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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Anatomi fisiologi

1. Anatomi Vertebrae

Tulang vertebra adalah sekumpulan tulang yang tersusun dalam columna 

vertebralis yang berfungsi untuk menjaga tubuh pada posisi berdiri di atas 

dua kaki. Garis berat tubuh manusia di kepala berawal dari vertex, 

diteruskan melalui columna vertebralis ke tulang panggul yang selanjutnya 

akan meneruskan lagi ke tungkai melalui acetabulum. Dalam menjalankan 

fungsinya menahan berat badan, tulang-tulang vertebrae diperkuat oleh 

ligamen dan otot-otot yang sekaligus mengatur keseimbangan gerakannya. 

Columna vertebralis dibentuk oleh serangkaian tulang vertebra yang teridiri 

dari 7 buah vertebrae cervicales, 12 buah vertebrae thoracicae, 5 buah 

vertebrae lumbal, os sacrum dan coccyx. Os sacrum merupakan penyatuan 

dari 5 buah vertebrae sacrales, dan coccyx terdiri dari 4 buah vertebrae 

coccyeae. Dengan demikian dikatakan bahwa columna vertebralis dibentuk 

oleh 33 buah tulang vertebra (Wibowo, 2009). 

Tulang-tulang vertebra pada columna vertebralis membentuk curva 

lordosis dan kifosis secara bergantian jika dilihat pada bidang sagital. 

Segmen cervical dan lumbal membentuk kurva lordosis dimana derajat 

lordosis pada segmen cervical lebih kecil dari pada derajat lordosis pada 

segmen lumbal. Pada segmen thoracic dan sacrococcygeal memebentuk 

kurva kifosis. Posisi kurva pada posisi netral tersebut bukanlah posisi yang 

mutlak.Antara ruas-ruas tulang vertebra dihubungkan oleh discus 
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intervertebralis yang memungkinkan untuk terjadinya gerakan secara 

dinamis (Neumann, 2002). 

    

Gambar 2. 1 tulang vertebra 
Sumber : Sobotta (2010)  

2. Vertebrae Lumbal 

Tulang vertebra lumbal memiliki bentuk yang lebar dan besar, vertebra 

lumbal sesuai untuk menyangga seluruh beban dari kepala, badan dan 

ekstremitas atas. Tulang lumbal berhubungan dengan lower thorakal, upper 

sacral, dan hip pelvic complex. Sendi lumbal terdiri atas 5 ruas corpus 

vertebralis yang merupakan bagian dari columna vertebralis (Wibowo, 

2009). 

Pada setiap ruas tulang terbentuk atas sebuah corpus yang bentuknya 

mirip ginjal. Lumbal memiliki corpus yang lebih besar dan tebal jika 

dibandingkan dengan corpus vertebralis yang lain dan bentuknya kurang 

lebih bulat dengan bagian atas dan bawah yang datar, satu processus 

spinosus, yang mengarah pada bidang sagital, dua processus transversus, 

sepasang processus articularis superior dan inferior, dimana kedua bagian 
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ini saling bertemu pada kedua belah sisi dalam bentuk sendi facet dan 

foramen intervertebralis, tempat menjalarnya cauda equina dimana 

merupakan lanjutan dari spynal cord. Dengan kurva lordosis yang dimiliki 

oleh lumbal menyebabkan lumbal menerima beban paling besar dari segmen 

columna vertebralis lainnya. Selain itu lumbal juga mempunyai mobilitas 

yang tinggi (Wibowo, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 2 tulang vertebra lumbal 
Sumber : Sobotta (2010)  

Gerakan pada collumna vertebralis bergantung pada segmen 

mobile, yaitu, 2 sendi facet dan jaringan lunak diantaranya. Segmen 

tersebut memberikan beberapa derajat gerakan pada setiap regio 

(Kurniasih, 2011). Pada regio lumbal, orientasi sendi facet lebih 

kedalam bidang sagital sehingga gerak yang dominan adalah fleksi–

ekstensi. Disamping itu, terjadigerakan lateral fleksi kiri dan kanan 

serta rotasi (Kurniasih, 2011). 

 Pada gerakan fleksi, corpus vertebra bagian atas akan bergerak 

menekuk kearah anterior sehingga terjadi peregangan pada discus 

intervertebralis bagian posterior (Kurniasih, 2011). Pada gerakan 

ekstensi, corpus vertebra bagian atas akan bergerak menekuk 



10 
 

 
 

kearah posterior, sementara discus menjadi mampat pada bagian 

posterior dan teregang pada bagian anterior. Ligamen longitudinal 

anterior juga mengalami penguluran sementara ligamen 

longitudinal posterior rileks. Dengan demikian, gerakan ekstensi 

dibatasi oleh struktur tulang dari arkus vertebra dan ketegangan 

ligamen longitudinal anterior (Kurniasih, 2011). 

Pada gerakan lateral fleksi, corpus vertebra bagian atas akan 

bergerak kearah ipsilateral, sementara discus sisi kontralateral 

mengalami ketegangan karena bergeser kearah kontralateral 

(Kurniasih, 2011). 

Pada bagian rotasi, vertebra bagian atas berotasi pada vertebra 

bagian bawah, tetapi gerakan rotasi ini hanya terjadi disekitar pusat 

rotasi. Discus intervertebralis tidak berperan dalam gerakan rotasi, 

sehingga gerakan rotasi sangat dibatasi oleh sendi facet vertebra 

lumbal (Kurniasih, 2011). 

3. Discus Intervertebralis 

Discus intervertebralis merupakan struktur penghubung antara ruas- 

ruas vertebra yang cukup besar (Kurniasih, 2011). Fungsi discus 

intervertebralis antara lain memperluas gerak antar tulang vertebra, 

sebagai shock absorber, melindungi permukaan sendi ruas-ruas vertebra 

yang bersangkutan serta sebagai stabilisasi tulang vertebra (Neumann, 

2002). 
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4. Ligamen  

Ligamen yangmemperkuat columna vertebralis sehingga 

membentuk postur tubuh seseorang. Ligamen-ligamen tersebut 

antara lain (Sudaryanto, 2004).: 

a. Ligamen Longitudinal anterior 

b. Ligamen longitudinal posterior 

c. Ligamen intertransversal 

d. Ligamen flavum 

e. Ligamen interspinosus 

f. Ligamen supraspinosus  

Gambar 2.3 Ligamen yang memperkuat columna 
vertebralis Sumber : Sobotta (2010)  

5. Facet 

Sendi facet dibentuk oleh processus articularis superior dari vertebra 

bawah dengan processus articularis inferior dari vertebra atas. Sendi 

facet termasuk dalam non-axial diarthrodial joint. Setiap sendi facet 

mempunyai cavitas articular dan terbungkus oleh sebuah kapsul. 

Gerakan yang terjadi pada sendi facet adalah gliding yang cukup kecil. 

Besarnya gerakan pada setiap vertebra sangat ditentukan oleh arah 

permukaan facet articular (Sudaryanto, 2004). 
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Pada regio lumbal kecuali lumbosacral joint, facet articularis-nya 

terletak lebih dekat kedalam bidang sagital. Karena bentuk facet ini, 

maka vertebra lumbal sebenarnya terkunci melawan gerakan rotasi 

sehingga rotasi lumbal sangat terbatas (Sudaryanto, 2004). 

6. Foramen Intervertebralis 

Forament intervertebralis terletak disebelah dorsal columna 

vertebralis antara vertebra atas dan bawahnya. Pada bagian superior 

dibatasi oleh pedikulus vertebra bawahnya, pada bagian anterior oleh sisi 

dorso lateral discus serta sebagian corpus, pada bagian dorsal oleh 

processus articularis dan facet-nya serta tepi lateral ligamenum flavum. 

Pada forament intervertebralis terdapat jaringan yang penting meliputi: 

radiks, saraf sinuvertebra, pembuluh darah dan jaringan penyangga yang 

terdiri atas lemak dan serabut collagen untuk melindungi isi forament 

(Kurniasih, 2011). 
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7. Otot  vertebrae lumbal 

Tabel 2.1 nama-nama otot pada lumbal 

No. Nama otot Origo Insersio Fungsi 
1. Quadratus 

Lumborum 
(Sobota,  
1902) 

crista illiaca Th. 12, L1 Membentuk 
dinding 
belakang 

2. Psoas  
(Sobota,  
1902) 

Prosesus 
transversum 
lumbal 

Throchantor 
minor 

Extensi 
panggul 

3. Gluteus  
(Sobota,  
1902) 

Sacrum, 
illium 

Sacrum dan 
illium 

Extensi 
panggul 

4. Spinalis  
(Sobota,  
1902) 

Sacrum dan 
crista illaca 

Thorac – 
cervical 

Extensi 
tulang 
belakang 

5. External 
oblique  
(Sobota,  
1902)  

thorac Linea alba Rotasi trunk 

6. Rectus 
abdominal  
(Sobota,  
1902) 

Simpisis 
pubis 

Thorac Extensi 
trunk 

 

Gambar 2.4 otot- otot yang memperkuat columna vertebralis. 
Sumber: Sobotta (1902) 
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8. Sistem syaraf 

Tiga puluh satu pasang saraf spinal (nervus spinalis) dilepaskan 

dari medulla spinalis. Beberapa anak akar keluar dari permukaan 

dorsal dan permukaan ventral medulla spinalis, dan bertaut untuk 

membentuk akar ventral (radix anterior) dan akar dorsal (radix 

posterior). Dalam radix posterior terdapat serabut aferen atau 

sensoris dari kulit, jaringan subkutan dan profunda, dan sringkali 

dari visera.radix anterior terdiri dari serabut eferen atau motoris 

untuk otot kerangka. Pembagian nervus spinal adalah sebagai 

berikut: 8 pasang nervus cervicalis, 12 pasang nervus thoracius, 5 

pasang nervus lumbalis, 5 pasang nervus sakralis, dan satu pasang 

nervus coccygeus (Guntara, 2016) 

 Gambar 2.5 Plexus lumbalis 

  Sumber: Sudaryanto(2004)  
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B. Ergonomi 

1. Definisi Ergonomi 

Berasal dari kata yunani yaitu  dan nomos yang bererti ilmu pekerjaan 

(Bush, 2012). The International Ergonomics Association mendefinisikan ergonomi 

sebagai ilmu yang mempelajari interkasi manusis dengan elemen-elemen dalam 

sistem, sehingga enghasilkan berbagai teori dan metode guna mengoptimalkan 

kinerja dan performa sistem secara keseluruhan. Penerapan egonomi bertujuan 

untuk memelihara kesehatan dan produktivitas kerja (Sulianta, 2010). Prinsip 

utama ergonomi adalah menyerasikan pekerjaan dengan pekerja. Ergonomi 

menyediakan desain stasiunkerja, eralatan, dan perlengkapan yang nyaman dan 

efisien sesuai kebutuhan pekerja. Cara bekerja diatur edemikian rupa agar tidak 

tidak terjadi kelelahan, ketegangan otot yang mnyebabkan gangguan keehatan(ILO, 

2013). 

2. Posisi kerja Berkendara 

Tuntutan tugas dengan kapasitas harus selalu dalam keseimbangan 

dalam kata lain pekerjaan tidak boleh terlalu rendah juga tidak boleh terlalu 

berlebih. Pengemudi merupakan jenis pekerjaan sektor informal yang 

mempunyai resiko ganguan kesehatan pada otot. Pengemudi haruslah duduk 

untuk mengemudikan kendaraannya. Posisi duduk yang tidak alamaiah atau 

tidak ergonomis akan menimbulkan kontraksi pada otot psoas, quadratus 

lumborum secara isometris. Otot punggung akan bekerja keras menahan 

beban anggota gerak atas yang sedang melakukan pekerjaan. Akibatnya 

beban kerja bertumpa pada pinggang atau punggung bawah sebagai penahan 

beban utama akan mudah mengalami kelelahan (Fitriningsih dan Hariyono, 

2011). 
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   Gambar 2.6 Posisi mengemudi 
Sumber:http://www.osteopathy.net.ua/poleznoe/ergonomics/pravil
naya-posadka-ra-rulem-avtomobi/?lang=us diakses pada 4 April 
2018. 

 

3. Lama Duduk 

a. Tarwaka (2010), menjelaskan kerja yang effesien untuk seminggu kerja 

adalah 40- 48 jam yang terbagi dari 5 atau 6 hari dan maksimum waktu 

kerja tambahan yang efisien adalah 30 menit. Waktu yang diediakan 

untuk beristirahat adalah 15- 30% dari selururh waktu kerja atau sekitar 

1 jam untuk jam kerja 8 jam perharinya. Jam kerja yang melebihi dari 

ketentuan tersebut akan ditemukan hal-hal speperti : penurunan 

ecepatan kerja, gangguan kesehatan dan bermuara pada menurunnya 

produktivitas kerja. 

b. Menurut Chen (2005), mengemudi yang efisien adalah kurang dari 4 

jam, karena setelah 4 jam terdapat terdapat hubungan yang signifikan 

antara durasi mengemudi dengan keluhan nyeri punggung bawah. 

Duduk dengan waktu lebih dari 4 jam akan menyebabkan strain pada 

lumbal belakang dan getaran-getaran akan mempercapat terjadinya 

kelelahan. 
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c. Kantana (2010) waktu kerja di bagi 3 yaitu waktu singkat < 1 jam, 

waktu sedang 1-2 jam, waktu lama yaitu >2 jam per hari.durasi postur 

janggal yang bersiko bila postur tetap dipertahankan lebh dari 10 detik. 

Hubungannya dengan fisologis otot yang kontraksi berulang-ulang akan 

mengakibatkan kelelahan otot dan oksigen belum mencapai jaringan 

tersebut. 

C. Pengemudi  Bus 

1. Definisi 

Pengemudi menurut KBBI adalah orang yang mengemudikan perahu, 

kapan, mobil dan sebagainya. Bus menurut KBBI adalah kendaraan bermotor 

angkutan umum yang besar, beroda empat atau lebih, yang dapat memuat 

penumpang banyak. 

Bus terbagi ke dalam berbagai macam yaitu 

a. Bus antarkota yaitu bu yang melayani angkutan penumpang antar kota 

yang satu dengan yang lain. 

b.Bus cepat yaitu bus yang melayani secara cepat angkutan penumpang 

antar satu tempat dan tempat yang lain. 

c. Bus karyawan yaitu bu pengangkut khusus karyawan. 

d.Bus wisata bus yang digunakan khuus untuk melayani perjalanan wisata 

 

 



18 
 

 
 

Foto 2.7 Pengemudi Bus 

Sumber :https://www.youtube.com/watch?v=xSQxcTLSCDI 

Diakses 9 april 2018 

D. Rapid Entry Body Assesment (REBA) 

Metode REBA  diperkenalkan oleh Hignett dan McAtamney 

secara efektif digunakan untuk menilai postur tubuh pekerja. Metode 

ini adalah hasil kolaboratif antara  tim ergonomist, fisioterapi, ahli 

okupasi, dan perawat yang mengidentifikasi sekitar 600 posisi di 

industri manufaktaring (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 (Tarwaka, 2010). Skor 

akhir dari REBA memberikan indikasi dari level risiko dan tingkat 

keparahan dengan mengambil tindakan mana yang harus didahulukan 

(Hignett dan McAtamney, 2000 dalam Karwowski dan Marras, 2006). 
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a) Metode pengukuran REBA 

1) Prosedure penilaian REBA 

Menurut wisanggeni, 2010 menyatakan bahwa penentuan skor 

REBA, yang mengindikasikan level resiko dari postur kerja, 

dimulai dengan menggunakan skor A untuk postur-postur group 

A dengan skor beban (load) dan skor B untuk postur-postur group 

B ditambah dengan skor coupling, kedua skor tersebut (skor A 

dan skor B) digunakan untuk menentukan skor C, dari nilai 

REBA dapat diketahui level resiko pada sistem muskuloskeletal 

dan tindakan yang perlu dilakukan untuk mengurangi resiko 

tersebut berdasarkan klasifikasi tabel 2.1. 

Tabel 2.2 Level Resiko dan Tindakan REBA 

Action Level Skor REBA Level Resiko Tindakan 
Perbaikan 

0 1 Bila diabaikan Tidak perlu 
1 2-3 Rendah Mungkin Perlu 
2 4-7 Sedang Perlu 

3 8-10 Tinggi Perlu Segera 
4 11-15 Sangat tinggi Perlu Saat ini juga 

 

2) Peralatan yang dibutuhkan 

Menurut Yonansha, 2012 disebutkan bahwa REBA tersedia 

secara umum dan hanya membutuhkan beberapa lembar copy dari 

perangkat dan lembar nilai kemudian diisi menggunakan alat 

tulis. Kamera juga dibutuhkan untuk menilai lebih lanjut postur 

yang dilakukan. 
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3) Hasil perhitungan reba 

Hasil akhir perhitungan REBA adalah tingkat resiko berupa 

skoring dengan kriteria (Yonansha, 2012) : 

a. Skor 1 masih dapat diterima 

b. Skor 2 – 3 mempunyai tingkat resiko NPBrendah 

c. Skor 4 – 7 mempunya tingkat resiko NPB sedang 

d. Skor 8 – 10 mempunya tingkat resiko NPB tinggi  

e. Skor 11 – 15 mempunya tingkat resiko NPB sangat tinggi. 

4) Langkah-langkah 

a. Mengamati tugas 

Mengamati tugas untuk merumuskan penilaian kerja 

umum ergonomis,termasuk dampak dari tata letak dan 

lingkungan kerja, penggunaan peralatan, dan perilaku pekerja 

terhadap pengambilan resiko. Jika mungkin, data direkam 

menggunakan foto atau kamera video. Namun, karena 

keterbatasan alat pengamatan, direkomendasikan untuk 

mengambil dari beberapa sudut pandang untuk mengurangi 

kesalahan paralaks. 

b. Memilih postur untuk penilaian 

Mementukan postur yang akan dianalisis dari pengamatan 

pada langkah satu. Kriteria berikut dapat digunakan: 

i. Postur yang paling sering diulang 

ii. Postur terpanjang yang dipertahankan 

iii. Postur yang membutuhkan aktivitas otot atau kekuatan 

yang besar 
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iv. Postur diketahui menyebabkan ketidaknyamanan 

v. Postur ekstrim, tidak stabil, atau janggal, terutama pada 

saat diberikan gaya 

vi. Paling mungkin untuk diperbaiki dengan intervensi, 

tindakan, pengendalian atau perubahan lain postur 

c. Skor postur 

Menggunakan lembar penilaian dan skor tubuh bagian 

untuk menentukan skor postur. Penghitungannya dibagi dua 

kelompok: 

i. Kelompok A meliputi batang tubuh, leher, kaki, setelah 

dilakukan penilaian dimasukkan ke dalam table A. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8 Kelompok A Reba dan tabel score 
Sumber:Karwowski dan Marras (2006) 
 

ii. Kelompok B meliputi lengan atas, lengan bawah, 

pergelangan tangan. Postur kelompok B dinilai secara 

terpisah untuk sisi kiri dan kanan, setelah dilakukan 

penilaian dimasukkan ke dalam table B. 
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Poin tambahan dapat ditambahkan atau dikurangi, 

tergantung pada posisinya. Untuk misalnya, di grup B, 

lengan atas dapat didukung dalam posisinya, dan 1 poin 

dikurangi dari skor nya. Proses ini dapat diulang untuk 

setiap sisi tubuh dan untuk postur lainnya. 

Gambar 2.9 Kelompok B Reba dan tabel score 
Sumber:Karwowski dan Marras (2006) 
 

d. Proses skor REBA 

Gunakan tabel A untuk menghasilkan skor tunggal dari 

batang, leher, dan kaki. Ini dicatat dalam kotak pada lembar 

penilaian dan ditambahkan ke skor beban atau gaya untuk 

memberikan skor A. Demikian pula lengan atas, lengan 

bawah, pergelangan tangan dan skor digunakan untuk 

menghasilkan nilai tunggal dengan menggunakan Tabel B. 

Ini diulang jika resiko muskuloskeletal (dan karena itu nilai 

untuk lengan kiri dan kanan) adalah berbeda. Skor tersebut 

kemudian ditambahkan ke nilai kopling untuk menghasilkan 

skor B,A dan B dimasukkan ke dalam Tabel C dan skor 

tunggal ini adalah skor C. 
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e. Menetapkan nilai REBA 

Jenis aktivitas otot yang dilakukan kemudian diwakili 

oleh skor kegiatan yang ditambahkan untuk memberikan skor 

akhir REBA. 

f. Mengonfirmasikan 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 melalukan 

perubahan. 

E. Nyeri Punggung Bawah (NPB) 

1. Definisi Nyeri punggung bawah 

Nyeri adalah pengalaman sensori dan emosional yang tidak 

menyenangkan akibat dari kerusakan jaringan yang actual maupun potensial. 

Nyeri punggung bawah (NPB) atau Low Back Pain (LBP) adalah nyeri yang 

dirasakan di daerah punggung bawah, nyeri ini dapat merupakan nyeri lokal 

atau berupa nyeri menjalar (Anugoro dan Usman, 2014). NBP juga 

merupakan kondisi atau keadaan yang tidak mengenakan (nyeri kronik) 

minimal keluhan dirasakan 3 bulan disertai adanya keterbatasan aktivitas 

yang diakibatkan nyeri apabila melakukan pergerakan atau mobilisasI (Hilmi, 

2012). 

2. Mekanisme Nyeri 

Impuls disampaikan oleh serabut saraf yang bermyelin besar dan 

kecil, aktivitas dari serabut saraf besar akan menghambat aktivitas 

substansia gelatinosa yang menyebabkan pintu gerbang tertutup sehingga 
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impuls  nyeri tidak sampai, sedangkan saraf yang bermyelin kecil 

memperlancar impuls masuk kedalam substansia gelatinosase lanjutnya 

naik ke otakuntuk diterjemahkan sebagai nyeri. Ardinata mengatakan 

(2010)  ada empat proses dalam transmisi nyeri : 

a) Tranduksi 

Tranduksi adalah proses dari stimuasi nyeri yangdionfeesi ke 

bentuk yang di akses oleh otak. Proses tranduksi dimulai ketika 

nociceptor  yaitu receptor yang berfungsi untuk menerima 

rangsangan nyeri teraktivasi. Aktivasi reseptor ini merupakan 

bentuk respon terhadap stimulus yang datang seperti kerusakan 

jaringan  

b) Transmisi 

Transmisis adalah serangkaian kejadian-kejadian neural yang 

membawa impuls-impuls listrik melalui sistem saraf ke arah otak. 

Proses transmisi melibatkan saraf afferen yang terbentuk dari serat 

saraf yang berdiameter kecil ke sedang serta yang berdiameter 

besar. Saraf afferent yang akan beraxon pada dorsal horn di 

spinalis. Selanjutnya transmisi  ini dilanjutkan melalui sistem 

contralateral spinalanatomic melalui ventral lateral thalamus 

menuju cortex serebral. 

c) Modulasi 

Proses modulasi mengacu kepada aktivitas neural dalam upaya 

mengontrol jalur transmisi nociceptor tersebut. Proses modulasi 

melibatkan system neural yang komplek. Ketika impuls nyeri ini 

akan di kontrol oleh system saraf pusat dan mentransmisikan 
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impuls nyeri ini kebagian lain dari system saraf seperti bagian 

cortex. Selanjutnya impuls saraf –saraf descend ke tulang belakang 

untuk memodulasi efektor. 

d) Persepsi 

Persepsi adalah proses subjektif . Proses persepsi ini tidak ada 

kaitannya dengan proses fisiologis , akan tetapi juga meliputi 

cognition dan memory. Oleh karena itu faktor faktor psikologis, 

emosional, dan perilaku juga muncul sebagai respon. 

3. Epidemiologi 

Nyeri pinggang merupakan persoalan yang sering di jumpai pada negara-

negara industri. Pada penelitian cross sectional mengenai nyeri pinggang 

yang dlakukan oleh Toroptsova NV et al di rusia pada 800 pekerja 

menyebutkan 88,2% dari seluruh pasien yang ada hubungannya dengan 

faktor sosial,individu dan faktor pendidikan (Toroptsova NV et al, 1995). 

4. Faktor Penyebab 

a) Kelainan tulang punggung sejak lahir 

 Kelainan sejak lahir atau biasa di kenal dengan Hemi Vertebrae 

menurut soeharso (1978)kelainan-kelainan kondisi tulang vertebrae 

tersebut dapat berupa tulang vertebrae hanya setengah bagian karena 

tidak lengkap pada saat lahir. Hal ini dapat menyebabkan timbulnya NPB 

yang di sertai dengan skoliosis ringan. 

b) Trauma 

Gerakan bagian punggung belakang yang kurang baik dapar 

menyebabkan kekakuan dan spasme otot yang tiba-tiba pada otot 

punggung, mengakibatkan terjadinya trauma punggung sehingga 
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menimbulkan nyeri. Kekakuan otot cendrung dapat sembuh dengan 

sendirinya dalam jangka waktu tertentu. Namun pada kasus-kasus yang 

berat memerlukan pertolongan medis agar tidak mengakibatkan 

gangguan yang lebih lanjut (Idyan, 2008) 

c) Perubahan jaringan 

Kelompok penyakit ini disebabkan kareana adanya perubahan 

jaringan pada tempat yang mengalami sakit. Perubahan tidak hanya 

terjadi di punggung bawah tapi bisa juga di anggota tubuh lain (Soeharso, 

1978). 

d) Pengaruh gaya berat 

Gaya berat tubuh, terutama dalam posisi berdiri, duduk dan berjalan 

dapat mengakibatkan rasa nyeri pada punggung dan dapat menimbulkan 

nyeri pada punggung dan dapat menimbulkan komplikasi lainnya 

misalnya genu valgum, genu varum, dan coxae valgum (Soeharso, 1978). 

Beberapa pekerjaan yang mengharuskan berdiri dan duduk di waktu yang 

lama juga akan beresiko menyebabkan terjadinya nyeri punggung bawah 

(Shocker, 2008) 

5. Tandan dan Gejala 

Nyeri pada punggung bawah adalah gejala utama. Nyeri dapat bersifat 

sementara atau menetap dan nyeri beruapa nyeri lokal dan nyeri menjalar. 

Nyeri juga dapat bersifat dangkal atau dalam hal ini bergantung pada 

penyebab dan jenis nyeri. Menurut Cianflocco (2013) ada berbagai jenis 

penyebab dan jeni nyeri : 

 

 



27 
 

 
 

a) Nyeri lokal 

 Terjadi di area tertentu di punggung bawah. Jenis nyeri ini paling 

sering terjadi penyebabnya biasanya terkilir atau keeleo. Nyeri ini 

bersifat menetap atau kadang hilang timbul. Nyeri lokal dapat berkurang 

atau bertambah dengan perubahan posisi. 

b) Nyeri menjalar 

 Nyeri bersifat tumpul dan terasa menjalar dari punggung bawah ke 

tungkai. Nyeri dapat diikuti dengan nyeri tajam, biasanya hanya 

mengenai satu sisi tungkai daripada seluruh tugkai. Nyeri dapat terasa 

sampai ke kaki atau hanya sampai lutut. Nyeri yang menjalar biasanya 

menandakan adanya penekanan pangkal saraf, misalnya karena HNP, 

osteoartritis atau stenosis tulang belakang. Jika, terdapat penekanan pada 

pangkal saraf, atau jika korda spinalis tertekan, maka akan timbul rasa 

seperti ditusuk jarum, atau bahkan mati rasa dan hilangnya fungsi 

pengendalian berkemih dan pencernaan. 

c) Referred pain 

 Nyeri dirasakan pada lokasi berbeda dari lokasi penyebab nyeri 

sebenarnya. Misalnya, pada pasien dengan serangan jantung, nyeri 

dirasakan pada lengan kiri, nyeri jenis ini pada NPB bersifat sakit dan 

dalam, dan sulit untuk menentukan lokasi asal nyeri. 

6. Patofisiologi 

Tulang punggung (spinal column) terdiri dari tulang belakang (vertebrae), 

yang terpisah dan terdapat bantalan yang terbuat dari tulang rawan,  

dilindungi oleh lapisan yang tipis tulang rawan dan ditopang oleh persendian 

dan otot-otot yang mampu menyeimbangkan tulang punggung. Columna 
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vertebralis merupakan perhubungan yang sangat kokoh namun tetap 

menghasilkan gerakan yang terbatas, dimana columna vertebralis adalah 

sumbu sentral dan melindungi korda spinalis. Setiap vertebra memliki 

lemgkung yang menjulur ke belakang dan melingkari foramen vertebralis 

dimana setiap lengkung memiliki empat prosesus artikular (dua diatas dan 

dua dibawah) yang berartikulasi dengan prosesus yang sesuai dari vertebra 

yang melekat dan dihubungkan satu sama lain dengan kokoh oleh lempengan 

fibrokartilago yang disebut diskus invertebralis. Setiap diskus terdapat cincin 

fibrokartilago dibagian luar dan di bagian dalam disebut nukleus pulposus. 

Bila cincin menjadi lemah, maka nukleus pulposus dapat mengiritasi akar 

saraf di dekatnya sehingga menimbulkan gangguan nyeri (Septiawan, 2013). 

7. Faktor resiko 

a) Faktor indivdu 

1) Usia 

Keluhan otot biasanya di alam oleh seseorang di usia kerja yaitu 

24-65 tahun (Karwowoski dan Marras, 2006). Prevalensi gangguan 

punggung meningkat saat usis seseorang memasuki 30 tahun (Beeck 

dan Hermans, 2000). Pada usis 30 tahun terjadi degenerasi yang 

berupa kerusakan jaringan, pergantan jaringan menjadi jaringan 

parut, pengurangan cairan sehingga hal tersebut mengurangi 

stabilitas otot menjadi berkurang  (Karwowski dan Marras, 2006). 

2) Merokok 

Mnengkatnya frekuensi merokok akan meningkatkan keluhan 

ototyang dirasakan. 10 batang rokok dapat meningkatkan resiko 20 

% per hari. Kebiasaan merokok akan menurunkan kapisitas paru-
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paru, sehingga untuk mengkonsumsi oksigen akan menurun.Bila 

orang tersebut di tuntut untuk melakukan tugas yang menuntut 

pengerahan tenaga, maka akan lebih mudah lelah karena kandungan 

oksigen dalam darah rendah (Croamsum, 2003). 

3) Jenis kelamin 

Prevalensi nyeri punggung bawah di Uni Eropa antara pria dan 

wanita adalh sama (Beeck dan Hermans, 2000). Namun beberapa 

studi melaporkan tingkat yang lebih tinggi dari laki-laki terutama 

sciatica (Beeck dan Hermans, 2000).Secara fisiologis otot wanita 

lebih rendah dari otot pria. Kekuatan otot wanita hanya 2/3 dari 

kekuatan otot pria, sedangkan daya taha otot pria lebih tinggi 

dibandingkan wanita (Tarwaka, 2004).  

4) IMT 

Indeks Masa Tubuh adalah berat badan (kg) di bagi dengan tinggi 

badan yang di kuadratkan (M). Indeks yang paling berguna untuk 

mendeteksi secara dini populasi yang obesitas karena terdapat 

korelasi bermakna dengan lemak subkutan maupun lemak total 

dalam tubuh (Arvin, 2005).Menurut WHO, kisaran untuk IMT pada 

orang yang beruia lebih dari 20 tahun adalah 18,5- 24,9 yang disebut 

berat badan ideal, peningkatan resiko akan terjadi pada angka 25-29, 

dan resiko tinggi terjadi ketika IMT lebih dari 30. 

5) Masa kerja 

Gangguan NPB hampir tidak pernah terjadi secara langsung, tetapi 

merupakan suatu akumulasi. Masa kerja mempunyai hubungan yang 

kuat dengan keluhan otot karena semakin lama masa kerja seseorang 
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telah terjadi akumulasi cedera-cedera ringan yang dialami, dimana 

paparan mengakibatkan rongga diskus menyempit secara permanen 

dan juga mengakibatkan degenerasi tulang belakang yang akan 

menyebabkan NPB kronis. Hal ini dikarenakan pembebanan pada 

tulang belakang dalam waktu lama (Pratiwi, 2009).  

6) Jam kerja 

Jumlah jam kerja yang efisien untuk seminggu adalah 40-48 jam 

yang terbagi dalam lima atau enam hari kerja. Apabila jam kerja 

melebihi dari ketentuan tersebut akan ditemukan hal-hal seperti: 

penurunan kecepatan kerja, gangguan kesehatan, angka absensi 

karena sakit meningkat, yang kesemuanya akan bermuara pada 

rendahnya tingkat produktivitas kerja (Tarwaka dkk, 2004). 

Chen(2005) mengungkapkan mengemudi yang effisien adalah 

kurang dari 4 jam karena setelah 4 jam terdapat hubungan yang 

signifikan dengan low back pain. Pada penelitian lain mengatakan 

waktu kerja di bagi 3 yaitu durasi singkat kurang dari 1 jam, durasi 

sedang 1-2 jam dan durasi lama lebih dari 2 jam ( Kantana, 2010)    

b) Faktor Lingkungan 

1) Pencahayaan 

Pencahayaan sangat berpengaruh pada performa suatu pekerjaan. 

Pencahayaan yang tidak baik bisa menurunkan performa, bahkan 

bisa membuat pekerja stres karena lingkungan kerja yang tidak baik. 

Tingkat stres tinggi bisa memicu dan meningkatkan rasa nyeri NPB 

pada pekerja. Selain itu, bekerja dalam kondisi cahaya yang buruk, 

akan membuat tubuh beradaptasi untuk mendekati cahaya. Jika hal 
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itu terjadi dalam waktu yang lama akan meningkatkan tekanan pada 

otot bagian atas tubuh (Bridger, 2003).  

2) Kebisingan 

Kebisingan yang ada di lingkungan kerja juga bisa mempengaruhi 

performa kerja. Hampir sama halnya dengan pencahayaan, secara 

tidak langsung dapat memicu dan meningkatkan rasa nyeri NPB 

yang dirasakan pekerja karena bisa membuat stres pekerja saat 

berada di lingkungan kerja yang tidak baik (Spaulding, 2008). 

c) Faktor Psikososial 

1) Dukungan sosial di tempat kerja 

Dukungan kerja ini meliputi dari rekan kerja sampai supervisor. 

Hoogendoorn (2000) mengatakan bahwa terdapat bukti yang kuat 

antara masalah dengan rekan kerja dan atasan sebagai faktor resiko 

nyeri punggung. 

d) Faktor pekerjaan 

1) Posisi janggal 

Postur tubuh adalah orientasi rata-rata bagian tubuh dengan 

memperhatikan satu dengan yang lainnya dan memegang peranan 

penting dalam ergonomi (Bridger, 2003). Posisi janggal 

menyebabkan posisi tubuh tidak asimetris (Ariani, 2008)  

2) Pekerjaan secara manual yang berat 

Pekerjaan berat adalah pekerjaan yang membebankan kekuatan 

besar pada tulang belakang (Beeck dan Hermans, 2000) 
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8. Pemeriksaan spesifik 

a) Lassegue’s Test 

 Gambar 2.10 Lassegue test 

Sumber:https://www.youtube.com/watch?v=uo0vZZdN854 
diakses 5 april 2018 

1) Tujuan test 

Test unrtuk mengidentifikasi penekanan pada jaringan saraf. 

2) Prosedure Test 

Pasien terlentang dengan posisi kedua hip endorotasi dan adduksi 

serta knee extensi rileks, praktikan meletakan 1 tangan pada ankle, 

kemudian praktkan memflexikan hip pasien hngga pasien merasa 

nyeri. Lalu turunkan secara perlahan 

3) Positif Test 

Jika nyeri pada pinggang maka lebih ke arah disc herniation jika 

nyeri pada tungkai maka penekanan saraf lebih ke arah lateral. 

b) Bragard’s Test 

1) Tujuan Test 

Mengetahu lesi pada spinal cord 

2) Prosedure Test 

Sama seperti lassegue bedanya hanya menambah gerakan fleksi 

cervical pasien secara pasif disertai dorsifleksi ankle pasien. 
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3) Positif test 

Peningkatan nyeri dengan fleksi cervical dan dorsofleksi ankle 

mengindkasikan penguluran pada durameter dari spinal cord, jika 

nyeri tidak meningkat ketika fleksi cervical mengindikasikan lesi 

pada daerah hamstring. 

  Gambar 2.11 Bragard Test 

Sumber :http://etudiant-podologie.fr/tests-cliniques-de-la-
sciatique/ diakses 5 april 2018 
 

9. Nordic Body Map (NBM)  

Salah satu metode untuk mengetahui keluhan nyeri punggung bawah adalah 

dengan menggunakan kuesioner Nordic Body Map (NBM). NBM adalah peta 

tubuh untuk mengetahui bagian otot yang mengalami keluhan dan tingkat 

keluhan otot skeletal yang dirasakan pekerja. NBM membagi tubuh menjadi 

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

Low Back Pain yang dialami pekerja. NBM tidak dijadikan diagnosa klinik 

karena bersifat subjektif yaitu berdasarkan persepsi responden, tidak berdasarkan 

diagnosa kesehatan (Suriatmini, 2011). 

 

 


