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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

World Health Organization (WHO) tahun 2008 definisi sehat adalah 

suatu kondisi tubuh baik mental, fisik, ataupun sosial tidak berada dalam 

kekurangan serta tidak dalam keadaan sakit maupun lemah (Chamidah, 

2010). Kondisi seorang pekerja  dapat dikatakan tidak sehat jika mengalami 

kelelahan dalam bekerja, kelelahan adalah keadaan disertai penurunan 

efisiensi dan ketahaan dalam bekerja, kelelahan seseorang menunjukkan 

kondisi yang berbeda-beda, tapi semuanya akan berakibat terhadap 

penurunan kapasitas kerja dan ketahanan tubuh (Tarwaka, 2010). Aktivitas 

kerja yang terlalu sering melakukan gerakan membungkuk atau ke depan, 

maupun bekerja dengan posisi duduk dalam waktu lama adalah faktor 

penyebab pekerja merasa kelelahan. Kelelahan akibat kerja disebakan karena 

posisi kerja yang tidak ergonomi, pekerja dengan posisi duduk dalam waktu 

yang lama akan menimbulkan beban otot yang statis dan keadaan postur yang 

kaku (Susanti et al, 2014). 

Ergonomi adalah bidang studi yang mempelajari prinsip dalam 

mendesain peralatan, tempat kerja, proses kerja dan mesin kerja yang sesuai 

dengan kemampuan dan keterbatasan manusia yang menggunakannya. 

Ergonomi memiliki tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi 

pekerjaan (Harrianto, 2008). Pekerja dengan posisi duduk yang tidak 

ergonomi dan di dukung dengan desain kursi yang buruk, berisiko 

menyebabkan penyakit akibat kerja berupa gangguan musculoskeletal 

sehingga menyebabkan kekakuan dan kesakitan pada punggung (Laura, 2005; 
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Swinkels, 2006; Hurwitz, 2005 dalam Koesyanto, 2013). Menurut 

International Labour Organization (ILO) tahun 2007 dampak kesalahan 

ergonomi dalam bekerja terdapat 1,1 juta kematian setiap tahun karena 

penyakit atau pekerjaan, dengan terdapat 300.000 kematian yang terjadi dari 

250 juta kecelakaan dan sisanya karena penyakit akibat kerja dan terdapat 

masalah kesehatan lain seperti gangguan musculoskeletal, gangguan 

reproduksi, sistem syaraf dan sebagainya (Umami et al, 2014). 

Gangguan musculoskeletal merupakan gangguan yang terjadi pada 

bagian otot rangka yang disebabkan karena otot menerima beban statis secara 

berulang dan terus menerus dalam jangka waktu yang lama dan menyebabkan 

keluhan pada sendi, ligamen dan tendon (Umami et al, 2014). Keluhan 

musculoskeletal menjadi salah satu indikasi adanya gangguan kesehatan dan 

keselamatan pekerja. Pekerja biasanya sering mengeluhkan nyeri saat bekerja 

maupun setelah bekerja. Musculoskeletal Disorders (MSDs) menunjukkan 

bagian otot yang paling sering dikeluhkan pekerja mengalami nyeri adalah 

otot rangka (skeletal) yang meliputi otot leher, bahu, lengan, tangan, jari, 

pinggang, punggung bawah dan otot bagian bawah (Astuti, 2007). 

International Association for the Study of Pain (IASP) nyeri 

merupakan sensori subyektif dan emosional yang tidak menyenangkan yang 

berkaitan dengan kerusakan jaringan yang aktual maupun potensial, atau 

menggambarkan kondisi terjadinya kerusakan (Smeltzer & Bare, 2005 dalam 

Rinaldi et al 2015). Nyeri terbagi jadi dua kelompok, pertama nyeri akut 

adalah pengalaman nyeri yang secara umum dialami oleh individu tidak lebih 

dari satu hari dan akan mereda saat sumber nyeri diketahui lalu diobati 

sedangkan yang kedua nyeri kronis adalah nyeri yang terjadi secara terus 
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menerus dirasakan individu meskipun sumber nyeri telah diketahui dan 

diobati, seperti arthritis, neurogenic pain dan low back pain (Weatherbee, 

2009).  

Low back pain adalah sindroma klinik yang banyak dijumpai di 

masyarakat, ditandai dengan nyeri sekitar tulang punggung bawah. Angka 

kejadian low back pain pada semua populasi masyarakat seluruh dunia 

hampir sama yakni sekitar 60% - 85% dari seluruh populasi masyarakat di 

dunia pernah merasakan low back pain semasa hidupnya (Pramita et al, 

2015). Low back pain terjadi disebabkan karena biomekanik vertebra lumbal 

akibat perubahan titik berat badan dengan kompensasi perubahan posisi tubuh 

yang akan menimbulkan nyeri. Ketegangan (strain) otot dan keregangan 

(sprain) ligamentum tulang belakang menjadi salah satu penyebab utama low 

back pain (Kurniawan, 2017). Prevalensi low back pain menurut Community 

Program for Control of Rheumatic Disease (COPCORD) Indonesia 

menunjukkan pada laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan (Pramita et 

al, 2015). Data jumlah penderita low back pain di Indonesia tidak diketahui 

secara pasti, namun diperkirakan bervariasi antara 7,6-37% dari jumlah 

penduduk di Indonesia (Lailani, 2013). 

Penyebab low back pain adalah adanya nyeri tekan pada regio lumbal, 

spasme pada otot-otot punggung, penurunan kekuatan otot dan ekstremitas 

inferior serta keterbatasan gerak punggung, sehingga menimbulkan 

keterbatasan fungsi yaitu gangguan saat bangun dari keadaan duduk, saat 

membungkuk, saat duduk atau berdiri lama dan berjalan (Candra, 2011 dalam 

Muhith dan Yasma, 2014). Faktor risiko terjadinya low back pain antara lain 
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usia, obesitas, indeks massa tubuh, kehamilan, postur dan faktor psikologi 

(Fathoni et al, 2009). 

Low back pain myogenic terjadi spasme otot yang menyebabkan 

penderita merasakan nyeri. Spasme otot dalam waktu yang lama akan 

menimbulkan vasokonstriksi pembuluh darah yang mengakibatkan iskemia, 

sehingga penderita akan membatasi gerakan yang dapat menimbulkan nyeri. 

Low back pain myogenic dalam waktu yang lama akan menimbulkan atrofi 

otot. Otot yang mengalami atrofi akan mengalami penurunan kekuatan otot 

yang nantinya menyebabkan penurunan stabilitas daerah lumbal sehingga 

menurunya aktivitas fungsional (Pramita et al, 2015). Low back pain 

myogenic terjadi akibat dari dua hal, pertama direct muscle problem, yaitu 

masalah otot yang secara langsung menyebabkan nyeri pinggang, hal ini 

mengakibatkan penurunan fleksibilitas otot dan terjadi nyeri ketika otot 

mengalami hypomobility (Triani et al, 2016). Kedua indirect muscle problem, 

yaitu masalah otot yang secara tidak langsung menyebabkan nyeri pinggang, 

hal ini disebakan oleh mechanicaal problem, seperti spasme otot (Meliala dan 

Pinzon, 2004 dalam Triani et al, 2016). 

Latihan yang direkomendasikan dalam penanganan low back pain 

untuk mengurangi disabilitas dan perbaikan fungsional adalah dengan 

program back training. Pemberian terapi latihan pada kasus low back pain 

merupakan pelayanan rutin bagi setiap praktisi di bidang fisioterapi dan telah 

menjadi standar dalam pelaksanaan low back pain. Latihan adalah cara yang 

paling baik untuk mencegah risiko berulang terjadinya nyeri punggung bawah 

(low back pain). Program latihan yang tepat akan membantu menguatkan dan 
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meningkatkan fleksibilitas otot sehingga dapat mencegah terjadinya reinjury 

(Nahdliyyah et al, 2015). 

Latihan stabilisasi yang saat ini sedang popular adalah core stability, 

core stability exercise merupakan aktivasi sinergi yang meliputi otot-otot 

bagian dalam trunk yakni otot core (inti). Dosis latihan core stability 

dilakukan dalam 2 minggu dengan frekuensi 3 kali per minggu yang 

berfungsi untuk memelihara postur tubuh (Pramita et al, 2015). Core dapat 

digambarkan sebagai kotak berotot dengan perut bagian depan, paraspinalis 

dan gluteals dibelakang. Diagfragma sebagai atap, dan otot dasar panggul 

serta pinggul sebagai bagian bawah, tanpa otot-otot ini tulang belakang tidak 

stabil (Nahdliyyah et al, 2015). Tujuan pemberian core stability exercise 

adalah untuk memelihara hubungan pemanjangan normal dari fungsi otot 

agonis dan antagonis yang mana akan meningkatkan hubungan dari kedua 

kekuatan pada daerah lumbo-pelvic-hip complex (Kurniawan et al, 2017). 

Pilates dikembangkan oleh Joseph H. Pilates di tahun 1920, 

merupakan seorang pelatih fisik dan pendiri dari The New York Pilates 

Studio. Pilates merupakan sistem latihan yang berfokus untuk membangun 

atau meningkatkan kekuatan tanpa usaha yang berlebihan, meningkatkan 

fleksibilitas dan kelincahan serta membantu mencegah cedera, pilates 

exercise bertujuan untuk mengobati low back pain dengan cara melatih 

kembali otot yang mengalami disfungsi, latihan ini ditunjukkan hampir pada 

seluruh penderita low back pain (Richardson dan Jull, 1995 dalam Manurung, 

2012). Dosis pilates exercise dilakuakn dalam 2 minggu dengan frekuensi 3 

kali per minggu, dengan pilates exercise tubuh bekerja secara keseluruhan, 

menjaga stabilitas tubuh, keseimbangan, alignment yang benar, kontrol otot 
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yang baik dan pernafasan yang benar akan tetap terjaga saat sejumlah otot 

sedang bekerja (Yuniar et al, 2014). 

Core stability exercise berfokus untuk memperbaiki postural pada 

pekerja yang diakibatkan karena posisi duduk pekerja yang salah. Menurut 

Irfan (2010), core stability bertujuan untuk mengontrol posisi dan gerak dari 

trunk sampai pelvic yang digunakan untuk melakukan gerakan secara optimal 

dalam proses perpindahan, kontrol tekanan dan gerakan saat aktivitas serta 

menjadi salah satu faktor penting dalam postural set. Sedangkan pilates 

exercise bertujuan untuk penguatan dan stretching pada otot-otot penegak 

tubuh pada punggung, perut dan pantat sehingga dapat membangun 

penyangga tubuh yang kuat saat digunakan menggerakkan seluruh tubuh 

(Hoffman, 2006 dalam Nahdliyyah, 2016). Berdasarkan dari kedua latihan 

tersebut, peneliti ingin melakukan penelitian manakah latihan yang lebih baik 

antara core stability exercise terhadap perbaikan postural atau pilates 

exercise terhadap stretching otot-otot penegak tubuh pada punggung terhadap 

low back pain. 

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan tanggal 30 Oktober 

2017, hasil wawancara kepada Admin di CV. Cool Clean mengatakan bahwa 

jumlah total pekerja ada sekitar 90 orang, 5 dari 90 orang pekerja yag 

wawancarai secara tidak langsung mengeluhkan nyeri di daerah punggung 

setelah bekerja selama 7 – 8 jam sehari yakni dari jam 06.00 – 13.00 dan 

16.00 – 22.00 WIB. Adapun proses produksi dari tissue basah kemasan 

diantaranya bagian pembentukan tissue, bagian penyablonan dan packaging. 

Semua proses tersebut dilakukan dengan posisi duduk dan kepala 

membungkuk yang terlalu lama dalam satu posisi. Posisi duduk yang salah 
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dan duduk terlalu lama serta dengan desain kursi yang tidak ergonomi 

menyebabkan timbulnya keluhan low back pain  pada pekerja CV. Cool 

Clean. 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis ingin melakukan penelitian 

mengenai Perbandingan Pengaruh Pilates dan Core Stability Exercise 

terhadap Penurunan Low Back Pain pada Pekerja Bagian Produksi di CV. 

Cool Clean. 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah ada Pengaruh Pilates Exercise terhadap Penurunan Low Back 

Pain pada Pekerja Bagian Produksi di CV. Cool Clean? 

2. Apakah ada Pengaruh Core Stability Exercise terhadap Penurunan Low 

Back Pain pada Pekerja Bagian Produksi di CV. Cool Clean? 

3. Adakah Beda Pengaruh Pilates dan Core Stability Exercise terhadap 

Penurunan Low Back Pain pada Pekerja Bagian Produksi di CV. Cool 

Clean? 

C. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan Umum  

Mengetahui Perbandingan Pengaruh Pilates dan Core Stability 

Exercise terhadap Penurunan Low Back Pain pada Pekerja bagian 

Produksi di CV. Cool Clean? 

2. Tujuan Khusus  

a. Mengidentifikasi nyeri sebelum dan sesudah diberikan intervensi 

Pilates Exercise 

b. Mengidentifikasi nyeri sebelum dan sesudah diberikan intervensi 

Core Stability Exercise 
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c. Menganalisis perbandingan efektivitas Pilates dan Core Stability 

Exercise dengan membandingkan pengukuran nyeri sebelum dan 

sesudah intervensi. 

 

D. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

1. Bagi Penulis dan Fisioterapis  

Diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan 

dalam memilih modalitas fisioterapi. 

2. Bagi Institusi Pendidikan 

Dapat memberikan wawasan dan masukan tentang Pengaruh 

Pilates dan Core Stability Exercise terhadap penurunan nyeri pada Low 

Back Pain. 

3. Bagi Masyarakat  

Dapat memberi wawasan mengenai pentingnya mencegah faktor 

resiko yang dapat menyeababkan terjadinya low back pain serta 

menambah wawasan mengenai manfaat terapi yang diberikan terhadap 

pengurangan nyeri pada low back pain. 
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E. Keaslian Penelitian 

Tabel 1.1. Keaslian Penelitian 

No. Pengarang Judul Sample 

Penelitian 

Desain 

Penelitian 
Hasil 

Penelitian 
1. U. Albert 

Anand 

A Study To 

Analyse The 

Efficacy 

Modified 

Pilates Based 

Exercise and 

The 

Therapeutic 

Exercise in 

Individuals 

with Chronic 

Low Back 

Pain : A 

Randomized 

Controlled 

Trial (2014) 

Variabel 

independen 

(X1) Pilates 

Exercise (X2) 

Therapeutic 

Exercise dan 

variabel 

dependen (Y1) 

Chronic Low 

Back Pain, 

Instrumen 

penelitian VAS 

dengan sample 

30 orang yang 

dilakukan di 

K.G. Hospital 

dan K.G. 

College of 

Physiotherapist 

selama 12 

minggu. 

A 

Randomized 

Controlled 

Trial, pre 

test post test 

design 

dengan 

simple 

random 

sampling 

Modified 

Pilates 

Based 

Exercise 

lebih efektif 

dibandingkan 

Therapeutic 

Exercise 

2. Edwin 

Choon 

Wyn Lim 

Effects Of 

Pilates Based 

Exercise Pain 

and 

Disability in 

Individuals 

with 

Persistent 

Non Specific 

Low Back 

Pain : A 

Systematic 

Review with 

Meta – 
Analysis 

(2011) 

Variabel 

independen 

(X1) Pilates 

Exercise dan 

variabel 

dependen (Y1) 

Low Back Pain, 

Instrumen 

penelitian VAS 

dengan sample 

83 orang nyeri 

dan 69 orang 

disabilitas 

selama 6 – 8  

minggu. 

A 

Randomized 

Controlled 

Trial 

Pilates based 

exercise are 

superior to 

minimal 

intervention 

for reduction 

of in 

individuals 

with 

nonspecific 

low back 

pain. 
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3. Susan 

Sorosky 

Yoga and 

Pilates In The 

Management 

Of Low Back 

Pain (2008) 

Variabel 

independen 

(X1) Yoga (X2) 

Pilates Exercise 

dan variabel 

dependen (Y1) 

Low Back Pain, 

Instrumen 

penelitian VAS  

dan Manual 

Muscle Testing 

dengan sample 

30 orang 

rentang usia 20 

– 55 tahun 

selama 6 

minggu. 

Randomized 

to one of the 

two groups 

Yoga dan 

Pilates sama 

bagusnya 

untuk CLBP, 

Untuk yoga, 

seseorang 

harus 

terbiasa 

dengan 

intinya yaitu 

postur, untuk 

pilates,  

latihan dasar 

di matras dan 

latihan lebih 

menantang 

pada 

peralatan 

khusus.  
4. Ottar 

Vasseljen 

Effect Of 

Core Stability 

Exercise On 

Feed 

Forward 

Activation Of 

Deep 

Abdominal 

Muscle In 

Chronic Low 

Back Pain 

(2012) 

Variabel 

independen 

(X1) Core 

Stability 

Exercise dan 

variabel 

dependen (Y1) 

Low Back Pain, 

Instrumen 

penelitian NRS 

dengan sample 

109 orang 

rentang usia 18 

– 60 tahun 

selama 8 

minggu. 

A 

Randomized 

Controlled 

Trial 

Abdominal 

muscle onset 

sebagian 

besar tidak 

berpengaruh 

terhadap low 

back pain 

cronic yang 

dilakukan 

selama 8 

minggu. 

5. Xue-Qiang 

Wang 

A Meta – 
Analysis Of 

Core Stability 

Exercise 

Versus 

General 

Exercise For 

Chronic Low 

Back Pain 

(2012) 

Variabel 

independen 

(X1) Core 

Stability 

Exercise (X2) 

General 

Exercise dan 

variabel 

dependen (Y1) 

Low Back Pain, 

Instrumen 

penelitian VAS  

dan NRS 

dengan sample 

414 orang 

rentang usia 

lebih dari 18 

tahun selama 6 

Randomized 

Controlled 

Trial 

Core 

Stability 

Exercise 

lebih efektif 

dalam 

mengurangi 

rasa sakit 

dibandingkan 

general 

exercise 
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