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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Anatomi Fisiologi Tulang Belakang 

1. Struktur tulang vertebra lumbal 

Tulang vertebra lumbal tersusun 5 vertebra yang bersendi satu 

sama lain yang berperan penting dalam menjalankan fungsinya untuk 

menyangga tubuh dan alat gerak tubuh. Susunan tulang vertebra secara 

umum terdiri dari corpus, arcus, dan foramen vertebra. 

1) Corpus 

Merupakan bagian terbesar dari vertebra, berbentuk silindris yang 

mempunyai beberapa facies (dataran) yaitu : facies anterior 

berbentuk konvek dari arah samping dan konkaf dari arah cranial ke 

caudal. Facies superior berbentuk konkaf pada lumbal 4-5 

(Priyambodo, 2008). 

2) Arcus  

Merupakan lengkungan simetris di kiri-kanan dan berpangkal pada 

korpus menuju dorsal pangkalnya disebut radik arcus vertebra dan 

ada tonjolan ke arah lateral yang disebut procesus spinosus 

(Priyambodo, 2008). 

3) Foramen vertebra 

Merupakan lubang yang besar yang terdapat diantara corpus dan 

arcus bila dilihat dari columna vetebralis, foramen vetebra ini 

membentuk suatu saluran yang disebut canalis vetebralisalis, yang 

akan terisi oleh medula spinalis (Priyambodo, 2008). 
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Menurut Defriyan (2011) menyebutkan bahwa Tulang belakang 

adalah sebuah struktur lentur yang di bentuk oleh sejumlah tulang yang 

disebut vertebra atau ruas tulang belakang. Pada orang dewasa panjang 

tulang belakang dapat mencapai 57-67 cm. Tulang belakang memiliki 

33 ruas yang terdiri dari 24 buah ruas merupakan tulang-tulang yang 

terpisah dan 9 ruas lainnya tergabung membentuk dua tulang. Vertebra 

di kelompokkan menjadi beberapa bagian dan diberi nama sesuai 

dengan daerah yang di tempati yaitu: 

a. Vertebra torakalis atau ruas tulang punggung membentuk bagian 

belakang thoraks atau dada yang terdiri dari 12 ruas 

b. Vertebra servikalis atau ruas tulang bagian leher membentuk 

daerah tengkuk yang terdiri dari 7 buah 

c. Vertebra lumbalis atau ruas tulang punggung membentuk daerah 

lumbal atau pinggang yang terdiri dari 5 buah 

d. Vertebra sakralis atau tulang kelangkang membentuk sacrum atau 

tulang kelangkang yang terdiri dari 5 buah 

e. Vertebra kosigeus atau ruas tulang punggung membentuk tulang 

kosigeus atau tulang tungging yang terdiri dari 4 buah. 

Tulang belakang dibagi menjadi dua struktur pembentuk yaitu 

kolum vertebra yang terdiri dari dua unit fungsional dan berfungsi 

sebagai penyangga beban yang dibentuk oleh kolum vertebra dan juga 

discus invertebra yang termasuk bagian dari struktur pembentuk 

vertebra. Struktur tersebut diperkuat oleh ligamentum, yaitu 

ligamentum longitudinal posterior dari oksiput menutup seluruh 

permukaan diskus serta menyempit dari lumbal dan daerah L5-S1 dan 
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ligamentum longitudinal anterior. Daerah ini menjadi yang paling 

rawan terjadi LBP terutama pada postero lateral kanan dan kiri. 

(Yonansha, 2012) 

 

Gambar 2.1 Anatomi Tulang Belakang 

Sumber : Defriyan, 2011 

2. Diskus intervertebralis  

1) bagian dalam disebut nukleus pulposus merupakan bahan 

gelatinosa dengan sifat daya pengikat air yang kuat karena 

mengandung 88% air,  

2)  bagian tepi disebut annulus fibrosus yang terdiri dari atas serabut-

serabut kolagen yang tersusun konsentrasi dan fibrikartilago yang 

berbeda dalam keterangan oleh nukleus pulposus (Priyambodo, 

2008). 

Merupakan struktur elastis diantara korpus vertebra. Struktur 

diskus bagian dalam disebut nucleus pulposus, sedangkan bagian tepi 

disebut anulus fibrosus. Diskus berfungsi sebagai bantalan sendi antara 

korpus yang berdekatan sebagai shock breaker pada berbagai tekanan 

dalam menumpu berat badan (Priyambodo, 2008). 
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3. Stabilitas  

Stabilitas pada vertebra ada dua macam yaitu stabilisasi pasif 

dan stabilisasi aktif. Untuk stabilisasi pasif adalah ligament yang terdiri 

dari : (1) ligament longitudinal anterior yang melekat pada bagian 

anterior tiap diskus dan anterior korpus vertebra, ligament ini 

mengontrol gerakan ekstensi, (2) ligament longitudinal posterior yang 

memanjang dan melekat pada bagian posterior diskus dan posterior 

korpus vertebra. Ligament ini berfungsi untuk mengontrol gerakan 

fleksi, (3) ligament flavum terletak di dorsal vertebra di antara lamina 

yang berfungsi melindungi medulla spinalis dari posterior, (4) ligament 

tranfersum melekat pada tiap procesus tranversus yang berfungsi 

mengontrol gerakan fleksi. Sedangkan yang berfungsi untuk stabilisasi 

aktif adalah adalah otot-otot yang berfungsi untuk penggerak lumbal 

yang terletak di sebelah anterior, lateral maupun posterior. Otot-otot 

disebelah anterior dan lateral, antara lain : m. rektus abdominis, m. 

obliqus internus, m. psoas mayor, dan m. quadratus lumborum. Otot-

otot di sebelah posterior Antara lain: m. Longisimus thorakalis, m. 

Iliocostalis (Priyambodo, 2008).  

4. Biomekanik  

Secara umum biomekanik adalah sebuah ilmu mekanika teknik 

yang bertujuan untuk menganalisa sistem kerangka otot manusia atau 

dengan kata lain, biomekanika adalah kombinasi antara ilmu mekanika 

terapan, fisiologi, anatomi, dan biologi. Biomekanika mencakup dua 

perspektif, yaitu kinematika dan kinetika (Kreshnanda, 2016). 
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Kurvutarum kolumna veretebralis meningkatkan tahanannya 

terhadap gaya kompresi aksial sebagai perbandingan terhadap gaya 

yang diperlukan agar tulang belakang tetap berorientasi lurus 

sempurna. Sacrum dan tulang iliaca bergerak sebagai satu unit. Pelvis 

diseimbangkan pada aksis transversal antara sendi pinggul, yang 

menyebabkan terjadinya gerakan rotasi pada bidang anterior-posterior. 

Bagian anterior pelvis dapat berotasi keatas, menurunkan sacrum 

dengan adanya penurunan sudut lumbosacral. Pergerakan ke bawah 

dari bagian depan pelvis akan meningkatkan bagian yang ujung 

belakang pelvis dan sacrum dan meningkatkan sudut lumbosacral 

(Vitriana, 2001). 

Menurut tulisan yang dipublikasikan oleh WorDPress (2014) 

Medula spinalis merupakan struktur yang mudah bergerak yang 

digantung oleh akar saraf dan ligamen. Bila vertebrae bergerak, pada 

awalnya dapat menyebabkan terlipat atau tidak terlipatnya medula 

spinalis. Perubahan panjang medula spinalis sewaktu terjadi 

ketegangan (tension), sekitar 70-75% dalam bentuk terlipat dan tidak 

terlipat, sisanya dalam bentuk elongasi oleh sifat deformasi elastik. 

Kekuatan vertebrae dalam menahan beban pada dasarnya ditentukan 

oleh kekuatan elemen tulang. Secara anatomis, tiap vertebra telah 

menyesuaikan bentuk dan ukurannya sebagai refleksi dari beban yang 

diembannya sehingga tampak bertambah ukurannya mulai dari regio 

servical sampai lumbal. Persendian facet mengemban 18% beban 

kompresi, 45% kekuatan torsional dan sejumlah stabilitas vertebra 

lainnya, tergantung dari arah orientasi facet. Diskus invertebralis   
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relatif resisten terhadap kegagalan menghadapi beban kompresi. Pada 

L3-L4 seseorang yang duduk, tekanan intradiskalnya lebih tinggi 

dibanding waktu berdiri, tetapi tekanan paling rendah sewaktu 

seseorang berbaring atau terlentang.  

Saat ekstensi lumbal ligamen flavum panjangnya berkurang 

hingga 10%, tetapi tidak menekuk ke dalam kanalis spinalis oleh 

karena masih dibawah 15% yang dianggap sebagai pretension. Pada 

fleksi penuh, ligamen mampu memanjang sampai 35%. Gerakan yang 

terjadi pada regio lumbal meliputi fleksi-ekstensi, yang mempunyai 

luas gerak sendi sebesar 20/35-0-40/60 pada bidang sagital posisi 

pasien berdiri anatomis. Pada gerak fleksi terjadi slide ke anterior dari 

korpus vertebra sehingga terjadi penyempitan pada diskus 

intervertebralis bagian anterior dan meluas pada bagian posterior. 

Gerak lateral fleksi yang mempunyai luas gerak sendi sebesar 150/200-

00-150/200 pada bidang frontal posisi pasien berdiri anatomis. Pada 

gerak lateral fleksi, korpus pada sisi ipsilateral saling mendekat dan 

saling melebar pada sisi kontralateral. Gerak rotasi yang mempunyai 

luas gerak sendi sebesar 45-0-45 pada bidang transversal, posisi pasien 

duduk anatomis dimana gerak rotasi ini daerah lumbal hanya 2 derajat 

persegmen karena dibatasi oleh sendi facet. Mekanika columna 

vertebralis netral didefinisikan sebagai adanya lordosis cervical dan 

lumbal yang normal dan kifosis torakal dan sakrum (Vitriana, 2001). 

Postur yang baik memerlukan fungsi yang baik pula dari 

sejumlah   struktur   vertebrae  lumbal,  pelvis, dan kaki bawah. Posisi  
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pelvis dipertahankan oleh ligamentum dalam keadaan seimbang oleh 

kapsul sendi pinggul anterior dan ligamen iliopectinal, yang akan 

mencegah hiperekstensi pinggul. Tensor fascia latae menyokong pelvis 

dengan membatasi pergeseran ke lateral. Tendensi untuk adanya 

peningkatan sudut lumbosakral dan peningkatan lumbar lordosis diatas 

oleh kontraksi hamstring, gluteus maximus serta kontraksi otot 

abdominal (rectus abdominis) yang akan meningkatkan tekanan 

intraabdominal. Derajat lordosis juga dibatasi oleh ligamen 

longitudinal anterior yang menjadi menegang oleh karena adanya 

kurvutara lumbal (Vitriana, 2001). 

Pergerakan vertebrae lumbal dilakukan dalam hubungannya 

dengan komponen-komponen lain tulang belakang dan pelvis. Lumbar-

pelvic rythm adalah aktivitas neuromuscular dasar dalam proses 

kembalinya secara lumbar lordosis dan perubahan posisi pelvis. 

Komponen lumbal dari ritme ini menyebabkan tulang belakang 

lumbosakral berubah dari konkaf, ke lurus ke konfigurasi konvex. 

Selama perubahan yang progresif, komponen pelvis akan merotasikan 

pelvis disekitar axis transversal yang menghubungkan dua sendi 

pinggul untuk meningkatkan sudut lumbar (Vitriana, 2001). 

Pergerakan vertebrae lumbal adalah fleksi, ekstensi, fleksi 

lateral, dan rotasi. Keluasan pergerakan pada bidang-bidang gerak ini 

dibatasi oleh ekstensibilitas ligamen longitudinal, permukaan artikuler 

dan kapsul, cairan dalam diskus, dan kelenturan otot. Ekstensi 

vertebrae lumbal mempunyai rentang luas gerak 300 dan dibatasi 

ligamen longitudinal anterior. Fleksi ke depan mempunyai rentang  
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luas gerak untuk vertebrae lumbal 450, yang terjadi paling besar (75%) 

di ruang antara L5-S1. Lateral fleksi dibatasi 200 hingga 300. Rentang 

segmental maksimal antara L3 dan L4 dan minimal antara L5 dan S1. 

Untuk kolumna lumbal sebagai suatu kesatuan, rentang rotasi dihitung 

kurang lebih hanya sebesar 100. Rotasi sangat tajam dibatasi oleh 

orientasi vertikal permukaan artikular sendi facet terhadap vertebrae 

lumbal. Sendi apophysial facet menahan terjadinya torsi sebesar 45 % 

dan 10% oleh ligamen inter dan intraspinosus. Struktur 

capsuloligamentuous posterior serta otot erector spine juga melindungi 

jaringan annular diskus pada gerakan rotasi (Vitriana, 2001). 

Sendi facet mencegah pergerakan berlebihan yang akan 

merusak diskus dengan cara melindungi annulus posterior pada 

pergerakan torsi oleh permukaan sendi facet lumbal dan pada fleksi 

ligamen kapsular sendi facet. Kurang lebih 25% kompresi aksial 

ditransmisikan melalui facet. Peranan sendi facet dalam menyokong 

beban akan dikurangi secara nyata dengan eksisi facet tunggal dan 

dipengaruhi oleh jenis pergerakan, apakah ekstensi atau fleksi (Vitriana, 

2001). 

Pada vertebrae lumbal, bidang pergerakan sendi facet terletak 

pada arah vertikal, sehingga dapat dilakukan pergerakan fleksi dan 

ekstensi tulang belakang secara penuh. Pada posisi lordotik normal, 

pergerakan fleksi lateral atau rotasi dicegah dengan adalah aposisi 

permukaan sendi. Pada posisi sedikit fleksi ke depan (berkurangnya 

lordosis) permukaan facet terpisah, sehingga dapat terjadi pergerakan 
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ke lateral dan rotasi. Dengan ekstensi, permukaan facet akan mencegah 

setiap pergerakan ke lateral dan oblique sehingga diskus dilindungi dari 

beban torsional dan kompresif (Vitriana, 2001). 

Tekanan positif tampak pada nucleus pulposus saat istirahat dan 

meningkat saat terdapat pembebanan tulang belakang. Fleksi dan 

ekstensi dari unit fungsional menyebabkan terjadinya pergeseran cairan 

secara horisontal dalam diskus yang menyebabkan ekspansi serabut 

annular ke arah posterior dan anterior. Serabut annular cenderung 

untuk melawan pergerakan nucleus pulposus, sehingga cenderung 

mempertahankan unit fungsional seperti dalam keadaan istirahatnya 

(Vitriana, 2001). 

B. Low Back Pain  

1. Definisi 

Menurut Yunus (2008), bahwa Low Back Pain atau nyeri punggung 

bawah merupakan salah satu gangguan muskuloskeletal yang disebabkan 

oleh aktivitas tubuh yang kurang baik yang dirasakan oleh pekerja pada 

usia 25 tahun dan meningkat pada usia 50 tahun disebabkan karena posisi 

duduk yang tidak ergonomis dan dalam kurun waktu yang cukup lama. Low 

Back Pain (LBP) adalah nyeri pada punggung bagian bawah yang dapat 

diakibatkan oleh berbagai sebab antara lain karena beban berat yang 

menyebabkan otot-otot yang berperan dalam mempertahankan 

keseimbangan seluruh tubuh mengalami luka atau iritasi pada diskus 

invertebralis dan penekanan diskus terhadap saraf yang keluar melalui 

antar vertebra (Hadyan, 2015). 
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Nyeri punggung bawah merupakan masalah yang umum, merupakan 1 

dari 10 penyakit yang paling sering terjadi di Amerika Serikat dengan 

frekuensi sekitar 7,6% - 37% yang terjadi pada usia 30 – 50 tahun dengan 

faktor resiko meliputi aktvitas fisik untuk mengangkat barang berat dan 

obesitas (Panduwinata, 2014). 

2. Prevalensi 

Melalui analisis statistik di Amerika tahun 1992, terdapat beberapa hal 

yang menyebabkan terjadinya Low Back Pain yaitu kerja berat, tingkat 

pendidikan, dan pendapatan yang rendah, usia antara 45-65 tahun, dan juga 

aktif sebagai perokok. Di amerika keluhan nyeri pinggang atau Low Back 

Pain berkisar antara 60-80% dan 5-10% menjadi keluhan kronis. Pada usia 

24-25 tahun rentan mengalami hernia diskus invertebralis, tidak hanya 

faktor usia namun aktivitas fisik seperti pekerjaan mengangkat berat dan 

menekuk tubuhnya berulang kali (beban kerja lebih 25 pon) akan 

menimbulkan kejadian yang sama (Septadina & Legiran, 2014). 

3. Mekanisme Low Back Pain 

Tulang punggung (spinal column) terdiri dari tulang belakang 

(vertebrae), yang terpisah dan terdapat bantalan yang terbuat dari tulang 

rawan dimana tulang belakang dilindungi oleh lapisan yang tipis tulang 

rawan dan ditopang oleh persendian dan otot-otot yang mampu 

menyeimbangkan tulang punggung. Columna 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 
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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). 

4. Keluhan Low Back Pain  

Sebagian besar penderita Low Back Pain akan mengeluhkan adanya 

nyeri pada punggung bawah atau nyeri pinggang. Keluhan nyeri timbulnya 

akut, sering berhubungan dengan trauma atau aktifitas berlebihan pada 

posisi yang tidak lazim. Nyeri terlokalisir lateral dari garis tengah tulang 

punggung terkadang dirasakan hingga gluteal. Pada pemeriksaan fisik 

didapatkan berkurangnya gerakan vertebra lumbal, nyeri pada otot yang 

terkena dan meningkatnya kontraksi otot. Beberapa kelainan yang sering 

ditemukan pada penderita nyeri pinggang lokal adalah sebagai berikut: 

a) Spondilosis dengan atau tanpa spondilolistesis : merupakan kelainan 

struktural tersering yang menyebabkan nyeri pinggang. Kadang-

kadang kelainan asimtomatik. Kebanyakan penderita merasa nyeri 

ekstensi tulang belakang, sebaliknya pada gerakan fleksi. 

b) Osteoarthritis. 
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c) Klasifikasi diskus intervertebralis : keluhan ini berkaitan dengan 

ochronosis, CPPD, hemochromatosis, hiperparatiroidisme dan 

akromegali. Penderita klasifikasi discus intervertebralis harus 

dievaluasi terhadap kemungkinan adanya kelainan hormonal atau 

metabolik (Yonansha, 2012). 

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

bawah dan nyeri pinggang 

a) Nyeri punggung aksial 

Nyeri punggung aksial (axial back pain) merupakan jenis yang 

paling umum dari nyeri punggung bawah, dan sifatnya non-spesifik 

yang artinya bahwa struktur anatomi yang bertanggung jawab atas rasa 

sakit tidak diidentifikasi karena gejala biasanya terbatas dan mereda 

dengan sendirinya. Sekitar 90% pasien dengan nyeri punggung bawah 

aksial sembuh dalam enam minggu. 

 

Gambar 2.2 Nyeri punggung aksial 
Sumber : Free, 2016 
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Tanda tanda nyeri aksial 

(1) Nyeri punggung dapat berbentuk tajam atau tumpul, terus menerus 

atau hilang timbul 

(2) Nyeri punggung yang semakin parah dengan kegiatan tertentu 

(misalnya olahraga tertentu) 

(3) Nyeri punggung yang semakin parah dengan posisi tertentu 

(misalnya duduk untuk waktu yang lama) 

(4) Nyeri punggung yang hilang dengan istirahat 

(5) Nyeri punggung terbatas pada daerah punggung bawah. Tidak 

seperti masalah punggung bawah lainnya, jenis nyeri ini tidak 

dirasakan sampai gluteal, paha dan kaki, atau area tubuh lainnya. 

Berbagai struktur di punggung dapat menyebabkan nyeri punggung 

aksial atau mekanik, sepeti degenerasi diskus, masalah sendi facet, 

kerusakan jaringan lunak, ketegangan otot, ligamen, dan tendon, dan 

seringkali sulit mengidentifikasi truktur anatomi sebagai penyebab 

yang mendasari nyeri pasien (Free, 2016). 

b) Nyeri punggung alih (referred back pain) 

Tipe nyeri punggung bawah yang lain adalah nyeri punggung 

alih. Nyeri punggung alih ini bervariasi, berkaitan dengan tingkat 

keparahan dan kualitasnya. Jenis nyeri punggung alih ini berbeda 

dengan jenis nyeri punggung aksial atau nyeri punggung radikuler. 
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Gambar 2.3 Daerah pembagian persyarafan 
Sumber : Free, 2016 

 
Tanda tanda nyeri punggung alih 

(1) Rasa nyeri di punggung cenderung ringan, dirasakan sebagai rasa 

pegal, menjengkelkan dan berpindah (bergerak di sekitar), sifatnya 

hilang timbul. 

(2) Rasa nyeri dirasakan di punggung bawah dan di daerah pangkal 

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

(3) Rasa sakit dirasakan di area yang lebih luas karena adanya 

interkoneksi yang luas dari saraf sensorik yang mempersarafi 

banyak jaringan dari punggung bawah, panggul dan paha. Cedera 

pada salah satu struktur dapat menyebabkan rasa sakit di struktur 

lainnya. Nyeri alih berbeda dengan nyeri karena “saraf terjepit”. 

Perbedaan antara nyeri alih dan nyeri radikuler sangat penting 

karena berbeda pengobatannya (Free, 2016). 
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Gambar 2.4 Referred Pain 

Sumber : Free, 2016 
 
 

c) Nyeri punggung radikuler 

Nyeri punggung radikuler merupakan bentuk nyeri punggung 

bawah yang lain. Nyeri punggung radikuler sering timbul sebagai 

akibat kompresi (jepitan) atau peradangan dan atau cedera pada saraf 

tulang belakang (Free, 2016). 

 
Gambar 2.5 Saraf terjepit 

Sumber : Free, 2016 
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Sifat dari nyeri radikuler: 

(1) Rasa sakit akan dipancarkan ke bagian belakang kaki hingga ke 

betis atau kaki, langsung sepanjang perjalanan dari akar saraf 

tertentu tulang belakang. Dalam bahasa awam disebut linu 

panggung (sciatica) 

(2) Rasa sakit pada nyeri punggung radikuler sering mendalam dan 

menetap dan biasanya dapat dipicu dengan kegiatan atau posisi 

tertentu, seperti duduk atau berjalan. 

(3) Nyeri punggung radikuler dapat disertai dengan mati rasa dan 

kesemutan, kelemahan otot dan hilangnya refleks tertentu. Ketika 

telah terjadi disfungsi saraf sering disebut “radiculopathy” 

 
Gambar 2.6 Penyebaran luas daerah persyarafan nyeri 

Sumber : Free, 2016 
 

Linu panggul atau sering disebut dengan istilah sciatica, adalah 

salah satu bentuk yang paling umum dari nyeri punggung radikuler 

yang disebabkan oleh kompresi saraf tulang belakang di daerah 

punggung bawah. Linu panggung atau sciatica sering disebabkan 

oleh kompresi akar saraf tulang belakang yang lebih rendah yaitu 

pada lumbal 5 (L5) dan sakral 1 (S1) (Free, 2016).  
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5. Faktor Resiko Low Back Pain  

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya Low Back Pain antara 

lain faktor individu, faktor pekerjaan dan faktor lingkungan (Andini, 2015). 

a. Faktor individu dapat dilihat berdasarkan faktor-faktor berikut ini: 

1) 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 (Andini, 2015).  

2) Jenis kelamin 

Prevalensi terjadinya Low Back Pain lebih banyak pada wanita 

dibandingkan dengan laki-laki, beberapa penelitian menunjukkan 

bahwa wanita lebih sering izin untuk tidak bekerja karena Low Back 

Pain. Jenis kelamin sangat mempengaruhi tingkat risiko keluhan 

otot rangka. Hal ini terjadi karena secara fisiologis, kemampuan 

otot wanita lebih rendah daripada pria (Andini, 2015).  

3) Indeks massa tubuh 

Indeks massa tubuh (IMT) merupakan kalkulasi angka dari 

berat dan tinggi badan seseorang. Nilai IMT didapatkan dari berat 

dalam kilogram dibagi dengan kuadrat dari tinggi dalam 

meter (kg/m2). Panduan terbaru dari WHO tahun 2000 
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mengkategorikan indeks masa tubuh untuk orang Asia 

dewasa menjadi underweight (IMT<18.5), normal range (IMT 

18.5-22.9) dan overweight (IMT ≥23.0). Overweight 

dibagi menjadi tiga yaitu at risk (IMT23.0-24.9), obese 1 (IMT 25-

29.9) dan obese 2 (IMT ≥ 30.0) (Andini, 2015).  

4) Masa kerja 

Masa kerja adalah faktor yang berkaitan dengan lamanya 

seseorang bekerja di suatu tempat. Terkait dengan hal tersebut, Low 

Back Pain merupakan penyakit kronis yang membutuhkan waktu 

lama untuk berkembang dan bermanifestasi. Jadi semakin lama 

waktu bekerja atau semakin lama seseorang terkena faktor risiko ini 

maka semakin besar pula risiko untuk mengalami Low Back Pain 

(Andini, 2015).  

5) Kebiasaan merokok 

Hubungan yang signifikan antara kebiasaan merokok dengan 

keluhan otot pinggang, khususnya untuk pekerjaan yang 

memerlukan pengerahan otot, karena nikotin pada rokok dapat 

menyebabkan berkurangnya aliran darah ke jaringan. Selain itu, 

merokok dapat pula menyebabkan berkurangnya kandungan 

mineral pada tulang sehingga menyebabkan nyeri akibat terjadinya 

keretakan atau kerusakan pada tulang (Andini, 2015). 

6) Riwayat pendidikan 

Pendidikan terakhir pekerja menunjukkan pengetahuannya 

dalam melakukan pekerjaan dengan postur yang tepat. Pendidikan 

seseorang menunjukkan tingkat pengetahuan yang diterima oleh 
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orang tersebut. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, 

semakin banyak pengetahuan yang didapatkan (Andini, 2015). 

7) Tingkat pendapatan 

Terdapat sistem 6 hari kerja dan 5 hari kerja (lebih dominan) 

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

menjadi masalah apabila diterapkan diperusahaan di Indonesia. 

Penyebabnya tidak lain adalah standar pengupahan sangat rendah 

yang menyebabkan kebutuhan dasar keluarga tidak 

tercukupi (Andini, 2015).  

8) Aktivitas fisik 

Pola hidup yang tidak aktif merupakan faktor risiko terjadinya 

berbagai keluhan dan penyakit, termasuk di dalamnya Low Back 

Pain. Aktivitas fisik merupakan suatu kegiatan yang dilakukan 

dengan melibatkan aktivitas otot pada periode waktu tertentu. 

Aktivitas fisik yang cukup dan dilakukan secara rutin dapat 

membantu mencegah adanya keluhan Low Back Pain. Kurangnya 

aktivitas fisik dapat menurunkan suplai oksigen ke dalam otot 

sehingga dapat menyebabkan adanya keluhan otot (Andini, 2015). 

9) Riwayat penyakit terkait rangka dan riwayat trauma 

Postur yang bervariasi dan abnormalitas kelengkungan tulang 

belakang merupakan salah satu faktor risiko adanya keluhan Low 

Back Pain. Orang dengan kasus spondylolisthesis akan lebih 

berisiko Low Back Pain pada jenis pekerjaan yang berat, tetapi 

kondisi seperti ini sangat langka. Kelainan secara struktural seperti 

spina bifida acculta dan jumlah ruas tulang belakang yang 
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abnormal tidak memiliki konsekuensi. Perubahan spondylitic 

biasanya memiliki nilai risiko yang lebih rendah. Riwayat 

terjadinya trauma pada tulang belakang juga merupakan faktor 

risiko terjadinya Low Back Pain karena trauma akan merusak 

struktur tulang belakang yang dapat mengakibatkan nyeri yang 

terus menerus (Andini, 2015). 

b. Faktor Pekerjaan 

1) 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. 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).  

2) 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 
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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). 

3) Repetisi 

Repetisi adalah pengulangan gerakan kerja dengan pola 

yang sama. Frekuensi gerakan yang terlampau sering akan 

mendorong fatigue dan ketegangan otot dan tendon. 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). 

4) Durasi 

Durasi adalah jumlah waktu terpapar faktor resiko. 

Durasi didefinisikan sebagai durasi singkat jika < 1 jam perhari, 

durasi sedang yaitu 1-2 jam perhari dan durasi lama yaitu > 2 

jam perhari. 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 
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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). 

c. Faktor Lingkungan Fisik 

1) Getaran 

Getaran berpotensi menimbulkan keluhan Low Back 

Pain ketika seseorang menghabiskan waktu lebih banyak 

dikendaraan atau lingkungan kerja yang memiliki hazard 

getaran. Getaran merupakan faktor risiko yang signifikan untuk 

terjadinya Low Back Pain. Selain itu, getaran dapat 

menyebabkan kontraksi otot meningkat yang menyebabkan 

peredaran darah tidak lancar, penimbunan asam laktat 

meningkat dan akhirnya timbul rasa nyeri (Andini, 2015). 

2) Kebisingan 

Kebisingan yang ada di lingkungan kerja juga bisa 

mempengaruhi performa kerja. Kebisingan secara tidak 

langsung dapat memicu dan meningkatkan rasa nyeri Low Back 

Pain yang dirasakan pekerja karena bisa membuat stres pekerja 

saat berada di lingkungan kerja yang tidak baik (Andini, 2015). 

C. Ergonomi 

1. Pengertian Ergonomi 

Menurut Wignjosoebroto et al (2013) menyatakan bahwa ergonomi 

adalah suatu cabang ilmu yang sistematis untuk memanfaatkan informasi-
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informasi mengenai sifat, kemampuan dan keterbatasan manusia 

merancang suatu sistem kerja, sehingga manusia dapat hidup dan bekerja 

pada sistem itu dengan baik, yaitu mencapai tujuan yang dinginkan melalui 

pekerjaan itu dengan efektif, aman dan nyaman.  

Ergonomi yang berdasarkan akhir efisiensi dan keserasian kerja 

memliki arti penting bagi tenaga kerja, baik sebagai subyek maupun obyek. 

Akan tetapi sering kali suatu tempat kerja mengesampingkan aspek 

ergonomi bagi para pekerjanya, hal ini tentunya sangat merugikan para 

pekerja itu sendiri. Oleh sebab itulah untuk mengembangkan ergonomi di 

perlukan dukungan dari berbagai disiplin ilmu antara lain: Psikologi, 

Anthropometri, Faal Kerja, Biologi, Sosiologi, Perancangan Kerja, Fisik 

dan lainnya. Masing masing disiplin ilmu tersebut berfungsi sebagai 

pemberi informasi (Mulaksono, 2014). 

Ergonomi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang hubungan 

kenyamanan dan efektivitas sebuah alat kerja dengan manusia sebagai 

pemakainya, dengan penerapan ergonomi ini, maka akan tercipta 

lingkungan kerja yang aman, sehat, dan nyaman sehingga kerja menjadi 

lebih produktif dan efisien serta adanya jaminan kualitas kerja 

(Achiraeniwati dan Rejeki, 2010). 

2. Tujuan Ergonomi 

Secara umum tujuan ergonomi adalah: 

a. Meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental melalui upaya 

pencegahan cidera dan penyakit akibat kerja, menurunkan beban 

kerja fisik dan mental, mengupayakan promosi dan kepuasan kerja. 
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b. Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui peningkatan kualitas 

kontak sosial dan mengkoordinasi kerja secara tepat, guna 

meningkatkan jaminan sosial baik selama kurun waktu usia 

produktif maupun setelah tidak produktif. 

c. Menciptakan kesimbangan rasional antara aspek teknis, ekonomis, 

dan antropologis dari setiap sistem kerja yang dilakukan sehingga 

tercipta kualitas kerja dan kualitas hidup yang tinggi (Tarwaka, et 

al. 2004). 

3. Manfaat Ergonomi 

Manfaat pelaksana ergonomi adalah sebagai berikut: 

a. Menurunnya angka kesakitan akibat kerja 

b. Menurunnya kecelakaan kerja 

c. Biaya pengobatan dan kompensasi berkurang 

d. Produktivitas membaik 

e. Alur kerja bertambah baik 

f. Rasa aman karena bebas dari gangguan cidera 

g. Kepuasan kerja meningkat (Darusin, 2010). 

D. Metode Penilaian Posture Kerja 

1. Metode Pengukuran Rapid Entire Body Assesment (REBA) 

a. Prosedur Penilaian 

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 
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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 2.1 Tabel Level Resiko danTindakan 

Sumber : Hignett, 2000 

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 

 

b. 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. 

c. Hasil Perhitungan REBA 

Hasil akhir perhitungan REBA adalah tingkat resiko berupa skoring 

dengan kriteria (Yonansha, 2012) : 

1) Skor 1 masih dapat diterima 

2) Skor 2 – 3 mempunyai tingkat resiko LBP rendah 

3) Skor 4 – 7 mempunya tingkat resiko LBP sedang 

4) Skor 8 – 10 mempunya tingkat resiko LBP tinggi  

5) Skor 11 – 15 mempunya tingkat resiko LBP sangat tinggi. 

d. Langkah-langkah 

REBA memiliki enam langkah (Nurliah, 2012): 

a) Mengamati tugas 
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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: 

1) Postur yang paling sering diulang 

2) Postur terpanjang yang dipertahankan 

3) Postur yang membutuhkan aktivitas otot atau kekuatan yang 

besar 

4) Postur diketahui menyebabkan ketidaknyamanan 

5) Postur ekstrim, tidak stabil, atau janggal, terutama pada saat 

diberikan gaya 

6) Paling mungkin untuk diperbaiki dengan intervensi, tindakan 

pengendalian, atau perubahan lain postur. 

Keputusan itu didasarkan pada satu atau lebih kriteria di atas. 

Kriteria untuk memutuskan postur yang akan di analisa harus 

dilaporkan dengan hasil atau rekomendasi. 

c) Skor postur 

Menggunakan lembar penilaian dan skor tubuh bagian untuk 

menentukan skor postur. Penghitungannya dibagi dua kelompok: 
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1) Kelompok A meliputi batang tubuh, leher, kaki, setelah 

dilakukan penilaian dimasukkan ke dalam table A 

2) 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 

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. 

d) Proses skor 

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. 

e) Menetapkan nilai REBA 
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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. 

 

Gambar 2.7 Form Rapid Entire Body Assesment 

Sumber : WordPress, 2016 

2. Nordic Body Map 

Untuk mengetahui keluhan Low Back Pain dengan menggunakan slah 

satu metode yaitu menggunakan kuesioner Nordic Body Map (NBM). 

NBM merupakan metode yang dilakukan dengan menganalisa peta tubuh 

untuk mengetahui bagian otot yang mengalami keluhan dan tingkat 

keluhan otot skeletal yang dirasakan pekerja. NBM membagi tubuh 
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menjadi nomor 0 sampai 27 dari leher hingga kaki yang mengestimasi 

tingkat keluhan Low Back Pain yang dialami pekerja (Enggaela, Effendi, 

Deoranto, 2015). 

3. Quick Exponsure Check (QEC) 

Menurut jurnal yang ditulis oleh Adha, Yuniar, dan Desrianty (2014) 

menyatakan bahwa Quick Exponsure Check (QEC) merupakan salah satu 

metode yang dapat digunakan untuk mengetahui resiko cidera pada otot 

rangka/sistem muskuloskeletal (musculoskeletal disorder) yang 

menitikberatkan pada tubuh bagian atas yaitu punggung, leher, 

lengan/bahu, dan pergelangan tangan. Kelebihan metode Quick Exponsure 

Check ini, adalah mempertimbangkan kondisi yang dialami oleh pekerja 

dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut pandang pengamat/observer dan 

operator/worker itu sendiri. Hal ini dapat memperkecil bias penilaian 

subjektif dari pengamat. Metode QEC ini juga dapat diterapkan pada 

pekerja yang statis maupun dinamis. 

E. Tinjauan Umum Tentang Masa Kerja 

Masa kerja adalah suatu kurun waktu atau lamanya tenaga kerja bekerja 

disuatu tempat yang dapat mempengaruhi kenerja baik positif maupun negatif 

(Riski, 2013). Masa kerja merupakan lama waktu responden bekerja dihitung 

dalam tahun sejak awal kerja sampai saat penelitian dilakukan. 

Menurut Nurrahman (2016) masa kerja dikategorikan menjadi 3: 

1. Masa kerja baru  : < 6 tahun 

2. Masa kerja sedang  : 6 -10 tahun 

3. Masa kerja lama  : > 10 tahun  



42 
 

Lama kerja dapat menggambarkan pengalaman seseorang dalam 

menguasai bidang tugasnya. Pada umumnya, pekerja dengan pengalaman kerja 

yang banyak tidak memerlukan bimbingan dibandingkan dengan pekerja 

dengan masa kerja sedikit (Hamida, 2011).  

F. Tinjauan Umum Tentang Posisi Kerja 

Postur adalah posisi berbagai bagian tubuh selama beraktivitas. Untuk 

sebagian besar sendi, postur netral atau baik berarti bahwa sendi yang 

digunakan dekat dengan pusat berbagai gerak. Semakin jauh bergerak menuju 

kedua ujung rangkaian gerak, atau lebih jauh dari sikap netral, maka postur 

akan semakin janggal sehingga akan terjadi ketegangan di otot, tendon dan 

ligamen di sekutar sendi. (Nurliah, 2012) 

Posisi kerja seseorang dalam melakukan aktivitas pekerjaan terdiri dari dua 

posisi yakni duduk dan berdiri 

1. Posisi duduk 

Menurut dr Salma Oktaria (2015) terdapat beberapa hal yang harus 

diketahui dan dapat dilakukan ketika duduk: 

a. Duduk tegak dengan punggung lurus dan bahu kebelakang. Paha 

menempel di dudukan kursi dan bokong harus menyentuh bagian 

belakang kursi. Tulang punggung memliki bentuk yang 

melengkung ke depan pada bagian pinggang. Sehingga dapat 

diletakkan bantal untuk menyangga kelengkungan tulang punggung 

tersebut. 

b. Pusatkan beban tubuh pada satu titik agar seimbang. Usahakan 

jangan sampai membungkuk. Jika diperlukan, kursi dapat ditarik 

mendekati meja kerja agar posisi duduk tidak membungkuk. 
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c. Untuk mengetahui posisi terbaik saat duduk, pertama duduklah di 

ujung belakang kursi, kemudian membungkuklah dalam-dalam. 

Lalu angkatlah tubuh sambil membuat lengkungan dengan pusat di 

pinggang sejauh mungkin kedepan. Kemudian kendurkan posisi 

tersebut ke belakang sekitar 10-20 derajat. Itulah posisi duduk 

terbaik anda. 

d. Posisi lutut mempunyai peranan penting juga untuk itu tekuklah 

lutut hingga sejajar dengan pinggul. Usahakan untuk tidak 

menyilangkan kaki. 

e. Bagi seseorang yang bertubuh kecil atau pengguna hak tinggi yang 

merasa kursinya ketinggian, penggunaan pengganjal kaki dapat 

membantu menyalurkan beban dari tungkai. 

f. Usahakan istirahat tiap 30-45 menit dengan cara berdiri, 

peregangan sesaat, atau berjalan disekitar meja kerja sehingga 

kesegaran tubuh dapat kembali, sehingga konsentrasi dalam bekerja 

kembali. 

2. Posisi berdiri 

Kestabilan tubuh ketika posisi berdiri dipengaruhi posisi kedua 

kaki. Kaki yang sejajar lurus dengan jarak sesuai dengan tulang pinggul 

akan menjaga tubuh dari tergelincir. Selain itu perlu menjaga kelurusan 

antara anggota bagian atas dengan anggota bagian 

bawah  (Fitrihana, 2008). 
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Gambar 2.8 Gambar posisi kerja berdiri yang ergonomis 

Sumber : Fitrihana, 2008 

3. Posisi membungkuk 

Sikap kerja membungkuk dapat menyebabkan“slipped disks”, 

bila dibarengi dengan pengangkatan beban berlebih. Prosesnya sama 

dengan sikap kerja membungkuk, tetapi akibat tekanan yang berlebih 

menyebabkan ligamen pada sisi belakang lumbar rusak dan 

penekanan pembuluh syaraf. Kerusakan ini disebabkan oleh keluarnya 

material pada invertebratal disc akibat desakan tulang belakang bagian 

lumbar (Astuti, 2007). 

4. Posisi kerja baik 

Pedoman yang dapat digunakan sebagai pegangan untuk penerapan 

ergonomi, yaitu (Fyanidah, 2016) : 

a. Apabila seorang tenaga kerja (dengan atau tanpa beban) harus 

berjalan pada jalan yang menanjak atau naik tangga, maka 

derajat tanjakan optimum sebagai berikut : 

1) Jalan menanajak 10° 
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2) Tangga rumah 30° Tangga 70° (dengan anak tangga yang 

berukuran berkisar anatara 20-30 cm tergantung pada beban 

kerja.) 

b. Sikap tubuh dalam melakukan pekerjaan sangat dipengaruhi 

oleh bentuk, ukuran, susunan, dan penempatan mesin dan 

peralatan serta perlengkapan kerja, juga bentuk, ukuran dan 

penempatan alat kendali serta alat petunjuk, cara kerja 

mengoperasikan mesin dan peralatan yang merinci macam 

gerak, arah dan kekuatannya yang harus dilakukan. 

 

Gambar 2.9 Posisi Tubuh Saat Bekerja di Depan Komputer 

Sumber : Fyanidah, 2016 

c. Standar ukuran meja kerja bagi pekerjaan yang dilakukan 

dengan berdiri :  

a) Pada pekerjaan tangan (manual) yang 

dilakukan dengan cara berdiri, tinggi 

meja kerja sebaiknya 5-10 cm dibawah 

tinggi siku 
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b) Apabila bekerja dilakukan dengan 

berdiri dan pekerjaan dikerjakan di atas 

meja dan dtaran tinggi siku dinyatakan 

sebagai dataran 0 maka bidang kerja: 

(1) Untuk pekerjaan memerlukan 

ketelitian 0+(5-10) cm  

(2) Untuk pekerjaan ringan 0-(5-10) 

cm  

(3) Untuk pekerja berat yang perlu 

mengangkat barang berat dan 

memerlukan bekerjanya otot 

punggung 0-(10-20) cm. 

d. Dari segi otot, posisi duduk yang paling baik adalah sedikit 

membungkuk, sedangkan dari aspek tulang, terbaik adalah 

duduk yang tegak, agar punggung tidak bungkuk dan otot perut 

tidak dalam keadaan yang lemas. Sebagai jalan keluar, 

dianjurkan agar digunakan posisi duduk yang tegak dengan di 

selingi istirahat dalam bentuk sedikit membungkuk. 

e. Tempat duduk yang baik memenuhi persyaratan sebagai berikut 

: 

1) Tinggi dataran duduk dapat diatur dengan papan injakan 

kaki sehingga sesuai dengan tinggi lutut, sedangkan 

paha dalam keadaan datar. 

2) Tinggi papan sandaran punggung dapat di atur dan 

menekan dengan baik kepada punggung. 
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3) Lebar alas duduk tidak kurang dari lebar terbesar ukuran 

antropometris pinggul misalnya lebih dari 40 cm. 

4) Tinggi meja kerja merupakan ukuran dasar sesuai 

dengan pedoman. 

f. Arah penglihatan untuk pekerjaan berdiri adalah 23-37° ke 

bawah sedangkan untuk pekerjaan duduk 32-44° ke bawah. 

Arah penglihatan ini sesuai dengan posisi kepala yang berada 

pada keadaan istirahat (relaxed). 

g. Pembebanan kerja sebaiknya dipilih yang optimal, yaitu beban 

kerja yang dikerjakan dengan pengerahan tenaga paling 

efisien.Beban fisik maksimum menurut ILO sebesar 50 kg 

(untuk Indonesia beban demikian terlalu besar dan 35 kg adalah 

realistis). Cara mengangkat dan menolak serta menarik 

memperhatikan kaidah ilmu gaya mekanika dan dihindarkan 

penggunaan tenaga yang tidak perlu. Gaya dari beban 

diupayakan berada pada pusat penyangga beban yaitu pinggul 

dan ditopang oleh sistem otot dan tulang dengan pemanfaatan 

secara tepat potensi kekuatannya. 

h. Kemampuan seseorang bekerja seharian adalah 8-10 jam, lebih 

dari itu efisiensi dan kualitas kerja serta keselamatan, kesehatan 

dan kepuasan kerja sangat menurun. 
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Gambar 2.10. Posisi mengangkat beban 

Sumber : Fyanidah, 2016 

5. Posisi kerja buruk 

Posisi kerja yang buruk adalah pergeseran dari gerakan tubuh 

atau anggota gerak yang dilakukan oleh pekerja saat melakukan 

aktifitas dari postur normal secara berulang-ulang dalam waktu yang 

relatif lama (Yeni, 2011). 

Posisi kerja yang buruk seperti tempat kerja dan fasilitas kerja 

yang tidak ergonomis, dapat memberikan efek samping yang kurang 

baik bagi kesehatan, bahkan pekerjaan statis yang berlama-lama dapat 

mengakibatkan gangguan kesehatan, baik fisik maupun psikis (Febrida, 

2015). 

G. Tinjauan Umum Tentang Beban Kerja 

1. Definisi  

Beban kerja adalah kemampuan tubuh untuk menerima pekerjaan dapat 

berupa beban fisik dan beban mental. Beban-beban tersebut tergantung 

bagaimana orang tersebut bekerja sehingga disebut beban kerja. Beban dapat 

berupa beban fisik dan beban mental, dimana beban fisik berupa beratnya suatu 

pekerjaan seperti mengangkat, mengangkut, merawat, mendorong. Beban kerja 

dikategorikan menjadi beban kerja kuantitatif dan kualitatif. Beban kerja 

kuantitatif yaitu timbul karena tugas-tugas terlalu banyak atau                                   
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sedikit, sedangkan beban kerja kualitatif jika pekerja merasa tidak mampu 

melakukan tugas atau tugas menggunakan ketrampilan atau potensi dari 

pekerja (Prihatini, 2007). 

2. Beban Kerja 

Penelitian yang dilakukan oleh Astuti (2007) disebutkan bahwa terdapat 

beberapa teori tentang cara-cara pengangkatan beban seperti yang telah 

dipaparkan :  

a. Mengangkat beban 

Adapun pengangkatan beban akan berpengaruh pada tulang belakang 

bagian lumbar. Pada wilayah ini terjadi penekanan pada bagian L5/SI 

(lempeng antara lumbar ke-5 dan sacral ke-1). Penekanan pada daerah ini 

mempunyai batas tertentu untuk menahan tekanan. Invertebratal disc pada 

bagian L5/S1 lebih banyak menahan tekanan daripada tulang belakang. 

Bila pengangkatan yang dilakukan melebihi kemampuan tubuh manusia, 

maka akan terjadi disc herniation akibat lapisan pembungkus pada 

invertebratal disc pada bagian L5/S1 pecah. 

b. Membawa Beban 

Terdapat perbedaan dalam menentukan beban normal yang dibawa 

oleh manusia. Hal ini dipengaruhi oleh frekuensi dari pekerjaan yang 

dilakukan. Faktor yang paling berpengaruh dari kegiatan membawa beban 

adalah jarak. Jarak yang ditempuh semakin jauh akan menurunkan batasan 

beban yang dibawa. 

c. Mendorong Beban 

Hal yang penting menyangkut kegiatan mendorong beban adalah tinggi 

tangan pendorong. Tinggi pegangan antara siku dan bahu selama 
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mendorong beban dianjurkan dalam kegiatan ini. Hal ini dimaksudkan 

untuk menghasilkan tenaga maksimal untuk mendorong beban berat dan 

menghindari kecelakaan kerja bagian tangan dan bahu. 

d. Menarik beban  

Kegiatan ini biasanya tidak dianjurkan sebagai metode pemindahan 

beban, karena beban sulit untuk dikendalikan dengan anggota tubuh. 

Beban dengan mudah akan tergelincir keluar dan melukai pekerjanya. 

Kesulitan yang lain adalah pengawasan beban yang dipindahkan serta 

perbedaan jalur yang dilintasi. Menarik beban hanya dilakukan pada jarak 

yang pendek dan bila jarak yang ditempuh lebih jauh biasanya beban 

didorong ke depan 

H. Hubungan Faktor Masa Kerja, Posisi Kerja, dan Beban Kerja 

Sistem musculoskeletal merupakan salah satu sitem tubuh yang 

melibatkan otot-otot, kerangka tubuh, sendi, ligamen, tendon, dan saraf 

sehingga menjadi pusat perhatian dalam ilmu ergonomi karena pada dasarnya 

ilmu ergonomi merupakan interaksi antara fungsi sistem tubuh dengan elemen 

pekerjaan, baik dalam hal pengaplikasian teori pekerjaan dan prosedur 

pekerjaan (Wiley & Inc, 2012) 

Gangguan Low Back Pain 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 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 LBP 
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kronis. Hal ini dikarenakan pembebanan pada tulang belakang dalam jangka 

waktu yang lama (Maizura, 2015). 

Beberapa faktor penyebab kejadian Low Back Pain, dimana salah 

satunya dari faktor individu yaitu masa kerja di sebutkan oleh Simanjutak 

(2017) bahwa masa kerja yang lama dan dengan postur kerja yang salah akan 

mengakibatkan keluhan musculoskeletal termasuk Low Back Pain yang 

semakin hari semakin memburuk. Postur tubuh yang tidak seimbang dan 

berlangsung dalam jangka waktu lama dapat mengakibatkan stress pada bagian 

tubuh tertentu, yang biasa disebut dengan “postural stress”. Gejala yang timbul 

yaitu kelelahan, nyeri, gelisah atau tidak tenang (Nursatya, 2008). 

Pergerakan organ tubuh saat bekerja (fleksion, extension, abduction) 

sangat berpengaruh terhadap postur kerja yang baik. Pada beberapa pekerjaan 

seperti perawat akan mengalami pergerakan tubuh yang cukup banyak seperti 

mengangkat pasien, mendorong, memasang infus dan lain-lain. Pekerja yang 

memiliki postur kerja yang benar akan memerlukan istirahat yang sedikit, lebih 

cepat, lebih efisien dalm bekerja. Sebaliknya pekerja yang memiliki postur 

kerja yang buruk dengan masa kerja yang lama dan terjadi beban kerja yang 

cukup melelahkan maka akan terjadi gangguan kesehatan seperti 

Musculoskeletal Disorders (MSDs) (Chung et al., 2013; Muhamad E., 2014) 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ichsal, Sabilu, Pratiwi, dan 

Arum (2016) bahwa durasi kerja atau masa kerja terhadap keluhan 

muskuloskeletal termasuk Low Back Pain menunjukkan adanya 

kecenderungan bahwa semakin lama durasi kerja, maka akan semakin tinggi 

keluhan muskuloskeletal disorders (MSDs). 
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I. Analisis Faktor Masa Kerja, Posisi Kerja, dan Beban Kerja Terhadap 

tingkat Kejadian Low Back Pain 

Masa kerja merupakan akumulasi aktivitas kerja seseorang yang 

dilakukan dalam jangka waktu yang panjang. Apabila aktivitas tersebut 

dilakukan terus menerus dalam jangka waktu bertahun-tahun tentunya dapat 

mengakibatkan gangguan pada tubuh. Masa kerja mengakibatkan beban statik 

yang terus menerus dan pekerja yang tidak memperhatikan faktor-faktor 

ergonomi maka akan menimbulkan keluhan LBP (Ayuningtyas, 2012). 

Dalam penelitian ini, yang dilakukan oleh Alfiani dan K. (2016) buruh 

panggul pabrik penggilingan padi memiliki 13 responden (40,6 %) yang masa 

kerjanya lama dan sebanyak 19 responden (59,4%) yang memiliki masa kerja 

baru. Uji statistik dengan menggunakan fisher’s exacttest diperoleh nilai P-

value=0,036, dimana Pvalue < 0,05 artinya ada hubungan antara masa kerja 

dengan keluhan NPB buruh panggul. 

Pada posisi kerja seseorang, tubuh akan mempertahankan posisinya, 

sehingga membuat otot aktif bekerja. Otot yang bekerja lebih (overuse) dapat 

menimbulkan terjadinya spasme otot. Spasme otot inilah yang bisa memicu 

terjadinya LBP. Penelitian yang dilakukan Sakinah, Djajakusuli dan Naeim 

(2012) mengenai faktor yang berhubungan dengan LBP pada pekerja batu bata 

di kabupaten Sidrap menjelaskan bahwa ada hubungan antara masa kerja dan 

sikap kerja terhadap tingkat kejadian LBP. Sebanyak 24 responden dari 44 

responden mnegeluhkan tingkat kejadian LBP (44,4%). 

Penelitian yang dilakukan oleh Kreshnanda (2016) dalam prevalensi 

dan gambaran keluhan Low Back Pain (LBP) pada wanita tukang suun di pasar 

Badung menunjukkan bahwa wanita tukang suun di pasar Badung, yang 
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mengalami keluhan LBP sebesar 61 responden (78,7%). Kecenderungan 

keluhan LBP terjadi pada wanita yang berumur di atas 30 tahun (78,7%), 

menikah (85,2%), punya anak (85,2%), masih menstruasi (67,2%), siklus 

menstruasi yang teratur (63,4%), masa kerja diatas 5 tahun (63,9%), berat 

beban diatas 25 kg (90,2%), naik turun tangga (78,7%), posisi mengangkat 

yang salah (55,7%), durasi kerja 6-10 jam (62,3%), waktu istirahat tidak teratur 

(54,1%), frekuensi angkut 6-10 kali (47,5%), BMI Over Weight (45,9%).   

Penelitian yang dilakukan oleh Remon, Utami & Dewi (2015) terhadap 

109 orang responden menunjukkan bahwa mayoritas lama masa kerja 

responden 36-72 bulan yaitu sebanyak 53 orang responden (48,6%). Seorang 

tenaga kerja yang melakukan satu gerakan yang berulang-ulang atau 

melakukan pekarjaan fisik berat atau mengalami stress mekanik atau berada 

dalam posisi statis untuk waktu lama maupun vibrasi setempat mengakibatkan 

inflamasi tendon, insersio dan persendian sehingga menjempit saraf akhirnya 

menimbulkan keluhan nyeri, kelemahan atau kerusakan fisik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


