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ABSTRAK 

Low Back Pain (LBP) merupakan kondisi dengan gejala utama nyeri di daerah tulang 

belakang bagian pinggang. Terdapat beberapa kondisi yang diketahui merupakan factor resiko 

penyakit ini, yaitu usia, jenis kelamin, Indeks Masa Tubuh (IMT), masa kerja, dan aktivitas fisik 

atau olahraga. Penelitian ini untuk mengetahui hubungan jenis kelamin, lama duduk, konsumsi air 

putih dan olahraga dengan kejadian Low Back Pain (LBP) pada penjahit konveksi. Penelitian ini 

menggunakan desain penelitian cross sectional dan dilakukan pada bulan Oktober 2019 di Pabrik 

Konveksi Karangannyar. Besar subyek penelitian ini sebesar 66 responden yang diambil dengan 

teknik random sampling. Pengambilan data jenis kelamin, lama duduk, olahraga dan konsumsi air 

putih menggunakan angket pertanyaan, pengambilan data LBP menggunakan kuisioner LBP. Data 

dianalisis dengan menggunakan uji chi-square. Hasil uji chi-square antara jenis kelamin dengan 

LBP didapatkan (p=0,144), lama duduk dengan LBP didapatkan (p=0,041), konsumsi air putih 

dengan LBP didapatkan (p=0,000), olahraga dengan LBP didapatkan (p=0.454) dan uji 

multivariate regresi logistik nilai OR (exp.B) konsumsi air putih sebesar 9,205. Terdapat hubungan 

yang signifikan antara lama duduk dan konsumsi air putih dengan kejadian low back pain. 

Sedangkan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dan olahraga dengan 

kejadian low back pain. 

Kata Kunci: Kelamin, Duduk, Air, Olahraga, LBP.  

ABSTRACT 

Low Back Pain is a sensation of pain in the lumbosacral area in the form of local pain, 

radicular pain, or a combination of both. LBP condition is influenced by various factors including 

age, years of service, smoking and BMI. This study was to determine the relationship of age, years 

of service, smoking and BMI with the incidence of LBP in convection tailors. This study used a cross 

sectional study design and was conducted in October 2019 at the Karangannyar Convection 

Factory. The size of the study subjects was 66 respondents taken by random sampling technique. 

Retrieval of age, work period, smoking and BMI data using question questionnaire, LBP data 

collection using LBP questionnaire. Data were analyzed using chi-square test. Chi-square test 

results showed that age has a value of p = 0.039 and OR = 2.109. The work period has a value of p 

= 0.609. Smoking has a value of p = 0,000 and OR = 7,427. BMI has a value of p = 0.347. There is 

a significant relationship between age and smoking with the incidence of low back pain. While there 

is no significant relationship between tenure and BMI with the occurrence of low back pain. 
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PENDAHULUAN 

Low back pain (LBP) merupakan 

kondisi dengan gejala utama nyeri di 

daerah tulang belakang bagian pinggang 

yang muncul disebabkan oleh ergonomic 

yang tidak tepat (Chen, Shaparin, dan 

Gritsenko, 2017). Keluhan ini muncul 

akibat peregangan otot dan degenerasi 

karena usia yang semakin tua, sehingga 

aktivitas fisik dan olahraga semakin 

berkurang. Kedua hal ini membuat massa 

otot di punggung dan perut menjadi 

berkurang, sehingga menjadi lemah 

(Maher, Underwood, dan Buchbinder, 

2017). Terdapat beberapa kondisi yang 

diketahui merupakan faktor risiko 

penyakit ini, yaitu usia, jenis kelamin, 

indeks massa tubuh (IMT), masa kerja, 

dan aktivitas fisik atau olahraga 

(Hartvigsen et al., 2018). 

Salah satu pekerjaan yang sering 

menimbulkan gangguan musculoskeletal 

adalah penjahit (Paudyal et al., 2016). 

Pekerjaan penjahit dapat ditemui dalam 

bentuk usaha individu maupun usaha 

konveksi. Setiap pekerja akan memiliki 

risiko mengalami kecelakaan kerja atau 

penyakit akibat kerja. Penjahit memiliki 

risiko mengalami low back pain karena 

posisi duduk yang tidak ergonomis dan 

lama duduk yang tidak sesuai dengan 

aturan. Kedua hal ini membuat postur 

tubuh ketika duduk menjadi kaku dan 

beban otot menjadi statis di satu titik 

(Jones dan Kumar, 2016). 

Hingga saat ini, Low Back Pain 

masih menjadi salah satu masalah 

kesehatan utama di seluruh dunia. World 

Health Organization (WHO) menyatakan 

terdapat sekitar 150 jenis gangguan 

muskuloskeletal yang menyebabkan nyeri 

dan inflamasi kronis, sehingga dapat 

menimbulkan disabilitas dan keterbatasan 

fungsional. Kedua hal ini pada akhirnya 

akan mengganggu psikologi dan 

produktivitas seseorang (Manchikanti et 

al., 2014). Lokasi nyeri yang paling sering 

ditemukan adalah pada punggung  bawah.  

Hal  ini  berhubungan  dengan ketetapan 

dari WHO tentang dekade tulang dan 
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persendian 2000-2010 (Bone dan Joint 

Decade 2000-2010), dimana masalah 

kesehatan yang paling banyak dijumpai di 

pusat pelayanan kesehatan di seluruh dunia 

adalah gangguan musculoskeletal. 

Prevalensi low back pain pada karyawan di 

negara industry adalah sekitar 2-5% dan 

15% diantaranya merupakan karyawan 

industri perdagangan (Hoy et al., 2015). 

Hampir seluruh populasi manusia di 

dunia tanpa mengenal status sosial, umur, 

dan jenis kelamin mengeluhkan low back 

pain. Keluhan ini merupakan penyakit 

kedua tersering setelah flu yang membuat 

seseorang berobat ke dokter. Sekitar 50-

80% pekerja di seluruh dunia pernah 

mengalami low back pain, sehingga 

mengganggu produktivitasnya dan 

memberi dampak buruk bagi kondisi 

sosial-ekonomi (Buchbinder et al., 2018). 

Penjahit umumnya berada pada posisi 

duduk selama 4-8 jam per hari dan 

dilakukan secara kontinyu. Postur duduk 

ketika melakukan pekerjaan harus 

diperhatikan karena jika postur tidak 

ergonomis, dapat menimbulkan keluhan 

seperti nyeri, pegal, dan keram otot (Jones 

dan Kumar, 2016).  

Sebagian besar dari tubuh manusia 

terdiri air, sehingga air merupakan 

komponen terpenting dalam tubuh tubuh 

manusia. Sekitar 55- 60% dari berat tubuh 

manusia dewasa merupakan air, sementara 

untuk anak-anak adalah sebanyak 65%, 

dan untuk bayi sekitar 80%. 

Memperhatikan konsumsi air putih setiap 

harinya mampu dampak positif bagi tubuh. 

Mengkonsumsi air putih sesuai aturan 

mampu membersihkan racun dalam tubuh, 

melancarkan pencernaan, menjaga 

sirkulasi darah, penyeimbang suhu tubuh, 

dan menjaga kelembaban organ-organ 

tubuh, sehingga berfungsi dengan optimal. 

Apabila konsumsi air setiap hari tercukupi 

maka tubuh akan terhindar dari berbagai 

penyakit (Rediansyah, 2018). 

Fakta ini sepertinya belum banyak 

diketahui masyarakat karena terbukti 

masih banyak yang tidak peduli dengan 

konsumsi airnya. Masyarakat Indonesia 
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mengalami tingkat dehidrasi ringan yang 

tinggi. Menurut hasil penelitian The 

Indonesian Regional Hydration Study 

(THIRST), sekitar 46,1% dari 1.200 

subyek penelitian yang terdiri dari 4 daerah 

di Indonesia yakni DKI Jakarta, Jawa 

Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan 

mengalami dehidrasi ringan atau 

hipovolemia ringan. Faktor terjadinya 

dehidrasi ringan ini adalah rendahnya 

pengetahuan tentang fungsi dan manfaat 

air bagi tubuh serta sulitnya akses dalam 

memperoleh air minum (Dieny & Putriana, 

2016). Dehidrasi ringan lebih banyak 

terjadi pada pekerja dewasa karena 

kelompok ini banyak melakukan aktivitas 

yang membutuhkan banyak tenaga dan 

cairan. Hal ini sangat berbahaya apabila 

kebutuhan air dalam tubuh tidak terpenuhi 

secara optimal (Suprabaningrum & Dieny, 

2017). 

Berdasarkan teori, secara fisiologis 

kemampuan otot wanita lebih rendah 

daripada pria. Pada wanita keluhan ini 

sering terjadi misalnya pada saat 

mengalami siklus menstruasi, selain itu 

proses menopause juga dapat 

menyebabkan kepadatan tulang berkurang 

akibat penurunan hormon esterogen 

sehingga memungkinkan terjadinya nyeri 

pinggang (Wijayanti Fitri et al., 2019). 

Rasa nyeri dapat berkurang dengan 

meningkatkan fleksibilitas tulang 

belakang, misalnya dengna latihan 

peregangan. Latihan ini juga dapat 

memperkuat tulang belakang dan 

meningkatkan sirkulasi darah (van 

Middelkoop et al., 2015). Penelitian yang 

dilakukan oleh Dachlan (2009) 

menyatakan bahwa keluhan nyeri 

punggung bawah dapat berkurang dengan 

rutin melakukan back exercise. 

Setelah melakukan aktivitas fisik, 

sistem kardiovaskular tubuh akan 

beradaptasi, sehingga kapasitas 

penghantaran oksigen pada otot akan 

meningkat. Selain itu, terjadi pula adaptasi 

di tingkat seluler, yaitu pada mitokondria. 

Kemampuan mitokondria untuk 

mengoksidasi piruvat menjadi meningkat 



 

182 | ISSN: 2721-2882 

 

hingga tiga kali lipat, sehingga 

kemampuan untuk menghasilkan ATP 

melalui oksidasi fosforilasi juga meningkat 

(Holloszy dan Coyle, 2016). 

Berdasarkan uraian tersebut peneliti 

bermaksud melakukan penelitian lanjutan 

dengan pembaruan penelitian (novelity) 

dengan mengangkat judul penelitian: 

“Hubungan Jenis Kelamin, Lama Duduk, 

Konsumsi Air Putih dan Olahraga dengan 

Kejadian Low Back Pain (LBP) pada 

Penjahit Konveksi”. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian observasional, dengan desain 

penelitian cross sectional dan dilakukan 

pada bulan Oktober 2019 di Pabrik 

Konveksi Karangannyar. Besar subjek 

penelitian adalah 66 responden yang 

diambil dengan teknik random sampling. 

Pengambilan data jenis kelamin, lama 

duduk, olahraga dan konsumsi air putih 

menggunakan angket pertanyaan, 

pengambilan data LBP menggunakan 

kuisioner LBP. Data dianalisis dengan 

menggunakan uji chi-square. Analisis 

multivariat menggunakan uji regresi 

logistik. 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

1. Analisis Univariat 

Penelitian ini telah dilakukan bulan 

oktober 2019 di Pabrik Konveksi 

Karangannyar. Responden yang ikut dalam 

penelitian ini berjumlah 66 responden yang 

memenuhi kriteria restriksi penelitian. 

dengan karateristik seperti dalam tabel 1.  

Tabel 1. Karaktarestik Responden 

variabel Jumlah Persentase  

Jenis Kelamin   

    Laki-laki 13  19,7% 

    Perempuan 53  80,3% 

Lama duduk   

    9 Jam 59  89,4% 

    10 Jam 7  10,6% 

Olahraga    

    Ya 45  68,2% 

    Tidak 21  31,8% 

Konsumsi Air 

Putih 

  

    ≥ 2 Liter 39  59,1% 

    ˂ 2 Liter 27  40,9% 

LBP    

    LBP  42  63,6% 

    Tidak LBP   24  36,4% 

 

Sumber : Data primer, 2019 

Data dari tabel 1 menunjukkan total 

responden sebanyak 66 responden, dimana 
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responden yang mengalami LBP sebanyak 

42 (63,6%) responden dan responden yang 

tidak mengalami LBP sebanyak 24 

responden (36,4%). Responden yang 

berjenis kelamin laki-laki sebanyak 13 

(19,7%) responden dan responden yang 

berjenis kelamin perempuan sebanyak 53 

(80,3%) responden. Responden yang 

melakukan lama duduk 9 jam sebanyak 59 

(89,4%) responden dan responden  yang 

melakukan lama duduk selama 10 jam 

sebanyak 7 (10,6%) responden. Responden 

yang biasa melakukan olahraga sebanyak 

45 (68,2%) responden dan responden yang 

tidak biasa melakukan olahraga sebanyak 

21 (31,8%) responden. Responden yang 

mengkonsumsi air putih ≥ 2 liter sebanyak 

39 (59,1%) dan responden yang 

mengkonsumsi air putih ˂ 2 liter sebanyak 

27 responden (40,9%).  

2. Analisis Bivariat 

Analisis bivariat menggunakan uji 

statistik chi-square untuk mengetahui 

masing-masing hubungan variabel 

independen dengan variabel dependen.  

Tabel 2. Analisis Bivariat 

 Kelompok  

Nilai 

p 

 

 LBP  Tidak 

LBP 

 

 N % N % 

Jenis 

kelamin 

      

  Laki-laki 6 46.2% 7 53.8% 0,144 

Perempuan 36 67.9% 17 32,1%  

Lama 

duduk 

     

  9 jam 40 67.8% 19 32.2% 0,041 

  10 jam  2 28.6% 5 71.4%  

Olahraga      

  Ya 30 66.7% 15 33.3% 0,000 

  Tidak 12 57.1% 9 42.9%  

Konsumsi 

Air Putih 

     

  ≥ 2 liter 18 46.2% 21 53,8% 0,000 

  ˂ 2 liter 24 88.9% 3 11,1%  

 

Sumber: Data primer, 2019 

Data pada tabel 2 menunjukkan jenis 

kelamin laki-laki pada penjahit konveksi 

kelompok tidak LBP sebanyak 7 orang 

(53,8%) jenis kelamin perempuan 

sebanyak 17 orang (32,1%). Kelompok 

LBP dengan jenis kelamin laki-laki 

sebanyak 6 (46.2%) dan perempuan 

sebanyak 36 (67.9%) dengan nilai 

p=0.144>0.05 yang berarti tidak ada 

perbedaan yang signifikan antara 
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kelompok tidak LPB dengan kelompok 

LPB pada jenis kelamin penjahit konveksi. 

Lama duduk  adalah rerata lama 

waktu penjahit sektor informal bekerja 

dengan posisi duduk dalam satu hari.  Pada 

penjahit konveksi kelompok tidak LBP 

dengan lama duduk 9 jam sebanyak 19 

orang (32,2%) dan lama duduk 10 jam   

sebanyak 5 orang (71,4%). Kelompok LBP 

dengan lama duduk 9 jam  sebanyak 40 

(67,8%) dan lama duduk selama 10 jam  

hanya 2 orang  (28,6%) dengan nilai 

p=0.041<0.05 yang berarti  ada perbedaan 

yang signifikan antara kelompok tidak 

LPB dengan kelompok LPB pada lama 

duduk penjahit konveksi. 

Pada kelompok tidak LPB yang 

mempunyai kebiasaan olahraga sebanyak 

15 orang (33.3%) lebih banyak dibanding 

yang tidak mempunyai kebiasaan olahraga 

yaitu sebanyak 9 (42.9%). Adapun 

kelompok LPB yang mempunyai 

kebiasaan olahraga sebanyak 30 orang  

(66,7%) dan yang tidak mempunyai 

kebiasaan olahraga sebanyak 12 orang 

(57.1%), nilai p=0.454>0.05 yang berarti 

tidak ada perbedaan yang signifikan antara 

kelompok tidak LPB dengan kelompok 

LPB pada kebiasaan olahraga. 

Jumlah air yang diminum individu 

setiap hari pada penjahit konveksi 

kelompok tidak LBP dengan konsumsi air 

putih  < 2 liter sebanyak 3 orang (11,1%) 

dan konsumsi air putih > 2 liter   sebanyak 

21 orang (53,8%). Kelompok LBP dengan 

konsumsi air putih < 2 liter sebanyak 24 

(88.9%)  dan  konsumsi air putih > 2 liter  

sebanyak 18 orang  (46,2%) dengan nilai 

p= < 0.001<0.05 yang berarti ada 

perbedaan yang signifikan antara 

kelompok tidak LPB dengan kelompok 

LPB pada konsumsi air putih  penjahit 

konveksi. 

3. Analisis Multivariat 

Analisis multivariat uji regresi 

logistik  hubungan jenis kelamin, lama 

duduk, konsumsi air putih dan olahraga 

dengan kejadian Low Back Pain (LBP) 

pada penjahit konveksi. Seperti pada tabel 

3. 
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Tabel 3. Analisis Multivariat 

Variabel 

bebas 

B OR 

exp 

(B) 

95% 

CI 

for 

Exp 

(B) 

Sig  

Jenis 

Kelamin 

,357 1,42

9 

,374-

5,45

7 

0.60

2 

Lama 

Duduk 

-

1,73 

,176 ,025-

1,25

4 

0,08

3 

Konsumsi 

Air Putih 

2,22

0 

9,20

5 

2,19

0-

38,6

82 

0,00

2 

Constant  -,22

7 

0.79

7 

 0,70

5 

Sumber: Data primer, 2019 

Berdasarkan tabel 3 didapatkan 

analisis regresi logistik variabel jenis 

kelamin mempunyai nilai p=0.602>0.05, 

OR=1,429 dengan CI= 0,374-5,457, yang 

berarti  jenis kelamin tidak  mempengaruhi 

LBP pada penjahit konveksi. Pada lama 

duduk didapatkan nilai p=0.083 >0.05, 

OR=0.176 dengan CI=0.025-1.254, yang 

berarti lama duduk tidak mempengaruhi 

LBP pada penjahit konveksi. 

Variabel olahraga pada uji chi-square 

didapatkan nilai p=0.454>0.25, yang 

berarti olahraga tidak memenuhi syarat 

untuk dilanjutkan pada uji regresi logistik. 

Adapun variabel air putih didapatkan nilai 

p=0.002<0.05, OR=9.205 dengan 

CI=2.190-36.682, yang berarti air putih 

mempengaruhi LBP pada penjahit 

konveksi. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa 

secara bivariat jenis kelamin tidak 

mempunyai hubungan yang signifikan 

terhadap LBP (p=0.144>0.05). Haumahu 

(2016) menyebutkan (p=0,932) yang 

artinya tidak terdapat hubungan yang 

signifikan. Penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan pada pekerja 

industri geplak di Yogyakarta, bahwa tidak 

terdapat hubungan yang bermakna antara 

jenis kelamin dengan kejadian LBP. Hal 

tersebut dikarenakan pada pekerja penjahit 

konveksi lebih dominan laki-laki 

dibandingkan dengan perempuan, 

sehingga lebih banyak terjadi faktor risiko 

LBP pada laki-laki dibandingkan dengan 

perempuan (Wulandari et al., 2017). 

Berdasarkan teori, secara fisiologis 

kemampuan otot wanita lebih rendah 

daripada pria. Pada wanita keluhan ini 
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sering terjadi misalnya pada saat 

mengalami siklus menstruasi, selain itu 

proses menopause juga dapat 

menyebabkan kepadatan tulang berkurang 

akibat penurunan hormon esterogen 

sehingga memungkinkan terjadinya nyeri 

pinggang (Wijayanti Fitri et al., 2019). 

Hasil penelitian menunjukan bahwa 

secara bivariat lama duduk mempunyai 

hubungan yang signifikan terhadap LBP 

(p=0.041˂0.05). Lama duduk mempunyai 

hubungan dengan LBP, Wulandari (2010) 

menyebutkan (p=0,000) yang artinya 

terdapat hubungan yang signifikan.  

Penelitian ini sesuai dengan penelitian 

yang telah dilakukan oleh Claus et al., 

( 2018) yang  menunjukan bahwa 

seseorang yang duduk lebih dari 4 jam per 

hari memiliki risiko lebih besar untuk 

mengalami LBP daripada mereka yang 

duduk kurang dari 4 jam. Pekerjaan yang 

berisiko menimbulkan LBP antara lain 

pekerjaan yang memiliki jam kerja panjang 

dan mengharuskan karyawannya untuk 

duduk dalam waktu yang lama pada posisi 

duduk tertentu,7 seperti operator 

komputer, penjahit, karyawan bank, dan 

pengemudi. 

Menurut Holloszy dan Coyle, (2016) 

dalam penelitiannya menyatakan bahwa 

setelah melakukan aktivitas fisik, sistem 

kardiovaskular tubuh akan beradaptasi, 

sehingga kapasitas penghantaran oksigen 

pada otot akan meningkat. Selain itu, 

terjadi pula adaptasi di tingkat seluler, 

yaitu pada mitokondria. Kemampuan 

mitokondria untuk mengoksidasi piruvat 

menjadi meningkat hingga tiga kali lipat, 

sehingga kemampuan untuk menghasilkan 

ATP melalui oksidasi fosforilasi juga 

meningkat  Otot membutuhkan fase 

relaksasi di antara fase kontraksinya. Pada 

fase inilah sampah metabolisme otot 

diangkut oleh darah dan oksigen dari darah 

disuplai ke otot tersebut. Ketika otot 

melakukan kontraksi yang terlalu cepat 

dan berulang-ulang, tanpa waktu relaksasi 

yang cukup, oksigen belum dapat 

mencapai jaringan, sehingga kelelahan otot 

mudah terjadi. Dalam jangka waktu lama, 
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hal ini menyebabkan kerusakan otot yang 

menimbulkan LBP (Chen et al., 2017). 

Hasil penelitian menunjukan bahwa 

secara bivariat olahraga tidak mempunyai 

hubungan yang signifikan terhadap LBP 

(p=0.454>0.05). Pada penelitian ini 

dihasilkan bahwa olahraga tidak 

mempunyai hubungan yang signifikan 

terhadap LBP. Hasil penelitian ini 

mendukung penelitian yang telah 

dilakukan oleh Saragiotto et al., (2016), 

didapatkan p-value (0,456˃0,050) yang 

artinya tidak ada hubungan yang 

signifikan, yang menyatakan bahwa 

aktivitas fisik dan olahraga yang teratur 

terbukti dapat mengurangi nyeri pada LBP 

karena aktivitas fisik merupakan salah satu 

dari langkah pencegahan LBP akan tetapi 

dia berpendapat  bahwa selain olahraga,  

postur tubuh dan pola makan adalah 

langkah penting pencegahan LBP. Dewi 

(2015) menyebutkan (p=0,456) yang 

menunjukan bahwa tidak ada hubungan 

yang signifikan. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa 

secara bivariat konsumsi air putih 

mempunyai hubungan yang signifikan 

terhadap LBP (p=0.000˂0.05). Air putih 

mempunyai hubungan yang signifikan 

terhadap LBP. Ayu (2015) menyebutkan 

(P=0,010) yang artinya terdapat hubungan 

yang signifikan. Menurut Rediansyah 

(2018) sebagian besar dari tubuh manusia 

terdiri air, sehingga air merupakan 

komponen terpenting dalam tubuh tubuh 

manusia. Sekitar 55- 60% dari berat tubuh 

manusia dewasa merupakan air, sementara 

untuk anak-anak adalah sebanyak 65%, 

dan untuk bayi sekitar 80%. 

Memperhatikan konsumsi air putih setiap 

harinya mampu dampak positif bagi tubuh. 

Mengkonsumsi air putih sesuai aturan 

mampu membersihkan racun dalam tubuh, 

melancarkan pencernaan, menjaga 

sirkulasi darah, penyeimbang suhu tubuh, 

dan menjaga kelembaban organ-organ 

tubuh, sehingga berfungsi dengan optimal. 

Apabila konsumsi air setiap hari tercukupi 
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maka tubuh akan terhindar dari berbagai 

penyakit (Rediansyah, 2018). 

Penelitian ini mendukung penelitian 

yang telah dilakukan oleh Tamas dkk 

(2017)  mendapatkan hasil bahwa 

konsumsi air putih dapat mengurangi nyeri 

punggung dan meningkatkan kualitas 

hidup pasien yang menderita nyeri 

punggung kronis. Penelitian tersebut 

menggunakan istilah balneotherapy 

sebagai terapi pendukung untuk 

mengurangi keluhan nyeri punggung.  

SIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan dari penelitian ini sebagai 

berikut : 

a. Tidak terdapat hubungan yang 

signifikan antara jenis kelamin 

dengan kejadian LBP pada penjahit 

konveksi. 

b. Terdapat hubungan yang signifikan 

antara lama duduk dengan kejadian 

LBP pada penjahit konveksi. 

c. Tidak terdapat hubungan yang 

signifikan antara olahraga dengan 

kejadian LBP pada penjahit konveksi. 

d. Terdapat hubungan yang signifikan 

antara konsumsi air putih dengan 

kejadian LBP pada penjahit konveksi 

e. Terdapat hubungan yang signifikan 

antara lama duduk dan konsumsi air 

putih pada penjahit konveksi. 

Saran yang didapatkan dari penelitian ini 

sebagai berikut : 

a. Bagi pekerja, diharapkan dapat 

melakukan tindakan preventif dengan 

memperhatikan kesehatan dan 

keselamatan kerja yaitu melakukan 

redesain stasiun kerja dengan 

menggunakan bantalan punggung 

atau sandaran pada kursi, istirahat 

teratur selama 15-20 menit setiap 2 

jam kerja dengan melakukan 

peregangan atau relaksasi dan 

meningkatkan kebugaran jasmani 

dengan berolahraga teratur agar 

terhindar dari keluhan LBP. 

b. Bagi instansi terkait diharapkan dapat 

memperhatikan atau menambahkan 

waktu istirahat sehingga tidak terlalu 

lama saat bekerja dengan posisi duduk 
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c. Bagi Dinas Kesehatan atau instansi 

terkait, diharapkan dapat mengadakan 

penyuluhan tentang risiko timbulnya 

LBP. 

d. Untuk penelitian lebih lanjut 

diharapkan menambahkan sampel 

terutama untuk sampel laki-laki. 

e. Untuk penelitian lebih lanjut 

diharapakan menambah variabel yang 

diteliti pada kejadian LBP yang 

disebabkan berbagai macam faktor. 
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