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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Anatomi  

Tulang dan otot punggung merupakan bagian belakang tubuh yang terletak 

antara pinggul dan kepala. Digunakan sebagai tumpuan badan ketika duduk 

punggung dilindungi oleh otot-otot punggung dan ditegakan tulang punggung. 

Tualang di punggung atau vetebra adalah tulang yang tidak beraturan yang 

membentuk punggung yang mudah digeraka. 

1. Tulang Vetebra 

Tulang vertebra adalah susunan tulang yang dalam columna vertebralis 

berfungsi untuk menjaga tubuh pada saat posisi berdiri. Tulang-tulang vertebra 

diperkuat oleh ligamen dan otot-otot untuk menahan berat badan dan sekaligus 

mengatur keseimbangan gerakannya. Columna vertebralis tersusun oleh tulang 

vertebra yang teridiri dari 7 tulang vertebrae cervicales, 12 tulang vertebrae 

thoracicae, 5 tulang vertebrae lumbal, os sacrum dan coccyx. Os sacrum 

merupakan susunan dari 5 tulang vertebrae sacrales, dan coccyx terdiri dari 4 

tulang vertebrae coccyeae. Dengan demikian punggung di sususn oleh 33 

tulang  vetebra (Rawls & Fisher, 2010). 
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2.1 Tulang vetebra (Tank & Gets, 2008). 

1. Discus Intervertebralis 

Discus intervertebralis adalah struktur penghubung antara vetrebra yang 

cukup besar, yang memberikan bantalan dan memungkinkan untuk gerakan 

antara vertrebrae. Lapisan yang disebut anulus fibrosus dan pusat gel seperti 

nukleus pulposus. Setiap diskus intervertebral terdiri dari dua bagian. Anulus 

fibrosus adalah lapisan  luar yang kuat  anulus ( cincin/lingkaran) mengelilingi 

nucleus pulposus. Nucleus pulposus, terdiri dari bahan yang lebih lembut, 

seperti gel. Memiliki kandungan air yang tinggi sebagai bantalan untuk 

menahan kompresi berat badan. Dengan bertambahnya usia, kadar air dalam 

nucleus pulposus secara bertahap menurun. Hal ini menyebabkan discus 

menjadi lebih tipis (Openstax College, 2013).  
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Gambar 2.2 Discus Intervertebralis (Openstax College, 2013) 

2. Facet 

Ruas tulang belakang memiliki gerakan (artikulasi) tambahan yang di 

sebut facet di mana tulang rusuk terpasang. Kebanyakan vertebra toraks telah 

dua aspek yang terletak di sisi lateral tubuh, yang masing-masing disebut 

costal facet (Openstax College, 2013). 

3. Ligamen 

Tabel 2.1 Ligamen-ligamen lumbal (Bridwell, 2017) 

No Ligamen Perlekatan Fungsinya 

1. 
Ligamen longitudinal 

anterior 
Axis-sacrum 

Extension & memperkuat 

depan annulus fibrosis 

2. 
Ligamen longitudinal 

posterior 
Axis-sacrum. 

Extension & memperkuat 

depan annulus fibrosis 

3. 
Ligamen intertransverse 

 
lumbar Lateral fleksi 

4. Ligamen flavum Axis-sacrum Fleksi 

5. 
Ligamen interspinosus 

 
lumbar Fleksi 

6. 
Ligamen supraspinosus 

 

Thoracic & 
lumbal 

fleksi  lumbal. 
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Gambar 2.3  Ligamen-ligamen lumbal (Hines, 2016) 

4. Abdomen Muscle 

Tabel 2.2 Abdomen Muscle ( Patton & Thibodeau, 2009) 

No Muscle Keterangan 

1 Musculus obliqus 

external 

Origo         : Di bawah sternum delapan 

Insersio      :Pelvis (di ujung iliaca dan pubis 

melalui ligamentum inguinalis) 

Fungsinya  : Menekan perut  & Rotasi trunk 

lateral 

Dipersarafi : Nervus intercostal tujuh 

kebawah dan nervus 

iliohypogastric 

2 Musculus obliqus 

internal 

Origo         : Pelvis 

Insersio     : Di bawah sternum tiga & Linea alba 

Fungsinya: Fungsi penting postural dari 

semua otot abdomen adalah 

untuk menarik bagian pelvis 

keatas, dengan demikian 

perataan kurva lumbal spine 

Dipersarafi : 

3 Musculus transversus  

abdominis 

Origo          : Di bawah sternum enam 

Insersio      :Tulang pubis & linea alba 

Fungsinya  :Menekan perut  & Rotasi trunk 

lateral 

Dipersarafi :Nervus intercosta tiga (terahkir) 

kebawah; nervus iliohypogastric 

dan nervus ilioinguinal 

 

4 Musculus rectus 

abdominis 

Origo        : Pelvis 

Insersio     : Sternum dibagian prosesus 

xyphoideus 

Fungsinya: Menekan perut  & Rotasi trunk 

lateral 

Dipersarafi :Nervus intercostal enam terahkir 
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5 Musculus Quadratus 

Lumborum 

Origo          : Ligament iliolumbalis 

Insersio       :Prosesus tranvesus vetrebre L1- 

L4 

Fungsinya  : Fleksi vetrebra kelateral 

Dipersarafi : Nervus intercostal enam 

Terahkir 

 

 

2.4 Abdomen muscle ( Patton & Thibodeau, 2009)  

5. Muscle of the Back 

Tabel 2.3 Muscle of the Back ( Patton & Thibodeau, 2009 ) 

No  Otot  Keterangan  

1 Musculus Iliocostalis Origo         : dari daerah pelvis dan sternum 
Insersio      : sternun dan vertebra 

Fungsinya  : ekstensi, lateral fleksi colum 

                     vetrebre 
Dipersarafi : nervus cervical atau nervus 

                     Thoracic dan lumbal 

2 Musculus  

Longissimus   

Origo         : cervical dan thoracic vetrebre, 

                     srternum 
Insersio      : lumbar vetebre atas 

Fungsinya  : ekstensi kepala dan leher  

Dipersarafi :nervus cervical atau nervus 
                    thoracic  

3 Musculus Spinalis Origo         : cervical bawah 

Insersio      : atas thoracic vetrebre  

Fungsinya  : extensi leher atau colum  vetrebra 
Dipersarafi : nervus thoracic atau cervical 

 

4 Musculus Semispinalis Origo         : prosesus transversus dari vertebre 
                   (T2-T11) 

Insersio      : prosesus spinous dari vertebrae 

                    (C2-T4) 

Fungsinya  : ekstensi kepala 
Dipersarafi :nervus cervical atau nervus 

                    Thoracic 
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5 Musculus multifidus Origo         :  prosesus transversus atau 

                     vetrebrae; sacrum dan ilium 

Insersio      : prosesus spinosus atau vertrebrae 
Fungsinya  : ekstensi, rotasi colum vertrebrae 

Dipersarafi : nervus spinal 

Gambar 2.5 Muscle of the Back ( Patton & Thibodeau, 2009) 

B. Biomekanika 

Tulang punggung memiliki gambaran anatomi berupa lengkungan  tulang 

belakang yamg menyerupai huruf “S”. Bentuk anatomi tersebut membuat tulang 

belakang memiliki sifat elastis dan bersifat untuk menyerap tekanan ke arah 

bawah pada saat mengangkat beban ataupun melompat. Discus Intervertrebalis 

merupakan struktur anatomi tulang belakang yang berperan dalam proses 

biomekanika. Discus intervertrebalis teletak diantara dua ruas vertrbra yang 

saling berdekatan. (Faturachman, 2015).  

Gerakan fleksi, ekstensi dan rotasi dapat dilakukan oleh seseorang akibat 

peran dari vertrebrae lumbal. Hal ini bisa terjadi karena discus intervertrebralis 

lumbal memiliki  sifat persedian synarthrosis dengan nukleus pulposus berfungsi 

sebagai aksis dari vertrebrae ketika melakukan gerakan fleksi, ekstensi, 

membungkuk, menarik, dan mendorong. Pada gerakan rotasi bagian dari 
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vertrebrae yang paling besar terkena dampaknya adalah lapisan eksternal 

struktur annulus fibrosus, sedangkan pada gerakan fleksi, ekstensi dan 

membungkuk yang dibebani paling besar adalah bagian dalam dari annulus 

fibrosus (Faturachman, 2015).  

Ligamen berfungsi untuk menjaga agar sendi tetap terfiksasi atau 

meminimalisir gerakan yang berpotensi mengakibatkan cedera. Pada saat fleksi 

tulang belakang, tekanan terbesar terdapat pada ligament interspinosus dan 

ligament supraspinosus yang diikuti oleh ligament intrascapular dan ligamen 

flavum. Pada saat ekstensi tulang belakang tekanan terbesar terdapat pada 

ligament anterior longitudinal. Pada saat membungkuk tulang belakang tekanan 

terbesar terdapat pada ligament kontralateral dari arah membungkuknya dan 

pada saat rotasi tulang belakang tekanan terbesar terdapat pada ligamet 

kapsular. Perenggangan yang terjadi pada ligament akan meningkatkan rasa 

nyeri pada tulang punggung (Faturachman, 2015). 

Gaya gravitasi yang kuat menarik setiap bagian dari tubuh  ke bawah, yang 

mengakibatkan otot-otot tegang. Center of garfity (COG) dapat diartikan sebagai 

kemampuan relatif untuk mengontrol pusat massa tubuh. Ketika terjadi 

perubahan postur maka titik pusat gravitasi pun berubah sehingga dapat 

menggangu keseimbangan. Titik pusat garavitasi akan selalu berpindah sesuai 

dengan arah atau perubahan berat badan, jika COG terletak di dalam dan tepat di 

tengah maka tubuh akan seimbang(Chiu, 2005). 

C. Definisi 

1. Nyeri 

Menurut International Association For Study Of Pain (IASP), nyeri 

adalah sensori subjektif dan emosional yang tidak menyenangkan yang 
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didapat terkait dengan kerusakan jaringan actual maupun potensial, atau 

menggambarkan kondisi terjadinya kerusakan (Ahmad & Budiman, 2014). 

Terdapat berbagai teori yang berusaha menggambarkan bagaimana 

nosiresptor dapat menghasilkan rangsangan nyeri. Teori Gate Control dari 

Melzack dan Wall (1965) menyatakan bahwa impuls nyeri dapat diatur atau 

dihambat oleh mekanisme pertahanan di sepanjang sistem saraf pusat. Teori 

ini mengatakan bahwa impuls nyeri dihantarkan saat sebuah pertahanan 

dibuka dan impuls dihambat saat sebuah pertahanan tertutup. Upaya menutup 

pertahanan tersebut merupakan dasar teori menghilangkan nyeri (Moeyadi & 

Davis, 2013). 

2. Nyeri punggung bawah atau low back pain 

Nyeri punggung belakang atau Low Back Pain (LBP) adalah salah satu 

keluhan yang dapat menurunkan produktivitas kerja manusia. Low back pain 

tidak terlalu fatal namun dapat membuat penderita mengalami penurunan  

kemampuan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Low baik pain adalah 

suatu gejala dan bukan merupakan suatu diagnosis, pada beberapa kasus 

gejalanya sesuai dengan  diagnosis patologisnya (Atmantika,2014). Penyebab  

low back pain banyak sekali  dan bervariasi diantaranya dari kelelahan otot 

sampai tumor ganas, secara umum diagnosis low back pain spesifik dan non-

spesifik (Tiaranita, 2013) 

Pada LBP spesifik terdapat mekanisme patofisiologi tertentu yang 

menyebabkan munculnya gejala seperti infeksi pada tulang belakang, hernia 

nukleus pulposus, osteoporosis, reumatoid artritis, fraktur, dan tumor. 

Sekitar 90% pasien mengalami LBP tidak spesifik, yaitu LBP tanpa sebab 

yang jelas (LBP of unknown origin) (Santosa, 2011). 
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Nyeri punggung bawah atau low back pain (LBP) adalah perasaan 

nyeri di daerah lubosakral dan sakroiliakal. Penyebab nyeri punggung (back 

pain) yang paling sering adalah duduk terlalu lama, sikap duduk yang salah, 

aktifitas yang berlebihan. Nyeri punggung bawah atau LBP merupakan 

suatu dari gangguan pada pinggang yang sering diderita oleh pekerja yang 

pekerjaannya lebih banyak duduk. Penyebab nyeri punggung sering tidak 

jelas, tetapi sebagian besar berhubungan dengan ketegangan otot, sikap 

duduk yang salah, posisi kerja yang salah dan riwayat penyakit keluarga 

(Ahmad & Budiman, 2014). 

3. Klasifikasi Nyeri Punggung  

a. Lokasi Nyerinya 

Menurut International Association for the Study of Pain ( dalam 

Yuliana, 2011). Yang termasuk dalam nyeri punggung bawah low back 

pain terdiri dari  

1) Lumbar Spinal Pain 

Nyeri di daerah yang dibatasi: superior oleh garis transversal 

imajiner yang melalui ujung prosesus spinosus dari vertebra 

thorakal terakhir, inferior oleh garis transversal imajiner yang 

melalui ujung  prosesus spinosus dari vertebra sakralis pertama 

dan lateral oleh garis vertikal tangensial terhadap batas lateral 

spina lumbalis. 

2) Sacral Spinal Pain 

Nyeri di daerah yang dibatasi superior oleh garis transversal 

imajiner yang melalui ujung prosesus spinosus vertebra sakralis 

pertama, inferior oleh garis transversal imajiner yang melalui sendi 
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sakrokoksigeal posterior dan lateral oleh garis imajiner melalui 

spina-  iliaka superior posterior dan inferior. 

3) Lumbosacral Pain 

Nyeri di daerah 1/3 bawah daerah lumbar spinal pain dan 1/3 

atas daerah sacral spinal pain. 

b. Lama Terjadinya 

Berdasarkan lama terjadinya penyakit, Nyeri punggung bawah 

atau LBP diklasifikasikan menjadi 3 (Atmantika, 2014) 

1) Nyeri Akut 

Nyeri ini ditandai dengan rasa nyeri yang menyerang secara 

langsung dan waktunya hanya sebentar, antara beberapa hari sampai 

beberapa minggu. Rasa nyeri ini dapat hilang atau sembuh. 

Panyebab nyerinya karena luka traumatik seperti kecelakaan mobil 

atau terjatuh, rasa nyeri dapat hilang sesaat kemudian. 

2) Nyeri Sub Akut 

Nyeri yang muncul antara 6-12 minggu lebih dari itu termasuk 

kronis. 

3) Nyeri Kronis  

Nyeri ini muncul terus menerus dan bisa menyerang lebih dari 3 

bulan. Rasa nyeri ini dapat berulang-ulang atau kambuh kembali. 

Fase ini biasanya memiliki onset yang berbahaya dan sembuh pada 

waktu yang lama. 

D. Etiologi 

Penyebab dari nyeri punggung bawah atau low back pain (LBP)   sulit 

untuk didiagnosa dengan akurat. Walaupun demikian, nyeri punggung bawah 

disebabkan oleh dua faktor, yaitu mekanik dan nonmekanik (Helmi, 2012).  
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1. Faktor Mekanik 

Nyeri punggung baawah mekanik merupakan gamabaran nyeri 

punggung yang kompleks (osteoarthritis, stenosis, radikulopati sruktural, 

fraktur vertebrae spondilosis, ketidakstabilan ligamen lumbosacral dan 

kelmahan otot serta ketidaksamaan otot tungkai). 

2. Faktor Nonmekanik 

a. Sindrom Neorologis 

Mielopati atau mielitis struktural; Pleksopati lumosaktal (rengangan) 

lumbosakral akut; miopati spinal segmental ataudistonia umum. 

b. Gangguan Sistemik 

Primer atau neoplasma metastasis; infeksi oseus, diskus atau 

epidural; penyakit metabolik tulang termasuk osteoporosis. 

c. Nyeri Kiriman (Rererred Pain) 

Gangguan ginjal, gangguan gastrointesittinal, masalah pelvic, tumor 

retroperinial, aneurisma abdominal, masalah psikosomatik. 

E. Faktor Resiko 

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya keluhan pada punggung 

bawah meliputi faktor internal dan eksternal. Berikut adalah faktor-faktor 

internal dan eksternal yang mempengaruhi terjadinya nyeri punggung bawah. 

1. Faktor Internal 

a. Aktivitas Fisik 

Pola hidup yang tidak aktif merupakan faktor risiko terjadinya 

berbagai keluhan dan penyakit, termasuk di dalamnya nyeri punggung 

bawah. Aktivitas fisik merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan 

melibatkan aktivitas otot pada periode waktu tertentu. Aktivitas fisik yang 
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cukup dan dilakukan secara rutin dapat membantu mencegah adanya 

keluhan nyeri punggung bawah (Andini,2015). 

b. Berat Badan 

Kelebihan berat badan memiliki hubungan signifikan dengan nyeri 

pinggang. Hasil stdudi penelitian telah mengungkapkan hubungan positif 

antara indeks massa tubuh yang berlebihan dan lumbar disc herniasi 

antara pria dan wanita. Lumbar discus herniasi merupakan penyebab dari 

nyeri punggung, temuan ini di dukung oleh studi lain yang di lakukan 

antara wanita dewasa di Sri langka yang menyatakan bahwa kelebihan 

berat badan menjadi obesitas menjadi faktor nyeri punggung (Lionel, 

2014).  

c. Jenis Kelamin 

Prevalensi terjadinya nyeri pungggung bawah lebih banyak pada 

wanita dibandingkan dengan laki-laki, beberapa penelitian menunjukkan 

bahwa wanita lebih sering izin untuk tidak bekerja karena nyeri punggung 

bawah. Jenis kelamin sangat mempengaruhi tingkat risiko keluhan otot 

rangka. Hal ini terjadi karena secara fisiologis, kemampuan otot wanita 

lebih rendah daripada pria (Andini,2015). 

d. Masa Kerja 

Masa kerja adalah faktor yang berkaitan dengan lamanya seseorang 

bekerja di suatu tempat. Terkait dengan hal tersebut, Nyeri punggung 

bawah merupakan penyakit kronis yang membutuhkan waktu lama untuk 

berkembang dan bermanifestasi. Jadi semakin lama waktu bekerja atau 

semakin lama seseorang terpajan faktor risiko ini maka semakin besar 

pula risiko untuk mengalami Nyeri punggung bawah (Andini,2015). 
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e. Postur 

Postur tulang belakang mendukung aktivitas hidup sehari-hari 

dinilai dalam pengolaan low back pain. Namun  hubungan antara postur 

tulang belakang dan low back pain. Hubungan yang kuat ditemukan 

antara low back pain dan posisi tertekuk, diputar posisi dari lumbar tulang 

belakang. Dibandingkan dengan postur berdiri, postur duduk menurunkan 

aktivitas otot punggung dan duduk menurunkan postur lumbal lordosis 

(Lionel, 2014).    

f. Pendidikan  

Orang-orang dengan pendidikan yang tinggi memiliki resiko lebih 

rendah mengalami low back pain dari pada orang-orang yang 

pendidikannya rendah. Menurut sebuah studi yang di lakukan di 

Norwegia pendidikan yang dikaitkan perbandingan merokok saat ini yang 

dilakukan oleh laki-laki. Pendidikan meningkatkan fungsi fisik dan 

kesehatan yang dilaporkan sendiri karena meningkatkan rasa kontrol 

pribadi yang mendorong dan mengmukinkan gaya hidup sehat, 

berolahraga, minum cukup, menghidari berat badan dan tidak merokok 

(Lionel, 2014). 

g. Perokok  

Perokok lebih beresiko terkena low back pain (LBP) atau nyeri 

punggung bawah dibandingkan dengan yang bukan perokok. Hal ini 

disebabkan oleh penurunan pasokan oksigen yang diikat hemoglobin dan 

berkurangnya oksigen darah akibat nikotin terhadap penyempitan 

pembuluh darah arteri. Kebiasaan merokok dapat menyebabkan nyeri 

punggung karena perokok memiliki kecenderungan untuk mengalami 



19 

 

gangguan pada peredaran darahnya, termasuk ke tulang belakang (Lionel, 

2014). 

h. Tingkat Pendapatan 

Pada beberapa perusahaan, pendapatan juga berkaitan dengan hari 

kerja.Terdapatsistem 6 hari kerja dan 5 hari kerja (lebih dominan) dalam 

seminggu. Akan tetapi, penerapan sistem 5 hari kerja sering menjadi 

masalah apabila diterapkan di perusahaan di Indonesia. Penyebabnya 

tidak lain adalah standar pengupahan sangat rendah yang menyebabkan 

kebutuhan dasar keluarga tidak tercukupi. Hal ini sering menjadi 

pemikiran mendasar bagi seorang pekerja. Mereka berfikir bahwa jika 

bekerja selama 5 atau 6 hari akan mempengaruhi pendapatan mereka. 

Sebenarnya jika dapat dilakukan efisiensi dan peningkatan produktivitas 

kerja, pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu maka dengan sendirinya 

kerja lembur tidak diperlukan. Akan tetapi para pekerja akan berfikir 

mereka tidak akan mendapatkan tambahan pendapatan jikalau mereka 

tidak lembur. Hal ini akan berdampak pada produktivitas kerja 

(Andini,2015). 

i. 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, pengurangan cairan. Hal 

tersebut menyebabkan stabilitas pada tulang dan otot menjadi berkurang. 

Semakin tua seseorang, semakin tinggi risiko orang tersebut tersebut 

mengalami penurunan elastisitas pada tulang yang menjadi pemicu 
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timbulnya gejala nyeri punggung bawah. Pada umumnya keluhan 

muskuloskeletal mulai dirasakan pada usia kerja yaitu 25-65 tahun 

(Andini,2015). 

2. Faktor Eksternal 

a. Beban Kerja 

Beban kerja merupakan beban aktivitas fisik, mental, sosial yang 

diterima oleh seseorang yang harus diselesaikan dalam waktu tertentu, 

sesuai dengan kemampuan fisik, maupun keterbatasan pekerja yang 

menerima beban tersebut. Beban kerja adalah sejumlah kegiatan yang 

harus diselesaikan oleh seseorang ataupun sekelompok orang, 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 (Andini,2015). 

b. Durasi 

Durasi adalah jumlah waktu terpajan faktor risiko. 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 sering dan berulang-ulang adalah kelelahan otot. Selama 

berkontraksi otot memerlukan oksigen, jika gerakan berulang-ulang dari 

otot menjadi terlalu cepat sehingga oksigen belum mencapai jaringan 

maka akan terjadi kelelahan otot (Andini,2015). 
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c. Posisi Kerja 

Posisi janggal adalah posisi tubuh yang menyimpang secara 

signifikan dari posisi tubuh normal saat melakukan pekerjaan. Bekerja 

dengan posisi janggal dapat meningkatkan jumlah energi yang 

dibutuhkan dalam bekerja. Posisi janggal dapat menyebabkan kondisi 

dimana transfer tenaga dari otot ke jaringan rangka tidak efisien sehingga 

mudah menimbulkan kelelahan. Termasuk ke dalam posisi janggal 

adalah 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). 

d. Repetisi 

Repetisi adalah pengulangan gerakan kerja dengan pola yang 

sama. Frekuensi gerakan yang terlampau sering akan mendorong fatigue 

dan  ketegangan otot tendon. Ketegangan otot tendon dapat dipulihkan 

apabila ada jeda waktu istirahat yang digunakan untuk peregangan otot. 

Dampak gerakan berulang akan meningkat bila gerakan tersebut 

dilakukan dengan postur janggal dengan beban yang berat dalam waktu 

yang lama. Frekuensi terjadinya sikap tubuh terkait dengan berapa kali 

repetitive motion dalam melakukan pekerjaan. Keluhan otot terjadi 

karena otot menerima tekanan akibat beban terus menerus tanpa 

memperoleh kesempatan untuk relaksasi (Andini, 2015). 
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F. Patofisiologi 

Susunan kompenen punggung memungkinkan terjadinya fleksibilitas dan 

memberi perlindungan  terhadap sumsum tulang belakang. Otot-otot perut 

berperan  pada aktivitas seperti mengakat beban  dan saran pendukung tulang 

belakang. Obesitas, masalah struktur dan perenggangan berlebihan pada sarana 

pendukung ini menyebabkan nyeri punggung. Perubahan degenerasi diskus 

intervertrebrae  akibat usia menjadi  fibrokartilago yang padat dan tidak teratur  

merupakan penyebab nyeri  punggung biasa, L4-l1 mengalami stres  mekanis 

dan menekan sepanjang saraf tersebut. Keluhan nyeri punggung bawah dan 

kerterbatasan aktivitas menimbulkan keluhan atau masalah orang-orang yang 

mengalami nyeri punggung bawah (Mutaqqim, 2011) 

posisi duduk kerja dapat memberi tekanan pada punggung bawah yang 

cukup berat dan menimbulkan nyeri punggung bawah pada pekerja. Sama 

halnya dengan posisi duduk yang terlalu lama dapat menyebabkan beban yang 

berlebihan pada vertebra lumbal sehingga menimbulkan nyeri pada punggung 

bawah. Posisi duduk yang salah dan duduk terlalu lama dan kursi yang tidak 

ergonomi menyebabkan timbulnya keluhan nyeri punggung bawah (Ahmad & 

Budiman,  2014). 

Dalam penelitian magora menemukan prevalensi LBP sebesar 12.6% 

pada orang yang sering duduk >4 jam.  Penelitian serupa juga dilakukan oleh 

Touser pada murid sekolah di Skandinavia menunjukkan 41,6% yang menderita 

LBP selama duduk di kelas, terdiri dari 30% yang duduk selama 1 jam dan 70% 

setelah duduk >1 jam. Penelitian oleh Emami menunjukkan LBP berkaitan 

dengan duduk lama >4 jam (Sari, 2015). 
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G. Ergonomi 

Ergonomi merupakan suatu bidang ilmu yang mencari atau menangani 

desain peralatan yang tugas-tugas yang cocok dengan kapabilitas manusia 

beserta batasnya, atau juga disebut dengan factor kenyamanan kerja. Faktor 

kenyamanan kerja yang istilah tekhnisya disebut dengan ergonomik, dalam 

bidang pekerjaan apapun,mempunyai pengaruh yang nyata dalam hal 

peningkatan maupun penurunan efisiensi dan aktivitas kerja. Bagi pekerja yang 

lingkungan kerjanya cukup bervariatif dan tidak harus terpaku pada suatu  

tempat barangkali lebih mudah mendapatkan kenyamanan kerja (Ishak, 2011). 

Duduk dalam posisi anatomis adalah sangat penting, karena jaringan pada tulang 

belakang terhubung dengan ligamen yang bisa memicu rasa sakit jika posisi 

tidak sesuai tempatnya, dan bisa berkembang menjadi penyakit yang kronis 

(Wahyuni, 2016). 

Sikap duduk seseorang dalam bekerja akan mempengaruhi produktivitas 

kerja seseorang, dimana selama kerja dengan sikap duduk yang baik maka 

produktivitas akan meningkat dan sebaliknya bila sikap duduk tidak baik , maka 

produktivitas kerja akan menurun. Postur yang ergonomis akan mengurangi 

kerja dari otot-otot ekstensor untuk melawan beban yang ditrasmisikan pada 

tulang belakang. Sehingga kemungkinan terjadinya spasme  atau strain pada otot 

tersebut dapat di hindari dan juga, ketika postur dalam posisi ergonomis, struktur 

pada diskus intervertrebalis mendapat pembebanan yang seimbang pada bagian 

anterior dan lateralnya. Sehingga terjadinya kerusakan struktur bagian posterior 

dari tulang belakang yang pain sensitive dapat dicegah (Wahyuni, 2016). 

Posisi kerja duduk yang ergonomis, dimana posisi duduk dimana kaki 

tidak terbebani oleh berat tubuh dan posisi stabil selama bekerja. Usahakan 
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pekerjaan telihat kepala, badan tegak, kepala agak kedepan, posisi benda yang 

dapat dijangkau berada maksimal 15 cm di atas landasan kerja dan jika 

memungkinkan menyediakan meja yang dapat diatur turun dan naik 

(Mulaksono, 2014).  

H. Alat Ukur  

1. Rapid Upper Limb Assessment (RULA) 

Rapid Upper Limb Assessment (RULA) merupakan suatu metode 

penelitian untuk menginvestigasi gangguan pada anggota badan bagian atas. 

Metode ini dirancang oleh Lynn McAtamney dan Nigel Corlett (1993) yang 

menyediakan sebuah perhitungan tingkatan beban musculoskeletal di dalam 

sebuah pekerjaan yang memiliki resiko pada bagian tubuh dari perut hingga 

leher atau anggota badan bagian atas. Metode ini tidak membutuhkan 

peralatan spesial dalam penetapan penilaian postur leher, punggung dan 

lengan atas. Setiap pergerakan diberi skor yang telah ditetapkan.Untuk 

mempermudah penilaian postur tubuh, maka tubuh dibagi atas 2 segmen grup 

yaitu grup A dan grup B. (Torik, 2015).  

a. Penilaian Postur Tubuh Grup A 

Postur tubuh grup A terdiri atas lengan atas, lengan bawah, 

pergelangan tangan dan putaran pergelangan tangan. 

1) Lengan Atas 

Penilaiannya dilakukan terhadap sudut yang dibentuk lengan atas 

menurut posisi batang tubuh pada saat melakukan aktivitas kerja. 
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2) Lengan Bawah 

Penilaiannya dilakukan terhadap sudut yang dibentuk lengan 

bawah menurut posisi batang tubuh pada saat melakukan aktivitas 

kerja. 

3) Pergelangan Tangan 

Penilaiannya dilakukan terhadap sudut yang dibentuk 

pergelangan tangan menurut posisi lengan bawah pada saat melakukan 

aktivitas kerja. 

4) Putaran Pergelangan Tangan  

Untuk putaran pergelangan tangan postur netral diberi skor : 

1 = Posisi tengah dari putaran 

2 = Pada atau dekat dari putaran 

Nilai dari postur tubuh lengan atas, lengan bawah, pergelangan 

tangan dan putaran pergelangan tangan dimasukkan ke dalam tabel 

postur tubuh grup A untuk diperoleh skor. 

5) Penambahan Skor Aktivitas 

Setelah diperoleh hasil skor untuk postur tubuh grup A, maka 

hasil skor tersebut ditambahkan dengan skor aktivitas. 

6) Penambahan Skor Beban 

Skor hasil penambahan dengan skor aktivitas ditambahkan 

dengan skor beban. 

b. Penilaian Postur Tubuh Grup B 

Postur tubuh grup B terdiri atas leher, batang tubuh dan kaki. 
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1) Leher (Neck) 

Penilaiannya dilakukan terhadap posisi leher pada saat 

melakukan aktivitas kerja apakah operator harus melakukan 

kegiatan ekstensi atau fleksi dengan sudut tertentu. 

2) Batang Tubuh (Trunk) 

Penilaiannya terhadap sudut yang dibentuk tulang belakang 

tubuh saat melakukan aktivitas kerja dengan kemiringan yang 

sudah diklasifikasikan. 

3) Kaki (Legs) 

Penilaiannya dilakukan terhadap posisi kaki pada saat 

melakukan aktivitas kerja apakah operator bekerja dengan posisi 

normal/seimbang atau bertumpu pada satu kaki lurus. Nilai dari 

skor postur tubuh leher, batang tubuh dan kaki dimasukkan ke 

dalam tabel postur tubuh grup B untuk diperoleh skor. 

4) Penambahan Skor Aktivitas 

Setelah diperoleh hasil skor untuk postur tubuh grup B, maka 

hasil skor tersebut ditambahkan dengan skor aktivitas. 

5) Penambahan Skor Beban 

Skor hasil penambahan dengan skor aktivitas ditambahkan 

dengan skor beban. Untuk memperoleh skor akhir, skor yang 

diperoleh untuk postur tubuh grup A dan grup B dikombinasikan 

ke tabel. Hasil skor akhir tersebut diklasifikasikan ke dalam 

beberapa kategori level resiko. 
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Setelah diperoleh grand score, yang bemilai 1 sampai 7 

menunjukkan tindakan menurut keparahan  posisi kerjanya sebagai 

berikut: 

Tabel 2.5 Skor RULA (Torik, 2015). 

Skor Keterangan 

1-2 Postur ini biasa  diterima jika tidak 

dipertahankan atau tidak berulang dalam 

periode yang lama / Normal 

3-4 Diperlukan pemeriksaan lanjutan dan juga 

diperlukan perubahanperubahan / Ringan 

5-6 Pemeriksaaan dan perubahan perlu segera 

dilakukan / Sedang 

7 Kondisi ini berbahaya maka pemeriksaan dan 

perubahan diperlukan dengan segera / Berat 

 

2. Rapid Entire Body Assessment (REBA) 

Rapid Entire Body Assessment (REBA) adala suatu metode dalam 

bidang ergnomi yang digunakan secara cepat untuk menilai postur leher, 

punggung lengan, pergelangan tangan dan kaki seorang pekerja. REBA 

merupakan alat penganalisa postur tubuh yang bisa memeriksa aktivitas kerja. 

Dalam metode ini, segmensegmen tubuh dibagi menjadi dua grup, yaitu grup 

A dan Grup B . Grup A terdiri dari punggung (batang tubuh), leher dan kaki. 

Sedangkan grup B terdiri dari lengan atas, lengan bawah dan pergelangan 

tangan. Penentuan skor REBA, yang mengindikasikan level resiko dari postur 

kerja,  dimulai dengan menentukan skor A untuk postur-postur grup A 

ditambah dengan skor beban (load) dan skor B untuk postur-postur grup B 

ditambah dengan skor coupling. Kedua skor tersebut (skor A dan B) 

digunakan untuk menentukan skor C. Skor REBA diperoleh dengan 

menambahkan skor aktivitas pada skor C (Sutrio, 2011). Dari nilai REBA 
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dapat diketahui level resiko cedera. Pengembangan Rapid Entire Body 

Assissment (REBA) terdiri atas 3 (tiga)  tahapan, yaitu: 

a. Mengidentifikasikan kerja 

b. Sistem pemberian skor 

c. Skala level tindakan yang menyediakan sebuah pedoman pad a tingkat 

yang ada, dibutuhkan untuk mendorong penilaian yang lebih detail 

berkaitan dengan analisis yang didapat. 

Setelah diperoleh skor REBA, yang bemilai 1 sampai 15 untuk 

menunjukkan tindakan menurut keparahan  posisi kerjanya sebagai berikut: 

Tabel 2.4 Skor REBA ( Sutrio, 2011) 

Skor keterangan 

1 Postur ini diterima dan tidak perlu ada tindakan / Normal 

2-3 Mungkin perlu tindakan pemeriksaan lanjutan / Ringan 

4-7 Perlu tindakan pemeriksaan dan perubahan yang 

dilakukan / Sedang 

8-10 perlu pemeriksaan dan perubahan diperlukan secepatnya / 

Tinggi 

10-15 Kondisi ini berbahaya maka pemeriksaan dan perubahan 

perlu dilakukan dengan segera ( saat ini juga) / Sangat 

Tinggi 

 

3. Kuisioner Nyeri Punggung Bawah 

Kuisioner ini saya ambil dari skirpsi penelitian Nurrahman (2016). 

Kuisioner ini berisikan 20 butir pertanyaan yang mengindikasikanadanya 

faktor keluhan gejala nyeri punggung dalam kegiatan sehari-hari dalam 

pekerjaan responden, kuisioner ini bernilai, normal, ringan, sedang dan berat 

Isi kosioner cukup mudah dimengerti dan simpel untuk dijawab. 

 


