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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kewajiban bekerja telah banyak dituliskan dalam firman Allah SWT. 

Allah SWT telah menyebutkan bahwa umat muslim harus bekerja yaitu sebagai 

berikut:  

نإَسان   أَيُّهَا يَا ِ ًحا َربِّكَ  إِلَى   َكاِدح   إِنَّكَ  اْلإ ََلقِيهِ  َكدإ فَم      

“Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-

sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemui-Nya”(QS. Al-

Insyiqaq [84]:6). 

 

Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Tidaklah seseorang 

memakan makanan yang lebih baik  dari makanan yang dihasilkan dari 

pekerjaan tangannya sendiri” (HR Bukhori). Pekerjaan yang dijalanipun harus 

halal dan baik seperti pada firman Allah SWT: 

ل وا آَمن وا الَِّذينَ  أَيُّهَا يَا  مإ  َما طَيِّبَاتِ  ِمنإ  ك  وا َرَزقإنَاك  ك ر  ِ  َواشإ نإت مإ  إِنإ  لِِلَّ ب د ونَ  إِيَّاه   ك  تَعإ  

“Hai orang-orang yang beriman, makanlah diantara rezekiyang baik-

baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-

benar kepada-Nya kamu menyembah.” (QS. Al Baqaraah [2]:172). 

 

Dunia bekerja sebaiknya memperhatikan keamanan, keselamatan, dan 

kesehatan untuk pekerja.  Apabila tempat kerja aman dan sehat, setiap orang 

dapat melakukan pekerjaan dengan efektif dan efisien. Dan sebaliknya, apabila 

tempat kerja yang tidak teratur dapat mengakibatkan bahaya, kerusakan, 

timbulnya cidera pada pekerja yang tidak diinginkan. Meskipun kenyataannya, 

perusahaan di dunia sudah berhati-hati merencanakan strategi bisnis, banyak 
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yang masih mengabaikan masalah penting bagi keselamatan, kesehatan, dan 

kondisi kerja. Penyusunan tempat kerja dan tempat duduk yang sesuai harus 

diukur sedemikian sehingga tidak ada pengaruh bagi kesehatan pekerja. Semua 

posisi dalam bekerja harus diatur sesuai dengan posisi ergonomi (ILO, 2013). 

Ergonomi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara pekerjaan dan 

tubuh manusia. Prinsip dari posisi ergonomi adalah menyesuaikan antara 

pekerjaan untuk pekerja. Posisi yang ergonomi dapat memberikan lingkungan 

kerja yang sehat, karena adanya pengaturan proses kerja untuk mengendalikan 

atau mengurangi potensi bahaya yang kemungkinan dapat terjadi. posisi 

bekerja harus diatur sehingga tidak menimbulkan resiko kecelakaan baik berat 

maupun ringan misalnya  ketegangan otot, kelelahan berlebihan, atau gangguan 

kesehatan yang lain (ILO, 2013). Kelelahan otot dan ketegangan yang 

berlebihan dapat mengakibatkan munculnya berbagai keluhan muskuloskeletal 

seperti nyeri pada pinggang bawah atau bisa disebut Low Back Pain (LBP). 

Disfungsi mekanik yang mengakibatkan kerusakan jaringan dan inflamasi 

dapat meningkatkan sensitivitas sekitar serabut sarafnya, mengakibatkan 

kontraksi otot-otot sekitar dalam menanggapi respon saraf. Sensitivitas 

tersebut dapat mengakibatkan sakit pada tulang belakang yang dirasakan secara 

terus menerus karena peningkatan aktivitas otot dan terkadang adanya kejang 

otot (Verma et al., 2013). 

Low Back Pain (LBP) merupakan sebuah gejala, bukan penyakit yang 

bisa muncul dari beberapa kelainan yang diketahui maupun tidak diketahui 

penyebabnya. Low Back Pain (LBP) biasanya dirasakan diantara batas tulang 
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rusuk bagian bawah dan lipatan pantat. Hampir semua orang mengalami nyeri 

pada punggung bawah yang sumber nyeri spesifiknya tidak dapat diketahui. 

Kemudian diidentifikasikan sebagai nyeri punggang bawah non spesifik. Nyeri 

biasanya juga dirasakan pada salah satu atau kedua kaki. Beberapa orang 

penderita LBP juga memiliki hubungan dengan gejala neurologi pada tungkai 

bawahnya (Hartvigsen et al., 2018).  

Dalam metode fisioterapi salah satu latihan yang dapat dilakukan dengan 

mudah dan murah yaitu dengan latihan core stability. Core stability adalah 

latihan kebugaran yang sudah terkenal dan mulai ditetapkan sebagai program 

rehabilitasi dalam kedokteran olahraga. Banyak penelitian menunjukkan 

bahwa latihan core stability merupakan komponen penting dalam rehabilitasi 

untuk LBP (Wang et al., 2012). Core terdiri dari otot abdominal pada bagian 

depan, paraspinal dan gluteal di bagian belakang, daifragma sebagai atap, otot 

dasar panggul dan hip girdle di badian bawah (Akuthota et al., 2008). 

Latihan core stability sangat cocok untuk ketidakstabilan tulang 

belakang. Ketidakstabilan tulang belakang sering disertai defisit neurologis 

dan deformitas. Dengan melakukan latihan core stability ini tidak hanya 

bergantung dari kekuatan otot saja, tetapi juga berasal dari sistem  sensorik.  

Latihan core stability akan mempertimbangkan komponen sensorik dan 

motorik  untuk meningkatkan stabilisasi tulang belakang yang optimal 

(Akuthota et al., 2008).  

Rasa nyeri yang dirasakan pada kasus Low Back Pain (LBP) dapat  

dibantu dengan menggunakan modalitas elektroterapi seperti Transcutaneous 
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Electrical Nerve Stimulation (TENS). Transcutaneous Electrical Nerve 

Stimulation (TENS) mengirimkan arus listrik melalui elektroda datar yang 

ditempatkan diatas kulit, menyebabkan perasaan atau sensasi seperti geli dan 

menghancurkan impuls nyeri di sekitar saraf (Poitras et al., 2008). 

Tujuan penulis yaitu ingin membantu para pekerja tambang batu alam 

karena para pekerja sering sekali mengeluhkan nyeri pinggang setelah bekerja 

sebagai buruh. Pekerja yang sering membungkuk dan mengangkat batu alam 

yang lama akan mengakibatkan gangguan otot pada punggung bawah. 

Penanganan yang dilakukan yaitu dengan cara manual terapi dan dengan 

modalitas fisioterapi. Pada penanganan manual terapi menggunakan latihan 

core stability sedangkan modalitas fisioterapinya menggunakan 

Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS). 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah ada pengaruh pemberian core stability terhadap penurunan nyeri 

Low Back Pain myogenic? 

2. Apakah ada pengaruh pemberian core stability dan Transcutaneous 

Electrical Nerve  Stimulation terhadap penurunan nyeri Low Back Pain 

myogenik? 

3. Apakah ada perbedaan pengaruh antara latihan core stability dengan 

Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation dan latihan core stability 

terhadap penurunan nyeri Low Back Pain myogenic? 
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C. Tujuan 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui pengaruh latihan core stability dan penggunaan 

Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation terhadap penurunan low 

back pain myogenic pada pekerja tambang di Sukoharjo. 

2. Tujuan khusus 

a. Mengetahui adanya pengaruh pemberian core stability terhadap 

penurunan nyeri Low Back Pain myogenic pada pekerja tambang batu 

alam di Sukoharjo. 

b. Mengetahui adanya pengaruh pemberian core stability dan  

Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation terhadap penurunan 

nyeri Low Back Pain myogenic pada pekerja tambang batu alam di 

Sukoharjo. 

c. Mengetahui adanya perbedaan pengaruh core stability tanpa 

pemberian Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation dan core 

stability dengan penambahan Transcutaneous Electrical Nerve 

Stimulation terhadap penurunan nyeri Low Back Pain myogenic pada 

pekerja tambang batu alam di Sukoharjo. 
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D. Manfaat  

Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut  

1. Manfaat teoritis 

Untuk menambah wawasan bagi fisioterapi tentang pengaruh latihan 

core stability dan penggunaan modalitas Transcutaneous Electrical Nerve 

Stimulation terhadap penurunan Low Back Pain myogenic sebagai bahan 

acuan yang akan dilakukan penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat praktis 

Sebagai pedoman dalam pemberian terapi yang tepat untuk 

mengatasi keluhan nyeri pada Low Back Pain myogenic . 

 

  


