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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.Latar Belakang 

Kesehatan merupakan hal berharga yang dimiliki seseorang, jika seseorang itu 

sehat maka orang tersebut dapat melakukan aktifitas dengan baik tanpa gangguan baik 

aktifitas bekerja, olahraga ataupun rekreasi. Terutama pada masa ini setiap orang 

dituntut untuk melakukan aktifitas yang padat, bekerja dalam waktu lama yang 

membutuhkan konsentasi tinggi, orang-orang yang memiliki rutinitas rutin yang padat 

haruslah memperhatikan kesehatan. Pola kehidupan sehari-hari seperti ini yang 

menyebabkan seseorang dapat mengalami sakit untuk itu diperlukan pola hidup sehat 

agar terhidar dari kata sakit. ( Suharja, 2012 ) mengutarakan bahwa 80% penyakit 

kronis yang diderita manusia berasal dari gaya hidup yang salah dan 20% dikarenakan 

faktor lain. Oleh karena itu, jika ingin hidup sehat maka menjalani kehidupan yang 

benar merupakan suatu kewajiban. 

Nyeri sendi merupakan penyakit paling banyak dialami oleh orang yang 

berumur 40 tahun lebih. Dari berbagai macam penyakit sendi tersebut salah satunya 

adalah OA (Osteoarthritis). Osteoarthritis merupakan penyakit degenerative yang 

mengakibatkan tulang rawan sendi terkikis biasanya Osteoarthritis menyerang 

persendian penopang berat badan yaitu lutut atau knee. Osteoarthritis knee dapat 

menyebabkan nyeri sehingga aktifitas sehari-hari dapat mengalami keterbatasan 

(Yucesoy, 2015). 

Data US National Library of Medicine National Institute Health 2015 

prevalensi terjadinya osteoarthritis knee  yaitu 25,4% dalam uji radiographic dan 

15,4% mengalami gejala dari populasi di Malmo, Sweden( Allen, 2015 ). Pada tahun 
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2009 di Indonesia, pada usia < 40 tahun terdapat 5% penderita osteoarthritis, pada usia 

40-60 tahun terdapat 30% penderita, dan usia >60 tahun terdapat 65% penderita 

osteoarthritis. Untuk osteoarthritis knee prevalensinya cukup tinggi yaitu 12,7% pada 

perempuan dan 15,5% dari seluruh penderita osteoarthritis. Berdasarkan Riset 

Kesehatan Dasar tahun 2013 Provinsi dengan prevalensi osteoarthritis knee adalah 

NTT (Nusa Tenggara Timur) dengan 33,1%. Provinsi Jawa Timur dengan prevalensi 

cukup tinggi dengan 27%  ( Soeroso, 2009 ). 

Umur seseorang yang semakin dewasa membuat perubahan pada kolagen dan 

proteoglikan akibatnya adalah menurunkan ketegangan dari tulang rawan sendi dan 

menurunnya asuapan nutrisi untuk tulang rawan ( Lozada, 2013 ). Dari ciri-ciri umum 

pasien yang didiagnosis penyakit sendi osteoarthritis, data Arthritis Research UK 

tahun 2012, menunjukkan  bahwa usia, jenis kelamin, obesitas, ras/genetik, dan trauma 

pada sendi mempunyai hubungan terhadap terjadinya osteoarthritis knee. Menurut ( 

Alwi et al,2014 ) semakin tua umur seseorang, maka resiko kehilangan masa tulang 

akan semakin bertambah, pada wanita sebesar 40-50% dan pada pria 20-30%. Menurut 

hasil penelitian bahwa kekuatan otot maksimal terjadi pada umur 20-29 tahun, dan 

selanjutnya akan mengalami penurunan sebanding dengan bertambahnya usia ( 

Tarwaka, 2010 ) 

Faktor resiko yang dapat membuat pekerja terkena osteoarthritis knee adalah 

kegiatan yang banyak membebani sendi terutama knee (berjongkok, berlutut, 

mengangkat beban, mendaki) dibandingkan dengan aktifitas yang jarang membebani 

knee  ( Palmer, 2012 ). Pada penelitian yang dilakukan Khun Salimah, resiko menderita 

osteoarthritis knee 2,083 kali lebih besar ditunjukkan dengan IMT>22 (overweight) 

daripada nilai IMT<22 ( Kusuma, 2014 ). Hasil penelitian di Inggris menunjukkan 

resiko lebih besar kejadian osteoarthritis knee diantara para pekerja > 55 tahun 
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ditambah dengan aktifitas menganggkat berat >25 kg dan sering melakukan gerak flexi 

secara teratur ( Yucesoy, 2015 ). Menurut penelitian yang dilakukan ( Ezzat, 2014 ) 

yang hasilnya adalah berat beban meganggkat dan kegiatan berlutut merupakan factor 

resiko dari kejadian osteoarthritis knee. 

 Pada perbatasan  kota Bondowoso dan Banyuangi terdapat Gunugan Ijen yang 

memiliki hasil tambang berupa belerang. Penambangan belerang dilakukan secara 

tradisonal menggunakan kekuatan manusia untuk mengali belerang di dasar kawah 

kemudian mengangkutnya. Alat pengangkut belerang juga sederhana yaitu 

menggunakan 2 keranjang yang dihubungkan oleh bambu panjang yang dipikul pada 

bagian pundak. Berat belerang yang bisa diangkut tergantung oleh kemampuan 

penambang rata-rata penambang dapat menangkat 40-100 kg sekali angkut. Jalan yang 

ditempuh penambang tidak mudah mereka harus berjalan sejauh 3km dari paltuding ( 

titik awal pendakian ) ke kawah kemudian memikul belerang sambil melewati jalan 

setapak dengan tanjakan yang curam( Endropoetro, 2015 ). Pada saat studi 

pendahuluan ditemukan bahwa pada pengangkut belerang mengalami muskuloskeletal 

disorder diantaranya nyeri pada punggung atas, nyeri punggung bawah dan nyeri lutut. 

 Berdasarkan hasil analisa yang ada, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian “hubungan antara posisi kerja dan masa kerja terhadap kejadian 

osteoarthritis knee pada pengangkut belerang di gunung ijen”. Selain itu belum adanya 

penelitian yang dilakukan mengenai faktor-faktor tersebt terkait dengan kejadian 

osteoarthritis knee pada pengangkut belerang di Gunung Ijen. 

B.Rumusan Masalah 

Bagaimanakah hubungan antara posisi kerja dan masa kerja terhadap kejadian 

osteoarthritis knee pada pengangkut belerang di Gunung Ijen? 



4 
 

 

 

C.Tujuan Penelitian   

1. Tujuan Umum   

Mengetahui hubungan antara posisi kerja dan masa kerja terhadap kejadian 

osteoarthritis knee pada pengangkut belerang di Gunung Ijen  

2. Tujuan Khusus 

a) Mengidentifikasi kejadian Osteoarthritis knee pada pengangkut belerang di 

Gunung Ijen   

b) Mengidentifikasi posisi kerja pada pengangkut belerang di Gunung Ijen 

c) Mengidentifikasi masa kerja pada pengangkut belerang di Gunung Ijen 

d) Menganalisis hubungan antara posisi kerja dan kejadian Osteoarthritis knee 

pada pengangkut belerang di Gunung Ijen 

e) Menganalisis hubungan antara masa kerja dan kejadian Osteoarthritis knee pada 

pengangkut belerang di Gunung Ijen 

D.Manfaat Penelitian  

 1. Bidang Akademik 

Penelitian ini dapat dijadikan tambahan informasi untuk kepentingan 

proses belajar mengajar pada bidang fisioterapi  

 2. Bidang Praktis 

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi bahwa posisi kerja 

yang dilakukan oleh pengangkut belerang dapat menyebabkan kejadian 
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osteoarthritis knee sehingga dapat mengetahui mana posisi kerja yang baik 

agar resiko tersebut berkurang 

E.Keaslian Penelitian 

No Nama 

Peneliti 

Judul 

Penelitian 

Tempat 

penelitian 

dan tahun 

Variabel 

penelitian 

Desain 

Penelitian 

Hasil dan 

Perbedaan 

Penelitian 

1 Palmer 

Keith T  

Occupational 

Activities and   

Osteoarthrit   is           

of Knee 

Brithis, 

2012 

Variabel bebas: 

kegiatan 

jongkok, 

berlutut, 

mendaki, 

menganggkat, 

berdiri, beban 

fisik 

Variabel 

terikat: 

Kejadian 

Osteoarthritis 

Systematic 

Review  

Hasil: 

Aktivitas 

fisik 

contohnya 

jongkok, 

berlutut, 

mengangkat 

dan mendaki 

dapat 

menyebabkan  

kondisi 

osteoarthritis 

knee  

Perbedaan: 

Pada 

penelitian 

sebelumnya 

dilakukan 

pada semua 

profesi 

pekerjaan 

yang 

melibatkan 

kegitan 

jongkok, 

berlutut, 

mendaki 

terhadap 

kejadian 

osteoarthritis 

knee. Pada 

penelitian ini 

akan diteliti 

posisi kerja 

pada 

pengangkut 

belerang 

tehadap 

kejadian 
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osteoarthritis 

knee. 

2 Ezzat 

Allison M 

; C. Linda 

Occupational 

Physical 

Loading Task 

and Knee 

Osteoarthritis 

A Review of 

the Evidence 

Canada, 

2014 

Variabel bebas: 

aktivitas 

pekerjaan 

dengan 

pembebanan 

(kegiatan 

mengangkat 

berat, berlutut, 

kombinasi 

mengangkat 

berat dan 

berlutut, 

menaiki 

tangga) 

Variabel 

terikat: 

kejadian 

osteoarthritis  

Systematic 

Review 

Hasil: 

Berat beban 

mengangkat 

dan berlutut 

merupakan 

factor resiko 

osteoarthritis, 

pemeriksaan 

menurut jenis 

kelamin pada 

pria 

ditemukan 

bukti 

osteoarthritis 

knee namun 

bukti terbatas 

pada wanita. 

Perbedaan: 

Pada 

penelitian ini 

hanya 

dilakukan 

pada laki-laki 

pekerja 

penangkut 

belerang dan 

hasil yang 

ingin diteliti 

berupa 

hubungan 

posisi kerja 

pengangkut 

belerang 

dengan 

kejadian 

osteoarthritis 

knee.  

3 Al-Dubai 

Sami A.R ; 

Qureshi 

Ahmad M; 

Ganaseger

an 

Kurubaran 

The 

Relationship 

between Risky 

Work 

Behaviours and 

Self-Reported 

Knee Pain 

among 

Malaysia 

Railway 

Workers 

Malaysia, 

2015 

Variabel 

terikat: Sosial 

demografi, 

Perilaku kerja 

beresiko, dan 

keselamatan 

kerja 

Variabel bebas: 

Kejadian knee 

pain 

Cross 

sectional 

Hasil: 

Ditemukan 

factor pemicu 

nyeri lutut 

yaitu sosial 

demografi, 

perilaku kerja 

beresiko 

(mengangkat 

benda berat, 

bekerja dalam 
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posisi lutut 

tidak 

nyaman, 

kerja duduk 

terus 

menerus) dan 

keselamatan 

kerja 

Perbedaan: 

Penelitian 

sebelumnya 

meneliti 

posisi kerja 

(mengangkat, 

bekerja dalam 

posisi lutut 

tidak 

nyaman) 

berhubungan 

dengan nyeri 

lutut. 

Penelitian ini 

meneliti 

apakah faktor 

posisi kerja 

pada 

pengangkut 

belerang(men

gangkat 

beban, 

mendaki, 

berjalan jauh) 

berhubungan 

dengan 

kejadian 

osteoarthritis 

knee. 

4 Klussman

n Andre ; 

Nubling 

Matthias 

Individual and 

Occupational 

Risk Factors 

For Knee 

Osteoarthritis: 

Result of a 

Case Control 

Study in 

Germany 

Germany, 

2010 

Variabel 

terikat: 

kegiatan 

jongkok, 

melompat dan 

naik turun 

tangga 

Variabel 

Bebas: 

kejadian 

osteoarthritis 

Case 

Control  

Hasil: 

Ada 

hubungan 

dosis respo 

pada 

lutut(kegiatan 

jongkok) dan 

osteoarthritis 

knee 

simtomatik 

pada laki-laki 

dan 

perempuan 
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Perbedaan: 

Pada 

penelitian 

sebelumnya 

dilakukan 

pada semua 

profesi dan 

pada 

penelitian ini 

hanya 

dilakukan 

pada profesi 

pengangkut 

belerang di 

Gunung Ijen. 

5 Gallagher 

Sean, 

Pollard 

Jonisha, 

Porter 

William L 

Electromyogra

phy of the thigh 

muscles during 

lifting task in 

kneeling and 

squatting 

postures 

USA, 

2010 

Variabel 

terikat: postur 

tubuh saat 

mengangkat 

benda dalam 

posisi jongkok 

dan berlutut 

Variabel bebas: 

tight 

quadriceps, 

hamstring  

Experimen

tal design 

Hasil: 

Posisi 

berlutut dan 

jongkok pada 

saat 

mengangkat 

benda secara 

manual 

meningkatan 

resiko cedera 

lutut. 

Sehingga 

resiko cedera 

lutut dapat 

dihindari 

Perbedaan: 

Pada 

penelitian 

sebelumnya 

variabel 

bebas yang 

diteliti adalah 

tight 

quardriceps, 

hamstring 

dan resiko 

cidera lutut. 

Pada 

peneitian ini 

variabel 

bebasnya 

merupakan 

kejadian 

osteoarthritis 

knee. 
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