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ABSTRACT 

 

Porters have high work intensity and heavy workload. Everday, porters work to 

lift loads between 80-150 kilograms in a single lift. Such work activities would 

damage the porter’s lumbar spine, because it is done continously and repetitively 

for a long period of time. This can lead to signs of stress marker that appear on 

the lumbar spine of porter workers. The goal of this study is to see the varieties of 

stress marker that is shown on the lumbar spine of porters related to the intensity 

of the job, the work hour, and the workload. The subjects were 10 porters that are 

actively working in Traditional Market of Genteng, Banyuwangi. The methods 

used in the data retrieval and collection are observation, interview, and x-rays to 

see whether or not exist stress marker. The data analysis was performed using 

quantitative descriptive analysis, namely by looking at the x-rays and analyzing 

the data on the intensity of the job, the work hour, and the workload from each 

porters. The result shows that there are stress markers in the form of osteophyte in 

8 subjects of this research, one person suffered robusticity, and one person has a 

normal lumbar spine. It is caused by differences in the length of work, frequency 

of lifting the load, and the workload on each subject of research. 

Keywords: stress marker, porters, work intensity, workload, long work      

 

ABSTRAK 

Buruh manol memiliki intensitas kerja yang tinggi dan beban kerja yang berat. 

Setiap harinya buruh manol bekerja mengangkat barang dengan beban antara 80-

150 kg dalam sekali angkat. Aktivitas bekerja tersebut akan membebani tulang 

lumbar buruh manol, sebab dilakukan secara terus-menerus dan dalam jangka 

waktu yang cukup lama. Hal tersebut dapat menimbulkan tanda-tanda stres pada 

tulang punggung buruh manol. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana 

variasi stress markeryang muncul pada tulang punggung buruh manol, terkait 

dengan intensitas kerja, lama bekerja, dan beban kerja buruh manol. Subjek 
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penelitian ini adalah 10 orang buruh manol yang aktif bekerja di Pasar Tradisional 

Genteng, Banyuwangi. Metode yang digunakan dalam pengambilan dan 

pengumpulan data adalah metode observasi, wawancara, dan rontgen untuk 

melihat ada atau tidaknya stress marker. Adapun analisis data dilakukan 

menggunakan metode analisis kuantitatif, yaitu dengan melihat hasil rontgen dan 

menganalisisnya dengan data intensitas kerja, lama bekerja, dan beban kerja 

masing-masing buruh manol. Hasilnya adalah bahwa terdapat stress marker 

berupa osteopit pada 8 orang subjek penelitian, 1 orang mengalami robustisitas, 

dan 1 orang memiliki tulang lumbar yang normal. Hal tersebut disebabkan oleh 

perbedaan lama masa bekerja, frekuensi mengangkat beban, dan beban kerja pada 

masing-masing subjek penelitian.  

Kata kunci : stress marker, buruh manol, intensitas kerja, lama bekerja, beban 

kerja. 

 

Latar Belakang 

Aktivitas manusia apabila 

dilakukan secara terus-menerus 

dalam jangka waktu yang lama, akan 

memperlihatkan stress marker pada 

tulang. Wolff (1892 dalam Kennedy 

1989) menyatakan bahwa, tulang dan 

otot memberikan respon atas segala 

bentuk aktivitas manusia, khususnya 

aktivitas yang memberikan tekanan 

pada tulang(Iscan & Kennedy, 1989, 

p. 134). Respon tulang dan otot 

tersebut akan menimbulkan petanda. 

Byers menyatakan bahwa, terdapat 

beberapa tanda yang mencerminkan 

adanya aktivitas intensif dan beban 

kerja yang berat pada tulang. Tanda-

tanda tersebut adalah adanya: 

modifikasi pada daerah insersi otot, 

osteopit, tanda-tanda tertentu 

(descrete markers), dan stres fraktur 

(Byers, 2008, p. 375). Buruh manol 

dalam melakukan aktivitas bekerja 

seringkali memerlukan tenaga yang 

relatif besar. Tulang lumbar sebagai 

tempat yang rentan mendapat 

tekanan, bekerja lebih keras pada 

saat buruh manol mengangkat beban 

muatan pada punggungnya. Terlebih 

aktivitas bekerja buruh manol 

dilakukan terus-menerus dalam 

jangka waktu yang lama, yaitu lebih 

dari 2 tahun. 

Buruh manolsendiri adalah 

orang-orang yang bertugas 

membantu pengangkutan barang 

dagangan, dari tempat berhentinya 

truk muatan (truk yang memuat 

persediaan barang dagang) ke tempat 

pengumpulan barang atau gudang. 

Aktivitas bekerja buruh manol 

sepenuhnya dilakukan dengan 

metodeManual Material Handling 

(MMH), yaitu melakukan aktivitas 

mengangkat beban tanpa alat bantu 

apapun. Hal tersebut dilakukan 

sebanyak 10-30 kali dengan 
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mengangkat beban antara 80-150 

kilogram. Buruh manol dapat bekerja 

untuk 1 sampai 4 truk dalam sehari, 

hal tersebut tentu sangat membebani 

tulang lumbar buruh manol. 

Metode 

Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana kondisi 

tulang lumbar buruh manol, terkait 

dengan aktivitas bekerjanya. 

Aktivitas bekerja tersebut 

menyangkut seberapa banyak buruh 

manol mengangkat beban, berapa 

beban yang diangkat oleh buruh 

manol, dan lama masa kerja buruh 

manol. Aktivitas buruh manolyang 

dilakukan dengan mengangkat beban 

berat secara terus-menerus, dan 

dalam jangka waktu lebih dari 2 

tahun, dapat menimbulkan tanda-

tanda stres pada tulang 

lumbarnya.Tanda-tanda tersebut 

dapat dilihat dengan menggunakan 

rontgen. Peneliti kemudian 

menggunakan metode analisis 

kuantitatif, dengan melihat hasil 

rontgen dan mengaitkannya dengan 

beban kerja, frekuensi mengangkat 

beban, dan lama masa kerja buruh 

manol. 

Pengumpulan data yang 

dibutuhkan dalam penelitian 

dilakukan dengan metode observasi 

dan wawancara kepada 10 subjek 

penelitian yang memenuhi kriteria 

inklusi yaitu: 1) laki-laki, 2) buruh 

manol pasar yang berusia antara 20 

sampai 70 tahun, 3) buruh manol 

pasar yang sudah bekerja minimal 2 

tahun, 5) buruh manol pasar yang 

masih aktif bekerja dan tidak 

mempunyai pekerjaan sambilan lain 

selain buruh manol, 4) buruh manol 

pasar yang tidak melakukan aktivitas 

mengangkat beban dengan menaiki 

tangga, dan 5) memiliki frekuensi 

kerja dan beban kerja yang tinggi. 

Adapun data-data yang dikumpulkan 

antara lain berupa: aktivitas bekerja 

buruh manol dimulai dari tahap 

persiapan hingga selesai mengangkat 

seluruh barang dari truk muatan, data 

berupa identitas subjek penelitian 

(nama dan usia), lama bekerja, 

frekuensi mengangkat beban, dan 

beban kerja yang diangkat oleh 

buruh manol.  

Foto rontgen sendiri dilakukan 

setelah mendapatkan semua data-

data individual dari masing-masing 

subjek peneltian. 

Hasil Penelitian 

Aktivitas buruh manol merupakan 

aktivitas berat, sebab mereka bekerja 

mengangkat beban antara 50-150 

kilogram, sedangkan berat maksimal 

yang diperbolehkan untuk diangkat 

di atas punggung hanya sebesar 50 

kilogram (Rachmawati, 2006, p. 26). 

 Buruh manolmengawali aktivitas 

mereka dengan proses persiapan, di 

mana buruh manol biasanya duduk-

duduk sambil berbincang menunggu 

barang angkutan datang. Apabila 

truk-truk pengangkut barang 

dagangan sudah datang, maka 
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mereka dengan sendirinya 

berkelompok untuk mendatangi truk-

truk tersebut. Mereka telah 

mempunyai pekerjaan masing-

masing, seperti tanpa membutuhkan 

koordinasi ulang setiap harinya. 

Sesampainya di belakang truk 

pengangkut barang, dua dari empat 

orang yang berada di sana akan naik 

ke dalam truk. Mereka mulai menata 

barang-barang yang akan dibawa 

oleh rekan mereka menuju ke tempat 

pengumpulan atau gudang. 

Umumnya, satu truk akan 

dikerjakan oleh empat orang buruh 

manol. Dua orang yang berada di 

bawah, bersiap mengangkat barang. 

Proses ini dibantu oleh satu atau dua 

orang yang berada di dalam truk. 

Orang yang berada di dalam truk 

tersebut kemudian membantu menata 

barang dagangan, merubah posisi 

barang dagangan siap angkut dari 

posisi horizontal ke posisi vertikal, 

dan menempatkan barang dagangan 

siap angkut tersebut tepat di ujung 

belakang truk. Buruh manol 

sebelumnya telah bersiap 

mengangkat barang dagangan di 

ujung belakang truk dengan posisi 

membelakangi truk. Buruh manol 

kemudian menggunakan kedua 

tangan dengan posisi dihadapkan ke 

belakang, lalu mengambil ujung 

barang dagangan siap angkut. Buruh 

manol sedikit membungkuk untuk 

menahan beban barang angkut. 

Buruh manol kemudian meletakkan 

barang dagangan tersebut pada 

punggungnya, lalu membawa barang 

dagangan tersebut menuju ke gudang. 

Buruh manol sendiri tetap berada 

dalam posisi tubuh membungkuk dan 

condong ke depan ketika berjalan 

menuju ke gudang.  

Pada umumnya, jarak antara truk 

dengan lokasi pengumpulan barang 

dagangan sekitar 5 meter sampai 25 

meter, dengan kondisi jalan yang 

datar. Sesampainya di tempat 

pengumpulan barang angkut, buruh 

manol akan meletakkan barang 

dagangan pada timbangan dalam 

posisi setengah duduk.  

Wolff (1892 dalam Kennedy 

1989) menyatakan bahwa tulang 

dapat menyesuaikan dengan tekanan 

yang diterimanya, yaitu dengan 

memperkuat dirinya dengan 

menambah massanya, guna melawan 

tekanan (Iscan & Kennedy, 1989, p. 

134). Tulang kemudian berubah atau 

melakukan proses remodelling guna 

merespon tekanan yang diberikan 

secara terus-menerus. Beberapa 

perubahan tersebut dapat berupa 

penebalan pada tulang, sehingga 

muncul apa yang disebut robustisitas. 

Hal ini juga berhubungan dengan 

otot dan ligamen yang melekat pada 

tulang, di mana aktivitas yang terus-

menerus akan mengakibatkan 

pembesaran otot. Hal tersebut 

menyebabkan daerah insersi otot 

pada tulang mengalami perubahan. 

Perubahan tersebut dapat berupa lesi 

dan descrete marker.  
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Osteopit pada tulang lumbar 

buruh manol terjadi akibat adanya 

aktivitas mengangkat beban berat 

secara terus-menerus, dan dilakukan 

dalam jangka waktu yang lama. Hal 

tersebut memungkinkan terjadinya 

proses remodelling pada tulang 

lumbar buruh manol. Hal ini sejalan 

dengan pernyataan Byers (2008) 

yang menyatakan bahwa osteopit 

muncul akibat beban kerja yang berat 

yang intensif dilakukan, sehingga 

menyebabkan adanya projeksi tulang 

berbentuk taji pada daerah 

permukaan artikular tulang (Byers, 

2008, p. 375).  

Pembahasan 

Byers menyatakan bahwa stress 

marker dapat muncul akibat dari 

beban kerja yang berat, ditandai 

dengan pelebaran area insersi otot, 

adanya erosi pada bagian-bagian 

tertentu pada tulang, dan juga adanya 

osifikasi jaringan lunak (Byers, 2008, 

p. 374). Larsen dan Ruff (1991 

dalam Tri Winarni 2015) 

menyatakan bahwa stress marker 

dapat muncul akibat adanya aktivitas 

yang terus menerus dilakukan, 

sehingga aktivitas tersebut 

menstimulasi tulang untuk 

memberikan respon. Respon tersebut 

dapat menimbulkan tanda-tanda pada 

tulang akibat tekanan dari luar (Tri 

Winarni, 2015, p. 68).  

Lebih lanjut, Byers (2008) 

merangkum beberapa stress marker 

dari tulisan Wilczak dan Kennedy, 

yaitu: modifikasi pada area insersi 

otot, osteopit, tanda-tanda tertentu, 

dan adanya fraktur. Modifikasi dari 

daerah insersi adalah adanya 

pembesaran dan struktur kasar pada 

daerah di mana tulang diserap 

kembali. Hal tersebut disebabkan 

oleh adanya aktivitas yang dilakukan 

secara terus-menerus. Osteopit 

adalah keadaan di mana tulang yang 

seharusnya datar, menampakkan 

adanya proyeksi dari sebuah taji. Taji 

terbentuk pada permukaan atrikular 

dari tulang, terutama pada tulang 

belakang manusia (Byers, 2008, pp. 

375–376). 

Lerwick menyatakan bahwa 

apabila daerah insersi otot menerima 

stres berlebih, maka aliran darah 

akan meningkat untuk mengalirkan 

lebih banyak oksigen. Oksigen 

diperlukan untuk menyediakan 

energi bagi otot. Hal tersebut juga 

akan menstimulasi osteoblast untuk 

membentuk tulang baru (Lerwick, 

2009, p. 3).  

Berkaitan dengan osteoblast, 

tulang memiliki beberapa tipe sel. 

Dua di antaranya adalah osteoblast 

dan osteoclast. Pertama, osteoblast. 

Sel ini merupakan sel yang bertugas 

untuk membentuk tulang. Kedua, 

osteoclast. Sel ini berfungsi untuk 

mengikis atau menyerap kembali 

tulang yang telah terbentuk 

sebelumnya, di mana proses tersebut 

terjadi pada pembentukan ulang 

tulang (remodelling). Kedua sel 

tersebut berperan penting dalam 
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proses pembentukan maupun 

pembentukan ulang tulang. Stres 

yang diterima oleh otot 

memungkinkan terjadinya pelebaran 

daerah insersi otot, sehingga tulang 

melakukan proses pembentukan 

ulang. Proses ini berguna untuk 

menyediakan ruang bagi otot. Hal 

tersebut bertujuan untuk menahan 

beban yang diterima tanpa adanya 

kerusakan (Vainionpaa, 2007, p. 17).    

Berdasarkan data penelitian, 

delapan dari sepuluh orang buruh 

manolmengalami osteopit. Satu di 

antara sepuluh orang mengalami 

robustisitas pada tulanglumbarnya, 

dan satu dari sepuluh orang tidak 

mengalami tanda-tanda stres pada 

tulanglumbarnya. Munculnya 

osteopit dan robustisitas pada tulang 

lumbar buruh manolsesuai dengan 

pernyataan Wolff (1892 dalam 

Kennedy 1989), bahwa tulang akan 

merespon stres yang diterimanya. 

Respon tersebut dapat berupa 

penempatan maupun pemindahan 

tulang itu sendiri sejalan dengan arah 

dari tekanan. Respon yang lainnya 

adalah meningkatkan atau 

mengurangi massa dari tulang itu 

sendiri, sehingga tulang mampu 

menahan atau melawan adanya 

tekanan dari luar (Iscan & Kennedy, 

1989, p. 134).  

Munculnya osteopit dipengaruhi 

oleh adanya aktivitas mengangkat 

beban yang berat secara terus-

menerus (Byers, 2008, p. 375). 

Aktivitas ini dilakukan pula oleh 

buruh manol. Hal tersebut memicu 

adanya tanda-tanda enthesiopaties, 

sebagai tanda adanya aktivitas 

berulang dan berat yang dilakukan 

otot (Larsen, 2002, p. 137). Aktivitas 

buruh manol melibatkan kerja dari 

otot. Adapun otot-otot tersebut 

adalah otot erector spinae, quadratus 

lumborum, internal oblique, dan 

transversus abdominis. Otot-otot 

tersebut merupakan otot yang 

berinsersi pada bagian lumbar buruh 

manol. Bagian lumbar buruh manol 

sendiri merupakan bagian yang 

terkena stres paling banyak,sebab 

bagian tersebut harus menopang 

berat tubuh maupun berat beban 

kerja buruh manol.  

Tabel 1.Usia (U), Lama Masa Kerja 

(LMK), Frekuensi Mengangkat 

Beban (FMB),  Berat Beban (BB), 

dan Stress Marker Buruh Manol 

Sumber: Data Primer 

 

Berdasarkan Tabel 1.tersebut, tidak 

Sam-

pel 

U L

M

K 

F

M

B 

BB SM 

ES 23 8 5 80 N 

F 23 8 10 100 R 

NK 34 19 20 120 O 

AM 37 23 20 100 O 

SH 47 28 25 150 O 

M 46 30 24 150 O 

T 45 36 30 150 O 

S 63 40 30 100 O 

AS 67 45 20 150 O 

K 68 46 20 150 O 
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semua buruh manol mengalami 

stress marker. Terlihat bahwa ES 

tidak mengalami stress 

marker(N=Normal), sementara 

subjek lainnya mengalami R 

(Robustisitas) dan O (Osteopit) pada 

tulang lumbar mereka. Hal tersebut 

disebabkan oleh perbedaan usia,  

beban kerja, frekuensi mengangkat 

beban kerja, dan lama bekerja yang 

berbeda pada masing-masing subjek 

penelitian. 

Buruh manol yang mengalami 

osteopit rata-rata berusia lebih tua 

dari 23 tahun, mengangkat beban 

100-150 kilogram dalam sekali 

angkat, dan mengangkat beban 

antara 10-30 kali dengan lama masa 

kerja di atas 10 tahun hingga 46 

tahun. Hal tersebut memperlihatkan 

bahwa, sesuai dengan pernyataan 

Byers (2008) bahwa usia dapat 

mempengaruhi munculnya stress 

marker (Byers, 2008, p. 376).  

Buruh manol yang memiliki 

robustisitas mengangkat beban 150 

kilogram sebanyak 10 kali per truk 

dengan masa kerja 8 tahun. Buruh 

manol yang tidak mengalami tanda 

stres pada lumbarnya mempunyai 

masa kerja 8 tahun, dengan frekuensi 

mengangkat beban maksimal 5 kali 

dalam sehari dengan beban maksimal 

80 kilogram. Hal tersebut 

memperlihatkan bahwa lama bekerja, 

frekuensi mengangkat beban, dan 

beban kerja mempercepat munculnya 

osteopit dan robustisitas pada buruh 

manol. 

Osteopit dan robusititas muncul 

akibat beban kerja yang berat, 

frekuensi mengangkat beban, dan 

lama masa kerja buruh manol. 

Aktivitas buruh manol yang 

sedemikian rupa mengakibatkan 

kerja otot-otot erector spinae, lebih 

berat sehingga otot-otot tersebut 

mulai memperkuat diri. Sejalan 

dengan otot-otot tersebut, tulang 

lumbar buruh manol juga melakukan 

penyesuaian. Kedua proses yang 

dilakukan otot dan tulang lumbar 

buruh manol tersebut, 

mengakibatkan munculnya osteopit 

dan robustisitas pada tulang lumbar 

buruh manol.  

Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis foto 

rontgen pada tulang lumbar buruh 

manol, ditemukan adanya variasi 

stress marker yaitu osteopit dan 

robustisitas. Stress marker berupa 

fraktur, tanda-tanda tertentu 

(descrete marker), maupun lesi tidak 

ditemukan pada tulang lumbar buruh 

manol. Sepuluh subjek penelitian 

yang mengalami osteopit berjumlah 

delapan orang, dengan usia, lama 

bekerja, beban kerja, dan frekuensi 

bekerja yang bervariasi. Satu dari 

subjek penelitian mengalami 

robustisitas pada tulang L5 dan satu 

subjek penelitian memiliki tulang 

yang normal.  

Hasil foto rontgen 

memperlihatkan bahwa munculnya 

stress marker, berupa osteopit dan 
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robustisitas tulang lumbar buruh 

manol, disebabkan oleh usia dan 

aktivitas buruh manol. Aktivitas 

tersebut berupa mengangkat beban 

yang berat (lebih dari 50 kilogram), 

dan frekuensi mengangkat beban 

lebih antara 10-30 kali untuk satu 

truk. Variasi stress marker yang 

dialami oleh buruh manol adalah 

osteopit dan robustisitas. Osteopit 

terjadi pada tulang lumbar pada 

buruh manol, akan tetapi masing-

masing individu mengalami osteopit 

di tulang lumbar yang berbeda. 

Robustisitas terjadi pada tulang 

lumbar salah satu subjek, yakni pada 

bagian L5.    
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