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ABSTRACT
Background: Low Back Pain (LBP) is a clinical
syndrome that manifests in the form of pain in the
12th rib area and the gluteal folds. Globally, 60% of LBP
sufferers are related to work that involves lifting heavy
loads. Sandbag-lifters and lifting goods on the top of
the head (suun) workers are at risk of suffering from
LBP, therefore this connection needs to be investigated
further.
Aims: This study aims to examine the correlation
between occupation, especially lifting sandbags and
suun workers with the LBP event among manual
laborers in Kumbasari Market, Karangasem, Bali.
Method: This study is an observational analytical
study using a cross sectional approach. Data were taken
using a primary source through the Modified Oswestry
Low Back Pain Disability’ questionnaire answers.
Result: Totally, there are 50 manual laborers who

voluntarily join the study which consist of 25 sandbag
lifting workers and 25 suun workers. Respondents’
age ranged According to Body Mass Index (BMI)
measurement, most of them (60%) are overweight. In
general, 74% manual laborers experienced LBP with
the sandbag lifting workers having a higher percentage
compared to suun workers (92% vs 56%). Chi-square
analysis shows that male gender (r=0.395; p=0.005).,
age < 33.6 years old (r=0.296; p=0.037) and working
as a sandbag lifter (r=0.633; p=0.000) are correlated
with the LBP event.
Conclusion: Working as a sandbag lifting workers
is correlated with LBP. The other factors that are
correlated as well are younger age and male gender.
Further longitudinal study needs to be done to assess
the risk of LBP.

Keywords: Manual labors, Sandbag Lifter, Suun, Low Back Pain.
Cite This Article: Pramartha, M.K.W., Wiratnaya, I.G.E., Ridia, K.G.M. 2021. Perbandingan angka kejadian low back
pain pada buruh suun dan buruh angkat pasir. Intisari Sains Medis 12(1): 240-245. DOI: 10.15562/ism.v12i1.917

ABSTRAK
Program Studi Sarjana Kedokteran dan Profesi
Dokter, Fakultas Kedokteran Universitas Udayana;
2
Konsultan, Departemen Orthopaedi dan
Traumatologi Fakultas Kedokteran Universitas
Udayana – Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah
Denpasar, Bali, Indonesia
1

*Korespondensi:
Made Krisna Wibawa Pramartha;
Program Studi Sarjana Kedokteran dan Profesi
Dokter, Fakultas Kedokteran Universitas Udayana;
adeyt1089@gmail.com
Diterima: 29-12-2020
Disetujui: 30-03-2021
Diterbitkan: 26-04-2021

240

Latar Belakang: Low Back Pain (LBP) merupakan
sindrom klinis yang bermanifestasi berupa nyeri di
daerah rusuk ke-12 dan lipatan gluteal. Secara global,
60% penderita LBP berhubungan dengan pekerjaan
yang melibatkan mengangkat beban berat. Pekerja
pengangkat karung pasir dan pengangkat barang di
atas kepala (suun) pekerja berisiko menderita LBP, oleh
karena itu keterkaitan ini perlu diteliti lebih lanjut.
Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
hubungan antara pekerjaan khususnya pekerja angkat
karung pasir dan pekerja suun dengan kejadian
LBP pada tenaga kerja manual di Pasar Kumbasari,
Karangasem, Bali.
Metode: Penelitian ini merupakan penelitian analitik
observasional dengan pendekatan cross sectional.
Pengambilan data menggunakan sumber primer

melalui jawaban kuesioner Modified Oswestry Low Back
Pain Disability.
Hasil: Total ada 50 pekerja manual yang secara
sukarela mengikuti studi yang terdiri dari 25 pekerja
pengangkut karung pasir dan 25 pekerja suun.
Rentang umur responden berdasarkan pengukuran
Body Mass Index (BMI), sebagian besar (60%)
mengalami kegemukan. Secara umum 74% pekerja
manual mengalami LBP dengan persentase pekerja
pengangkat karung pasir lebih tinggi dibandingkan
dengan pekerja suun (92% vs 56%). Analisis chi-square
menunjukkan bahwa jenis kelamin laki-laki (r = 0,395;
p = 0,005)., Usia <33,6 tahun (r = 0,296; p = 0,037)
dan bekerja sebagai pengangkat karung pasir (r =
0,633; p = 0,000) berkorelasi dengan acara LBP.
Kesimpulan: Bekerja sebagai pekerja pengangkut
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karung pasir berhubungan dengan LBP. Faktor lain
yang berkorelasi juga adalah usia yang lebih muda dan

jenis kelamin laki-laki. Studi longitudinal lebih lanjut
perlu dilakukan untuk menilai risiko LBP.

Kata kunci: low back pain, buruh suun, buruh angkat pasir.
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PENDAHULUAN
Keselamatan dan kesehatan kerja adalah
suatu ilmu serta praktik pencegahan
terhadap kemungkinan adanya kecelakaan
atau penyakit akibat pekerjaan. Setiap
pekerjaan yang dilakukan, memiliki
risiko kecelakaan kerja dan atau dapat
menimbulkan penyakit akibat kerja (PAK).
PAK adalah penyakit yang diakibatkan
oleh proses bekerja, perlengkapan kerja,
material serta lingkungan kerja.
Pengaplikasian ergonomi yang tidak
tepat di tempat kerja, meliputi sikap saat
bekerja, beban kerja dan pekerjaan dapat
menimbulkan penyakit akibat kerja pada
seseorang. Salah satu pekerjaan yang
memiliki risiko tinggi terhadap timbulnya
penyakit akibat pekerjaan adalah buruh
angkut pasar atau di Bali lebih dikenal
dengan sebutan buruh suun dan juga
buruh angkat pasir.1
Buruh suun memiliki aktivitas fisik yang
hampir sama dengan buruh angkat pasir,
dimana keduanya melibatkan gerakangerakan yang memanfaatkan kekuatan
otot seperti gerakan fleksi dan ekstensi.
Umumnya buruh suun bekerja di pasar
tradisional di Bali untuk wilayah Badung
dan Denpasar. Mereka sering dijumpai
di Pasar Badung, Pasar Kumbasari, Pasar
Sanglah dan Pasar Kreneng dengan jumlah
pekerja yang bervariasi.2 Meskipun begitu,
proporsi terbesar buruh suun berada di
Pasar Badung, mengingat Pasar Badung
merupakan pasar sentral di pusat Kota
Denpasar dan buka 24 jam sehari. Pekerja
angkat pasir dominan berada di daerah
Karangasem, karena daerah tersebut
terdapat jalur pegunungan aktif. Kedua
pekerjaan tersebut sangat memerlukan
peran otot-otot punggung dan tulang
belakang mengingat beban pekerjaan
yang dilakukan.3 Otot-otot punggung dan
tulang belakang apabila diberikan beban
yang berat secara terus-menerus akan
menyebabkan pekerja/buruh tersebut

mengalami nyeri pinggang bawah atau low
back pain (LBP).4
LBP merupakan suatu sindroma nyeri
di bagian punggung bagian bawah yang
bisa menyebar hingga kaki khususnya
bagian belakang dan samping luar.5 Nyeri
punggung bawah atau LBP umumnya
tidak mengakibatkan kematian, tetapi
dapat mengakibatkan orang yang
mengalami ini menjadi tidak berdaya,
dimana timbul beban produktif yang
berujung pada beban ekonomi yang berat
bagi si penderita, keluarga, komunitas dan
pemerintah.4 Penyebab timbulnya LBP
yakni adanya ketegangan otot atau posisi
tubuh yang tidak sesuai dalam melakukan
pekerjaan. Nyeri punggung biasanya
terjadi mulai pada pekerja di usia dewasa
muda, yakni usia 25 hingga 60 tahun.6
National Safety Council mengungkapkan
insiden masalah kesehatan tertinggi
terkait pekerjaan adalah nyeri pinggang
bawah, yakni 22% dari 1,7 juta masalah.7
Meningkatnya angka kejadian LBP
pada buruh suun dan buruh angkat
pasir dapat dilihat dari besar beban yang
ditopang tubuh saat mengangkat barang
ataupun pasir, serta intensitas pekerjaan
yang dilakukan. Semakin berat beban
dan intensitas kerja, akan menyebabkan
kontraksi otot yang berlebihan dimana
beban kerja bertumpu pada area pinggang
yang mengakibatkan otot pinggang mudah
mengalami kelelahan dan merasakan
nyeri.2 Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui hubungan antara pekerjaan
khususnya pekerja angkat karung pasir
dan pekerja suun dengan kejadian
LBP pada tenaga kerja manual di Pasar
Kumbasari, Karangasem, Bali.

METODE
Rancangan penelitian ini merujuk pada
penelitian analitik observasional dengan
menggunakan pendekatan cross-sectional
dengan instrumen kuesioner Modified
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Oswestry Low Back Pain Disability.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
perbandingan angka kejadian LBP pada
buruh suun dan buruh angkat pasir di
Pasar Kumbasari, Kota Denpasar dan
daerah pertambangan pasir di Kabupaten
Karangasem, Bali. Penelitian ini dilakukan
selama enam bulan sejak bulan Juni 2020.
Pada penelitian ini dilakukan analisis
univariate, dengan beberapa karakteristik
responden dan analisis bivariate dengan
uji chi-square menggunakan SPSS Statistics
22.0. Nilai p<0,05 bernilai signifikan.

HASIL PENELITIAN
Demografi
Penelitian ini dilakukan di Pasar
Kumbasari, Kota Denpasar, Provinsi Bali
dan daerah pertambangan pasir yang
terletak di Desa Bebandem, Kecamatan
Bebandem, Kabupaten Karangasem,
yang melibatkan 25 orang buruh suun
dan 25 orang buruh angkut pasir.
Semua partisipan yang terlibat dalam
penelitian ini secara sukarela bersedia
untuk terlibat dalam penelitian ini. Usia
rerata responden adalah 33.6 ± 0.9 tahun
dengan rentangan usia 18 tahun hingga 47
tahun. Rerata usia berdasarkan pekerjaan
untuk buruh angkat pasir adalah 31.32 ±
8.1 tahun, sedangkan untuk buruh suun
adalah 35.88 ± 4.8 tahun. Pada penelitian
ini, jenis kelamin perempuan ditemukan
lebih banyak dibandingkan laki-laki
dengan persentase 62% dan 38% . Pada
kelompok buruh angkat pasir ditemukan
76% berjenis kelamin laki-laki dan 24%
sisanya adalah perempuan, sedangkan
untuk buruh suun seluruh individu yang
terlibat berjenis kelamin perempuan.
Berdasarkan indeks massa tubuh, terdapat
2% responden yang masuk kedalam
kriteria berat badan kurang, 34% dengan
indeks massa tubuh normal, 60% dengan
indeks massa tubuh berlebih dan 4%
dengan obesitas. Berdasarkan pekerjaan,
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Tabel 1.

Karakteristik Demografis Sampel Penelitian

Usia (Mean + SD) tahun
Jenis Kelamin
• Lelaki
• Perempuan
Indeks Masa Tubuh
• <18.5 kg/m2
• 18.5 kg/m2 – 24.9 kg/m2
• 25 kg/m2 – 29.9 kg/m2
• > 30 kg/m2

Tabel 2.

Buruh Angkat
Pasir
31.32 + 8.1

Buruh Suun
35.88 + 4.8

Total
F(%)
33.6 + 0.9

19 (76.0)
6 (24.0)

0 (0.0)
25 (100.0)

19 (38.0)
31 (62.0)

0 (0.0)
8 (32.0)
15 (60.0)
2 (8.0)

1 (4.0)
9 (36.0)
15 (60.0)
0 (0.0)

1 (2.0)
17 (34.0)
30 (60.0)
2 (4.0)

Karakteristik Kualitas Fungsional LBP pada Sampel Penelitian

Rerata Skor
Minimal Disability
Moderate Disability
Severe Disability
Crippled

Buruh Angkat
Pasir
21.20 + 11.3
13 (34.2)
10 (100.0)
2 (100.0)
0 (0.0)

Buruh Suun

Total

P

3.92 + 11.3
25 (100.8)
0 (0.0)
0 (0.0)
0 (0.0)

12.56 + 1.7
38 (76.0)
10 (20.0)
2 (4.0)
0 (0.0)

0.021*

Keterangan : *: hubungan signifikan secara statistik (<0.05)

Tabel 3.

Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya LBP pada Sampel Penelitian
Faktor

Status LBP
Tidak LBP

LBP

Pekerjaan
• Buruh Angkat Pasir
9 (36.0)
16 (64.0)
• Buruh Suun
24 (96.0)
1 (4.0)
Usia
• < 33.6 tahun
13 (52.0)
12 (48.0)
• > 33.6 tahun
20 (80.0)
5 (20.0)
Jenis Kelamin
• Lelaki
8 (42.1)
11 (57.9)
• Perempuan
25 (80.6)
6 (19.4)
Indeks Masa Tubuh
• <25 kg/m2
14 (77.8)
4 (22.2)
• > 25 kg/m2
19 (59.4)
13 (40.6)
Keterangan : *: hubungan signifikan secara statistik (<0.05)

ditemukan 60% buruh angkat pasir dan
60% buruh suun yang memiliki berat
badan berlebih, dan 8% buruh angkat
pasir masuk kedalam kategori obesitas.
Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel
1.
Karakteristik Low Back Pain pada
Sampel Penelitian
Karakteristik dari pekerjaan dan LBP pada
responden, ditelaah melalui pertanyaanpertanyaan yang terdapat pada bagian
kedua kuesioner Modified Oswestry Low
Back Pain Disability. Rerata lama bekerja
responden adalah 5.04 ± 3.3 tahun,
242

r

p

0.633

0.000*

0.296

0.037*

0.395

0.005*

0.186

0.195

dimana rerata lama bekerja buruh angkat
pasir adalah 6.08 ± 4.2 tahun, sedangkan
buruh suun 4.00 ± 1.3 tahun. Setiap
harinya rata-rata lama bekerja responden
adalah 7.0.6 ± 2.0 jam dengan rerata
lama istirahat 2.84 ± 1.3 jam, dimana jam
kerja buruh angkat pasir jauh lebih lama
bila dibandingkan dengan buruh suun
(8.48 ± 1.2 jam vs 5.64 ± 1.6 jam). Rerata
beban yang diangkut responden adalah
3.50 ± 1.44 kg, dimana pada buruh pasir
memiliki beban angkut lebih berat dila
dibandingkan buruh suun (4.16 ± 1.4 kg
vs 2.82 ± 1.2 kg). Seluruh buruh angkat
pasir memiliki posisi bungkuk pada saat

mengangkat beban, sedangkan seluruh
buruh suun memiliki posisi jongkok pada
saat mengangkat beban. Ditemukan 92%
buruh angkut pasir mengaku mengalami
gejala LBP, sedangkan pada buruh suun
terdapat 56% yang mengaku mengalami
gejala serupa. Urut (pijat) menjadi pilihan
utama tatalaksana LBP dari responden,
dimana 64% buruh angkut pasir dan 24%
buruh suun yang mengalami gejala LBP
melakukan hal tersebut untuk mengurangi
gejala. Hanya terdapat 1 responden yang
mengonsumsi obat pelemas otor seperti
myonal untuk meredakan nyeri dan tidak
ada yang menggunakan obat anti nyeri.
Sebagian besar dari responden memilih
menggunakan krim atau minyak hangat.
Terdapat 8% buruh angkat pasir dan 12%
buruh suun yang menggunakan koyo
hangat untuk meredakan gejala LBP yang
dialami.
Karakteristik Kualitas Fungsional Low
Back Pain Sampel Penelitian
Kuesioner Modified Oswestry Low Back
Pain Disability digunakan untuk melihat
dampak LBP terhadap fungsi hidup
sehari-hari dari individu yang mengalami
LBP. Ditemukan rerata total skor dari
responden adalah 12.56 ± 1.7 dimana
berdasarkan uji t independen, rerata skor
buruh angkat pasir secara signifikan lebih
tinggi dibandingkan dengan buruh suun
(21.20 ± 11.3 vs 3.92 ± 11.3; p=0.021).
Sebanyak 76% responden mengalami
disabilitas minimal, sedangkan 20%
mengalami disabilitas sedang dan 4%
mengalami disabilitas parah. Pada buruh
suun, seluruhnya mengalami disabilitas
minimal akibat LBP, sedangkan pada
buruh angkat pasir sebanyak 52%
mengalami disabilitas ringan, 40%
mengalami disabilitas sedang dan 8%
mengalami disabilitas berat akibat LBP.
Hal ini dapat dilihat dalam tabel 2.
Faktor yang Mempengaruhi Kejadian
Low Back Pain pada Sampel Penelitian
Pada penelitian ini, skor dari kuesioner
Modified Oswestry Low Back Pain
dikelompokkan ulang dalam penyusunan
tabel 2x2, dimana responden dengan skor
>20% dianggap mengalami LBP. Analisa
chi-square dilakukan dalam penelitian
ini untuk melihat faktor yang mungkin
mempengaruhi terjadinya LBP pada
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buruh angkat pasir dan buruh suun.
Pada penelitian ini ditemukan bahwa
jenis pekerjaan memiliki pengaruh
signifikan terhadap LBP, dimana 64%
buruh angkat pasir mengalami LBP dan
hanya 4% buruh suun yang mengalami
LBP (r=0.633; p=0.000). Dalam penelitian
ini, usia dikelompokkan berdasarkan titik
potong yang dilakukan setelah melakukan
uji normalitas data, sehingga ditemukan
sebanyak 48% responden yang berusia
≤ 33.6 tahun mengalami LBP dan hanya
20% responden berusia >33.6 tahun
yang mengalami LBP (r=0.296; p=0.037).
Penelitian ini juga menemukan adanya
hubungan signifikan antara jenis kelamin
dan kejadian LBP, dimana 57.9% responden
laki-laki mengalami LBP dan 19.4%
perempuan mengalami LBP (r=0.395;
p=0.005). Tidak ditemukan hubungan
yang signifikan antara IMT dengan
kejadian LBP. Terdapat 22.2% responden
dengan IMT normal mengalami LBP dan
40.6% dengan IMT berlebih, mengalami
LBP (r=0.186; p=0.195).

DISKUSI
Penelitian ini menemukan proporsi
total LBP pada responden sebesar
34%, sedangkan bila dilihat dari
pekerjaannya, sebanyak 64% buruh
angkat pasir mengalami LBP dan hanya
4% buruh suun yang mengalami LBP.
Pekerjaan mengangkat beban memiliki
kaitan dengan terjadinya LBP dimana
berdasarkan
beberapa
penelitian
sebelumnya menyebutkan, bahwa setiap
10 kg beban yang diangkat secara manual
dalam pekerjaan dapat meningkatkan
risiko LBP sebesar 1.1 kali (95%CI=1.051.18), risiko ini akan meningkat 1.09 kali
apabila pengangkatan dilakukan sebanyak
10 kali dalam sehari (95%CI=1.031.15). Diperkirakan bahwa mengangkat
beban lebih dari 25 kg dengan frekuensi
lebih dari 25 kali pengangkatan per hari
dapat meningkatkan insiden tahanan
LBP sebesar 4.32% dan 3.50%.8 Sebuah
penelitian yang dilakukan di Hongkong
terhadap buruh yang melakukan pekerjaan
angkat beban manual menunjukkan
bahwa prevalensi nyeri terkait pekerjaan
dalam 24 jam adalah 10.6%, yang berasal
dari punggung bawah, bahu, dan lutut
dimana area ini merupakan bagian tubuh
yang menopang beban tubuh.9 Penelitian

lainnya dilakukan di Amerika Serikat
menunjukkan dalam periode 12 bulan,
prevalensi LBP yang ditemukan pada
pekerja konstruksi adalah 24%.10
Penelitian ini ditemukan bahwa
pekerjaan sebagai buruh angkat pasir
memiliki korelasi positif yang signifikan
terhadap kejadian LBP. Berdasarkan
penelitian sebelumnya, LBP sudah
sering ditemukan pada pekerja yang
melakukan pengangkatan beban secara
manual, dimana ditemukan prevalensi
LBP sebesar 37% pada pekerja yang
melakukan aktivitas angkat beban
manual di Thailand.11 Sebuah penelitian
menunjukkan bahwa bekerja pada posisi
yang cenderung “terpelintir” dan pekerjaan
yang membutuhkan kegiatan mengangkat
beban secara manual dapat meningkatkan
risiko LBP pada pekerja sebesar 1.52 kali
dibandingkan dengan posisi pekerjaan
lainya (95 % CI-1.32-1.74; P<0.05).12
Mengangkut pasir merupakan suatu
kegiatan yang memicu terjadinya gerakan
repetitif pada bagian ekstremitas dimana
pekerja dalam penelitian ini mengangkat
beban dengan cara membungkuk disertai
gerakan berulang pada kaki dan tangan.
Berdasarkan
penelitian
sebelumnya
kegiatan yang melibatkan pergerakan
repetitif pada bagian ekstremitas serta
membengkokkan tubuh secara tidak
nyaman meningkatkan risiko LBP sebesar
0.67 kali lipat (95%CI=0.50-1.0; P=0.03).11
Pada penelitian ini ditemukan, buruh
angkat pasir mengangkat beban dengan
posisi awal tubuh yang bungkuk, sedangkan
buruh suun memulai proses pengangkatan
beban dengan posisi awal berjongkok. Hal
ini dapat menjadi alasan dimana pekerja
angkat pasir memiliki resiko yang lebih
tinggi untuk menderita LBP. Beberapa
literatur sebelumnya mengungkapkan
bahwa proses mengangkat beban dibagi
menjadi dua fase yakni fase loading,
dimana pekerja melakukan posisi awal
untuk mengangkat beban, yang diikuti
dengan fase lifting, yaitu saat beban sudah
terangkat. Fase yang dapat memberikan
kompresi dengan gaya geser yang tertinggi
pada tulang belakang adalah fase loading
yang terjadi pada 0.2 hingga 0.4 detik
pertama gerakan mengangkat beban.
Postur yang tidak sesuai pada fase ini
menyebabkan tubuh dapat dipengaruhi
oleh stress internal yang dihasilkan dari
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tekanan internal dari ketegangan otot
di sekitar bagian tubuh, hal inilah yang
dapat menyebabkan adanya sensasi nyeri
pada daerah belakang tubuh. Salah satu
postur yang dianggap kurang sesuai
pada fase loading adalah membungkuk,
karena postur ini memberikan kompresi
dan gaya yang lebih besar pada tulang
belakang dibandingkan dengan memulai
pada posisi jongkok.13 Membungkukkan
badan pada saat mengangkat beban
mengakibatkan adanya gaya kinematis
pada tulang belakang akibat posisi sudut
yang dihasilkan serta gaya kinetis yang
diberikan dari beban yang diangkut
terhadap spina lumbalis yang dapat
memunculkan gejala nyeri, sehingga
direkomendasikan
posisi
“Straight
Back” pada saat mengangkat beban
untuk menghindari LBP.14 Pernyataan
ini didukung oleh sebuah penelitian
eksperimental yang membandingkan
berbagai posisi dalam mengangkat benda.
Pada penelitian tersebut ditemukan bahwa
membungkukkan badan dengan posisi
lutut tetap lurus saat mengangkat beban
10 kg akan menyebabkan gaya geser
dan kompresi pada L4/L5 yang secara
signifikan lebih tinggi dibandingkan
dengan teknik berjongkok (p<0.00001),
posisi jongkok juga menghasilkan
nilai skala nyeri yang lebih tinggi pada
partisipan di area L4/L5 dibandingkan
dengan posisi lainnya (p<0.005).15
Sebuah penelitian ulasan sistematik
menunjukkan bahwa pekerja yang
menggunakan kakinya lebih daripada
punggung saat memulai mengangkat
beban, memiliki prevalensi LBP yang
lebih rendah dibandingkan dengan yang
dominan membungkukkan badannya
pada tahap inisiasi mengangkat beban.
Mengangkat beban dengan perlahan
melalui pergerakan dengan jangkauan
gerak
minimal
diketahui
dapat
memproteksi tulang belakang, sedangkan
Gerakan membungkuk pada saat
mengambil beban dapat meningkatkan
berat beban itu sendiri.16 Berbeda dengan
hasil penelitian kohort yang dilakukan
selama 2 tahun pada pekerja konstruksi,
dimana tidak ditemukan hubungan
membungkuk dengan sudut >30o
maupun >60o terhadap kejadian LBP pada
pekerja konstruksi. Peneliti menduga
hasil tersebut disebabkan karena pekerja
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konstruksi memiliki ambang batas nyeri
yang lebih tinggi, cenderung untuk tidak
melaporkan LBP yang dialaminya serta
pada pekerja yang sudah mengalami nyeri,
mereka cenderung menghindari postur
membungkuk dengan sudut yang dalam
untuk meringankan nyeri yang telah
mereka rasakan.17 Penelitian meta analisis
yang dilakukan oleh Saraceni et.all pada
tahun 2019 juga menunjukkan hasil yang
hampir serupa dengan Lunde et.all, 2019
dimana ditemukan bahwa semakin besar
fleksi lumbal selama proses mengangkat
beban tidak memiliki keterkaitan dengan
terjadinya LBP, namun dikatakan hal ini
bisa jadi dipengaruhi oleh kurang validnya
jurnal yang dianalisis dalam penelitian
mereka.14
Kelompok usia yang lebih muda dalam
penelitian ini justru memiliki korelasi
yang signifikan terhadap kejadian LBP.
Pekerja yang lebih muda dianggap lebih
aktif dan memiliki lebih banyak stress fisik
dalam pekerjaan sehingga insiden LBP
tidak spesifik lebih tinggi pada kelompok
usia ini.18 Alasan lain yang mungkin
menyebabkan menurunnya prevalensi
LBP pada populasi yang lebih tua adalah
adanya gangguan kognisi, depresi,
penurunan persepsi rasa nyeri serta
peningkatan toleransi rasa nyeri akibat
penurunan fungsi saraf perifer dan pusat
pada populasi yang cenderung lebih tua.19
Hal ini sedikit berbeda dengan beberapa
penelitian yang dilakukan sebelumnya,
dimana berdasarkan penelitian yang
dilakukan oleh Goswani et.all pada tahun
2016, ditemukan bahwa buruh pengangkat
beban manual dengan kelompok usia
40-59 tahun memiliki risiko 1.44
kali lebih besar untuk penderita LBP
dibandingkan dengan kelompok umur
lainnya (95%CI=1.07-1.93; p=0.02).11
Hasil penelitian tersebut didukung oleh
hasil penelitian lain yang dilakukan di
Jepang dimana pekerja yang setidaknya
berusia 40 tahun memiliki risiko 1.84
kali lebih besar untuk menderita LBP
dibandingkan dengan pekerja yang lebih
muda (95%CI=0.90-2.06; p=0.015).20
Jenis kelamin lelaki memiliki korelasi
positif yang signifikan terhadap kejadian
LBP. Hal ini mungkin disebabkan karena
lebih besarnya persentase LBP pada
pekerja angkat pasir yang di dominasi
oleh jenis kelamin lelaki pada penelitian
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ini. Akan tetapi, hasil penelitian ini
sedikit berbeda dengan penelitian yang
dilakukan oleh Inoe et.all pada tahun
2019, dimana mereka menemukan pada
Analisa multivariat, pekerja perempuan
memiliki risiko 2.13 kali lebih besar untuk
menderita LBP dibandingkan dengan
lelaki (95CI%=0.94-2.36; p=0.010).20
Penelitian lain menunjukkan bahwa
pekerja wanita lebih sering mengalami
LBP apabila mereka berada pada
kelompok usia yang lebih tua, secara
spesifik mendekati ataupun sudah dalam
masa menopause. Hal ini disebabkan
mulai menurunnya densitas tulang
yang menahan beban tubuh mereka
disertai dengan peningkatan berat badan
hormonal yang menyebabkan penurunan
aliran darah ke tulang belakang.21
Proporsi responden dengan LBP
pada penelitian ini lebih tinggi pada
responden yang memiliki IMT tinggi
apabila dibandingkan dengan IMT
rendah, akan tetapi tidak ditemukan
hubungan yang signifikan secara statistik
diantara IMT tinggi dan kejadian LBP.
Hasil ini serupa dengan penelitian yang
dilakukan pada pekerja manual di Jepang,
dimana tidak ditemukan hubungan yang
signifikan antara IMT yang lebih tinggi
dengan kejadian LBP (95%CI=0.546.78; p=0.42).20 Akan tetapi, penelitian
lain menemukan bahwa IMT yang lebih
tinggi dari 25 kg/m2 dapat meningkatkan
risiko LBP sebesar 1.35 kali dibandingkan
dengan IMT normal (p=0.07). Hal ini
diperkirakan akibat IMT yang tinggi akan
memberikan beban pada tulang belakang
lebih tinggi dibandingkan dengan IMT
normal.22 Penelitian lain juga menunjukkan
bahwa obesitas dapat meningkatkan skor
disabilitas pada penderita LBP. Dijelaskan
juga bahwa obesitas dapat meningkatkan
glikasi protein pada jaringan ikat yang
menyebabkan penurunan aliran darah ke
tulang belakang.23

KETERBATASAN PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan
cross-sectional sehingga pengambilan
data dilakukan hanya 1 kali dan tidak
dilakukan follow up, sehingga hanya
dapat menggambarkan hubungan antara
variabel namun tidak dapat menentukan
faktor risiko dari LBP dalam penelitian
ini. Keterbatasan waktu dan pandemic

COVID-19 menyebabkan pengambilan
sampel tidak dapat dilakukan secara
maksimal. Diagnosis LBP pada penelitian
ini tidak ditentukan oleh diagnosis klinis
yang ditetapkan oleh dokter spesialistik
terkait, melainkan hanya berdasarkan
skoring Modified Oswestry Low Back
Pain Disability Questionnaire sehingga
menimbulkan kemungkinan kurang
akuratnya diagnosis LBP responden.

KESIMPULAN
Terdapat korelasi positif kuat yang
signifikan antara pekerjaan sebagai buruh
angkat pasir dengan kejadian LBP, dengan
korelasi positif rendah yang signifikan
antara kelompok usia yang lebih muda
dengan kejadian LBP. Penelitian lebih
lanjut dengan pendekatan cohort perlu
dilakukan untuk melihat faktor-faktor
resiko apa saja yang dapat mempengaruhi
tingginya kejadian LBP pada kelompok
penelitian lebih lanjut. Selain itu, penelitian
dengan sampel yang lebih besar dan
berasal dari berbagai tempat (multisenter)
sebaiknya dilakukan agar menghasilkan
hasil penelitian yang lebih representatif
terhadap populasi sesungguhnya.
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