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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Aktivitas  duduk merupakan salah satu aktivitas yang sering dilakukan 

oleh setiap individu. Duduk berarti diam atau usaha untuk mempertahankan 

badan tetap dalam keadaan tegak. Dengan kata  lain, duduk berarti suatu usaha 

dari tulang, otot, sendi dan jaringan  lunak pada  punggung bawah untuk 

mempertahankan berat badan agar tetap tegak. Aktivitas duduk memang 

sangat penting  bagi  tubuh untuk  mengembalikan kebugaran fisik. Di sisi 

lain, duduk yang terlalu  lama akan menimbulkan  keluhan nyeri punggung 

bawah.  Nyeri punggung bawah  dialami hampir 60 % dari orang dewasa yang 

bekerja dalam posisi  duduk  yang  lama atau yang  aktivitasnya  lebih banyak 

dilakukan dengan posisi duduk (Chang, 2006). Onset terjadinya nyeri 

punggung bawah biasanya pada usia 20-55 tahun dan  paling banyak  terjadi 

pada  pertengahan usia 30-40 tahun  (Kisner, 1996). Sedangkan  puncak  

insiden  nyeri punggung bawah adalah pada usia 45-60 tahun (Bratton, 1999 

dikutip oleh Meliala, 2004). 

Nyeri  punggung  bawah  merupakan  masalah  kesehatan  yang  nyata 

tetapi  merupakan  penyebab  utama naiknya  morbiditas,  disabilitas  serta 

terbatasnya  aktivitas  tubuh. Nyeri  punggung  bawah   merupakan   sindroma 

klinis   yang   ditandai  dengan  gejala  utama  nyeri  atau  perasaan  tidak  

enak   pada   punggung  bawah dan  daerah  sekitarnya. Nyeri punggung 
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bawah mencapai 30 %-50% dari keluhan rematik pada praktek umum dan 

merupakan penyakit kedua pada manusia setelah influensa (Albar, 2000). 

Sedangkan prevalensi dibandingkan nyeri kepala, nyeri punggung bawah 

menempati tempat kedua (Rumawas, 1999).        

Nyeri punggung bawah umumnya timbul sebelum dan sesudah adanya 

spasme atau pemendekan otot punggung bawah. Otot-otot punggung bawah 

biasanya mulai letih setelah duduk selama 15-20 menit (Samara, 2004). Ini 

menunjukkan bahwa dalam hitungan menit, otot sudah menunjukkan adanya 

keletihan. Jika keadaan ini dibiarkan begitu saja tanpa adanya suatu usaha 

untuk pencegahan dan penanggulangan sedini mungkin, maka dipastikan akan 

mempengaruhi kemampuan fungsional setiap individu. 

 Keluhan di atas umumnya dialami terutama oleh para pekerja meubel. 

Meskipun orang yang tidak bekerja di industri meubel juga bisa 

mengalaminya. Menurut Mink, Kramer, Zeikenhuis seperti yang dikutip 

Sugianto (1991), mengatakan nyeri punggung bawah pernah dialami oleh 

50%-80% Negara Industri, dimana prosentasi meningkat sesuai pertumbuhan 

usia dan menghilangkan jam kerja yang sangat besar. Setiap hari para pekerja 

meubel menyelesaikan pekerjaan dalam posisi duduk yang lama tanpa 

sandaran. Rata-rata mereka duduk selama 2-3 jam. Mereka mulai bekerja dari 

jam 8 pagi sampai jam 4 sore dan diberi waktu untuk istirahat selama 1 jam. 

Ini menunjukkan bahwa sebagian besar dari para pekerja meubel bekerja 

dalam posisi duduk lama tanpa sandaran sangat berpotensi untuk terjadinya 
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nyeri gerak punggung bawah. Salah satu penyebab dari nyeri punggung bawah 

adalah spasme otot punggung bawah. 

Spasme itu sendiri berasal dari bahasa Inggris dari kata spasm, dari 

bahasa Prancis dari kata espasme, dari bahasa Latin dari kata spasmus, yang 

berarti memendek atau menarik. Spasme pada otot punggung bawah adalah : 

1) kontraksi otot pada punggung bawah yang tidak disadari dan tidak normal 

yang dapat meningkatkan frekuensi serangan nyeri pada punggung bawah, 2) 

suatu usaha dari otot yang bersifat sementara dan mendadak terkait dengan 

emosi atau sensasi (Meriam, 2007).  

Sedangkan nyeri punggung bawah adalah nyeri punggung bawah 

yang disebabkan oleh faktor dinamik, seperti : 1) tekanan abnormal pada 

punggung bawah yang normal, misalnya: beban terlalu berat atau waktu 

mengangkat beban terlalu lama sehingga otot mengalami ketegangan . 2) 

tekanan normal pada punggung bawah normal tapi tubuh tidak siap dalam 

menghadapi tersebut, misalnya: mengangkat beban diduga ringan ternyata 

berat sehingga tubuh tidak siap dan akhirnya menimbulkan ketegangan atau 

spasme otot punggung bawah (Santoso,1996). 

 

B. IDENTIFIKASI MASALAH 

Masalah ketegangan atau pemendekan otot punggung bawah sering 

dirasakan oleh setiap orang. Dimana keluhan pemendekan otot ditandai 

dengan adanya rasa nyeri dan kekakuan otot punggung bawah. Umumnya rasa 

nyeri disebabkan oleh karena aktivitas duduk tanpa sandaran dalam waktu 
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yang lama. Lama duduk tanpa sandaran akan menyebabkan otot-otot 

punggung bawah menjadi tegang dan dapat merusak jaringan lunak 

sekitarnya. Dan bila ini berlanjut terus menerus, akan meyebabkan penekanan 

pada bantalan saraf tulang belakang yang mengakibatkan hernia nucleus 

pulposus. Bila tekanan pada bantalan saraf pada orang yang berdiri dianggap 

100 %, maka orang yang tegak dapat menyebabkan tekanan pada bantalan 

saraf 140 %. Tekanan ini menjadi lebih besar lagi bila ia duduk dengan badan 

membungkuk ke depan dengan tanpa sandaran. Sedangkan orang yang duduk 

tegak tanpa sandaran lebih cepat letih karena otot-otot punggung bawah lebih 

tegang. Sementara orang yang duduk membungkuk kerja otot lebih ringan 

namun tekanan pada bantalan saraf lebih besar (anonim, 2003).    

 

C. BATASAN MASALAH 

Batasan masalah pada penelitian ini adalah nyeri punggung bawah 

yang diakibatkan oleh lama duduk tanpa sandaran yang dialami oleh Pekerja 

Meubel di Desa Karang Joho . 

 

D. PERUMUSAN MASALAH 

Apakah ada hubungan lama duduk tanpa sandaran terhadap resiko 

terjadinya nyeri punggung bawah pada Pekerja Meubel di Desa Karang Joho? 
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E. TUJUAN PENELITIAN 

1. Tujuan Umum  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan lama 

duduk tanpa sandaran terhadap resiko terjadinya nyeri punggung bawah 

pada pekerja Meubel di Desa Karang Joho. 

2. Tujuan Khusus 

• Mengetahui hubungan lama duduk tanpa sandaran terhadap resiko 

terjadinya nyeri gerak punggung bawah 

• Mengetahui tingkatan nyeri gerak punggung bawah pada pekerja 

meubel 

 

F. MANFAAT PENELITIAN 

1. Bagi Ilmu Pengetahuan 

Dari penelitian ini dapat untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan di 

bidang kesehatan dan keselamatan kerja, khususnya berkaitan dengan 

aktivitas maupun pekerjaan yang dilakukan dalam posisi duduk tanpa 

sandaran beresiko terjadinya nyeri punggung bawah.  

2. Bagi Pekerja 

Sebagai informasi bagi para pekerja meubel dimana dalam melaksanakan 

pekerjaan dengan posisi duduk tanpa sandaran  sangat berpotensi 

terjadinya nyeri gerak punggung bawah. 

3. Bagi peneliti 

Peneliti mendapatkan pengalaman dalam melakukan penelitian dan hasil 

dari penelitian dapat menjadi dasar untuk penelitian selanjutnya. 
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4.  Bagi pendidikan 

Memberi masukan pada institusi pendidikan mengenai faktor yang 

berhubungan dengan kejadian nyeri punggung bawah sehingga informasi 

ini dapat digunakan untuk menyusun langkah-langkah yang strategis untuk 

mencegah terjadinya nyeri punggung bawah yang diakibatkan oleh duduk 

lama tanpa sandaran yang dialami oleh pekerja Meubel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




