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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia adalah negara berkembang yang banyak sekali dijumpai industri-

industri yang masih menggunakan tenaga manusia dalam pemindahan material, 

walaupun beberapa industri modern telah banyak menggunakan mesin sebagai alat 

bantu dalam pemindahan material, namun aktivitas pemindahan material secara 

manual atau Manual Material Handling (MMH) masih sangat diperlukan karena 

memiliki kelebihan dibandingakan menggunakan alat (Nurmianto, 2003).  Kelebihan 

Manual Material Handling ( MMH ) bila dibandingkan dengan penanganan material 

menggunakan alat bantu adalah fleksibilitas gerakan yang dapat dilakukan untuk 

beban-beban ringan. Tetapi, aktivitas MMH ini diidentifikasi beresiko besar terhadap 

terjadinya gangguan musculoskeletal (Jensen, 2008). 

Manual Material Handling (MMH) apabila dilakukan secara tidak ergonomis 

akan menimbulkan kecelakaan dalam pekerjaan dan industri.  Sikap kerja yang salah, 

canggung, dan diluar kebiasaan akan menambah resiko cidera pada bagian 

muskuloskeletal atau disebut Work-Related Musculoskeletal Disorder( WRMSDs). Ada 

beberapa aktivitas pekerjaan berat yang menambah resiko cidera pada bagian 

muskuloskeletal diantaranya, pengangkatan beban dan membawa beban yang 

berhubungan dengan ketidaksesuaian postur tubuh, menggunakan tenaga maksimal 

untuk bekerja, mengangkat beban yang berlebih secara berulang-ulang.Hal- hal 

tersebut bisa mengakibatkan cedera bagi pekerja. Cedera tersebut dapat terjadi pada 

sendi, otot, tendon dan jaringan lunak lainnya (Isabel & Pamela, 2012). 
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WRMSDs banyak disebabkan karena pengangkatan dan pengangkutan beban 

yang berlebih adalah pada bagian punggung dan lutut. Pengangkatan beban yang 

melebihi kadar dari kekuatan manusia menyebabkan penggunaan tenaga yang lebih 

besar pula. Sedangkan tentang beban yang dibawa, terdapat perbedaan dalam 

menentukan beban normal yang dibawa oleh manusia. Hal ini dipengaruhi oleh 

frekuensi dari pekerjaan yang dilakukan. Faktor yang paling berpengaruh dari 

kegiatan membawa beban adalah jarak. Jarak yang ditempuh semakin jauh akan 

menurunkan batasan beban yang dibawa (Eurofound, 2007). Dalam hal ini 

Occupational Health Nurses (OHN) berusaha untuk memperbaiki situasi kerja agar 

resiko WRMSDs dapat dikurangi. OHN juga menggunakan metode ergonomic untuk 

mengendalikan aktivitas kerja sehingga dapat meminimalkan WRMSDs (John & 

Sons, 2008). 

WRMSDs yang diakibatkan karena aktifitas yang berlebihan terutama banyak 

membungkuk badan atau banyak berdiri dan berjalan sering diprovokasi karena 

mengangkat beban yang berat yang dapat menimbulkan rasa nyeri. Aktivitas seperti 

itu jika dilakukan tiap hari dan rasa nyeri hanya dibiarkan, maka semakin lama hal 

tersebut akan mengakibatkan kelemahan anggota badan bawah atau tungkai bawah 

yang disertai dengan mengecilnya otot- otot tungkai bawah tersebut dan 

menimbulkan rasa nyeri pada lutut (Kuntono, 2000). Nyeri lutut adalah masalah 

muskuloskeletal umum, terutama bagi mereka yang berusia 40 tahun dan dianggap 

sebagai masalah muskuloskeletal yang penting selain nyeri punggung (Mitchell, 2006). 

Penderita nyeri sendi di seluruh dunia telah mencapai angka 355 juta jiwa, 

artinya 1 dari 6 orang di dunia ini menderita nyeri sendi.  Diperkirakan angka ini terus 

meningkat hingga tahun 2005 dengan indikasi lebih dari 25% akan mengalami 
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kelumpuhan. Organisasi kesehatan (WHO) melaporkan bahwa 20% penduduk dunia 

terserang penyakit nyeri sendi.Dimana 5- 10% adalah mereka yang berusia 5-20 tahun 

dan 20% mereka yang berusia 55 tahun (Hoy, et al. 2010). 

Di Banyuwangi Jawa Timur terdapat penambangan belerang yang dihasilkan 

dari Kawah Belerang di Gunung Ijen. Belerang-belerang tersebut dikelola oleh PT. 

Candi Ngrimbi yang terletak di Desa Tamansari, Kecamatan Licin, Kabupaten 

Banyuwangi. PT. Candi Ngrimbi mengambil belerang di bawah danau kemudian 

diangkut ke kaki Gunung. PT. Candi Ngrimbi mempekerjakan kurang lebih 280 

penambang, dimana tugas mereka mengambil dan mengangkut belerang. 

Penambang harus mengambil belerang-belerang yang terdapat di bawah 

danau Kawah Ijen dengan alat pelindung diri seadanya.Penambang terpapar dengan 

gas beracun berbahaya yang keluar dari kawah tersebut. Para penambang harus 

memikul belerang sejauh 3km dengan jalan yang curam, tanjakan, berliku- liku dan 

licin. Belerang yang dipikul oleh penambang beratnya minimum 40kg. Ada beberapa 

penambang menambah penghasilan mereka dengan mengangkut belerang dua kali 

dalam sehari, dengan total beban yang di angkut minimum 100 kg. Pekerjaan 

penambang memikul belerang dengan medan jalan yang tidak mudah, membuat 

penambang sering mengalami nyeri lutut. Penambang yang mengalami nyeri lutut 

mengobati nyeri lutut tersebut dengan memijat kaki  mereka. Penambang tidak 

pernah memeriksakan atau berkonsultasi kedokter atau puskesmas tentang keluhan 

nyeri yang dirasakan. 

Menurut Alwi, Sudoyo&Setiani (2006), seiring bertambahnya usia pada 

seseorang maka, seseorang akan kehilangan masa tulang, pada laki-laki sebesar 20-

30% dan pada wanita sebesar 40-50%. Seiring bertambahnya usia, fungsi 
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muskuloskeletal juga mengalami penurunan fungsinya.  Fungsi kartilago sendi 

mengalami penurunan sehingga kartilago akan menipis dan mengakibatkan kekakuan 

sendi. Kekakuan sendi apabila tidak segera ditangani maka dapat mengganggu 

mobilitas fisik. 

Dari hasil observasi pada penambang belerang di PT.Candi Ngrimbi 

didapatkan bahwa 80% penambang belerang mengalami nyeri lutut. Nyeri lutut yang 

rasakan dikarenakan penambang mengangkut belerang dengan beban minimal 40 kg 

setiap harinya dengan melewati jalan tanjakan, turunan yang curam dan berliku- liku. 

Sehingga, lutut penambang menjadi penopang tubuh dan beban yang  diangkut saat 

berjalan. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk meneliti apakah ada“ Hubungan 

Antara Beban Angkut dengan Terjadinya Nyeri Lutut pada Penambang Belerang di 

PT. Candi Ngrimbi Banyuwangi“. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat 

dirangkum adalah sebagai berikut “Apakah Ada Hubungan Antara Beban Angkut 

dengan Terjadinya Nyeri Lutut pada Penambang Belerang di PT. Candi Ngrimbi 

Banyuwangi? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Untuk mengetahui adanya hubungan antara beban angkut dengan terjadinya 

nyeri lutut pada penambang belerang di PT. Candi Ngrimbi Banyuwangi. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengidentifikasi karakterisik usia, lama kerja dan BMI penambang 

belerang di PT. Candi Ngrimbi. 
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2. Mengidentifikasi beban yang diangkut penambang belerang. 

3. Mengidentifikasi terjadinya nyeri lutut pada penambang belerang. 

4. Mengalisis hubungan beban angkut terhadap terjadinya nyeri lutut 

penambang belerang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi Akademis 

Secara akademis penelitian ini berguna untuk menambah informasi bagi 

perawat tentang hubungan beban angkut dengan terjadinya nyeri lutut pada 

penambang belerang. 

1.4.2 Bagi Peneliti 

Sebagai salah satu sarana untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang 

didapat selama perkuliahan,  khususnya tentang hubungan beban angkut terhadap 

terjadinya nyeri lutut pada penambang belerang,  sehingga dapat menambah wawasan 

serta pengetahuan peneliti dalam memecahkan masalah secara ilmiah dan analitik. 

1.4.3 Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan dasar atau rujukan untuk 

melakukan penelitian selanjutnya secara berkesinambungan mengenai hubungan 

beban angkut pada terjadinya nyeri lutut pada penambang tentang terapi aktivitas 

untuk mengurangi nyeri lutut pada penambang 

1.4.4 Bagi Institusi Keperawatan 

 Sebagai sumbangan pemikiran dan acuan bagi institusi pendidikan dan 

pelayanan kesehatan (Rumah Sakit dan Puskesmas) tentang hubungan beban angkut 

terhadap terjadinya nyeri lutut pada penambang belerang 
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1.4.5 Bagi Masyarakat 

Menambah pengetahuan pada masyarakat khususnya bagi para penambang 

belerang tentang nyeri lutut yang disebabkan oleh beban angkut. Sehingga timbul 

kesadaran bagi penambang untuk menjaga kesehatan dan termotivasi untuk 

memeriksakan kesehatannya di Puskesmas maupun di Rumah Sakit. 


