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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Undang-undang RI No. 13 Tahun 2003 ketenaga kerjaan pasal 8

menyebutkan tentang bahwa pada tenaga kerja maupun buruh memiliki hak untuk

mendapatkan perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan

kesusilaan dan perlakuan yang sesuai harakat dan bertabat manusia serta agama

dan nilai-nilainya. Jelas kesehatan kerja segera terlaksanakan di dunia usaha

maupun dunia kerja oleh seluruh orang-orang pada tempat kerja baik tenaga kerja

maupun kerja kantoran, bagian tata laksana, pengawas maupun supervisor, dan

manajamen, serta tenaga kerja yang bekerja bagi dirinya (self employed).

Alasannya, karena bagian dari kehidupan merupakan bekerja, serta untuk

mencukupi kemampuan setiap orang membutuhkan pekerjaan yang mempuni

atau sebagai self actualization, tetapi di pelaksanaan kerjaannya, potensi pada

bahaya (biasa dibilang sebagai hazard maupun risk factor) resiko pada tempat

kerja mengancam jiwa tenaga kerja serta dapat menimbulkan cidera maupun

masalah self health (Suma’mur, 2009).

Perilaku kerja dilakukan terus untuk melaksanakan pekerjaan antara lain,

duduk, berjongkok, berdiri, bungkuk, berjalan, dan lainnya. perilaku kerja

tersebut dikerjakan menyesuaikan pada keadaan materi kerja yang tersedia.

Apabila materi kerjanya yang tidak ada menyebabakan kondisi work accident,

karena tenaga kerja melakuakan posisi yang tidak safety (Maria dkk, 2013).

Dijelaskan oleh Trimunggara (2010) penelitian dilakukan Silviyani,

Susanto, Asmaningrum (2013) menerangkan yaitu membungkuk salah satu
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keadaan posisi kerja yang akan menyebabakan ketegang otot berlebih

serta membutuhkan ketahanan otot yang besar hal ini dapat menyebabakan

penekanan di tulang belakang terjadi sangat besar serta menguat. Dari hasil

penelitian tersebut menunjukkan bahwa posisi bekerja yang tidak aman pada

petani. Bisa dilihat dari posisi 5 indikator bekerja, seluruhnya terdapat dalam

kriteria non ergonomi seperti perilaku lama berdiri, cenderung bekerja statis pada

otot, serta menyebabakan kekenduran jaringan menurun serta penekanan

meningkat diotot. Dikarenakan seseorang yang bekerja pada perilaku

membungkuk membutuhkan tahanan yang kuat diotot, membuat ini menjadi

penekanan lebih besar pada tulang belakang yang meningkatakan resiko nyeri

punggung bawah (Silviyani dkk, 2013). Biasanya pada petani sering terjadi nyeri

punggung dikarenakan terlihat fisik dari tenaga kerja menjadi petani. Petani

membutuhakan untuk beban terangkat dengan berat serta melakukan perjalanan

total batasan yang lama dan dorongan yang digunakan serta dalam tarikan

menyeselaikan tugasnya (Jepsen dkk, 2013).

Beberapa hasil peneliti memperlihatakan bahwasanya sakit punggung

bagian bawah adalah masalah musculoskeletal yang terbilang umum masalah

pada petani diantaranya (Agustina, 2013). Dalam hakekatnya nyeri punggung

bawah (NPB) sendiri termasuk gejala dan keluhan serta lainnya termasuk gejala

khusus. Sebab nyeri pnggung bawah salah satunya gangguan muskuloskeletal,

alur saraf, vaskular, viskeral serta psiikogenik (Pinzon, 2012). Dalam Etiologi

nyeri punggung bawah bisa disebabkan oleh beberapa faktor dan dapat diimbangi

nyeri yang timbul akibat adanya stimulasi pada myofascial trigger points (Mtprs),

yang merupakan spot kecil hiperitasi yang terletak memusat dan terlihat pada taut
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band muscle skeletal serta terdapat tekanan kerja yang berlebih atau cedera

(Novia, 2017).

Nyeri puggung bawah miogenic bersangkutan oleh stres maupun strain

muscles punggung, tendon, dan ligament serta ada sering kalau melakuakan

kegiatan seharian terlalu berlebihan, seperti duduk atau berdiri sangat lawas serta

beban weight diangkat menggunakan posisi tidak benar. Keseringan akibat nyeri

punggung bawah tak mengakibatakan masalah, tetapi membuat terganggunya

keseharian kerja (Susanti dkk, 2009).

World Health Organization (WHO) mengatakan bahwa 2% sampai 5% di

negara Industri setiap tahun mengalami nyeri punggung bawah. Pada

Negara-negara berkembang lebih tinggi biasanya utamanya Nigeria Barat Daya

terhitung 72% serta Cina sebesar 64%. Nyeri puggung bawah prevalensi tertinggi

terjadi oleh petani padi pada komunits desa (Taechasubamorn dkk, 2011).

Prevalensi penyakit musculoskeletal di Indonesia pernah di diagnosis berdasarkan

pada bagian kesehatan sebesar 11,9% dan diagnosis didasarkan dengan kondisi

terbilang 24,7%. Perhitungan masalah muskuloskeletal paling tinggi didasarkan

oleh petani, fisherman, dan buuruh sekitar 31,2%. Dalam penegamatan

menjelaskan data sebulan total 23% tenaga kerja bekerja tidang dengan bagus dan

izin kerja selawas dlapan hari dikarenaakan nyeri punggung bawah (Agustina,

2016).

Dari pendahuluan penelitian dilakukan oleh peneliti sekitar tanggal 9-10

September 2018 terdapat sampel 20 orang yang berprofesi sebagai petani dari

komunitas tani di Dusun Biyan, Desa Sukomulyo, Kabupaten Malang, 15 orang

di antaranya merasakan masalah nyeri punggung bawah serta 5 orang sisanya

tidak merasakan masalah nyeri punggung bawah. Mereka mengeluhkan terjadi
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nyeri dan tegang di otot-otot punggung bawah sehabis mereka melaksanakan

kerjaan keseharian berprofesi sebagai petani. Nyeri dirasa bahkan timbul berkisar

dari rasa nyeri yang ringan hingga nyeri yang sangat berat. Biasanya intensitas

nyeri timbul pas posisi dalam bekerja yang salah dikarenakan keadaan bekerja

dalam keadaan bungkuk membuat bagian otot menegang serta memerlukam

kekuatan besar pada otot, sekarangpun dapat membuat penekanan kepada tulang

belakang membuat lebih besar serta menguat dan membuat nyeri dibagian

punggung belakang. Sebenarnya para petani yang merasakan nyeri sempat

mengkonsultasikan ke Polindes di Desa Sukomulyo dan hanya diberikan obat

penurun nyeri oleh dokter setempat.

Penatalaksanaan yang diberikan bisa berupa terapi farmakologis dengan

menjulung Asetaminofen, NSAID, maupun Opioid (Huldani, 2013). Selain itu

Fisioterapi juga berperan dalam menyembuhkan kasus ini karena fisioterapi

merupakan bentuk penanganan kesehatan yang menjelaskan bagi individu serta

juga kumpulan pada usaha pengembangan, pemeliharaan, dan menyembuhkan

gerak serta manfaat sejalur daur kebutuhan dengn mengggunakan mekanik, gerak,

alat, serta communication (Indah dan Eko, 2018).

Dijelaskan oleh Priyambudi, (2018) dalam penelitiannya melaporkan

bahwa adanya penurunan nyeri tekan menggunakan alat Infra red, Myofascial

Release, serta Wiliam Flexion Exercise. Dari laporan tersebut di terangkan

modalitas ini dapat menurunkan nyeri tekan jadi ketegangan otot menurun dari

penurunan nyeri yang didapat. Wiliam Flexion Exercise dibuat untuk menurunkan

nyeri pinggang serta otot-otot diperkuat dengan terfleksikan lumbo-sacralspine,

abdominal muscle dan gluteusmaximus muscle serta utamanya mengendurkan

kumpulan ektensor muscle punggung bawah (Hamidatun, 2012). Dijelaskan lagi
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Myofascial release sendiri dapat membuat peregangan atau tarikan pada jaringan

yang melekat dibagian komplek myofascial, dengan maksud gasan

mengembalikan panjang optimal fasia jaringan, mengurangi rasa sakit, dan

meningkatakan fungsionalitas (Priyambudi, 2018). Adapun dengan manual terapi

massage dengan sentuhan berupa gerusan pada trigger point di otot, sehingga

dapat menghanguskan myoglosis dengan cara friction (Graha dan Prionoadi,

2012). Peneliti bermaksud membantu dalam menangani keluhan dengan

memberikan education dan intervensi kombinasi william flexion exrcise dan

myofascial trigger point release technique untuk mengurangi nyeri puggung

bawah yang sering dirasakan oleh petani di Komunitas tani Desa Sukomulyo,

Malang.

Berdasarkan penjelasan dan hasil pengamatan maupun studi pendahuluan

yang telah dilakukan pada Komunitas tani Desa Sukomulyo, Malang tersebut.

Peneliti interested untuk melakukan penelitian dengan memberikan intervensi

dalam judul Pengaruh Kombinasi William Flexion Exrcise dan Myofscial Trigger

Point Release Technique Menurunkan Nyeri Punggung Bawah Komunitas Tani

Desa Sukomulyo, Malang.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana Pengaruh Kombinasi William Flexion Exercise dan

Myofascial Trigger Point Release Technique Menurunkan Nyeri Punggung

Bawah Komunitas Tani Desa Sukomulyo Malang?
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C. Tujuan Umum

Mengetahui Pengaruh Kombinasi William Flexion Exercise dan

Myofascial Trigger Point Release Technique Menurunkan Nyeri Punggung

Bawah Komunitas Tani Desa Sukomulyo Malang.

D. Tujuan Khusus

Sesuai dengan masalah yang ingin dipecahkan maka tujuan khusus

penelitian ini yaitu:

1. Mengidentifikasi tingkat nyeri sebelum pemberian Kombinasi William

Flexion Exercise dan Myofascial Trigger Point Release Technique

Menurunkan Nyeri Punggung Bawah Komunitas Tani Desa Sukomulyo

Malang.

2. Mengidentifikasi tingkat nyeri sesudah pemberian Kombinasi William Flexion

Exercise dan Myofascial Trigger Point Release Technique Menurunkan Nyeri

Punggung Bawah Komunitas Tani Desa Sukomulyo Malang.

3. Menganalisis tingkat nyeri sebelum dan sesudah pemberian Kombinasi

William Flexion Exercise dan Myofascial Trigger Point Release Technique

Menurunkan Nyeri Punggung Bawah Komunitas Tani Desa Sukomulyo

Malang.
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E. Manfaat penelitian

1. Bagi Institut Pendidikan: Diharapkan hasil penelitian ini bisa increase

wawasan pengetahuan di lingkungan pendidikan Fisioterapi tentang

Pengaruh Kombinasi William Flexion Exercise dan Myofascial Trigger Point

Release TechniqueMenurunkan Nyeri Punggung Bawah.

2. Bagi IPTEK: Hasil penelitian ini diharapkan dapat increase hal baru tentang

dunia kesehatan terutama dibidang Fisioterapi yang memberikan gambaran

bahwa Pengaruh Kombinasi William Flexion Exercise dan Myofascial

Trigger Point Release Technique dapat digunakan sebagai alternatif terhadap

penurunan nyeri pada kasus Nyeri Punggung Bawah.

3. Bagi Komunitas Tani: Dalam pengamatan peneliti ini berharap akan terdapat

information baru pada Komunitas Tani mengenai Nyeri Punggung Bawah

akibat dari aktifitas kerjanya dan mengetahui penatalaksanaan latihan yang

diberikan oleh fisioterapi sebagai tindakan promotiv dan preventif.

F. Keaslian Penelitian

Sejauh pengetahuan yang dibahas maupun diangkat oleh peneliti

terdapat beberapa penelitian yang terhubung, dan dikutip sebagai acuan penelitian

yang nantinya acuan tersebut dikembangkat sebagai acuan baru untuk melakukan

penelitian berikutnya yang digarap oleh peneliti, salah satunya yaitu:
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Tabel 1.1 Keaslian Penelitian

No Nama,
Tahun Judul Metode

Penelitian Hasil Perbedaan

1. Silviyani
dkk (2013)

Hubungan Posisi
Kkerja Petani
Lansia Oleh
Resiko Terjadiya
Nyeri Punggung
Bawah di
Wilayah Kerja
Puskesmas
Sumberjambe
Kabupaten
Jember

Metode
Univariat dan
Bivariat
sebagai
Analisa data
penelitian.

Hasil penelitian
menunjukkan
lebih dari 1/2
responden tidak
melakukan
bekerja posisi
yang ergonomi
sebanyak 54
responden
(56,8%).
Terbukti bahwa
petani orang
tuha tak bekerja
dalam posisi
yang safety,
terlihat dari 5
karakteristik
posisi bekerja,
semuanya masuk
dalam kategori
tidak ergonomi.

1. Lokasi
sebelumya di
Kabupaten
Jember dan
zang terbaru di
Kabupaten
Malang
2. Variabel
Penelitian
sebelumnya
menggunakan
variabel
Independen
dan penelitan
terbaru
mengunakan
variabel
independen
dan dipenden
3. Alat ukur
penelitian
sebelumnya
menggunakan
Visual
Analogue Scale
(VAS) dan
penelitian
terbaru
menggunakan
Numerical
Rating Scale
(NRS)

2. Susanti dkk
(2009)

Hubungan
Berdiri Lawas
Dengan Gejala
Nyeri Punggung
Bawah
Myogenik Pada
Pekerja Kasir di
Surakarta

Metode
Deskriptif
Korelatif
berdasarkan
kriteria
inklusi

Terdapathubung
an antara berdiri
lawas dengan
keluha sakit
punggung bawah
miogenik pada
kasir dipusat
perbelanjan
Goro Assalam
Hypermarket
Surakarta.

1. Lokasi
penelitian
sebelunya di
Surakarta dan
yang terbaru di
Kabupaten
Malang
2. Variabel
Penelitian
sebelumnya
menggunakan
variabel
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Dependen dan
penelitan
terbaru
menggunakan
variabel
Independen
dan Dependen

3. Indah dan
Eko (2018)

Penatalaksanaan
Fisioterapi dalam
Kondisi Low
Back Pain et
Causa
Spondylosis
lumbal Dengan
Modalitas
Ultrasound,
Transcutaneus
Electrical Nerve
Stimulation dan
William Flexi
Exercise

Metode
Deskriptif
Analitik
untuk
mengetahui
assessment
dan
perubahan
yang dapat
diketahui.

Setelah
dilakukan
tindakan
sebanyak 6x dari
terapi pertama
dan terapi
terakhir
didapatkan hasil
akhir sebagai
berikut:
1. Penurunan

rasa nyeri
2. Penurunan
Spasm

3. Peningkatan
kekuatan
muscle

4. Peningkstsn
lingkup gersk
sendi

5. Peningkatan
kemampuan
aktivitas
functional

1. Variabel
Penelitian
sebelumnya
menggunakan
variabel
Independen
dan Dependen,
penelitan
terbaru
mengunakan
variabel yang
sama yaitu
Independen
dan Dipenden
2. Alat ukur
penelitian
sebelumnya
menggunakan
Visual
Analogue Scale
(VAS) dan
penelitian
terbaru
menggunakan
Numerical
Rating Scale
(NRS)

4. Priyambudi
(2018)

Penatalaksanaan
Fisioterapi
Dalam Kasus
Low Back Pain
Myogenic
Dengan
Modalitas Infra
red, Myofascial
Release, dan
William Flexion
Exercise di
RSUD Dr
Moewardi
Surakarta

Metode
Deskriptif
Analitik

Setelah
dilakukan terapi
sebanyak 6x
pada kasus Low
Back Pain
Myogenic
didapatkan hasil
sebagai berikut :
1. Infra red

dapat
menurunkan
nyeri dan
menambah
lingkup gerak
sendi pada
Low Back

1. Lokasi
penelitian
sebelunya di
Surakarta dan
yang terbaru di
Kabupaten
Malang
2. Variabel
Penelitian
sebelumnya
menggunakan
variabel
Independen
dan Dependen,
penelitan
terbaru
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Pain
Myogenic

2. Myofascial
release dalam
mengurangi
ketegangan
otot dan
menambah
fleksibility
otot lumbal
pada kasus
Low Back
Pain
Myogenic

3. William
Flexion
Exercise
dapat
mengurangi
nyeri dan
menambah
lingkup gerak
sendi dan
meningkatkan
aktifitas
fungsional

mengunakan
variabel yang
sama yaitu
Independen
dan Dipenden
3. Alat ukur
penelitian
sebelumnya
menggunakan
Visual
Analogue Scale
(VAS) dan
penelitian
terbaru
menggunakan
Numerical
Rating Scale
(NRS)
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