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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Durasi Kerja 

 

1. Definisi Durasi Kerja 

Durasi merupakan rentang waktu atau lamanya seseorang 

melakukan pekerjaan. Risiko fisiologis utama yang dikaitkan dengan 

gerakan yang sering dan berulang-ulang dalam melakukan pekerjaan 

dapat menimbulkan kelelahan otot, yang tentunya akan berdampak pada 

produktivitas kerja. Maka dari itu durasi kerja harus diperhatikan dan 

diatur dengan sebaik mungkin untuk mendapatkan produktivitas kerja 

yang tinggi (Ramadhiani, 2017). 

2. Klasifikasi Durasi Kerja 

Tabel 2.1Klasifikasi Durasi Kerja (Undang – Undang Tenaga Kerja,1997) 

No Durasi Kategori 

1 ≤ 7 Jam/sehari dalam 6 hari kerja Standart Kerja 

2 > 7 Jam/sehari dalam 6 hari kerja Lembur kerja 

Menurut Undang – Undang Tenaga Kerja No. 25 Tahun 1997 

Pasal 100 Ayat 2 adalah seorang pekerja dengan durasi kerja ≤ 7 jam per 

hari dengan 6 hari kerja termasuk dalam kategori durasi standart kerja, 

sedangkan durasi kerja > 7 jam per hari dengan 6 hari kerja termasuk 

dalam kategori lembur kerja.



 
 

11 
 

3. Hubungan Durasi terhadap risiko terjadinya Low Back Pain Myogenic 

Tegangnya postur tubuh dan berdiri dalam waktu yang lama 

merupakan salah satu dari faktor risiko terjadinya nyeri punggung bawah. 

Ketika otot mengalami tegang yang terus-menerus tentu akan 

menimbulkan rasa pegal (dull ache), misalnya berjalan, tidur, sikap 

duduk, atau berdiri dalam waktu yang lama dengan posisi yang salah. 

Untuk kasus berdiri dalam jangka waktu yang lama, tubuh hanya bisa 

mentolerir selama 20 menit. Jika lebih dari batas tersebut, perlahan-lahan 

elastisitas jaringan akan berkurang dan akhirnya tekanan otot meningkat 

dan menyebabkan rasa tidak nyaman pada daerah punnggung bawah 

(Susanti, 2015). 

Berdiri dalam jangka waktu yang lama dengan posisi yang salah 

akan menyebabkan otot-otot punggung menjadi tegang dan dapat merusak 

jaringan lunak disekitarnya. Jika ini berlanjut terus-menerus maka tidak 

menutup kemungkinan akan menyebabkan gangguan-gangguan penyakit, 

begitu juga gangguan nyeri punggung bawah atau low back pain. Salah 

satu pemicu nyeri punggung adalah posisi duduk atau berdiri dalam 

jangka waktu yang lama, atau gerakan yang dilakukan secara berulang 

dan terus-menerus yang mengakibatkan otot menjadi kaku (spasme) 

(Arda, 2007). 
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B. Punggung Bawah 

 

1. Anatomi Fisiologi 

Ketika tubuh dalam posisi berdiri yang menjaga tubuh agar tetap 

dalam posisi tersebut adalah tulang vertebra yang tersusun dalam columna 

vertebralis. Ketika tulang vertebra menjaga tubuh agar tetap dalam 

posisinya, tulang vertebra diikat oleh ligamen serta diperkuat untuk 

mengatur keseimbangan gerakannya oleh otot-otot. Struktur tulang 

bealakang terdiri dari 7 vertebra cervicalis, 12 vertebra thoracic, 5 

vertebra lumbal, os sacrum dan coccyx. Os sacrum terdiri dari 5 vertebra 

sacralis, dan coccyx terdiri dari 4 vertebra coccyx yang membentuk 

columna vertebralis. Tulang sacrum dan coccyx tergabung menjadi satu 

kesatuan dan membentuk tulang yang kuat, jadi columna vertebralis 

terbentuk dari 33 tulang vertebra. 

 

 

Gambar 2.1 Tulang Vertebra (Sobotta, 2010). 
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a. Vertebra Lumbal 

Sebagai tempat untuk menahan dan menyangga beban yang 

berat dari kepala, badan, dan ekstremitas atas tidak heran jika vetebra 

lumbal memiliki bentuk yang besar dan lebar. Selain sebagai penahan 

dan penyangga ekstremitas atas vertebra lumbal juga berfungsi sebagai 

penghubung antara lower thoracal, upper sacral, dan hip pelvic 

complex (Wibowo, 2009) 

 

Gambar 2.2 Tulang Vertebra Lumbal (Sobotta, 2010). 

 

b. Discus Intervertebralis 

Selain berperan untuk menstabilkan dan mempertahankan 

vertebra agar tetap lurus dalam posisinya, discus intervertebralis juga 

sebagai jaringan penghubung antara ruas-ruas vertebra. Discus 

intervertebralis juga berfungsi untuk memperluas gerak antar vertebra 

dan menjaga fleksibilitas vertebra (Rahim, 2012). 
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c. Ligamen 

Untuk meiliki postur tubuh yang baik maka vertebra lumbal 

seseorang harus stabil terlebih dahulu. Vertebra lumbal agar dapat 

stabil harus dibantu dengan ligamen-ligamen. Karena fungsi utama 

dari ligamen itu sendiri adalah seebagai pengikat dan memperkuat 

tulang. Berikut adalah ligamen-ligamen yang membantu vertebra 

lumbal agar dapat stabil (Anshar dan Sudaryanto, 2011). : 

1) Ligamen longitudinal anterior 

2) Ligamen longitudinal posterior 

3) Ligamen flavum 

4) Ligamen interspinosus 

5) Ligamen supraspinosus 

 

Gambar 2.3 Ligamen Stabilitas Columna Vertebralis (Sobotta, 2010). 

d. Facet 

Fungsi dari facet adalah untuk membatasi dan memandu 

pergerakan dari gerak tulang belakang. Facet terbentuk dari processus 
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articularis superior dan processus articularis inferior sehingga 

terbentuklah sendi facet. Sendi facet memiliki gerakan gliding yang 

sangat minim. Besarnya gerakan setiap vertebra sangat ditentukan dari 

arah permukaan facet articular (Sudaryanto, 2004). 

e. Foramen Intervertebralis 

Foramen intervertebralis letaknya ada disebelah dorsal 

columna vertebralis. Pada bagian superior foramen intervertebralis 

dibatasi oleh pedikulus dan pada bagian anterior dibatasi oleh dorso 

lateral discus juga sebagian corpus. Terdapat bagian-bagian penting di 

dalam foramen yaitu : radiks, saraf sinuvertebra,dan pembuluh darah. 

Untuk melindungi foramen terdapat juga jaringan penyangga yang 

terdiri dari serabut collagen dan lemak (Kurniasih, 2011). 

2. Otot Vertebra Lumbal 

Tabel 2.2Nama-Nama Otot Pada Lumbal (Sobota, 1902). 

No. Nama Otot Origo Insersio Fungsi 

1 Quadratus 

Lumborum 

Crista 

Illiaca 

Th. 12, L1 Membentuk 

dinding 

belakang 

2. Psoas Processus 

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. Rektus 

Abdominal 

Simphisis 

Pubis 

Thorac Extensi trunk 
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Gambar 2.4 Otot-Otot Columna Vertebralis (Sobotta, 2010). 

 

3. Sistem Syaraf 

Medula Spinal dilepaskan berjumlah sebanyak 31 pasang dalam 

bentuk saraf spinal (nerve spinalis). Beberapa anak akar saraf akan 

keluar pada permukaan ventral dan dorsal medula spinal, kemudian akan 

membentuk akar ventral (radix anterior) dan akar dorsal (radix 

posterior). Pada radix posterior ada serabut aferen atau sensoris dari 

kulit, jaringan subkutan dan profunda. Serabut eferen atau motoris untuk 

otot kerangka merupakan bagian dari visera radix anterior. Terdapat 

bagian-bagian dari nerve spinalis,berikut adalah pembagiannya : 

Terdapat 8 pasang nerve cervicalis, 12 pasang nerve thoracius, 5 pasang 

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

itu merupakan pembagian dari nerve spinalis (Guntara, 2016). 
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Gambar 2.5 Plexus Lumbalis (Sudaryanto, 2010). 

 

C. Low Back Pain Myogenic 

 

Kerusakan jaringan yang bersifat aktual maupun potensial merupakan 

pengertian dari nyeri. Sebagian orang menganggap nyeri itu sangat 

menjengkelkan karena menganggu ketika mereka sedang melakukan aktivitas. 

Sebenarnya manfaat dari nyeri itu adalah sebagai proteksi dan sinyal untuk 

pemilik tubuh yang menandakan bahwa tubuh dalam keadaan baik-baik saja. 

low back pain atau nyeri yang terasa pada bagian punggung bawah, nyeri ini 

dapat berupa nyeri lokal ataupun nyeri menjalar (Anugoro dan Usman, 2014). 

1. Klasifikasi Low Back Pain 

Penyebab dari Low Back Pain (LBP) karena adanya kelainan 

ataupun perubahan patologis yang terkena pada organ maupun jaringan 

pada tubuh. Low Back Pain telah dibuat menjadi beberapa klasifikasi oleh 

para ahli, berikut adalah klasifikasi dari low back pain (Harsono, 2009): 

a. Low Back Pain Neurogenik 
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Nyeri punggung yang disebabkan adanya neoplasma, araknoidis, 

dan stenosis kanal spinalis yang menyebabkan kondisi patologis saraf 

terganggu. 

b. Low Back Pain Viserogenik 

Terjadi pada daerah pelvic dan tumor retroperitonial yang 

disebabkan karena adanya proses patologis pada visera ataupun ginjal. 

Pada saat kita melakukan aktivitas nyeri jenis ini tidak ditemukan adanya 

penambahan rasa nyeri, begitu juga ketika kita sedang beristirahat rasa 

nyeri ini pun tidak berkurang. Biasanya penderita Low Back Pain 

Viserogenic ini akan menggeliat agar rasa nyerinya mereda. 

c. Low Back Pain Vaskulogenik 

Rasa nyeri yang dirasakan hampir sama dengan ischialgia, 

aneurisma atau vaskuler perifer merupakan penyebab dari nyeri 

punggung ini. Rasa nyeri yang terasa di bagian dalam namun tidak 

berhubungan dengan aktivitas tubuh merupakan ciri dari aneurisma 

abdomal. 

d. Low Back Pain Psikogenik 

Terjadinya ras nyeri punggung ini diakibatkan karena penderita 

depresi dan cemas sehingga terjadilah ketegangan pada jiwanya. 

e. Low Back Pain Spondilogenik 

Rasa nyeri punggung ini disebabkan adanya proses patologis di 

columna vertebralis (diskogenik) dan miofasial (miogenik) serta 

terjadinya proses patologis pada articulasio sacroiliaca. Sehingga 
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menyebabkan rasa nyeri pada punggung pada penderita Low Back Pain 

Spondilogenik. 

f.  Low Back Pain Myogenic 

 Low back pain Myogenic adalah suatu nyeri atau rasa tidak 

nyaman pada area punggung bawah yang berhubungan dengan 

otot,tendon,dan ligament dan dapat terjadi bila seseorang melakukakn 

kegiatan yang berlebih, seperti mengangkat beban berat dengan posisi 

yang salah. Low Back Pain Myogenic memiliki sifat tumpul dan tidak 

menjalar sampai tungkai (Magee, 2013). 

2. Faktor penyebab Low Back Pain 

a.  Kelainan Tulang Punggung Sejak Lahir 

Menurut Soeharso (1978) kelainan tulang punggung sejak lahir 

atau dengan nama lain Hemi Vertebra merupakan kelainan dimana 

kondisi tulang punggung biasanya hanya setengah bagian dikarenakan 

tidak lengkap sejak lahir. Hal tersebut yang memicu terjadinya low back 

pain dengan disertai skoliosis ringan. 

b.  Perubahan Jaringan 

Perubahan jaringan akan terjadi ketika jaringan mengalami sakit. 

Tidak hanya terjadi pada punggung, perubahan jaringan tersebut dapat 

terjadi juga pada anggota tubuh yang lainnya (Soeharso, 1978). 

c.  Pengaruh Gaya Berat 

Posisi duduk, berdiri, dan berjalan sangat mempengaruhi gaya 

berat tubuh. Pekerjaan yang membutuhkan waktu berdiri dalam jangka 
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waktu lama juga berpengaruh akan menimbulkan nyeri punggung bawah 

(Soeharso, 1978), genu valgum, genu varum, dan coxae valgum akan 

muncul ketika rasa nyeri pada punggung tidak segera diatasi maka 

timbulah komplikasi tersebut. 

d.  Trauma 

Kekakuan dan spasme otot terjadi ketika tulang belakang 

melakukan gerakan yang kurang baik sehingga menyebabkan otot 

punggung akan mengalami trauma dan menimbulkan rasa nyeri. Dalam 

jangka waktu tertentu kekakuan otot akan dapat reda dengan sendirinya. 

Pada kasus-kasus berat yang terjadi, pertolongan medis sangat 

diperlukan agar tidak mengakibatkan gangguan yang lebih parah (Idyan, 

2008). 

3. Nordic Body Map (NBM) 

Metode NBM (Nordic Body Map) bersifat subyektif yaitu menurut 

keluhan dari responden, serta tidak dapat dijadikan diagnosa klinik karena 

tidak berdasar diagnosa kesehatan (Suriatmi, 2011). Metode NBM ini dapat 

digunakan untuk mengetahui keluhan nyeri punggung bawah. Pembagian 

tubuh dalam NBM dibagi mulai 0 sampai 27 dari leher hingga kaki 

sehingga dapat mempresentasikan tingkat keluhan dan letak nyeri yang 

dialami oleh pekerja. 
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Gambar 2.6 Kuesioner Nordic Body Map (Krisdanto, 2010). 

 

D. Cuci Mobil 

 

Dunia usaha semakin hari semakin berinovasi seiring perkembangan 

zaman. Termasuk usaha jasa cuci mobil yang mulai banyak diminati. 

Terutama bagi para pekerja kantoran yang tidak mempunyai banyak waktu 

untuk mencuci kendaraannya sendiri. Setiap barang tentu mengalami 

penurunan kualitas baik dari segi performa, daya tahan, nilai barang, dan lain-

lain. Kendaraan bermotor seperti mobil dan motor yang digunakan oleh 

masyarakat juga pasti akan mengalami penurunan. Dalam kurun waktu 

tertentu, kendaraan bermotor yang awalnya layak untuk dioperasikan akan 
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mengalami kerusakan secara perlahan dan akhirnya kendaraan tersebut tidak 

bisa dioperasikan lagi. Untuk mencegah kerusakan, hal yang dapat dilakukan 

agar kualitas kendaraan bermotor tidak cepat mengalami penurunan yaitu 

dengan melakukan maintenance pada kendaraan tersebut. Banyak sekali jenis 

maintenance yang dapat dilakukan pada kendaraan bermotor seperti 

contohnya: mengganti oli tiap berapa kilometer, mengganti spare part 

kendaraan, dan juga terdapat maintenanceagar estetika kendaraan tersebut 

tetap layak untuk dipandang (Kritie, 2018). 

Untuk menjaga estetika keindahan pada kendaraan caranya adalah 

dengan mencuci kendaraan tersebut. Maka dari itu jasa cuci mobil sangat 

diperlukan di perkotaan umumnya, karena sebagian warga kota rata-rata tidak 

mempunyai banyak waktu yang banyak untuk merawat kendaraannya dalam 

hal estetika. Jasa cuci mobil merupakan jasa diperuntukkan bagi mereka yang 

tidak memiliki waktu banyak atau malas melakukan cuci mobil sendiri. 

Terdapat beberapa jenis cuci mobil pada umumnya, berikut adalah pembagian 

jenis cuci mobil menurut (Kritie, 2018): 

a. Jasa cuci mobil secara manual hanya menggunakan alat cuci salju dan 

kompressor. 

b. Jasa cuci mobil menggunakan hydrolic atau dengan menggunakan tangga 

agar kolong mobil dapat dibersihkan 

c. Jasa cuci mobil otomatis yang memiliki keunggulan dalam proses 

pencucian yang sangat cepat menggunakan teknik cuci uap panas. 
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SOP PENCUCIAN MOBIL  

 Dalam pekerjaan mobil yang disangka asal-asalan saja ternyata juga ada 

ketentuan atau pedoman dalam melakukan pekerjaan tersebut berikut adalah SOP 

dalam pencucian mobil (sriyono A.2014) : 

1.Mobil datang, disambut oleh Service Advisor (Customer Service) kami yang 

ramah dengan senyuman, langsung masuk ke kanopi antrean. Setelah paket apa 

yang diambil, Service Advisor menghitung jumlah karpet dan menginventarisasi 

kondisi karpet yang terdapat di mobil anda.   

2.Setelah itu Pelanggan langsung diperkenankan untuk menuju ruang tunggu yang 

telah disediakan. Mobil masuk ke kanopi pencucian, dikanopi menyediakan 4 

lift hidroulik, dimana masing-masing mampu mengangkat mobil maksimal 3000 

Kg. 

3.Langkah pertama pencucian : Pencucian kolong mobil, kolong mobil menjadi 

perhatian utama pelayanan cuci mobil dikarenakan dalam penggunaan sehari-

hari, perkenaan bagian bawah mobil ini  sangat riskan andilnya dalam hal 

pengkaratan logam-logam yang pada mobil. Pada car wash di Kecamatan 

Lowokwaru mempunyai Power Sprayer (mesin semprot air) yang bertekanan 

tinggi untuk mengangkat kotoran-kotoran, zat-zat dan semua benda yang 

menempel pada mobil pelanggan. Pada proses ini, jika pelanggan menginginkan 

pelayanan tambahan doorsmeer, maka kami menyediakan doorsmeer dengan 

menggunakan bahan oli plastic. Bahan oli plastic aman bagi lapisan anti karat 

yang menempel dibagian tertentu kolong mobil, dikarenakan tidak membuat 

luntur lapisan anti karat tersebut. 



 
 

24 
 

4.Langkah kedua :Pencucian body mobil, Keahlian mendasar dari car wash 

adalah membuat penampilan utama mobil pelanggan yaitu pada bagian body 

mobil terlihat mengkilap dan menarik. Proses pencucian menggunakan system 

Snow Car Wash (busa melimpah). Bahan dasar/konsentrat dari busa salju ini 

adalah komposisi antara wax dan shampoo, dimana shampoo berfungsi untuk 

mengangkat kotoran yang menempel, sedangkan wax brfungsi untuk 

menyempurnakan kilap mobil  anda. Kedua bahan tersebut dicampur 

sedemikian rupa sehingga menghasilkan konsentrat dengan pH balance (pH=7). 

pH balance 7 sangat lembut bagi permukaan body mobil, sehingga sesering 

apapun anda mencuci mobil tidak akan mengupas lapisan cat mobil anda. 

5.Langkah  Ketiga: Pencucian mesin mobil, pada proses ini hanya mesin mobil 

tertentu yang bisa di lakukan pencucian, mesin mobil dengan system injeksi, 

kita lakukan pencucian pada kap mesin dan bagian pinggir saja, tidak pada blok 

mesinnya. Car wash juga menghindari pencucian intensif pada bagian mesin 

yang terdapat sensor computer. 

6.Langkah Keempat : Proses pengeringan, dilakukan dibagian anjungan 

pengeringan dengan penerangan yang cukup dan terlindung dari angin dan 

debu.  Anjungan pengeringan mempunyai kapasitas maksimal 8 mobil 

tertampung, sehingga lebih dari cukup untuk pelayanan pengeringan mobil. 

Dalam proses ini melakukan kegiatan sebagai berikut : 

a).Pengeringan body mobil dengan menggunakan air sprayer, kanebo dan lap 

micro fiber. Pada proses ini semua celah-celah mobil kita semprot dengan air 

sprayer (semprotan angin),kemudian dikeringkan dengan kanebo dan dilap 
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dengan micro fiber,sehingga air yang ada di body mobil maupun celah-

celahnya dapat dikeringkan mendekati sempurna dan tampak mengkilap. 

b).Pembersihan bagian interior mobil, kita gunakan vakum cleaner berdaya 

hisap tinggi untuk membersihan karpet bludru, sehingga kotoran sekecil 

apapun yang menempel pada karpet atau jok mobil anda akan tersedot. Pada 

bagian dashboard kita bersihkan dengan kanebo dan lap kain, sehingga 

dashboard akan terlihat bersih sesuai warna aslinya. Jika pelanggan 

menginginkan warna hitam yang lebih sempurna, disediakan paket tambahan 

untuk pemakaian plastic condisioner dan vinyl/rubber care. 

c).Kaca mobil juga memerlukan perlakuan khusus untuk dapat menghasilkan 

kilap mobil secara utuh. Car wash juga  membersihkan kaca bagian luar dan 

bagian dalam, sehingga pandangan akan terlihat lebih jernih, lebih bersih dan         

lebih jelas. 

d).Mesin dan kap mesin di bersihkan dengan lap khusus, dan setelah itu 

diberikan semir mesin (plastic condisioner)  pada panel-panel plastic, 

sehingga akan terlihat lebih mengkilap. 

7.Langkah Terakhir: Quality Control, Pada tahap ini Quality Control akan 

mengecek jumlah dan   kondisi karpet setelah dicuci, kemudian dilanjutkan 

dengan pengecekan bagian body, interior, mesin sehingga benar-benar bersih. 

Setelah hal tersebut  selesai maka mobil sudah siap diambil oleh pemiliknya. 

Kota Malang sendiri mempunyai potensi untuk para pebisnis yang ingin 

membuka usaha di bidang jasa pencucian mobil. Dikarenakan populasi di Kota 

Malang semakin tahun semakin meningkat itupun tidak lepas dari julukan 
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Kota Malang sebagai “Kota Pendidikan”. Banyak mahasiswa serta pekerja 

kantor yang tidak memiliki banyak waktu untuk merawat kendaraannya. Itulah 

kenapa jasa pencucian mobil sangat dibutuhkan dan merupakan jenis usaha 

yang prospek untuk kedepannya. 

 

Gambar 2.7 Pegawai car wash (Maulana, 2017) 


