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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Nyeri punggung bawah (low back pain) adalah salah satu sindroma 

nyeri yang terjadi pada regio punggung bawah dengan penyebab yang sangat 

bervariasi antara lain: degenerasi, inflamasi, infeksi, metabolisme, neoplasma, 

trauma, konginetal, muskuloskletal, viserogenik, vaskuler, dan psikogenik, 

serta paska operasi (Sinaki dan Morki, 1996). Nyeri punggung bawah  

termasuk salah satu dari gangguan muskuloskeletal, gangguan psikologis dan 

akibat dari mobilisasi yang salah. Nyeri punggung bawah menyebabkan 

timbulnya rasa pegal, linu, ngilu, atau tidak enak pada daerah lumbal berikut 

sakrum. Nyeri punggung bawah diklasifikasikan kedalam 2 kelompok, yaitu 

kronik dan akut. Nyeri punggung bawah akut akan terjadi dalam waktu 

kurang dari 12 minggu. Sedangkan nyeri punggung bawah kronik terjadi 

dalam waktu 3 bulan. Nyeri punggung bawah adalah nyeri punggung bawah 

yang berasal dari tulang belakang, otot, saraf atau struktur lain pada daerah 

tersebut (Rakel, 2002). Dengan demikian nyeri punggung bawah adalah 

gangguan muskuloskeletal pada daerah punggung bawah yang disebabkan 

oleh berbagai penyakit dan aktivitas tubuh yang kurang baik. 

Nyeri punggung bawah merupakan problematik keluhan nyeri yang 

paling banyak ditemukan dan sangat mengganggu aktifitas kerja sehari-hari 

meskipun berbagai upaya penanggulangan dan penatalaksanaan terapi selalu 
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dikaji tetapi hasilnya masih belum optimal. Insiden nyeri punggung bawah 

yang paling banyak dijumpai pada pekerja atau karyawan sebagai akibat dari 

kelainan mekanika gerak atau postural yang berlangsung dalam jangka waktu 

lama (Brown and Makckler, 1999).  

Nyeri punggung bawah miogenik berhubungan dengan stress atau 

strain otot-otot punggung, tendon dan ligamen yang biasanya ada bila 

melakukan aktivitas sehari-hari secara berlebihan, seperti duduk atau berdiri 

terlalu lama juga mengangkat benda berat dengan cara yang salah. Nyeri 

bersifat tumpul, intensitas bervariasi seringkali menjadi kronik, dapat 

terlokalisir atau dapat meluas ke sekitar glutea. Nyeri ini tidak disertai dengan 

parestesi, kelemahan atau defisit neurologi. Bila batuk atau bersin nyeri tidak 

menjalar ke tungkai (Magee, 1990).  

Nyeri pungung bawah merupakan salah satu keluhan yang dapat 

menurunkan produktivitas manusia dan pernah dialami oleh 50% - 80% 

penduduk Negara industri, dimana prosentasenya meningkat sesuai 

pertumbuhan usia dan menghilangkan jam kerja yang sangat besar (Suharto, 

2005). Sekitar 11% - 12% pasien menjadi cacat akibat kasus ini dan 

kecenderungan untuk kambuh cukup tinggi yaitu sekitar 26% - 37%, sehingga 

menyebabkan penderita kembali tidak bekerja atau kurang produktif 

(Marpaung & Sjah, 2006). Kebanyakan kejadian nyeri punggung bawah tidak 

mengakibatkan kecacatan tapi menyebabkan gangguan aktivitas kerja. Di 

Inggris tahun 1993 menyebabkan 11% populasi kerja terganggu aktivitas 

kerjanya sampai 4 minggu karena nyeri punggung. Lebih dari 50% penderita 
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nyeri punggung membaik dalam 1 minggu, sementara lebih dari 90% merasa 

lebih baik dalam 8 minggu. Sisanya sekitar 5% mengalami keluhan yang 

berlanjut sampai lebih dari 6 bulan. 

Dilihat dari data yang dikumpulkan dari penelitian Pusat Riset dan 

Pengembangan Ekologi Kesehatan, Departemen Kesehatan. Penelitian ini 

melibatkan 800 orang dari 8 sektor informal di Tanah Air. Hasilnya 

menunjukkan, gangguan muskuloskeletal dialami oleh sekitar 31,6% petani 

kelapa sawit di Riau, 21% perajin wayang kulit di Yogyakarta, 18% perajin 

onix di Jawa Barat, 16,4% penambang emas di Kalimantan Barat, 14,9% 

perajin sepatu di Bogor, dan 8% perajin kuningan di Jawa Tengah. Perajin 

batu bata di Lampung dan nelayan di DKI Jakarta adalah kelompok pekerja 

yang paling banyak menderita gangguan muskuloskeletal, masing-masingnya 

sekitar 76,7% dan 41,6%. Dan rata-rata semua pekerja mengeluhkan nyeri di 

punggung, bahu, dan pergelangan tangan (Herryanto, 2004). Di negara 

industri seperti Indonesia, nyeri punggung banyak menyerang pekerja usia 

produktif sekitar 20-40 tahun (Arda, 2007).  

Ditinjau dari segi ekonomi, nyeri punggung bawah banyak sekali 

membawa kerugian bagi penderita maupun negara oleh karena meningkatnya 

angka absensi ditempat dia bekerja  dan biaya pengobatannya akan besar 

sekali, dikarenakan pengobatan yang berpindah-pindah dari satu dokter 

kedokter yang lain, dari ahli  ke ahli, dari klinik ke klinik sungguh akan 

menelan biaya yang tidak sedikit. Di Inggris misalnya, pengobatan nyeri 

punggung bawah ini pertahun memakan biaya sebesar 200 juta poundsterling 
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(Rachma, 2002). Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 

diseluruh aspek kehidupan masyarakat terutama dalam bidang kesehatan, 

diikuti pula dengan bertambahnya masalah kesehatan dikalangan masyarakat 

yang berupa gangguan gerak fungsional yang mengakibatkan aktifitas 

fungsional dalam kehidupan sehari-hari menjadi terganggu. Terganggunya 

aktivitas fungsional itu di karenakan otot-otot di daerah punggung bagian 

bawah nyeri dan spasme. 

Faktor resiko terjadinya nyeri punggung bawah karena tegangnya 

postur tubuh, obesitas, kehamilan, faktor psikologi dan beberapa aktivitas 

yang dilakukan dengan tidak benar seperti mengangkat barang yang berat dan 

berdiri yang lama. Otot yang tegang terus menerus akan menimbulkan rasa 

pegal (dull ache), misalnya sikap duduk, tidur, berjalan, atau berdiri yang 

salah (berdiri lama). Untuk kasus berdiri dalam jangka waktu yang lama, 

sebenarnya tubuh hanya bisa mentolerir tetap berdiri dengan satu posisi hanya 

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

jaringan akan berkurang dan akhirnya tekanan otot meningkat dan timbul rasa 

tidak nyaman pada daerah punggung (Arnita, 2006).  

Punggung harus bekerja nonstop 24 jam sehari. Dalam posisi duduk, 

berdiri (mengerjakan pekerjaan rumah tangga, berjalan) bahkan tidur, 

punggung harus bekerja keras menyangga tubuh kita. Bisa dibayangkan , jika 

kita tak jeli menjaga kesehatan punggung, maka nyeri punggung atau nyeri 

tulang belakang (backpain) pun menimpa. Angka kejadian backpain memang 

termasuk tinggi. Gatam memberi ilustrasi, menurut studi di Amerika Serikat, 
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80% manusia yang pernah mencapai usia 50 Tahun, sekali dalam hidupnya 

pasti pernah mengalami backpain. Ini yang menyebabkan nyeri punggung lalu 

menjadi masalah dibanyak negara, karena seringkali mempengaruhi 

produktivitas kerja (Gatam, 2006).  

Sebenarnya, ada dua tipe situasi yang bisa menyebabkan seseorang 

mulai mengalami nyeri punggung atau cedera saat bekerja. Pertama, cedera 

non-kecelakaan. Pada tipe ini, nyeri timbul sebagai hasil dari aktivitas normal 

dan keperluan kerja. Kurangnya gerak badan, aktivitas jangka panjang, dan 

letih merupakan kontributor utama dalam menyebabkan cedera ini. Cedera 

tipe ini bisa saja terjadi akibat duduk di sebuah kursi kantor atau berdiri hanya 

pada satu posisi untuk jangka waktu yang lama. Adapun tipe yang kedua 

adalah cedera karena kecelakaan. Cedera ini terjadi saat ada insiden 

mendadak ketika bekerja. Misalnya saja, beban yang sedang diangkat 

bergeser atau meluncur, tergelincir dan jatuh menimpa badan. Kecelakaan ini 

bisa mengguncang leher, punggung dan tulang sendi lainnya yang 

menyebabkan ketegangan otot dan merobek jaringan lunak di punggung 

(Herryanto, 2004). Salah satu pemicu nyeri punggung adalah posisi duduk 

atau berdiri dalam jangka waktu lama, atau suatu gerakan yang sama yang 

dilakukan terus menerus, yang mengakibatkan otot kaku (spasme) (Arda, 

2007).  

Fenomena diatas sekarang ini juga terjadi pada para pekerja. Lamanya 

jumlah jam bekerja mengakibatkan aktivitas kasir lebih banyak dihabiskan 

dengan berdiri. Hasil dari wawancara kepada  para pekerja kasir di goro 
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assalaam (hypermarket) rata-rata 6 – 8 jam mereka bekerja dalam sehari. 

Jadwal masuk kerja secara umum dimulai dari jam 7 pagi sampai dengan jam 

9 malam, tapi dalam selang waktu tersebut dibagi dalam empat shif. Yaitu 

shif pertama dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore, shif ke dua dari jam 9 pagi 

sampai jam 5 sore, shif ke tiga dari jam 11 pagi sampai jam 7 malam, dan shif 

ke empat dari jam 1 siang sampai jam 9 malam. Selama bekarja diberikan 

waktu istirahat selama 2 kali dalam empat shif tersebut. Hari sabtu dan 

minggu customer yang datang lebih banyak, hal ini menyebabkan pekerja 

kasir bekerja dengan posisi berdiri lebih lama dari hari biasanya. Situasi 

tersebut merupakan salah satu penyebab terjadinya keluhan nyeri punggung 

bawah pada pekerja kasir semakin bertambah. Dari gambaran diatas jelas 

terlihat bahwa sebagian besar aktivitas kasir dihabiskan dengan posisi berdiri 

yang lama saat bekerja. Hal ini merupakan faktor risiko terjadinya nyeri 

punggung bawah miogenik pada pekerja kasir.  

Berdiri lama dengan posisi yang salah akan menyebabkan otot-otot 

punggung menjadi tegang dan dapat merusak jaringan lunak sekitarnya. Dan, 

bila ini berlanjut terus, akan menyebabkan penekanan pada bantalan saraf 

tulang belakang yang mengakibatkan hernia nukleus pulposus. Oleh karena 

itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui secara spesifik apakah ada 

hubungan posisi berdiri lama saat bekerja dengan prevalensi keluhan nyeri 

punggung bawah pada kasir. 
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B. Identifikasi Masalah 

Penyebab nyeri punggung bawah (LBP) antara lain karena: 

Spondylogenik, neurogenik, viscerogenik, vasculogenik dan psikogenik. LBP 

spondylogenik atau musculoskeletal/miogenik merupakan penyebab 

terbanyak yang sering terjadi. Nyeri punggung bawah miogenik merupakan 

nyeri di sekitar punggung bawah yang disebabkan oleh gangguan atau 

kelainan pada unsur muskuloskeletal tanpa disertai gangguan neurologis 

antara vertebra thorakal 12 sampai dengan bawah pinggul atau anus 

(Paliyama, 2003). Nyeri punggung bawah hampir 70% karena sprain atau 

strain di area lumbal, 10% ada hubungannya dengan degenerasi discus dan 

facet, 4% karena hernia discus, 3% karena spinal stenosis (Hills, 2006). Lebih 

kurang 90% nyeri punggung bawah disebabkan karena pada stuktur anatomi 

normal yang digunakan secara berlebihan atau akibat dari trauma, yang 

menimbulkan stress atau strain pada otot, tendon, dan ligament (Borenstein & 

Wiesel, 2004). Biasanya berhubungan dengan aktifitas sehari-hari yang 

berlebihan dan dilakukan dengan tidak benar, misalnya : mengangkat beban 

yang berat dengan cara yang salah, berdiri dalam waktu yang lama atau duduk 

dengan posisi yang salah (Magee, 1999).  

Berdiri dalam jangka waktu yang lama, dengan posisi yang sama 

memiliki batas waktu 20 menit. Jika lebih dari batas waktu tersebut, maka 

perlahan-lahan elastisitas jaringan akan berkurang, otot menjadi tegang, dan 

rasa tidak nyaman pada daerah punggung bawah (Arnita, 2006).   
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Otot yang tegang terus menerus akan menimbulkan rasa pegal (dull 

ache), misalnya sikap duduk, tidur, berjalan, atau berdiri yang salah. Keadaan 

tegang mental juga akan menyebabkan nyeri otot yang dikenal sebagai nyeri 

myogenik, yaitu nyeri yang tidak wajar dan tidak sesuai dengan distribusi 

saraf serta dermatom dengan reaksi yang sering berlebihan. Selama bekerja, 

kebutuhan peredaran darah dapat meningkat sepuluh sampai dua puluh kali. 

Meningkatnya peredaran darah pada otot-otot yang bekerja, memaksa jantung 

untuk memompa darah lebih banyak. Saat berdiri lama, otot cenderung 

bekerja statis, kerja otot statis ini ditandai oleh kontraksi otot yang lama yang 

biasanya sesuai dengan sikap tubuh. Tidak dianjurkan untuk meneruskan 

kerja otot statis dalam jangka waktu yang lama karena akan menimbulkan 

rasa nyeri (Effendi, 2007).  

 

C. Pembatasan Masalah 

Membatasi suatu masalah yang akan diteliti adalah penting, disamping 

itu juga dapat membantu mencapai sasaran pembahasan sebagaimana yang 

diharapkan serta menghemat waktu, biaya dan tenaga yang ada. Di dalam 

penulisan ini, maka penulis membatasi masalah penelitian ini yaitu pekerja 

kasir dengan aktivitas berdiri lama saat bekerja yang bisa menyebabkan nyeri 

punggung bawah miogenik di pusat perbelanjaan Goro Assalaam Surakarta.  
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D. Perumusan Masalah 

Sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian ini agar lebih terarah dan 

mencapai sasaran yang diharapkan, maka perlu dirumuskan lebih dahulu 

masalah-masalah yang akan dibahas. Penulis merumuskan masalah yang akan 

diteliti adalah “Apakah ada hubungan antara berdiri lama dengan terjadinya 

keluhan nyeri punggung bawah miogenik pada kasir ?” 

 

E. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan posisi berdiri 

lama dengan keluhan nyeri punggung bawah miogenik pada kasir di pusat 

perbelanjaan Goro Assalaam Hypermarket. 

 

F. Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi : 

1. Ilmu Pengetahuan  

Memperkaya khasanah Ilmu Pengetahuan di bidang keselamatan dan 

kesehatan kerja (K3). Khususnya berkaitan dengan pekerja-pekerja yang 

beresiko menimbulkan nyeri pada punggung bawah.  

2. Pendidikan  

Memberi masukan pada institusi pendidikan tentang faktor-faktor yang 

berhubungan dengan kejadian nyeri punggung bawah pada pekerja 

sehingga informasi ini dapat digunakan untuk menyusun langkah-langkah 

strategi dalam mencegah terjadinya nyeri punggung bawah miogenik 
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yang diakibatkan oleh berdiri lama pada saat bekerja melalui 

pengembangan kurikulum yang memperhatikan dampak pada kesehatan 

karyawan. 

3. Pengusaha  

Sebagai bahan masukan dan kajian bagi pengusaha dalam meningkatkan 

kesehatan pekerjanya dan untuk meningkatkan produktifitas kerja.  

4. Tenaga Kerja  

Sebagai bahan masukan agar pekerja dapat melakukan pekerjaanya tanpa 

menimbulkan resiko bagi kesehatannya.  

5. Peneliti 

Peneliti mendapat pengalaman dalam melakukan penelitian dan hasil 

penelitian dapat menjadi dasar untuk penelitian selanjutnya. 




