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Bab II

Tinjauan Pustaka

A. Anatomi Dan Fisiologi Punggung

1. Anatomi tulang belakang (Lumbal Spine)

Tulang vertebrae merupakan struktur kompleks yang secara garis besar terdiri

dari 2 bagian. Bagian anterior  tersusun atas korpus vertebrae, diskus intervertebralis

(sebagai artikulasi), dan ditopang oleh ligamentum longitudinale anterior dan

posterior. Sedangkan bagian posterior tersusu atas pedikel, lamina, kanalis

vertebralis, serta prosesus tranversus dan spinosus yang menjadi tempat otot

penyokong dan pelindung kolumna vertebrae. Bagian posterior vertebra antara satu

dan lain dihubungkan dengan sendi apofisial (Haldeman et,all,2002).

Lumbal bagian dari tulang belakang terletak di bawah wilayah dada dan

langsung di atas sacrum. Lumbal paling sering terlibat dalam nyeri punggung bawah

karena tulang ini memiliki pengaruh dari besarnya berat badan dan tekanan yang

akan  dirasakan  oleh tulang belakang (Gallagher,2008).

Gambar 2.1. Tulang belakang manusia

Sumber : Sabota, jilid II, edisi 21. Tahun 2003
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2. Fisiologi

Kolumna vertebralis memperlihatkan 4 lengkung anteroposterior yaitu lengkung

vertikal pada daerah leher melengkung kedepan, daerah torakal melengkung

kebelakang, daerah lumbal melekung  kedepan dengan  daerah 20 pervil melengkung

kebelakang. Koluma vertebralis bekerja sebagai pendukung badan yang kokoh dan

sekaligus juga bekerja sebagai penyangga dengan perantara tulang rawan cakram

intervertebralis yang lengkungnya memberi fleksibilitas dan memungkinkan

membongkok tanpa patah. Cakramnya juga berguna untuk menyerap goncangan

yang terjadi bila menggerakan badan seperti  waktu berlari dan meloncat. Dengan

demikian otak dan sumsum tulang belakang terlindung terhadap goncangan. Koluma

vertebralis juga memikul berat badan, menyediakan  permukaan  untuk kaitan otot

dan membentuk tapal batas posterior yang kukuh untuk rongga – rongga badan dan

memberi kaitan  pada iga (Pearce,2009)

B. Nyeri Punggung Bawah Miogenik (NPBM)
1. Definisi

Nyeri Punggng Bawah Miogenik (NPBM) adalah nyeri  yang dirasakan daerah

punggung bawah, dapat berupa nyeri lokal maupun nyeri radikular atau keduanya.

Nyeri ini terasa diantara sudut iga terbawah dan lipat bokong bawah yaitu di daerah

lumbal atau lumbo sakral dan sering disertai dengan penjalaran nyeri ke arah tungkai

dan kaki. Berdasarkan data epidemiologi faktor resiko yang  positif untuk NPB

adalah usia atau bertambahnya usia, kebugaran yang buruk, kondisi kesehatan yang

jelek, serta faktor fisik yang berhubungan dengan pekerjaan seperti duduk dan

mengemudi, duduk atau berdiri dalam waktu yang lama dan dalam posisi tubuh

kerja statis, getaran, mengangkat beban, menarik beban, membawa beban,

membungkuk dan memutar (Tjokardo G.B. Mahadewa,et,all,2009).
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Nyeri punggung bukan merupakan penyakit tersendiri. Nyeri punggung meupakan

sekumpulan gejala yang menandakan bahwa terdapat sesuatu yang salah. Nyeri dapat

digambarkan sebagai sensasi tidak menyenangkan yang terjadi bila mengalami cidera

atau kerusakan pada tubuh. Nyeri dapat terasa panas, gemetar,  kesemutan seperti

terbakar, tertusuk, atau ditikam. Nyeri menjadi suatu masalah bila nyeri

mempengaruhi kita dalam menjalani hidup. Hal ini bisa terjadi  karena nyeri

berlangsung dalam waktu lama atau menjadi kronik. Nyeri juga di deskripsikan

dalam hal berapa lama nyeri itu berlangsung. Nyeri akut atau singkat merupakan

nyeri yang terjadi  selama lebih dari 2 bulan (Elanor Bull, et,all, 2007).

Nyeri punggung Bawah Miogenik (NPBM) merupakan salah satu cidera dari

muskuloskeletal disorders (MSDs) adalah sekelompok kondisi patologis yang

mempengaruhi fungsi normal dari jaringan halus sistem muskuloskeletal yang

mencangkup sistem saraf, tendon, otot, dan struktur penunjang diskus intervertebralis

(NIOSH,1997).

2. Etiologi

Kelainan nyeri punggung bawah dapat disebabkan karena: (Latif,2007).

a. Ketegangan otot

Ketegangan otot dapat timbul disebabkan oleh sikap tegang yang konstan atau

berulang-ulang pada posisi yang sama sehingga akan memendekan otot-otot yang

akhirnya menimbulkan nyeri. Nyeri juga dapat timbul karena regangan yang

berlebihan pada perlekatan otot terhadap tulang.

b. Spasme / kejang otot

Spasme / kejang otot disebabkan oleh gerakan yang tiba-tiba dimana jaringan

otot sebelumnya dalam kondisi yang tegang / kaku / kurang pemanasan. Spasme otot
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ini memberi gejala yang khas, ialah dengan adanya kontraksi otot akan disertai rasa

nyeri yang hebat. Setiap gerakan akan memperberat rasa nyeri sekaligus menambah

kontraksi. Akan terjadi lingkaran suatu nyeri, kejang atau spasme dan ketidak

mampuan bergerak.

c. Defisiensi Otot

Defisiensi otot dapat disebabkan oleh kurangnya latihan sebagai akibat dari

tirah baring yang lama maupun immobilisasi

d. Otot yang hipersensitive

Otot yang hipersensitif akan menciptakan satu daerah kecil yang apabila

dirangsang akan menimbulkan rasa nyeri ke daerah tertentu. Daerah kecil tadi

disebut sebagai noktah picu (trigger point). Dalam pemeriksaan klinik terhadap

penderita nyeri punggung bawah (NPB), tidak jarang dijumpai adanya noktah picu

ini. Titik ini bila ditekan akan menimbulkan rasa nyeri bercampur rasa sedikit

nyaman

3. Patofisiologi Nyeri Punggung Bawah Miogenik

Diskus intervertebralis mengalami perubahan sifat ketika usia bertambah  tua.

Pada orang muda, diskus terutama tersusun atas fibrokartilago yang padat dan tak

teratur. Degenaerasi diskus merupakan penyebab nyeri punngung yang biasa. Diskus

lumbal bawah, L4- L5 dan L5 – s1, menderita stress makanis paling berat dan

perubahan degenerasi terberat. Penonjolan  diskus (herniasi nukleus pulpose)  atau

kerusakan sendi faset dapat mengakibatkan  penekanan pada akar syaraf ketika

keluar dari kanalis spinalis yang mengakibtakan nyeri yang menyebar sepanjang

syaraf tersebut. Sekitar 12 % orang dengan nyeri punngung bawah menderita hernia

nukleus pulposus punngung (Suzane,et,all,2002).
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Nyeri punggung bawah pada umumnya otot ekstensor lumbal lebih lemah

dibandingkan otot fleksor, sehingga tidak kuat mengangkat beban. Otot sendiri

sebenarnya tidak jelas sebagai sumber nyeri, tetapi muscle spindles jelas di inervasi

sistem saraf simpatis. Dengan hiperkaktifitas kronik, muscle spindles mengalami

spasme sehingga mengalami nyeri tekan. Perlengketan otot yang tidak sempurna

akan melepaskan pancaran rangsangan saraf berbahaya  yang mengakibatkan nyeri

sehingga menghambat aktivitas otot (Priyambodo,2008).

4. Tanda dan gejala

Gejala yang dirasakan tiap individu tidak sama, meskipun pekerjaan dan

aktivitas yang dilakukan hampir sama (Cal/OSHA, 1999). Adapun tanda dan gejala

nyeri punggung bawah ialah: (Ratini,2015)

a. Nyeri sepanjang tulang belakang, dari pangkal leher sampai tulang ekor.

b. Nyeri tajam terlokalisasi di leher, punggung atas atau punggung bawah

terutama setelah mengangkat benda berat atau terlibat dalam aktivitas berat

lainnya.

c. Sakit kronis di bagian punggung tengah atau punggung bawah, terutama

setelah duduk atau berdiri dalam waktu yang lama.

d. Nyeri punggung menjalar sampai ke pantat, dibagian belakang paha, ke betis

dan kaki.

e. Ketidakmampuan untuk berdiri tegak tanpa rasa sakit atau kejang otot di

punggung bawah.

5. Faktor yang berhubungan dengan keluhan nyeri punggung bawah

Ada beberapa faktor pembatas yang tidak boleh dilampaui agar dapat bekerja

dengan aman, nyaman,dan sehat yaitu faktor dari dalam (internal factors) merupakan
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faktor yang berasal dari dalam diri manusia sendiri, ada faktor dari luar (externak

factors) yaitu faktor yang berasal dari luar diri manusia (A.M. Sugeng Budiono,et,all

,2003).

a. Faktor internal

Faktor internal yang berhubungan dengan keluhan nyeri punngung bawah

adalah sebagai berikut :

1. Usia,  keluhan pertama biasanya dirasakan pada umur 30 tahun dan tingkat

keluhan akan terus meningkat sejalan dengan bertambahnya umur. Hal ini

terjadi karena pada umur setengah baya, kekuatan dan ketahanan otot mulai

menurun sehingga resiko terjadinya keluhan otot meningkat (Tarwaka, 2014).

2. Jenis kelamin, beberapa hasil penelitian secara signifikan menunjukan bahwa

jenis kelamin sangat memadati tingkat resiko keluhan otot. Hal ini terjadi

karena secara fisiologis, kemampuan otot wanita memang lebih rendah dari

pada pria. Kekuatan otot wanita hanya dua pertiga dari kekuatan otot pria,

sehingga daya tahan otot pria pun lebih tinggi dibandingkan dengan wanita.

Rerata kekuatan otot wanita kurang lebih hanya 60 % dari kekuatan otot pria,

khususnya untuk otot lengan, punggung, dan kaki (Tarwaka,2014)

3. Antropometri, ukuran alat kerja erat kaitanya dengan tubuh pekerja yang

menggunakan. Jika alat kerja tersebut tidak sesuai ukuran tubuh tenaga kerja

sebagai pelaku produksi, maka tenaga kerja tersebut akan merasa tidak

nyaman dan akan lebih lamban dalam bekerja, yang pada akhirnya akan timbul

suatu kelelahan kerja atau gejala penyakit otot yang lain akibat melakukan

pekerjaan dengan cara yang tidak alamiah (A.M. Sugeng Budiono,dkk,2003)

4. Kesegarn jasmani, kesegaran jasmani merupakan kesanggupan dan

kemampuan untuk melakukan pekerjaan atau aktivitas dengan mudah, tanpa
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merasa lelah yang berlebihan,serta masih mempunyai sisa atau cadangan

tenaga untuk menikmati waktu senggangnya dan untuk keperluan mendadak.

Seseorang tenaga kerja dalam melaksanakan pekerjaannya, tidak hanya

memerlukan makanan yang sehatdan bergizi dengan nilai kalori cukup sesuai

dengan jenis pekerjaannya, tetapi juga membutuhkan kesegaran jasmani yang

baik pula.Keluhan otot jarang ditemukan pada seseorang yang aktivitas

keseharianya mempunyai cukup waktu untuk istirahat. Bagi yang

keseharianya melakukan pekerjaan yang memerlukan pengerahan tenaga

besar, disisi lain tidak mempunyai waktu yang cukup untuk istirahat,hampir

dapat dipastikan akan terjadi keluhan otot.Tingkat keluhan juga sangat

dimanfaati oleh tingkat kesegaran tubuh (Tarwaka,2014)

5. Status kesehatan, tubuh  memerlukan energi dalam melakukan pekerjaan

apabila kekurangan baik secra  kuantitatif maupun kualitatif maka kapasitas

kerja akan terganggu. Perlu keseimbangan antara energi yang masuk dan yang

harus dikeluarkan serta tubuh yang sehat agar nutrisi dapat dicerna dan di

distribusikan ke dalam tubuh (Tarwaka,2014)

b. Faktor External

1. Masa kerja, waktu kerja bagi seseorang menentukan kesehatan yang

bersangkutan efisiensi, efektifitas dan produktifitas kerja. Memperpanjang

waktu kerja lebih dari kemampuan lama kerja tersebut biasanya tidak disertai

efesiensi, efektifitas dan produktifitas kerja yang optimal,bahkan biasanya

terlihat penurunan kualitas dan hasil kerja (Suma’mur,2009). Pekerjaan industri

tekstil di Iran menyebutkan bahwa bekerja 5 tahun, para pekerja mulai

mengeluhkan gejala timbulnya NYB. kejadian ini juga terjadi di India dimana
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penelitian dilakukan pada pekerja yang bekerja lebih dari 10 tahun. Nilai resiko

NYB akan lebih besar (Ghaffari,2006).

2. Sikap kerja,  Menurut phesant (1991) postur yang baik dalam bekerja adalah

postur yang mengandung tenaga otot statis yang paling minimum atau dapat

dikatakan bahwa variasi dari postur saat bekerja lebih baik dibandingkan

dengan satu postur saja saat bekerja. Postur adalah  posisi relatif bagian tubuh

tertentu pada saat bekerja yang ditentukan oleh ukuran tubuh, desain area

kerja, dan task requiments serta ukuran peralatan/ benda lainya yang

digunakan padaa saat bekerja (Pulat,1992). Berikut ini adalah yang termasuk

postur pada punggung dalam bekerja berdasarkan survei BRIEF dari

Humantech Inc:

Bagian Tubuh Postur janggal

Punggung Bent forward : gerakan

atau posisi tubuh ke arah

depan(membungkuk)

sehingga antara sumbu

badan bagian atas akan

membentuk sudut >20

derajat dengan garis

vertikal, jika objek yang

dikerjakannya berada jauh

didepan tubuh atau di

bawah garis horizontal

tubuh sehingga perlu

membungkuk untuk
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meraih benda

Extended : gerakan meraih

atau posisi tubuh saat

lengan terangkat ke atas,

jika objek yang

dikerjakannya berada di

atas tubuh

Unsupported : posisi

tubuh tegak duduk dengan

punggung yang  tidak

tersupport/ditompang

Tabel 2.1 : Postur beresiko dalam bekerja berdasarkan BRIEF survei darii
Humantech Inc

3. Gerakan berulang, adalah pekerjaan yang dilakukan secara terus menerus.

Keluhan otot terjadi karena otot menerima tekanan akibat beban kerja secara

terus menerus tanpa memperoleh kesempatan untuk rileksasi (Tarwaka,2014)

4. Desain kursi kerja, kursi kerja harus disesuaikan dengan jenis pekerjaan,

postur yang diakibatkan gaya yang dibutuhkan, arah visual, dan kebutuhan akan

perlunya merubah posisi. Kursi tersebut haruslah terintegrasi dengan bangku

atau meja yang sering dipakai. Kursi atapun mesin hendaknya dilengkapi dengan

sandaran kaki (Eko Nurmianto,1996 dalam Anggraeni 2015)

6. Pemeriksaan fisik

a. Tes Laseque

Posisi pasien tidur terlentang dengan paha fleksi dan lutut ekstensi. Pertama,

telapak kaki pasien (dalam posisi 0°) didorong ke arah muka kemudian setelah itu
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tungkai pasien diangkat sejauh 40° dan sejauh 90°. Hasil positif apabila pasien

merasakan nyeri yang menjalar dari punggung bawah sampai tungkai bawah

(terutama di betis) dan pergelangan kaki (Fathoni et al., 2009). Tes laseque ini

berfokus umtuk otot hamstring dan punggung  bawah.

Gambar 1. Tes Laseque

(Harsono,2007)

b. Tes Bragard

Posisi pasien tidur terlentang menggerakkan fleksi paha secara pasif dengan lutut

lurus disertai dorsi fleksi pergelangan kaki dengan sudut 30 derajat. Hasil positif 15

apabila pasien merasakan nyeri pada posterior gluteal yang menjalar ke tungkai.

c. Tes Nyeri

Gerakan sama dengan tes laseque hanya ditambahkan dengan gerakan fleksi

kepala secara aktif dan biasanya dilakukan pada 40-60 derajat. Hasil dikatakan

positif apabila dirasakan nyeri sepanjang distribusi n.ischiadicus (Arista, 2015).

C. Senam Ergonomis

a. Pengertian Senam Ergonomis

Senam ergonomis adalah senam fundamental yang gerakannya diilhami dari

gerakan shalat yang sesuai dengan susunan dan fisiologi tubuh, dapat membantu

menjaga dan memelihara kelenturan tubuh terutama bagian tulang belakang



19

(vertebrae), persendian di antara ruas tulang belakang (corpus vertebrae), tulang

selangkang (os sacrum), dan tulang tungging (os cocygeus) serta dapat

membangkitkan energi positif, membakar dan menghancurkan energi negatif yang

ada dalam tubuh manusia (Wratsongko, 2006; Sagiran, 2012).

Senam ergonomis sebaiknya dilakukan secara rutin setiap hari sehingga

manfaatnya dapat dirasakan secara langsung(Wratsongko, 2006). Berbeda

dengan Wratsongko, Sagiran (2012) menyatakan bahwa senam ergonomis dapat

dilakukan dengan intensitas dan frekuensi yang dapat disesuaikan dengan

pelakunya,sekurang kurangnya 2-3x seminggu. Masing-masing gerakan juga dapat

dilakukan secara terpisah, disela-sela kegiatan atau bekerja sehari-hari.

b. Manfaat peregangan

Peregangan nerupakan penyeimbang yang sempurna untuk keadaan diam dan

tidak bergerak dalam waktu yang lama. Menurut Anderson (2010), peregangan yang

dilakukan secara teratur dapat bermanfaat bagi tubuh,misalnya sebagai berikut:

1. Mengurangi ketegangan otot

2. Memperbaiki peredaran darah

3. Mengurangi kecemasan, perasaan tertekan, dan kelelahan

4. Memperbaki kewaspadaan mental

5. Mengurangi resiko cidera

6. Membuat tubuh terasa lebih baik

Apabila tubuh mengalami  cidera atau merasakan semua gejala kekakuan yang

terjadi secara berulang maka harus segera pergi ke dokter atau klinik. Hal ini

dikarenakan peregangan tidak untuk menyembuhkan masalah serius

c. Manfaat peregangan untuk punggung bawah
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Duduk dalam waktu lama adalah penyebab terbesar sakit di bagian punggung

bawah. Menurut Bob Anderson (2010) peregangan dapat berguna untuk membantu

tubuh agar terhindar dari masalah punggung. Manfaat peregangan untuk punggung

bagian bawah yaitu :

1. Terhindar dari masalah punggung

2. Peredaran darah menjadi lancar

3. Memulihkan ketegangan otot pada bagian punggung bawah

4. Mengurangi nyeri   otot pada bagian punggung bawah

5. Mengurangi resiko cidera punggung

6. Memperthankan kekuatan otot punggung,kesehtan dan fleksibilitas, serta

mempercepar rehabillitasi  dan membantu untuk lebih cepat pulih dari nyeri

punggung bawah

d. Gerakan senam ergonomi

Gerakan  dalam  senam ergonomis terdiri  dari  5 gerakan  dasar dan  1

gerakan penutup. Gerakan dasar tersebut terdiri dari gerakan lapang dada, tunduk

syukur, duduk perkasa, duduk pembakaran, dan berbaring pasrah, sedangkan

gerakan penutup yaitu gerakan mikro energi atau disebut gerakan putaran energi

inti (Wratsongko,2006). Terdapat sedikit perbedaan gerakan senam ergonomis

yang dikemukakan oleh Sagiran (2012) yang terdiri dari 1 gerakan pembuka yaitu

berdiri sempurna dan 5 gerakan fundamental yaitu lapang dada, tunduk syukur,

duduk perkasa, duduk pembakaran, dan berbaring pasrah. Teknik gerakan senam

ergonomis dan manfaatnya ditiap gerakan adalah :

a. Gerakan pembuka, berdiri sempurna

Cara: berdiri tegak, pandangan lurus ke depan, tubuh rileks, tangan di

depan dada  dengan jari-jari sedikit meregang. Posisi kaki meregang kira-kira
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selebar bahu, telapak, dan jari-jari kaki mengarah lurus ke depan. Pernafasan

diatur serileks mungkin sehingga tidak terlalu dalam dan cepat.Dosis bagi pemula

sekitar 2-3 menit, bila sudah terbiasa cukup 30-60 detik.

Gambar 2.2 Gerakan berdiri sempurna

(Wratsongko,2006)

Wratsongko (2006) menyatakan bahwa gerakan ini bertujuan untuk

menghimpun udara sebanyak mungkin dalam paru-paru sehingga paru-paru

dapat menyerap oksigen sebanyak mungkin yang bermanfaat untuk

melakukan aktivitas. Posisi berdiri sempurna akan membuat punggung lurus,

sehingga akan memperbaiki bentuk tubuh, jantung bekerja normal, paru-paru,

punggung, tulang punggung dan seluruh organ dalam keadaan normal (Sagiran,

2012).

b. Gerakan ke-1, lapang dada

Cara: berdiri tegak dengan kedua tangan menjuntai ke bawah, kemudian

gerakan memutar lengan ke depan, ke atas, ke belakang dan kembali menjuntai

ke bawah. Saat dua lengan di atas kepala,posisi kaki dijinjitkan. Gerakan ini

dilakukan sebanyak 40 x putaran dengan 1 gerakan memutar butuh waktu 40 detik.

Keseluruhan  40  x putaran akan selesai dalam waktu 4  menit. Gerakan ini juga

bisa dipercepat.
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Gambar 2.3. Gerakan lapang dada

( Wratsongko,2006)

Manfaat: dapat mengaktifkan fungsi organ tubuh sehingga metabolisme

optimal karena seluruh sistem syaraf menarik tombol- tombol kesehatan yang

tersebar di seluruh tubuh.

c. Gerakan ke-2, Tunduk Syukur

Cara : Dimulai dengan mengangkat tangan lurus ke atas disertai dengan

menarik napas dalam secara rileks, kemudian buang nafas sedikit demi sedikit

sambil membungkukkan badan ke depan semampunya hingga tangan berpegangan

pada pergelangan kaki sampai punggung terasa tertarik atau teregang. Kepala

menengadah dan pandangan diarahkan ke  depan. Tahan nafas di dada

semampunya, lalu buang nafas saat kembali ke  posisi berdiri. Gerakan ini

dilakukan  5x.  Umumnya 1x gerakan selesai dalam waktu 35 detik ditambah 10

detik untuk jeda nafas sehingga keseluruhan gerakan akan selesai dalam waktu 4

menit

Gambar 2.4. Gerakan tunduk syukur

(wratsangsoko,2006)
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Manfaat : Dapat memasok oksigen ke kepala dan mengembalikan posisi

tulang punggung tegak. Gerakan ini akan melonggarkan otot- otot punggung

bagian bawah, paha, dan betis. Gerakan ini dapat pula membantu menyembuhkan

berbagai penyakit yang menyerang tulang belakang yang meliputi ruas tulang

punggung, ruas tulang leher, ruas tulang pinggang dan tulang tungging

(Sagiran, 2012).Wratsongko (2006) menambahkan bahwa gerakan ini dapat

memperkuat struktur anatomis-fungsional otot,ligamen, dan tulang

belakang,membantu mengoptimalkan fungsi serabut saraf segmen dada-punggung,

serta melonggarkan otot-otot perut, abdomen, dan ginjal.

d. Gerakan ke-3, duduk perkasa

Cara : Kedua lutut di lantai, posisi kedua telapak kaki tegak berdiri, jari-

jari kaki tertekuk mengarah ke depan. Tangan mencengkeram pergelangan kaki.

Lakukan gerakan seperti akan sujud tetapi kepala menengadah, pandangan ke depan

dengan dagu yang hampir menyentuh lantai, tahan beberapa saat lalu kembali ke

posisi duduk perkasa.

Pernapasannya adalah tarik nafas dalam-dalam sesaat sebelum memulai

gerakan sujud. Saat mulai membungkukkan badan, buang   napas sedikit   demi

sedikit   hingga saat   dagu hampir menyentuh lantai, lalu napas ditahan di dada

selama mungkin, dan buang napas saat kembali ke posisi duduk.Gerakan dilakukan

5x, umumnya 1x gerakan selesai dalam waktu 35 detik ditambah 10 detik

untuk jeda nafas sehingga keseluruhan gerakan selesai dalam waktu 4 menit.
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Gambar 2.5. Gerakan duduk perkasa

(Wratsangsoko,2006)

Manfaat : Dapat meningkatkan daya tahan tubuh dan meningkatkan

keperkasaan. Gerakan sujud ini akan membuat otot dada dan sela iga menjadi kuat

sehingga rongga dada mejadi lebih besar dan paru-paru akan berkembang dengan

baik dan dapat menghisap oksigen lebih banyak. Menambah aliran darah ke

bagian atas tubuh terutama mata, kepala, telinga, hidung, serta paru-paru,

memungkinkan toksin- toksin dibersihkan oleh darah, mengontrol tekanan darah

tinggi, dan menambah elastisitas tulang itu sendiri (Sagiran,2012).

Duduk  perkasa dengan lima  jari kaki ditekuk menekan alasatau lantai

merupakan stimulator bagi fungsi vital sistemorgan tubuh. ibu jari terkait dengan

fungsi energi tubuh.Jari telunjuk terkait dengan fungsi pikiran.Jari  tengahterkait

dengan  fungsi pernapasan. Jari manis terkait denganfungsi metabolisme dan

detoksifikasi material dalam tubuh.Jari kelingking terkait dengan fungsi liver dan

sistem kekebalan tubuh (Wratsongko, 2006).

e. Gerakan ke 4, duduk pembakaran

Cara : Posisi duduk beralaskan telapak kaki. Tangan di pinggang, lalu mulai

gerakan seperti akan sujud tetapi kepala menengadah, pandangan ke depan dengan

dagu yang hampir menyentuh lantai, tahan beberapa saat lalu kembali ke posisi

duduk pembakaran.Dosis gerakan dan pernafasannya diatur seperti pada gerakan

duduk perkasa.Terdapat perbedaan dalam posisi duduk pembakaran yang diterapkan
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Wratsongko (2006), yaitu posisi duduk perkasa dengan tangan menggenggam

pergelangan kaki

Gambar 2.6. Gerakan duduk pembakaran

(Wratsongko,2006)

Manfaat : Dapat memperkuat otot pinggang, memperkuat ginjal,

membakar lemak dan racun dalam tubuh, memperkuat pinggang bagian bawah

serta memperlancar aliran darah di tungkai. Posisi tangan yang menggenggam

pergelangan kaki bermanfaat untuk memposisikan tulang leher dalam keadaan

fleksi, melebarkan ruang antar ruas tulang, dan memberikan efek relaksasi pada

serabut saraf simpatis sehingga terjadi relaksasi dinding pembuluh darah.

f. Gerakan ke-5, berbaring pasrah

Cara : Rebahkan tubuh ke belakang dengan tungkai pada posisi menekuk di

lutut. Bila posisi sudah rebah, tangan diluruskan ke atas kepala, ke samping kanan-

kiri maupun ke bawah, kemudian tangan memegang betis, tarik seperti akan bangun

dengan rileks, kepala bisa ditengadahkan dan digerakkan ke kanan-kiri berulang-

ulang sampai akan bangun. Gerakan ini dilakukan 1x, dipertahankan minimal 5

menit atau semampunya.Bila mengalami kesulitan saat akan bangun, dapat

dilakukan dengan meluruskan lutut kanan-kiri sehingga posisi berbaring lurus biasa,

kemudian baru bangun. Bernapas seperti biasa karena gerakan ini adalah gerakan
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relaksasi terakhir sekaligus memaksimalkan kelenturan tubuh yang bermanfaat

untuk relaksasi saraf tulang belakang.

Gambar 2.7. Gerakan berbaring pasrah

(Wratsongko,2006)

g. Gerakan penutup, putaran energi inti

Cara : Duduk bersimpuh dengan punggung kaki sebagai alas. Dua lengan

lurus ke depan, lalu pergelangan tangan diputar mulai dari depan dada sampai

atas kepala sebanyak 60 putaran. Saat tangan berada diatas kepala, wajah

menengadah melihat putaran tangan.Putar pergelangan tangan kearah luar sebanyak

60 putaran. Saat putaran berakhir, tarik napas dan ditahan. Kedua lengan

digerakan ke belakang hingga lurus dengan telapak tangan menghadap ke

atas.Badan membungkuk kedepan, kemudian wajahditengadahkan sampai terasa

darah (gerakan energi) berjalan dari punggung ke wajah (wajah tampak

kemerahan). Bila sudah maksimal, maka napas dihembuskan perlahan (rileks), tidak

menghentak.

Gambar 2.8. Gerakan penutup

(Wratsongko,2006)
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Manfaat : Meningkatkan tekanan dalam saluransaraf tulang belakang yang

diteruskan ke otak sehinggamengoptimalkan suplai darah dan oksigenasi otak,

sertaoptimalisasi fungsi organ paru, jantung, ginjal, lambung,usus, dan liver

(Wratsongko,2006).

D. Mekanisme Senam ergonomi terhadap penurunan nyeri punggung
bawah

Lama nya seseorang penjahit bekerja dengan posisi duduk statis disertai dengan

posisi membungkuk merupakan faktor yang berkaitan dengan nyeri punggung

bawah. Bekerja dengan posisi duduk statis menyebabkan penekanan pada bagian

otot tubuh tertentu sehingga berdampak pada terganggungnya sirkulasi darah di

dalam tubuh dan berkurangnya pasokan oksigen (O2) yang menyebabkan terjadinya

penimbunan asam laktat di dalam tubuh dan menimbulkan nyeri otot (Sudyo 2007;

Guyton dan Hall 2008). Duduk  statis dalam waktu yang lama sehingga memberikan

pengaruh timbulnya nyeri pinggang. Posisi duduk membungkuk dapat menyebabkan

tekanan pada bantalan saraf menjadi besar (Rahayu,2012). Kontraksi otot yang terus

menerus akan menekan pembuluh darah, dan menyebabkan terganggunga peredaran

darah ( Barredo dan Kelly, 2007).

Senam ergonomi dapat bekerja mengaktifkan fungsi organ dan fungsi serabut

saraf segmen di seluruh tubuh dengan cara membangkitkan bio listrik dalam tubuh

dan sekaligus meningkatkan sirkulasi darah dan oksigen sehingga terjadi

penambahan energi yang dibutuhkan untuk memulai aktifitas kerja. Senam

ergonomi dapat digunakan sebagai fase relaksasi otot, yaitu melonggarkan otot- otot

punggung bagian bawah, paha, dan betis, menjaga kelenturan tubuh terutama di

bagian tulang belakang (vertebrae), persedian di antara ruas tulang belakang (corpus

vertebrae), tulang selangkang (os sacrum), dan tulang tungging (os cocygeus) serta

menjaga kekutan struktural anatomis fungsioanal otot, ligament, dan tulang
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belakang. Gerakan gerakan senam ergonomi merupakan gerakan yang sesuai dengan

kaidah penciptaan tubuh yang merupakan gerakan yang diilhami dari gerakan sholat

(Wratsongko 2006; Sagiran2012). Latihan fisik berupa senam akan memberikan

efek yang positif pada kekuatan  otot dan fungsinya serta dapat mengurangi sensasi

nyeri pada persendian (Bennel et al.,2012). Latihan fisik melatih otot-otot skeletal

dan otot-otot jantung, sehingga meningkatkan kapasitas metabolik dan fungsional

otot skeletal, metabolisme aerob, respon perifer meningkat dan beban kerja jantung

menurun. Peningkatan kekuatan otot jantung  akan meningkat cardiac output yang

meningkatkan suplai oksigen ke jaringan (Beswick,2008). Latihan fisik juga dapat

berdampak pada sistem kekebalan tubuh terutama untuk mengurangi nyeri

(Flachenecker,2012). Meningkatnya pasokan oksigen ke jaringan dalam tubuh maka

sirkulasi darah menjadi lancar sehingga penimbunan asam laktat di dalam tubuh

tidak terjadi dan tidak menimbulkan nyeri otot (Sudoyo2007;Guyton dan

Hall,2008).


