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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

A. Anatomi dan Biomekanik Vertebra 

1. Anatomi Vertebra 

a. Tulang Vertebra 

Wibowo (2007) mengatakan bahwa tulang vertebrae ialah 

sekelompok tulang yang tersusun dalam columna vertebralis yang 

mempunyai fungsi untuk menjaga tubuh pada saat posisi berdiri. 

Garis berat tubuh manusia di kepala berawal dari vertex, diteruskan 

melalui columna vertebralis ke tulang panggul meneruskan lagi ke 

tungkai melalui acetabulum. Dalam menjalankan fungsinya menahan 

berat badan, tulang-tulang vertebra diperkuat oleh ligamen dan otot-

otot yang sekaligus mengatur keseimbangan gerakannya.. 

Vertebra lumbalis merupakan salah satu bagian dari kolumna 

vertebralis, yakni gabungan dari 7 ruas tulang cervical, 12 tulang 

thoracal, 5 ruas lumbal, 5 ruas sacrum, dan 1 tulang ekor. Fungsi dari 

kolumna vertebralis adalah sebagai penyangga kranium, gelang bahu, 

ekstremitas atas, dinding toraks serta melalui gelang panggul 

menyangga berat badan ke ekstremitas bawah dan merupakan pilar 

utama tubuh. Terdapat pula medula spinalis, radix nervus spinalis dan 

lapisan penutup meningen yang dilindungi di dalam rongga kanalis 

vertebralis (Cael, 2010) 
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Gambar 2.1 Ruas-Ruas Tulang Belakang 

(Sumber : Irawan, 2013) 

 

b. Lumbal spine 

Tulang vertebra lumbal memiliki bentuk yang lebar dan besar, 

berfungsi untuk menyangga seluruh beban dari kepala badan dan 

ekstremitas atas. Tulang lumbal berhubungan dengan thorakalbagian 

bawah,  sacralbagian atas, dan hip pelvic complex. Sendi lumbal 

terdiri atas 5 ruas corpus vertebralis, processus spinosus yang 

mengarah pada bidang sagital, processus transversus, sepasang 

processsus articularis superior dan inferior. Pada kedua bagian ini 

bertemu pada kedua belah sisi daalam bentuk sendi facet dan foramen 

intervertebralis, tempat menjalarnya cauda equina yang merupakan 

lanjutan dari spynal cord dan lumbal mempunyai mobilitas yang 

paling besar dan paling tinggi  (Wibowo, 2007). 
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c. Discus Intervertebralis 

 Discus intervertebralis yaitu struktur penghubung antara ruas-

ruas vertebra yang cukup besar (Kurniasih, 2011). Menurut 

(Sudaryanto, 2013) Discus Intervertebralis memiliki nucleus pulposus 

yang berbentuk bulat seperti bola yang terletak antara dua papan, 

sehingga memiliki derajat gerak yaitu : 

1. Tilting ke depan-belakang dalam bidang sagital sebagai fleksi-

ekstensi, gliding ke depan-belakang dalam bidang sagital sebagai 

anterior-posterior glide 

2. Tilting kesamping kanan-kiri dalam bidang frontal sebagai lateral 

fleksi kanan-kiri, gliding kesamping kanan-kiri dalam bidang 

frontal sebagai gerak geser kanan-kiri 

3. Rotasi kanan-kiri dalam bidang transversal sebagai rotasi kanan-

kiri, gliding sumbu longitudinal sebagai traksi-kompresi 

d. Ligamen 

Ligamen-ligamen pada vertebrabertujuan untuk menjaga 

gerakan agar tidak berlebihan dan tidak menimbulkan tergelincirnya 

gerakan akibat struktur vertebra yang tidak tertata apabila tidak 

adanya ligament. Ada 2 sistem utama ligamen pada vertebra, yaitu 

intrasegmental dan intersegmental. Intrasegmental terdiri dari ligamen 

flavum yang berguna untuk memelihara keutuhan permukaan atas 

kanalis vertebralis, ligamen interspinosus yang berguna dalam 

mencegah terpisahnya 2 vertebra, ligamen transversus, serta facet 

joint yang bersama-sama memegang kendali pada satu vertebra. 
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Intersegmental terdiri dari ligamen longitudinalanterior-posterior dan 

ligamen supraspinosus (Snell, 2011) 

Ligamen supraspinosus merupakan serabut tendinous dari otot 

punggung dan ligamen iliolumbal yang menahan tergelincirnya 

korpus ke depan, menekuk ke lateral dan rotasi aksial vertebra L5 

terhadap sakrum (Kisner dan Colby, 2012). 

e.  Otot-otot Vertebrae 

Menurut More dan Daley, (2013)pembagian otot-otot pada 

vertebrameliputi : 

Tabel 2.1 Otot-Otot Punggung dan Perut 

(Sumber : More and Daley, 2013) 

NO Muscle Origo Insertio Function 

1 Iliocostalis 

thoracis 

Pprocessus Pars 

medial lumbal 

facies lumbal 

kacies superior 

angulus costae 

Margin superior 

angulus costae 

1-6 

Extensi 

Vertebrae 

2 Longisimus 

thoracis 

Processus 

transversus 

vertebrae lumbal 

dan tacia   

Ujung processus 

transversus 

vertebrae 

thoracalis 

Extensi 

Vertebrae 

3 Semispinalis 

thoracis 

Processus 

spinosus dan 

vertebrae 

thoracalis 11-12 

Processus 

vertebrae 5-7 

Extensi 

Vertebrae 

4 Multifidus Processus 

transversus dan 

vertebrae 

thoracalis 

Processus 

spinosus ke 2 

dan vertebrae 

lumbalis 5 

Extensi dan 

Lateral  

rotasi 

5 Psosas mayor Processus 

vertebrae lumbal 

1-5 dan vertebrae 

thoracolis 

Leser throcanter 

of femur 

Flexi dan 

rotasi hip 

6 Obliqus 

intermus 

abdominis 

Pais antero 

inferior costae 5-

12 

Crista iliaca 

inguinalligamen

t dan linea alba 

Flexi trunk 

dan lateral 

flxi 

7 Obliqus 

extermus 

abdominis 

Crista iliaca 

anterior, fascia 

thoraco lumbalis 

dan inguinal 

ligament 

Margin inferior 

costae 7-12 

linea alba. 

Processus 

xiphoideus 

Flexi trunk 

dan lateral 

flexi colum 

vertebrae 

Lateral rotasi 
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8 Quadratus 

lumborum 

Crista iliaca dan 

ligament 

iliolumbalis 

Costae 12 dan 

processus 

transversus L1-4 

Hiperextensi 

lumbal, 

lateral flexi 

trunk, 

ipsilateral 

elevasi hip 

9 Rectus 

abdominis 

Lig symphisis 

pubis dan crista 

iliaca 

Costa cartilago 

5-7 dan 

processus 

xiphoideus 

Flexi 

vertebrae 

10 Iliocostalis 

lumborum 

Sacrum dan crista 

iliaca processus 

spinosus 

vertebrae 

thoracalis 11-12 

Costae inferior 

6-7 

Extensi 

vertebrae 

11 Longisimus 

thoracis 

Processus 

transversus 

vertebrae 

lumbalis dan 

facia didekatnya 

Ujung rocessus 

transversus 

vertebrae 

thoracalis dan 

costae 7-12 

Extensi 

vertebrae 

12 Rotatores 

longus dan 

brevis 

Processus 

transversus satu 

segment vertebrae 

Processusspinos

us segment 

kedua vertebrae 

(longus) dan 

processus 

spinosus seluruh 

ligament 

vertebrae 

(brevis) 

Extensi 

vertebrae dan 

rotasi 

 

2. Biomekanik Vertebra 

Bidang gerak yang ada pada vertebra lumbal antara lain bidang gerak 

sagital, transversal dan frontal. Sedangkan gerakan yang terjadi antara 

lain fleksi, ekstensi, rotasi, dan latero fleksi. Pada pemeriksaan gerakan 

dari columna vertebralis ini mengambil titik pusat pada sendi 

lumbosacral (Kapandji, 2010) 
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a. Gerakan fleksi lumbal 

Gerakan fleksi lumbal ini menempati bidang sagital dengan 

axis gerakan frontal. Sudut normal yang ada pada gerakan fleksi 

lumbalyaitu sekitar 60
0
. Gerakan ini dilakukan oleh otot fleksor yaitu 

otot rectus abdominis dibantu oleh otot-otot ekstensor spine 

(Kapandji, 2010) 

b. Gerakan Ekstensi lumbal 

Gerakan ekstensi lumbal ini menempati bidang sagital dengan 

axis frontal. Besar dari sudut ekstensi lumbal ini sekitar  35
0
. Gerakan 

ini dilakukan oleh otot spinalis dorsi, otot longisimus dorsi dan 

iliocostalis lumborum (Kapandji, 2010) 

c. Gerakan Rotasi 

Gerakan rotasi ini terjadi pada bidang horizontal dengan axis 

melalui processus spinosus dengan besar sudut normal yang dibentuk 

45
0
 dengan otot penggerak utama nya yaitu otot iliocostalis lumborum 

untuk rotasi ipsi lateral dan kontra lateral, apabila otot berkontraksi 

maka yang terjadi yaitu rotasi ke pihak berlawanan oleh otot obliqus 

ekstensor abdominis. Gerakan rotasi ini dibatasi oleh otot rotasi 

samping yang berlawanan dan ligamen interspinosus (Kapandji, 

2010) 

d. Gerakan Lateral Fleksi 

Gerakan lateral fleksi ini terjadi pada bidang frontal dan sudut 

normal yang dibentuk sekitar 30
0
 dengan otot penggeraknya yaitu otot 

obliqus internus abdominis, otot rectus abdominis (Hislop dan 

Montgomery, 2013)  
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B. Low Back Pain 

1. Definisi Low Back Pain 

Low back pain merupakan salah satu gangguan muskuloskeletal 

yang disebabkan dari aktivitas tubuh yang kurang baik, yang sering 

dialami oleh lansia, namun tidak menutup kemungkinan dialami oleh 

orang usia muda. Low back pain dapat disebabkan oleh berbagai penyakit 

muskuloskeletal, gangguan psikologis dan mobilisasi yang salah. 

Menurut Putranto dkk (2014) mendefinisikan low back painsebagai 

gangguan muskuloskeletal pada daerah punggung bawah yang 

disebabkan oleh berbagai penyakit dan aktivitas tubuh yang kurang baik. 

Low back pain merupakan rasa nyeri yang dirasakan pada punggung 

bawah yang sumbernya adalah tulang belakang daerah spinal (punggung 

bawah), otot saraf, atau struktur lainnya yang ada disekitarnya.penyebab 

lain dari Low back pain yaitu kelainan pada testis atau ovarium 

(Suma’mur, 2009dalam Sitepu, 2015). 

2. Definisi Low Back Pain Myogenic 

Low back pain miogenik adalah suatu pengalaman sensorik dan 

emosional yang tidak menyenangkan pada daerah bagian vertebrae 

thorakal 12 sampai dengan bagian bawah pinggul atau anus yang muncul 

akibat adanya kerusakan jaringan, anatar lain : dermis, pembuluh darah, 

fascia, muskulus, tendon, kartilago, tulang, ligament, intra artikuler 

meniscus, strain lumbal akut maupun yang kronik, nyeri punggung bawah 

mekanik, sindroma nyeri miofascial, fibromyalgia, tension mialgia pada 

dasar panggul (Paliyama, 2003). 



16 
 

 
 

Low back pain myogenicsendiri berhubungan dengan stress /strain 

otot-otot punggung tendon dan ligament yang biasanya muncul ketika 

melakukan suatu aktifitas sehari-hari secara berlebihan, seperti duduk / 

berdiri terlalu lama dan saat mengangkat beban berat dengan cara yang 

salah. Nyeri bersifat tumpul dan intensitasnya bervariasi seringkali 

menjadi kronik dan nyeri ini tidak disertai parasthesia dan defisit 

neurologis serta ketika batuk atau bersin nyeri tidak menjalar sampai ke 

ujung kaki. 

3. Etiologi 

Latif (2007) kelainan low back pain dapat disebabkan karena  

a. Ketegangan otot 

Ketegangan otot dapat timbul disebabkan karena sikap tegang 

yang konstan atau berulang-ulangpada posisi yang sama sehingga 

otot-otot akan memendek yang akhirnya menimbulkan nyeri. Nyeri 

juga dapat muncul karena tarikan yang berlebihan pada perlekatan 

otot terhadap tulang. 

b. Spasme / Kejang otot 

Spasme / kejang otot dapat disebabkan oleh gerakan yang tiba-

tiba dimana jaringan otot sebelumnya dalam kondisi yang tegang / 

kaku / kurang pemanasan. Spasme otot 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 kesusahan dalam bergerak. 
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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 itu disebut sebagaitrigger point. Dalam 

pemeriksaan klinik terhadap penderitalow back paintidak jarang 

dijumpai adanya trigger pointini. Apabila titik ini ditekan akan 

menimbulkan rasa nyeri yangbercampur dengan rasa sedikit nyaman. 

4. Klasifikasi 

Bimariotejo (2009), beradasarkan perjalanan kliniknya low back pain 

terbagi menjadi 2 jenis, yaiku : 

a. Acute Low Back Pain 

Tanda dariAcute Low Back Painini yaitu dengan adanya rasa 

nyeri yang menyerang secara tiba-tiba dan dalam jangka waktu 

yang hanya sebentar, antara beberapa hari sampai beberapa 

minggu saja. Namun rasa nyeri ini dapat ilang atau sembuh. 

Penyebab dari Acute low back pain yaiku karena luka traumatik 

seperti kecelakaan mobil atau terjatuh, rasa nyeri ini dapat hilang 

beberapa saat kemudian. Kejadian tersebut selain dapat merusak 

jaringan juga bisa menciderai otot, ligamen, dan tendon. Pada 

kecelakaan yang lebih serius, fraktur tulang pada daerah lumbal 

dan spinal dapat masih sembuh sendiri. Sampai saat ini 
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penatalaksanaan awal nyeri pinggang akut terfokus pada istirahat 

dan pemakaian analgesik. 

b. Chronic Low Back Pain 

Rasa nyeri pada chronic low back pain bisa menyerang dalam 

jangka waktu yang lebih dari 3 bulan. Rasa nyeri ini dapat 

berulang-ulang atau kambuh kembali. Fase ini biasanya memiliki 

onset yang berbahaya dan sembuh pada waktu yang lama. Chronic 

low back pain bisa terjadi karena adanyaosteoarthritis, 

rheumatoidarthritis, proses degenerasi discus intervertebralis dan 

tumor. 

Menurut (Tanjung, 2009), low back pain dibedakan dari kelainan 

kongenital, yaitu:  

a. Visirogenik 

Low back pain yang disebabkan oleh adanya proses patologik 

di ginjal atau visera di daerah tulang pinggul serta tumor 

retroperitoneal. Nyeri viserogenik tidak bertambah berat dengan 

aktivitas tubuh sebaliknya tidak berkurang dengan istirahat. Pada 

penderita low back pain viserogenik yang mengalami nyeri hebat 

akan selalu mengeliat dalam upaya untuk meredakan rasa 

nyerinya. 

b. Vaskulogenik 

Pada nyeri ini Anurisma atau penyakit vascular perifer dapat 

menimbulkan nyeri punggung atau iscialgia. Aneurisma 

abdominal dapat menimbulkan nyeri punggung bawah dibagian 

dalam dan tidak ada hubungannya dengan aktivitas fisik. 
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c. Spondilogonik 

Suatu nyeri yang disebabkan oleh berbagai proses patologik di 

kolumna vertebralis yang terdiri dari unsur tulang (osteogenik), 

diskus intervertebralis (diskogenik) dan miofasial (miogenik) dan 

proses patologik di artikulasio sakroiliaka 

d. Psikogenik 

Nyeri jenis ini tidak jarang ditemui, tetapi biasanya ditemukan 

setelah dilakukan pemeriksaan yang lengkap, dan hasilnya tidak 

memberikan jawaban yang pasti. Low back pain ini pada 

umumnya disebabkan oleh ketegangan jiwa atau kecemasan dan 

depresi atau campuran antara kecemasan dan depresi 

e. Neurogenik 

Low back pain neurogenik misalnya pada iritasi arachnoid 

dengan sebab apapun dan tumor-tumor pada spinal durmater dapat 

menyebabkan nyeri punggung belakang 

5. Faktor Resiko 

Adapun faktor resiko terjadinya low back pain dapat dibedakan 

menjadi tiga faktor, yaitu: 

a. Faktor Individu 

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, dan pengurangan cairan. Hal 
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tersebut menyebabkan stabilitas pada tulang dan otot menjadi 

berkurang. Semakin tua seseorang, semakin tinggi resiko 

orang tersebut mengalami penurunan elastisitas pada tulang 

menjadi pemicu timbulnya gejala LBP (Andini, 2015).  

Usia mempunyai hubungan sangat kuat dengan 

keluhan otot leher bahu, bahkan ada beberapa penelitian 

lainnya menyatakan bahwa usia merupakan penyebab utama 

terjadinya keluhan. Usia berkaitan dengan perubahan 

degeneratif fungsi fisiologis tubuh. Pertambahan usia berarti 

terjadi perubahan pada jaringan tubuh dan tubuh menjadi 

semakin rentan sehingga pada semakin bertambah usia maka 

semakin beresiko MSDs (Riihimaki, 1998 dalam Zulaeha, 

2008) 

2) Indeks massa tubuh (IMT) 

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/m
2
). 

 

   

 

Panduan terbaru WHO tahun 2000 mengkategorikan 

IMT untuk orang asia dewasa menjadi underweight 

(IMT<18,5), normalrange(IMT 18,5-22,9) dan overweight 

(IMT ≥ 23,0). Overweightdibagi menjadi tiga yaitu risk (IMT 

IMT=
          

(           ) 
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23,0-24,9). Obese 1 (IMT25-29,9) dan obese 2 (IMT ≥ 30,0). 

Seseorang yang overweight lebih beresiko 5 kali menderita 

low back pain dibandingkan dengan orang yang memiliki 

berat badan yang ideal (Purnamasari, 2010 dalam Andini, 

2015). 

3) Jenis kelamin 

Secara fisiologis kemampuan otot wanita lebih rendah 

daripada pria. Pada wanita keluhan ini sering terjadi misalnya 

pada saat mengalami siklus menstruasi, selain itu proses 

menopouse juga dapat menyebabkan kepadatan tulang 

berkurang akibat penurunan hormon estrogen sehingga 

memungkinkan terjadinya nyeri pinggang (Andini, 2015) 

4) Merokok 

Hubungan antara kebiasaan merokok dengan keluhan 

otot pinggang adalah karena nikotin pada rokok dapat 

menyebabkan berkurangnya aliran darah ke jaringan. Selain 

itu merokok juga dapat menyebabkan berkurangnya 

kandungan mineral pada tulang sehingga menyebabkan nyeri 

akibat terjadinya keretakan atau kerusakan pada tulang ( 

Kantana, 2010). 

5) Masaa kerja 

Massa kerja adalah faktor yang berkaitan dengan 

lamanya seseorang bekerja disuatu tempat. Terkait dengan hal 

tersebut, low back pain merupakan penyakit kronis yang 

membutuhkan waktu lama untuk berkembang dan 
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bermanifestasi. Jadi semakin lama waktu bekerja atau semakin 

lama masa kerja seseorang maka semakin besar pula resiko 

untuk mengalami low back pain (Andini, 2015). 

b. Faktor pekerjaan 

1) Sikap kerja 

Sikap kerja adalah posisi kerja seseorang ketika sedang 

melaksanakan aktivitasnya. Bekerja dengan posisi janggal 

dapat meningkatkan jumlah energi yang dibutuhkan dalam 

bekerja. Posisi janggal adalah posisi tubuh yang tidak sesuai 

pada saat melakukan pekerjaan sehingga dapat menyebabkan 

kondisi dimana transfer tenaga dari otot ke jaringan rangka 

tidak efisien sehingga mudah menimbulkan kelelahan. Yang 

termasuk dalam posisi janggal yakni 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). 

2) Beban Kerja 

Beban kerja merupakan sejumlah kegiatan yang harus 

diselesaikan oleh individu atau kelompok, selama periode 

waktu tertentu dalam keadaan normal. Pekerjaan atau gerakan 

yang menggunakan tenaga besar akan memberikan beban 

mekanik yang besar terhadap otot, tendon, ligamen, dan sendi. 

Beban yang berat akan menyebabkan iritasi, inflamasi, 
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kelelahan otot, kerusakan otot, tendon, dan jaringan lainnya 

(Harrianto, 2007). 

3) Repetisi 

Repetisi merupakan pengulangan gerakan kerja dengan 

pola yang sama. Keluhan otot terjadi karena otot menerima 

tekanan akibat beban terus menerus tanpa memperoleh 

kesempatan untuk relaksasi (Fauci dkk., 2008) 

4) Durasi  

Durasi didefinisikan sebagai durasi singkat jika <1 jam 

per hari, durasi sedang yaitu 1-2 jam per hari dan durasi lama 

yaitu >2 jam per hari. Durasi terjadinya postur janggal yang 

beresiko bila postur tersebut dipertahankan lebih dari 10 detik. 

Resiko fisiologis utama yang dikaitkan dengan gerakan yang 

selama berkontraksi otot memerlukan oksigen, jika gerakan 

berulang 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 di 

kendaraan atau lingkungan kerja yang memilik hazard getaran. 

Getaran merupakan faktor resiko yang signifikan untuk 

terjadinya low back pain (Andini, 2015) 
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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 stress 

pekerja saat berada di lingkungan kerja yang tidak baik 

(Andini,2015). 

6. Tanda dan Gejala 

Menurut Ratini (2015) tanda dan gejala Low back pain antara lain 

yaitu :  

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 terlihat 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 pantat, dibagian belakang paha, ke 

betis dan kaki. 

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

di punggung bawah 
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7. Patofisiologi 

Dalam kondisi nyeri punggung bawah pada umumnya otot ekstensor 

lumbal lebih lemah dibanding otot fleksor, sehingga tidak kuat 

mengangkat beban. Otot itu sendiri sebenarnya tidak jelas sebagai sumber 

nyeri, tetapi muscle spindles jelas di inervasi sistem saraf simpatis. 

Dengan hiperaktifitas kronik, muscle spindles mengalami spasme 

sehingga mengalami nyeri tekan. Perlengketan otot yang tidak sempurna 

akan melepaskan pancaran rangsangan saraf sehingga menghambat 

aktivitas otot (Priyambodo, 2008). 

8. Pengukuran Low Back Pain Myogenic 

Salah satu metode yang digunakan untuk mengetahui keluhan low 

back painyaitu Nordic Body Map(NBM). NBM merupakan metode 

penilaian yang sangat subjektif, artinya keberhasilan aplikasi metode ini 

sangat tergantung dari kondisi dan situasi yang dialami pekerja pada saat 

dilakukannya penilaian dan juga tergantung dari keahlian dan pengalaman 

obsever yang bersangkutan. Metode ini telah secara luas digunakan oleh 

para ahli ergonomic untuk menilai tingkat keparahan gangguan pada 

system musculoskeletal dan mempunyai validitas dan reabilitas yang 

cukup baik (Tarwaka dkk, 2010) 

Dalam pengaplikasiannya, metode Nordic Body Map dengan 

menggunakan lembar kerja berupa peta tubuh (body map). Peneliti dapat 

langsung mewawancarai atau menanyakan kepada responden, pada otot-

otot skeletal bagian mana saja yang mengalami gangguan nyeri atau sakit, 

atau dengan cara menunjukkan langsung pada setiap otot skeletal sesuai 

yang tercantum dalam lembar kerja kuesioner Nordic Body Map. 
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C. Sikap Kerja 

1. Definisi Sikap Kerja 

Sikap kerja menrupakan penilaian kesesuaian antara alat kerja yang 

digunakan oleh pekerja dalam bekerja dengan ukuran antropometri 

pekerja dan ukuran-ukuran yang telah ditentukan (Agustin, 2013 dalam 

Sinta, 2015). Menurut Nurmianto (2008), sikap kerja merupakan suatu 

tindakan yang diambil tenaga kerja untuk melakukan pekerjaan. 

2. Klasifikasi Sikap Kerja 

Terdapat 4 klasifikasi sikap dalam bekerja, yaitu : 

a. Sikap kerja Duduk 

Ketika mengerjakan suatu pekerjaan dengan sikap kerja duduk 

yang terlalu lama dan sikap kerja yang salah dapat mengakibatkan 

otot rangka (skeletal) termasuk tulang belakang akan sering 

mersakan nyeri dan cepat lelah. Menurut Suma’mur (2013) 

keuntungan bekerja dengan sikap kerja duduk adalah kurangnya 

kelelahan pada kaki, terhindarnya postur-postur tidak alamiah, 

berkurangnya pemakaian energi dan kurangnya tingkat keperluan 

sirkulasi darah. 

b. Sikap kerja berdiri 

Beberapa pekerjaan seperti pekerja pabrik atau teknisi 

mengharuskan seseorang berdiri hingga berjam-jam. Kondisi ini 

dapat menimbulkan berbagai efek terhadap kesehatan. Bekerja 

dalam posisi berdiri dalam jangka waktu yang lama dan dilakukan 

secara berulang-ulang maka akan beresiko sakit pada pergelangan 



27 
 

 
 

kaki, varises, kelelahan otot, nyeri pinggang, nyeri pada otot 

punggung, hingga kaku pada leher (Anonim, 2015). 

c. Sikap kerja membungkuk 

Sikap kerja membungkuk itu sendiri merupakan salah satu 

kondisi bekerja yang dapat menyebabkan otot menjadi lebih 

tegang dan membutuhkan ketahanan otot yang besar sehingga 

menyebabkan pembebanan pada tulang belakang menjadi lebih 

besar dan meningkatkan resiko low back pain (Trimunggara, 2010 

dalam Silviyani, 2013). 

d. Sikap kerja Dinamis 

Sikap kerja yang dinamis ini merupakan sikap kerja yang 

berubah (duduk, berdiri, membungkuk, tegap, dalam satu waktu 

pada saat bekerja) yang lebih baik daripada sikap statis (tegang). 

Tekanan pada otot yang berlebih semakin berkurang sehingga 

keluhan yang terjadi pada otot rangka (skeletal) dan nyeri pada 

bagian tulang belakang juga digunakan sebagai intervensi 

ergonomi. Oleh karena itu penerapan sikap kerja dinamis dapat 

memberikan keuntungan bagi sebagian besar tenaga kerja 

(Suma’mur, 2013). 

3. Pengukuran Sikap Kerja 

Rapid Entire Body Assesment (REBA) merupakan suatu metode 

dalam bidang ergonomic yang digunakan secara cepat untuk menilai 

postur leher, punggung, lengan, pergelangan tangan dan kaki seorang 

pekerja (Firdaus, 2011). Metode ini juga mendefinisikan faktor-faktor 

lainnya yang dianggap dapat menentukan untuk penilaian akhir dari 
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postur tubuh, seperti beban atau force atau gaya yang dilakukan, jenis 

pegangan atau jenis aktivitas otot yang dilakukan oleh pekerja (Trawaka, 

2010). 

 
Gambar 2.2Rapid Entire Body Assesment (REBA) 

(Sumber : Ariani dkk, 2018) 

 

Dalam penelitian romadona (2016) penilaian menggunakan metode 

REBA yang telah dilakukan oleh Dr. Sue Hignett dan Dr. Lym Mc. 

Atamney melalui beberapa tahapan sebagai berikut : 

a. Tahap 1 

Pengambilan data postur pekerja dengan menggunakan bantuan 

video atau foto agar mendapatkan gambaran sikap (postur) pekerja 

dan leher, punggung, lengan, pergelangan tangan hingga kaki 

secara terperinci dilakukan dengan merekam atau memotret postur 

tubuh pekerja. 
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b. Tahap 2 

Penentuan sudut-sudut dari bagian tubuh pekerja. Setelah 

didapatkan hasil rekaman dan foto postur dari pekerja maka 

dilakukan perhitungan besar sudut dari masing-masing segmen 

tubuh yang meliputi punggung (batang tubuh), leher, kaki (Gruop 

A). Lengan atas, lengan bawah, dan pergelangan tangan (Grup B). 

c. Tahap 3 

Penetuan berat benda yang diangkat, coupling dan aktifitas 

pekerja. 

d. Tahap 4 

Perhitungan nilai REBA untuk postur yang bersangkutan 

Setelah didapatkan skor dari tabel A kemudian dijumlahkan 

dengan skor berat beban yang diangkat sehingga didapatkan nilai 

bagian A. Sementara skor dari tabel B dijumlahkan dengan skor 

dari tabel coupling sehingga didapatkan nilai bagian B. Dari nilai 

bagian A dan bagian B dapat digunakan untuk mencari nilai 

bagian C dari tabel C yang ada. Nilai REBA didapatkan dari hasil 

penjumlahan nilai bagian C dengan nilai aktivitas pekerja. Dari 

nilai REBA tersebut dapat diketahui level resiko pada 

musculoskeletal dan tindakan yang perlu dilakukan untuk 

mengurangi resiko serta perbaikan kerja. 
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Tabel 2.2 Skor Akhir REBA 

Skor 

Akhir 

Tingkat 

Aksi 

Tingkat Resiko Tindakan 

1 1 Normal Tidak ada tindakan 

yang diperlukan 

2-3 2 Rendah Mungkin diperlukan 

tindakan 

4-7 3 Sedang Diperlukan tindakan 

8-10 4 Tinggi Diperlukan tindakan 

segera 

11-15 5 Sangat Tinggi Diperlukan tindakan 

sesegera mungkin 

(Sumber : Ariani dkk, 2018) 

D. Industri Genteng 

Industri kecil di pedesaan dikenal sebagai tambahan sumber pendapatan 

keluarga dan juga sebagai penunjang kegiatan pertanian yang merupakan 

mata pencaharian pokok sebagian besar masyarakat pedesaan. Industri 

pedesaan mempunyai arti penting dalam usaha mengurangi tingkat 

kemiskinan di pedesaan atau dengan kata lain diharapakan dapat 

meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat pedesaan. Salah satu sektor 

yang diharapkan dapat menciptakan kesempatan kerja adalah sektor industri 

kecil dan menengah. Industri kecil juga perlu mendapat perhatian karena 

tidak hanya memberikan penghasilan bagi sebagian besar angkatan kerja, 

namun juga merupakan ujung tombak dalam upaya pengentasan kemiskinan, 

pengangguran dan pemerataan pendapatan ( Yuliana, 2013). 

Adapun proses pembuatan genteng sebagai berikut : 

1. Proses Pemilihan Bahan Baku 

Awal dari proses pembuatan genteng yaitu diawali dengan 

pemilihan bahan baku atau bahan mentah berupa tanah liat yang 

mengandung unsur kaolin yang diambil dari tanah liat pegunungan di 

sekitar area industri genteng. Pengambilan tanah sebagai bahan baku 
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harus berasaskan kelestarian lingkungan.Bagian lapisan paling atas 

dari tanah tidak digunakan sebagai bahan pembuatan genteng. 

Pengambilan tanah dilakukan dengan mencangkul tanah yang ada 

berada di lereng-lereng gunung dan menyingkirkanlapisan tanah yang 

paling atas dan tanah yang diambil yaitu tanah dibagian bawah yang 

kedalamannya kurang lebih 25 cm dari permukaan tanah. 

Pengambilannya pun dijaga supaya tidak lebih dari satu meter 

kedalaman, ini merupakan salah satu upaya terhadap pelestarian 

lingkungan sekitar. 

Proses selanjutnya yaitu pembersihan tanah dari material-

material pengotor seperti batu, plastik, sampah, dan lain-lain. 

Kemudian setelah tanah liat terlihat bersih dari material pengotor, 

sebelum memulai proses pembentukan, tanah liat tersebut diaduk  

dengan menambahkan air. Tanah liat tersebut harus homogen dan 

bebas dari gelembung/kantong udara. Untuk itu tanah tersebut harus 

diulet/diaduk terlebih dahulu. 

2. Proses Pengolahan Tanah Liat Kaolin 

Setelah pemilihan bahan baku genteng selesai proses 

selanjutnya yaitu penggilingan bahan baku dari genteng yang akan 

diolah. Tujuannya adalah untuk memperoleh bahan yang bagus 

dengan kriteria yang lebih halus dan merata. Pada proses penggilingan 

ini dilakukan dengan cara memasukkan adonan tanah liat ke dalam 

mesin penggiling tanah yang biasa disebut mesin gilis atau molen, 

pada proses ini juga ditambah sedikit campuran lempung kaolin dan 

pelumas genting dengan tujuan supaya tanah liat tidak terlalu lembek 
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waktu digiling dan mempermudah pada proses penggilingan. 

Biasanya standart penggilingan dilakukan sebanyak 5 kali 

pengulangan untuk memastikan pencampuran bahan baku biar lebih 

padat. Proses penggilingan berlangsung dalam waktu yang cepat 

dengan hasil berupa tanah liat yang telah tercetak kotak-kotak sesuai 

dengan ukuran genteng yang akan dicetak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Proses Pengolahan Bahan Baku Genteng 

(Sumber : Dok. Pribadi, 2018) 

3. Proses Pencetakan Genteng 

  Proses selanjutnya yaitu proses pencetakan genteng. 

Pencetakan genteng biasanya dilakukan dengan cara memasukkan 

tanah liat yang sudah berbentuk kotak ke dalam mesin cetak berupa 

mesin pres. Sebelum dimasukkan ke dalam mesin pres kotak yang 

sudah digilis tadi dipipihkan dengan cara dipukul dengan 

menggunakan batang kayu. Tujuannya supaya lebih padat dan pas 

sesuai dengan ukuran mesin press. Sebelum genteng mentah 

dilepaskan dari cetakan bagian pinggir genteng dirapikan agar lebih 
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presisi dari sisa-sisa tanah liat yang tertekan dan keluar dari cetakan. 

Kemudian angkat genteng yang masih basah dari mesin press apabila 

sudah selesai dicetak. 

 

 

Gambar 2.4 Proses Pencetakan Genteng 

(Sumber : Dok. Pribadi, 2018) 

4. Proses Pengeringan 

 Proses pengeringan dilakukan beberapa tahap: 

a. Proses pengeringan dengan cara diangin-anginkan.  

  Proses ini dilakukan pada saat setelah adonan genteng 

yang sudah dicetak, kemudian diangkat dan diletakkan di dalam 

rak bambu dalam waktu 1-3 hari. Tujuannya agar genteng yang 

sudah dicetak tidak mudah retak. 

b. Proses pengeringan dengan menggunakan sinar matahari 

  Proses ini dilakukan setelah genteng mentah yang 

diangin-anginkan kurang lebih 1 hingga 3 hari,  dan dilihat 

tidak ada retak maka langkah selanjutnya adalah menjemur 

genteng mentah tersebut dibawah sinar matahari langsung 
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selama kurang lebih 3 hari. Tujuannya yaitu supaya genteng 

benar-benar kering dan lebih kuat apabila terkena panas dengan 

suhu tinggi secara tiba-tiba yang mengakibatkan genteng retak. 

c. Proses pengeringan dengan oven 

  Proses pengenringan dengan menggunakan oven disini 

berlangsung selama 2 hari. Pengeringan dilakukan sebelum 

proses pembakaran dan dengan cara memasukkan genteng ke 

dalam oven kemudian dipanaskan dengan menggunakan bahan 

bakar kayu. 

 

Gambar 2.5 Proses Pengeringan Genteng Dengan Sinar 

Matahari 

(Sumber : Dok. Pribadi, 2018) 
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5. Proses Penghalusan 

  Proses ini dilakukan dengan cara menghaluskan sisa-sisa tanah 

liat yang menempel pada bagian genteng dengan cara di sisik atau 

biasa disebut dengan kesik 

 

Gambar 2.6 Proses Penghalusan 

(Sumber : Dok. Pribadi, 2018) 

6. Proses Pembakaran 

  Proses selanjutnya yaitu proses pembakaran. Setelah genteng 

dinilai sudah benar-benar kering, barulah diankut ke tungku 

pembakaran untuk disusun di dalam tungku. Dalam menyusun 

genteng, sebaiknya jangan terlalu padat dan lubang-lubang asap 

jangan sampai tertutup. Apabila dalam penyusunannya salah maka 

akan mengakibatkan ada genteng yang kurang matang dan ada juga 

genteng yang terlalu matang sehingga dapat merugikan. Biasanya 

proses pembakaran ini berlangsung selama 2 hari 3 malam dengan 

suhu mencapai kurangan lebih 600 derajat celcius. 
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7. Proses Pemilihan/Penyortiran

Proses ini adalah proses akhir dari pembuatan genteng yaitu 

proses pemilihan dan penyortiran genteng yang siap pakai 


