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ABSTRAK 
 

PROGRAM STUDI DIV FISIOTERAPI 
FAKULTAS ILMU KESEHATAN 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 
SKRIPSI,   MARET 2012 

RENDRA GITA AULIA MAHUQI HALKIM 
“MODEL KORSET DENGAN BAHAN DASAR SUPPORT BAMBU 
UNTUK MENGURANGI NYERI LBP PADA PENGEMUDI BUS DI KOTA 
SURAKARTA” 
( Dibimbing oleh : Totok Budi S, SSTFT, MPH. dan Wijianto, SSTFT ) 
 
TERIDIRI : V BAB, 52 HALAMAN, 6 TABEL, 8 GAMBAR 

Permasalahan keluhan nyeri punggung bawah atau LBP adalah manifestasi 
dari keadaan patologik yang terjadi pada jaringan-jaringan di area pinggang, 
banyak faktor yang bisa memicu terjadinya nyeri punggung bawah ini, salah satu 
yang banyak terjadi di masyarakat adalah akibat dari faktor-faktor mekanik yang 
sangat membebani tulang punggung bagian bawah, salah satu contohnya adalah 
dengan duduk dalam jangka waktu yang lama dan dalam kondisi yang statis, 
fenomena ini terjadi pada pengemudi kendaraan bermotor seperti bus. 

Posisi duduk dalam jangka waktu yang lama dan dalam keadaan yang 
statis akan sangat membebani tulang punggung bawah dan akan menimbulkan 
rasa pegal dan lelah pada area pinggang, hal ini akan diperberat ketika pengemudi 
duduk dengan posisi yang salah atau tidak sesuai postur, maka akan terjadi 
ketegangan pada otot-otot daerah pinggang, sehingga rasa lelah akan muncul 
dengan cepat, dan jika terus berulag-ulang dengan kondisi seperti itu maka rasa 
nyeri akan timbul. 

Penerapan modalitas untuk mengurangi nyeri punggung bawah ini harus 
diterapkan, salah satunya dengan menggunakan korset, selain untuk mngurangi 
nyeri korset juga untuk mengoreksi postur yang salah pada pengemudi bus, jadi 
selain untuk alat terapi korset juga digunakan sebagai alat pencegahan, akan tetapi 
tidak dianjurkan pemakaian korset ini secara terus menerus karena akan 
berdampak negative untuk tulang punggung bawah, diperlukan sebuah 
pemahaman dan edukasi yang tepat dari terapis agar hasil yang diharapkan 
tercapai. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah model korset dengan 
bahan dasar support bamboo dapat mengurangi nyeri LBP pada pengemudi bus, 
dengan menggunakan jenis penelitian Quasi Eksperimental, adapun jenis desain 
penelitiannya adalah pre and post tes, teknik pengambilan sample secara 
Purposive sampling, jumlah sample sebanyak 30 responden, analisa data 
menggunakan statistik Parametric dengan metode Uji Beda ( T test ), Hasil yang 
diperoleh yaitu harga t hitung lebih besar dari harga t table (9,672>2,000), 
sehingga Ho ditolak dan Ha ditrima, artinya ada pengurangan tingkat nyeri setelah 
memakai korset dengan bahan dasar support bambu. 
 
Kata kunci : Korset bambu, Nyeri punggung bawah, Pengemudi bus. 



BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Nyeri punggung bawah atau Low Back Pain (LBP) merupakan 

manifestasi keadaan patologik yang dialami oleh jaringan atau alat tubuh yang 

merupakan bagian pinggang atau yang ada di dekat pinggang. Dalam 

menangani nyeri punggung bawah tersebut kecuali menghilangkan rasa 

nyerinya sedapat mungkin juga menghilangkan keadaan patologiknya, 

sehingga dengan demikian walaupun etiologi LBP dapat bervariasi dari yang 

paling ringan  (misalnya: kelelahan otot) sampai yang paling berat (misalnya: 

tumor ganas) tetapi sebagian besar LBP di masyarakat adalah akibat adanya 

faktor mekanik yang tidak menguntungkan tulang punggung bagian bawah 

dalam fungsinya untuk menjaga posisi tegak tubuh (statika) maupun dalam 

fungsinya selama pergerakan tubuh (dinamika) (Idyan, 2007). 

Akan tetapi bahan bambu kadang-kadang memiliki keterbatasan, 

faktor-faktor yang mempengaruhi bahan bambu, antara lain : (1) sifat fisik 

bambu yang kadang susah untuk dibentuk, (2) variasi dimensi ketebalan 

bambu, (3) variasi panjang tiap-tiap ruasnya. (Krisdianto dkk, 2007) 

 

B. Identifikasi masalah 

Istilah ”Nyeri Punggung Bawah” erat kaitannya dengan pekerjaan 

sopir. Karena aktifitas sehari-hari dihabiskan dalam posisi duduk dalam 

kondisi statik dan gerakan-gerakan yang sifatnya monoton serta dituntut selalu 



berkonsentrasi dalam mengendalikan kendaraan. Kondisi tersebut dapat 

menyebabkan kelelahan dan otot-otot pinggang menjadi tegang, sehingga 

menyebabkan aliran darah ke otot punggung bawah yang mengangkut oksigen 

menjadi terhambat dan otot kekurangan oksigen yang berakibat timbulnya 

nyeri pada area punggung bawah (Santoso, 2008). 

Lumbal corset merupakan alat bantu yang dipakai pada tubuh terutama 

pada daerah pinggang yang berfungsi sebagai penyangga tubuh agar lebih 

stabil dan terasa nyaman saat aktifitas kerja berlangsung, lumbal corset 

direkomendasikan kepada orang-orang dengan keluhan LBP sebagai 

stabilisasi pada bagian lumbal, untuk memfasilitasi gerakan-gerakan 

membungkuk, dan untuk mengurangi nyeri. (Vogt et all, 2000). 

 

C. PEMBATASAN MASALAH 

Telah diuraikan diatas bahwa penyebab timbulnya keluhan-keluhan 

nyeri pada penderita LBP dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Di dalam 

penulisan penelitian ini penulis hanya membatasi pada penulisan tentang 

model corset dengan bahan dasar support bambu untuk mengurangi nyeri LBP 

pada pengemudi bus. 

 

D. PERUMUSAN MASALAH 

Apakah korset dengan support bambu lebih mampu mengurangi nyeri 

dan lebih nyaman dipakai dibandingkan dengan corset almunium. 

E. TUJUAN PENELITIAN 



Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model korset 

dengan bahan dasar support yang terbuat dari bambu terhadap pengurangan 

nyeri pada pengemudi bus. 

 

F. MANFAAT PENELITIAN 

1. Bagi pendidikan 

Adalah dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dibidang 

keselamatan kerja, khususnya bagi pekerjaan-pekerjaan yang beresiko 

menimbulkan nyeri punggung bawah. 

2. Bagi pembangunan 

Memberikan sebuah informasi kepada instansi-instansi dan para pekerja 

yang ad didalamnya yang berpotensi menderita nyeri punggung bawah, 

dan meningkatkan kesadaran dalam penggunaan lumbal corset saat 

bekerja serta posisi tubuh yang benar saat bekerja. 

3. Bagi peneliti 

Menambah pengetahuan, wawasan, dan pengalaman dalam 

mengembangkan diri serta mengabdikan diri pada dunia kesehatan 

khususnya di bidang Fisioterapi. 

 



G. KERANGKA TEORI 

1. Anatomi Terapan  

a. Anatomi Vertebra Lumbal, Hip, dan Sacrum 

Duduk adalah suatu posisi tubuh torso vertikal dengan beban 

badan bertumpu pada area gluteal. Duduk dapat dimanfaatkan 

untuk beristirahat jika dalam posisi dan jangka waktu yang tepat. 

Dibanding dengan berdiri, duduk memberikan kenyamanan dan 

kestabilan. Duduk dengan posisi yang baik adalah postur tubuh 

dengan kepala tegal, lengan dan tungkai rileks serta dapat 

memberikan stabilitas yang baik. Hip membentuk sudut 110o untuk 

mengurangi tekanan pada diskus intervertebra, lutut ditekuk dengan 

sudut 90o dengan kaki bertumpu pada lantai. Lengkungan fisiologis 

pada tulang belakang tetap dipertahankan yaitu lordosis servikalis, 

kyphosis thorakalis dan lordosis lumbalis, agar dicapai postur yang 

baik. Posture yang baik adalah postur tidak memerlukan tenaga, 

tidak melelahkan, tidak menimbulkan nyeri, yang dapat 

dipertahankan untuk jangka waktu tertentu dan secara estetis 

memebrikan penampilan yang dapat diterima.  

b. Biomekanik Pinggang Bawah  

Sendi thoracolumbal adalah sendi yang dibentuk oleh 

vertebra Th 12 dan D1. Secara umum keduanya berfungsi statis, 

kinetis, keseimbangan dan perlindungan. Pada fungsi statis tulang 

belakang mempertahankan posisi tegak melawan gravitasi dengan 



energi sekecil mungkin sehingga membentuk sikap tubuh tertentu. 

Fungsi kinetis merupakan rangkaian alat gerak yang 

memungkinkan terjadi gerakan. Fungsi keseimbangan turut aktif 

mempertahankan karakteristik berat tubuh pada posisi tetap pada 

tulang Sacrum 2 saat berdiri. Fungsi proteksi ialah melindungi 

organ dan jaringan penting seperti sumsum tulang belakang, akar 

saraf, pembuluh darah. Pada tulang belakang terdapat segmen 

gerak yang disebut segmen junghans terdiri dari diskus 

intervertebralis, korpora, sendi faset, ligamenta, foramen 

intervertebralis beserta isinya, kanvalis verterbralis dan otot 

paravertebralis.  

c. Nyeri Punggung Bawah / LBP 

1) Definisi  

Low Back Pain adalah nyeri yang dirasakan daerah 

punggung bawah, dapat merupakan nyeri local maupun nyeri 

radikuler atau keduanya. Nyeri ini terasa diantara sudut iga 

terbawa sampai lipat bokong bawah yaitu di daerah lumbal 

atau lumbo-sakral dan sering disertai dengan penjalaran nyeri 

kearah tungkai dan kaki. LBP yang lebih dari 6 bulan disebut 

kronik (Wagiu, 2005)   



2) Etiologi  

a) Miogenik  

Berhubungan dengan stress/ strain otot-otot 

punggung, tendon dan ligament yang biasanya ada bila 

melakukan aktivitas sehari-hari secara berlebihan, seperti 

mengangkat beban berat dengan cara yang salah, posisi 

berdiri/duduk lama dengan cara yang sala. Nyeri dapat 

bersifat tumpul, intensitas bervariasi seringkali menjadi 

kronik, dapat terlokalisir atau meluas sekitar glutea. Nyeri 

ini tidak disertai parestesi, deficit neurologi. Bila bentuk 

atau bersin nyeri tidak menjalar ke tungkai. Masalah nyeri 

pinggang yang timbul akibat aktivitas yang berlebihan 

dalam waktu lama akan menyebabkan ketegangan pada 

otot, nyeri, keterbatasan mobilitas sendi lumbal.  

 

2. Posisi duduk pada pengemudi bus  

a. Posisi duduk 

Posisi duduk saat mengemudi  sangat berpengaruh terhadap 

kenyamanan, keamanan, dan kesigapan dalam mengendalikan 

kendaraan. Posisi duduk yang salah sering memicu keluhan yang 

bias berakibat terganggunya postur tubuh.  



b. Mekanisme nyeri  

Banyak orang yang menderita sakit punggung ternyata 

bermula dari kebiasaan salah yang mereka lakukan. Duduk dalam 

jangka waktu yang lama dengan posisi yang salah dapat 

menyebabkan nyeri pinggang bawah. Bekerja sebagai pengemudi 

bus tidak terlepas aktivitasnya dilakukan dengan duduk yang lama. 

Punggung sangat sensitive terhadap ketegangan otot akibat stress 

sehari-hari. Dalam keadaan lemah dan kaku otot punggung 

mengalami spasme (kejang). Kondisi ini menyebabkan aliran darah 

yang mengangkut oksigen menjadi terhambat, sehingga otot 

kekurangan oksigen. Akibatnya, penderita mengalami nyeri yang 

semakin parah jika tidak segera ditangani.  

3. Intervensi 

Menurut Cailliet ( 1981) tujuan pemberian corset lumbal pada 

penderita nyeri punggung bawah adalah : 

1. Memberikan stabilisasi secara pasif pada struktur vertebra lumbal. 

2. Mengurangi gerakan punggung bawah. 

3. Koreksi postur terutama postur yang bersifat non struktural. 

 



H. KERANGKA BERPIKIR  
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I. KERANGKA KONSEP 

 

Gambar  Skema Kerangka Konsep 

 

J. HIPOTESIS 

 Pernyataan Hipotesis 

 Pada penelitian ini hipotesis yang akan dibuktikan adalah : 

Ada pengaruh pemberian corset lumbal berbahan dasar support 

bambu terhadap pengurangan nyeri punggung bawah serta lebih nyaman 

dalam pemakaiannya pada pengemudi bus. 

 

K. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan jenis quasi eksperimental yaitu suatu 

eksperimen yang belum atau tidak memiliki ciri-ciri rancangan eksperimen 

sebenarnya ( Notoatmodjo, 2009 ) 

Pengolahan data bertujuan untuk menguji ada tidaknya perbedaan 

pengaruh pemberian Corset lumbal berbahan dasar support bamboo terhadap 

pengurangan nyeri punggung bawah pada pengemudi bus. 
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L. POPULASI DAN SAMPEL 

1. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang 

mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya, meliputi 

seluruh karakteristik yang dimiliki oleh objek atau subjek itu (Sugiyono, 

2005). Populasi dalam penelitian ini adalah sopir bus didaerah Surakarta 

yang masih aktif mengemudikan bus setiap hari. 

2. Sampel adalah sebagian yang diambil dari keseluruhan objek dianggap 

mewakili keseluruhan populasi (Notoatmojo, 2002). Sample dari 

penelitian ini adalah para pengemudi bus didaerah Surakarta yang berasal 

dari PO. Rajawali dan PO. Budi Jaya dengan rute perjalanan Solo-

Boyolali, Solo-Semarang, dan Solo-Bandung. Tehnik pengambilan sample 

secara purposive sampling yaitu dalam menetapkan sample berdasarkan 

ciri-ciri dan karakteristik tertentu yang telah ditetapkan (Notoatmojo, 

2005). 

1) Kriteria inklusi (penerimaan) sebagai berikut : 

a. Subjek dinyatakan tidak mempunyai komplikasi penyakit lain yang 

dapat menyebabkan nyeri punggung bawah ( ginjal dan gangguan 

neurologis). 

b. Lama bekerja minimal 1 tahun. 

c. Jam kerja perhari minimal 2,5 jam, dan  rutin sebagai pengemudi. 

d. Tidak pernah mengalami trauma pada pinggang. 

e. Subjek kooperatif dalam penelitian ini. 



2) Kriteria Eksklusi (penolakan) sebagai berikut : 

a. Subjek bukan pengemudi tetap. 

b. Subjek yang mempunyai pekerjaan ganda (selain sopir). 

c. Subjek sudah memiliki riwayat sakit pinggang sebelum bekerja 

menjadi sopir. 

3)  Kriteria pengguguran ( drop out ) 

a. Penderita tidak mengikuti prosedur penelitian dengan baik. 

 

M. INSTRUMENT PENELITIAN 

1. Variabel Penelitian 

Variabel bebas  :  Corset Lumbal dengan support bambu. 

Variabel terikat  :  Nyeri punggung bawah akibat pekerjaan sebagai 

pengemudi. 

2. Subjek Penelitian  

Subjek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengemudi 

yang masih aktif dalam mengemudikan bus. 

3. Alat Penelitian 

Alat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala Verbal 

Analog Scale (VAS) yang digambarkan dengan garis lurus, dengan ukuran 

0-10, 0 = tidak nyeri, 10 = nyeri tak tertahankan. 

 

         0       100 



N. DEFINISI KONSEPTUAL 

a. Pengemudi bus 

Pengemudi bus atau sopir adalah orang yang pekerjaanya 

mengemudikan bus atau orang yang secara langsung mengawasi calon 

pengemudi yang sedang belajar mengemudikan bus ( wikipedia, 2008 ). 

b. Nyeri punggung bawah 

Nyeri punggung bawah adalah termasuk salah satu dari gangguan 

muskuloskeletal, gangguan psikologis dan akibat dari mobilisasi yang 

salah. Nyeri punggung bawah menyebabkan timbulnya rasa pegal, linu, 

ngilu, atau rasa tidak enak pada daerah lumbal dan sakrum. Nyeri 

punggung bawah diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu kronik dan 

akut. Nyeri punggung bawah akut akan terjadi dalam waktu kurang dari 

dua belas minggu, sedangkan nyeri punggung bawah kronik akan terjadi 

dalam waktu tiga bulan (Zamna, 2007). 

c. Corset lumbal 

Lumbal corset merupakan alat pelindung diri akibat kerja yang 

mencegah terjadinya cidera pada jaringan otot saat melakukan aktifitas, 

Corset lumbal sendiri terbuat dari bahan elastis dan berpori sehingga tidak 

panas saat dipakai, dan diberi support atau penyangga pada bagian 

belakang berupa plat almunium pada kedua sisi vertebra dengan panjang 

30-40 cm. Untuk ukuran Corset lumbal bervariasi, ada ukuran S dengan 

lingkar perut 75-90 cm, ukuran M dengan lingkar perut 90-105 cm, ukuran 

L dengan lingkar perut 105-115 cm ( Ichwandari, 2007 ). 



O. DEFINISI OPERASIONAL 

a. Pengemudi bus 

Pengemudi bus atau sopir adalah orang yang pekerjaanya 

mengemudikan bus dengan jarak dan waktu tertentu yang relatif lebih 

lama dibanding dengan orang lain. 

b. Nyeri punggung bawah 

Nyeri punggung bawah adalah termasuk salah satu dari gangguan 

muskuloskeletal, gangguan psikologis dan akibat dari mobilisasi yang 

salah. Nyeri punggung bawah menyebabkan timbulnya rasa pegal, linu, 

ngilu, atau rasa tidak enak pada daerah lumbal dan sakrum, dan bisa 

diukur menggunakan skala pengukuran nyeri, misal : Verbal Analog Scale 

(VAS), dan skala ini yang akan dipakai oleh peneliti untuk menentukan 

derajat nyeri yang diderita oleh responden, dengan cara menanyakan pada 

mereka seberapa derajat nyerinya, dengan terlebih dahulu diberi 

pengertian tentang penggunaan skala ini. 

c. Corset Lumbal 

Corset lumbal adalah suatu alat terapi sekaligus sebagai alat 

pencegahan dan perlindungan diri akibat kerja, pemakaian corset lumbal 

ini bertujuan untuk mengurangi nyeri, untuk mengkoreksi postur yang 

salah, dan untuk meminimalkan terjadinya cidera pada jaringan otot saat 

melakukan aktifitas, korset sendiri dibagi menjadi 2 : (1) korset almunium, 

yaitu korset dengan bahan support plat almunium yang ditaruh di bagian 

belakang pada kedua sisi vertebra, (2) korset bambu, yaitu korset dengan 



bahan support bilah bambu yang ditaruh di bagian belakang pada kedua 

sisi vertebra, dan korset jenis yang kedua ini yang akan diteliti oleh 

peneliti. 

 

P. TEHNIK ANALISA DATA 

Data diperoleh dengan menggunakan kuesioner kepada responden, 

data yang didapat dari responden merupakan data yang dikategorikan, 

pengolahan data dilakukan dengan analisis data statistik parametrik dengan 

metode Uji beda ( T test ). 

 

Q. PEMBAHASAN  

A. Karakteristik Subyek Penelitian 

Penurunan tingkat nyeri yang terjadi pada penelitian ini pada setiap 

orang hasilnya berbeda-beda tergantung dari kondisi tubuh masing-masing 

dan juga ada beberapa faktor yang bisa berpengaruh seperti berikut : 

a. Karakteristik Subyek Penelitian berdasarkan Usia 

Pada orang-orang yang sudah memiliki usia lanjut akan lebih 

rentan terjadi nyeri punggung bawah karena jaringan-jaringan pada tubuh 

yang dahulu sewaktu masih muda kuat untuk mempertahankan diri kini 

sudah mulai berkurang. 

b. Karakteristik responden berdasarkan indeks massa tubuh 

Faktor yang selanjutnya adalah faktor index massa tubuh, pada 

faktor ini hamper pada sebagian orang yang memiliki index massa tubuh 



dalam kategori gemuk mengalami nyeri punggung bawah, ini dikarenakan 

otot-otot penyangga pada punggung bawah bekerja keras untuk 

mempertahankan berat badan yang berlebih, dan juga tekanan-tekanan 

pada intervertebra yang tinggi bisa mengakibatkan resiko terjadinya nyeri 

punggung bawah, kasus ini juga terjadi pada responden-responden dalam 

penelitian ini. 

c. Karakteristik responden berdasarkan lama bekerja 

Salah satu faktor yang juga mempengaruhi dalam timbulnya nyeri 

punggung bawah adalah frekuensi lama bekerja, dalam penelitian ini 

tercatat bahwa rata-rata pengemudi bus yang menjadi responden dalam 

penelitian ini menghabiskan waktu kurang lebih 12 jam/hari untuk berada 

diatas bangku kemudi mereka, ini jelas sangat membebani kerja otot-otot 

punggung bawah mereka, maka wajar jika mereka mengalami nyeri 

punggung bawah. 

d. Karakteristik responden sebelum dan sesudah menggunakan 

korset 

Berdasarkan pada tabel-tabel yang sudah dijabarkan di bab 

sebelumnya didapatkan bahwa terdapat penurunan tingkat nyeri, dilihat 

dari hasil rata-rata sebelum menggunakan korset dengan bahan dasar 

support bambu, nilai rata-rata sebelum ( 
−

1x  = 64,534 ), dan nilai rata-rata 

sesudah menggunakan korset (
−

2x = 36,700).  

Faktor lain sebagai penyebab LBP adalah kondisi kesehatan yang 

buruk, masalah psikologik dan psikososial, arthritis degenerative, 



merokok, skoliosis mayor (kurvatura lebih dari delapan puluh derajat), 

obesitas tinggi badan yang berlebihan, hal yang berhubungan dengan 

pekerjaan seperti duduk dan mengemudi dalam waktu yang lama, duduk 

atau berdiri berjam-jam (posisi tubuh kerja yang static), getaran, 

mengangkat, membawa beban, menarik beban, membungkuk, memutar, 

dan kehamilan (Sadeli HA, tjahjono B. 2001, dan Feske SK, Greenberg 

SA. 2003). 

Dalam posisi berkendaraan pun harus memperhatikan ketahanan 

tubuh. Jangan berkendara lebih dari 2,5 jam karena inilah waktu maksimal 

yang masih bisa dijalani tubuh. Namun variable waktu ini dapat berkurang 

bila pengendara tidak memiliki daya tahan tubuh yang baik akan posisi 

berkendara yang salah (Sukarto, 2007). 

e. Model Korset Dengan Bahan Dasar Support Bambu Untuk 

Mengurangi Nyeri LBP Pada Pengemudi Bus 

1. Lumbar Corset 

Banyak factor yang bisa mengakibatkan timbulnya nyeri 

punggung bawah dan banyak pula modalitas-modalitas yang bisa 

diterapkan untuk mengurangi nyeri punggung bawah. Namun pada bab 

ini peneliti hanya akan membahas pengurangan nyeri punggung bawah 

dengan menggunakan korset. Hal ini disesuaikan dengan variable 

dalam penelitian yaitu korset lumbal dan nyeri punggung bawah. 

Berdasarkan hasil pengolahan data pada bab IV didapatkan 

hasil analisa data pada penelitian ini dengan menggunakan uji 



parametric dengan metode Uji Beda ( T-test ) yaitu harga t tabel ( 

9,672>2,000), yang berarti Ho (tidak terdapat perbedaan nilai nyeri 

LBP) ditolak dan Ha (terdapat perbedaan nilai nyeri LBP) diterima, 

artinya terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara nyeri 

punggung bawah sebelum memakai korset dan sesudah memakai 

korset dengan bahan dasar support bambu.  

2. Nyeri punggung bawah 

Dari pengolahan data penelitian pada bab sebelumnya 

didapatkan bahwa dari 30 responden semuanya mengalami penurunan 

tingkat nyeri setelah memakai korset dengan bahan dasar support 

bambu walaupun tingkat penurunan nyeri tersebut pada tiap-tiap 

responden berbeda-beda karena tergantung dari kondisi tubuh masing-

masing 

Nyeri punggung bawah atau low back pain (LBP) adalah 

termasuk salah satu dari gangguan musculoskeletal, gangguan 

psikologis dan akibat dari mobilisasi yang salah. LBP menyebabkan 

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

berikut sacrum. LBP diklasifikasikan kedalam 2 kelompok, yaitu 

kronik dan akut. LBP akut akan terjadi dalam waktu kurang dari 12 

minggu, sedangkan LBP kronik terjadi dalam waktu 3 bulan (Idyan, 

Zamna, 2007) 



f. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, terdapat banyak 

kekurangan baik dalam metode maupun pembahasan hasil penelitian. 

Keterbatasan dari segi peneliti sendiri peneliti adalah peneliti pemula yang 

belum mempunyai pengalaman dalam meneliti serta pengetahuan 

biostatistik dan riset masih sangat kurang sehingga sering mendapat 

kesulitan didalam melakukan analisa data. 

Disamping itu populasi dalam penelitian ini yang sedikit sulit 

untuk ditemui sehingga sampel yang diambil juga sedikit sehingga 

mungkin belum cukup mewakili fenomena nyeri punggung bawah pada 

pengemudi bus dikota Surakarta. 

 

R. KESIMPULAN  

Ada perbedaan pengurangan tingkat nyeri LBP pada pengemudi bus 

setelah memakai korset dengan bahan dasar support bambu. Dari 30 

responden didapatkan bahwa semua responden mengalami penurunan tingkat 

nyeri setelah memakai korset dengan bahan dasar support bambu walaupun 

pada tiap-tiap responden penurunan tingkat nyeri tidak sama karena 

tergantung pada kondisi tubuh masing-masing. 

 

S. SARAN  

Berdasarkan dari hasil penelitian maka peneliti memberikan saran 

sebagai berikut : 



1. Untuk para pengemudi bus hendaknya memperhatikan posisi duduknya 

selama mengemudi karena posisi duduk yang salah dalam jangka waktu 

yang lama dapat menyebabkan nyeri punggung bawah. 

2. Pengemudi bus hendaknya memperhatikan lamanya duduk saat 

mengemudi sehingga kelelahan atau ketegangan pada otot dapat dikurangi 

dengan istirahat sebentar untuk merelaksasikan otot-otot punggung. 

3. Pada pengemudi bus yang mempunyai riwayat nyeri punggung bawah 

diharapkan untuk memakai korset saat aktivitas kerja berlangsung dan 

melepasnya ketika tidak beraktivitas berat, karena pemakaian yang terlalu 

sering justru akan menimbulkan masalah baru pada jaringan-jaringan 

punggung bawah. 

4. Para pengemudi bus diharapkan untuk sesekali melakukan latihan atau 

peregangan pada otot-otot punggung bawah untuk merelaksasikan otot-

otot yang sudah kelelahan, atau minimal untuk beraktifitas kecil seperti 

berjalan. 
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