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ABSTRAK 
 
 
Eko Adiwibawa, 2009, Hubungan antara Beban Gendongan dengan Nyeri 

Pinggang pada Pedagang Jamu Gendong di Kecamatan Mijen Kota 
Semarang, Skripsi, Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu 
Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang. 
Pembimbing: I. Drs. Sugiharto, M.Kes., II. Eram Tunggul P, SKM, M.Kes. 

 
Kata Kunci: Berat Beban, Nyeri Pinggang. 
 

Nyeri pinggang merupakan keluhan yang sering dijumpai pada kehidupan 
sehari hari. Di Indonesia 90 % kasus nyeri tulang pinggang bawah bukan 
disebabkan oleh kelainan organik melainkan karena posisi tubuh dalam bekerja. 
Semarang merupakan salah satu kota besar yang memiliki banyak jenis pekerjaan 
yaitu sektor formal maupun informal, sektor informal ada beragam jenis dan 
pekerjaan tersebut sebagian besar mempunyai potensi nyeri pinggang (Lidia BR. 
Tarigan dkk, 2004:451), salah satunya pedagang jamu gendong. 

 Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah hubungan antara 
beban gendongan dengan nyeri pinggang pada pedagang jamu gendong di 
Kecamatan Mijen. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan 
beban gendongan dengan nyeri pinggang pada pedagang jamu gendong di 
Kecamatan Mijen. 

Jenis penelitian ini adalah Explanatory Reasech dengan metode penelitian 
survey dengan pendekatan Cross Sectional. Populasi penelitian ini adalah 
pedagang  jamu gendong yang ada di Kecamatan Mijen sebanyak 55 orang, 
sampel dalam penelitian ini sejumlah 47 orang yang diperoleh dengan 
menggunakan teknik retriksi. Instrument yang digunakan adalah kuesioner dan 
pengukuran dengan menggunakan timbangan dan microtoice, data yang diperoleh 
dalam penelitian ini diolah dengan bantuan computer program SPSS 11.0 dengan 
uji statistik Chi Square dengan derajat kemaknaan( α ) = 005. 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa ada hubungan antara beban 
gendongan dengan nyeri pinggang pada pedagang jamu gendong di Kecamatan 
Mijen dimana p = 0.005 (p < 0,05). Dengan demikian berdasarkan hasil penelitian 
saran yang diajukan sebaiknya pekerja mengurangi beban gendongan yang dibawa 
dengan cara mengganti botol kaca dengan botol plastik, bagi paguyuban untuk 
bekerja sama dengan instansi yang terkait untuk melakukan penyuluhan tentang 
ergonomi dan bahaya nyeri pinggang. 
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ABSTRACT 
 
 
Eko  Adiwibawa. 2009. The Correlation Between  The Backpack Load and  

Waist Pain of Traditional Herbal Medicine Sellers In Mijen District 
Semarang City. A Final Project. Department of Public Health Sciences, 
Faculty of Sport Sciences. Semarang State University.  
Advisors: Drs. Sugiharto, M. Kes., Second Advisor: Eram Tunggul P, SKM, 
M.Kes.  

 
Keywords: backpack load, waist pain. 

 
        Waist pain is often found in the daily life. In Indonesia, 90% of waist pain 
cases are not caused by organic aberration but by the position of the body when 
working. Semarang is one of the big cities that has many types of occupations 
covering both formal and informal sector, there are various types of occupations 
in informal sector and most of them have the potential for waist paint (BR Lidia. 
Tarigan et al, 2004:451), one of them is the traditional herbal medicine seller. 

The problems examined in this research is the relationships between the 
backpack load and waist pain of traditional herbal medicine seller in Mijen 
District. The purpose of this study is to find out the relationships between the 
backpack load and  waist pain of traditional herbal medicine seller in Mijen 
District. 

 The design of the study is Explanatory Research using survey research 
methods with Cross Sectional approach. The population of this research is the 55 
traditional herbal medicine sellers in Mijen District, the sample in this research is 
the 47 people, which were selected by using the inclusion and exclusion criteria. 
Instruments used in this study are questionnaires and measurements, the data 
obtained in this study were treated with the help of computer program SPSS 11.0 
with the Chi Square test statistic with the degrees significance (α) = 005. 

The results of the study indicates that the relationship between the 
backpack load and waist pain of traditional herbal medicine seller in Mijen 
District is shown by p = 0,005 (p <0.05). Thus, based on the results of the study, it 
is suggested that workers should be asked to reduce the backpack load by means 
of replacing the glass bottles with the plastic ones, and that the traditional herbal 
medicine seller association should cooperate with relevant agencies to conduct 
counseling on the ergonomics and the danger of waist pain. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Tenaga Kerja merupakan salah satu aset berharga bagi sebuah perusahaan 

atau instansi, oleh karena itu agar tenaga kerja mampu bekerja dengan produktif, 

perlu pengorganisasian tenaga kerja secara efektif dan efisien. Setiap jenis 

pekerjaan memiliki resiko yang berbeda, oleh karena itu diperlukan adanya 

perlindungan terhadap tenaga kerja dalam rangka peningkatan kesejahteraan 

tenaga kerja secara menyeluruh termasuk perlindungan khusus tenaga kerja 

wanita, serta perlindungan upah dan jaminan sosial tenaga kerja (A.M. Sugeng 

Budiono, 2003:2). 

Nyeri pinggang merupakan keluhan yang sering dijumpai dalam praktek 

dokter sehari-hari. Nyeri pinggang mencapai 30% - 50% dari keluhan reumatik 

pada praktek umum. Pada sebagian besar keadaan, penyebabnya tidak dapat 

ditentukan dalam waktu singkat tanpa pemeriksaan yang teliti serta pemeriksaan 

tambahan. Sebagian besar keluhan sekitar 90% akan sembuh sendiri dalam waktu 

singkat dan 10% nya menjadi kronis, sehinga pemeriksaan yang cermat dan 

sistematik pada awal keluhan perlu dilakukan untuk menghindari kelainan yang 

lebih serius (Rawan Broto, 2008:1). 

Kebanyakan kejadian nyeri pinggang tidak mengakibatkan kecacatan tapi 

menyebabkan gangguan aktivitas kerja. Di Inggris tahun 1993 menyebabkan 11% 

populasi kerja terganggu aktivitas kerjanya sampai 4 minggu karena nyeri 
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pinggang. Lebih dari 50% penderita nyeri pinggang membaik dalam 1 minggu, 

sementara lebih dari 90% merasa lebih baik dalam 8 minggu. Sisanya sekitar 5% 

mengalami keluhan yang berlanjut sampai lebih dari 6 bulan (Rawan Broto, 

2008:1) 

Menurut ahli saraf Dr. Salim Harris, di Amerika keluhan Low Back Pain 

(LBP) ini menempati urutan kedua tersering setelah nyeri kepala. Data kasus 

menunjukkan bahwa pasien usia lebih dari 40 tahun yang datang dengan keluhan 

LBP jumlahnya cukup banyak. Di Amerika Serikat lebih dari 80 persen penduduk 

pernah mengeluhkan LBP dan di Indonesia jumlahnya diperkirakan lebih banyak 

lagi, dan 90 persen kasus nyeri tulang pinggang bawah bukan disebabkan oleh 

kelainan organik, melainkan oleh kesalahan posisi tubuh dalam bekerja. Hasil 

penelitian lain yang dilakukan Oleh Lidia BR. Tarigan  menunjukkan klasifikasi 

nyeri pinggang yang dialami buruh angkut adalah nyeri ringan 60% dan nyeri 

sedang 40% (Lidia BR. Tarigan dkk, 2004:451). 

Semarang merupakan salah satu kota besar yang memiliki banyak jenis 

pekerjaan, yaitu disektor formal maupun informal. Pekerjaan dalam sektor 

informal ada beragam jenis dan pekerjaan tersebut sebagian besar  mempunyai 

potensi nyeri pinggang (Lidia BR. Tarigan dkk, 2004:451). Salah satunya adalah 

pedagang jamu gendong. Pedagang jamu gendong adalah pekerja yang menjual 

jamu tradisional dari rumah ke rumah dengan berjalan kaki, mereka masih 

menggunakan tubuh sebagai alat utama untuk mengangkat dagangan dengan cara 

digendong punggung. Pedagang jamu gendong setiap hari harus mengendong 

barang dagangannya hal tersebut dapat memicu nyeri pinggang. 
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Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Heni Ratna Candrawati 

terhadap pedagang Jamu Gendong di Kelurahan Sumurboto Kecamatan 

Banyumanik dari 23 sampel pedagang Jamu Gendong didapatkan bahwa pekerja 

yang mengalami nyeri pinggang tingkat ringan sebesar 31,6% dan yang 

mengalami nyeri tingkat berat sebesar 68,4%, dengan rincian mengangkat sesuai 

dengan prinsip ergonomi mengalami nyeri pinggang tingkat ringan 66,7% atau 4 

orang dan tingkat berat 33,35% atau 2 orang  dan yang mengangkat sesuai dengan 

prinsip ergonomi mengalami nyeri ringan sebanyak 15,44% atau 2 orang dan 

mengalami nyeri tingkat berat sebanyak 18,6% atau 11 orang. 

Kecamatan Mijen merupakan salah satu sentra penjualan jamu gendong 

yang ada di kota Semarang dan karakteristik daerah tersebut hampir sama dengan 

yang ada didaerah  Kelurahan Sumurboto, penjual jamu yang ada didaerah 

tersebut masih mengunakan cara manual atau tradisional. Berdasarkan hasil 

survey awal yang dilakukan dengan cara mewawancarai 10 pedagang jamu 

gendong yang dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2006, diperoleh hasil 

sementara bahwa 6 pedagang Jamu Gendong tersebut mengeluh dan merasakan 

nyeri atau sakit pada daerah disekitar pinggang pada saat dan setelah mereka 

berdagang. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: Adakah hubungan antara beban gendongan 
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dengan nyeri pinggang pada pedagang Jamu Gendong di Kecamatan Mijen tahun 

2009? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara beban 

gendongan dengan nyeri pinggang pada pedagang Jamu Gendong di Kecamatan 

Mijen Kota Semarang tahun 2009.  

 

1.4 Mafaat Hasil Penelitian 

1.4.1  Bagi Pedagang 

Memberi informasi kepada pedagang tentang  bahaya nyeri pinggang. 

1.4.2  Bagi Paguyuban 

Memperoleh informasi tentang ilmu kesehatan dan keselamatan kerja agar 

dapat melakukan sosialisasi tentang ergonomi dan bahaya dari nyeri pinggang. 

1.4.3  Bagi Ilmu Kesehatan Masyarakat 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber bacaan, bahan 

tambahan kepustakaan, dan tambahan informasi yang dapat digunakan sebagai 

masukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya dan diharapkan bermanfaat untuk 

memberikan sumbangan berupa pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan 

dengan kesehatan kerja.  

 

1.4 Keaslian dan Perbedaan Penelitian 

Keaslian penelitian dapat digunakan untuk membedakan penelitian yang 

dilakukan sekarang dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya (Tabel 1). 
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Tabel 1 
Keaslian Penelitian 

No Judul Nama peneliti 
Tahun dan 

tempat 
penelitian 

Rancangan 
penelitian 

Variabel 
penelitian 

Hasil 
penelitian 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perbedaan 
tingkat nyeri 
pinggang 
penjual jamu 
gendong 
pada 
penggunaan 
teknik 
mengangkat 
pada penjual 
jamu 
gendong di 
Kelurahan 
Sumuboto 
Kecamatan 
Banyumanik 
Kota 
Semarang 
tahun 2004. 
 
 

Heni Ratna 
Candrawati 
E2A302087 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tahun 2004, 
tempat kel. 
Sumurboto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cross 
sectional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Umur, jenis 
kelamin 
riwayat sakit 
pinggang, 
Status gizi, 
masa kerja, 
jarak 
tempuh, 
berat beban, 
frekuensi 
angkat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ada 
perbedaan 
tingkat nyeri 
pinggang 
pada penjual 
jamu yang 
yang 
mengangkat 
beban sesuai 
dengan 
prinsip 
ergonomi dan 
tidak sesuai 
dengan 
prinsip 
ergonomi 
0,046<0,05 
dngan 
koefisiensi 
kontingensi 
0,45. 

2 Pendugaan 
hubungan 
antara berat 
beban dan 
frekuensi 
angkat 
dengan 
kelelahan 
pada buruh 
angkut 
barang di 
jalan 
Benteng 
Semarang. 
 
 
 

Wildan Arif 
Amrullah 
6450401101 

Tahun 2006, 
tempat jalan 
Benteng 
Semarang 
 
 
 

Cross 
sectional 

Variabel 
bebas: 
Beban kerja,    
frekuensi 
angkat 
Variabel 
terikat: 
kelelahan 
Variabel 
pengganggu: 
umur,masa 
kerja, status 
gizi, kondisi 
kesehatan, 
kondisi 
psikologis, 
cara 
mengangkat, 
jarak 
angkat, 
lingkungan 
fisik 

Adanya 
hubungan 
antara berat 
beban dengan 
kelelahan 
buruh angkut 
dengan nilai 
P 0,018<0,05 

 
Berdasarkan dengan keaslian penelitian tersebut maka yang membedakan 

antara penelitian sekarang dengan sebelumnya adalah variabel yang digunakan 
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dan tempat pelaksanaan penelitian, dimana untuk penelitian ini variabel bebas 

adalah beban gendongan dan dilaksanakan di Kecamatan Mijen Kota Semarang 

(Tabel 2). 

Tabel 2 
Perbedaan penelitian 

Nama Peneliti Variabel Tempat 
Penelitian 

Waktu Penelitian

Eko Adiwibawa Variabel Bebas: 
Beban Gendongan 
Variabel Terikat: 
Nyeri Pinggang 
Pedagang Jamu 
Gendong 

Kecamatan Mijen 
Kota Semarang 

2009 

Heni Ratna 
Candrawati 

Variabel Bebas: 
Teknik 
Mengangkat 
Variabel Terikat:
Nyeri Pinggang 

Kelurahan 
Sumurboto 
Kecamatan 
Banyumanik Kota 
Semarang 

2004 

Wildan Arif 
Amrullah 

Variabel Bebas: 
Beban Kerja 
Frekuensi Angkat 
Variabel Terikat: 
Kelelahan 

Jalan Benteng 
Kota Semarang 

2006 

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

1.5.3 Ruang lingkup tempat 

Lingkup penelitian ini adalah pada pedagang jamu gendong yang ada di 

Kecamatan Mijen 

1.5.4 Ruang lingkup waktu 

Waktu yang digunakan dalam penelitian yaitu pada bulan April tahun 

2009. 
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1.5.5 Ruang lingkup materi 

Merupakan penelitian ilmu kesehatan masyarakat khususnya di bidang 

kesehatan kerja. Masalah hanya dibatasi untuk mengetahui hubungan antara beban 

gendongan dengan nyeri pinggang pada pedagang jamu gendong.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Anatomi dan Fisiologi Pinggang Bawah 

Tulang belakang merupakan bangunan yang kompleks yang dapat dibagi 

dalam dua bagian. Dibagian ventral terdiri atas Koprus vertebra yang dibatasi 

oleh Diskus invertebra dan ditahan oleh ligamen longitudinal ventral dan dorsal. 

Bagian dorsal tidak begitu kokoh dan terdiri atas masing-masing Arkus vertebra 

dengan lamina dan pedikel yang diikat satu sama lain oleh berbagai ligamen. Pada 

prosesus spinosus dan transversus melekat otot-otot yang turut menunjang dan 

melindungi kolum vertebra. Seluruh bangunan kolum vertebra dan sekitarnya 

mendapat inervasi dari cabang-cabang saraf spinosis yang sebagian besar keluar 

dari ruang kanalis vertebra. Padatnya inervasi sensible berturut-turut terdapat 

mulai dari periosteum, kemudian ligamen, fasia dan tendo kemudian otot-otot dan 

yang terakhir tulang yang mempunyai inervasi sensible yang sedikit. Bagian 

lumbal merupakan bagian tulang punggung yang mempunyai kebebasan gerak 

yang terbesar. Tarikan tekanan dan torsi yang dialami pada gerakan-gerakan 

antara bagian torak dan panggul menyebabkan daerah ini dapat mengalami cedera 

yang lebih besar daripada daerah lain, Biarpun tulang vertebra dan ligamen 

didaera pinggang relatif lebih kokoh (Rawan Broto, 2008). 

Kolumna vertebralis atau rangkaian tulang belakang adalah sebuah 

struktur lentur yang dibentuk oleh sejumlah tulang yang disebut vertebra atau ruas 

tulang belakang. Diantara tiap dua ruas tulang belakang terdapat bantalan tulang 
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rawan. Panjang rangkaian tulang belakang pada orang dewasa mencapai 57 

sampai 67 sentimeter. Seluruhnya terdapat 33 ruas tulang, 24 buah di antaranya 

adalah tulang-tulang terpisah dan 9 ruas sisanya bergabung membentuk 2 tulang 

(Evelyn  C Pearce, 1999:94).  

Vertebra dikelompokkan dan dinamai sesuai dengan daerah yang 

ditempatinya (Gambar 1) yaitu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 
Anatomi Tulang Belakang 

2.1.1.1 Vertebra Servikal. 

Vertebra Servikal terdiri dari tujuh tulang atau ruas tulang leher, ruas 

tulang leher adalah yang paling kecil. Ruas tulang leher pada umumnya 

mempunyai ciri seperti berikut, badanya kecil dan persegi panjang, lebih panjang 

kesamping dari pada kedepan atau kebelakang. Lekungnya besar. Prosesus 

spinosusnya atau taju duri ujungnya memecah dua atau bifida. Prosesus 

7 tulang vertebra 
servikal 

12 tulang 
vertebra 
t k li

Foramen-foramen 
intervertebrale 

Diskus-diskus 
intervertebralis 

Tulang panggul 
(os koksa) 

5 tulang vertebra 
lumbalis 

Tulang sakrum 

Tulang 
koksigeus 

A. Pandangan
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transversusnya atau taju sayap berlubang-lubang karena banyak foramina untuk 

lewatnya arteri vertebralis. 

2.1.1.2 Vertebra torakalis.     

Vertebra torakalis terdiri dari dua belas tulang atau nama lainnya ruas 

tulang pungung. Ruas tulang punggung lebih besar daripada yang servikal dan 

disebelah bawah menjadi lebih besar. Ciri khasnya adalah badannya berbentuk 

lebar lonjong dengan faset atau lekukan kecil disetiap sisi untuk menyambung iga, 

lekungnya agak kecil, taju duri panjang dan mengarah ke bawah, sedangkan taju 

sayap, yang membantu mendukung iga adalah tebal dan kuat serta memuat faset 

persendian untuk iga. 

2.1.1.3 Vertebra Lumbalis 

  Vertebra lumbalis terdiri dari lima ruas tulang atau nama lainnya adalah 

ruas tulang pinggang, luas tulang pinggang adalah yang terbesar. Taju durinya 

lebar dan berbentuk seperti kapak kecil. Taju sayapnya panjang dan langsing. 

Ruas kelima membentuk sendi dan sakrum pada sendi lumbo sakral.  

2.1.1.4  Vertebra sakralis 

Vertebra sakralis terdiri dari lima ruas tulang atau nama lainya adalah 

tulang kelangkang, tulang kelangkang berbentuk segi tiga dan terletak pada bagian 

bawah kolumna vertebralis, terjepit diantara kedua tulang inominata. Dasar dari 

sakrum terletak diatas dan bersendi dengan vertebra lumbalis kelima dan 

membentuk sendi intervertebral yang khas. Tepi anterior dari basis sakrum 

membentuk promontorium sakralis. Kanalis sakralis terletak dibawah kanalis 



11 

 

vertebralis. Dinding kanalis sakralis berlubang-lubang untuk dilalui saraf sakral. 

Taju duri dapat dilihat pada pandangan posterior dari sakrum.  

2.1.1.5 Vertebra kosigeus  

Vertebra kosigeus nama lainnya adalah tulang tungging, tulang tungging 

terdiri dari empat atau lima vertebra yang rudimenter yang bergabung menjadi 

satu.  

Pada tulang leher, punggung dan pinggang ruas-ruasnya tetap tinggal jelas 

terpisah selama hidup dan disebut ruas yang dapat bergerak. Ruas-ruas pada 

daerah bawah, sakrum dan koksigeus, pada masa dewasa bersatu membentuk dua 

tulang. Ini disebut ruas-ruas tak bergerak (Evelyn C Pearce, 1999:95).  

2.1.2 Nyeri Pinggang 

2.1.2.1 Pengertian 

Nyeri secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu rasa yang tidak 

nyaman, baik ringan maupun berat (Robert Prihardjo, 1993:33). Rasa nyeri 

terutama merupakan mekanisme pertahanan tubuh, rasa nyeri timbul bila ada 

jaringan rusak dan hal ini akan menyebabkan individu bereaksi dengan cara 

memindahkan stimulus nyeri (Guyton dkk, 1994:761) 

Rasa nyeri dibagi menjadi dua macam yaitu rasa nyeri cepat dan nyeri 

lambat, Nyeri cepat dapat digambarkan dengan banyak nama pengganti seperti 

rasa nyeri tajam, rasa nyeri tertusuk, rasa nyeri akut. Sedangkan nyeri lambat 

berlangsung lama dan juga mempunyai banyak nama seperti nyeri pegal, nyeri 

berdenyut-denyut. Rasa ini berlangsung lama,  menyakitkan dan dapat menjadi 
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penderitaan yang tak tertahankan. Rasa ini dapat terasa dikulit dan dihampir 

semua jaringan dalam organ (Guyton dkk,1994:761). 

Nyeri pinggang akibat terganggunya tulang pinggang ternyata lebih 

banyak diderita kaum muda. Gangguan ini fakta banyak ditemukan ditempat 

kerja, terutam pada mereka yang beraktifitas dengan posisi yang salah, nyeri 

pinggang sering menjadi kronis, menetap atau berulang.  

2.1.2.2  Jenis Nyeri Pinggang 

Nyeri pinggang bawah dapat dibagi dalan enam jenis yaitu : 

2.1.2.2.1 Nyeri pinggang lokal 

Jenis ini paling sering  ditemukan. Biasanya terdapat digaris tengah 

dengan radiasi kekanan dan kekiri. Dapat berasal dari bagian-bagian dibawahnya 

seperti fasia, otot-otot paraspinal, korpus vertebra, artikulasi dan ligamen. 

2.1.2.2.2 Iritasi pada radiks  

Rasa nyeri dapat berganti-ganti dengan parestesi dan terasa pada 

dermatom yang bersangkutan. Kadang-kadang dapat disertai hilangnya perasaan 

atau gangguan fungsi motoris. 

2.1.2.2.3 Nyeri rujukan somatik 

Iritasi serabut-serabut sensoris dipermukaan dapat dirasakan di bagian 

lebih dalam pada dermatom yang bersangkutan. Sebaliknya iritasi di bagian-

bagian dalam dapat dirasakan dibagian lebih superficial. 

2.1.2.2.4 Nyeri karena iskemia 

Rasa nyeri ini dirasakan seperti rasa nyeri pada klaudikasio intermitens 

yang dapat dirasakan dipinggang bawah, di gluteus atau menjalar ke paha. Biasa 
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disebabkan oleh penyumbatan pada percabangan aorta atau pada arteria iliaka 

komunis (Rawan Broto, 2008:2). 

2.1.2.2.5  Nyeri rujukan viserosomatis 

Ada gangguan pada alat-alat retroperitonium, intra-abdomen atau dibawah 

ruang panggul yang dirasakan didaerah punggung. Nyeri pinggang ini dapat 

berasal dari ginjal, organ dalam panggul, tumor dan lain-lain, Nyeri pinggang 

biasanya bukan merupakan keluhan satu-satunya. Nyeri ini dapat dibedakan dari 

nyeri pinggang yang berasal dari kelainan tulang belakang berdasarkan sifatnya 

yang tidak diperberat oleh aktifitas atau diperingan oleh istirahat. 

2.1.2.2.6 Nyeri psikogen  

Rasa nyeri tidak wajar dan tidak sesuai dengan distribusi syaraf dan 

dermatom dengan reaksi fasial yang sering berlebihan atau nyeri disini 

berhubungan dengan kejiwaan seseorang meskipun demikian, agaknya nyeri 

pinggang yang benar-benar disebabkan oleh faktor psikis tidak sesering yang 

umum diduga (Budi Setiawan, 2008:1). 

2.1.2.3  Penyebab nyeri pinggang bawah. 

Penyebab nyeri pinggang bawah dapat dibagi menurut penyebabnya. Nyeri 

pinggang sebenarnya hanyalah merupakan simptome atau gejala. Dan, sebagai 

penyebabnya bisa bermacam-macam lebih dari satu penyebab, seperti trauma 

yang mencetuskan nyeri pada penderita yang sebelumnya sudah mempunyai 

kelainan kongenital pada vertebra, atau faktor kompresi pada seorang yang 

sebelumnya sudah menderita osteoporosis, degenerasi atau metastatis ke tulang 

suatu tumor ganas (Budi Setiawan, 2008:2). 
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Berbagai penyebab nyeri pinggang: 

2.1.2.3.1 Kelainan kongenital 

Kelainan kongenital tidak merupakan penyebab nyeri pinggang yang 

penting. Pada banyak orang dengan spina bifida jarang ditemukan keluhan nyeri 

pinggang bawah. Beban yang lebih berat pada otot-otot dan ligamen sering 

menimbulkan nyeri pinggang bawah. 

2.1.2.3.2 Trauma dan gangguan mekanis 

Trauma dan gangguan mekanis merupakan penyebab utama nyeri 

pinggang bawah. Pada orang-orang yang tidak biasa melakukan pekerjaan otot 

atau sudah lama tidak melakukan pekerjaan ini dapat menderita nyeri pinggang 

bawah yang akut, selain itu trauma ini selalu dihubungkan dengan fraktur, baik 

fraktur prosesus transverses atau fraktur kompresi. Fraktur biasanya merupakan 

akibat aktifitas muskuler yang hebat, seperti strain pada rotasi yang ekstrim. Nyeri 

menetap yang timbul setelah fraktur biasanya disebabkan oleh kerusakan sendi 

posterior yang bersangkutan. 

2.1.2.3.3 Radang (inflamasi) 

Radang sebagai penyebab nyeri pinggang banyak ditemukan, diantaranya 

adalah fibrositis, yaitu adanya nodul yang nyeri tekan bersamaan dengan nyeri 

tulang belakang dan menghilangnya (kadang-kadang) keluhan setelah suntikan 

anestetik lokal memperkuat konsep fibrositis. secara klinis ditandai dengan 

adanya daerah nyeri tekan dimana tendo atau ligamen melekat pada tulang, dan 

lesi ini berkaitan dengan nyeri yang menyebar secara difus. Pada tulang belakang 

Radang sebagai penyebab kelainan kolum vertebra pada masyarakat dengan 
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keadaan higien yang masih kurang banyak ditemukan. Diantaranya yang banyak 

dijumpai adalah radang tuberculosis (Rawan Broto, 2008:4). 

2.1.2.3.4 Tumor 

Jika pada seseorang ditemukan nyeri pinggang bawah yang dirasakan lebih 

sakit pada waktu berbaring atau pada waktu malam harus dipikirkan kemungkinan 

penyebabnya adalah tumor. Diagnosis tumor tulang belakang terutama bergantung 

kepada pemeriksaan radiologis terutama pada usia diatas 50 tahun. 

2.1.2.3.5 Gangguan metabolik 

Tulang belakang dapat terkena penyakit tulang metabolik seperti 

osteofibrosis, osteopetrosis, alkaptonuria dan hipofosfatemia familier. Penyakit 

tulang metabolik yang paling sering muncul dengan keluhan nyeri tulang 

belakang ialah osteoporosis. Osteoporosis akibat gangguan metabolik yang meru-

pakan penyebab banyak keluhan nyeri pada pinggang disebabkan oleh kekurangan 

protein atau oleh gangguan hormonal seperti menopause, penyakit Cushing  

2.1.2.3.6 Degeneratif 

Degenerasi diskus intervertebralis sering ditemukan pada semua golongan 

umur mulai dari dekade ke tiga dan kadang-kadang timbul pada usia muda. 

Keluhan awal biasanya terbatas pada nyeri akut pada daerah lumbosacral. 

Terdapat perbedaan baik dalam jangka waktu pendek maupun jangka waktu 

panjang. Nyeri dapat muncul kemudian akibat diskus yang menekan atau 

menyebabkan peregangan saraf lumbal/sakral. Dalam hal ini kaku pinggang 

biasanya tidak begitu menonjol seperti pada spondilitis ankilosa. 

2.1.2.3.7 Kelainan psikogen 
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Pada nyeri pinggang yang tidak mempunyai dasar organis yang ditemukan 

pada histeria atau pada stimulasi, maka rasa nyeri tidak sesuai dengan reaksi 

afektif penderita dan tidak sesuai dengan batas-batas anatom 

2.1.2.3.8 Pergerakan berulang 

Pergerakan berulang apabila dilakukan dalam jangka waktu lama, 

misalnya sering membungkuk dapat menyebabkan nyeri pinggang. 

2.1.2.3.9 Posisi kerja yang statis atau tidak ergonomis 

Misalnya duduk di kursi yang tidak ergonomis dalam waktu lama, atau 

berdiri terlalu lama dapat menyebabkan nyeri pinggang (Dadi S. Argadireja, 

2004:5). 

2.1.2.4 Cara Pengukuran 

Tingkat nyeri yang dirasakan responden pada bagian pinggang, mulai dari 

tidak sakit sama sekali sampai sangat-sangant sakit, dan dapat dilakukan  dengan 

Visual Analog Scales atau VAS. Sakala ini terdiri dari garis horizontal sepanjang 

10 cm (0, 5, 10 cm). Keluhan ini diukur sebelum dan sesudah bekerja karena 

untuk mengetahui apakah sakit yang dirasakan bebar-benar ditimbulkan dari 

pekerjaan yang telah dilakukan atau pada saat sebelum mereka bekerja rasa sakit 

tersebut sudah dirasakan. Caranya: responden menunjukkan tingkat nyeri yang 

dirasakan pada suatu garis horisontal yang panjangnya 10 cm, dimana 0 

merupakan titik tidak ada rasa nyeri dan 10 cm menunjukkan rasa nyeri yang 

hebat (Veronika, 2008:2). 
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Visual Analog Scales: 

A. 

 
        0         1         2         3        4         5         6         7         8         9       10 
Tidak sakit          Sakit     Sangat 
Sama sekali        sangat sakit 
 
Kategori: 

1. Jarang Sakit jika hasil skala VAS yang dipilih antara 0-1 cm. 

2. Sering Sakit jika hasil skala VAS yang dipilih antara 2-10 cm. 

2.1.3 Faktor Resiko  

2.1.3.1 Beban Kerja 

Setiap tenaga kerja memiliki ukuran kemampuan individual dalam 

hubungannya dengan beban kerja dan dalam menanggung beban kerja. Mungkin 

diantara mereka lebih cocok untuk beban fisik, atau mental,atau sosial. Namun 

sebagai persoalan yang umum, mereka hanya mampu memikul beban sampai 

suatu berat tertentu. Seorang pekerja berat, seperti pekerja-pekerja bongkar dan 

muat barang di pelabuhan, menanggung lebih banyak beban fisik, dari pada beban 

mental atau social (Suma’mur P.K, 1996:48).  

2.1.3.1.1 Faktor yang Mempengaruhi Beban Kerja 

Secara umum hubungan antara beban kerja dan kapasitas kerja 

dipengaruhi oleh beberapa faktor yang sangat kompleks, faktor tersebut adalah 

faktor eksternal dan internal. 

Faktor eksternal beban kerja adalah beban kerja yang berasal dari luar 

tubuh pekerja yang termasuk beban kerja eksternal adalah tugas itu sendiri, 

organisasi dan lingkungan kerja. 
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 Faktor internal beban kerja adalah faktor yang berasal dari dalam tubuh 

itu sendiri sebagai akibat adanya reaksi sendiri. Secara ringkas faktor internal 

meliputi faktor somatik yaitu: jenis kelamin, umur, ukuran tubuh, kondisi 

kesehatan, status gizi dan faktor psikis yaitu: motivasi, persepsi, kepercayaan, 

keinginan, kepuasan (Tarwaka dkk, 2004:95). 

2.1.3.1.2 Mengangkat 

Berbagai masalah ergonomi dalam sistem kerja bongkar muat, yang paling 

dominan adalah aktivitas angkat. Untuk mencegah terjadinya efek cedera pada 

anggota tubuh yang rawan seperti pinggang dan punggung, maka aktivitas 

tersebut harus dilakukan dengan teknik mengangkat yang benar (Tarwaka dkk, 

2004:278). Sementara itu faktor yang berpengaruh adalah arah beban yang akan 

diangkat dan frekuensi aktivitas pemindahan. Resiko tersebut banyak dijumpai 

pada beberapa industri yaitu: industri berat, pertambangan, pemindahan material, 

konstruksi atau bangunan, pertanian, rumah sakit, dan lain-lain. Pengaruh 

pemindahan beban juga banyak terdapat pada aktivitas rumah tangga dan aktivitas 

rekreasi atau santai (Eko Nurmianto, 2003:148).  

Kegiatan mengangkut atau mengangkat banyak terdapat dalam kegiatan 

usaha salah satunya adalah pedagang jamu gendong. Kegiatan tersebut 

dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah :  

1. Beban yang diperkenankan, jarak angkut dan intensitas pembebanan. 

2. Kondisi lingkungan kerja, kondisi lingkungan kerja yang dimaksud adalah 

licin, kasar, naik dan turun. 

3. Keterampilan bekerja.  
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4. Peralatan kerja beserta keamanannya. 

Cara mengangkut dan mengangkat yang baik harus memenuhi dua prinsip 

kinetis yaitu: 

1. Beban diusahakan menekan otot tungkai yang kuat, dan sebanyak mungkin 

otot tulang belakang yang lebih lemah dibebaskan dari tekanan. 

2. Momentum garak badan dimanfaatkan untuk mengawali pembebanan. 

Untuk menerapkan kedua prinsip kinetis tersebut setiap kegiatan 

mengangkut dan mengangkat harus dilakukan sebagai berikut :  

1. Pegangan harus tepat. Memegang hanya dengan beberapa jari dapat 

menyebabkan ketegangan statistik lokal pada jari tersebut.  

2. Lengan harus berada sedekat-dekatnya pada badan dan dalam posisi lurus. 

Fleksi pada lengan untuk mengangkut dan mengangkat menyebabkan 

ketegangan otot statis yang melelahkan. 

3. Punggung harus diluruskan. 

4. Dagu ditarik segera setelah kepala bisa ditegakkan pada permulaan gerakan. 

Dengan mengangkat kepala dan menarik dagu, seluruh tulang belakang 

diluruskan. 

5. Posisi kaki dibuat sedemikian rupa sehingga mampu untuk mengimbangi 

momentum yang terjadi dalam posisi mengangkat. Posisi kaki ditempatkan 

sedemikian rupa sehingga membantu mendorong tubuh.  

6. Posisi badan dimanfaatkan untuk menarik dan mendorong, gaya untuk 

gerakan dan perimbangan. Beban diusahakan sedekat mungkin terdapat garis 

vertikal yang melalui pusat gravitasi tubuh (Edhie Sarwono dkk, 2002:91). 

2.1.3.1.2.1 Batasan beban yang boleh diangkat  

Manusia dan beban kerja serta faktor-faktor dalam lingkungan kerja, 

merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Kesatuan demikian digambarkan 
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sebagai roda keseimbangan yang tidak menguntungkan, terdapatlah keadaan labil 

bagi kerja dan berakibat pada gangguan daya kerja, kelelahan gangguan kesehatan 

bahkan kematian. Penyakit akibat demikian mungkin berupa pemburukan 

penyakit-penyakit umum dengan frekuensi agkut dan beban kerja yang 

meningkat, tapi mungkin pula menjadi akibat dari pekerjaan tersebut (Suma’mur 

P.K, 1996:52). Berikut ini pendekatan terhadap batasan dari masa beban yang 

akan diangkut meliputi: 

2.1.3.1.2.1.1 Batasan angkat secara legal 

Dalam rangka untuk menciptakan suasana kerja yang nyaman dan sehat 

maka perlu adanyaa suatu batasan angkat untuk operator. Batasan angkat ini 

dipakai sebagai batasan angkat secara internasional (Tabel 3). 

Tabel 3 
Batasan Angkat Secara Internasional 

Jenis Kelamin Usia Batasan Angkat (kg) 
 

Pria 
 

< 16 Maks 14 
16-18 Maks 18 
>18 Tak ada batasan 

 
Wanita 

16-18 Maks 11 
>18 Maks 16 

Sumber: Eko Nurmianto, 2003:152. 

Batasan ini dapat membantu untuk mengurangi rasa nyeri, ngilu  pada 

tulang belakang pada wanita. Batasan angkat ini akan mengurangi ketidak 

nyamanan kerja pada tulang belakang, terutama bagi operator untuk pekerja berat 

(Eko Nurmianto, 2003:151).  

2.1.3.1.2.1.2  Batasan angkat dengan menggunakan biomekanika 

Nilai dari analisis biomekanika adalah rentang postur atau posisi aktivitas 

kerja, ukuran beban dan ukuran manusia yang dievaluasi. Analisa dari berbagai 
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macam pekerjaan yang menunjukkan rasa nyeri berhubungan erat dengan beban 

kompresi atau tekan (Eko Nurmianto, 2003:160).  

2.1.3.1.2.1.3  Batasan angkat secara fisiologi 

Metode pendekatan ini dengan mempertimbangkan rata-rata beban 

metabolisme dari aktivitas angkat yang berulang, sebagaimana dapat juga 

ditentukan dari jumlah konsumsi oksigen. Hal ini harus benar-benar diperhatikan 

terutama dalam rangka untuk menentukan batasan angkat. Kelelahan kerja yang 

terjadi akibat dari aktivitas yang berulang-ulang akan meningkatkaan rasa nyeri 

pada tulang belakang (Tabel 4). Ada beberapa bukti bahwa semakin banyak 

jumlah material yang diangkat dalam sehari seseorang, maka akan lebih cepat 

mengurangi ketebalan dari elemen yang ada diantara segmen tulang belakang 

(Eko Nurmianto, 2003:175).  

Tabel 4 

Beban Angkat Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi dan 

Koperasi No. 01 Tahun 1978 

Aktivitas 
mengangkat 

Dewasa Tenaga Kerja Muda 
Laki-Laki 

(Kg) 
Wanita 
(Kg) 

Laki-Laki 
(Kg) 

Wanita 
(Kg) 

 
Sekali-sekali 

 
Terus-menerus 

 

 
40 
 

15-18 

 
10 
 

10 

 
15 
 

10-15 

 
10-12 

 
6-9 

Sumber: AM. Sugeng Budiono dkk, 2003:80. 

2.1.3.1.2.1.4  Batasan angkat secara psiko-fisik 

Metode ini berdasarkan pada sejumlah eksperimen yang berupaya untuk 

mendapatkan berat pada berbagai keadaan dan ketinggian beban yang berbeda-

beda 
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2.1.3.1.3 Waktu Kerja 

Waktu kerja bagi seseorang menentukan effisiensi dan produktivitasnya. 

Segi-segi terpenting bagi persoalan waktu kerja meliputi: 

1. Lamanya seseorang mampu bekerja dengan baik. 

2. Hubungan di antara  waktu bekerja dan istirahat. 

3. Waktu bekerja sehari menurut periode yang meliputi siang (pagi, siang, sore) 

dan malam. 

Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan tahun 2003, ketentuan waktu 

kerja yang wajib dilaksanakan adalah: 

1. 7 jam sehari dan 40 jam seminggu untuk 6 hari kerja dalam seminggu. 

2. 8 jam sehari dan 40 jam seminggu untuk 5 hari kerja dalam seminggu 

(Depnakertrans, 2003:2). 

Lamanya seseorang bekerja sehari secara baik pada umumnya 6-8 jam. 

Sisanya (16-18 jam) dipergunakan untuk kehidupan dalam keluarga dan 

masyarakat, istirahat, tidur, dan lain-lain. Memperpanjang waktu kerja lebih dari 

kemampuan tersebut biasanya tidak disertai efisiensi yang tinggi, bahkan biasanya 

terlihat penurunan produktivitas serta kecenderungan untuk timbulnya kelelahan, 

penyakit dan kecelakaan. Dalam seminggu, seseorang biasanya dapat bekerja 

dengan baik selama 40-50 jam. Lebih dari itu, terlihat kecenderungan tumbuhnya 

hal-hal yang negative. Makin panjang waktu kerja, makin besar kemungkinan 

terjadinya hal-hal yang tidak diingini. Jumlah 40 jam kerja seminggu ini dapat 

dibuat 5 atau 6 hari kerja terhantung kepada berbagai factor (Suma’mur P.K, 

1996:193). 



23 

 

2.1.3.2 Beban Tambahan 

2.1.3.2.1 Iklim Kerja 

Iklim kerja panas merupakan mikro meteorologi dari lingkungan kerja, 

iklim kerja ini sangat erat kaitannya dengan suhu udara, kelembaban, kecepatan, 

gerak udara dan panas radiasi. Pekerja pada lingkungan panas, seperti pada proses 

produksi yang menggunakan panas, tempat kerja yang terkena sinar matahari 

langsung dan tempat kerja yang ventilasi udara kurang memadai dapat mengalami 

tekanan panas (AM. Sugeng Budiono dkk, 2003:370). Selama aktivitas pada 

lingkungan panas tersebut, tubuh secara otomatis akan memberikan reaksi untuk 

memelihara suatu kisaran panas lingkungan yang konstan dengan 

menyeimbangkan antara panas yang diterima dari uar tubuh dengan kehilangan 

panas dari dalam tubuh (Tarwaka dkk, 2004:34). 

Suhu tubuh manusia dipertahankan hampir menetap oleh suatu sistim 

pengaturan suhu. Suhu menetap ini adalah akibat kesetimbangan diantara panas 

yang dihasilkan di dalam tubuh sebagai akibat metabolisme dan pertukaran panas 

di antara tubuh dengan lingkungan sekitar. Produksi panas di dalam tubuh 

tergantung dari kegiatan fisik tubuh, makanan, pengaruh dari berbagai bahan 

kimiawi, dan gangguan sistim pengatur panas (Suma’mur P.K, 1996:82). 

Suhu panas akan menyebabkan gangguan kurangnya cairan tubuh 

sehingga dapat menyebabkan dehidrasi terutama pada kasus yang berat, untuk 

mengatasi hal ini maka penjual jamu harus banyak mengkonsumsi cairan yang 

mengandung mineral dan selain itu juga pekerja yang berada di lingkungan panas 

harus beraklimatisasi untuk mengurangi reaksi tubuh terhadap panas.  
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2.1.3.3 Kapasitas Kerja 

2.1.3.3.1 Usia 

BPS menyatakan bahwa penduduk Usia Produktif adalah 15-64 tahun 

(BPS, 2003:9), dengan menanjaknya umur maka kemampuan jasmani dan 

rohanipun akan menurun secara perlahan-lahan tapi pasti. Aktivitas hidup juga 

berkurang, yang mengakibatkan semakin beratnya ketidak mampuan tubuh dalam 

berbagai hal (Margatan Arcole, 1996:24). 

2.1.3.3.2 Kehamilan 

Pada saat hamil, banyak fungsi organ dan otot berubah karena 

perkembangan fetus. Selain itu juga pada awal kehamilan kondisi psikologis dapat 

mempengaruhi wanita pekerja, Seperti mual-mual karena disebabkan oleh bau-

bau tertentu. Pada saat hamil suhu tubuh wanita akan mengalami kenaikan 

dikarenakan oleh kecepatan metabolisme tubuh yang lebih tinggi dari biasanya 

serta tulang belakang dan otot-otot menjadi lebih tegang. Pada 6 atau 8 minggu 

terakhir, kapasitas penurunan kerja dapat terjadi (A.M. Sugeng Budiono dkk, 

2003:147). 

2.1.3.3.3 Status Gizi 

Masalah gizi adalah masalah kesehatan masyarakat, namun 

penanggulangannya tidak dapat dilakukan dengan pendekatan medis dan 

pelayanan kesehatan saja, oleh karena itu pendekatan penanggulangannya harus 

melibatkan berbagai sektor yang terkait. Masalah kekurangan dan kelebihan gizi 

pada orang dewasa (usia 18 tahun keatas) merupakan masalah penting, karena 

selain mempunyai resiko penyakit-penyakit tertentu, juga dapat mempengaruhi 
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produktivitas kerja. Oleh karena itu, pemantauan keadaan tersebut perlu dilakukan 

secara berkesinambungan. Salah satunya dengan cara mempertahankan berat 

badan yang ideal atau normal (I Dewa Nyoman Suparyasa, 2001:59). 

Berat badan yang berada di bawah batas minimum dinyatakan sebagai 

kekurusan dan berat badan yang berada di atas batas maksimum dinyatakan 

sebagai kegemukan, laporan FAO dan WHO tahun 1985 bahwa batasan berat 

badan normal orang dewasa ditentukan berdasarkan Body Mass Index (BMI). Di 

Indonesia istilah ini diterjemahkan menjadi Indeks Massa Tubuh atau IMT (Tabel 

5). IMT merupakan alat sederhana untuk memantau status gizi orang dewasa 

khususnya berkaitan dengan kekurangan dan kelebihan berat badan, maka 

mempertahankan berat badan normal dapat menghindarai seseorang dari berbagai 

macam penyakit. 

Tabel 5  

Kategori Ambang Batas Indeks Massa Tubuh untuk Indonesia 

 Kategori IMT 

Kurus 
Kekurangan berat badan tingkat berat <17,0 

Kekurangan berat badan tingkat ringan 17,0-18,5 

Normal  >18,5-25,0 

Gemuk 
Kelebihan berat badan tingkat ringan >25,0-27,0 

Kelebihan berat badan tingkat berat >27,0 

Sumber: I Dewa Nyoman Suparyasa, 2001:61. 

2.1.3.3.4 Masa Kerja 

Masa kerja adalah lama seseorang bekerja dihitung dari pertama masuk 

hingga saat penelitian berlangsung. Masa kerja ini menunjukkan lamanya 

seseorang terkena paparan di temat kerja hingga saat terjadi penelitian. Semakin 
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lama masa kerja seseorang semakin lama terkena paparan di tempat kerja 

sehingga semakin tinggi resiko terjadinya penyakit akibat kerja (Anggraini Budi 

S, 2007:61). 

Masa kerja dikategorikan menjadi tiga (3) yaitu: 

1. Masa kerja baru: <6 tahun. 

2. Masa kerja sedang: 6-10 tahun. 

3. Masa kerja lama: >10 tahun 

2.2 Kerangka Teori 

Kerangka teori dibuat berdasarkan landasan teori, dan digambarkan  

didalam suatu bagan (Gambar 2). 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Gambar 2 
Kerangka Teori 

 
Sumber: Eko Nurmianto, 2003; Tarwaka dkk, 2004; Evelyn C Pearce, 1999; Edhi 
Sarwono dkk, 2002; Guyton dkk,1994; A.M. Sugeng Budiono dkk, 2003; 
Suma’mur PK, 1996; BPS, 2003. 
 
 

Beban Kerja: 
1. Waktu Kerja 
2. Beban Angkut 

Kapasitas Kerja: 
1. Usia 
2. Kehamilan 
3. Status Gizi 
4. Masa Kerja 

 
 

Nyeri Pinggang 
 

Lingkungan Kerja: 
1. Iklim Kerja 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Kerangka Konsep 

Kerangka konsep dibuat berdasarkan kerangka teori dan memuat variabel-

variabel yang akan diteliti. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah beban 

gendongan dan variabel terikat dalam penelitian ini adalah nyeri pinggang. Dalam 

penelitian ini empat variabel pengganggu, usia, status gizi, masa kerja, waktu 

kerja (gambar kerja 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 
Kerangka Konsep 

3.2 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah: Ada hubungan antara beban 

gendongan dengan nyeri pinggang pada pedagang jamu gendong di Kecamatan 

Mijen Tahun 2009. 

Variabel Bebas: 
Beban Gendongan 

Variabel Terikat: 
Nyeri Pinggang 

Variabel Pengganggu: 
1. Usia 
2. Status gizi 
3. Masa kerja 
4. Waktu kerja 



28 

 

3.3 Definisi Operasional dan Skala Pengukuran Variabel 

Definisi operasional menjelaskan operasionalisasi dari variabel penelitian 

yang telah ditetapkan, cara pengukuran variabel tersebut dilapangan dan skala 

pengukuran variabel berdasarkan referensi yang diperoleh dari teori maupun hasil 

penelitian sebelumnya. Skala pengukuran disebutkan untuk setiap variabel sebagai 

acuan dalam analisis data dalam rangka menguji hipotesis. Definisi operasional 

dan skala pengukuran variabel dalam penelitian ini adalah jumlah berat beban 

yang diangkat oleh penjual jamu gendong yang diukur oleh timbangan berat 

beban dan rasa nyeri yang dialami oleh responden pada tubuh bagian belakang 

yang diukur dengan cara menunjuk tingkat nyeri yang dialami pada suatu garis 

horisontal yang panjangnya 10 cm  (Tabel 6). 

Tabel 6 

Definisi Operasional dan Skala Pengukuran Variabel 

No Variabel Definisi 
Operasional Cara Ukur Alat Ukur Hasil Ukur Skala 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
1 Beban 

Gendongan 
Jumlah berat 
beban yang 
diangkat oleh 
pedagang 
jamu 
gendong. 

Menimbang  Timbangan 
berat beban 

- Berat: ≥ 16 
Kg 

- Tidak 
Berat: < 16 
Kg (Eko 
Nurmianto,   
2003:152). 

Ordinal 

2 Nyeri 
Pinggang 

Tingkat rasa 
nyeri yang 
dialami oleh 
responden 
pada tubuh 
bagian 
belakang 
vertebrata     
 

Menunjuk 
tingkat nyeri 
yang dialami 
pada suatu 
garis 
horisontal 
yang 
panjangnya 
10 cm 

VAS dan 
Kuesioner 

-  Jarang 
sakit jika 
hasil VAS 
yang dipilih 
antara 0 cm 
- 1cm 

- Sering sakit 
jika hasil 
VAS yang   

Ordinal 
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Lanjutan (Tabel 6) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
  1-12 sampai 

pada bagian 
bawah pantat 
anus yang 
diukur 
dengan 
melihat 
intensitas 
nyeri. 

  Dipilih antara 
2 cm – 10 cm 
(Veronika, 
2008:8). 

 

 

3.4 Jenis dan Rancangan Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian Explanatori Research 

yang menjelaskan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terkat melalui 

pengujian hipotesis (Soekidjo Notoatmodjo, 2002:26) menggunakan pendekatan 

cross sectional (Tabel 7).  

Tabel 7 

Cross Sectional 

Nyeri 
pinggang 

 
 
Berat beban 

Nyeri 
 

Tidak Nyeri 
 Jumlah 

Berat 
 a b a+b 

Tidak berat 
 c d c+d 

Jumlah a+c b+d  

 

3.5 Jenis Variabel 

3.5.1 Variabel Bebas 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah beban gendongan. 
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3.5.2 Variabel Terikat 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah nyeri pinggang. 

3.6 Populasi dan Sampel Penelitian 

3.6.1 Populasi 

Menurut Suharsimi Arikunto (2002:108) populasi adalah keseluruhan 

subjek penelitian. Populasi yang ada dalam penelitian adalah seluruh pedagang 

jamu gendong yang ada di Kecamatan Mijen pada bulan Oktober tahun 2008 

adalah 55 orang. 

3.6.2 Sampel  

Sampel adalah sebagian besar dari populasi yang dipilih dengan cara 

tertentu hingga dianggap mewakili populasi yang diteliti. Untuk menghitung 

minimum besarnya sampel yang dibutuhkan bagi ketepatan (accuracy) dalam 

membuat perkiraan atau estimasi, untuk populasi kecil atau lebih kecil dari 10.000 

dapat menggunakan formula: 

)1()1(

).1(
2212

221

PPZNd

NPPZn a

a

−+−

−=
−

−

 

(Stanly Lameshow, 1997:54) 

Keterangan : 

n : Besar Sampel 

N : Jumlah Populasi.  

Populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 55 orang 

221 a

Z
−

 : Standar deviasi normal 
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Untuk taraf kepercayaan 95% besarnya 1.96 

2d  : Presisi mutlak (tingkat Kesalahan) 

Dalam penelitian ini presisi atau tingkat kesalahan adalah (0.1). 

P : Proporsi untuk sifat tertentu yang diperkirakan terjadi pada populasi. 

Apabila tidak diketahui proporsi atau sifat tertentu tersebut, maka 

biasanya digunakan p adalah 0.5 (Soekidjo Notoadmodjo, 2002:91). 

Penghitungannya sebagai berikut: 

)5,01.(5,0.)96,1()5,055.()1,0(
55).5,01.(5,0.)96,1(

22

2

−+−
−=n  

5,0.5,0.8416,35,54.01,0
55.5,0.5,0.8416,3

+
=n  

9604,0545,0
822,52

+
=n  

5054,1
822,52=n  

088,35=n  

 

Berdasarkan perhitungan diatas didapatkan jumlah sampel minimal dalam 

penelitian ini sebanyak 36 responden, untuk menentukan sampel dalam penelitian 

ini digunakan teknik retriksi, yaitu pengambilan sampel dengan proses 

mempersempit kemungkinan calon subyek untuk terpilih ke dalam sampel 

penelitian (Bhisma Murti, 1998:128) dengan Kriteria sebagai berikut: 

3.6.2.1 Kriteria Inklusi 
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Kriteria inklusi adalah karakteristik umum subyek penelitian. Kriteria 

inklusi merupakan kriteria subyek yang diinginkan dalam penelitian tersebut, 

adapun kriteria inklusi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pedagang jamu gendong di Kecamatan Mijen Kota Semarang. 

2. Umur dibawah 64 tahun. 

3. Waktu kerja tidak lebih dari 7 jam. 

3.6.2.2 Kriteria Eksklusi 

Kriteria eksklusi adalah sebagian subyek yang memenuhi kriteria inklusi 

yang harus dikeluarkan dari studi karena berbagai sebab. Adapun kriteria eksklusi 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Responden menolak untuk diteliti. 

2. Responden tidak ada ditempat pada saat penelitian dilakukan. 

Setelah dilakukan retriksi didapatkan sampel sebanyak 47 orang dari 

populasi sebanyak 55 orang 

3.7 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat untuk pengumpulan data (Soekidjo 

Notoatmodjo, 2002:48), instrumen dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan: 

3.7.1 Kuesioner 

Kuesioner digunakan untuk mengetahui umur, lama kerja, masa kerja, dan 

nyeri pinggang  responden. 

3.7.1.1 Uji kuesioner 
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Kuesioner telah disusun, tidak bisa langsung digunakan untuk 

mengumpulkan data. Kuesioner dapat digunakan sebagai alat ukur penelitian 

perlu uji veliditas dan reliabilitas(Soekidjo Notoadmojo, 2002:129), untuk itu 

maka kuesioner tersebut harus diuji coba dan sebaiknya memiliki ciri-ciri 

responden dari tempat dimana penelitian tersebut dilaksanakan, agar diperoleh 

distribusi nilai hasil pengukuran mendekati normal, maka sebaiknya jumlah 

responden untuk uji coba paling sedikit 20 orang. Hasil uji tersebut kemudian 

digunakan untuk mengetahui sejauh mana kuesioner yang telah disusun tadi 

memiliki validitas dan reliabilitas. 

3.7.1.2 Validitas 

Validitas merupakan suatu indeks yang menunjukkan alat ukur tersebut 

benar-benar mengukur apa yang diukur, serta dapat mengungkapkan data dari 

variabel yang diteliti secara tepat. Tinggi rendahnya instrumen menunjukkan 

sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang 

variabel yang dimaksud (Suharsimi Arikunto, 2002:144). Uji validitas dalam 

penelitian ini menggunakan uji Product moment. Kemudian, hasil yang diperoleh 

dibandingkan dengan r tabel product moment dengan skala α = 5%, jika hasil r 

hitung > dari r tabel maka instrument tersebut dikatakan valid (Suharsimi 

Arikunto, 2002:146). 

Berdasarkan hasil uji validitas dengan menggunakan SPSS 11.0, kuesioner 

penelitian dengan 20 responden ada 8  butir pertanyaan yang diuji cobakan, 

ternyata 7 butir dinyatakan valid, karena memiliki r hitung > r tabel ( dimana α = 
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5%, N = 20 responden, jadi r table = 0,444) dan satu pertanyaan tidak valid yaitu 

pertanyaan nomor 6 karena r hitung < r tabel.  

3.7.1.3 Reliabilitas 

Reliabilitas ialah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat 

pengukur dapat dipercaya atau diandalkan. Hal ini berarti menunjukkan sejauh 

mana hasil pengukuran itu tetep konsisten atau tetap asas bila dilakukan 

pengukuran dua laki atau lebih terhadap gejal;a yang sama, dengan menggunakan 

alat ukur yang sama (Soekidjo Notoatmodjo, 2002:133). 

Pengujian reliabilitas dengan internal consistensy, dilakukan dengan cara 

mencobakan instrumen sekali saja, kemudian hasil yang diperoleh dianalisis 

dengan tehnik tertentu. Hasil analisis dapat digunakan untuk memprediksi 

reliabilitas instrumen. Pengujian reliabilitas instrumen dapat dilakukan dengan 

tehnik Alpha Cronbach (Sugiyono, 2004:278). 

Tolak ukur untuk mempresentasikan derajad reliabilitas adalah dengan 

menggunakan metode Alpha Cronbach. Apabila dilakukan pengujian reliabilitas 

dengan metode Alpha Cronbach, maka nilai r hitung diwakili alpha. Apabila 

alpha dihitung lebih besar dari pada r tabel dan alpha hitung benilai positif, maka 

instrument penelitian dapat disebut reliable (Triton. PB, 2006:248).  

Hasil perhitungan uji reliabilitas dengan menggunakan SPSS 11.0 

didapatkan nilai r hitung > r tabel dan mempunyai nilai positif. Dari 7 pertanyaan 

dalam kuesioner mempunyai r hitung 0.752. ini berarti tingkat reliabilitas adalah 

reliabel. 

3.7.2 Pengukuran 
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 Pengukuran dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

timbangan berat beban, alat ini digunakan untuk mengetahui berat beban yang 

dibawa oleh responden. Adapun pengukuran lainnya yaitu dengan menggunakan 

timbangan badan dan microtoice untuk mengetahui status gizi responden. 

 

3.8 Perolehan Data 

Perolehan data Dalam penelitian ini, diperoleh langsung dari responden 

dengan menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner dan pengukuran. 

3.8.1 Kuesioner 

 Kuesioner digunakan untuk mengetahui nyeri yang dirasakan oleh 

responden. Kuesioner diberikan kepada responden yang akan diteliti lalu 

responden mengisi tiap pertanyaan tersebut, untuk mempermudah responden 

dalam menjawab kuesioner maka didampingi oleh guide kuesioner. Kemampuan 

peneliti sangat diperlukan dalam guide kuesioner, karena kualitas penelitian 

tergantung pada apakah peneliti dapat melakukan pendalaman setiap pertanyaan 

yang diberikan oleh informan atau responden. Oleh karena itu penggalian 

informasi secara terus-menerus dan melihat hubungan-hubungan satu jawaban 

dengan serangkaian bidang penjelasan lain adalah akan terus diperhatikan oleh 

peneliti dalam proses guide kuesioner. 

3.8.2 Pengukuran 

Pengukuran yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan: 

3.8.2.1 Pengukuran berat beban 
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Pengukuran dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

timbangan berat badan. Pengukuran ini dilakukan dengan cara siapkan alat 

timbangan berat beban kemudian letakkan beban yang dibawa oleh responden 

kemudian lihat angka yang terdapat pada alat tersebut, catat hasil dari 

penimbangan tersebut. 

 

3.8.2.2 Pengukuran berat badan 

Pengukuran dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

timbangan berat badan. Alat ini digunakan untuk mengetahui berat badan dari 

responden. Pengukuran ini dilakukan dengan cara responden menginjak alat 

timbangan berat beban lalu lihat angka yang terdapat pada alat tersebut, kemudian 

catat hasil dari alat tersebut. 

3.8.2.3 Pengukuran tinggi badan (microtoice) 

Alat ini digunakan untuk mengetahui tinggi badan dari responden. 

pengukuran ini dilakukan dengan cara ambil microtoice lalu tarik alat tersebut 

sampai ukuran 2 meter, kemudian responden berdiri dengan tegak lalu ukur tinggi 

responden tersebut, kemudian catat hasil tinggi badan responden tersebut. 

3.9 Analisis Data 

3.9.1 Analisisi Univariat 

Analisis univariat dilakukan terhadap tiap variabel dari hasil penelitian. 

Pada umumnya analisis ini hanya menghasilkan distribusi dan persentase dari tiap 

variabel (Soekidjo Notoatmodjo, 2002:188). Analisis univariat ini digunakan 

untuk mendeksripsikan berat beban, nyeri pinggang. 

3.9.2 Analisis Bivariat 
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Analisis bivariat yaitu analisis yang dilakukan terhadap dua variabel yang 

diduga berhubungan atau berkorelasi (Soekidjo Notoadmodjo, 2002:188). 

Menurut Soegiono (2004:224), dalam analisis ini dilakukan pengujian statistik 

dengan chi square, taraf signifikasi yang digunakan adalah 95% dengan nilai 

kemaknaan 5%. 

Analisis ini digunakan untuk menganalisis hubungan berat badan dengan 

nyeri pinggang pada pedagang jamu gendong di Kecamatan Mijen tahun 2009. 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah chi square yang 

digunakan untuk menguji apakah distribusi frekuensi yang diamati menyimpang 

secara signifikan dari suatu distribusi frekuensi hipotesis yang diharapkan (M. 

Nazir, 1999:475). 

 

 

Syarat-syarat uji chi square adalah sebagai berikut: 

1. Tidak ada sel yang nilai observednya bernilai nol 

2. Sel yang mempunyai nilai expected kurang dari 5, maksimal 20% dari jumlah 

sel (Sopiyudin Dahlan, 2004:18) 

Jika syarat uji chi square tidak terpenuhi, maka dipakai uji alternatifnya: 

1. Alternatif uji chi square untuk tabel 2x2 adalah fisher. 

2. Alternatif uji chi square untuk tabel 2xk adalah uji Kolmogorof-smirnov. 

3. Penggabungan sel adalah langkah alternatif uji chi square untuk tabel selain 

2x2 dan 2xk sehingga terbentuk suatu tabel BxK yang baru (Sopiyudin 

Dahlan, 2004:18). 
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Kemudian untuk mengetahui kekuatan hubungan antara variabel bebas dan 

variabel terikat digunakan coefficient contingency (cc) dengan keeratan hubungan 

(Sugiyono, 2004:215). Dasar pengambilan keputusan keeratan hubungan atau 

koefisien kontingensi 0,00-0,199 adalah kategori sangat rendah, 0,20-0,399 

kategori rendah, 0,40-0,599 kategori sedang, 0,60-0,799 kategori kuat, dan 0,80-

1,00 sangat kuat (Sugiyono, 2004:216). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

4.1 Deskripsi Data 

4.1.1 Gambaran Umum.  

Kecamatan Mijen merupakan salah satu sentra pembuatan jamu gendong 

yang ada di Kota Semarang, dan untuk mempermudah komunikasi antar pedagang 

Jamu gendong maka dibentuk Paguyuban jamu gendong Sumber Husodo. Jumlah 

anggota paguyuban tersebut adalah 55 orang, pedagang jamu gendong berjualan 

pada pagi hari dan dimana dalam melakukan pekerjaannya mempunyai waktu 

kerja antara 3 jam sampai dengan 6 jam, dan rata-rata berusia diatas 40 tahun, 

beban yang dibawa oleh penjual jamu gendong sebagian besar melebihi standar 

yang diperbolehkan yaitu tidak melebihi 16 Kg.  

Pembebanan otot yang berlebih dan terus menerus dapat mengakibatkan 

tremor pada otot atau perasaan nyeri pada otot dan menyebabkan nyeri pada 

bagian tubuh tertentu. pedagang jamu pada paguyuban jamu Sumber Husodo 

mempunyai wilayah kerja atau berjualan menyebar keseluruh Kecamatan Mijen. 

Pedagang jamu gendong lebih sering menggunakan sikap kerja berdiri, 

mengangkat membawa beban masih dengan cara manual dan mereka juga harus 

berjalan dengan medan jalan yang licin, berbatu, naik turun, dan hal tersebut 

dikarenakan letak demografi kecamatan Mijen yang berada di daerah pegunungan 

dan mereka juga bekerja atau berdagang terkena langsung sinar matahari dan hal 

ini dapat menyebabkan dehidrasi hal ini apabila dibiarkan terus menerus 
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berlangsung dapat mengurangi produktivitas dari pedagang jamu gendong 

tersebut.  

4.1.2 Karakteristik Responden 

4.1.2.1 Umur Responden 

Tabel 8 

Distribusi Frekuensi Umur Responden 
No Umur Jumlah Persentase 
(1) (2) (3) (4) 
1 27-31 3 6,4 
2 32-36  5 10,6 
3 37-42 8 17,0 
4 43-47 7 14,9 
5 48-52 14 29,8 
6 53-57 10 21,3 
 Total 47 100 

 
Berdasarkan tabel 8 dapat dilihat bahwa umur responden antara 27–31 

tahun sebanyak 5 orang (6,4 %), dan umur responden antara 48–52 tahun 

sebanyak 14 orang (29,8 %). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4  

sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4 
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4.1.2.2 Status Gizi 

Tabel 9 

Distribusi Frekuensi Status Gizi 

No Status gizi Jumlah Persentase 

(1) (2) (3) (4) 
1 Kurang 3 6,4 
2 Normal 25 53,2 
3 Gemuk 19 40,4 

 Total 47 100 
 

Berdasarkan tabel 9 menunjukkan status gizi dari responden, 3 orang 

(6,4%) mempunyai status gizi kurang, 25 orang (53,2%) berstatus gizi normal, 

dan 19 (40,4%) orang mempunyai status gizi gemuk (gambar 5). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Gambar 5 
Distribusi Frekuensi Status Gizi 

Kurang Normal Gemuk

Status Gizi

0

5

10

15

20

25

Status Gizi

3 

25 

19 



42 

 

4.1.2.3 Masa Kerja 

Tabel 10 

Distribusi Frekuensi Masa Kerja 

No Masa Kerja Jumlah Persentase 

(1) (2) (3) (4) 
1 <6 tahun 5 10,6 
2 6-10 tahun 11 23,4 
3 >10 tahun 31 66 

 Total 47 100 

 

Berdasarkan Tabel 10 menunjukkan bahwa 5 orang (10,6%) mempunyai 

masa kerja <6 tahun, 11 orang (23,4%) mempunyai masa kerja 6-10 tahun, dan 31 

orang (66%) mempunyai masa kerja >10 tahun (gambar 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6 
Distribusi Frekuensi Masa Kerja 
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4.1.2.4 Waktu kerja 

Tabel 11 

Distribusi Frekuensi Waktu Kerja 

No Waktu  Kerja Jumlah Persentase 
(1) (2) (3) (4) 
1 3 jam 6 12,8 
2 4 jam 13 27,7 
3 5 jam 19 40,4 
4 6 jam 9 19,1 
 Total 47 100 

 

Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa sebagian besar responden 

mempunyai waktu kerja 5 jam, yaitu sebanyak 19 orang (40,4%), dan ada 6 orang 

(12,8%) mempunyai waktu kerja 3 jam, untuk lebih jelas dapat dilihat pada 

Gambar 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7 
Distribusi Frekuensi Waktu Kerja 
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4.2 Hasil Uji univariat 

Variabel yang dianalisis univariat dalam penelitian ini adalah berat beban 

dan nyeri pinggang. 

4.1.3.1  Berat Beban 

Tabel 12 

Distribusi Frekuensi Berat Beban 

No Beban 
Gendongan Jumlah Persentase 

(1) (2) (3) (4) 
1 Berat 21 44,7 
2 Tidak Berat 26 55,3 
 Total 47 100 

 

Berdasarkan tabel 12, untuk responden yang mempunyai beban gendongan 

yang masuk dalam kategori berat ada 21 orang (44,7%) dan ada 26 orang (55,3%) 

yang berkategori tidak berat (gambar 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8 
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4.1.3.2  Nyeri Pinggang 

Tabel 13 

Distribusi Frekuensi Nyeri Pinggang 

No Nyeri Pinggang Jumlah Persentase 

1 Sering Sakit 30 63,8 
2 Jarang Sakit 17 36,2 

 Total 47 100 

 

Berdasarkan tabel 13, responden yang mengalami sering sakit ada 30 

orang (68,8%) dan 17 orang (36,6%) jarang sakit pinggang (gambar 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9 

Distribusi Frekuensi Nyeri Pinggang 
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4.1.4.1  Hubungan antara Beban Gendongan dengan Nyeri Pinggang 

Tabel 14 

Hubungan antara Beban Gendongan dengan Nyeri Pinggang 

 

Beban 

Gendongan 

Nyeri Pinggang 
 

α
 

 

ρ 

 

cc Sering sakit Jarang sakit 

Jm

l 
Prosentase Jml Prosentase 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Berat 18 85,7 3 14,3 
0.05 0,005 0,379

Tidak Berat 12 63,8 14 53,8 

   

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa responden mempunyai beban 

gendongan berat yang merasakan sering sakit 85,7% dan yang jarang sakit 14,3%, 

sedangkan responden mempunyai beban gendongan tidak berat yang merasakan 

sering sakit 46,2% dan yang jarang sakit 53,8%. 

Hasil crosstab beban gendongan dengan nyeri pinggang menunjukkan 

bahwa ada hubungan antara beban gendongan dengan nyeri pinggang, karena 

hasil ρ value hitung 0,005 < 0,05, dan mempunyai taraf coefficient contingency 

sebesar 0,379 berarti dapat di interpretasikan bahwa tingkat hubungannya rendah. 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

5.1 Analisis Univariat 

5.1.1 Berat Beban 

Berdasarkan penelitian mengenai beban gendongan, didapatkan bahwa 21 

orang (44,7%) mempunyai beban tidak berat dan 26 orang (55,3%) mempunyai 

beban berat. Pengukuran beban tersebut dilakukan dengan menggunakan alat 

timbangan berat beban yang dilakukan sebanyak satu kali yaitu sebelum 

berangkat berdagang hal ini disebabkan karena sebelum berjualan beban tersebut 

mencapai beban maksimum, dari pengukuran tersebut diketahui bahwa beban 

terendah yang dibawa oleh responden adalah 14 Kg, dan beban terberat yang 

dibawa adalah 31,5 Kg. hal ini tidak sesuai dengan batasan angkat internasional 

untuk wanita dewasa yaitu beban dikatakan berat jika lebih dari 16 Kg (Eko 

Nurmianto, 2003:152). 

Berat beban yang dibawa oleh responden sebagian besar dipengaruhi oleh 

jenis botol yang dibawa, banyaknya responden yang membawa beban berat 

tentunya akan berakibat buruk bagi responden itu sendiri, dengan membawa berat 

beban yang berlebih atau tidak sesuai dengan standar yang diperbolehkan dapat 

menyebabkan posisi tubuh pada saat bekerja kurang baik dan dapat menggangu 

kesehatan, serta dapat pula menyebabkan penurunan prodiktivitas.  

Beban berat pada penelitian ini sebagian besar dibawa oleh responden 

yang berusia lebih dari 40 tahun dan dalam usia tersebut dampak langsung yang 

dirasakan oleh responden dengan membawa berat beban yang berlebih adalah 
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timbulnya keluhan-keluhan seperti sakit pinggang, sakit leher, sakit bahu, dan 

nyeri di sekitar anggota tubuh bagian bawah. 

Menurut Guo dkk menyatakan bahwa pada umumnya keluhan nyeri  yang 

disebabkan oleh beban angkat yang berlebih, mulai dirasakan pada usia kerja 

yaitu 25-65 tahun, keluhan pertama biasanya dirasakan pada usia 35 tahun dan 

tingkat keluhan akan terus meningkat sejalan dengan bertambahnya umur, hal ini 

terjadi karena pada umur setengah baya kekuatan dan ketahanan otot mulai 

menurun sehingga resiko terjadinya keluhan otot meningkat (Tarwaka dkk, 

2004:120), dan frekuensi yang paling sering terjadi pada usia pertengahan antara 

45-65 tahun (Soedomo Hadinoto, 1996:93).  

5.1.2 Nyeri Pinggang 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai nyeri pinggang pada pedagang 

jamu gendong didapatkan hasil bahwa 30 orang (68,3%) mengalami atau 

merasakan sering sakit dan 17 orang (36,2%) merasakan jarang sakit. Pinggang 

adalah semacam engsel yang berhubungan antara bagian yang paling peka 

terhadap cedera ketika sedang melakukan aktivitas seperti mengangkat beban dan 

membawa dalam posisi membungkuk dan gerakan berulang.  

Pada saat responden mengangkat beban, responden tersebut dalam posisi 

membungkuk ≥ 20 derajat yaitu sudut yang dibentuk oleh sumbu badan lebih dari 

20 derajat dapat menyebabkan nyeri pinggang. Ada pula responden yang 

mengangkut beban lebih dari 16 Kg sambil membungkuk dimana beban yang 

akan dibawa oleh responden tersebut letaknya kurang dekat dengan badan 

sehingga badan harus melengkung. Nyeri pinggang yang dikeluhkan oleh 

beberapa pedagang jamu gendong juga disebabkan oleh karena pada saat 
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menurunkan  dan mengangkut beban tersebut yaitu posisi pinggang yang berputar 

dan bergerak kesamping. Untuk menghindari terjadinya nyeri pinggang, 

penerapan ergonomi dapat mengurangi beban kerja, dengan evaluasi fisiologi, 

psikologi atau cara-cara tidak langsung. Beban kerja dapat diukur dan untuk 

selanjutnya dilakukan modifikasi yang sesuai dengan kapasitas serta beban kerja 

yang ada. 

Nyeri pinggang dalam peelitian ini dapat dihindari, yaitu dengan cara  

sikap tubuh pada saat mengangkat dan membawa beban harus dikurangi atau 

mengurangi frekuensi mengangkat dengan posisi tubuh membungkuk ke depan 

(Soedomo Hadinoto, 1996:98), dan  usahakan beban tersebut sedekat mungkin 

dengan badan, dan juga untuk berat beban upayakan untuk menggunakan bahan 

yang lebih ringan (Tarwaka dkk, 2004:131) yaitu dengan mengganti botol kaca 

dengan botol plastik yang lebih ringan, agar tubuh tidak terlalu banyak 

menanggung beban dari beban gendongan tersebut.  

5.2 Analisis Bivariat 

5.2.1 Hubungan antara Beban Gendongan dengan Nyeri Pinggang 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa ada hubungan antara berat 

beban dengan timbulnya nyeri pinggang. Hal ini dikarenakan berdasarkan fakta 

dilapangan ternyata dari 47 penjual jamu yang diteliti didapatkan 21 responden 

yang membawa beban gendongan ≥ 16 Kg atau kategori berat, ada 18 orang 

mengeluh atau merasakan sering sakit dan 3 orang jarang sakit, dan dari 26 

responden yang membawa beban gendongan < 16 Kg atau berkategori tidak berat 

ada 12 orang merasakan sering sakit dan 14 orang jarang sakit, dan sesuai dengan 

hasil p =0,005 < 0,05 karena value 0,05 maka dapat ditarik kesimpulan Ho ditolak 
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dan Ha diterima, hal ini dikatakan ada hubungan antara beban gendongan dengan 

nyeri pinggang. 

Para penyelidik mengemukakan frekuensi yang berbeda-beda dari nyeri 

pinggang, didapatkan bahwa 80% penduduk di Amerika serikat pernah menderita 

nyeri pinggang dengan prevalensi penduduk wanita 13,6%. Ditemukan pula 

prevalensi nyeri pinggang makin bertambah sesuai dengan bertambahnya usia dan 

dapat dikatakan nyeri pinggang terjadi pada semua usia. Frekuensi paling banyak 

pada usia pertengahan yaitu 25-65tahun (Sudomo Hadinoto, 1996:93). 

Pemindahan barang secara manual apabila tidak dilakukan secara 

ergonomis atau tidak sesuia dengan standar yang diperbolehkan akan 

menimbulkan kecelakaan kerja, salah satunya adalah nyeri pinggang. Menurut 

batasan angkat internasional bahwa wanita usia 18 tahun keatas mempunyai beban 

maksimum 16 Kg (Eko Nurmianto, 2003:152). Hal ini tidak sesuai dengan 

kenyataan dilapangan bahwa masih ada responden yang membawa beban ≥ 16 Kg 

atau melebihi batasan angkat yang diperbolehkan. Beban tersebut diangkat dan 

dibawa oleh responden secara berulang-ulang dan hal ini dapat menimbulkan atau 

salah satu penyebab dari nyeri pinggang. 

Nyeri pinggang yang dikeluhkan oleh beberapa responden disebabkan oleh 

membawa beban berat dan aktivitas angkat yang berulang-ulang pada saat mereka 

bekerja. Menurut Peter Vi (2000) menjelaskan bahwa aktivitas berulang adalah 

pekerjaan yamg dilakukan secara terus menerus. Membawa  beban berat dan 

aktivitas berulag dapat menyebabkan keluhan nyeri pinggang dan keluhan tersebut 

terjadi karena otot menerima tekanan akibat beban kerja terus menerus tanpa 

memperoleh kesempatan untuk relaksasi (Tarwaka dkk, 2004:118). 
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Berdasarkan hasil penelitian maka ada beberapa hal yang harus 

diperhatikan oleh pedagang jamu gendong untuk menghindari nyeri pinggang 

adalah berat beban dan aktivitas angkat harus dikurangi dengan cara mengurangi 

beban gendongan yang dibawa yaitu tidak boleh ≥ 16 Kg, beban gendongan 

tersebut sebagian besar dipengaruhi oleh jenis dan jumlah botol jamu yang dibawa 

oleh responden tersebut, ada dua jenis botol yang dipakai oleh responden yaitu, 

botol kaca dan botol plastik. Botol kaca mempunyai berat yang lebih dari pada 

botol plastik, dan berdasarkan fakta dilapangan bahwa banyak responden yang 

menggunakan botol kaca, hal tersebut dapat menyebabkan beban yang dibawa 

oleh responden menjadi berat dan hal ini dapat menyebabkan nyeri pinggang, dan 

untuk  mengurangi beban tersebut yaitu dengan mengganti atau mengurangi 

penggunaan botol kaca dengan botol plastik, sehingga beban yang diangkat oleh 

responden tersebut menjadi lebih ringan dari sebelumnya, dan juga responden 

harus mengurangi frekuensi angkat tersebut.  

5.3 Keterbatasan Penelitian 

1. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode cross sectional, 

yang mana data yang diambil selama penelitian berlangsung, sehingga hasil 

yang diperoleh hanya mencerminkan berat beban yang dibawa oleh responden 

dan nyeri pinggang yang terjadi dalam jangka waktu tersebut saja. 

2. Dalam penelitian ini peneliti tidak meneliti tentang jarak tempuh sehingga 

penelitian ini tidak dapat mengetahui apakah jarak tempuh dapat 

mempengaruhi nyeri pinggang. 
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BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Simpulan  

Berdasarkan penelitian ini maka dapat diperoleh suatu simpulan bahwa 

ada hubungan antara beban gendongan dengan nyeri pinggang pada pedagang 

jamu gendong di Kecamatan Mijen Kota Semarang. 

6.2 Saran 

6.2.1 Bagi Pekerja 

Untuk mengurangi beban gendongan yang dibawa oleh pedagang jamu, 

dengan cara mengganti botol kaca dengan menggunakan botol plastik yang lebih 

ringan dan lebih aman. 

6.2.2 Bagi Paguyuban 

Menjalin kerjasama dengan Puskesmas dan Dinas Tenaga Kerja untuk 

melakukan penyuluhan kepada pedagang jamu gendong yang ada di daerah 

tersebut mengenai ergonomi dan faktor resiko dari bahaya nyeri pinggang. 

6.2.3 Bagi Peneliti Lain 

Dapat dilakukan penelitian lanjutan dengan cara meneliti secara spesifik 

mengenai faktor-faktor lain yang berhubungan dengan timbulnya nyeri pinggang 

pada pedagang jamu gendong. 
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