
 
 

51 

 

Ratu Sheila Annamyra, 2022 

HUBUNGAN DURASI DUDUK DAN POSTUR KERJA TERHADAP KELUHAN LOW BACK PAIN 

PADA KARYAWAN BANK KB BUKOPIN TAHUN 2022 

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Kesehatan, S1 Kesehatan Masyarakat 
[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id] 

 

BAB V 

PENUTUP 
 

 

V.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian ini diperoleh simpulan sebagai berikut : 

a. Mayoritas responden berusia ≥ 35 tahun (78,1%), masa kerja baru < 10 

tahun (68,8%), indeks massa tubuh tidak berisiko ≤ 25 (60,6%), kebiasaan 

olahraga < 3 kali seminggu (78,8%), durasi duduk ≥ 4 jam (90,0%), dan 

postur kerja tidak dapat diterima > 2 (82,2%). 

b. Tidak adanya korelasi antara usia terhadap keluhan low back pain (p-value 

> 0,05) 

c. Tidak adanya korelasi antara masa kerja terhadap keluhan low back pain 

(p-value > 0,05) 

d. Terdapat korelasi antara indeks massa tubuh terhadap keluhan low back 

pain (p-value < 0,05) 

e. Tidak adanya korelasi antara kebiasaan olahraga terhadap keluhan low 

back pain (p-value > 0,05) 

f. Terdapat korelasi antara durasi duduk terhadap keluhan low back pain (p-

value < 0,05) 

g. Tidak adanya korelasi antara postur kerja terhadap keluhan low back pain 

(p-value > 0,05) 
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V.2 Saran 

a. Bagi Karyawan 

Disarankan bagi karyawan agar melakukan peregangan disela-sela 

bekerja. Selain itu dapat mengatur pola hidup sehat dan istirahat yang 

cukup untuk meminimalisir risiko terjadinya keluhan low back pain. 

Usahakan bagi karyawan yang melakukan kerja lembur, tidak melebihi 

waktu yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

11 tahun 2020 pasal 78 yaitu paling lama 4 jam dalam 1 hari dan 18 jam 

dalam 1 minggu. 

b. Bagi Perusahaan 

Diharapkan perusahaan membuat program terkait aktivitas peregangan 

bagi karyawan. Perusahaan juga perlu memperhatikan desain meja 

karyawan misalkan menyediakan meja yang dapat digunakan karyawan 

untuk bekerja dalam keadaan berdiri maupun duduk. Perusahaan juga 

perlu memperhatikan karyawan terkait indeks massa tubuh seperti 

diadakannya kantin sehat yang sudah diatur gizinya. 

c. Bagi Peneliti Lainnya 

Diharapkan peneliti lainnya dapat melakukan dan melanjutkan penelitian 

ini lebih mendalam dengan menambahkan variabel lainnya seperti variabel 

lingkungan dan stress kerja. Selain itu, dapat menggunakan desain 

penelitian yang menjawab hubungan kausalitas dengan jumlah sampel 

yang jauh lebih banyak dan representatif terhadap populasi tertentu. 

 


