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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang 

Era globalisasi menuntut pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja 

di setiap tempat kerja, termasuk sektor informal. Dalam pelaksanaan 

pekerjaan sehari-hari pekerja di berbagai sektor akan terpajan dengan resiko 

penyakit akibat kerja. resiko ini bervariasi mulai dari yang paling ringan 

sampai yang paling berat, tergantung jenis pekerjaannya.(Anies, 2005) 

LBP adalah nyeri yang dirasakan daerah punggung bawah, dapat 

merupakan nyeri lokal maupun nyeri radikuler atau keduanya. Nyeri ini terasa 

diantara sudut iga terbawah sampai lipat bokong bawah yaitu di daerah lumbal 

atau lumbo-sakral dan sering disertai dengan penjalaran nyeri ke arah tungkai 

dan kaki (Samuel, 2005). 

LBP miogenik adalah suatu sindroma nyeri yang terjadi pada regio 

punggung bawah dengan penyebab yang bervariasi antara lain degenerasi, 

inflamasi, infeksi, metabolisme, neoplasma, trauma, konginetal, 

muskuloskeletal, miogenik, viscerogenik, vaskuler dan psikogenik serta pasca 

operasi. Selain itu, penyebab LBP berasal dari yang ringan (misal sikap duduk 

yang salah) sampai yang berat dan serius. Lebih kurang 90% LBP disebabkan 

oleh faktor mekanik yaitu LBP pada struktur anatomi normal yang digunakan 

secara berlebihan atau akibat dari trauma/deformitas, yang menimbulkan 
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stress atau strain pada otot, tendon, dan ligament (Borenstein & Wiesel, 

2004). Biasanya berhubungan dengan aktifitas sehari-hari yang berlebihan, 

mengangkat beban yang berat, terlalu lama berdiri atau duduk dengan posisi 

yang salah (Magee, 1999).  

Sebanyak 80% populasi orang dewasa dalam rentan hidupnya akan 

mengalami cidera punggung bawah. Cidera ini biasanya disebabkan oleh 

kesalahan dalam teknik mengangkat suatu benda dan juga penggunaan yang 

berlebihan. Dengan menggunakan teknik mengangkat yang benar diikuti 

dengan latihan penguluran dan penguatan, anda dapat mengurangi resiko 

cidera punggung. Sekitar 74 % cidera pada tulang belakang disebabkan karena 

aktivitas mengangkat. Mengingat tingginya resiko cidera tulang belakang pada 

aktivitas mengangkat maka hal ini perlu mendapatkan perhatian tersendiri 

dengan teknik mengangkat yag benar (tarwaka, 2004). 

Pekerja pengangkut barang di Pasar Klewer Surakarta adalah pekerja 

sektor informal yang bekerja memindahkan barang dari truk dengan cara 

dorong dengan bantuan papan ke troli, lalu mendorong troli dari truk ke gang 

kios, kemudian dari gang kios ke kios-kios dilakukan secara manual begitu 

juga sebaliknya. Kondisi lingkungan kerja yang sempit sehingga 

mengharuskan mereka untuk melakukan pekerjaan tanpa menggunakan alat 

bantu seperti troli. Mereka  pekerja upahan yang dibayar setelah selesai 

mengangkat barang, sehingga para pekerja cenderung untuk mengejar upah 

dari memperhatikan faktor resiko nyeri punggung bawah, para pekerja bekerja 

dengan cara yang salah, seperti pekerja selalu membungkukkan badan ketika 
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mengangkat barang, membawa barang melebihi kepala, tidak meluruskan 

punggung, memutar pinggang ketika mengangkat barang yang berat.  

Para pekerja rata-rata bekerja dari jam 07.00 – jam  15.00, dan 

memiliki waktu istirahat sekitar 2 jam. Usia rata-rata 20-40 tahun, telah 

bekerja 5 – 20 tahun. Beban angkut yang dibawa oleh para kuli sekitar 1 

kwintal per hari.  Hasil survei juga menujukkan para pekerja melakukan 

proses mengangkat dengan teknik yang salah dan rata-rata pekerja memilki 

keluhan yang sama yaitu LBP. 

Ketika kita berdiri, punggung bawah berfungsi menahan sebagian 

terbesar dari berat badan. Ketika kita menekuk, meregang atau memutar pada 

pinggang, tulang belakang bawah terlibat dalam gerakan ini. cidera pada 

struktur-struktur yang penting untuk menopang berat sering terjadi, seperti 

tulang belakang, otot-otot, tendon-tendon, dan ligamen-ligamen, seringkali 

dapat dideteksi ketika tubuh berdiri tegak, mengangkat beban atau digunakan 

dalam berbagai gerakan. 

Pekerjaan mengangkat barang sering menyebabkan cidera pada 

punggung bawah. Pekerjaan mengangkut barang adalah satu pekerjaan yang 

berisiko terjadinya cidera kesakitan pada punggung. Karena pekerjaan ini 

membutuhkan aktivitas mengangkat beban yang cukup berat dan berulang 

ulang sehingga membutuhkan peran yang sangat besar dari otot-otot 

punggung dan tulang belakang. Penggunaan otot-otot punggung dan tulang 

belakang yang berlebihan dan kesalahan dalam aktivitas mengangkat sangat 
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memungkinkan pekerja pengangkut barang akan mengalami gangguan nyeri 

punggung bawah. (Nurmianto, 2004) 

Penulis memilih tempat penelitian di pasar klewer karena di pasar 

klewer terdapat banyak pekerja pengangkut barang, sehingga akan 

mempermudah dilakukannya penelitian. 

Melihat latar belakang tersebut maka penulis tertarik melakukan penelitian 

tentang hubungan Teknik Mengangkat Beban dengan Keluhan Low Back Pain 

Myogenik Pada Pekerja Pengangkut Barang di Pasar Klewer Surakarta. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Salah satu pemicu nyeri punggung adalah teknik mengangkat beban 

yang salah  yang akan mengakibatkan selaput robek atau karena suatu gerakan 

yang sama yang dilakukan terus menerus yang mengakibatkan otot kaku 

(Arda, 2007). 

Beberapa gangguan yang sering terjadi  pada para pengangkut barang 

yaitu, frozen shoulder, tennis elbow, OA lutut, carpal tunnel syndrome, Low 

Back Pain. Kasus yang biasanya terjadi pada para pengangkut barang adalah 

Low Back Pain. 

Teknik mengangkat dengan posisi membungkuk , memiliki resiko 

yang sangat besar terhadap cidera pada punggung dan tulang belakang, dapat 

berupa penguluran otot-otot punggung, penguluran ligament pada persendian 

tulang belakang, robeknya annulus sehingga nucleus pulposus menonjol 

keluar dan menekan saraf-saraf disekitarnya dimana ini sangat berpotensi 
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menimbulkan keluhan nyeri punggung bawah akibat cidera pada struktur 

punggung.(Anies, 2005) 

Pekerja pengangkut barang di Pasar Klewer adalah pekerja sektor 

informal dengan menerima upah mengangkut barang dari truk barang menuju 

kios dagangan. Para pekerja melakukan pekerjaannya secepat mungkin 

sehingga sebelum truk pengangkut barang tiba, mereka sudah berada di 

tempat kerja. mereka pekerja upahan yang dibayar setelah mereka selesai 

mengangkut barang, sehingga para pekerja tersebut lebih cenderung mengejar 

upah daripada memperhatikan faktor resiko nyeri punggung, para pekerja 

mengangkut barang dengan cara yang salah, seperti pekerja selalu 

membungkukkan badan ketika mengangkut barang, memutar pinggang saat 

mengangkat beban yang berat, membawa barang melebihi kepala, keluhan-

keluhan subjektif pada pinggang pekerja.  

 

C. Pembatasan masalah 

Telah diuraikan sebelumnya bahwa banyak hal yang dapat 

menyebabkan terjadinya nyeri punggung bawah. Dalam penulisan ini penulis 

hanya ingin membatasi pada penulisan dan penelitian tentang hubungan teknik 

mengangkat beban dengan keluhan LBP miogenik pada pekerja pengangkut 

barang di pasar Klewer Surakarta. 
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D. Perumusan Masalah 

Apakah ada hubungan teknik mengangkat beban dengan keluhan LBP 

miogenik pada pekerja pengangkut barang di pasar Klewer Surakarta?  

 

E. TujuanPenelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan teknik 

mengangkat beban dengan keluhan LBP miogenik pada pekerja pengangkut 

barang di pasar Klewer Surakarta. 

 

F.  Manfaat Penelitian 

Dengan penelitian ini maka akan didapatkan berbagai manfaat, antara 

lain: 

1. Bagi ilmu pengetahuan 

Menambah ilmu pengtahuan di bidang kesehatan dan meningkatkan 

keselamatan kerja, terutama tentang LBP miogenik. 

2. Bagi pembangunan 

Memberikan informasi pada instansi dan tenaga kerja yang potensial 

mengalami LBP miogenik, untuk meningkatkan kesadaran pekerja agar 

lebih memperhatikan kesehatan dan keselamatan kerja. 
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3. Bagi praktisi 

Memberikan informasi  pada kalangan fisioterapi tentang orang-orang 

yang potensial mengalami LBP miogenik sehingga dapat membantu 

mempermudah menegakkan diagnosa fisioterapi. 

4. Bagi peneliti 

Menambah pengetahuan, wawasan dan pengalaman dalam 

mengembangkan diri dan mengabdikan diri pada dunia kesehatan 

khususnya di bidang fisioterapi di masa yang akan datang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




