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BAB I

 PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Era globalisai 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)

Salah satu gangguan tulang belakang yang disebabkan akibat kerja adalah

Low Back Pain atau nyeri punggung bawah. Nyeri punggung bawah adalah salah

satu syndroma nyeri yang terjadi pada regio punggung bagian bawah dengan

penyebab yang bervariasi, antara lain; degenerasi, inflamasi, infeksi,

metabolisme, neoplasma, trauma, konginental, musculoskeletal, vascular,

psikogenik, serta pasca operasi (Sinarki, Mokri B, 1996).

Punggung dan tulang belakang hampir selalu terlibat dalam aktivitas

manusia. Dalam kaitannya dengan problem gangguan fisik yang berhubungan

dengan alat gerak tubuh, gangguan tulang belakang adalah salah satu dari sekian

banyak gangguan akibat kerja, baik itu dilihat dari susunannya, fungsinya,

maupun dari proses patologinya. Keluhan yang berasal dari tulang belakang

memberikan problem yang lebih besar daripada keluhan yang berasal dari

persendian perifer (De Wolf, 1994).



Pekerjaan manual handling dan lifting sering penyebabkan cidera pada

tulang belakang. Pekerja di tempat pengggilingan padi adalah salah satu

pekerjaan yang sangat beresiko terjadinya cidera dan kesakitan pada

punggungnya, karena pekerjaan menggiling padi membutuhkan aktivitas

mengangkat beban yang 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 berlebih dan kesalahan dalam aktivitas

mengangkat sangat memungkinkan pekerja giling padi mengalami gangguan

nyeri punggung bawah.

Sebelumnya dilaporkan bahwa sekitar 74% cidera pada tulang belakang

disebabkan karena aktivitas mengangkat (lifting activities). Mengingat tingginya

resiko cidera tulang belakang pada aktivitas mengangkat, maka hal ini perlu

mendapatkan perhatian tersendiri dengan teknik mengangkat (Lifting Technic)

yang benar atau (Tawarka, 2004).

Penelitian terdahulu menyatakan bahwa latihan untuk punggung bawah

(Back Exercise) yang dilakukan pada penderita nyeri punggung bawah selama 3

minggu sudah dapat memberi kesembuhan 75%, dan apabila dilakukan selama 8

minggu memberi perbaikan lebih dari 90% (Carpenter, Nelson, 1999).

Malihat latar belakang tersebut maka penulis tertarik melakukan

penelitian tentang perbedaan pengaruh latihan teknik mengangkat yang benar
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(Lifting Technic Exercise) dengan latihan untuk punggung (Back Exercis)

terhadap nyeri punggung bawah pada pekerja giling padi.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Nyeri punggung bawah sering terjadi pada pekerja yang sehari-harinya

melakukan aktivitas mengangkat, memindahkan, mendorong atau menarik benda

berat. Berputarnya tulang belakang di saat mengangkat dengan tubuh

membungkuk merupakan faktor penyebab yang paling penting dan utama (Anies,

2005). Berdasarkan data, 22%  keluhan terjadi ketika mengangkat beban, 19%

terjadi ketika olah raga, dan sekitar 25% terjadi secara berangsur tanpa diketahui

penyebabnya (Anonim, 2008).

Gerakan yang terjadi pada lumbal adalah fleksi-ekstensi. Pada saat

mengangkat beban dengan posisi punggung membungkuk (fleksi lumbal), discus

intervertebralis terdorong ke belakang dan dibatasi oleh ligamentum longitudinal

posterior yang pada regio lumbal sangat tipis dan kecil. Akibatnya pembebanan

pada anterior discus akan meningkat dan gaya berat tidak bisa disebarkan

sebagai gaya tangensial sehingga dorongan discus ke belakang semakin besar.

Saat mengangkat dengan posisi membungkuk semua komponen tulang, otot,

ligamentum, discus akan bekerja sebagai kompensasi posisi postural. Otot-otot

punggung akan menanggung beban sembilan kali lebih besar dari berat beban

yang akan diangkat untuk dapat mengangkat beban kearah tulang belakang yang

lurus (Anonim, 2008).



Teknik mengangkat dengan posisi membungkuk memiliki resiko yang

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

penguluran otot-otot punggung, penguluran ligamentum pada persendian tulang

belakang, robeknya annulus sehingga nucleus pulposus menonjol keluar dan

menekan saraf-saraf di sekitarnya di mana ini sangat berpotensi menimbulkan

keluhan nyeri punggung bawah akibat cidera pada struktur punggung punggung

(Anies, 2005).

Hasil survey awal pada bulan Maret 2009 diperoleh data, Kecamatan

Cawas terdiri dari 20 desa atau kelurahan. Rata-rata setiap desa atau kelurahan

terdapat 1-2 tempat penggilingan padi. Rata-rata dalam sekali mengangkat

karung padi yang akan dimasukkan ke dalam mesin penggilingan beban yang

dapat diangkat para pekerja sekitar 40-60 kg. Satu orang pekerja rata-rata

mengangkat 50-70 karung gabah dengan perkiraan jumlah beban yang diangkat

seorang pekerja dalam sehari sekitar 3-5 ton. Dari survey pada 10 tempat

penggilingan padi yang ada di Kecamatan Cawas terdapat 19 pekerja yang

mengeluhkan nyeri punggung bawah dengan tingkat nyeri yang berbeda-beda

dari total 56 pekerja.

Problematik yang timbul akibat nyeri punggung bawah adalah adanya

nyeri garak pada daerah punggung, adanya spasme otot-otot punggung,

penurunan kekuatan otot-otot punggung dan perut, keterbatasan Lingkup Gerak

Sendi (LGS), dan juga terjadi penurunan kemampuan fungsional seperti tidak



mampu duduk dalam waktu yang lama, dan tidak mampu mengangkat beban

yang berat  (David Imrie;1995).

Lifting Technic Exercise adalah suatu bentuk latihan cara atau teknik

memposisikan tubuh yang benar pada saat mengangkat beban dengan

memperhatikan kesehatan, dan keselamatan kerja. Keluhan nyeri punggung

bawah pada pekerja yang sering mengangkat beban adalah paling banyak

disebabkan karena kesalahan saat proses mengangkat (lifting). Cara mengangkat

yang sesuai dengan ergonomi adalah salah satu cara yang tepat untuk

mencegah, mengurangi dari faktor mekanik pencetus keluhan nyeri punggung

bawah sehingga meminimalkan resiko keluhan.

Back Exercise adalah upaya penyembuhan dengan menggunakan bagian

tubuh secara aktif maupun pasif bertujuan untuk relaksasi dan penguluran otot-

otot punggung bawah yang mengalami spasme akibat aktivitas motor reflex

yang terjadi pada jaringan yang rusak oleh karena trauma (Kisner, 1978)

C. PEMBATASAN MASALAH

Dalam pembatasan masalah di sini peneliti hanya ingin meneliti tentang

beda pengaruh Lifting Technic Exercise dengan Back Exercise terhadap keluhan

nyeri punggung bawah pada pekerja giling padi di Kecamatan Cawas.



D. PERUMUSAN MASALAH

1. Apakah ada pengaruh Lifting Technic Exercise terhadap nyeri punggung

bawah pada pekerja giling padi?

2. Apakah ada pengaruh Back Exercise terhadap nyeri punggung bawah pada

pekerja giling padi?

3. Apakah ada beda pengaruh antara Lifting Technic Exercise dengan Back

Exercise terhadap nyeri punggung bawah pada pekerja giling padi?

E. TUJUAN PENELITIAN

1. Tujuan umum

Untuk mengetahui beda pengaruh antara Lifting Technic Exercise dengan

Back Exercise terhadap nyeri punggung bawah pada pekerja giling padi.

2. Tujuan khusus

a) Untuk mengetahui pengaruh Lifting Technic Exercise terhadap nyeri

punggung bawah pada pekerja giling padi.

b) Untuk mengetahui pengaruh Back Exercise terhadap nyeri punggung

bawah pada pekerja giling padi.

F. MANFAAT PENELITIAN

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Memperkaya khasanah ilmu pengetahuan di bidang kesehatan dan

keselamatan kerja, terutama tentang keluhan nyeri punggung bawah.

2. Bagi Pembangunan



Memberikan informasi kepada instansi dan tenaga kerja yang

potensial mengalami nyeri punggung bawah, agar meningkatkan kesadaran

pekerja agamemperhatikan kesehatan dan keselamatan kerja.

3. Bagi Praktisi

Memberikan informasi pada kalangan fisioterapis tentang orang-

orang yang potensial mengalami keluhan nyeri punggung bawah sehingga

dapat membantu mempermudah seorang fisioterapis dalam menegakkan

diagnosa fisioterapi.


