 

a. Penyebab luar biasa atau langsung sebanyak 20% 

b. Sumber spinal : kondisi infeksi, tumor, tractus spondilosis, 

tubercolosis. 

c. Sumber bukan spinal : gangguan pada sistem lain seperti saluran 

urogenital, gastroinstestinal, prolaps uteri, keputihan kronik pada 

wanita. ( Patrick, 2005) 

d. Penyebab biasa atau tidak langsung sebanyak 80%. 

 

Dari 10 kasus terdapat 8 kejadian, kasus bisa disebabkan oleh ketegangan 

otot, keseleo. Akibat penyakit lain : 

1. Postur tubuh yang tidak baik 

2. Kesalahan dalam mengangkat beban 

3. Aktivitas berat dan tidak biasa 

4. Depresi 

5. Kebiasaan kerja yang tidak benar. 

Dari 90% kasus yang di temukan hanya nyeri punggung biasa. 

(Ebnezar, 2012 dalam Putri, 2014) 

Kasus low back pain banyak disebabkan oleh kerja berlebihan, ketegangan 

otot, cidera otot, cidera ligament, penggunaan kekuatan otot  yang berlebih. 
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Namun dapat juga disebabkan oleh gangguan non-mekanik seperti 

spondilitis, ankilosing, infeksi, neoplasma, dan osteoporosis  (Latif, 2011). 

 

5. Tanda dan Gejala 

Low back pain memeliki keluhan yang beragam, tergantung dari 

patofisiologi. Perubahan biokimia atau biomekanik dalam dicus 

intervertebralis, pola patofisiologi yang hampir sama dapat menyebabkan 

sindroma yang berbeda dari penderitanya. Sindroma nyeri muskuloskeletal 

yang menyebabkan low back pain termasuk sindroma nyeri myofacial dan 

fibromialgia. 

Nyeri myofacial memiliki tanda khas nyeri tekan di seluruh daerah 

tersebut (trigger points), kehilangan lingukup gerak otot tersebut dan nyeri 

radikuler. Keluhan akan hilang ketika otot direnggangkan. Fibromialgia 

mengakibatkan nyeri dan nyeri tekan daerah punggung bawah, kekakuan, 

resa lelah, dan nyeri otot (Dachlan, 2009). 

Gejala nyeri punggung yang sering dirasakan adalah nyeri, kaku, 

deformitas, dan parastesia atau mati rasa pada tungkai. Dari awal kejadian 

perlu diperhatikan, gejala yang timbul menetap atau kadang-kadang 

berkurang. Selain itu, perlu memperhatikan sikap tubuh, dan gejala lain 

yang penting yaitu apa ada sekret uretra, retensi urine, dan inkontinensia 

(Apley, 2013). 

6. Faktor Resiko 

Terdapat dua faktor resiko pada keluhan low back pain, yaitu : 

a. Faktor Pekerjaan yang meliputi : 

a) Posisi kerja 
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Sikap kerja dengan posisi menunduk dalam waktu yang lama dapat 

meyebabkan sakit pada punggung, posisi statis secara terus menerus 

akan meyebabkan spasme pada otot dan dapat pula terjadi kerusakan 

pada jaringan lunak. Sikap kerja duduk yang baik menurut Lutam 

2005 menyebutkan : 

1) Tidak menghalangi dalam bernafas. 

2) Tidak menghambat sistem peredaran darah dalam tubuh. 

3) Tidak mengalangi pergerakan otot. 

b) Faktor Psikososial 

Stres yang dialami pekerja dapat mempengaruhi ketegangan otot 

sehingga hal tersebut dapat menjadi faktor terhadap gangguan 

punggung. 

c)  Faktor Getaran 

Getaran pada alat dapat mempengaruhi gerakan kontraksi otot, hal 

tersebut akibat adanya gerakan untuk menstabilkan tangan saat 

memegang alat sehigga dapat menimbulkan efek buruk pada leher 

dan punggung. 

b. Faktor Individu 

a) Usia 

Meningkatnya usia akan menyebabkan degenerasi pada tulang 

kondisi ini mulai dirasakan pada usia 30 tahun, pada usia 30 tahun 

terdapat degenerasi jaringan, penggantian jaringan menjadi jaringan 

parut, cairan yang berkurang. Hal ini dapat meyebabkan gangguan 

stabilitas tulang dan otot menjadi berkurang, semakin bertambah 

usia seseorang maka semakin tinggi risiko terjadinya penurunan 
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elastisitas pada tulang dan otot yang menjadi pemicu terjadinya 

keluhan low back pain.  Nyeri low back pain mulai dirasakan pada 

usia dekade kedua dan nyeri akan meningkat pada dekade kelima. 

Semakin lama tingkat nyeri akan meningkat hingga usia 55 tahun. 

Pada umumnya keluhan skeletal mulai dirasakan saat usia kerja 

mencapai 25-65 tahun (Tarwaka, 2004). 

b) Postur 

Ketidak normalan struktur dari tulang belakang dapat menjadikan 

faktor resiko terjadinya Low Back Pain, seperti skoliosis, lordosis, 

dan kifosis. 

c) Jenis kelamin 

Laki-laki dan perempuan memiliki resiko yang sama terhadap low 

back pain hingga usia 60 tahun. Namun pada kenyataannya jenis 

kelamin dapat mempengaruhi terjadinya Low Back Pain, pada 

wanita keluhan ini sering di alami saat menstruasi, proses 

menopause dapat menyebabkan berkurangnya kepadatan tulang 

yang diakibatkan berkurangnya hormon estrogen sehingga dapat 

menjadinkan low back pain (Latif, 2011). Kekuatan otot pada wanita 

hanya 60% dari kekuatan otot pria atau dengan perbandingan 1:3  

terlebih pada otot lengan, punggung, dan kaki (Tarwaka, 2004). 

d) Faktor Masa Kerja 

Masa kerja merupakan faktor yang berkaitan erat dengan lamanya 

seseorang bekerja dalam satu pekerjaan. Low back pain merupakan 

penyakit kronis yang perkembangan dan manifestasi membutuhkan 

waktu yang lama, sehingga dapat ditarik kesimpulan semakin lama 
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masa kerja atau waktu kerja maka akan semakin besar risiko 

terjadinya keluhan low back pain. 

 

G. Nordic Body Map (NBM) 

Nordic Body Map (NBM) adalah sistem pengukuran keluhan rasa sakit 

pada tubuh atau musculoskeletal. NBM merupakan kuesioner sederhana untuk 

mengidentifikasi resiko ergonomi.  Sistem Musculoskeletal merupakan sistem 

organ yang memberikan kemampuan untuk dapat bergerak dengan melibatkan 

otot dan rangka. NBM digunakan untuk mengetahui gangguan kesehatan seperti 

MSDs berdasarkan keluhan dari  pekerja bersifat subyektif karena berdasarkan 

presepsi dari pekerja yang mengalami gangguan MSDs.  

NBM memiliki format standar untuk pengumpulan data terkain gangguan 

musculoskeletal, data yang ada digunakan sebagai petunjuk spesifik bagian 

tubuh yang tidak nyaman dari tubuh menggunakan Body Map yang terdapat 

berbagai segman. Data hasil dari NBM hanya dapat menunjukkan jenis dan 

tingkat keluhan, kelelahan dan kesakitan pada bagian otot yang di rasakan 

pekerja dengan menganalisa Body Map yang berasal dari hasil pengisian 

kuesioner NBM (Tarwaka, 2010).  Kuesioner NBM terdiri dari 28 bagian otot 

skeletal pada kedua sisi tubuh baik kanan maupun kiri, dimulai dengan bagian 

tubuh atas kemudian tubuh bagian bawah. Dengan kuesioner ini dapat diketahui 

bagian-bagian otot yang mengalami gangguan nyeri dengan intensitas rendah 

hingga intensitas tinggi (Tarwaka, 2010). 

Pengukuran dengan NBM dapat dilakukan dengan berbagai cara 

menggunakan 2 jawaban sederhana yaitu Ya (adanya keluhan pada otot skeletal) 

dan Tidak (tidak ada keluhan pada otot skeletal), dapat juga menggunakan 
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skoring misalnya ; 4 skala Likert, jika menggunakan skala likert maka skor harus 

memiliki definisi operasional yang jelas sehingga mudah dipahami responden 

(Tarwaka, 2010).  

Gambar 2.7 Nordic Body Map 

Sumber : (Slapsinskaite, 2015) 


