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ABSTRACT
Bacground : Pain and disability in patient with low back pain (LBP) are influenced by
physical and physicosocial factors. These Psychosocial factors are usually referred to as yellow
flags which consist of job dissatisfaction, mood annoyance which can categorized as fear
avoidence belief (FAB), anxiety, and depression. Evaluating these factors is useful to identify
which patient will have longterm disability and also useful for the clinicians in choosing
treatment to increase prognosis or reduce disability. The aim of this study was to identify the
correlation between psychosocial factors and disability in nurses with LBP in Dr. Hasan Sadikin
Hospital, Bandung.
Method : A cross-sectional study on 396 nurses was done from July to September 2008
in Dr. Hasan Sadikin Hospital, Bandung. Nurses with or without complaint of low back pain,
who agreed to joint the research were recruited. Oswentry disability quesstionare was used to
evaluate disability factor and fear avoidence beliefs quesstionaire, Hamilton anxiety scale, Zung
depressi scale were used to evaluate psychosocial factor. Chi–square and Rank–spearman test
were use to analyze correlation between psychosocial factor and disability.
Result : The prevalence of LBP in nurse was 60.9 %. There were correlations between
FAB (p = 0.001), anxiety (p = 0.001) and depression (p = 0.003) with disability on nurses with
LBP.
Conclusion : Psychosocial factor has correlations with disability.
Keywords : Psychosocial factor, disability, low back pain.
ABSTRAK
Latar belakang : Selain faktor fisik, nyeri punggung bawah (NPB) juga dipengaruhi oleh
faktor psikososial. Faktor psikososial dikenal dengan yellow flags ditemukan berupa keluhan
ketidakpuasan dalam pekerjaan atau sebagai karyawan, gangguan perasaan yang dapat
dikategorikan sebagai gejala fear-avoidance beliefs (FAB), ansietas, serta depresi. Dengan
mengevaluasi faktor psikososial maka akan membantu mengidentifikasi pasien yang memiliki
risiko berkembang menjadi disabilitas jangka panjang, dan dapat membantu klinisi untuk
pemilihan terapi sehingga dapat memperbaiki prognosis atau mengurangi disabilitas. Tujuan
penelitian untuk mengetahui hubungan faktor psikososial dengan disabilitas pada perawat yang
menderita NPB di lingkungan RS Dr. Hasan Sadikin, Bandung.
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Metoda : Penelitian ini dilakukan di ruang perawatan, dengan besar sampel 396 orang
perawat, selama bulan Juli-September 2008. Rancangan penelitian cross sectional, Kriteria
inklusi perawat dengan ataupun tanpa keluhan NPB, bersedia mengikuti penelitian. Untuk
penilaian tingkat disabilitas menggunakan Oswentry disability quesstionnaire , sedangkan faktor
psikososial menggunakan , fear-avoidance beliefs quesstionnaire, Hamilton anxiety rating scale,
Zung depressi scale. Untuk uji korelasi statistik di gunakan chi –square dan rank–spearman.
Hasil : Prevalensi NPB pada perawat di Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin adalah 60,9%.
Berdasarkan uji statistik faktor psikososial FAB, ansietas, dan depresi memiliki hubungan yang
bermakna dengan disabilitas pada perawat penderita NPB, dengan nilai p berturut-turut FAB
0,001, ansietas 0,001, dan depresi 0,003 (p < 0,05).
Kesimpulan : Faktor psikososial berhubungan dengan disabilitas.
Kata kunci: Faktor psikososial, disabilitas, nyeri punggung bawah.
PENDAHULUAN
Nyeri punggung bawah (NPB) adalah nyeri yang terasa diantara sudut iga yang terbawah
dan lipat bokong bawah (lumbo-sakral) dapat disertai dengan penjalaran nyeri kearah tungkai
dan kaki, ditimbulkan oleh berbagai sebab.1 Walaupun NPB dapat disebabkan oleh berbagai
sebab namun dalam penangan NPB perlu diketahui adakah suatu kelainan serius yang mendasari
nyeri punggung bawah, yang dikenal dengan sebutan red flags, seperti infeksi atau keganasan,
fraktur vertebra , dan sindrom kauda ekuina atau defisit neurologik berat.2 Pada setiap penyakit
serius yang mendasari NPB memiliki red flags yang berbeda, hal ini dapat diketahui dari
anamnesa dan pemeriksaan fisik.2 Apabila tidak ditemukan tanda red flags maka akan disebut
sebagai NPB non spesifik dan ini yang terbanyak di jumpai.
Di laporkan bahwa di Amerika sekitar 50–84% orang dewasa memiliki keluhan tersebut
setiap tahunnya.3 Dengan prevalensi pada populasi umum kejadian dalam satu bulan adalah
35%-37% dan prevalensi seumur hidup diperkirakan sekitar 59%.4 Beberapa data yang ada di
negara berkembang menyebutkan, insidensi NPB lebih kurang 15%-20% dari populasi. Di
Indonesia (2003) dilaporkan prevalensi seumur hidup NPB antara 59,3%-62,4% dan prevalensi
tahunan antara 20,9%–31,2%.5 Dalam penelitian multisenter di 14 rumah sakit pendidikan

Indonesia, yang dilakukan Perdossi tahun 2002 menunjukkan bahwa dari 4.456 penderita nyeri
orang (25% dari total kunjungan), 819 orang (18,37%) adalah penderita NPB.6
Nyeri punggung bawah sering pula menyebabkan disabilitas. Masalah disabilitas yang
akan menghalangi pasien dalam bekerja sangatlah kompleks dan tampak sangat dekat
hubungannya dengan aspek fisik maupun aspek sosial dari kesulitan pekerjaan dan
ketidakpuasan dari pekerjaannya.7 Ada beberapa faktor fisik yang berhubungan dengan
peningkatan kejadian NPB non spesifik seperti pekerjaan berat, mengangkat, sikap tubuh statis
saat bekerja (duduk atau berdiri dalam waktu lama), membungkuk, dan gerakan memutar.8
Dalam lingkungan rumah sakit, perawat merupakan kelompok yang memiliki risiko
tinggi karena kegiatan mengangkat ataupun kegiatan lain yang dilakukan dengan sikap tubuh
yang tidak tepat. Pada penelitian kejadian nyeri punggung bawah pada karyawan rumah sakit
pedalaman di Nigeria dilaporkan bahwa kejadian nyeri punggung bawah sekitar 46% dari jumlah
karyawan dan kejadian tertinggi didapatkan pada perawat yaitu sekitar 69% .9
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Pada NPB faktor psikososial tersebut lebih dikenal dengan

yellow flags, yang meliputi beberapa hal seperti pekerjaan ataupun lingkungan

pekerjaan yang tidak sesuai dengan keinginannya sehingga menimbulkan ketidakpuasan dalam
pekerjaan atau sebagai karyawan,

menghindari aktivitas karena merasa khawatir nyeri

bertambah bila kembali bekerja atau lebih dikenal sebagai fear-avoidance beliefs (FAB).10
Kekhawatiran yang mendalam dan berkelanjutan (ansietas) , bahkan penarikan diri dari aktivitas
sehari–hari atau tidak tertarik dengan aktivitas sosial

dapat dikategorikan sebagai gejala

depresi.11 Ada beberapa penelitian yang menyimpulkan faktor risiko psikologis lebih dapat di
prediksi dibandingkan dengan faktor risiko fisik.8
Dari uraian diatas tampaknya keberadaan faktor psikososial atau yellow flags akan
mempengaruhi atau berhubungan dengan disabilitas pada NPB.
Belum banyak laporan penelitian mengenai hubungan faktor psikososial dan disabilitas
pada perawat dengan NPB, sehingga menjadi pertanyaan, bagaimana hubungan faktor
psikososial dengan disabilitas pada perawat dengan NPB ? Penelitian mengenai NPB pada
tenaga perawat di Rumah Sakit Dr.Hasan Sadikin Bandung untuk melihat angka kejadian NPB
dan mengungkapkan faktor risiko fisik yang berhubungan dengan NPB telah dilakukan (Muslim
1995, Rianto A 1999) tetapi belum mengungkap faktor psikososial. Sehubungan dengan itu
dirasakan perlu untuk melihat hubungan faktor psikososial yang terdiri dari ketidakpuasan dalam
bekerja atau sebagai karyawan, FAB, ansietas, depresi dengan disabilitas pada perawat yang
menderita NPB. Dengan mengidentifikasi dini faktor psikososial seperti ketidakpuasan dalam
pekerjaan atau sebagai karyawan, FAB, ansietas, depresi yang merupakan yellow flags NPB
diharapkan penanganan menjadi lebih menyeluruh dan terarah serta dapat mengurangi atau
mencegah disabilitas. Pemahaman tentang peranan psikologis dalam kondisi nyeri penting bagi
klinisi dalam pemeriksaan dan perencanaan penanganan guna mengurangi disabilitas penderita
dan meningkatkan kualitas hidup penderita.
METODE
Penelitian ini dilakukan di bangsal perawatan bedah dan non-bedah Rumah Sakit Hasan
Sadikin Bandung, yang dilaksanakan pada bulan Juli 2008 sampai bulan September 2008.
Penderita yang ditetapkan sebagai subjek penelitian adalah : perawat Rumah Sakit Dr.
Hasan Sadikin Bandung yang bertugas diruang perawatan umum dan ruang perawatan bedah.

Dengan kriteria inklusi : perawat dengan ataupun tanpa keluhan NPB, bersedia mengikuti
penelitian, dan kriteria eksklusi: tidak mengisi kuesioner secara lengkap, memiliki keluhan red
flags ataupun nyeri kronis lain selain NPB.
Rancangan penelitian yang digunakan adalah cross sectional dengan besar sampel
minimal berdasarkan perhitungan dengan menggunakan rumus studi prevalensi, yaitu : 384
orang.
Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui alat bantu kuesioner yang
berisi karakteristik pasien dan pertanyaan kepuasan dalam pekerjaan. Untuk menentukan tingkat
disabilitas menggunakan Oswentry disability quesstionnaire, sedangkan untuk melihat ada
tidaknya faktor psikososial menggunakan fear-avoidance belief quesstionnaire, Hamilton anxiety
rating scale , Zung depressi scale
Pada penelitian ini rancangan analisis data yang digunakan adalah analisis bivariat
dilakukan untuk mengetahui hubungan faktor psikososial dengan disabilitas. Pengujian statistik
yang digunakan adalah uji chi-square dan uji rank - Spearman.

HASIL
Jumlah sampel yang diambil sebanyak 396 orang perawat yang bertugas di ruang
perawatan bedah dan non-bedah Rumah Sakit Dr Hasan Sadikin, Bandung, yang terdiri dari
perawat wanita sebanyak 309 orang dan jumlah perawat pria sebanyak 87 orang. Prevalensi
NPB pada perawat di Rumah Sakit DR hasan Sadikin adalah 241 orang dari 396 orang perawat
(60,9%). Didapatkan data yang penulis susun dalam Tabel 1 hubungan psikososial dengan
disabilitas pada perawat penderita NPB.

Tabel 1. Hubungan Psikososial dengan Disabilitas pada Perawat Penderita NPB
Variabel

Disabilitas
Tanpa

Ringan

Sedang

Berat

Kepuasan

X2 = 1,789

dalam bekerja
Puas

33 (17%)

128 (66%)

26 (13,4%)

7 (3,6%)

Tidak puas

5 (10,6%)

33 (70,2%)

6 (12,8%)

3 (6,4%)

FAB
Normal

2 (9,5%)

1 (4,8%)

Ringan

16 (23,5%) 48 (70,6%)

4 (5,9%)

0

Sedang

16 (13,8%) 78 (67,2%)

17 (14,7%)

5 (4,3%)

9 (25%)

4 (11,1%)

4 (19%)

2 (5,6%)

21 (58,3%)

Kecemasan
Normal

34 (18,3%) 127 (68,3%) 22 (11,8%)

3 (1,6%)

2 (4,8%)

28 (66,6%)

6 (14,3%)

6 (14,3%)

Sedang

2 (25%)

4 (50%)

2 (25%)

0

0

2 (40%)

2 (40%)

1 (20%)

Depresi

p = 0,001**

rs = 0,189

Normal

29 (19%)

104 (68%)

17 (11%)

3 (2%)

Ringan

8 (12,3%)

41 (63,1%)

12 (18,5%)

4 (6,2%)

Sedang

1 (5,6%)

15 (83,3%)

2 (1,1%)

0

0

1 (20%)

1 (20%)

3 (60%)

Berat

p = 0,001**

rs = 0,218

Ringan

Berat

p = 0,617*

rs = 0,212
14 (66,7%)

Berat

Nilai p

p = 0,003**

* Uji statistik menggunakan uji Chi-Square
** Uji statistik menggunakan uji Rank-Spearman
FAB fear avoidance belief
Dalam penelitian ini, pengakuan kepuasan dalam bekerja ternyata banyak perawat
mengakui puas walaupun memiliki disabilitas. Keadaan ini menyangkut beberapa faktor seperti
kemungkinan adanya bantuan teman sekerja saat bertugas, sehingga yang bersangkutan merasa
puas. Kemungkinan lain subjek penelitian merasa takut bila mengeluh dan akan berakibat
dipindah ke tempat lain yang kurang nyaman.

Gambar1. Hubungan FAB dengan disabilitas pada perawat dengan NPB
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FAB: fear-avoidance belief
Berdasarkan uji statistik FAB memiliki hubungan yang bermakna dengan disabilitas pada
perawat penderita NPB (p<0,05).
Beberapa penelitian memperlihatkan hubungan antara nyeri disertai ketakutan (fear)
dengan penurunan aktifitas fisik seperti terbatasnya gerakan12, mengangkat berat,13,14 gerakan
ekstensi – fleksi lutut15, ekstensi lumbar16 serta mengangkat dan membawa benda17. Yang lebih
umum adalah nyeri disertai fear yang berhubungan dengan penurunan tampilan aktifitas harian18
dan peningkatan disabilitas fungsional.19,20,21
Bentuk kognitif - perilaku dari nyeri yang disertai fear akan berkembang menjadi dua
respon perilaku berlawanan yaitu konfrontasi dan menghindar. Dapat dikenali beberapa cara
nyeri disertai fear yang berperan penting dalam timbulnya disabilitas : 22

Pertama adanya pandangan negatif tentang nyeri dan akibatnya, seperti pikiran merasa mendapat
bencana besar (catastrophic thinking), akan berpotensi menjadi pencetus nyeri disertai fear.
Kedua karena perilaku menjauh dan menghindar dipercaya sebagai antisipasi nyeri dibandingkan
sebagai respon nyeri, maka perilaku ini akan bertahan karena hanya memiliki sedikit kesempatan
untuk memperbaiki kesalahan terhadap pandangan dan kepercayaan mengenai nyeri.
Ketiga sikap menghindar dalam waktu lama dan aktifitas fisik kurang aktif berperanan penting
dalam terjadinya disuse dan physical deconditioning serta penarikan diri sehingga menyebabkan
gangguan mood seperti depresi, tidak nyaman, dan frustasi.
Gambar 2. Hubungan kecemasan dengan disabilitas pada perawat dengan NPB
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Kecemasan memiliki hubungan yang bermakna dengan disabilitas pada perawat
penderita NPB (p<0,05).
Salah satu gambaran fear dan kecemasan adalah kecenderungan

menghindar dan

menjauh dari sesuatu yang dirasa mengancam. Walaupun nyeri tidak selalu dapat dihindari,
tetapi aktifitas dianggap dapat meningkatkan nyeri, sehingga aktifitas sehari – hari akan menurun

dan mengakibatkan meningkatnya ketidakmampuan fungsional. Satu hal penting pada ansietas
adalah deteksi dini situasi yang berpotensi mengancam. Pada individu dengan tingkat kecemasan
tinggi baik secara umum maupun spesifik memiliki tingkat kewaspadaan tinggi (hypervigilance)
pula.22
Gambar 3. Hubungan depresi dengan disabilitas pada perawat dengan NPB
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Berdasarkan uji statistik, depresi memiliki hubungan yang bermakna dengan disabilitas
pada perawat penderita NPB (p<0,05).
Pada keadaan nyeri , yang dipercaya mempunyai pengaruh paling besar terhadap
disabilitas adalah aspek psikososial. Terdapat beberapa faktor psikologis yang mempengaruhi
nyeri, antara lain personalitas dan jenis kelamin. Diduga bahwa seseorang yang mempunyai
kepribadian kurang kuat dan kurang tabah menghadapi kerasnya hidup tampak kurang bisa
bertahan terhadap rangsang nyeri dan lebih banyak mengeluh terhadap nyeri.23
Dari uraian diatas maka tidak dapat diremehkan proses psikologi dan sosial yang dapat
mempengaruhi aktivitas fisik ataupun sebaliknya. Konsep kita tentang kecacatan dan disabilitas

harus memperhitungkan interaksi dinamis dengan lingkungan sekitar. Persoalan disabilitas yang
menghalangi pasien dalam bekerja sangat kompleks dan tampak dekat hubungannya dengan
aspek fisik dari pekerjaan yang sulit maupun aspek sosial seperti ketidakpuasan pada
pekerjaannya.24, 25
Dari hasil penelitian diatas terlihat bahwa faktor psikososial dalam hal ini fear avoidance
belief, kecemasan, depresi mempengaruhi terjadinya disabilitas. Hal ini dikarenakan pada
seseorang yang memiliki fear (ketakutan) atau kecemasan, dia akan sulit melakukan pekerjaan
atau aktivitasnya sehari – hari karena akan menyangka aktivitasnya itu akan meningkatkan nyeri
ataupun membuat penderitaan nyeri punggung bawah makin bertambah. Keadaan ini membuat
seseorang akan membatasi aktivitasnya sehingga terlihat atau merasa tidak mampu melakukan
aktivitasnya seperti sebelum dia memiliki keluhan NPB. Begitu pula pada depresi, semakin rasa
takut dan cemas muncul seseorang menjadi merasa tidak mampu berbuat banyak hal yang
menyangkut pekerjaannya, sehingga akan merasa tidak berguna karena tidak dapat melakukan
aktivitasnya seperti dulu, hal ini akan menimbulkan keluhan somatisasi yang mengarah ke gejala
depresi.
KESIMPULAN
Kesimpulan dari penelitian ini adalah : Perawat dengan NPB yang disertai komponen
kemampuan faktor psikososial fear aviodance belief, kecemasan dan depresi menunjukkan
hubungan yang bermakna dengan disabilitas (< 0,05).
Diharapkan dengan mengidentifikasi komponen faktor psikososial tersebut dapat
membantu dalam penanganan NPB sehingga risiko disabilitas jangka panjang dapat dicegah.
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