
10 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Konsep Beban Kerja 

1. Definisi 

Beban kerja adalah suatu pekerjaan yang memiliki beban, baik 

beban fisik, mental ataupun beban sosial yang  harus di tanggung oleh 

tenaga kerjanya sesuai dengan jenis pekerjaannya (Riningrum, 2016). 

Beban kerja dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. 

Faktor internal dapat dipengaruhi oleh faktor somatis dan faktor 

psikis, sedangkan faktor eksternal dikarenakan oleh faktor lingkungan 

sekitar yaitu tugas-tugas, organisasi kerja, lingkungan kerja (Maharja, 

2015). 

Pada saat bekerja, yang diperlukan saat menanggung beban 

berat yaitu kerja dari otot, jantung, dan paru. Jika beban kerja fisik 

tinggi, maka kerja dari otot, jantung, dan paru juga akan ikut tinggi. 

Setiap pekerja mempunyai kemampuan dan keterbatasan beban kerja  

yang berbeda-beda, maka dari itu beban kerja harus disesuaikan 

dengan kondisi kemampuan pekerja. Selain itu, beban kerja juga dapat 

berakibat buruk terhadap kesehatan pekerja dan dapat menurunkan 

produktivitas (Maharja, 2015). 

2. Faktor yang Mempengaruhi Beban Kerja 

Soleman (2011) membagi beberapa faktor yang mempengaruhi 

beban kerja, yaitu :  
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1) Faktor Eksternal 

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal lingkungan 

pekerja, yang meliputi : 

a. Tugas (task)  

Bersifat fisik seperti, sikap, beban yang diangkat, alat dan 

sarana prasarana, tata ruang, dan kondisi lingkungan tempat 

bekerja. Adapun tugas yang bersifat psikis seperti, emosi kerja, 

keutuhan kerja, dan tanggung jawab. 

b. Organisasi Kerja 

Organisasi kerja ini dapat meliputi, waktu kerja, sistem 

kerja, shift kerja, waktu istirahat, dan upah. 

c. Lingkungan Kerja 

Lingkungan kerja ini dapat dilihat dari kondisi tempat 

pekerja sekitar, apakah lingkungan tempat pekerja dapat 

memberikan beban tambahan atau tidak yang biasanya 

meliputi, lingkungan kerja psikologis, lingkungan kerja 

kimiawi, lingkungan kerja biologis, dan lingkungan kerja fisik. 

2) Faktor Internal 

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari pekerja itu 

sendiri dan dapat disebabkan oleh faktor eksternal yang bisa 

berpotensi terjadinya stres, yaitu : 

a. Somatic Factor : usia, gender, status gizi, body size, kondisi 

kesehatan tubuh, dll. 
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b. Psikis Factor : persepsi, motivation, keinginan, kepuasan, 

kepercayaan, dll. 

3. Penilaian Beban Kerja Fisik 

Pada setiap pekerjaan yang mempunyai beban membutuhkan 

energi dan kekuatan otot manusia sebagai sumber tenaga maupun 

pengendali bagi setiap pekerja. Dimana suatu beban kerja yang 

diterima oleh tubuh dapat mempengaruhi aktivitas fisik pada manusia. 

Ada 2 macam beban kerja, yaitu beban kerja fisik dan beban kerja 

psikis yang menimbulkan perubahan fisiologis pada tubuh manusia 

yaitu perubahan denyut jantung, denyut nadi, kebutuhan oksigen pada 

manusia (Maharja, 2015). 

4. Klasifikasi Beban Kerja 

Beban kerja yang ditetapkan oleh ILO (International Labour 

Organization) tidak boleh mengangkat beban melebihi aturan yang 

telah ditetapkan yaitu sebagai berikut (Gianti, 2014) : 

a. Laki-laki (16-18 tahun) 20 kg  

b. Laki-laki dewasa 40 kg  

c. Wanita (16-18 tahun) 15 kg  

d. Wanita dewasa 15-20 kg. 

5. Hubungan Beban Kerja dengan Low Back Pain 

Pekerjaan yang berat dan berulang-ulang lama-kelamaan akan 

mengakibatkan sakit pada sendi, ligamen, dan tendon yang terjadi 

akibat dari beban yang ditanggung oleh para pekerja (Umami dkk, 

2014). Pada penelitian yang dilakukan oleh Nurzannah (2015) dalam 
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Najoan, dkk (2017) menunjukkan adanya hubungan beban kerja yang 

signifikan terhadap low back pain pada Tenaga Kerja Bongkar Muat 

yang mempunyai beban kerja sedang dibandingkan dengan Tenaga 

Kerja Bongkar Muat yang mempunyai beban kerja ringan. 

6. Pengukuran Beban Kerja 

 Pengukuran beban kerja dapat menggunakan metode yang 

diperkenalkan oleh Li dan Buckle (1999) untuk mengukur beban kerja 

postur yaitu Kuesioner Quick Exposure Check (QEC). Metode ini 

dilakukan untuk mengukur daerah leher, bahu/lengan, pergelangan 

tangan, dan punggung yang mengalami gangguan (Adha dkk, 2014). 

 Menurut Ilman, dkk (2013) Kuesioner QEC ini terdiri dari 

kuesioner pekerja dan kuesioner pengamat. Kuesioner yang ditujukan 

untuk peneliti lebih melihat sekaligus mengamati postur tubuh pekerja 

saat melakukan pekerjaan. Sedangkan kuesioner yang dibagikan ke 

pekerja lebih melihat apa yang dirasakan saat dia bekerja. Hasil dari 

Jawaban kuesioner oleh setiap pekerja akan dikumpulkan dan dihitung. 

Hasil dari perhitungan exposure score tersebut akan digunakan 

untuk menghitung nilai exposure level yaitu dengan menggunakan 

rumus : 

E(%) = 
 

     
 x 100% 

Keterangan : 

X   = Total skor yang didapat untuk paparan risiko cedera untuk   

punggung, bahu/lengan, pergelangan tangan, dan leher yang 

diperoleh dari perhitungan kuesioner. 



14 
 

 
 

 Xmax = Total maksimum skor untuk paparan yang mungkin terjadi 

untuk punggung, bahu/lengan, pergelangan tangan, dan leher. 

Xmax pekerjaan statis biasanya adalah 162, Xmax pekerjaan 

dinamis atau manual biasanya adalah 176. 

Tabel 2.1 Action Level QEC 

Sumber : Ilman dkk, 2013 

Total exposure level Action 

<40 % Aman 

40-49 % Perlu penelitian lebih lanjut 

50-69 % Perlu penelitian lebih lanjut dan dilakukan 

perubahan 

≥70 % Dilakukan penelitian dan perubahan 

secepatnya 

 

7. Ergonomi  

Ergonomi merupakan sikap tubuh saat dia bekerja melalui 

interaksi dengan tempat kerjanya. Institute for Work and Health di 

Tontoro memperlihatkan bagaimana penerapan aspek ergonomi untuk 

meningkatkan kesehatan dan produktivitas saat bekerja. Manfaat dari 

penerapan ergonomi itu sendiri dapat meningkatkan kualitas dan 

kuantitas nilai ekonomi (Rovanaya, 2015). 

Penerapan Ergonomi menurut (Ginanti, 2014) : 

a. Posisi kerja: Posisi duduk dan posisi berdiri, posisi duduk dimana 

posisi stabil dan kaki tidak terbebani dengan berat tubuh selama 

bekerja. Sedangkan saat berdiri tulang belakang membentuk 

vertikal dan berat badan bertumpu pada dua kaki. 

b. Proses Kerja: Para pekerja dengan menyesuaikan posisi waktu 

bekerja dapat menjangkau peralatan kerja dan yang sesuai dengan 
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ukuran anthropometrinya. Harus dibedakan ukuran anthropometri 

antara barat dan timur.  

c. Tata letak tempat kerja: penempatan harus  terlihat jelas pada 

waktu saat melakukan aktivitas kerja. Sedangkan symbol yang 

berlaku dan yang digunakan secara internasional lebih banyak 

daripada kata-kata. 

d. Mengangkat beban: Ada berbagai macam cara mengangkat beban, 

yakni, beban bertumpu pada kepala, bahu, tangan, ataupun 

punggung Pembebanan yang berlebih dapat menyebabkan cidera 

pada lutut, jaringan otot, maupun sendi. 

B. Konsep Posisi Kerja 

1. Definisi 

Posisi kerja merupakan postur yang dibentuk secara alamiah 

oleh tubuh yang digunakan untuk menunjang pekerja saat dia bekerja 

dan saling berinteraksi maupun memfasilitasi tubuh. Dengan demikian 

posisi kerja dan fasilitas kerja dapat mempengaruhi ergonomis dalam 

bekerja yang memberikan kenyamanan bagi pekerja sehingga dapat 

terhindar atau mencegah keluhan penyakit akibat posisi kerja 

(Ramdani, 2018). 

Postur kerja merupakan posisi tubuh yang mengalami 

penyimpangan secara berlebih dari posisi normal tubuh yang dapat 

mengakibatkan stres pada otot, ligamen, dan persendian pada saat 

melakukan pekerjaan, sehingga hal ini dapat mengakibatkan cedera 

pada tubuh saat bekerja (Ismawati, 2017). 
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2. Posisi Kerja Normal 

a. Definisi 

Posisi kerja adalah posisi baik dilihat dari segi ergonominya 

dengan postur tubuh ditunjang sepenuhnya secara baik oleh tubuh. 

Ergonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku dan pekerjaan 

pada manusia. Lebih jelasnya ergonomi adalah penyesuaian 

kondisi tubuh dengan pekerjaannya untuk menurunkan stress pada 

otot, ligamen, beserta sendi pada pekerjaannya yang dilakukan 

secara terus-menerus saat bekerja  (Ismawati, 2017). 

b. Ergonomi 

Ergonomi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua 

kata, yaitu ergon (kerja) dan nomos (hukum). Secara harfiah 

ergonomi adalah ilmu tentang aturan kerja (Agustin, 2013). 

Sedangkan ergonomi menurut Occupational Safety and Health 

Administration (OSHA) adalah ilmu yang menyesuaikan antara 

kondisi kerja, tuntutan pekerjaan dengan kemampuan pekerja 

(Murti, 2013). 

Dalam bekerja, ergonomi pada manusia sangat dibutuhkan. 

Tujuan dari ergonomi itu sendiri yaitu untuk memperbaiki 

performance suatu sistem dengan memperbaiki interaksi manusia 

sehingga dapat meningkatkan keselamatan kerja, meningkatkan 

kenyamanan kerja, meningkatkan produktivitas manusia saat 

bekerja dan menurunkan resiko terjadinya cedera (Murti, 2013).  
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3. Faktor yang Mempengaruhi Posisi Kerja 

Dikutip dari Aulia (2013) faktor yang dapat mempengaruhi 

posisi kerja terhadap terjadinya low back pain yaitu : 

1. Postur yang tidak ergonomi 

2. Lingkungan 

3. Jenis pekerjaan  

4. Frekuensi pekerjaan 

5. Durasi pekerjaan 

4. Klasifikasi Posisi Kerja 

Dikutip dari Santoso dan Widajati, (2015) ada beberapa 

klasifikasi posisi kerja yaitu sebagai berikut : 

1) Skor 1, posisi normal tanpa efek yang dapat mengganggu sistem 

muskuloskeletal  

2) Skor 2, posisi kerja yang dapat mengakibatkan gangguan pada 

sistem muskuloskeletal  

3) Skor 3, posisi kerja dengan efek yang berbahaya pada sistem 

muskuloskeletal  

4) Skor 4, posisi kerja dengan efek yang sangat berbahaya pada 

sistem muskuloskeletal. 

5. Penilaian Posisi Kerja 

Penilaian posisi kerja dapat menggunakan Rapid Entire Body 

Assesment (REBA). Dimana REBA adalah metode ukur yang 

digunakan untuk mengukur ergonomi khususnya posisi kerja baik 

leher, pergelangan tangan,lengan, maupun punggung. Metode ini 
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dipengaruhi faktor coupling, beban eksternal yang di tanggung oleh 

tubuh saat beraktivitas (McAtamney, 2000 dalam Hutomo dkk, 2013). 

 Lembar form REBA digunakan untuk menilai postur tubuh 

pekerja dan dibagi menjadi dua kelompok (Nurliah, 2012) yaitu : 

Kelompok A (leher, kaki, punggung) dan kelompok B (lengan atas dan 

bawah, serta pergelangan tangan) postur kelompok B dinilai secara 

terpisah untuk sisi kiri dan kanan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar. 2.1 Lembar kerja REBA 

Gambar. 2.1 Lembar kerja REBA 

Sumber : (Ariani dkk, 2018) 

 Dalam proses memberikan skor pada lembar REBA, yaitu langkah 

pertama hitung skor pada tabel A sehingga akan mendapatkan skor A 

dan untuk menentukan nilai akhir REBA harus menggabungkan skor 

tabel A dengan nilai pembebanan. 

Skoring resiko menurut REBA : 
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a) Skor 1 : Resiko Diabaikan 

b) Skor 2-3 : Resiko Rendah 

c) Skor 4-7 : Resiko Sedang 

d) Skor 8-10 : Resiko Tinggi 

e) Skor 11-15 : Resiko Sangat Tinggi. 

C. Konsep Punggung Bawah 

1. Anatomi Fisiologi 

Pada saat tubuh dalam posisi berdiri yang bertugas untuk 

menjaga tetap pada posisi tersebut adalah sekumpulan tulang 

vertebrae yang tersusun dalam columna vertebralis. Pada saat 

menjalankan perannya tulang vertebrae diikat oleh ligamen dan 

diperkuat oleh otot-otot yang sekaligus berfungsi untuk mengatur 

keseimbangan gerakannya. Pada tulang vertebrae khususnya Columna 

vertebralis dibentuk oleh 33 buah tulang vertebrae yang tersusun dari 

7 buah vertebrae cervicalis, 12 buah vertebrae thoracicae, 5 buah 

vertebrae lumbal, os sacrum dan coccyx. Os sacrum merupakan 

penyatuan dari 5 buah vertebrae sacrales, dan coccyx yang terdiri dari 

4 buah vertebrae coccyeae (Wibowo, 2009). 

 



20 
 

 
 

 
Gambar 2.2 Tulang vertebra 

Sumber : Paulsen F. & J. Waschke (2013) 

a. Vertebrae Lumbal 

Tulang vertebra lumbal memiliki bentuk yang lebar dan besar 

sehingga sangat sesuai untuk menahan dan menyangga beban 

menyeluruh dari kepala, badan, dan ekstremitas atas yang memiliki 

bentuk lebar dan besar. Pada tulang lumbal terdiri dari 5 ruas corpus 

vertebralis dan termasuk bagian dari columna vertebralis. Tulang 

lumbal juga memiliki hubungan dengan lower thorakal, upper sacral, 

dan hip pelvi complex (Wibowo, 2009). 

 
Gambar 2.3 Tulang vertebra lumbal 

Sumber : Paulsen F. & J. Waschke (2013) 
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b. Discus Intervertebralis 

Discus intervertebralis merupakan struktur penghubung yang 

cukup besar antara ruas vertebra (Kurniasih, 2011). Fungsi dari diskus 

intervertebralis yaitu pada saat tulang vertebra bergerak, maka diskes 

intervetebralis akan memperluas gerakan antar tulang vertebra 

sekaligus sebagai stabilisasi tulang vertebra (Neumann, 2002). 

c. Ligamen  

Ligamen merupakan pengikat antar tulang. Ligamen sendiri 

memiliki fungsi yaitu untuk memperkuat dan melindungi sendi 

sekaligus tulang. Ligamen diperkuat oleh columna vertebralis 

sehingga dapat membentuk postur tubuh seseorang. Ligamen-ligamen 

tersebut antara lain yaitu (Sudaryanto, 2004) : 

1) Ligamen longitudinal anterior 

2) Ligamen longitudinal posterior 

3) Ligamen intertransversal 

4) Ligamen flavum 

5) Ligamen interspinosus 

6) Ligamen supraspinosus 

 
Gambar 2.4 Ligamen stabilisasi columna vertebralis 

Sumber : Paulsen F. & J. Waschke (2013) 
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d. Facet  

Pada tulang vertebrae terdapat processus articularis superior 

dari vertebra bawah dengan processus articularis inferior dari 

vertebra atas sehingga membentuk sendi facet. Sendi facet termasuk 

non-axial diarthrodial joint. Setiap sendi facet mempunyai cavitas 

articular dan terbungkus oleh sebuah kapsul. Gerakan yang terjadi 

pada sendi facet adalah gliding yang sangat minim. Arah permukaan 

facet articular yang sangat menentukan besarnya gerakan setiap 

vertebrae (Surdayanto, 2004). 

e. Foramen Intervertebralis 

Foramen intervertebralis terletak disebelah dorsal columna 

vertebralis antara vertebra atas dan bawahnya. Pada bagian superior 

dibatasi oleh pedikulus vertebra bawahnya, pada bagian anterior 

dibatasi oleh sisi dorso lateral discus serta sebagian corpus, pada 

bagian dorsal oleh processus articularis dan facet nya serta tepi 

lateral ligamen flavum. Pada forament intervertebralis terdapat 

jaringan penting yang meliputi : radiks, saraf sinuvertebra, dan 

pembuluh darah sehingga jaringan penyangga yang terdiri dari lemak 

dan serabut collagen untuk meindungi isi forament tersebut 

(Kurniasih, 2011). 

f. Otot Vertebrae Lumbal 

Tabel 2.2 nama – nama otot pada lumbal 

Sumber : Sobotta (2010) 

No.  Nama otot Origo  Insersio  Fungsi 

1.  Quadratus 

lumborum  

Crista 

illiaca  

Th. 12, L1 Membentuk 

dinding 

belakang 
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2.  Psoas Prosesus 

transversus 

lumbal 

Throcantor 

minor 

Extensi 

panggul 

3.  Gluteus  Sacrum, 

illium 

Sacrum dan 

illium 

Extensi 

panggul 

4.  Spinalis  Sacrum dan 

crista illiaca 

Thorac – 

cervical 

Extensi 

tulang 

belakang 

5.  External 

oblique  

Thorac  Linea alba Rotasi 

trunk 

6.  Rectus 

abdominal  

Simpisis 

pubis 

Thorac  Extensi 

trunk 

 

 
Gambar 2.5 Otot-otot yang memperkuat columna vertebralis 

Sumber : Paulsen F. & J. Waschke (2013) 

g. Sistem Saraf 

 

Medula spinalis melepaskan saraf spinal (nerve spinalis) 

sebanyak 31 pasang. Permukaan dorsal medula dan permukaan 

ventral medulla spinal keluar beberapa anak saraf yang akan saling 

bertautan untuk membentuk akar ventral (radix anterior) dan akar 

dorsal (radix posterior). Pada radix posterior terdapat serabut eferen 

atau sensoris dari kulit, jaringan subkutan dan profunda, dan 

seringkali dari visera. Radix anterior terdiri dari serabut eferen atau 

motoris untuk otot kerangka. Berikut adalah pembagian nerve spinal : 
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8 pasang nerve cervicalis, 12 pasang nerve  thoracius, 5 pasang nerve 

lumbalis, 5 pasang nerve sakralis, dan 1 pasang nerve coccygeus 

(Guntara, 2016). 

 
Gambar 2.6 Plexus lumbalis 

Sumber : Surdayanto (2004) 

2. Patofisiologi 

Spinal column atau biasa disebut tulang punggung  terdiri dari 

vertebrae, yang terpisah dan terdapat bantalan yang terbuat dari tulang 

rawan, dilindungi oleh lapisan tipis tulang rawan dan ditopang oleh 

persendian serta otot-otot yang mampu menstabilkan tulang 

punggung. Columna vertebralis merupakan penghubung yang sangat 

kokoh namun tetap menghasilkan gerakan terbatas, dimana columna 

vertebralis adalah sumbu sentral dan melindungi korda spinalis. Maka 

dari itu setiap vertebra memiliki lengkung yang menjulur ke belakang 

dan melingkari foramen vertebralis yang setiap lengkung memiliki 

empat prosesus artikular (dua diatas dan dua dibawah) berartikulasi 

dengan prosesus yang sesuai dari vertebra yang melekat dan 

dihubungkan satu sama lain dengan kokoh oleh lempengan 
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fibrokartilago yang biasa disebut diskus intervertebralis. Dimana 

setiap diskus memiliki cincin fibrokartilago dibagian luar dan 

dibagian dalam yang biasa disebut nukleus pulposus. Apabila cincin 

lemah, maka nukleus pulposus dapat mengiritasi akar saraf  di 

sekitarnya yang kemudian menimbulkan nyeri (Septiawan, 2013). 

D. Low Back Pain  

1. Definisi  

Low back pain atau biasa disebut dengan nyeri punggung 

bawah adalah nyeri yang dirasakan di daerah punggung bawah, yang       

dapat berupa nyeri lokal maupun nyeri radikuler ataupun nyeri 

keduanya (Rinaldi dkk, 2015). Sedangkan menurut Putra, dkk (2018), 

nyeri punggung bawah adalah gangguan muskuloskeletal dikarenakan 

sikap dan posisi tubuh yang salah atau tidak ergonomis saat bekerja 

seperti duduk dan berdiri terlalu lama, sehingga menimbulkan rasa 

nyeri dibagian tulang belakang tepatnya di daerah lumbal hingga 

sakrum pertama. 

2. Etiologi Low Back Pain  

Etiologi LBP myogenic dibagi menjadi 2 kategori, yaitu : 

a. Statik 

Postur tubuh dalam posisi statis (duduk atau berdiri) dapat 

menyebabkan peningkatan sudut lumbosakral (sudut antara segmen 

vertebra L5 dan S1 yang normalnya sebesar 300-400) atau 

peningkatan lengkung lumbar lordotik dalam waktu yang cukup 

lama, menyebabkan pergeseran titik pusat berat badan yang 
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normalnya berada di garis tengah 2,5cm di depan segmen vertebra 

S2. Peningkatan sudut pada lumbosakral dan pergeseran titik pusat 

berat badan tersebut akan menyebabkan ligamen mengalami 

peregangan dan mengalami kontraksi otot pada daerah lumbal yang 

berusaha mempertahankan postur tubuh normal, akibatnya dapat 

menyebabkan strain atau sprain pada ligamen dan otot-otot pada 

daerah punggung bawah dan dapat menimbulkan nyeri (Santoso, 

1992 dalam Ramadhani, 2011). 

b. Dinamik 

Terjadinya stres atau beban yang abnormal (overuse) pada 

ligamen dan otot di daerah punggung bawah saat melakukan 

gerakan. Stress atau beban yang melebihi kapasitas fisiologi dan 

toleransi pada otot atau ligamen di daerah punggung bawah. Serta 

gerakan-gerakan yang tidak mengikuti mekanisme normal pada 

tubuh dapat menyebabkan LBP, gerakan kombinasi seperti fleksi 

dan rotasi dan repetitif terutama yang disertai beban berat (Santoso, 

1992 dalam Ramadhani, 2011). 

3. Patofisiologi Low Back Pain  

Penggunaan otot yang berlebih pada paien LBP dipengaruhi 

rangsang yang dihasilka oleh nosireseptor. Penggunaan otot yang 

berlebih dengan postur tubuh salah atau tidak ergonomis dan tubuh 

mempertahankan dalam posisi statik untuk mempertahankan potur 

tubuh agar tetap normah maka otot-otot membutuhkan waktu yang 

lama. Penggunaan otot yang berlebihan dapat kekurangan oksigen dan 
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mengalami radang. Pergerakan perotot bisa menyebabkan nyeri dan 

menambah kekakuan, kejang otot pada tubuh. Adanya kekakuan, 

kejang pada otot, menyebabkan gerakan pada punggung terbatas, 

mobilitas lumbal juga akan menjadi terbatas terutama pada gerakan 

fleksi dan rotasi (Meliala, 2003 dalam Ramadhani, 2011). 

4. Faktor Risiko 

Dijelaskan oleh  Hadyan, (2015) terdapat tiga faktor besar 

yang dapat menyebabkan terjadinya LBP, yaitu : 

a. Faktor Individu 

1) Usia  

Menurut Andini, (2015) degenerasi tulang akan mulai 

terjadi di usia 30 tahun, dimana pada usia tersebut akan 

mengalami kerusakan jaringan, pergantian jaringan parut, dan 

cairan dalam tubuh seseorang berkurang. Hal tersebut akan 

menyebabkan kekuatan tulang dan otot akan menjadi 

berkurang. Semakin tua seseorang, maka semakin tinggi risiko 

orang tersebut mengalami penururnan elastisitas tulang yang 

akan menjadi pemicu terjadinya low back pain. 

2) Jenis Kelamin 

Menurut Hadyan (2015) pria dan wanita pada usia 60 tahun 

akan memiliki ancaman yang sama dengan sakit pinggang, 

tetapi pada dasarnya sakit tersebut lebih sering dirasakan oleh 

kaum wanita. Selain itu proses menua pada seseorang juga 
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dapat mengakibatkan terjadinya nyeri pinggang yang 

disebabkan oleh penurunan kepadatan tulang. 

3) Indeks Massa Tubuh 

Seseorang yang overweight lebih berisiko 5 kali 

menderita LBP dibandingkan dengan orang yang memiliki 

berat badan ideal. Ketika berat badan bertambah, tulang 

belakang akan tertekan untuk menerima beban sehingga dapat 

merusak struktur tulang belakang itu sendiri seperti yang 

paling rawan yaitu vertebrae lumbal (Purnamasari, 2010). 

4) Aktivitas Fisik 

Duduk, berdiri, tidur, mengangkat beban berat dan posisi 

yang salah dapat memicu nyeri pinggang. Selain sikap tubuh 

yang salah yang seringkali menjadi kebiasaan, beberapa 

aktivitas berat seperti melakukan aktivitas berdiri lebih dari 1 

jam, melakukan aktivitas duduk yang monoton lebih dari 2 jam, 

berjalan lebih dari 3,2 km dalam sehari dapat juga 

menimbulkan risiko nyeri pinggang (Winata, 2014). 

5) Kebiasaan Merokok 

Hubungan yang signifikan antara kebiasaan merokok 

dengan keluhan otot pinggang, terutama pekerjaan yang 

memerlukan kekuatan otot,  karena nikotin pada rokok dapat 

menyebabkan berkurangnya asupan darah ke jaringan, 

merokok juga dapat menyebabkan berkurangnya kandungan 

mineral dalam tulang sehingga menyebabkan neyri akibat 
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terjadinya keretakan dan kerusakan pada tulang (Hadyan, 

2015). 

6) Masa Kerja 

Masa kerja merupakan akumulasi aktivitas kerja 

seseorang yang dilakukan dalam jangka waktu yang panjang. 

Apabila aktivitas tersebut dilakukan secara terus-menerus 

dalam jangka waktu bertahun-tahun, tentunya dapat 

mengakibatkan gangguan pada tubuh. Masa kerja 

menyebabkan beban statik yang terus-menerus dan pekerja 

yang tidak memperhatikan faktor-faktor ergonomi yang akan 

menimbulkan keluhan low back pain (Ayuningtyas, 2012).  

Menurut UU Ketenagakerjaan Pasal 77 ayat (2) UU 

No. 13 Tahun 2003 bahwa dalam jam kerja selama 1 minggu, 

biasanya seseorang dapat bekerja selama 40-50 jam. Untuk 5 

hari kerja yaitu waktu proporsionalnya adalah 8 jam/hari dan 

untuk 6 hari kerja waktu proporsionalnya adalah 7 jam/hari. 

Apabila seseorang bekerja melebihi waktu kerja tersebur maka 

kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dan 

dapat meningkatkan resiko terjadinya low back pain sejalan 

dengan panjangnya waktu kerja dalam seminggu (Suma’mur, 

2009). 

b. Faktor Pekerjaan 

Ada beberapa faktor pekerjaan yang dapat mempengaruhi 

terjadinya low back pain yaitu : 
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1) Beban kerja 

Beban kerja pada pekerja dapat terjadi dalam tiga 

kondisi, yaitu Pertama, beban kerja sesuai dengan porsinya 

atau tidak overload. Kedua, beban kerja yang terlalu berat. 

Ketiga, beban kerja yang terlalu rendah. Dalam kondisi beban 

yang terlalu berat atau terlalu ringan dapat menyebabkan in-

efisiensi kerja. Beban kerja yang terlalu rendah berarti 

kelebihan pekerja, sehingga terjadi in-efisien dalam biaya. 

Sedangkan beban kerja terlalu tinggi berarti pekerja yang di 

pekerjakan sedikit, sehingga dapat menimbulkan kelelahan dan 

berdampak pada kondisi kesehatan para pekerja. Hal ini 

diperlukan penyesuaian antara jumlah pekerja dengan beban 

kerja pada setiap pekerja (Astianto dan Suprihadi, 2015). 

2) Posisi kerja 

Posisi tubuh yang tidak ergonomis dapat menyebabkan 

risiko terjadinya low back pain. Posisi tubuh fleksi, ekstensi 

dan rotasi punggung saat bekerja akan menjadi lemah sehingga 

akan menyebabkan lordosis yang berlebihan. Secara anatomis 

lordosis yang berlebihan pada lumbal akan menyebabkan 

penyempitan saluran dan akan menekan saraf tulang belakang 

dan mengakibatkan penonjolan ke belakang dari ruas tulang 

rawan (diskus intervertebralis). Hal inilah yang dapat 

menyebabkan low back pain (Rinaldi dkk, 2015). 
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3) Repetisi 

Repetisi merupakan pengulangan gerakan kerja dengan 

pola yang sama. Frekuensi gerakan yang terlalu sering akan 

mendorong fatigue dan menyebabkan ketegangan pada otot 

tendon. Ketegangan otot tendon dapat dipulihkan dengan cara 

peregangan otot. Dampak dari gerakan berulang meningkat 

apabila dilakukan dengan postur janggal dan dengan beban 

yang berat dalam waktu yang lama. Keluhan otot terjadi karena 

otot menerima tekanan akibat dari beban yang terus menerus 

diterima tanpa memperoleh kesempatan untuk relaksasi 

(Andini, 2015). 

4) Durasi 

Jumlah durasi singkat jika kurang dari 1 jam per hari, 

durasi sedang yakni 1-2 jam per hari dan durasi lama yakni 

lebih dari 2 jam per hari. durasi terjadinya postur janggal yang 

berisiko apabila postur tersebut dipertahankan lebih dari 10 

detik. Risiko utama yang dikaitkan dengan gerakan yang 

sering dilakukan dan berulang-ulang adalah kelelahan otot. 

Selama berkontraksi otot memerlukan okigen, jika gerakan 

berulang-ulang menjadi terlalu cepat sehingga okigen belum 

mencapai jaringan maka akan terjadi kelelahan otot (Andini, 

2015). 
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c.  Faktor Lingkungan 

1) Getaran 

Getaran merupakan faktor risiko yang signifikan untuk 

terjadinya low back pain. Getaran juga dapat menyebabkan 

kontraksi otot meningkat dan menyebabkan peredaran darah 

tidak lancar, adanya penimbunan asam laktat yang meningkat 

dan akhirnya menimbulkan nyeri (Nurrahman, 2016). 

2) Kebisingan 

Kebisingan dalam lingkungkan kerja dapat mempengaruhi 

aktifitas bekerja dan kurang baik bagi kesehatan para pekerja. 

Secara tidak langsung dapat mengakibatkan stress karena 

kebisingan dapat memicu dan meningkatkan kejadian low back 

pain. Dalam lingkungan kerja kebisingan juga dapat 

mempengaruhi performa kerja. (Nurrahman, 2016). 

5. Analisa Low Back Pain  

Keluhan low back pain dapat diketahui dengan berbagai 

macam cara, salah satunya menggunakan kuesione Nordic Body Map 

(NBM). Kuesioner ini merupakan gambaran peta dari tubuh untuk 

mengetahui letak otot yang mengalami keluhan dan tingkat keluhan 

otot skeletal (Crawford, 2007 dalam Octaviani, 2017). NBM membagi 

tubuh menjadi nomor 0 sampai 27 dari leher hingga kaki yang 

mengetimasi tingkat keluhan low back pain yang dialami pekerja. 

NBM tidak dijadikan diagnosa klinik karena bersifat subjektif 
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berdasarkan persepsi responden, tidak berdasarkan diagnosa kesehatan 

(Suriatmini, 2011). 

 
Gambar 2.7 Nordic Body Map 

                     Sumber : Krisdianto, (2010) 

E. Hubungan Beban Kerja dan Posisi Kerja Terhadap Low Back Pain 

Pekerjaan atau gerakan yang menggunakan tenaga besar akan 

memberikan beban yang besar terhadap otot, tendon, ligamen dan sendi. 

Beban yang berat akan menyebabkan iritasi, inflamasi, kelelahan otot, 

kerusakan otot, tendon dan jaringan lainnya. Penelitian Nurwahyuni 

melaporkan bahwa presentase tertinggi responden yang mengalami 

keluhan LBP adalah pekerja dengan berat beban > 25 kg. Sedangkan 
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posisi bekerja dengan posisi janggal dapat meningkatkan jumlah energi 

yang dibutuhkan dalam bekerja (Andini, 2015).  

Sikap kerja yang salah merupakan penyebab terjadinya kelelahan 

dan keluhan nyeri otot yang sering tidak disadari oleh penderitanya. 

Terutama sikap kerja yang telah menjadi kebiasaan. Kebiasaan seseorang 

seperti duduk, berdiri, membungkuk dapat menyebabkan terjadinya 

kelelahan, ketegangan otot, dan akhirnya rasa sakit. Selain itu, tulang tidak 

lurus, otot-otot, ruas serta ligamen pun akan tertarik lebih keras 

(Widyastoeti, 2009). 

F. Pertambangan 

Industri pertambangan merupakan salah satu industri dimana bahan 

galian yang di proses dan di pisahkan dari material pengikut yang tidak 

diperlukan. Industri hulu yang ada pada industri pertambangan 

menghasilkan banyak sumberdaya mineral yang merupakan bahan baku 

bagi industri hilir yang diperlukan oleh banyak manusia di dunia (Noor, 

2006). Menurut Undang-undang Pertambangan Republik Indonesia No.37 

Tahun 1960 juncto Undang-undang Pokok Pertambangan Republik 

Indonesia No. 11 Tahun 1967 pasal 3, menyebutkan perambangan pasir 

masuk dalam penggolongan bahan galian golongan C (bahan galian yang 

bersifat tidak langsung yang memerlukan pasaran bersifat internasional), 

contohnya : marmer, batu kapur, tanah liat, pasir, yang selama tidak 

mengandung mineral. 

Menurut Ulfah (2011), membedakan 2 jenis petambangan pasir, 

antara lain yaitu : 
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a. Pertambangan pasir secara tradisional 

b. Pertambangan pasir secara modern. 

Di Lumajang industri pertambangan adalah salah satu industri yang 

diandalkan oleh pemerintah Kabupaten Lumajang. Kabupaten Lumajang 

dikenal sebagai salah satu industri penghasil pasir terbaik di Indonesia. 

Kota Lumajang yang terletak di kaki Gunung Semeru membawa material 

bahan galian golongan C yaitu khususnya jenis pasir, batu, coral, dan sirtu. 

Potensi bahan galian golongan C akan terus bertambah seiring dengan 

kegiatan rutin Gunung Semeru yang mengeluarkan material sebanyak 

kurang lebih 1 juta m
3
/tahun (Rosamia dkk, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8 Penambang Pasir 

Sumber : Dokumen Pribadi, 2019 


