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ABSTRAK 
 

Aji Wiro Pratomo, 2006. Hubungan Antara Kursi Kerja Dengan Timbulnya 
Keluhan Nyeri Pinggang Pada Pekerja Tenun Kain Sarung Di JAVA ATBM (Alat 
Tenun Bukan Mesin) Desa Kebunan  Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang 
Tahun 2006. Skripsi. Jurusan Ilmu Kesehatan Masyrakat, Fakultas Ilmu 
Keolahragaan, Universitas negeri semarang. Pembimbing I : Drs. Herry 
Koesyanto.MS, Pembimbing II :dr. Yuni Wijayanti. 
 
Kata Kunci : Kursi Kerja dan Nyeri Pinggang 
 

Dalam pembangunan, tenaga kerja mempunyai peranan penting sebagai 
unsur penunjang keberhasilan pembangunan nasional. karena tenaga kerja 
mempunyai hubungan dengan perusahaan dan mempunyai kegiatan usaha yang 
produktif. Rancangan bangunan sarana yang berupa meja dan kursi kerja harus 
dibuat sedemikian rupa agar tercapainya keserasian antara kursi dan meja kerja 
dengan antropometri pekerja. Suatu penelitian dirumah sakit menyatakan bahwa 
sekitara 60% orang dewasa mengalami masalah nyeri pinggang bawah karena 
masalah duduk. Amerika Serikat lebih dari 80% Penduduk Pernah Mengalami 
LBP. Tujuan peneitian ini utuk mengetahui adanya hubungan antara kursi kerja 
dengan timbulnya keluhan nyeri pinggang pada pekerja tenun kain sarung. 

Jenis penelitian ini adalah survey analitik cross sectional. Populasi dalam 
penelitian ini adalah pekerja yang bekerja dibagian tenun kain sarung di JAVA 
ATBM sebanyak 80 orang. Jumlah sample sebanyak 33 pekerja diambil dengan 
metode purposive sampling. Instrumen yang digunakan dalam penealtian ini 
adalah dengan menggunakan kuesioner dan pengukuran dengan LGS (Lingkup 
Gerak Sendi). Data yang diperoleh diolah dengan menggunakan uji Chi-Square 
dengan derajat kemaknaan (α) = 0,05. 

Berdasarkan hasil analisis uji statistik didapatkan p untuk hubungan antara 
kursi kerja dengan timbulnya keluhan nyeri pinggang pada pekerja tenun kain 
sarung sebesar 0,02. 

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan ada hubungan 
antara kursi kerja dengan timbulnya keluhan nyeri pinggang pada pekerja tenun 
kain sarung. Berdasarkan hasil penelitian saran yang di ajukan Sebaiknya 
Perusahaan memberikan kursi kerja kepada pekerja yang sesuai dengan postur 
tubuhnya sehingga pekerja tidak terlalu membungkuk pada saat bekerja menenun 
kain sarung. Bagi pekerja sebaiknya memilih kursi kerja sesuai dengan postur 
tubuhnya masing-masing sehingga pekerja merasa nyaman pada saat bekerja dan 
selalu berolah raga. 
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   ABSTRACT 
 

AJI Wiro Pratomo. 2006. The Corelation between work seat and the sigh of pain 
in bone of waist incidence at workers of sarong weaving in ATBM ( tools 
weaving not meachin) Kebunan Village, Taman subdistric Pemalang 
regency.Minithesis. Public Health Departement. Sport Science Faculty. 
Semarang State University. Firs Advicer : Drs. Herry Koesyanto, Second Advicer 
: dr. Yuni wijayanti. 
 
Key Word : work seat and Low Back Pain 
 

In development, labors have important role as national development 
efficacy supporter element. Due to the labors have relation with company and have 
productive business activity. Building medium device which is in the form of desk 
and work seat have to be made in such a manner in order to reach compatibility 
between the desk and work seat with the anthropometry of workers. A research in 
hospital states that about 60% adult having problem of pain in bone of waist 
because of the sitting problem. More than 80% United States Resident Have 
Experienced of LBP. The Target of this research is to know the relation between 
work seat and the sigh of pain in bone of waist incidence at workers of sarong 
weaving. 

This kind of Research is a cross sectional analytic survey. Population in this 
research is 80 laboring workers of sarong weaving [in] JAVA ATBM as much 80 
people. Sum up sample is 33 workers taken with method of purposive sampling. 
The Instrument used in this research is using questioner and measuring by LGS 
(Scope Move Joint). The obtained data are processed by using test of Chi-Square 
with the meaning degree = 0, 05. 

 According to the result of  statistical  test analysis, we have got p for 
relation between work seat and the  sigh of pain in bone of waist incidence at 
workers of  sarong weaving which is equal to 0,02. 

From the result of research and inferential solution, we can conclude that 
there is relation between work seat and the sigh of pain in bone of waist incidence 
at workers of sarong weaving. According to the result of research, the proposed 
suggestion is that the company should   give the work seat to workers matching 
with the condition of their body so that they do not need to be too hunchbacked at 
the time they are weaving sarong.  Workers should choose the work seat according 
to the condition of each body so that they feel comfort at the time they are working 
and always do exercise everyday. 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

 
1.1   Latar Belakang Masalah  

Keberhasilan pembangunan nasional Indonesia tergantung dari kualitas 

sumber daya manusia (SDM). Salah satu unsur kualitas manusia tersebut adalah 

tingkat kesehatan khusus pada segment penduduk usia kerja. Upaya perlindungan 

pada tenaga kerja terhadap bahaya-bahaya yang timbul merupakan kebutuhan 

yang sifatnya mendasar. (Suma,mur, 1996:2) Sebagaimana yang dinyatakan 

dalam UU No.23 Tahun 1992 tentang kesehatan. Bahwa kesehatan kerja dari 

selenggarakan agar setiap pekerja dapat bekerja dengan sehat tanpa 

membahayakan masyarakat disekelilingnya agar diperoleh produktivitasnya. 

(Depnakertrans) 

Tenaga kerja mempunyai peranan penting dalam pembangunan sebagai 

unsur penunjang keberhasilan pembangunan nasional. Karena tenaga kerja 

mempunyai hubungan dengan perusahaan dan mempunyai kegiatan usaha yang 

produktif. Disamping itu tenaga kerja sebagai suatu unsur yang langsung 

berhadapan dengan berbagai akibat dari kemajuan teknologi dibidang industri, 

sehingga sewajarnya kepada mereka diberikan perlindungan pemeliharaan 

kesehatan dan pengembangan terhadap kesejahteraan atau jaminan 

nasional.(suma’mur, 1996:172) 

Tenaga kerja merupakan salah satu aset berhaga bagi sebuah 

perusahaan/instansi, oleh karena itu agar tenaga kerja mampu bekerja dengan 

produktif, maka perlu penggerakan tenaga kerja secara efektif dan efesien untuk 
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mencapai sasaran. Setiap jenis pekerjaan memiliki resiko yang berbeda satu sama 

lain, oleh karena itu diperlukan adanya perlindungan terhadap tenaga kerja dalam 

rangka peningkatan kesejahteraan tenaga kerja secara menyeluruh. 

Nyeri pinggang adalah rasa nyeri pinggang muskulosketal yaitu 

sindroma klinik yang ditandai adanya rasa nyeri atau perasaan lain yang tidak 

enak didaerah tubuh bagian belakang dari rusuk terakhir vartebra torakal 12 

sampai bagian bawah pantat atau anus dan dapat menjalar kekaki terutama bagian 

belakang dan samping luar.(Suzilowati, 2006:1). Nyeri pinggang bawah 

merupakan salah satu keluhan yang dapat menurunkan produktivitas manusia, 50-

80% penduduk di negara industri pernah mengalami nyeri pinggang bawah. 

Prosentase nyeri pinggang meningkat dengan bertambahnya usia. Nyeri pinggang 

bawah menghilangkan banyak jam kerja dan membutuhkan banyak biaya untuk 

penyembuhannya. Haan en al meniliti 3000 laki-laki dan 3500 wanita usia 20 

tahun ke atas menyatakan bahwa 51% laki-laki dan 57% wanita mengeluhkan 

Nyeri pinggang, 50% tidak bugar untuk bekerja selama beberapa waktu dan 8% 

harus alih pekerjaan. Di Skandinavia ditemukan kasus nyeri pinggang sebanyak 

41,6% yang disebabkan karena duduk di kelas, terdiri dari 30% yang duduk 

selama satu jam, dan 70% yang duduk lebih dari satu jam (Suharto, 2005) 

Mulyono Sofirman dalam seminar mengenai nyeri pinggang pada tahun 

2002 di RS M.H Tamrin menempatkan gangguan nyeri pinggang tersebut dalam 

urutan kedua, menyusul saluran nafas yang menyebabkan seseorang absen dari 

pekerjaannya sekaligus mengurangi kinerja karyawan. Suatu penelitian di rumah 

sakit menyatakan bahwa sekitar 60% orang dewasa mengalami masalah nyeri 
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pinggang bawah karena masalah duduk. menurut Sofyanudin dari rumah sakit RS 

Fatmawati dan Syahmirza Indra Lesmana dari RS Siaga Raya dalam seminar 

tentang nyeri pinggang menyatakan bahwa 90% nyeri pinggang pada pekerja 

disebabkan kesalahan posisi tubuh dalam bekerja karena penggunaan kursi yang 

tidak ergonomi sehingga dirsakan kurang nyaman. Pada pekerja yang posisi 

setengah duduk dalam posisi lama juga dapat menyebabkan nyeri pinggang bawah 

jika dilakukan dengan posisi salah. (Sofyanudin, 2002:2) 

Industri tekstil seperti Home Industri JAVA ATBM Desa Beji 

merupakan suatu industri yang bergerak dibidang sandang yang mengolah bahan 

baku benang menjadi bahan setengah jadi yaitu kain sarung. Pada proses 

pembuatan kain sarung masih menggunakan alat yang masih tradisional tanpa 

menggunakan bantuan mesin. Dengan penggunaan alat-alat produksi yang masih 

tradisional maka dapat timbul potensi bahaya penyakit akibat kerja  

Berdasarkan data hasil obesevasi dan wawancara pada bulan September 

tahun 2006 kepada 10 responden yang keseluruhannya adalah pekerja tenun kain 

sarung  di JAVA ATBM didapatkan hasil bahwa 10 atau 100% responden 

mengalami Nyeri pada daerah Pinggang setelah bekerja di tenun selama sehari. 

Dari data tersebut maka perlu diadakan suatu penelitian terhadap penyebab 

timbulnya keluhan nyeri pada pinggang yang diakibatkan oleh perkerjaan tenun 

kain sarung di JAVA ATBM Desa Beji. 

Kursi salah satu komponen penting di tempat kerja. Kursi yang baik 

akan  mampu memberikan postur dan sirkulasi  yang baik dan akan membantu 
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menghindari ke tidak nyamanan. Pilihan kursi yang nyaman dapat diatur dan 

memiliki penyangga punggung (Sigit Wasi W, 2005) 

Rancangan sebuah kursi kerja harus didasarkan pada data antropometrik 

yang dipilih dengan tepat, karena jika tidak maka akan muncul keraguan bahwa 

hasil rancangan tersebut akan dapat menciptakan kenyamanan bagi pemakainya. 

Saat menentukan ukuran kursi, aspek-aspek antroponetri harus dihubungkan 

dengan kebutuhan biomekanika yang terlibat. Stabilisasi tubuh bukan hanya 

melibatkan landasan duduk saja, tetapi juga kaki, telapak kaki, punggung yang 

juga bersandar pada bagian lain permukaan kursi. Jika karena perancangan 

antropemetrik yang tidak tepat dan terbentuk suatu kursi yang tidak 

memungkinkan pemakainya untuk menyandarkan punggung atau kakinya pada 

permukaan, maka ketidakstabilan tubuh akan meningkat dan tenaga otot tambahan 

akan diperlukan untuk menjaga keseimbangan. Makin besar tingkat tenaga atau 

kontrol otot yang diperlukan, makin besar pula kelelahan fisik dan 

ketidaknyamananan yang ditimbulkan.(Julius Panero,dkk, 2003:55) 

Ergonomi adalah komponen kegiatan yang penerapannya berusaha untuk 

menyerasikan pekerjaan dan lingkungan terhadap orang atau sebaliknya, dengan 

tujuan tercapainya produktivitas dan efesiensi yang setingginya melalui faktor 

manusia seoptimal-optimalnya. Penerapannya ergonomi pada bidang pekerjaan 

telah terbukti menyebabkan kenaikan produktivitas secara jelas. Besarnya 

kenaikan produktivitas dapat mencapai 10% atau lebih. Apabila manfaat ini dapat 

dipetik pada kegiatan ekonomi seperti pertanian, industri, pertambangan, 

perhubungan dan jasa artinya besar sekali bagi pertumbuhan ekonomi nasional. 
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Sehingga dapat dikatakan bahwa ergonomi mempunyai peranan besar dalam 

meningkatkan produktivitas yang sangat penting bagi pembangunan nasional. 

(suma’mur, 1996:173) 

Rancangan bangunan sarana yang berupa meja dan kursi kerja harus 

dibuat sedemikian rupa agar tercapainya keserasian antara kursi dan meja kerja 

dengan antropometri pekerja. Maka untuk itu diperlukan data mengenai ukuran 

meja dan kursi yang digunakan serta ukuran antropometri pada ukuran tersebut 

diperoleh dengan melakukan pengukuran terhadap alat dan antropometri 

pekerja.(suma’mur, 1996:173) 

Atas dasar alasan tersebut diatas maka penulis mengangkat judul 

penelitian ini adalah  “Hubungan antara Kursi Kerja dengan timbulnya 

Keluhan Nyeri Pinggang Pada Pekerja Tenun Kain Sarung Di ATBM (Alat 

Tenun Bukan Mesin) Desa Beji Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang 

Tahun 2006” 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dibuat rumusan masalah yaitu “ 

Apakah ada hubungan antara kursi kerja dengan timbulnya keluhan nyeri 

pinggang pada pekerja tenun kain sarung di ATBM (Alat Tenun Bukan Mesin) 

desa Beji Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang”? 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

“Untuk mengetahui hubungan antara kursi kerja dengan timbulnya 

keluhan nyeri pinggang pada pekerja tenun kain sarung di ATBM (Alat Tenun 

Bukan Mesin) Desa Beji Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang”? 
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1.4 MANFAAT PENELITIAN  

1) Bagi Peneliti 

Sebagai pengalaman langsung bagi peneliti dalam melakukan 

penelitian dalam bentuk  tulisan ilmiah khususnya mengenai masalah yang 

berhubungan dengan kesehatan kesehatan kerja 

 

 

2) Institusi  

Sebagai bahan pustaka di jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu 

Keolahragaan UNNES dalam pengembangan ilmu Kesehatan Masyarakat 

Khususnya Ilmu Kesehatan Kerja di Bidang Tenun. 

3) Tenaga Kerja  

Sebagai pengetahuan tambahan tentang tempat kerja yang  ergonomis 

sehingga dapat menghindari keluhan-keluhan akibat tempat kerja yang tidak 

ergonomis 

4) Bagi Industri Yang Bersangkutan 

Sebagai pengetahuan bagi pengusaha untuk memberikan kursi kerja yang 

ergonomis bagi pekerjanya dalam melakukan kegiatan produksi. 

5) Bagi bagian teknologi sarana dan prasarana 

sebagai pengetahuan bagi bagian teknologi agar dapat membuat kursi yang 

ergonmis bagi pekerja. 
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1.5 Keaslian Penelitian 

Tabel 1 
Keaslian penelitian 

 
No Judul Penelitian  Nama 

Peneliti 
Tahun Dan 
Tempat 
Penelitian 

Rancangan 
Penelitian 

Variabel 
Penelitian 

Hasil 
Penelitian 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 

Hubungan 
antara sikap 
Kerja duduk dan 
nyeri pinggang 
pada tenaga 
kerja bagian 
produksi di PT 
Glory Industrial 
Semarang  
 
 
 Hubungan 
antara sikap 
kerja duduk 
dengan tingkat 
nyeri pinggang 
pada pekerja 
laki-laki bagian 
produksi di 
perusahaan 
keramik (studi 
kasus pada 
industri 
kerajinan 
keramik 
purwareja 
klampok 
kabupaten 
Banjarnegara 
tahun 2001 

Kadarwati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reni Dwi 
Setyaning
sih 

2005, PT 
Glory 
Industrial 
Semarang  
 
 
 
 
 
 
 
2002. industri 
kerajinan 
keramik 
kecamatan 
purwareja 
klampok 
Banjarnegara. 

Explanatory 
Survey 
dengan 
pendekatan 
Cross 
sectional  
 
 
 
 
 
Explanatory 
Survey 
dengan 
pendekatan 
Cross 
sectional  
 
 

Variabel 
Bebas : 
Sikap 
Kerja 
Duduk 
Variabel 
Terikat : 
Kejadian 
Nyeri 
Pinggang  
 
Variabel 
Bebas 
Sikap 
Kerja 
Duduk  
Variabel 
Terikat 
Tingkat 
nyeri 
Pinggang 

Ada 
hubungan 
yang 
signifikan 
antara 
sikap 
kerja 
duduk 
dan Nyeri 
Pinggang. 
 
Ada 
hubungan 
posistif 
bermakna 
antara 
tinggi 
alas 
duduk 
dengan 
tingkat 
nyeri 
pinggang 
pada 
pekerja 
kerajinan 
keramik.  
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Perbedaan Keaslian penelitian dengan penelitian ini adalah pada 

penelitian sebelumnya peneliti meneliti sikap kerja pada pekerja dengan Nyeri 

Pinggang, sedang pada penelitian peneliti meneliti tentang Hubungan Kursi Kerja 

dengan Nyeri Pinggang. 

1.6 Ruang Lingkup Penilitian  

1.6.1 Ruang Lingkup Tempat 

Tempat penelitian di ATBM (Alat Tenun Bukan Mesin) Desa Kebunan 

Timur Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang. 

1.6.2 Ruang lingkup Waktu  

Waktu Penelitian dilakukan  Pada Bulan Oktober tahun 2006 

1.6.3 Ruang Lingkup Materi 

Penelitian ini merupakan penelitian dibidang Ilmu Kesehatan Masyarakat 

yang dititik beratkan pada aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), yakni 

tentang Penggunan Kursi Kerja dengan Timbulnya Keluhan Nyeri Pinggang pada 

pekerja tenun kain sarung. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1   Nyeri Pinggang  

Low Back Pain (LBP) atau Nyeri Pinggang adalah rasa nyeri pinggang 

muskulosketal yaitu sindroma Klinik yang ditandai adanya rasa nyeri atau 

perasaan lain yang tidak enak didaerah tubuh bagian belakang dari rusuk terakhir 

vetebra torakal 12 sampai bagian bawah pantat atau anus dan dapat menjalar 

kekaki terutama bagian belakang dan samping luar. Tulang belakang manusia 

terdiri dari 33 ruas tulang. Satu sama lain dihubungkan oleh sistem yang unik, 

terdiri atas tulang rawan, otot serta jaringan ikat. Sistem itu bekerja sama untuk 

mempertahankan tubuh pada posisi tegak. Gangguan pinggang biasanya 

berhubungan dengan tiga ruas tulang pinggang atau dengan organ di sekitarnya 

seperti ginjal dan indung telur. (Suzilawat, 2006:1) 

Nyeri pinggang diakibatkan bergesernya bantalan tulang belakang, lebih 

dikenal dengan Herniated Nucleus Pulposus. Bantalan tulang belakang (discus 

intervertebrale) adalah struktur yang kuat dan tidak menimbulkan rasa nyeri jika 

pembungkusnya tak utuh. Bantalan ini sendiri bentuknya lunak, mirip jeli. 

Robeknya pembungkus bantalan menyebabkan keluarnya inti dari bantalan tulang 

yang masuk ke dalam rongga tulang belakang. Hal tersebut dapat menekan 

pembuluh darah balik, kantung saraf maupun saraf itu sendiri. Iritasi akibat 

penekanan dari bantalan tulang tersebut dapat menyebabkan rasa nyeri sampai 

kelumpuhan dari saraf yang tertekan.(Alfred Sutrisno, 2004) 
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Pada dasarnya timbulnya rasa sakit pinggang terjadi karena ada  

penekanan pada susunan saraf tepi daerah pinggang (syaraf terjepit). Jepitan pada 

syaraf ini dapat terjadi karena gangguan pada otot pada jaringan sekitarnya, 

gangguan pada syaraf sendiri, kelainan tulang belakang maupun kelainan di 

tempat lain. (Evelin C. Pearce, 1999:58) 

Timbulnya nyeri pinggang erat kaitannya dengan cara kerja, sikap kerja, 

dan posisi kerja, desain alat kerja, fasilitas kerja, tata letak, sarana kerja dan 

sebagainya. Dengan memperhatikan dan menata factor-faktor penyebab dan 

pencetusnya, insiden nyeri pinggang kerja dapat dieliminir atau di tunda 

kehadirannya. Bebarapa factor kaitan dengan beban angkat-angkat yang 

mempengaruhi timbulnya nyeri pinggang kerja adalah berat beban, besar beban, 

bentuk beban, jenis beban, tinggi beban, dan sebagainya. (Depnaker, 1995:54)  

2.1.1 Anatomi Tulang Belakang 

Tulang belakang adalah sebuah struktur lentur yang dibentuk oleh 

sejumlah tulang yang disebut Vertebra atau ruas tulang. Pada orang dewasa 

panjang tulang dapat mencapai 57-67cm. Tulang belakang memiliki 33 ruas yang 

terdiri 24 buah ruas merupakan tulang-tulang yang terpisah dengan 9 ruas lainnya 

bergabung membentuk 2 tulang. Diantara tiap 2 ruas tulang pada tulang belakang 

terdapat bantalan tulang belakang. 

Vertebra dikelompokkan menjadi beberapa bagian dan diberi nama 

sesuai dengan daerah yang ditempatinya yaitu: 

1. Vertebra servikalis atau ruas tulang bagian eher membentuk daerah tengkuk 

yang terdiri dari 7 buah. 
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2. Vertebra torakalis atau ruas tulang punggung membentuk bagian belakang 

torak atau dada yang terdiri dari 7 buah. 

3. Vertebra lumbalis atau ruas tulang pinggang membentuk daerah lumbal atau 

pinggang yang terdiri dari 5 buah. 

4. Vertebra sokralis atau rus tulang belakang membentuk sakru yang terdiri dari 

5 buah. 

5. Vertebra kosigeus atau ruas tulang tungging membentuk tulang konfigus yang 

terdiri dari 4 buah . (Evelyn, 1998:56). 
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Gambar 
Tulang belakang 

(Grant, 1997:189) 
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2.1.2 Etiologi Nyeri Pinggang 

Nyeri Pinggang disebabkan oleh berbagai kelainan atau perubahan 

patologi yang mengenai berbagai macam organ. Beberapa ahli membuat 

klasifikasi yang berbeda atas dasar kelainan atau jaringan yang mengalami 

kelainan tersebut. Rasa sakit dapat ditimbulkan oleh segala sesuatu yang menekan 

atau menegangkan syaraf pada tubuh bagian belakang dan di otot-otot. 

Menurut Audre L (2003) secara garis besar faktor penyebab nyeri 

pinggang dapat dibedakan menjadi : 

1. Sakit pinggang akibat sikap yang salah 

 Posisi tubuh yang tidak tepat pada saat bekerja karena kursi yang digunakan 

tidak ergonomis. (Hendrawan Nadesul, 2002:97) 

2. Sakit pinggang pada kelainan tulang belakang 

Dapat disebabkan antara lain: cidera, infeksi, tumor, dan osteoporosis 

3. Sakit pinggang pada penyakit organ dalam tubuh  

Yang sering dijumpai adalah sakit pinggang akibat penyakit prostate, batu 

ginjal, penyakit lambung, kandungan. Sakit pinggang pada penyakit rematik 

antara lain: Osteoaritis, rematoid dan arthritis. 

4. Karena Penyakit Reumatik 

5. Karena Ketegangan Otot (Psikis) 

Keadaan seperti ini disebut dengan nyeri pinggang psikogenetik. Seperti 

tekanan mental ataupun pikiran yang berlebihan dapat menyebabkan tulang 

belakang mengencang dan kaku serta nyeri. 
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2.1.3  Mekanisme Nyeri Pinggang 

Tubuh dilengkapi berbagai macam mekanisme. Pengawasan, 

kompensasi dan perlindungan untuk mengantisipasi perubahan-peruahan 

lingkungan baik diluar maupun didalam tubuh. Mekanisme tersebut ada yang 

didasari dan tidak didasari nyeri salah satu mekanisme perlindungan tubuh yang 

penting. Rangsangan nyeri dapat membangkitkan dua reaksi yaitu reaksi yang 

secara sadar mengalami rasa nyeri dan reaksi yang tidak disadari berupa reflek-

reflek yang menyertai nyeri seperti menghindari sendi yang mengalami kerusakan 

dan ketegangan otot. 

Untuk menghantarkan nyeri dalam tubuh terdapat ujung saraf aferen 

sebagai reseptor nyeri yang mengubah Rangsangan fisik kimia dan biologi dan 

menjadi 3 jenis reseptor rasa mekanisme reseptor berbagai rasa  tidak enak proses 

perubahan ini disebut transduksi. Ketiga reseptor tersebut tersambung dengan 

syaraf aferen yang terdiri dari  saraf A alfa, A delta, dan saraf C. saraf A alfa 

adalah syaraf bermielin yang menghambat nyeri. Saraf A delta adalah saraf 

bermielin yang menghantarkan rasa, suhu dan nyeri yang bersifat cepat dan tajam. 

Sedangkan saraf C adalah saraf yang menghantarkan rasa nyeri lambat yang 

kronik (Guyton.AC, 1999:172). 

Saraf A delta dan serat C meneruskan implus nyeri menuju kolumna 

dorsalis medula spinalis, saraf eferen A delta masuk kesel saraf di lamina I dan 

bagaian luar lamina untuk menyebrang kontra lateral yaitu ke anterior medula 

spinalis fener berjalan keatas menuju ke batang otak dan felamus melalui 2 jalur. 

Jalur lengkung yang melalui spiro atau kalamilus ke korfelus somatosensoris 
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sehingga nyeri mulai bisa dirasakan. Sedangkan jalur tidak langsung melalui 

formasio sefikularis ke korteks selebri dan korteks asosiasi sehingga dapat 

dirasakan intensitas, Lokasi dan Lamanya nyeri. Proses perjalanan nyeri 

dinamakan Transmisi (Guyton.AC, 1999:173). 

2.1.4 Gejala Klinis 

Gejala-gejala yang sering di jumpai pada penderita nyeri pinggang 

antara lain: 

1. Rasa nyeri di daerah pinggang dan menjalar ke bokong, paha, belakang tumit 

sampai telapak kaki. 

2. Pegal atau nyeri radikuler. 

3. Dengan foto rontgen terlihat adanya destruksi. 

4. Dengan cara palpasi dijumpai adanya benjolan yang berpulsi. 

5. Tulang belakang menjadi kaku dan timbul rasa nyeri.(Wirawan, 1991:96) 

2.1.5 Epidemiologi Nyeri Pinggang 

Kebanyakan nyeri pinggang tidak mengakibatkan kecacatan. Lebih dari 

50% penderita nyeri pinggang membaik dalam 1 minggu, sementara lebih dari 

90% merasa lebih baik dalam 8 minggu. Sisanya sekitar 7-10% mengalami 

keluhan yang berlanjut sampai lebih dari 6 bulan. 

Pada nyeri pinggan terdapat faktor risiko termasuk diantaranya pekerjaan 

dan kejiwaan. Nyeri pinggang mungkin pula berkaitan dengan berbagai kondisi 

psikologis seperti Neurosis, histeria, dan reaksi konversi. 

Sembilan Puluh persen penderita Nyeri Pinggang mempunyai dasar 

mekanik, sepuluh persen  penderita nyeri pinggang menunjukan keluhan penyakit 
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sistemik. Diperkirakan ada 70 penyakit non mekanik yang berkaitan dengan nyeri 

pinggang. (Zuljazir Akbar, 2005)  

2.1.6 Faktor Resiko Nyeri Pinggang 

ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan nyeri pinggang yaitu, 

1. Jenis Kelamin 

Nyeri Pinggang banyak diderita oleh kaum wanita, Ini berhubungan 

dengan masa kehamilan, pramenopause, dan kebiasaan-kebiasaan khas wanita 

seperti mengenakan sepatu hak tinggi atau menjinjing barang-barang belanjaan 

secara tidak seimbang. Artinya, beban bagian kiri atau kanan lebih berat dari 

bagian yang satunya. (Prasanti, 2006:1) 

2. Usia 

Kejadian nyeri pinggang paling banyak menyarang pada usia produktif 

antara 20-45 tahun. Ada hubungan yang erat antara fungsi tubuh dan usia 

seseorang. Saat seseorang menginjak usia 25 tahun, secara perlahan namun nyata 

fungsi organ tubuh akan mengalami penurunan dengan tingkat prosentase yang 

berbeda-beda termasuk pula kondisi tulang yang kita miliki. Tulang trabekular 

mencapai nilai puncak 25-30 tahun. Lewat kurun waktu tersebut tulang akan 

mengalami kemerosotan. Tingkat kepadatan tulang tidak lagi berupa garis yang  

berjalan menanjak namun sudah bergerak turun. (Mulyadi Hatono, 2001:18). 

3. Masa kerja 

4. Waktu kerja 

Waktu kerja bagi seseorang menentukan efesiensi dan produktivitasnya. 

Lamanya seorang bekerja sehari baik pada umumnya 6 – 8 jam. Dalam Seminggu 
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orang hanya bisa bekerja dengan baik selama 40-50 jam. Lebih dari itu 

kecenderungan timbulnya hal-hal yang negatif. Makin panjang waktu kerja, makin 

besar kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Jumlah 40 jam kerja 

Seminggu ini dapat dibuat 5 atau 6 hari kerja tergantung kepada berbagai faktor. 

Penelitian-penelitian menunjukan bahwa pengurangan jam kerja dari 81/4 

ke 8 jam disertai meningkatnya efesiensi kerja dengan kenaikan produktivitas 3 

sampai 10%. Kecenderungan ini lebih terlihat pada pekerjaan yang dilakukan 

dengan tangan. (Suma,mur, 1991:77) 

5. Istirahat  

Terdapat empat jenis istirahat yaitu istirahat secara spontan, istirahat 

curian, istirahat oleh karena ada pertalian dengan proses kerja dan isitrahat yang 

ditetapkan. Istirahat yang ditetapkan adalah istirahat atas dasar ketentuan 

perundang-undangan seperti istirahat paling sedikit 1/2  jam setelah bekerja selama 

4 jam berturut-turut.Dalam hal ini kelelahan atau gangguan kesehatan atau resiko 

lainnya  mungkin terjadi. Istirahat tambahan dapat diatur dari 10-15 menit pada 

pagi atau siang hari sesuai keperluan. (Suma’mur, 1996:78) 

2.1.7 Pencegahan nyeri pinggang 

Ada beberapa cara mencegah  terjadinya nyeri pinggang pada pekerja 

yaitu: 

1. Berelaksasi setiap duduk selama 20-30 menit, bediri meluruskan pinggang, 

dan berjalan-jalan setiap 1 jam sekali sangat berguna untuk mencegah 

ketegangan otot. 

2. Hindari posisi duduk yang sama selama 20-30 menit. 
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3. Upayakan jangan duduk pada kursi yang terlalu tinggi. 

4. Pada saat bekerja posisi duduk jangan duduk dengan membengkokan 

pinggang. 

5. Jangan  duduk pada kursi yang tidak ada sandaran di bawah pinggang. 

6. Selama duduk perlu menghindari duduk tanpa sokongan lengan bawah karena 

dapat menyebabkan nyeri pada bahu dan pinggang.  (Airiza, 2006) 

2.2 Desain kursi  

Kursi salah satu komponen penting di tempat kerja. Kursi yang baik 

akan  mampu memberikan postur dan sirkulasi  yang baik dan akan membantu 

menghindari ke tidak nyamanan. Pilihan kursi yang nyaman dapat diatur dan 

memiliki penyangga punggung (Sigit Wasi W, 2005).Tinggi bangku dirumitkan 

oleh interaksi dengan tinggi tempat duduk. Desain kursi sesuai dengan kriteria 

agar permukaan kerja tetap dibawah siku seperti bagian sebelumnya (Eko 

Nurmianto, 2003). 

Untuk mendesain peralatan secara ergonomis yang digunakan dalam 

kehidupan sehari-hari atau mendesain peralatan yang ada pada lingkungan 

seharusnya disesuaikan dengan manusia lingkungan tersebut. Apabila tidak 

ergonomis akan dapat menimbulkan berbagai dampak negatif pada manusia 

tersebut. Dampak negatif bagi manusia tersebut akan terjadi baik dalam waktu 

jangka pendek maupun jangka panjang. Bekerja pada kondisi yang tidak 

ergonomis dapat menimbulkan berbagai masalah antara lain: nyeri, kelelahan, 

bahkan kecelakaan kerja (Gempur Santoso, 2004:21).  
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Perancangan tempat kerja untuk pekerjaan duduk lebih sulit, karena 

dalam perancangan ini selain harus memperhitungkan tinggi bangku (meja) kerja 

juga interaksinya dengan tinggi tempat duduk. Misalnya jika kita merancang 

dengan kriteria agar permukaan tempat kerja tetap dibawah siku, maka sering kali 

rancangan tersebut tidak nyaman pada ruang untuk lutut. Untuk menjamin 

cukupnya ruang bagi lutut orang dewasa, maka direkomendasikan mengambil 

presentil 95 dari ukuran-ukuran telapak kaki sampai puncak lutut dan 

menambahkan dengan kelonggaran-kelonggarannya (Hari Pramono, 2003:43). 

2.2.1 Kursi Ergonmis  

Penerapan ergonomis dalam pembuatan kursi dimaksudkan untuk 

mendapatkan sikap tubuh yang ergonomis dalam bekerja. Sikap ergonomi ini 

diharapkan efesiensi kerja dan produktivitas meningkat. Tempat duduk harus 

dibuat sedemikian rupa sehingga memberikan relaksasi pada otot-otot yang 

sedang dipakai untuk bekerja dan tidak menimbulkan penekanan pada begian 

tubuh yang dapat mengganggu sirkulasi darah dan sensibilitas bagian-bagian 

tersebut.  

Dalam mendesain kursi kerja yang ergonomis harus memenuhi kriteria-

kriteria atau aturan baku tentang tempat duduk dan meja kerja dengan 

berpedoman pada ukuran-ukuran antropometri orang Indonesia. Sesuai dengan 

norma-norma ergonomi yang telah disepakati pada lokakarya penyusunan norma-

norma ergonomi di tempat kerja tanggal 13-16 juli 1987 sebagai berikut: 

1) Tinggi Tempat Duduk  
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Diukur dari lantai sampai pada permukaan atas bagian depan atas tempat      

duduk 

Kriteria: tinggi alas duduk harus sedikit lebih pendek dari panjang tekuk lutut 

sampai ke telapak kaki. Ukuran yang diusulkan adalah 34-38 cm 

2) Panjang alas duduk  

Diukur dari pertemuan garis Proyeksi permukaan depan sandaran tempat duduk 

permukaan atas alas duduk sampai garis punggung. Ukuran yang diusulkan adalah 

36 cm. 

3) Lebar tempat duduk 

Diukur pada garis tengah alas duduk melintang. 

Kriteria : harus lebih besar dari lebar pinggul 

4) Sandaran pinggang  

Kriteria: Bagian atas sandaran pinggang tidak melebihi tepi bawah ujung tulang 

belikat dan bagian bawahnya setinggi garis pinggul. 

5) Sandaran tangan  

Kriteria : Jarak antara tepi kedua sandaran lebih lebar dari lebar pinggul dan tidak 

melebihi bahu. Tinggi sandaran tangan adalah setinggi siku. Panjang 

sandaran tangan adalah sepanjang lengan atas. 

Ukuran yang diperkenankan: 

1) Jarak antara tepi dalam kedua sandaran tangan adalah 46-48 cm 

2) Tinggi sandaran tangan adalah 20 cm dari alas duduk 

3) Panjang sandaran tangan adalah 21 cm 

6) Sudut alas duduk 
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Kriteria : Alas duduk harus sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan 

bagi pekerja untuk melaksanakan pemilihan-pemilihan gerakan dan 

posisi. 

Ukuran yang diusulkan adalah horisontal untuk pekerjaan-pekerjaan yang tidak 

memerlukan sedikit membungkuk kedepan alas duduk miring  ke belakang 3-5 

derajat.   (Edhi Sarwono, 2002: 100) 

2.2.2 Kursi Non Ergonomis  

Selain kursi ergonomi dapat pula kursi yang tidak ergonomi, adapun 

kriteria-kriterianya adalah sebagai berikut: 

1) Kedalaman landasan tempat duduk terlalu besar sehingga bagian depan terlalu 

kedepan sehingga pekerja akan memajukan posisi duduknya dan 

menyebabkan bagian punggung tidak dapat bersandar. 

2) Kursi yang terlalu dan tidak dilengkapi dengan sandaran pinggang tidak dapat 

dimanfaatkan oleh karena mereka harus duduk maju ke depan agar dapat 

melakukan pekerjaannya. Ruang antara alas duduk dan tepi bawah meja 

terlalu sempit sehingga menyebabkan paha pekerja tertekan. 

3) Sandaran pinggang yang terlalu tinggi dapat menyebabkan gerakan bahu dan 

tangan terbatas dan posisi kerja yang tidak nyaman. (Julius panero,dkk. 

2003:59). 

2.3 Pengertian Ergonomi 

Kata ergonomi berasal dari  bahasa yunani yaitu Ergon yang artinya 

hasil dan Nomos artinya peraturan kerja secara harfiah ergonomi diartikan sebagai 

Ilmu aturan kerja. Ergonomi adalah penerapan ilmu-ilmu biologis tentang 
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manusia bersama-sama dengan ilmu-ilmu teknik dan teknologi untuk pencapaian 

penyesuaian satu sama lain secara optimal dari manusia terhadap pekerjaan yang 

manfaat dari padanya diukur dengan efisiensi dan kesejahteraan kerja. 

(Suma’mur, 1996: 172 ) 

Sedangkan pada buku Ergonomi untuk produktivitas mengatakan bahwa 

ergonomi adalah komponen kegiatan dalam ruang lingkup hiperkes yang antara 

lain meliputi penyerasian pekerjaan terhadap tenaga kerja secara timbal balik 

untuk efesiensi dan kenyamanan kerja. (Suma’mur, 1989:1) 

Menurut A.M Sugeng dkk (2003:75) Ergonomi adalah ilmu beserta 

penerapannya yang berusaha menyerasikan pekerjaan dan lingkungan terhadap 

orang atau sebaliknya dengan tujuan tercapainya produktivitas dan efesiensi kerja 

yang setinggi-tingginya melalui pemanfaatan manusia seoptimal mungkin.  

Ergonomi merupakan studi ilmiah mengenai hubungan antara orang 

dengan lingkungan kerjanya. Yang dimaksud dengan lingkungan kerjanya adalah 

keseluruhan alat, prekakas dan bahan yang dihadapi, lingkungan sekitar tempat 

kerja, metode yang digunakan dalam bekerja serta pengaturannya kerja baik 

perorangan maupun kelompok (Sugeng Budiono, 2003:75). 

Didalam ergonomi terkandung makna penyerasian jenis pekerjaan dan 

lingkungan kerja terhadap tenaga kerja atau sebaliknya. Hal ini terkait dengan 

penggunaan teknologi yang tepat, sesuai dengan jenis pekerjaan serta didukung 

oleh lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan sehat. Dalam kondisi ini 

diperlukan pemahaman tentang bagaimana caranya memanfaatkan manusia 
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sebagai tenaga kerja seoptimal mungkin sehingga diharapkan tecapai efesiensi, 

efektivitas dan produktivitas yang optimal (Sugena Budiono, 2003:76). 

Ergonomi merupakan pertemuan dari berbagai lapangan ilmu seperti 

antropologi, biometrika, faal kerja, higine perusahaan dan kesehatan kerja, 

perencanaan kerja, riset terpakai, dan cybernetika. Namun kekhususan utamanya 

adalah perencanaan dari cara kerja yang lebih baik meliputi penentuan 

problemmatik, percobaan untuk pemecahan, penerapan hasil percobaan dan 

pembuktian efektivitas namun dalam prakteknya sering menggunakan pendekatan 

trail error. (Suma’mur, 1996:172) 

Penggunaan kursi tidak ergonomi dapat menyebabkan timbulnya 

keluhan nyeri pada pinggang. Di Amerika akibat nyeri pinggang ini sebuah 

perusahaan merugi hingga jutaan dollar, untuk mengurangi timbulnya keluhan 

nyeri pinggang maka di berikan kursi yang ergonomi (kursi dengan desaian yang 

sesuai dengan antropometri pekerja) (Diana Samara, 2003). 

Sasaran ergonomi adalah seluruh tenaga kerja, baik pada sektor modern, 

maupun pada sektor tradisional dan informal. Pada sektor modern, penerapan 

ergonomi dalam bentuk pengaturan sikap, tata kerja dan perencanaan kerja yang 

tepat adalah syarat penting bagi efesiensi dan produktivitas kerja yang tinggi 

(Gempur Santoso, 2004:21). 

2.4 Prinsip Ergonomi  

Ergonomi memiliki bebarapa prinsip-prinsip  yang digunakan sebagai  

pegangan dalam pembuatan alat-alat kerja atau fasilitas kerja, prinsip-prinsip 

ergonomi sebagai berikut: 
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1) Sikap tubuh dalam pekerjaan sangat dipengaruhi oleh bentuk , susunan, 

ukuran dan penempatan alat-alat petunjuk, cara harus melayani mesin. 

2) Ukuran-ukuran antropometri terpenting sebagai dasar ukuran-ukuran dan 

penempatan alat-alat industri : 

Pekerjaan duduk ukurannya: 

1. Tinggi duduk 

2. Panjang lengan atas 

3. Panjang lengan bawah dan tangan 

4. Jarak lekuk lutut dan garis punggung 

3) Tempat duduk yang baik memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

1. Tinggi dataran duduk yang dapat diukur dengan papan kaki yang sesuai 

dengan tinggi lutut sedangkan paha dalam keadaan datar 

2. Papan tolak punggung yang tingginya data diukur dan menekan pada 

punggung 

3. Lebar papan duduk tidak kurang dari 35 cm 

4. Tinggi meja merupakan ukuran dasar sesuai dengan 4 C 

4) Pekerjaan berdiri sedapat mungkin dirubah menjadi pekerjaan duduk. Dalam 

hal tidak mungkin, kepada pekerja diberi tempat duduk dan kesempatan untuk 

duduk. 

5) Arah penglihatan untuk pekerjaan berdiri adalah 23-27º kebawah, sedangkan 

untuk pekerjaan duduk 32-34º ke bawah arah penglihatan ini sesuai dengan 

sikap kepala yang istirahat. 
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6) Ruang gerak lengan ditentukan oleh punggung lengan seluruhnya dan lengan 

bawah. Pegangan-pegangan harus diletakkan didaerah tersebut, lebih-lebih 

bila sikap tubuh tidak berubah. 

7) Kemampuan seseorang bekerja sehari adalah 8-10 jam lebih dari itu efesiensi 

dan kualitas  kerja menurun. 

8) Waktu istirahat didasarkan pada keperluan atas dasar ergonomi. Harus 

dihindari istirahat-istirahat sehendak tenaga kerja, istirahat oleh karena 

turunnya kapasitas tubuh dan istirahat curian. 

2.5 Antropometri 

Menurut Stevenson (1981) dan Nurminto (1991) Antropommetri adalah 

suatu kumpulan data numeric yang berhubungan dengan karakteristik fisik tubuh 

manusia ukuran bentuk dan kekuatan serta penerapan dari data tersebut untuk 

penanganan masalah desain. (Eko Nurminto, 1996:50) 

Antropomeetri merupakan suatu pengukuran sistematis terhadap tubuh 

manusia terutama seluk beluk dimensional ukuran dan bentuk tubuh manusia 

antropomeetri yang merupakan ukuran tubuh digunakan untuk merancang atau 

menciptakan suatu bentuk rancangan bangun yang disebut sebagai suatu rancang 

bangun yang ergonomis. 

Antropometri berkaitan dengan ukuran tubuh yang sangat bervariasi. 

Data-data mengenai ukuran tubuh manusia penting untuk desain ruang dan alat 

kerja. Ukuran tubuh manusia tergantung pada usia, jenis kelamin, keturunan, 

status Gizi, dan kesehatan. 
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Biomekanika berkaitan dengan hukum mekanika dalam tubuh 

manusia.tubuh manusia merupakan suatu struktur dimana gaya kopel atau momen 

bekerja seperti halnya pada struktur. Dengan memperhatikan kerja kekuatan 

mekanik pada tubuh manusia dapat dihindari cidera, sakit, atau kelelahan. 

Biomeknika juga memperhitungkan pembebanan yang diberikan pada tubuh pada 

waktu bekerja (Syuri Sahab, 1997:25). 

Pada lingkungan pabrik yang serba otomatispun manusia masih harus 

membuat mesin dan produk yang dihasilkan lewat jalur perakitan yang dirancang 

bagi manusia sebagai penggunaannya. Ukuran alat kerja menentukan sikap, gerak 

dan posisi kerja tenaga kerja, dengan demikian penerapan antropometri mutlak 

diperlukan untuk menjamin adanya system yang baik. (A.M Sugeng,dkk, 

2003:77) 
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2.6 KERANGKA TEORI 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1   Kerangka Konsep 
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3.2    Hipotesis Penelitian 

Hipotesis pada penelitian ini adalah ada hubungan antara kursi kerja 

dengan timbulnya keluhan nyeri pinggang pada pekerja tenun kain sarung di 

JAVA ATBM (alat tenun bukan mesin) Desa Beji  Kecamatan Taman Kabupaten 

Pemalang 

 

 

 

Variabel Terikat 

Nyeri pingang 

Variabel Pengganggu 

1.   Umur     20 – 45 tahun               

2.   Jenis kelamin   laki-laki      

3.   Masa kerja      > 2 tahun 

4. Riwayat Penyakit  (Tidak mempunyai 

penyakit lambung, prostat, ginjal)  

Variabel Bebas 

Kursi Kerja 
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3.3   Definisi Operasional Dan Skala Pengukuran 

1. Nyeri Pinggang 

Nyeri pinggang adalah rasa nyeri pinggang muskulosketal yaitu 

sindroma klinik yang ditandai adanya rasa nyeri atau perasaan lain yang tidak 

enak didaerah tubuh bagian belakang dari rusuk terakhir vartebra torakal 12 

sampai bagian bawah pantat atau anus dan dapat menjalar kekaki terutama bagian 

belakang dan samping luar.(Suzilowati, 2006:1). Nyeri Pinggang disini adalah 

keluhan yang dirasakan oleh pekerja di daerah Pinggang bagian bawah yang 

diakibat oleh pekerjaannya. Keluhan dilihat secara subyektif . 

Pengukuran Nyeri menggunakan dua alat yaitu LGS dan Kuesioner. 

1. LGS (Lingkup Gerak Sendi) 

Cara kerja : 

1. Alat ditempelkan didinding. 

2. Responden berdiri lurus dengan alat. 

3. responden menunduk sedikit demi sedikit 

4. ketika responden merasakan sakit maka berhenti meunuduk, dan lihat 

angkanya. 

Alat yang digunakan adalah LGS 

Kriteria atau hasil : 

< 300   : Berat  

300 – 700  : Sedang 

800 – 1000   : Ringan  
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2. Kuesioner 

Pekerja disuruh mengisi item-item pertanyaan yang sudah diberikan. Dalam 

pengisian kuesioner responden di dampingi oleh peneliti dan di selingi dengan 

wawancara secara langsung. 

Penilaian kuesioner untuk mengkategorikan nyeri pinggang, yaitu: 

1 Jika responden menjawab “ya” maka nilainya adalah 2 

2 Jika responden menjawab “kadang-kadang” maka nilainya adalah 1 

3 Jika responden menjawab “tidak” maka nilainya adalah 0 

Skalanya : Ordinal (Ringan, Sedang dan Berat) 

2. Kursi kerja 

Kursi kerja adalah kursi yang digunakan oleh pekerja dalam melakukan 

pekerjaannya. 

Pengukuran dengan menggunakan meteran kayu. Kategori yang di ukur meliputi : 

Tinggi Kursi, Panjang Alas Kursi, Lebar alas Kursi. 

Penilaian pengukuran untuk mengkategorikan jenis kursi kerja yaitu : 

1. Jika ada 2 kategori yang sesuai maka kursi tersebut Ergonomi 

2. Jika ada 1 kategori yang sesuai maka kursi tersebut Tidak Ergonomis 

Kriterianya adalah : 

Tinggi Kursi (34-38 cm) 

Panjang alas duduk (40 cm) 

Lebar alas duduk (40-44 cm) 

Skala : ordinal  (Kursi kerja ergonomis dan Kursi kerja tidak Ergonomis) 
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3.4 Jenis Dan Rancangan Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah survey diskriptif analitik yang bersifat 

Menggambarkan hubungan antar variabel karena dilakukan pengujian hipotesa 

hubungan antara kursi kerja dengan keluhan nyeri pinggang pada pekerja tenun 

kain sarung di JAVA ATBM Desa Kabunan Timur Kecamatan  Taman Kabupaten 

Pemalang. Metode penelitian menggunakan cross sectional dengan metode 

pendekatan observasi (Sudigdo, 1995:66). 

3.5 Populasi dan sampel 

3.5.1 Populasi Penelitian  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2004:55). Populasi 

dalam penelitian ini adalah pekerja yang bekerja di bagian tenun di JAVA ATBM 

yaitu sebanyak 80 orang  

3.5.2 Sampel Penelitian 

Sampel adalah sebagian yang diambil dari objek atau keseluruhan dari 

objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi. (Soekidjo 

Notoatmojo, 2002:79).  

Untuk menghitung minimum besarnya sampel yang dibutuhkan bagi 

ketepatan (accuracy) dalam membuat Perkiraan atau estimasi. Untuk populasi 

kecil atau lebih kecil dari 10.000 dapat menggunakan formula: 
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Keterangan : 

n : Besar Sampel   

N : Jumlah Populasi  

  Populasi data penelitian ini adalah sebanyak 80 

Z2 
1-a/2 : Standar deviasi normal  

     Untuk taraf kepercayaan 95% besarnya adalah 1.96 

d2  : Presisi  mutlak (Tingkat Kesalahan)  

  Dalam penelitian ini presisi/ tingkat penyimpangan atau kesalahan adalah   

10%(0.1)  

P  : Proporsi untuk sifat tertentu yang diperkirakan terjadi pada populasi. 

apabila tidak diketahui proporsi atau sifat tertentu tersebut, maka 

biasanya digunakan p adalah 0.5 (Sukidjo Notoatmojo, 2003:91) 

Penghitungannya adalah sebagai berikut: 
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Berdasarkan perhitungan diatas didapat jumlah sampel dalam penelitian 

ini sebanyak 45 pekerja. Untuk menentukan  sampel dalam penelitian ini, 

digunakan teknik retriksi, yaitu pengambilan sampel dengan proses 

mempersempit kemungkinan calon subyek untuk terpilih ke dalam sampel 

penelitian (Bhisma Murti, 1998:128) dengan kriteria sebagai berikut: 

1 Umur Pekerja antara 20 – 45 tahun 

2 Masa kerja antara 2 – 5 tahun  

3 Jenis kelamin adalah laki-laki 

4 Riwayat penyakit dipilih yang sehat (Tidak memiliki penyakit : prostat, ginjal 

dan lambung) 

Setelah dilakukan Retriksi didapat sampel sebanyak 33 pekerja tenun 

kain sarung. 

3.6    Instrumen Penelititan   

3.6.1 Alat pengumpulan data 

1) Tabel LGS (Lingkup Gerak Sendi) 

2) Meteran kayu untuk mengukur tinggi dan lebar kursi  

3) Format kuesioner : untuk mendapatkan data tentang kondisi dari responden 

4) Lembar observasi : untuk mendapatkan kondisi dari lingkungan perusahaan  

3.7      Teknik Pengambilan Data 

3.7.1   Cara-cara pengumpulan data 

Dengan menggunakan alat kerja dan antropometri dan wawancara. Di 

dapat dua jenis data: 

a. Data Primer 
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1) Ukuran tempat duduk 

Mengukur ukuran kursi kerja yang meliputi tinggi alas, panjang alas duduk. 

2) Antropometri pekerja 

Diperoleh dengan cara pengukuran secara langsung terhadap pekerja 

3) Keluhan nyeri pekerja 

Dengan menggunakan kuesioner dan melihat sikap kerja pekerja pada saat 

pekerja. 

b. Data sekunder 

Data lokasi diperoleh dari monografi yang diperoleh dari kantor 

kelurahan sedangkan informasi tentang hal-hal yang menyangkut dengan proses 

produksi dan hal-hal lainnya yang menyangkut penelitian di dapat dengan 

penelitian industri tenun kain sarung. 

3.7.2   Validitas dan Realibilitas 

3.7.2.1  Validitas  

Adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat-tingkat kevalitan dan atau 

kesahihan suatu instrument. Suatu instrument yang valid atau sahih mempunyai 

validitas tinggi. Sebaliknya instrumen yang kurang valid berarti memiliki validitas 

rendah. 

Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang 

diinginkan. Sebuah instrument dikatakan valid apabila dapat mengungkap data 

dari variabel yang diteliti secara tepat. Tinggi rendahnya validitas instrumen 

menunjukan sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran 

tentang validitas yang dimaksud. Uji validitas dapat dilakukan dengan 
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menggunakan uji Product Moment dari pearson, dinyatakan valid jika korelasi 

tiap butir memiliki nilai positif, dimana r hitung>r tabel. Rumus Product Moment 

: 

Rumus: 

  
{ }{ }∑ ∑∑ ∑

∑ ∑ ∑
−−

−
=

2222 ()(

))((

YNYNXXN

YXXYN
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keterangan  

r xy   : Koefesien korelasi antara x dan y 

X   : Skor item 

Y   : Skor total 

∑ X   : Jumlah skor total 

∑Y   : Jumlah skor total 

∑ 2X   : Jumlah kuadrat butir 

∑ 2Y    : Jumlah kuadrat total  (Suharsimi Arikunto, 2002:146) 

Dari hasil uji validitas denga menggunakan SPSS 10 didapatkan hasil r 

hitung lebih besar dari tabel sehingga dapat dinyatakan bahwa 9 pertanyaan dalam 

kuesioner dinyatakan valid, dimana r tabel adalah 0.444 untuk 20 responden uji 

coba. 

3.7.2.2  Reliabilitas 

Reliabilitas menunjukan pada suatu pengertian bahwa sesuatu instrument 

cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena 

instrumen tersebut sudah baik. Instrumen yang baik tidak akan bersifat tendensius 
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mengarahkan responden untuk dapat dipercaya, yang reliable akan menghasilkan 

data yang dapat dipercaya juga. Apabila datanya memang benar sesuai dengan 

kenyataannya maka berapa kali pun diambil, tetap akan sama. Reliabilitas 

menunjukan pada tingkat keterandalan sesuatu. Reliabel artinya, dapat dipercaya, 

jadi dapat diandalkan. 

Pengertian umum menyatakan bahwa instrument penelitian harus 

reliable. Dengan pengertian ini sebenarnya kita dapat salah arah (miss leading). 

Yang diusahakan dapat dipercaya. Adalah datanya, bukan semata-mata 

instrumennya. Ungkapan yang menyatakan bahwa instrumen harus reliable 

sebenarnya mengandung arti bahwa instrumen tersebut cukup bail sehingga 

mampu mengungkap data yang bisa dipercaya. 
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keterangan : 

r 11 : reliabilitas 

k : banyaknya butir soal 

∑ 2σ  :jumlah varian butir 

t2σ  :varians total 

r 11 > r tabel maka instrument tersebut reliabel (Suharsimi Arikunto, 2002:17) 
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Tolak ukur untuk Mempresentasikan derajat reliabilitas adalah dengan 

menggunakan metode alpha cronbach. Apabila dilakukan pengujian reliabilitas 

dengan metode alfa cronbach, maka nilai r dihitung diwakili oleh alpha. Apabila 

alpha hitung lebih besar dari pada r tabel dan alpha hitung bernilai positif, maka 

instrumen penelitian dapat disebut reliabel (Triton, 2006:248) 

Dari hasil perhitungan uji reliabilitas dengan menggunakan program 

SPSS 10 didapatkan hasil  r hitung lebih besar dari r tabel sehingga dapat 

dinyatakan 9 pertanyaan dalam kuesioner adalah reliabel, dimana r hitung sebesar 

0.8916 dengan tingkat reliabilitas adalah sangat reliabel. 

Tabel 2 

Tingkat Reliabilitas Berdasarkan Nilai Alpha 

Alpha Tingkat reliabilitas 
1 2 

0,00-0,20 Kurang Reliabilitas 
>0,20-0,40 Agak Reliabilitas 
>0.40-0,60 Cukup Reliabilitas 
>0,60-0,80 Reliabel 
0,80-1,00 Sangat Reliabel 

Sumber triton (2006:248) 
 
 
 

3.8     Analisis data  

Analisis data dilakukan dengan mendeskripsikan semua variabel dengan 

membuat table frekuensi. Atau melihat hubungan antara variabel terikat dan 

variabel bebas. Uji statistik yang digunakan adalah dengan menggunakan rumus 

Chi Kuadrat (X2) yaitu: 
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Keterangan: 

 X2 : Chi Kuadrat 

 fo :Frekuensi yang diobservasi 

 fn : frekuensi yang diharapkan  
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 BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian  

4.1.1 Karakteristik Umum 

Penelitian ini dilaksanakan di JAVA ATBM di didesa Beji Kecamatan 

Taman Kabupaten Pemalang. Banyaknya responden dalam penelitian ini sebanyak 

33 pekerja yang bekerja pada bagian Tenun Kain sarung. Data sekunder dalam 

penelitian ini diperoleh dari supervisor JAVA ATBM yang tercatat sampai bulan 

Agustus 2006. Data primer didapatkan dari pengukuran dengan menggunakan 

LGS (Lingkup Gerak Sendi), Pengukuran Tinggi Badan dan Pengisian Kuesioner 

penelitian oleh Responden di Lokasi penelitian, data primer diambil pada bulan 

Oktober 2006 yang dilaksanakan oleh Peniliti dan dibantu oleh Ahli K3 

(Kesehatan dan Keselamatan Kerja) dan Supervisor Pabrik.   

4.1.1.1 Karakteristik Responden Menurut Kelompok Usia 

Karakteristik responden berdasarkan kelompok umur bisa dilihat pada 

tabel  

Tabel 3 

Karakteristik Responden Menurut Usia 

 

No Usia Frekuensi Prosentase 

1 20 - 29 23 69.7 

2 30 – 39 7 21.2 

3 40 - 49 3 9.1 

 Jumlah 33 100 

   (sumber data hasil penelitian,2006) 
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Terlihat dari tabel diatas, dari total responden sejumlah 33 pekerja ada 

sebanyak 23 responden 69.7% responden usianya 20 – 29 tahun, sebanyak 7 atau 

21.2% responden berusia 30 – 39 tahun dan sisanya 3 atau 9.1% responden 

berusia 40 – 49 tahun . 

Grafik 1 
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4.1.1.2 Karakteristik Responden Menurut Kelompok Masa Kerja  

Karakteristik responden berdasarkan Masa Kerja bisa dilihat pada tabel  

Tabel 4 

Karaterisitik responden  menurut Masa Kerja 

 

No Masa Kerja  Frekuensi Prosentase 

1 2 – 3 Tahun 13 39.4 

2 3.1 – 4  Tahun 13 39.4 

3 4.1 – 5 Tahun 7 21.2 

 Total 33 100.0 

 (Data hasil penelitian,2006) 
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Terlihat pada tabel diatas menjelaskan karakteristik responden 

berdasarkan masa kerja dari total responden sejumlah 33 orang adalah sebanyak 

13 pekerja atau 39.4% memiliki masa kerja selama  2 – 3 tahun, 13 pekerja atau  

39.4% responden memiliki masa kerja selama 3.1 – 4 tahun, sisanya adalah 7 

pekerja atau 21.2% memiliki masa kerja selama 4.1 – 5 tahun. 

Grafik 2 
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4.1.1.3 Karakteristik Responden Menurut Kelompok Tinggi Badan   

Karakteristik responden berdasarkan Tinggi Badan bisa dilihat pada 

tabel      Tabel 5 

Karateristk Responden Berdasarkan Tinggi Badan 

No Tinggi Badan Frekuensi Prosentase 

1 161 - 165 11 33.3 

2 166 -1 70 16 48.5 

3 171 - 175 6 18.2 

  Total 33 100.0 

(Sumber: data hasil penelitian,2006) 
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Terlihat pada tabel diatas menjelaskan karakteristik responden 

berdasarkan Tinggi Badan dari total responden sejumlah 33 orang adalah 

sebanyak 11 pekerja atau 33.3 % memiliki Tinggi Badan 161 – 165 Cm, 16 

pekerja atau  48.5 % responden memiliki Tinggi Badan 166 – 170 Cm, sisanya 

adalah 6 pekerja atau 18.2 % memiliki Tinggi Badan 171 – 175 Cm. 

Grafik 3 
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4.1.1.4 Karakteristik Responden Menurut Kelompok Kursi kerja 

Karakteristik responden berdasarkan Tinggi Badan bisa dilihat pada 

tabel      Tabel 6 

Karakteristik Responden Berdasarkan Kursi Kerja 

 
No Kursi Kerja Frekuensi Prosentase 

1 Ergonomis 13 39.4 

2 Tidak Ergonomis 20 60.6 

 Total 33 100.0 

(Sumber:  Data hasil penlitian 2006) 
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Terlihat pada tabel diatas menjelaskan karakteristik responden 

berdasarkan Kursi kerja dari total responden sejumlah 33 orang adalah sebanyak 

13 pekerja atau 39.4% Menggunakan kursi kerja yang Ergonomis selama bekerja. 

Sebanyak 20 pekerja atau 60.6 % menggunakan kursi kerja yang tidak Ergonomis 

selama mereka bekerja.  

Grafik 4 
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4.1.1.5 Karakteristik Responden Menurut Lingkup Gerak Sendi   

Karakteristik responden berdasarkan Lingkup Gerak Sendi bisa dilihat 

pada tabel       Tabel 7 

Karakteristik Resoponden Berdasarkan LGS 

No Lingkup Gerak Sendi  Frekuensi Prosentase 

1 Berat (<30%) 0 0 

2 Sedang (30% - 70%) 16 48.5 

3 Ringan (70% -100%) 17 51.5 

 Total 33 100.0 

 (Sumber : Data hasil penelitian 2006) 
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Terlihat pada tabel diatas menjelaskan karakteristik responden 

berdasarkan Lingkup Gerak Sendi (LGS) dari total responden sejumlah 33 orang 

adalah sebanyak 16 pekerja atau 48.5% Termasuk dalam Kategori Nyeri Pinggang 

Sedang. Sebanyak 17 pekerja atau 51.5 %  mengalami nyeri pinggang dalam 

kategori Ringan. Untuk yang mengalami nyeri pinggang dengan kategori berat 

tidak ada yang  mengalaminya. 
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4.1.2 Analisis bivariat 

Tabel 6 

Distribusi Hubungan Kursi Kerja Dengan Timbulnya Keluhan Nyeri 

Pinggang Pada Pekerja Tenun Sarung Di Java Atbm Desa Beji Kecamatan Taman 

Kab Pemalang 

Keluhan nyeri pinggang 
Ringan (70%-100%) Sedang (30%-70%) 

kursi kerja 

N % N % 

total % P 

Ergonomi 11 84.6 2 15.4 13 100 0.02 
Tidak Ergonomi 6 30 14 70 20 100  
Jumlah 17  16  33   
(data hasil penelitian,2006) 
 

Diketahui dari tabel diatas pekerja menggunakan kursi kerja ergonomi 

yang mengalami nyeri pinggang ringan sebanyak 11 orang atau 84.6% dan 

pekerja menggunakan kursi kerja tidak ergonomi yang mengalami Nyeri Pinggang 

Ringan sebanyak 6 orang atau 30%. Pekerja menggunakan kursi kerja Ergonomi 

yang mengalami Nyeri pinggang sedang sebanyak 2 orang atau 15.4% sedang 

pekerja menggunakan kursi kerja yang Tidak Ergonomis mengalami Nyeri 

Pinggang Sedang sebanyak 14 orang atau 70%. Berdasarkan hasil perhitungan 

dengan rumus Chi-Square didapatkan p value sebesar 0.02 (p<0.05) yang artinya 

ada hubungan antara kursi kerja dengan timbulnya keluhan nyeri pinggang. 

4.2 Pembahasan 

Sarana kerja yang baik harus dibuat sedemikian rupa sehingga orang 

yang pekerjaannya dengan duduk mendapatkan kedudukan yang mantap dan 

memberikan relaksasi otot-otot yang tidak sedang dipakai bekerja dan tidak 
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mengalami penekanan-penekanan pada bagian tubuh yang mengganggu sirkulasi 

darah dan sesnsabilitas bagian-bagian tersebut. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kursi kerja yang digunakan 

pekerja pada bagian tenun kain sarung di JAVA ATBM beji menunjukan belum 

baik. Dari 33 responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini pekerja yang 

menggunakan kursi kerja yang Ergonomis hanya sebanyak 13 orang atau 39.4% 

saja, sedangkan Selebihnya yaitu 20 orang atau 60.6% menggunakan kursi kerja 

yang Tidak Ergonomis. Banyaknya pekerja yang menggunakan kursi kerja yang 

tidak ergonomis tentunya akan berakibat buruk bagi tenaga kerja itu sendiri 

ataupun bagi perusahaan. Bagi tenaga kerja, dengan menggunakan kursi kerja 

yang tidak ergonomi dapat menyebabkan posisi tubuh saat bekerja kurang baik 

dan dapat mengganggu kesehatan akibat pembebanan statis secara terus menerus 

pada bagian tubuhnya. Bagi perusahaan sendiri hal ini dapat menyebabkan 

Penurunan produktivitas maka hasil yang didapatkan akan menurun. 

Dampak langsung yang dirasakan oleh tenaga kerja dengan sikap 

kerjanya kurang baik salah satunya adalah timbulnya keluhan-keluhan seperti 

sakit pinggang, sakit leher, sakit bahu, lengan dan tangan. (Suma’mur, 1999:36). 

Berdasarkan hasil penelitian ini di peroleh temuan bahwa tenaga kerja bagian 

penenunan JAVA ATBM Beji yang menjadi sampel dalam penelitian ini 48.5% 

masuk dalam kategori Nyeri Pinggang Sedang dan 51.5% diantaranya mengalami 

Nyeri Pinggang Ringan.   

Nyeri pinggang merupakan salah satu penyebab utama hilangnya waktu 

kerja. Dengan seringnya pekerja mengalami nyeri pinggang saat bekerja maka 
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pekerja tersebut akan menghentikan sejenak pekerjaan yang sedang dikerjakan 

untuk sekedar berdiri atau berjalan-jalan agar keluhan nyeri pinggang yang 

dirasakan dapat berkurang. 

Terjadinya nyeri pinggang sering disebabkan karena posisi duduk yang 

salah. Dengan posisi duduk yang salah tersebut secara langsung maupun tidak 

langsung dapat menyebabkan otot-otot pinggang menjadi tegang dan dapat 

merusak jaringan lunak disekitarnya sehingga apabila hal ini tidak segera 

mendapatkan perhatian secara serius akan dapat menyebabkan timbulnya sakit 

pinggang secara permanen (Diana Samara, 2005:28) 

Untuk menghindari terjadinya nyeri pinggang, maka sikap tubuh yang 

tidak alami harus dihindarkan. Bila tidak mungkin hendaknya Diusahakan agar 

beban statistik diperkecil. Tempat duduk ( kursi duduk) harus dibuat sedemikian 

rupa sehingga memberikan relaksasi pada otot-otot yang sedang tidak dipakai 

untuk bekerja dan tidak menimbulkan penekanan pada bagian tubuh yang dapat 

mengganggu sirkulasi darah dan sensibilitas bagian-bagian tersebut. 

Penerapan ergonomi dapat mengurangi beban kerja. Dengan evaluasi 

fisiologis, psikologis atau cara-cara tidak langsung, beban kerja yang dapat diukur 

dan untuk selanjutnya dilakukan modifikasi yang sesuai dengan kapasitas serta 

beban kerja yang ada. Sebaliknya, tanpa memperhitungkan ergonomic, bukan 

mustahil produktivitas kerja akan menurun tanpa disadari, disamping timbulnya 

berbagai keluhan dari tenaga kerja (Anies, 2005:14) 

Tanpa penyesuaian ergonomis, dalam hal produktivitas, akan 

menurunkan produktivitas cukup berarti. Hasil produksi persatuan waktu tidak 
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sesuai dengan kemampuan tenaga kerja yang sebenarnya. Produksi persatuan 

waktu ternyata dapat ditingkatkan dengan penyesuaian ini. Demikian pula 

penyakit serta kecelakaan kerja yang dianggap sebagai kesalahan faktor manusia, 

ternyata banyak andil dari ketidak sesuaian ergenomis tersebut (Anies, 2005:19) 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat hubungan yang 

signifikan antara kursi kerja dengan timbulnya keluhan nyeri pinggang pada 

tenaga kerja bagian tenun kain sarung JAVA ATBM. Dari 13 tenaga kerja yang 

menggunakan kursi kerja Ergnomis ternyata 11 tenaga kerja mengalami nyeri 

pinggang kategori Ringan dan 2 tenaga kerja yang mengalami nyeri pinggang 

kategori  Sedang, dan dari 20 tenaga kerja yang menggunakan kursi kerja yang 

tidak ergonomis ternyata 6 orang mengalami nyeri pinggang kategori ringan dan 

14 diantaranya mengalami nyeri pinggang kategori sedang. 

Dari hasil analisa yang dilakukan dengan menggunakan uji Chi-Square 

karena kedua variabelnya berskala ordinal dan ordinal. Hasil uji Chi-Square 

diperoleh p= 0.02 < 0.05, karena value < 0.05 maka dapat ditarik kesimpulan Ho 

ditolak dan Ha Diterima. Hal ini dapat dikatakan ada hubungan yang signifikan 

antara kursi kerja dengan timbulnya keluhan nyeri pinggang. 

Suma’mur (1999:37) menjelaskan bahwa pada pekerjaan yang dilakukan 

dengan duduk seperti menjahit, sikap duduk yang paling baik yang tidak 

berpengaruh buruk terhadap sikap badan tulang belakang adalah sikap duduk 

sedikit lordosa pada pinggang, dengan sikap duduk tegak untuk menghindari 

punggung bungkuk dan otot perut lemas. Sikap duduk demikian dapat dicapai 

dengan kursi dan sandaran punggung yang tepat. 
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Menurut Kromer dan Grandjean penerapan ergonomi dapat dilakukan 

melalui dua pendekatan yaitu: 

1) Pendekatan Kuratif 

Pendekatan ini dilakukan pada suatu proses yang sudah atau sedang 

berlangsung. Kegiatan berupa intervensi, modifikasi atau perbaikan dari proses 

yang telah berjalan. Sasaran dari kegiatan ini adalah kondisi kerja dan lingkungan 

kerja. Dalam perlaksanaannya terkait dengan tenaga kerja dan proses kerja yang 

sedang berlangsung. 

2) Pendekatan Konseptual 

Pendekatan ini dikenal sebagai pendekatan sistem dan akan sangat 

efektif dan efesien jika dilakukan pada saat perencanaan jika terkait dengan 

teknologi, sejak proses pemilihan dan alih teknologi, prinsip-prinsip ergonomi 

telah diterapkan. Penerapannya bersama-sama dengan kajian lain, misalnya kajian 

teknis, ekonomi, sosial budaya dan lingkungan. Pendekatan holistik ini dikenal 

dengan pendekatan teknologi Tepat Guna. (Anies, 2005:17) 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan  

Ada hubungan antara kursi kerja dengan timbulnya keluhan nyeri 

pinggang pada pekerja tenun kain sarung di JAVA ATBM Beji Kecamtan Taman 

Kabupaten Pemalang. 

 

5.2 Saran 

1) Bagi Perusahaan  

Sebaiknya Perusahaan melakukan pengecekan kesehatan secara berkala 

terhadapa pekerjanya. Melalui para teknisinya merencanakan proyek industri 

termasuk perencanaan pembangunan dan fungsi sarana kerja, sesuai dengan 

kemampuan tenaga kerja dan sesuai dengan antropometri pekerja sendiri. 

2) Bagi pekerja  

Bagi pekerja sebaiknya memilih kursi kerja sesuai dengan postur tubuhnya 

masing-masing sehingga pekerja merasa nyaman pada saat bekerja dan selalu 

berolah raga terutama aerobik atau jogging. 
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