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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Konsep Masa Kerja 

1. Definisi Masa Kerja 

Masa kerja merupakan jumlah dari aktivitas kerja seseorang yang 

dilakukan dalam waktu yang lama, sehingga jangka waktu tersebut dapat 

diartikan sebagai lamanya masa kerja seseorang (Riningrum, 2016). Masa 

kerja adalah faktor yang berkaitan dengan berapa lama seseorang berada 

suatu tempat kerja (Wahyuningtyas, 2019). 

Menurut Datu (2019) masa kerja merupakan lama seseorang 

melakukan pekerjaan diwilayah kerja yang dihitung dari awal bekerja 

hingga saat dilakukannya penelitian dan merupakan salah satu faktor 

paparan yang mendukung terjadinya gangguan musculoskeletal. Semakin 

lama waktu bekerja atau semakin lama seseorang terpajan faktor risiko 

maka semakin besar pula risiko low back pain yang akan terjadi (Astuti, 

2016). 

2. Klasifikasi Masa Kerja 

Menurut Riningrum (2016) kategori masa kerja terbagi menjadi dua 

yaitu : 

Tabel 2.1 Kategori Masa Kerja 

Masa Kerja Baru Masa Kerja Lama 

Masa kerja yang dilakukan 

dengan kurun waktu kurang atau 

sama dengan 3 tahun  

Masa kerja dengan waktu lebih 

dari 3 tahun  
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Syarat untuk waktu bekerja menurut Undang-Undang tenaga kerja No. 

25 Tahun 1997 pasal 100 ayat 2 adalah : 

a. Waktu kerja pa  da siang hari 

1) Selama 6 hari kerja dalam sepekan adalah 7 jam selama sehari atau 40 

jam selama sepekan. 

2) Selama 5 hari kerja dalam sepekan adalah 8 jam selama sehari atau 40 

jam selama sepekan. 

b. Waktu kerja pada malam hari 

1) Selama 6 hari kerja dalam sepekan adalah 7 jam selama sehari atau 35 

jam selama sepekan. 

2) Selama 5 hari kerja dalam sepekan adalah 7 jam selama sehari atau 35 

jam selama sepekan. 

B. Konsep Punggung Bawah 

1. Anatomi Tulang belakang 

Tulang belakang mempunyai beberapa fungsi, yaitu melindungi 

sumsum tulang belakang, sebagai penyangga leher dan badan serta 

pergerakannya. Ketika melakukan pergerakan peran tulang vertebrae diikat 

oleh ligamen dan otot-otot yang berfungsi menjaga keseimbangan 

pergerakan. Vertebrae terbagi atas 5  regio, yaitu cervical 7, thoracal 12, 

lumbar 5, sacral 1 dan coccygeus 1 (Sasamu,  2017). 
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Gambar 2.1 Tulang Vertebrae (Sasamu, 2017) 

 

a. Vertebrae Cervical 

Gerakan cervical  lebih luas dibandingkan thoracal, tulang pertama 

disebut atlas karena tidak memiliki corpus, atau disebut juga atlanto-

occipital joint gerakan yang dihasilkan berupa gerak fleksi dan ekstensi. 

Tulang kedua disebut axis atau disebut juga atlanto-axial joint gerakan 

yang dihasilkan berupa gerak rotasi. 

b. Vertebrae Thoracal 

Gerakan pada thoracal terbatas karena terdapat tulang rusuk. 

Terbentuknya persendian dengan tulang rusuk oleh corpus vertebrae dan 

processus transversum. Memiliki fungsi menopang berat badan, 

sehingga memiliki ukuran yang lebih besar. 
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c. Vertebrae Lumbal (lordosis) 

Lumbal memiliki bentuk yang tebal, berat dan besar berfungsi 

untuk menahan dan menyangga beban dari kepala, badan ekstremitas 

atas. Vertebrae lumbal penghubung antara lower thoracal, upper sacral, 

dan hip pelvic complex. Vertebrae lumbal memiliki sendi terdiri dari 5 

ruas vertebralis dan bagian dari columna vertebralis. 

d. Sacrum dan Coccyx 

Sacrum adalah gabungan dari 5 tulang yang membentuk 

persendian dengan coccyx pada bagian bawah dan lumbal pada bagian 

atas, tulang ini juga membentuk sendiri dengan os illium kanan dan kiri. 

Coccyx memiliki bentuk seperti triangular kecil yang terdiri dari 4 tulang 

yang menyatu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Sacrum dan Coccyx (Sasamu, 2017) 

 

2. Facet Joint 

Sendi facet mempunyai pergerakan gliding yang sedikit. Arah 

permukaan facet articular menentukan besarnya gerakan setiap vertebrae. 
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Setiap sendi facet mempunyai cavitas articular dengan terbungkus oleh 

sebuah kapsul, dan setiap tulang belakang terdiri dar dua facet (Sari, 2017). 

3. Discus Intervertebralis 

Merupakan bantalan yang ada pada tulang belakang berperan 

melindungi tekanan yang ditahan oleh badan dan sebagai penyambung antar 

corpus. Discus intervertebralis berfungsi sebagai gerakan vertebrae, yaitu 

fleksi dan ekstensi (Saputra, 2017). 

4. Ligamen 

Pada columna vertebralis ligamen berfungsi sebagai pengikat dan 

memperkuat. Berikut ini ligamen-ligamen yang ada pada columna 

vertebralis (Rohmawan, 2017). 

a. Ligamen longitudinal anterior 

b.Ligamen longitudinal posterior 

c. Ligamen transversum 

d.Ligamen flavum 

e. Ligamen interspinosus 

 

Gambar 2.3 Ligamen Stabilisasi Columna Vertebralis 

(Rohmawan, 2017) 



13 
 

 

5. Otot-Otot Punggung dan Otot-Otot Vertebrae Lumbal 

Otot pada regio punggung dibagi dalam tiga kelompok, yaitu : 

a. Kelompok superficial : Otot ekstrinsik seperti m. trapezius, m. 

latissimus dorsi, m. levator scapula dan m. rhomboidei yang berfungsi 

menghubungkan ekstremitas superior dan batanng tubuh serta 

berperann mengontrol pergerakan ekstremitas superior. 

b. Kelompok intermediate : Otot ekstrinsik intermediate seperti m. 

serratus posterior adalah otot pernafasan paling superficial. 

Selanjutnya m. serratus posterior berada di dalam m. rhomboideus dan 

m. serratus posterior inferior berada di dalam m. latissimus dorsi.  

c. Kelompok profunda : Otot-otot profunda berfungsi menggerakkan 

columna verterbralis dan mempertahankan postur tubuh agar tetap 

seimbang. 

Tabel 2.2 Nama-Nama Otot Pada Lumbal (Saputra, 2017) 

No. Nama Otot Origo Insersio Fungsi 

1.  Quadratus 

lumborum 

Crista illiaca Th. 12, L1 Membentuk 

dinding 

belakang 

2.  Psos Prosesus 

transversus 

lumbal 

Throcantor 

minor 

Ekstensi 

panggul 

3.  Gluteus Sacrum illium Sacrum dan 

illium 

Ekstensi 

panggul 

4.  Spinalis Sacrum dan 

crista illiaca 

Thorac – 

cervical 

Exstensi tulang 

belakang 

5.  External 

oblique 

Thorac Linea alba Rotasi trunk 

6.  Rectus 

abdominal 

Simphisis 

pubis 

Thorac Ekstensi trunk 
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Gambar 2.4 Otot-Otot Yang Memperkuat Columna Vertebralis  

(Saputra, 2017) 

 

6. Sistem Saraf 

Pada medulla spinalis akan mengeluarkan saraf spinal (nerve spinalis) 

yang berjumlah 31 pasang, terdapat 8 pasang nerve cervicalis, 12 pasang 

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

pasang nerve coccygeus yang merupakan pembagian dari nerve spinalis. 

Kemudian terbagi menjadi permukaan ventral dan dorsal medulla spinal 

akan ada anak akar saraf yang bersatu untuk membentuk akar ventral (radix 

anterior) dan akar dorsal (radix posterior). Selanjutkan didalam radix 

posterior terdapat serabut aferen atau sensoris dari kulit, jaringan subkutan, 

dan profunda, dan pada radix anterior terdapat serabut eferen atau motoris 

untuk otot kerangka (Dewangga, 2018). 

7. Biomekanika 

Biomekanika merupakan ilmu yang mempelajari tentang struktur, dan 

mekanika. Pada gerakan columna vertebralis titik pusat berada pada sendi 

lumbosacral. Kurva fisiologis vertebrae sangat berbuhungan dengan 

keseimbangan tulang belakang yang menghasilkan postur dan derajat kurva. 
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Jika terdapat peningkatan sudut lumbosacral maka akan meningkatkan 

lordosis pada lumbal sebagai kompensasi kurva cervical thorachal yang 

mempertahankan pusat gravitasi (Koesyanto, 2013). 

Ada beberapa gerakan pada vertebrae lumbal menurut Astuti & 

Koesyanto (2016) sebagai berikut : 

a. Gerakan Flexi Lumbal 

Gerakan flexi berada di bidang sagital dengan axis gerakan frontal. 

Pada sudut normal sekitar 45°-60° dengan gerakan terbesar L5-S1 yang 

digerakkan oleh otot flexor yaitu m. rectus abdominis serta dibantu  oleh 

otot ekstensor vertebrae. 

b. Gerakan Ekstensi Lumbal 

Gerakan ekstensi berada di bidang sagital dengan axis gerakan 

frontal. Sudut normalnya sekitar 30°-35° yang digerakkan oleh m. 

spinalis dorsi, m. longisimus dorsi dan m. iliocostalis lumborum. 

c. Gerakan Lateral Fleksi 

Gerakan lateral fleksi berada pada bidang frontal. Sudut normal 

sekitar 20°-30° yang digerakkkan oleh m. obliqus internus abdominis dan 

m. rectus abdominis. 

d. Gerakan Rotasi 

Gerakan rotasi berada dibidang horizontal dengan axis melalui 

procesus spinosus. Sudut normalnya sekitar 45° dengan otot penggerak 

utama, yaitu m. iliocostalis lumborum untuk rotasi ipsi lateral dan kontra 

lateral. Pada saat kontraksi terjadi rotasi kearah berlawanan oleh m. 
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obliqus externus abdominis. Gerakan rotasi dibatasi oleh otot samping 

yang berlawanan dan ligament interspinosus. 

C. Low Back Pain 

1. Definisi 

Pada saat otot-otot mempertahankan keseimbangan berat badan secara 

terus menerus akan menyebabkan iritasi pada discus intervertebralis dan 

discus akan menekan saraf lalu akan terjadi nyeri (Lengkey dkk, 2019). 

Nyeri merupakan rasa yang tidak nyaman akibat dari kerusakan pada 

jaringan, nyeri juga memiliki manfaat sebagai proteksi dan sebagai sinyal 

terhadap tubuh ketika sedang ada bahaya. Nyeri yang dirasakan pada area 

punggung bawah disebut Low Back Pain (LBP) atau nyeri punggung bawah 

(Astuti & Koesyanto, 2016). LBP merupakan gangguan yang berupa nyeri 

akut ataupun kronik dan biasanya nyeri lokal, nyeri menjalar atau keduanya. 

Low back pain biasanya disebabkan oleh aktivitas tubuh yang kurang baik 

(Devi, 2018). 

Posisi duduk dengan masa kerja yang lama menjadi salah satu risiko 

terjadinya LBP. Hal tersebut biasanya dialami dalam aktivitas kerja yang 

melebihi batas waktu kerja, sehingga akan menimbulkan penyakit akibat 

kerja (Datu, 2019). 

2. Klasifikasi Low Back Pain 

Penyebab dari LBP salah satunya adalah perubahan patologis yang 

terkena pada organ maupun jaringan tubuh. Terdapat beberapa klasifikasi 

low back pain sebagai berikut (Putra, 2018) : 
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a. Low Back Pain Viserogenik 

Ketika melakukan aktivitas nyeri tidak bertambah dan ketika 

beristirahat nyeri juga tidak berkurang. Hal ini sebabkan karena nyeri 

punggung karena adanya proses patologis pada visera ataupun ginjal 

pada area pelvic. 

b. Low Back Pain Vaskulogenik 

Nyeri punggung ini disebabkan aneurisma atau vaskuler perifer, 

nyeri seperti ischialgia. Aneurisma abdominal bisa menyebabkan 

terjadinya LBP dibagian dalam, namun ini tidak mempengaruhi 

aktivitas pada tubuh. 

c. Low Back Pain Neurogenik 

Kondisi patologis pada saraf yang menyebabkan terjadinya LBP. 

Biasanya tejadi pada saat adanya araknoidis, neoplasma, dan stenosis 

kanal spinalis. 

d. Low Back Pain Spondilogenik 

Terjadinya proses patologis pada columna vertebralis 

(diskogenik), miofasial (miogenik) dan articulasio saroiliaca. Sehingga 

menyebabkan rasa nyeri pada punggung bawah. 

e. Low Back Pain Psikogenik 

Pada umumnya nyeri yang dirasakan disebabkan oleh kecemasan 

penderita yang menyebabkan otot-otot punggung menjadi tegang dan 

menimbulkan rasa nyeri. Berdasarkan lama perjalannya low back pain 

diklasifikasikan menjadi 3 tingkatan sebagai berikut : 
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1) LBP akut merupakan nyeri yang dirasakan kurang dari enam 

minggu. Nyeri yang disakan secara tiba-tiba dengan rentang waktu 

sebentar. 

2) LBP sub akut merupakan nyeri yang dirasakan lebih dari enam 

minggu dan kurang dari tiga bulan. 

3) LBP kronis merupakan nyeri yang bertahan hingga tiga bulan. Nyeri 

yang disakan secara berulang dan kambuh lagi. 

3. Epidemiologi 

Prevalensi LBP di Amerika Serikat dengan klasifikasi penderita LBP 

jenis kelamin laki-laki sebesar 27,6% dan perempuan sebesar 30,4% (U. S. 

Departement of Health and Human Services 2016). Sedangkan prevalensi 

LBP di Inggris kurang lebih dari 16.500.000 per tahun dan penderita yang 

melakukan konsultasi kurang lebih 3-7 juta orang (Puta dkk, 2018). 

Prevalensi kejadian LBP di Indonesia diperkirakan 7,6% sampai 37%. 

Masalah low back pain pada pekerja umumnya dimulai pada usia produktif 

dengan usia 45-60 tahun dengan sedikit perbedaan sesuai dengan jenis 

kelamin (Pranata, 2019). Prevalensi kejadian LBP lebih tinggi pada 

perempuan. Secara fisiologis, hal ini dikarenakan kemampuan otot 

perempuan lebih rendah daripada laki-laki (Sulaeman, 2015). 

4. Etiologi 

Beberapa faktor penyebab terjadinya low back pain yaitu faktor statis 

dan faktor dinamik (Rohmawan dkk, 2017). 
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a. Faktor Statik 

Peregangan ligamen dan kontraksi otot yang berlebihan sehingga 

menimbulkan nyeri disebabkan karena sikap tubuh tidak melakukan 

gerakan. 

b. Faktor Dinamik 

Saat tubuh melakukan gerakan dan dilakukan secara berulang 

dengan beban tentunya akan mempengaruhi fisiologis jaringan. 

Sulaeman (2015) dalam penelitiannya mengatakan bahwa LBP 

dapat disebabkan dari faktor sebagai berikut : 

1) Spasme otot 

Saat otot berkontraksi akan disertai rasa nyeri yang hebat. Rasa 

nyeri semakin berat saat melakukan gerakan. Spasme otot dapat 

disebabkan karena kurangnya pemanasan. 

2) Ketegangan otot 

Peregangan otot yang berlebihan, sikap yang statis 

menyebabkan otot-otot mengalami pemendekan sehingga 

menimbulkan nyeri. 

3) Otot yang hipersensitif 

Otot yang diberi rangsangan sedikit namun dapat 

mempengaruhi daerah sekitar yang tidak diberi rangsangan. Daerah 

tersebut adalah trigger point, jika diberi tekanan akan menimbulkan 

rasa nyeri bercampur rasa sedikit nyaman. 
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4) Defisiensi otot 

Menurunnya kekuatan otot yang disebabkan karena kurangnya 

latihan. Biasanya akibat lamanya tirah baring atau kurangnya 

immobilisasi pada otot. 

5. Faktor Risiko 

Terdapat beberapa hubungan dengan risiko keluhan LBP yaitu, faktor 

internal yang berasal dari individu dan faktor eksternal faktor dari luar diri 

individu (Rohmawan dkk, 2017). 

a. Faktor Internal 

1) Jenis Kelamin 

Kemampuan dan kekuatan otot laki-laki lebih baik 

dibandingkan perempuan dengan perbandingan 3 : 1 sehingga daya 

tahan otot laki-laki bisa bertahan lama. Pasca menopause perempuan 

cenderung memiliki diskus yang menyempit hal tersebut dikarenakan 

perubahan fisiologis yaitu tingkat hormon yang menjadi rendah dan 

degenerasi discus lumbal yang cepat. 

2) Usia 

Semakin bertambahnya usia maka tulang belakang akan 

mengalami degenerasi. Pada usia 25-65 tahun mulai dirasakan 

keluhan gangguan musculoskeletal dan meningkat seiring dengan 

bertambahnya umur. 

3) Indeks Masa Tubuh (IMT) 

Indeks Masa Tubuh (IMT) adalah kalkulasi tinggi badan dan 

berat badan seseorang. Seseorang yang memiliki berat badan lebih 
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akan berisiko 5 kali menderita LBP disbanding dengan seseorang 

yang memiliki berat badan ideal. Hal tersebut dikarenakan 

peningkatan kerja lumbal dan bertambahnya tekanan pada tulang 

belakang yang meningkatkan risiko kerusakan struktur tulang 

belakang. 

b. Faktor Eksternal 

1) Masa Kerja 

Faktor ini berkaitan dengan lamanya seseorang bekerja di suatu 

tempat dan lama seseorang terpajan faktor risiko ditempat kerja. 

Penurunan kinerja otot akibat tekanan fisik dalam jangka waktu lama 

dapat menimbulkan gangguan musculoskeletal sehingga terjadi 

penurunan gerak pada tubuh. 

2) Sikap Kerja 

Ketika sikap kerja tidak sesuai ergonomi atau tidak sesuai 

dengan kenyamanan saat bekerja tentu saja akan muncul risiko 

keluhan musculoskeletal. Hal tersebut dikarenakan energi yang 

dibutuhkan saat bekerja meningkat dan menyebabkan transfer tenaga 

dari otot ke jaringan lunak tidak efisien sehingga mudah terjadi 

ketegangan otot. 

3) Repetisi 

Repetisi adalah pengulangan gerakan pada pola yang sama. 

Gerakan berulang dengan waktu yang lama menyebabkan jaringan 

sekitar tulang belakang kelelahan, ketegangan otot, bahkan terjadi 

cedera jaringan lunak dan saraf. 
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4) Merokok 

Kebiasaan merokok dapat menurunkan kapasitas oksigen pada 

tubuh, sehingga menyebabkan kebugaran tubuh menurun, 

metabolisme karbohidrat melambat, dan nyeri otot akibat 

penumpukan asam laktat. 

6. Tes Pemeriksaan Low Back Pain 

Adapun beberapa hal yang dapat diperhatikan untuk menentukan 

diagnosa LBP yaitu berdasarkan gejala klinis, pemeriksaan fisik, 

pemeriksaan neurologi, dan pemeriksaan spesifik yang dilakukan pada 

penderita (Riningrum, 2016). 

a. Pemeriksaan Fisik 

Beberapa pemeriksaan fisik yang dapat dilakukan untuk LBP 

sebagai berikut. 

1) Inspeksi 

Pada saat inspeksi (melihat) yang harus diperhatikan yaitu, 

apakah ada perubahan kurva tulang belakang yang berlebihan, 

apakah ada hambatan saat melakukan gerakan pada punggung, 

apakah ada kesulitan saat melakukan aktivitas berdiri, duduk 

maupun bersandar. 

2) Palpasi 

Palpasi (meraba) dapat dilakukan mulai dari daerah keluhan 

rasa nyeri yang paling ringan sampai daerah yang terasa sangat 

nyeri. 
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b. Pemeriksaan Neurologi 

Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui adanya keluhan 

LBP dengan gangguan saraf atau sebab yang lain. 

1) Sensorik 

Beberapa pemeriksaan sensorik yang dapat dilakukan yaitu, 

pemeriksaan rasa raba, rasa suhu, dan rasa sakit. Bila ditemukan 

kelainan maka tentukan batas kelainan sehingga dapat dipastikan 

area dermatom yang terganggu. 

2) Motorik 

Pemeriksaan motorik dilakukan untuk mengetahui bagian otot 

yang terjadi kelemahan. Pemeriksaan berupa kekuatan otot dengan 

gerakan pada tungkai atas dan tungkai bawah . 

c. Pemeriksaan Spesifik 

Beberapa pemeriksaan spesifik yang dapat digunakan untuk 

menegakkan diagnosa LBP sebagai berikut (Dewangga dkk, 2018). 

1) Tes Laseque 

Pada pemeriksaan ini dapat dilakukan dengan cara 

memfleksikan hip pasien hingga pasien merasakan nyeri pada 

punggung atau bagian posterior tungkai.  

2) Tes Patrick 

Posisi pasien terlentang, selanjutnya tumit pasien yang 

mengalami keluhan diletakkan diatas lutut pasien yang lainnya 

kemudian lakukan penekanan pada lutut dan fiksasi dipanggul. Bila 

terdapat rasa nyeri, maka sebabnya bersifat non-neurologi. 
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3) Tes Valsava 

Pemeriksaan ini dapat dilakukan oleh pasien sendiri dengan 

cara, pasien diminta untuk meniup sekencang mungkin. Hasil positif 

apabila terdapat rasa nyeri yang menjalar. 

7. Nordic Body Map (NBM) 

Keluhan low back pain dapat diketahui dengan menggunakan 

kuesioner Nordic Body Map (NBM). Secara detail area tubuh yang 

mengalami keluhan musculoskeletal akan terdeteksi. Terdapat gambar atau 

peta tubuh yang dilengkapi dengan tingkatan nyeri dari angka 1 hingga 4. 

NBM terbagi dari nomor 0 sampai 27 dari leher hingga kaki yang 

menunjukkan letak keluhan. Penilaian keluhan yang dirasakan oleh 

responden terbagi menjadi 4 secara subyektif, seperti pada tabel di bawah 

ini (Riningrum, 2016). 

 

Tabel 2.3 Interprestasi Kuesioner Nordic Body Map 

Skor Keterangan 

1 No pain/Tidak terasa sakit 

2 Moderately/Terasa sakit 

3 Painful/Menyakitkan 

4 Very painful/Sangat menyakitkan 
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Gambar 2.5 Kuesioner Nordic Body Map (Riningrum, 2016) 

Pada skor akhir dari kuesioner akan menunjukkan keluhan yang 

dirasakan dan tindakan yang akan dilakukan. Dibawah ini merupakan tabel 

untuk menentukan klasifikasi subyektif pada keluhan low back pain 

(Pranata, 2019). 
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Tabel 2.4 Klasifikasi Subyektivitas Keluhan Musculoskeletal 

Berdasarkan Total Skor Dari Individu 

 

 

 

 

 

D. Ojek Online 

Ojek adalah angkutan yang mengantar penumpang dengan kendaraan 

sepeda motor. Saat ini ada dua jenis ojek yang beroperasi yakni ojek 

konvensional dan ojek online. Ojek konvensional mempunyai pangkalan 

ditempat tertentu sehingga konsumen yang ingin menggunakan harus mencari 

titik  tersebut, beerbeda dengan ojek online dapat dilakukan pemesanan secra 

online dan pengemudi (driver) akan menghampiri konsumen (Karmila, 2019). 

Transportasi yang berbasis online tersebut di Indonesia mulai muncul sejak 

tahun 2010 yang merupakan salah satu pekerjan yang memberika  perubahan 

yang sangat drastis dalam kehidupan masyarakat. PT Go-jek sendiri didirikan 

oleh Nadiem Makarim dan Michaelangelo Morang dengan tujuan 

mempermudah konsumen dalam beraktivitas (Kairupan, 2019). 

Ojek menjadi salah satu jenis pelayanan angkutan yang efektif karena 

dapat digunakan setiap waktu, wilayah pelayanan angkutan yang cukup luas 

dan dengan tarif biaya yang relatif murah (Dewangga, 2018). Beberapa syarat 

yang perlu dipenuhi untuk menjadi pengemudi ojek online ialah surat-surat 

Total Skor 

Keluhaan 

Individu 

Tingkat 

Risiko 

Level Risiko Aksi (Tindakan 

Penilaian) 

0-20 0 Rendah Belum diperlukan 

adanya tindakan 

perbaikan 

21-41 1 Sedang Mungkin diperlukan 

tindakan pada 

kemudian hari 

42-62 2 Tinggi Diperlukan tindakan 

sesegera mungkin 

63-84 3 Sangat 

Tinggi 

Diperlukan tindakan 

menyeluruh sesegera 

mungkin 
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motor seperti pajak motor, STNK, BPKP dan Surat Izin Mengemudi (SIM) 

yang masih berlaku (Manurung, 2019). Pengemudi ojek online rata-rata 

bekerja lebih dari 6 jam per hari atau lebih dari 35 jam per minggu. Sehingga 

dapat dikatan bahwa ojek online tergolong dalam kategori pekerja penuh. 

Menurut Badan Statistik (BPS) definisi pekerja penuh adalah mereka yang 

bekerja lebih dari atau sama dengan jam kerja normal yaitu 35 jam per minggu. 

Secara umum, usia pengendara ojek sekitar 20 tahun hingga 50 tahun (Putra, 

2018). 

 


