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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

   Nyeri Punggung Bawah (NPB) merupakan salah satu keluhan yang 

dapat menurunkan produktivitas manusia, 50-80% penduduk di negara industri 

pernah mengalami nyeri punggung bawah, prosentasenya meningkat seiring 

dengan bertambahnya usia. Haanen (1986) yang meneliti 3000 laki-laki dan 3500 

wanita usia 20 tahun ke atas (1975-1978) menyatakan bahwa 51% laki-laki dan 

57% wanita mengeluh NPB, 50% tidak bugar untuk bekerja selama beberapa 

waktu dan 8% harus beralih pekerjaan (Suharto, 2005). 

   Sakit punggung berdasar studi National Institute of Neurological 

Disorders and Stroke, adalah penyebab utama gangguan kerja di Amerika Serikat 

(AS). Pemicunya tidak lebih dari posisi duduk yang salah. Bashir menekankan 

sikap duduk dapat mengurangi dan mencegah rasa nyeri pada punggung. Cara ini 

jauh lebih baik daripada mengobati sakit yang sudah kronis sebagai akibat dari 

posisi tubuh yang salah dalam tempo lama (Anonim, 2003). 

   Punggung harus bekerja non stop 24 jam sehari. Dalam posisi duduk, 

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

harus bekerja keras menyangga tubuh kita. Penyebab backpain yang paling 

sering adalah duduk terlalu lama, sikap duduk yang tidak tepat, postur tubuh 

yang tidak ideal (improper), aktivitas yang berlebihan, serta trauma. Nyeri 

punggung lalu menjadi masalah di banyak negara, karena seringkali 

mempengaruhi produktivitas kerja (Gatam, 2006).  
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   Di Inggris tahun 1993 menyebabkan 11% populasi kerja terganggu 

aktivitas kerjanya sampai 4 minggu karena nyeri punggung dan lebih dari 50% 

penderita 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. Pengobatan nyeri punggung yang tepat 

adalah dengan mengobati penyebabnya. Untuk itu diperlukan pendekatan 

multidisipliner, sebab keluhan nyeri punggung tidak selalu dapat diselesaikan 

hanya dengan medikamentosa saja, adakalanya diperlukan fisioterapi dan bahkan 

pendekatan operatif (Albar, 1998). 

   Tukang jahit, tukang sayur, kasir, murid sekolah, pegawai bank, 

pegawai perusahaan, pekerja di depan komputer, penjaga tol, sopir, dan pedagang 

juga tidak terlepas dari bekerja dengan posisi duduk. Low back pain merupakan 

istilah kedokteran berbasa Inggris yang berarti Nyeri Punggung Bawah. Nyeri 

Punggung Bawah adalah suatu sindroma klinik yang ditandai dengan gejala 

utama adanya rasa nyeri atau perasaan tidak enak di daerah tulang punggung 

bawah (Murdana, 1998). Ternyata 60 % orang dewasa mengalami nyeri 

punggung bawah karena masalah duduk yang terjadi pada mereka yang bekerja 

atau yang aktivitasnya lebih banyak dilakukan dengan duduk (Albar, 1998). 

  Low Back Pain (LBP) atau nyeri punggung bawah merupakan salah 

satu gangguan muskuloskeletal yang disebabkan oleh aktivitas tubuh yang kurang 

baik (Maher, Salmond & Pellino, 2002). LBP diklasifikasikan kedalam 2 

kelompok yaitu kronik dan akut. LBP akut terjadi dalam waktu kurang dari 12 

minggu, sedangkan LBP kronik terjadi dalam waktu 3 bulan (Rogers, 2006). 
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  Penelitian yang dilakukan Lam (1999), menyatakan bahwa duduk 

dengan posisi badan membungkuk sangat membebani struktur jaringan lunak 

vertebra pada diskus intervertebra, ligament dan otot. Melakukan aktivitas 

dengan posisi duduk yang monoton lebih dari 2 jam dalam sehari, dalam sehari 

dapat pula meningkatkan resiko timbulnya nyeri punggung (Anonim, 2007). 

  Fenomena di atas juga terjadi pada pekerja rental komputer di 

Pabelan, dimana jam kerjanya lebih banyak dihabiskan dengan duduk yang dapat 

menimbulkan permasalahan kesehatan pada pekerja rental komputer di Pabelan, 

salah satunya nyeri punggung bawah. Resiko timbulnya nyeri punggung bawah 

makin meningkat apabila dalam pekerjaannya tidak memperhatikan sikap duduk 

secara benar, letak monitor komputer, dan ukuran kursi yang tidak ergonomi. 

  Orang yang duduk tegak lebih cepat letih karena otot-otot 

punggungnya lebih tegang. Sementara orang duduk membungkuk kerja otot lebih 

ringan, namun tekanan pada bantalan saraf lebih besar (Samara, 2006). Oleh 

karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui secara spesifik apakah ada 

hubungan sikap kerja duduk dengan timbulnya nyeri punggung bawah pada 

pekerja rental komputer di Pabelan. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Para pekerja rental biasanya dalam pekerjaannya tidak memperhatikan 

sikap duduk secara benar, letak monitor komputer, dan ukuran kursi yang tidak 

ergonomi, hal ini akan menimbulkan permasalahan kesehatan pada pekerja rental 

komputer di Pabelan, salah satunya nyeri punggung bawah. 
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Punggung harus bekerja nonstop 24 jam sehari. Dalam posisi duduk, 

berdiri , berjalan, bahkan tidur, punggung harus bekerja keras menyangga tubuh 

kita. Jika kita tidak jeli menjaga kesehatan punggung, maka nyeri punggung pun 

menimpa. Hal yang dapat mempengaruhi nyeri punggung bawah adalah 

kebiasaan duduk, bekerja membungkuk dalam waktu yang relative lama, 

mengangkat beban dengan sikap yang tidak ergonomis, tulang belakang yang 

tidak normal atau penyakit tertentu seperti penyakit degeneratf (Setyawati, 2003). 

Sikap duduk yang salah atau duduk dengan kursi yang tidak ergonomis 

akan memicu nyeri punggung. Hal ini karena tulang punggung  beserta jaringan 

tendo dan otot dipaksa untuk menjaga tubuh bagian atas secara berlebihan. Ini 

akan menyebabkan kelelahan pada jaringan otot punggung terutama otot bagian 

lumbal. Sedangkan sikap duduk yang benar adalah yang memiliki kemampuan 

untuk menghilangkan postur duduk yang tidak alami, melancarkan sistem aliran 

darah, dapat mengurangi konsumsi energi, dapat mengurangi tekanan antar ruas 

belakang (intradistal pressure). Diusahakan pada waktu duduk, kaki bertumpu 

langsung pada lantai agar tidak menghambat aliran darah ke kaki. Duduk 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. Bila tekanan pada bantalan saraf pada 

orang yang berdiri dianggap 100 persen, maka orang yang duduk tegak dapat 

menyebabkan tekanan pada bantalan saraf tersebut sebesar 140 persen. Tekanan 

ini menjadi lebih besar lagi 190 persen bila ia duduk dengan badan membungkuk 

ke depan. Namun, orang yang duduk tegak lebih cepat letih karena otot-otot 
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punggungnya lebih tegang. Sementara orang yang duduk membungkuk kerja otot 

lebih ringan, namun tekanan pada bantalan saraf lebih besar (Samara, 2006). 

 

C. Pembatasan Masalah 

  Dalam penulisan ini, penulis membatasi masalah penelitian pada sikap 

kerja duduk terhadap keluhan nyeri punggung bawah pada pekerja rental 

komputer di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

 

D. Perumusan Masalah 

 Apakah ada hubungan sikap kerja duduk dengan keluhan nyeri punggung 

bawah pada pekerja rental komputer di Pabelan ? 

 

E. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan Umum 

  Untuk mengetahui apakah ada hubungan sikap kerja duduk dengan 

keluhan nyeri punggung bawah pada pekerja rental komputer di Pabelan. 

2.  Tujuan Khusus 

  Untuk mengetahui keluhan nyeri punggung bawah yang dirasakan 

pekerja rental komputer dengan menggunakan Verbal Descriptive Scale 

(VDS). 
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F. Manfaat Penelitian 

1.  Bagi Pekerja Rental Komputer 

  Memberikan masukan pada pekerja rental komputer tentang sikap 

duduk yang benar pada saat bekerja serta faktor – faktor yang berhubungan 

dengan nyeri punggung bawah sehingga informasi ini dapat digunakan untuk 

menyusuri langkah – langkah strategi dalam mencegah terjadinya nyeri 

punggung bawah yang diakibatkan oleh duduk lama saat bekerja. 

2.  Bagi Ilmu Pengetahuan  

  Memberikan tambahan informasi pengetahuan tentang hubungan 

sikap kerja duduk dengan terjadinya nyeri punggung bawah yang mungkin 

dapat dijadikan perbandingan bagi peneliti. 

3.  Pengetahuan Fisioterapi.   

  Mendapatkan satu tambahan tentang kajian dampak dari sikap kerja 

duduk terhadap keluhan nyeri punggung bawah pada pekerja rental komputer.  

4. Depdiknas/Dikti  

  Memberi masukan kepada Depdiknas/Dikti agar informasi yang 

dihasilkan dalam penelitian dapat digunakan untuk menyusun kebijakan di 

masa yang akan datang.  

5.  Bagi Peneliti 

  Peneliti mendapat wawasan dan pengalaman dalam melakukan 

penelitian dan hasil penelitian dapat menjadi dasar untuk penelitian 

selanjutnya. 




