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Abstract 

Physical Anthropology is a part of human physical study thoroughly and the diversity as 

well as his trademark . The main points in this study is part of the Physical Anthropology on 

pedicab driver activity that affect the appearance stressmarker on the heel pedicab driver. The 

study subjects were selected researchers on five pedicab driver in the area Kalidami Surabaya. 

The reason researchers chose the object of the research activities carried out by having a very 

high workload . High workload can affect the muscles and joints of the individual bones . The 

author assumes the workload on the pedicab driver occurs in the muscles of the leg . The method 

used in this study is the method of X-ray radiology . The results of X-rays will show whether 

there is stressmarker on the heel pedicab driver as a result of paddling activity repetitive . 

Analysis of the results of x-rays performed by the researcher based on literature. This study used 

a quantitative analysis of the anatomy and movement of the muscles and joints that affects the 

bone as a sign of activity . The results of the study are used to investigate the influence of 

patterns of work against the emergence of osteophyte on the heels of the pedicab driver in 

Kalidami Surabaya. 
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Abstrak 

Studi Antropologi Ragawi merupakan bagian dari studi fisik manusia yang mempelajari 

manusia secara menyeluruh dan mempelajari keanekaragaman serta ciri khasnya. Pokok utama 

pada penelitian ini adalah bagian dari Antropologi Ragawi tentang aktivitas pengayuh becak 

yang berpengaruh terhadap munculnya stress marker pada tumit. Metode yang digunakan pada 

penelitian ini adalah metode radiologi foto rontgen dan foto aktivitas saat mengayuh. Subyek 

penelitian yang dipilih peneliti adalah para pengayuh becak berjumlah 5 orang di daerah 

kawasan kecamatan Kalidami Surabaya. Alasan peneliti memilih obyek penelitian tersebut 

berdasarkan aktivitas yang dilakukan mempunyai beban kerja yang sangat tinggi dan mmerlukan 

kerja otot pada bagian kaki. Beban kerja yang tinggi dapat mempengaruhi kerja otot dan 

persendian pada tulang dan memunculkan stress markers. Analisis hasil foto rontgen dilakukan 

oleh peneliti berdasarkan studi pustaka dan menggunakan analisis kuantitatif melalui studi 

anatomi dan gerakan pada otot yang bekerja aktif saat mengayuh. Hasil dari penelitian 

menyimpulkan bahwa pola aktivitas pengayuh becak dengan menggunakan kekuatan otot kaki, 

disertai dengan semakin lamanya bekerja dan beban berat yang dibawa berdampak pada 

munculnya osteopit pada tumit. 

Kata kunci: becak, osteopit, stress marker, tumit 
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PENDAHULUAN 

Kelelahan dalam beraktifitas merupakan suatu mekanisme perlindungan tubuh agar tubuh 

terhindar dari kerusakan lebih lanjut sehingga terjadi pemulihan setelah beristirahat. Byers 

(2008) menyatakan bahwa  suatu aktivitas yang melibatkan kerja berat akan meninggalkan tanda 

pada tulang (stressmarker). Tanda stress yang dapat timbul dari sebuah aktivitas atau pekerjaan 

dibagi menjadi empat tipe, yaitu modifikasi pada daerah insersi, Osteopit, tanda tertentu (discrete 

markers), dan stress fraktur. Modifikasi daerah insersi melibatkan perlekatan jaringan lunak seperti 

tendon atau ligamen. Discrete markers (tanda tertentu) merupakan variasi bentuk pada tulang sebagai 

akibat dari aktivitas. Stress fraktur disebabkan oleh stress karena kegiatan yang dilakukan secara 

berulang-ulang dengan beban berat. Osteopit merupakan suatu bentuk berupa taji kecil atau terbentuk 

punggung tulang pada daerah tulang yang normal dan permukaan halus. Variasi stress markers juga 

pernah diteliti sebelumnya oleh Azizatul (2013), pada buruh tani. Stress markers yang diteliti adalah 

pada bagian lengan dan tangan kanan. Pada penelitian tersebut diketahui bahwa terjadi stress 

markers sebagai penebalan pada tulang di bagian lengan dan tangan karena lamanya bertani.  

Kondisi fisik yang baik sangat dibutuhkan oleh setiap pekerja, dengan begitu pekerjaan 

dapat dilakukan secara maksimal. Salah satu pekerjaan yang membutuhkan kondisi yang baik 

adalah tukang becak. Becak merupakan alat transportasi tradisional yang menggunakan tenaga 

manusia sebagai penggerak. Jenis pekerjaan tersebut memiliki resiko tinggi terhadap terjadinya 

cedera pada anggota tubuh ataupun cedera pada otot rangka, selain itu aktivitas ini memerlukan 

energi yang cukup besar. Desain becak yang kurang baik membuat kondisi dan posisi kerja yang 

tidak ergonomis, sehingga akan memberikan beban kerja statis pada anggota tubuh (Kusumo, 

2008). 

Adapun penelitian ini dilakukan pada pengayuh becak yang masih aktif bekerja dengan 

asumsi bahwa stress markers dapat dialami pula oleh pengayuh becak. Seperti yang diketahui 

bahwa becak merupakan salah satu sarana transportasi yang menggunakan tenaga manusia yang 

menggunakan telapak kaki sebagai tumpuan penggeraknya. Menyebabkan tekanan pada kaki 

secara terus-menerus dan dalam jangka waktu yang lama. 

METODE  

Penentuan subyek penelitian dipilih berdasarkan pekerjaan sebagai pengayuh becak yang 

semuanya berjenis kelamin laki-laki, yang masih aktif bekerja dan menjalani profesinya secara 

berkala dan dalam jangka waktu yang lama secara intensif di daerah Kalidami Surabaya. 

Teknik pengumpulan data diawali dengan proses observasi di tempat pangkalan becak 

Kalidami Surabaya, dan wawancara dengan subyek penelitian terkait dengan variabel usia, lama 

bekerja, intensitas mengayuh, berat beban yang dibawa, dan aktivitas mengayuh. Proses rontgen 

dilakukan di Rumah Sakit Haji di ruang khusus radiologi. 

Teknik analisis data menggunakan metode kuantitatif melalui pengamatan berdasarkan hasil 

yang diperoleh dari temuan data berupa hasil foto rontgen, hasil foto aktivitas pengayuh becak 
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serta hasil wawancara. Berdasarkan hasil foto rontgent dan foto aktivitas mengayuh, kemudian 

dianalisis berdasarkan anatomi tulang telapak kaki dan studi pustaka yang berkaitan dengan 

gerakan otot untuk mengetahui permasalahan yang menjadi fokus peneliti. Studi pustaka 

dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan referensi buku-buku yang relevan dengan rumusan 

penelitian yang dilakukan. 

AKTIVITAS PENGAYUH BECAK 

Gambaran aktivitas, posisi, sikap badan, serta sarana yang digunakan berhubungan erat dengan 

gerakan otot dan sendi pada tulang telapak kaki. Selama aktivitas mengayuh telapak kaki 

menjadi komponen utama penggerak badan becak. 

 

Gambar I.  Pola memutar saat kaki mengayuh 

Sumber: Cycling Medicine  Anatomi Tubuh Saat Bersepeda - Pedalku.com - 

Pedalku.com.htm 

 

Menurut Elfri (2009), semakin besar tekanan yang diterima tumit maka semakin besar 

pula tekanan yang diterima oleh tendon achilles. Tekanan yang diterima juga dapat disebabkan 

oleh  pedal becak yang bengkok sehingga kaki bergoyang atau mengalami getaran ke belakang 

dan kembali berulang pada saat pedal berputar. Rogers (1997) menambahkan bahwa akibat dari 

proses mengayuh pada pengayuh becak yang berlangsung secara berulang-ulang dan dalam 

jangka waktu yang lama, mengakibatkan tulang dan kartilago menonjol pada tepi sendi yang 

dapat menimbulkan ”lipping”. Sehingga akan menimbulkan tumbuhnya tulang baru dipermukaan 

bawah tumit (osteophyte). 

Tabel 1. Aktivitas Pengayuh Becak 
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Aktivitas Sikap badan Pola Gerakan Anggota 

badan yang 

intens 

bergerak 

Keluhan 

1. Mengayuh Duduk tegak 

atau 

membungkuk, 

kaki kanan dan 

kiri mengayuh 

pedal secara 

bergantian 

Menekan sadel 

dengan 

menggunakan 

kedua telapak 

kaki dengan 

pola mengayuh 

Pinggul, 

paha, betis, 

telapak kaki 

Telapak kaki 

kapalan, 

keluhan pada 

pinggang, 

pantat, paha, 

betis, lutut, 

pergelangan 

kaki, dan 

telapak kaki 

 

Aktivitas  Sikap badan  Pola gerakan  Anggota 

badan yang 

intens 

bergerak 

Keluhan  

2. Mengerem Posisi duduk 

tegak atau 

membungkuk, 

tangan 

memegang 

kemudi rem 

Lengan lurus, 

telapak tangan 

mencengkeram 

Lengan dan 

telapak 

tangan 

Bahu kanan 

dan lengan atas 

kanan 

3. Menahan beban Posisi duduk 

atau berdiri, 

lengan dan 

tangan 

menyangga 

badan becak 

Tangan menahan 

stang kemudi, 

kaki kiri atau 

kaki kanan 

menahan sadel  

Tangan dan 

kaki 

Keluhan pada 

siku, 

pergelangan 

kaki, dan 

telapak kaki 

 

HASIL DATA DAN ANALISIS 

Dari 5 responden yang dipilih oleh peneliti semuanya adalah pengayuh becak yang masih 

aktif mengayuh becak setiap harinya. Dengan perbedaan umur antar responden antara 34 tahun 

sampai 63 tahun, serta perbedaan lamanya bekerja antara 4 tahun sampai 38 tahun, kemudian 

perbedaan jarak tempuh yang dilalui pengayuh becak bekisar antara 4 hingga 7 km, beban yang 

dibawa saat mengayuh antar kelima responden juga memiliki perbedaan antara 60 hingga 80 kg 

setiap kali mengayuh. Intensitas seringnya membawa penumpang pun ada perbedaan antara 

kelima responden ini yaitu antara 4 hingga 7 kali dalam sehari. Menurut Byers (2008), dampak 
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munculnya stress markers sebagai akibat dari sebuah pekerjaan banyak dialami individu di negara 

dunia ketiga dengan aktivitas kerja yang berat sehingga tulang dengan sendirinya membentuk pola 

adaptasi dan penyembuhan (remodeling) selama hidup. Lamanya melakukan rutinitas pekerjaan juga 

dipengaruhi oleh senilitas tubuh. Serangkaian dari perubahan-perubahan bentuk setiap individu 

melalui keseluruhan waktu yang dilakukan dari eksistensi individu. Adanya Keragaman faktor usia, 

lama bekerja, intensitas bekerja, beban yang dibawa, dan jarak yang ditempuh pengayuh becak 

menjadi indikator munculnya osteopit. Faktor inilah yang membawa dampak tumbuhnya osteopit 

dan penebalan tulang pada tumit  kaki masing-masing subyek. Tarwaka, dkk (2004), juga 

menjelaskan bahwa terjadinya tekanan langsung pada jaringan otot yang lunak, sperti saat kaki 

harus mengayuh, maka jaringan otot kaki yang lunak akan menerima tekanan langsung pedal, 

yang bila sering terjadi, dapat menyebabkan rasa nyeri otot yang menetap. Berdasarkan temuan 

data wawancara dan hasil foto rontgen terlihat adanya osteopit pada tumit pengayuh becak. Studi 

radiologis menunjukkan bahwa tulang yang sering digunakan untuk melakukan aktivitas, bukan 

hanya lebih padat tetapi diameternya lebih besar dan tulang keras yang membentuk tangkai tulang 

lebih tebal (Sucipto, 2006). Adanya kebiasaan hidup seseorang membuat tulang harus merespon 

aktivitas yang terjadi untuk mencegah kerusakan. Secara teoritis, penggunaan otot penting dalam 

remodeling tulang dan mempertahankan kekuatan karena otot pada tulang yang stress akan 

mengalami proses osteoblast, otot akan selalu merespon aktivitas tulang (Hamill dan Knutzen, 

1995).  

Tabel 2. Munculnya Osteopit Pada Pengayuh Becak 

Nama  Aktivitas  Lama 

bekerja 

Frekuensi 

kerja 

Banyaknya 

beban 

Dampak  Jarak yang 

ditempuh 

Individu 

1 

Semua 

aktivitas 

38 tahun 3 x sehari 66 kg Terdapat 

osteopit 

3 km 

Individu 

2 

Semua 

aktivitas 

4 tahun 7 x sehari 70 kg Normal, 

tidak 

terdapat 

osteopit 

7 km 

Individu 

3 

Semua 

aktivitas 

9 tahun 5 x sehari 60 kg Terdapat 

osteopit 

5 km 

Individu 

4 

Semua 

aktivitas 

10 tahun 5 x sehari 64 kg Terdapat 

osteopit 

5 km 

Individu 

5 

Semua 

aktivitas 

23 tahun 5 x sehari 62 kg Terdapat 

osteopit 

5 km 

KESIMPULAN 

Hasil pengamatan terhadap 5 pengayuh becak menunjukkan tumbuhnya osteopit pada 

tumit telapak kaki sesuai faktor-faktor kinerja yang ada. Dari hasil data foto rontgen diketahui 
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bahwa pola aktivitas yang dilakukan berulang-ulang dan terus-menerus dalam jangka waktu 

yang lama akan memberi beban pada kerja otot tubuh yang bergerak karena diakibatkan oleh 

besarnya tenaga yang dibebani dalam melakukan aktivitas tersebut. hal ini menunjukkan adanya 

keterkaitan antara kerja otot dan aktivitas manusia yang bisa mengakibatkan munculnya stress 

markers apabila dilakukan secara berlebihan. Tumbuhnya osteopit pada tumit merupakan akibat 

dari pola aktifitas mengayuh becak yang dipengaruhi oleh lamanya responden mengayuh becak, 

semakin lama bekerja akan semakin terlihat adanya pertumbuhan osteopit pada tulang tumit. 

Osteopit yang terbentuk dalam jangka waktu bertahun-tahun. 
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