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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kesehatan kerja mutlak harus dilaksanakan di dunia kerja dan di dunia usaha 

oleh semua orang yang berada di tempat kerja baik pekerja maupun pemberi kerja, 

jajaran pelaksana, pengawas (supervisor), maupun manajemen, serta pekerja yang 

bekerja untuk diri sendiri (self employed). Alasannya jelas, karena bekerja adalah 

bagian dari kehidupan, dan setiap orang memerlukan pekerjaan untuk mencukupi 

kebutuhan dan atau untuk aktualisasi diri, namun dalam melaksanakan pekerjaannya, 

berbagai potensi bahaya (sering disebut juga sebagai hazard atau faktor risiko) dan 

risiko di tempat kerja mengancam diri pekerja sehingga dapat menimbulkan cedera 

atau gangguan kesehatan (Suma’mur, 2009). 

Sikap kerja yang sering dilakukan oleh manusia dalam melakukan pekerjaan 

antara lain duduk, berdiri, membungkuk, jongkok, berjalan dan lain-lain. Sikap kerja 

tersebut dilakukan tergantung dari kondisi dalam sistem kerja yang ada. Sikap kerja 

duduk merupakan salah satu sikap kerja yang paling sering dilakukan. Duduk 

memerlukan lebih sedikit energi daripada berdiri, karena hal itu dapat mengurangi 

banyaknya beban otot statis pada kaki (Tarwaka, 2014). Sikap duduk pada otot 

rangka (muskuloskeletal) dan tulang belakang (vertebrae)  terutama pada pinggang 

harus dapat ditahan oleh sandaran kursi agar terhindar dari rasa nyeri dan cepat lelah. 

Pada sikap duduk, tekanan tulang belakang akan meningkat dibanding berdiri atau 

berbaring, jika sikap duduk tidak benar. Sikap duduk yang lama seperti pada sopir 

merupakan penyebab adanya masalah punggung. 
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Permasalahan posisi tubuh pada sopir bus saat mengemudi akan mendapatkan 

masalah otot rangka (muskuloskeletal) dipengaruhi oleh kondisi fisik dan mental 

supir bus itu sendiri. Saat perjalanan berlangsung, sopir bus membutuhkan duduk 

dalam waktu  yang lama saat mengemudi, posisi duduk dapat mendorong kearah 

ketidak  nyamanan dan timbulnya penyakit yang dapat mengakibatkan kerugian 

besar  melalui kesalahan kerja dan mengurangi efektipitas serta produktifitas kerja 

(Wibowo, 2016). Hal yang serupa juga terjadi pada sopir bus di terminal Arjorsari 

Malang dimana sebagian besar para sopir mengeluhkan nyeri pinggang setelah 

terlalu lama duduk untuk mengemudi. Sumber kelelahan yang dialami yang di 

pengaruhi oleh tipe atau jenis kendaraan, jarak perjalanan, intensitas lama 

mengemudi, frekuensi getaran, serta motivasi pengemudi. 

Studi tentang keluhan Musculoskeletal Disorders (MSDs) pada berbagai jenis 

industri salah satunya industri tour and trevel telah banyak dilakukan seperti 

penelitian yang dilakukan oleh Wibowo (2016) yang mendapatkan hasil terdapat 

hubungan antara lama mengemudi dengan terjadinya nyeri punggung bawah 

miogenik pada sopir Bus di Terminal Tirtonadi. Tarwaka (2014) menambahkan 

bahwa otot yang sering dikeluhkan adalah otot rangka (skeletal) yang meliputi otot 

leher, bahu, lengan, tangan, jari, punggung, pinggang dan otot-otot bagian bawah. 

Diantara keluhan otot skeletal tersebut, yang banyak dialami oleh pekerja adalah otot 

bagian punggung.   

Setiap orang pernah mengalami sakit pinggang, hanya saja keluhannya 

seringkali rancu, sehingga pasien selalu menduga panyakitnya ada di ginjal. Low 

back pain (LBP) adalah keluhan yang diakibatkan adanya kelainan pada tulang 

belakang. Tidak ada seorangpun yang kebal terhadap kondisi ini dan masing-masing 

sangat berpotensi untuk mengalami disabilitas akibat kondisi tersebut. Low back pain 
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(LBP) dapat berhubungan dengan berbagai kondisi ataupun faktor risiko, namun 

seringkali tidak ditemukan adanya faktor spesifik yang mendasarinya. Low Back 

Pain (LBP) didefinisikan sebagai nyeri dan ketidaknyamanan, yang terlokalisasi di 

bawah sudut iga terakhir (costal margin) dan di atas lipat bokong bawah (gluteal 

inferior fold), dengan atau tanpa nyeri pada tungkai (Archard, 2007). 

Low back pain (LBP) di Amerika Serikat mencapai 65 juta orang (20% dari 

total penduduk) kondisi tersebut menyebabkan  sebanyak 750 organisasi nasional 

dan internasional bekerjasama untuk menciptakan Bone and Joint Dekade (2002-

2011). Inisiatif ini melibatkan pasien, ahli kesehatan, instansi pemerintah, dan pihak 

industri yang bekerjasama untuk meningkatkan informasi dan penelitian guna 

meningkatkan kesadaran masyaraka akan penyakit tulang dan sendi sambil 

meningkatkan informasi dan penelitian untuk mengatasi masalah kesehatan yaitu 

Low Back Pain (LBP) (Hills, 2015). 

Angka kejadian low back pain (LBP) di Indonesia tidak diketahui secara 

pasti, namun diperkirakan angka prevalensi low back pain (LBP) bervariasi antara 

7,6% sampai 37%. Masalah low back pain (LBP) pada pekerja pada umumnya 

dimulai pada usia dewasa muda dengan puncak prevalensi pada kelompok usia 45-60 

tahun dengan sedikit perbedaan berdasarkan jenis kelamin (Latif, 2011). 

Menurut Hills (2015), program pengobatan untuk low back pain (LBP) 

mekanik harus memiliki tujuan fungsional tertentu dan dapat dijelaskan dalam 6 

langkah-langkah berikut: (1) Pengendalian nyeri dan proses inflamasi, (2) Pemulihan 

ROM dan ekstensibilitas jaringan lunak, (3) Peningkatan kekuatan dan daya tahan 

otot, (4) latihan pemulihan koordinasi, (5) Peningkatan kondisi kardiovaskular, (6) 

program latihan maintenance, dapat berupa home program yang dapat 

dilakukansecara mandiri oleh pasien, sedangkan Rahim (2012) menjelaskan beberapa 
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modalitas fisioterapi untuk menangani kasus Low Back Paint yaitu kompres 

hangat/dingin, iontophoresis ,unit Trancutaneus Electrical Nerve Stimulation 

(TENS), ultrasound dan program latihan. Salah satu modalitas latihan yaitu Mc 

Kenzie Exercise dan  Myofascial release. 

Myofascial release adalah sebuah teknik massage manual untuk mengulur 

fasia dan melepaskan perlengketan antara facia dan integumen, otot, tulang, dan 

dapat digunakan dengan tujuan untuk menghilangkan nyeri, meningkatkan range of 

motion, dan menyeimbangkan tubuh (Gary & Pamela, 2015). Myofascial Release 

Technique (MRT) merupakan salah satu metode soft tissue mobilization yang efektif 

untuk treatment pada struktur myofascial (otot, tendon, ligament dan jaringan ikat) 

Myofascial Release Technique .(MRT) difokuskan pada jaringan lunak yaitu facia 

dan otot, berperan untuk memberikan regangan atau elongasi pada struktur otot dan 

fascia dengan tujuan yaitu untuk mengembalikan kualitas cairan atau lubrikasi pada 

jaringan fascia, mobilitas jaringan fascia dan otot, dan fungsi sendi normal (Riggs 

and Grant, 2009). 

Efektipitas myofascial release telah dibuktikan dalam penelitian yang 

dilakukan Cherkin dkk pada tahun 2011, yang membandingkan myofascial release 

(massage) dengan perawatan medis biasa untuk nyeri punggung bawah dengan 

subyek nyeri punggung bawah. Didapatkan hasil subyek yang mendapatkan 

myofascial release mengalami penurunan nyeri dan peningkatan mobilitas lumbal 

lebih besar dari pada subyek yang mendapatkan perawatan medis biasa. Lebih lanjut 

penelitian yang dilakukan oleh Saputri (2016) yang meneliti tentang  pengaruh 

pemberian myofascial release dan Cor stability exercise terhadap peningkatan 

fungsional pada penjahit dengan keluhan nyeri punggung bawah. penelitian 

menjukan Myofascial Release dan Cor stability exercise sama-sama berpengaruh 
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dalam menurunkan nyeri pada LBP (low back pain) mekanik dan keduanya sama 

baiknya atau tidak ada perbedaan dalam menurunkan nyeri pada LBP (low back 

pain) mekanik (Saputri, 2016). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Husada (2016) tentang 

perbedaan efektifitas antara Wiliam’s Flexion Exercise (WFE) dan Mc Kenzie 

Exercise terhadap 22 subjek yang mengeluh nyeri punggung bawah dengan rentan 

usia 22-55 tahun, menunjukan hasil bahwa Mc Kenzie Exercise lebih efektif 

dibandingkan Wiliam’s Flexion Exercise dalam menurunkan nyeri punggung bawah . 

Sedangkan penelitian yang dilakukan Wahyuni (2012) tentang perbedaan efektifitas 

antara Wiliam’s Flexion Exercise dengan Mc Kenzie Exercise pada pasien yang 

mengalami postural low back pain, menunjukan hasil bahwa tidak terdapat 

perbedaan yang signifikan antara Wiliam’s Flexion Exercise dan Mc Kenzie Exercise 

terhadap peningkatan lingkup gerak sendi lumbosakral pada pasien yang mengalami 

postural low back pain. 

Hasil studi pendahuluan yang dilakukan peneliti tanggal 31 Desember 2016 

di Terminal Kota Malang bahwa terdapat 65 sopir bis dan 34 diantaranya mengeluh 

nyeri punggung bawah yang membuat tubuh mereka kaku dan menjadi sulit untuk di 

gerakkan. Hasil wawancara dengan 5 orang yang mengalami keluhan nyeri 

punggung bawah sebagaimana dinyatakan oleh tuan X bahwa sudah lama merasakan 

nyeri di bagian punggung bawah keluhan ini timbul ketika mulai menjadi sopir bis 

dan tidak ada latihan khusus untuk mengatasi nyeri yang dialaminya, mereka 

mengaku hanya memberikan obat oles untuk mengurangi nyeri. 

Berdasarkan permasalahan yang telah di uraikan peneliti bermaksud 

melakukan penelitian terhadap kasus low back pain (LBP) pada sopir bus di terminal 

Kota Malang, dengan penelitian yang berjudul “Pengaruh pemberian Kombinasi Mc 
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Kenzie exercise dan Myofascial Release terhadap penurunan nyeri pada kasus low 

back pain (LBP) miogenik pada sopir bis di terminal Kota Malang” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana pengaruh pemberian Kombinasi Mc Kenzie Exercise dan Myofascial 

release terhadap penurunan nyeri dengan keluhan Low Back Pain Miogenik pada 

sopir bus di Kota Malang? 

 

C. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan Umum 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahwi pengaruh pemberian kombinasi 

Mc Kenzie Exercise dan Myofasial Release Tehcnique terhadap penurunan nyeri 

dengan keluhan Low Back Pain Myogenic pada sopir bus di Kota Malang. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi nyeri pada sopir bus dengan keluhan Low Back Pain 

Myogenic sebelum diberikan kombinasi Mc Kenzie Exercise dan Myofasial 

Release Tehcnique. 

b. Mengidentifikasi nyeri pada sopir bus dengan keluhan Low Back Pain 

Myogenic sesudah diberikan kombinasi Mc Kenzie Exercise dan Myofasial 

Release Tehcnique. 
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c. Menganalisis pengaruh pemberian kombinasi Mc Kenzie Exercise dan 

Myofasial Release Tehcnique terhadap penurunan nyeri dengan keluhan Low 

Back Pain Myogenic pada sopir bus di Kota Malang. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Sopir Bus Penderita LBP 

Memberikan informasi dan wawasan terhadap penanganan kasus low back pain 

(LBP) pada sopir bis dengan metode Mc. Kenzie exercise dan myofascial release 

untuk menurunkan nyeri punggung bawah. 

2. Bagi fisioterapis 

Memberi informasi dan wawasan kepada fisioterapi mengenai kasus low back 

pain (LBP) pada sopir bis terhadap penurunan nyeri punggung bawah dengan 

pemberian Mc. Kenzie exercise dan myofascial release pada kasus low back pain 

(LBP) miogenik. 

3. Bagi institusi pendidikan  

memberikan informasi dan gambaran tentang pengaruh pemberian Kombinasi 

Mc. Kenzie exercise dan myofascial release terhadap penurunan nyeri pada kasus 

low back pain (LBP) miogenik 

4. Bagi Peneliti selanjutnya 

Inforamasi dan bahan rujukan penlitian ini adalah peneliti membuat suatu 

perlakuan yang menggunakan metode Mc Kenzie Exercise dan Myofascial 

Release untuk mengurangi nyeri, yang mana hal ini dapat menambah informasi 

dalam perkembangan ilmu fisioterapi, dapat dijadikan refrensi bagi ilmuwan lain 

untuk melakukan penelitian lanjutan, yang dapat menambah wawasan ilmu 

pengetahuan teknologi, dan seni (IPTEKS). 
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E. Keaslian Penelitian 

1. Penelitian Saputri (2006) 

Saputri (2016) penelitian tentang pengaruh pemberian myofascial release dan 

Cor stability exercise terhadap peningkatan fungsional pada penjahit dengan keluhan 

nyeri punggung bawah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

pemberian Cor stability exercise (CSE) dan myofascial release terhadap peningkatan 

aktivitas fungsional pada penjahit dengan keluhan Nyeri Punggung Bawah Miogenik 

(NPBM) dan perbedaan pengaruh dari keduanya. Jenis metode penelitian ini adalah 

quasi eksperiment dengan pendekatan secara two groups pre and post eksperimental 

test design. Teknik sampel menggunakan purposive sampling, yaitu sebanyak 20 

responden. Instrumen penelitian menggunakan ODI (Oswestry Disability Index). Uji 

statistik yang digunakan adalah wilcoxon test dan mann whitney test. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa setelah 4 minggu, terdapat pengaruh CSE (p-value 0,001) dan 

myofascial release (p-value 0,001) terhadap peningkatan aktivitas fungsional pada 

penjahit dengan keluhan Nyeri Punggung Bawah (NPB). 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Saputri (2016) 

adalah variabel dan modalitas  fisioterapi yang digunakan dimana penelitian ini 

menggunakan Mc Kenzie exercise sedangkan peneliti sebelumnya menggunakan Cor 

stability exercise, subyek yang dilibatkan adalah penjahit sementara peneliti sopir 

bus, perbedaan selanjutnya yaitu terletak pada populasi, sampel,waktu dan tempat 

penelitian. Sedangkan persamaanya adalah sama-sama mengkaji tentang myofascial 

release terhadap nyeri punggung bawah. 

2. Penelitian Husada (2016) 

Husada (2016), pengaruh pemberian Wiliam’s Flexion Exercise dan Mc kenzie 

exercise terhadap penurunan nyeri pasien low back pain miogenik di RSUD  Cilacap. 
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Penelitian ini merupakan jenis eksperimental, two group pre test and post test design. 

Sampel diambil menggunakan teknik purposive sampling dengan menggunakan 

kriteria inklusi dan eksklusi. Sampel dibagi menjadi dua kelompok, kelompok 1 

diberikan Wiliam’s Flexion Exercise, sedangkan kelompok 2 diberikan Mc Kenzie 

exercise. Penelitian dilakukan 3x/minggu selama 6x terapi Uji pengaruh pada 

kelompok perlakuan Wiliam’s Flexion Exercise didapatkan nilai p= 0,018(p<0,05) 

sedang uji pengaruh kelompok perlakuan Mc Kenzie exercise didapatkan nilai 

p=0,018(p<0,05). Sedangkan uji beda setelah perlakuan antara kelompok 1 dan 2 

didapatkan nilai p= 0,224(p>0,05). Wiliam’s Flexion Exercise dan Mc Kenzie 

exercise sama-sama berpengaruh dalam menurunkan nyeri pada Low Back Pain 

Miogenik (LBPM) dan keduanya sama baiknya atau tidak ada perbedaan dalam 

menurunkan nyeri pada Low Back Pain Miogenik (LBPM). 

Perbedaan  penelitian ini dengan penelitian Husada (2016) yaitu modalitas yang 

digunakan untuk penurunan nyeri dimana Husada menggunkan Wiliam’s Flexion 

Exercise sedangkan penelitian ini menggunkan myofascial release perbedaan lain 

yaitu terletak pada subyek penelitian, populasi, teknik sampling, besar sampel, waktu 

dan tempat penelitian. Sedangkan persamaanya terletak pada salah satu modalitas 

fisioterapi yaitu Mc Kenzie exercise terhadap penurunan nyeri Low Back Pain (LBP). 

 

 

3. Penelitian Wibowo (2016) 

Wibowo (2016)  meneliti tentang hubungan antara lama mengemudi dengan 

terjadinya nyeri punggung bawah miogenik pada sopir bus di Terminal Tirtonadi. 

Penelitian ini berjenis observasional dengan menggunakan pendekatan cross 

sectional. Pada teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling 
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dengan jumlah 73 orang sebagai responden. Alat ukur yang di gunakan pada 

penelitian ini menggunakan lembar wawancara yaitu dengan kuesioner, REBA 

(Rapid Entire Body Assessment) dan ODI (Oswestry Disability index). Penelitian ini 

menggunakan uji statistik yaitu chi-square. Hasil nilai uji mendapatkan nilai< 0,05 

dimana memiliki nilai signifikan nyeri p=0,001 dan dari tabel 4.14 mendapatkan nilai 

<0,05 dimana memiliki nilai signifikasi nyeri p=0,024 yang berarti terdapat 

hubungan lama mengemudi dengan Nyeri Punggung Bawah (NPB). 

Perbedaan penelitian yang dilakukan dengan Wibowo (2016) dengan yang di 

lakukan oleh peneliti adalah jenis penelitian, variabel bebas dan terikat, populasi, 

teknik sampling, besar sampel, waktu dan tempat penelitian. Sedangkan 

persamaanya terletak pada subyek penelitian serta sama-sama mengkaji tentang nyeri 

punggung bawah miogenik. 


