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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Konsep Posisi Kerja 

1. Definisi 

Posisi Kerja adalah kesesuaiaan bentuk tubuh dengan alat kerja yang dapat 

mempengaruhi posisi atau postur tubuh manusia. Posisi kerja yang tidak sesuai dan 

dilakukan dalam jangka waktu yang lama maka dapat mengakibatkan postural stress 

yang ditandai dengan kelelahan,nyeri, tidak nyaman (Suriatmini, 2011).Posisi kerja 

adalah postur kerja secara alamiah dibentuk oleh tubuh pekerja akibat interaksi dengan 

fasilitas yang digunakan ataupun kebiasaan kerja (Siska, 2012). Pengulangan atau 

berada dalam posisi tubuh statis, berputar, berlutut, miring, jongkok. Posisi tersebut 

melibatkan banyak anggota tubuh seperti bahu, punggung dan lutut karena daerah 

tersebut yang paling sering mengalami cidera (Andini, 2015). 

2. Sikap Kerja 

Penyebab terjadinya gangguan muskuloskeletal salah satunya yaitu sikap kerja. 

Salah satu contoh sikap kerja antara lain duduk, berdiri, berjalan, posisi jongkok dan 

lain-lain. 

a. Sikap Kerja Duduk 

Keluhan pada punggung bawah diakibatkan dari sikap kerja duduk, 

karena otot bagian paha dalam posisi tertarik pada posisi duduk dan 

bertentangan dengan bagian pinggul yang mengakibatkan tulang paha miring 

kea rah belakang dan tulang belakang lumbal L3, L4 akan mengendur dan 
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membuat bagian intervertebral disk tertekan. Sehingga terjadi rasa nyeri pada 

punggung bawah dan menjalar sampai kaki (Didik, 2011). 

Posisi punggung lurus adalah sikap possisi duduk yang baik, hal 

tersebut membutuhkan sandaran pada bagian punggung bawah dan untuk 

melindungi bagian punggung bawah, posisikan tangan dan bahu senyaman 

mungkin dan ubah posisi setiap 20-30 menit (Frizka, 2015). 

b. Sikap Kerja Berdiri 

Bekerja dengan posisi berdiri dalam waktu cukup lama akan membuat 

seseorang berusaha menyeimbangkan posisi tubuh sehingga menyebabkan 

otot-otot pada daerah leher, punggung, paha dan kaki mengalami kontraksi 

statis yang menyebabkan aliran darah ke otot terhambat serta terjadi 

penumpukan darah di pembuluh vena karena aliran darah yang berlawanan 

dengan arah gravitasi yang nantinya mengakibatkan bengkak pada tungkai 

bawah (Frizka, 2015). 

Untuk mendapatkan posisi kaki yang nyaman dan benar yaitu posisi 

kaki harus sejajar sesuai dengan tulang pinggul dan jaga posisi tubuh bagian 

bawah tetap lurus dengan tubuh bagian atas. 

c. Pengangkatan Beban 

Pada penelitian NOISH (National Instituye of Occupational Safety and 

Health) didapatkan sebuah hasil bahwa 2/3 dari kecelakaan akibat tekanan 

secara berlebihan berkaitan dengan aktivitas mengangkat barang.  

Pada wilayah lempengan antara lumbal ke 5 dan sacrum 1 akan 

terpengaruh jika proses pengangkatan beban melebihi kapasitas kemampuan. 

Penenkanan pada daerah ini mempunyai batas tertentu untuk menahan tekanan. 

Intervertebral disk pada L5/S1 lebih banyak menahan tekanan daripada tulang 
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belakang. Kemungkinan terkena disk herniation akan meningkat bila 

pengangkatan yang dilakukan melebihi kemampuan tubuh, hal ini terjadi 

karena lapisan pembungkus pada interveryebral disk pada bagian L5/S1 akan 

pecah akibat tekanan belebih (Didik, 2011). 

 

Gambar2.1 Cara mengangkat beban 

(Sumber: Fachruddin, 2015) 

Cara menangani beban yang baik yaitu, (Suma’mur, 1989) :  

1) Posisi pegangan harus tepat. Memegang diharuskan dengan seluruh tangan 

dan memegang dengan beberapa jari dapat menyebabkan ketegangan statis 

lokal pada jari dan pergelangan tangan.  

2) Lengan harus berada di dekat tubuuh dengan posisi lurus. Flexi pada lengan 

untuk mengangkat dan membawa menyebabkan ketegangan otot statis pada 

lenga yang melelahkan.  

3) Punggung harus diluruskan. Posisi kemiringan punggung dapat membebani 

tulang belakang. Untuk menghindari punggung membungkuk, lutut harus flexi 

sehingga tubuh tetap berada pada posisi dengan punggung lurus.  

4) Posisis leher dalam posisi tegak atau lurus sehingga seluruh tulang belakang 

tidak terbebani berlebih. 

5) Kedua kaki dirapatkan agar dapat membantu mendorong tubuh. 
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6) Pusat pembebanan diusahakan menekan pada otot extremitas bawah yang 

kuat dan sebanyak mungkin otot tulang belakang yang lebih lemah dibebaskan 

dari pembebanan.  

7) Beban yang ditangani diusahakan berada sedekat mungkin denga tubuh. 

Posisi tubuh yang menahan beban cenderung mengikuti beban sedangkan 

posisi tubuh yang menjauhi pusat gravitasi tubuh lebih beresiko MSD’s. 

d. Membawa Beban 

Pada penelitian yang dilakukan Dian Herdiana pada tahun 2014 pada 

pekerja pengangkut genteng questioner Nordic Body Map didapatkan hasil 

keluhan terbanyak yang dialami oleh pekerja adalah bagian tubuh pinggang 

dan punggung. Posisi pengangkatan beban yang salah cenderung menyebabkan 

cidera pada bagian tubuh, jika beban yang diangkat melebihi batas 

kemampuan. Apabila hal tersebut dilakukan terus menerus maka akan 

menyebabkan rasa nyeri dan kaku pada bagian tersebut. 

3. Ergonomi 

Ergonomi didefinisikan sebagai ilmu terapan yang menjelaskan interaksi 

antara manusia dengan tempat kerjanya. Studi yang dilakukan oleh Institute for Work 

and Health di Toronto menunjukkan bahwa penerapan aspek ergonomi dalam aktivitas 

pekerjaan akan meningkatkan kesehatan dan  produktivitas kerja. Output dari 

penerapan aspek ergonomi tersebut adalah dapat  memberi keuntungan ekonomis 

kepada perusahaan (Rovanaya, 2015).   

Penerapan Ergonomi menurut (Gianti, 2014): 
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a. Posisi kerja: Macam-macam posisi kerja yaitu posisi duduk dan posisi berdiri, 

posisi duduk dimana kaki tidak terbebani dengan berat tubuh dan posisi stabil 

selama bekerja. Sedangkan posisi berdiri dimana posisi tulang belakang 

vertikal dan berat badan tertumpu secara seimbang pada dua kaki. 

b. Proses Kerja: Para pekerja dapat menjangkau peralatan kerja sesuai dengan 

posisi waktu bekerja dan sesuai dengan ukuran anthropometrinya. Harus 

dibedakan ukuran anthropometri barat dan timur.  

c. Tata letak tempat kerja: Display harus jelas terlihat pada waktu melakukan 

aktivitas kerja. Sedangkan symbol yang berlaku secara internasional lebih 

banyak digunakan daripada kata-kata. 

d. Mengangkat beban: Bermacam-macam cara dalam mengangkat beban yakni, 

beban bertumpu pada kepala, bahu, tangan, punggung. Beban yang terlalu berat 

dapat menimbulkan pembebanan berlebih pada lutut serta cidera lutut, jaringan 

otot dan persendian akibat  gerakan berlebih. 

 Mengangkat beban : Beban yang diangkat tidak melebihi aturan yang 

ditetapkan ILO sbb: 

1) Laki-laki dewasa 40 kg 

2) Wanita dewasa 15-20 kg 

3) Laki-laki (16-18 tahun) 20 kg 

4) Wanita (16-18 tahun) 15 kg 

4. Posisi Kerja Pengangkut Belerang 

  Penelitian yang dilakuakan oleh Greinemann pada 500 penambang 

yang berusia 50 tahun dan sudah bekerja paling sedikit selama 25 tahun dan pada 500 

orang yang belum terpapar beban berat pada bagian lutut di tempat kerja maupun pada 

kegiatan waktu luang. Secara radiologis osteoarthritis knee terlihat pada 13% pekerja 
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penambang dan 1% pada orang yang sedikit terpapar beban berat pada lutut 

(Klussmann, 2010). Pada studi case control yang dilakukan pada laki-laki di Jepang 

mengenai faktor pekerjaan yang ternyata ada hubungannya terhadap kejadian 

osteoarthritis knee. Pekerjaan di mana sejumlah waktu dihabiskan pada posisi knee-

straining (contoh pekerjaan pemasangan lantai, tukang kayu, penambang) terbukti 

menjadi factor risiko terjadi osteoarthritis knee namun hanya, pada pekerja yang 

berusia lebih dari 50 tahun (Yucesoy, 2015). 

a. Kneeling 

 
Gambar 2.2  Proses Pengambilan Belerang dengan Posisi Kneeling 

(Sumber: Masrur, 2015) 

 

 Posisi jongkok seperti yang dilakukan oleh pekerja tersebut 

mengakibatkan beberapa anggota tubuh yang nantinya dapat mengalami cidera 

otot, apalagi pada pekerjaan tersebut dilakukan tidak hanya sekali tapi berulang 

kali dalam jangka waktu yang lama. Pada gmbar terlihat bahwa punggung pekerja 

membungkuk, posisi m.quardriceps dan m.hamstring menyebabkan kram pada 
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daerah kaki. Posisi jongkok adalah posisi alternatif untuk membungkuk, tapi hanya 

pada jangka waktu singkat. Jika jongkok terlalu lama maka akan memberikan 

beban berlebih pada lutut dan menyebabkan kerusakan sendi pada daerah lutut 

(Djami, 2015). 

Pada sebuah penelitian yang dilakukan oleh Coggon pada tahun 2000, 

ditunjukkan untuk mengetahui hubungan antara pekerjaan mengangkat dan 

kneeling sebagai faktor resiko osteoarthritis knee. Hasilnya resiko sangat tinggi 

pada subjek yang melaporkan telah melakukan kedua aktivitas tersebut secara 

bersama-sama dalam pekerjaan mereka (Coggon, 2000).  

b. Berjalan Jauh 

Pada jurnal penelitian disebutkan bahwa berjalan sejauh ≥3 km/hari 

merupakan faktor risiko osteoarthritis knee serta memperlihatkan bahwa berdiri 

pada permukaan tidak rata merupakan hubungan kejadian osteoarthritis knee pada 

perempuan (Yucesoy, 2015). 

c. Mengangkat Berat 

 

Gambar 2.3  Posisi Saat Mengangkut Belerang 

(Sumber: Masrur, 2015) 
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Dari 8 penelitian dengan beban berat pada pekerjaan dengan kejadian 

osteoarthritis knee, 4 dari 8 penelitian membuktikan bahwa prevalensi 

osteoarthritis knee bertambah pada subjek dengan beban berat pada pekerjaan . 

Penelitian yang dilakukan oleh Pastridge dengan cara mewawancarai 206 buruh di 

pelabuhan yang melakukan pekerjaan fisik berat dan 138 orang yang berperan 

sebagai kontrol. Pemeriksaan klinis dilakukan pada semua subjek dan terbukti 

osteoarthritis knee pada buruh pelabuhan 3,4% dan 2,2% pada kontrol (Jensen, 

1996). 

Kegiatan mengangkut beban menjadi pemicu kecelakaan kerja pada bagian 

punggung. Pengangkatan beban yang melebihi kapasitas kekuatan manusia 

menyebabkan pengunaan energi yang besar juga. Pengangkatan beban akan 

pengarauh pada tulang belakang terutama pada L5/S1 yang mendapat banyak 

tekanan pada saat mengangkat barang. Terdapat perbedaan dalam menentukan 

beban normal yang dapat dibawa manusia. Hal tersebut dipengaruhi oleh frekuensi 

dari pekerjaan yang dilakukan. Faktor yang paling diperhitungkan dari kegiatan 

membawa beban adalah jarak, semakin jauh jarak yang ditempuh maka semakin 

menurun batasan membawa beban (Astuti, 2017). 

d. Kegiatan pendakian 
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Gambar 2.4  Jalan Pendakian Dari Kawah 

(Sumber: Masrur, 2015) 

 

Pada sebuah jurnal yang ditulis oleh Yucesoy tahun 2015 bahwa kegiatan 

naik turun tangga merupakan hubungan signifikan osteoarthritis knee pada laki-

laki. Dalam 8 jurnal dalam penelitian yang dilakukan oleh Ezzat pada tahun 2014 

tentang hubungan kegiatan naik turun tangga dengan kejadian osteoarthritis knee, 

6 jurnal case control dan 2 cross sectional. Hasilnya 7 jurnal menyatakan andanya 

hubungan kegiatan naik turun tanggan dengan kejadian osteoarthritis knee dan 1 

jurnal menyatakan tidak ada hubungan antara kegiatan naik turun tangga dengan 

kejadian osteoarthritis knee (Ezzat, 2014).  

5. Hubungan Posisi Kerja Terhadap Kejadian Osteoarthritis Knee 

 Posisi tidak ergonomis dalam bekerja dapat mengakibatkan adanya deviasi 

yang signifikan dan dapat mengakibatkan meningkatnya beban kerja otot sehingga 

dibutuhkan tenaga yang lebih besar yang pada akhirnya timbul keluhan pada sistem 
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muskuloskeletal (Nurmianto,2018). Keluhan muskuloskeetal dapat menimbulkan 

kelelahan pada otot karena perpindahan tenaga dari otot ke jaringan tidak maksimal. 

Bekerja dengan postur janggal dapat meningkatkan resiko terkena 

osteoarthritis knee, pekerja yang memiliki kegiatan berjongkok, squatting selama 

bekerja menunjukan hasil tinggi terkena osteoarthritis knee dibandingkan yang tidak. 

Selama melakukan pekerjaan dengan postur janggal permukaan sendi terkena tekanan 

yang berkepanjangan sehingga terjadi ketidak seimbangan pada tekanan di daerah lutut 

yang menyebabkan nyeri pada lutut. Strain yang berulang pada daerah lutut di sendi 

tibio-femoral dan sendi patella femoral selama pergerakan lutut (flexi, extensi) 

memperbesar terjadinya resiko osteoarthritis knee (Al-Dubai et al, 2015).  

6. Analisa Postur Tubuh 

a. REBA(Rapid Entire Body Assessment) 

REBA (Rapid Entire Body Assessment) adalah sebuah metode yang 

digunakan untuk menilai postur kerja dengan penentuan sudut leher, kaki, 

lengan atas, lengan bawah, pergelangan tangan, dan batang tubuh untuk 

mengetahui resiko terjadinya Musculoskeletal Disorder pada pekerja. 

Penilaian postur kerja dengan metode REBA dipengaruhi oleh factor coupling, 

beban eksternal yang ditopang oleh pekerja, dan aktivitas pekerja (Joshi & Lal, 

2014). 
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Gambar2.5 Lembar REBA 

(Sumber: Middlesworth, 2010) 

 

5 langkah penggunaan REBA: 

1) Mengamati tugas 

Bertujuan untuk identifikasi penilaian kerja secara umum dari aspek 

ergonomic, dampak dari tata letak, lingkungan kerja serta faktor-faktor 

resiko lainnya. 

2) Memilih postur untuk penilaian 

Kriteria postur yang dipilih adalah: 

a) Postur yang paling sering diulang 

b) Postur yang lama dipertahankan 

c) Postur yang memiliki ketidaknyamanan 

d) Postur yang memerlukan kekuatan otot paling besar 
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3) Skor postur 

Menggunakan lembar penilaian dan skor tubuh bagian untuk 

menentukan skor postur. Perhitungan dibagi menjadi dua kelompok 

yaitu kelompok A (meliputi batang tubuh, leher, kaki) kelompok B 

(meliputi lengan atas, lengan bawah, pergelangan tangan) 

a) Punggung 

Score pergerakan punggung dan range pergerakannya  

Tabel 2.1 Skore pergerakan punggung 

( Sumber: Aviniaa, 2017 ) 

Pergerakan Score Perubahan Score 

Tegak 1 +1 Jika memutar 

atau miring ke 

samping 
0°-20° Flexi 

0°-20° Extensi 

2 

20°-60° Flexi 3 

>20° Extensi 

>60° Flexi 4 

 

 

Gambar2.6 Range pergerakan punggung (a) Postur tegak (b)Postur 

0°-20° extensi (c) Postur 0°-20° flexi (d) Postur 20°-60° flexi (e) Postur 

>60° flexi 

( Sumber: Aviniaa, 2017 ) 

 

b) Leher 

Score pergerakan leher dan range pergerakannya 

Tabel 2.2 Skore pergerakan leher 

( Sumber: Aviniaa, 2017 ) 

Pergerakan Score  Perubahan Score 

0°-20° Flexi 1 +1 Jika memutar 

atau miring ke 

samping 
>20° Flexi atau 

Extensi 

2 
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Gambar2.7 Range pergerakan leher (a) Postur 0°-20° flexi (b)Postur 

>20° flexi (c)Postur >20° extensi 

( Sumber: Aviniaa, 2017 ) 

 

c) Kaki 

Score pergerakan kaki dan range pergerakannya 

Tabel 2.3 Skore pergerakan kaki 

( Sumber: Aviniaa, 2017 ) 

Pergerakan Score Perubahan Score 

Kaki tertopang, 

bobot tersebar 

merata,jalan atau 

duduk 

1 +1 Jika lutut antara 

30° dan 60° flexi 

+2 Jika lutut >60 

flexi (tidak ketika 

duduk) Kaki tidak tertopang, 

bobot tidak tersebar 

merata/ postur tidak 

stabil 

2 

 

 

Gambar2.8 Range pergerakan kaki (a) Postur kaki tertopang (b) 

Postur kaki tidak tertopang (c) Postur 30°-60° flexi (d) Postur >60° flexi 

( Sumber: Aviniaa, 2017 ) 
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d) Lengan atas 

Score pergerakan lengan atas dan range pergerakannya 

Tabel 2.4 Score pergerakan lengan atas 

( Sumber: Aviniaa, 2017 ) 

Pergerakan Score Perubahan Score 

0°-20° extensi 

0°-20° flexi 

1 +1 Jika posisi 

lengan: abduksi atau 

rotasi 

+1 Jika bahu 

ditinggikan 

-1 Jika bersandar, 

bobot lengan 

ditopang atau sesuai 

gravitasi 

>20° extensi 

20°-45° flexi 

2 

>45°-90° flexi 3 

>90° flexi 4 

 

 

Gambar2.9 Range pergerakan lengan atas (a) Postur 0°-20° flexi atau 

extensi (b) Postur >20° extensi (c) Postur 20°-45° flexi (d) Postur 45°-90° 

flexi (d) Postur >90° flexi 

( Sumber:Aviniaa, 2017 ) 

 

e) Lengan bawah 

Score pergerakan lengan bawah dan range pergerakannya 

Tabel 2.5 Skore pergerakan lengan bawah 

( Sumber: Aviniaa, 2017 ) 

Pergerakan Score 

60°-100° flexi 1 

<60° flexi atau 

>100° flexi 

2 
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Gambar2.10 Range pergerakan lengan bawah (a) Postur 50°-100° 

flexi (b)Postur <60° flexi atau >100° flexi 

( Sumber: Aviniaa, 2017 ) 

 

f) Pergelangan tangan 

Score pergerakan pergelangan tangan dan range pergerakannya 

Tabel 2.6 Score pergerakan pergelangan tangan 

( Sumber: Aviniaa, 2017 ) 

Pergerakan Score Perubahan Score 

0°-15° flexi atau 

extensi 

1 +1 Jika pergelangan 

tangan menyimpang 

atau berputar > 15° flexi atau 

extensi 

2 

 

 

Gambar2.11 Range pergerakan pergelangan tangan (a) 0°-15° flexi 

atau extensi (b) >15° flexi atau extensi 

( Sumber:Aviniaa, 2017 ) 

 

4) Proses skor 

Langkah pertama hitung score tabel A dan  B masing- masing 

kemudian masukkan skor tersebut pada tabel C sehingga mendapatkan 

score C kemudian gabungkan dengan nilai aktivitas sehingga menjadi 

nilai akhir REBA 
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5) Menetapkan nilai REBA 

Skoring risiko menurut REBA: 

a) Skor 1 : Resiko Diabaikan,  

b) Skor 2-3 : Resiko Rendah  

c) Skor 4-7 : Resiko Sedang  

d) Skor 8-10 : Resiko Tinggi 

e) Skor 11-15 : Resiko Sangat Tinggi 

B. Masa Kerja 

1. Definisi 

Masa Kerja adalah jangka waktu seseorang sudah bekerja pada suatu kantor, 

badan, dan sebagainya (KBBI, 2010). 

Masa kerja adalah lamanya seseorang terkena paparan di tempat kerja. 

Semakin lama masa kerja seseorang, semakin lama terkena paparan di tempat kerja 

sehingga semakin tinggi resiko terjadinya penyakit akibat kerja (Tampubolon, 2014). 

Masa kerja dapat menentukan pengalaman seseorang dalam menguasai bidang 

tuganya, semakin lama seseorang bekerja pada suatu organisasi atau suatu tempat, 

maka semakin berpengalaman orang tersebut sehingga ketermapilannya semakin 

meningkat (Handoko, 2007). 

Dalam beberapa jurnal yang dibahas oleh Palmer Keith pada tahun 2012 ada 

perbedaan waktu pemaparan mengenai faktor resiko kerja dengan kejadian 

osteoarthritis knee, tetapi hasil masa kerja >20 tahun memiliki hubungan dan control 

yang baik dengan kejadian osteoarthritis knee dibandingkan dengan masa kerja <10 

tahun .  
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2. Aturan Masa Kerja 

Menurut UU Ketenagakerjaan Pasal 77 ayat (2) UU No.13 Tahun 2003 bahwa 

dalam 1 minggu kerja, biasanya seseorang dapat bekerja naik selama 40-50 jam.  

Untuk 5 hari kerja waktu proporsionalnya adalah 8jam/hari dan untuk 6 hari kerja 

waktu proporsionalnya adalah 7jam/hari. Apabila melebihi waktu tersebut 

kemungkinan untuk terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan bagi tenaga kerja itu 

sendiri dan pekerjaan yang dilakukan. Resiko muskuloskeletal disorder meningkat 

sejalan dengan semakin panjang waktu kerja dalam satu minggu (Sumamur, 2009).  

Lama Kerja pengangkut belerang dalam 1 minggunya yaitu 6 hari. Dalam 1 

hari bekerja rata-rata mereka menghabiskan waktu 8-9 jam/hari. 

Kerusakan pada sendi, ligament dan tendon akan terjadi jika otot menerima 

beban secara statis, berulang dan dalam jangka waktu lama. Faktor penyebab 

terjadinya keluhan muskuloskeletal adalah peregangan otot yang berlebihan, aktivitas 

berulang, sikap kerja tidak alamiah, penyebab sekunder dan penyebab kombinasi 

(Tarwaka, 2010). 

3. Masa Kerja Pengangkut Belerang 

 Para pengangkut belerang rata-rata memulai pekerjaan pada usia remaja, 

mereka menekuni pekerjaan ini secara turun temurun dari keluarga mereka.Mereka 

memulai harinya sebelum matahari terbit sekitar pukul 3 sampai 4 pagi mereka 

berangkat dari rumah mereka menuju tempat penambangan belerang, butuh waktu 

hingga 2 jam lamanya untuk sampai puncak Gunung Ijen jika berjalan dari paltuding 

(titik awal pendakian). Para pengangkut belerang juga harus turun ke kawah untuk 

mulai mengumpulkan belerang 1-3 kali kemudian mereka membawa belerang kembali 

ke puncak setelah dirasa cukup mereka mengangkut belerang menggunakan troli 
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kembali ke paltuding. Para pengangkut belerang menimbang hasil belerang di 

paltuding kemudian memasukkan hasil belerang yang mereka dapat ke mobil truck 

untuk dibawa ke tempat pengolahan belerang. Biasanya mobil truck penjemput tiba 

jam 1 di paltuding. Waktu yang dapat dihabiskan para pengangkut belerang bisa 

mencapai >9jam/hari. Selama bertahun tahun mereka melakukan rutinitas yang sama 

untuk mencari belerang. 

 Pada orang dewasa di Denmark terdapat peningkatan resiko dalam jumlah lama 

kerja pada kejadian osteoarthritis knee terlihat pada mereka yang telah bekerja >10 

tahun dan pada pekerja konstruksi wanita yang telah bekerja >5 tahun mengalami 

peningkatan risiko terkena osteoarthritis knee (Yucesoy, 2015). 

3. Pengukuran Masa Kerja 

 Dari hasil studi pendahuluan diketahui bahwa rata-rata masa kerja pengangkut 

belerang yang berusia >40 tahun sekitar 20 tahun masa kerja. Alat pengukuran masa 

kerja yang digunakan berupa questioner yang berisikan pilihan masa kerja <20 tahun 

atau >20 tahun. Keluhan muskuloskeletal terjadi paling banyak pada masa kerja lebih 

dari 5 tahun dikarenakan terjadi akumulasi cidera-cidera ringan yang dianggap tidak 

penting (Amalia, 2010). 

4. Hubungan Masa Kerja dengan Kejadian Osteoarthritis Knee 

Masa kerja merupakan lama waktu seseorang mulai bekerja dan dihitung mulai 

hari pertama masuk sampai saat penelitian berlangsung (Riningrum & Widowati,  

2016). Apabila aktivitas bekerja dilakukan berkepanjangan maka akan timbul 

gangguan pada daerah tubuh. 
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 Postur yang tidak ergonomis yang dilakukan selama pekerjaan berlangsung 

akan membuat otot, tulang dan ligamet di sekitar sendi lutut berkontraksi maksimal, 

jika hal tersebut terus berlangsung dalam waktu lama maka akan terjadi kelelahan pada 

otot akibat tertumpuknya asam laktat, kelemahan pada ligament, inflamasi pada sendi 

dan selanjutnya menimbulkan osteoarthritis knee (Kurniawidjaja, 2014). 

Osteoarthritis knee merupakan penyakit degeneratif (memerlukan waktu lama untuk 

berkembang). Jadi semakin lama waktu seseorang terpapar dengan faktor risiko, maka 

semakin tinggi peluang untuk terkana osteoarthritis knee (Nursatya, 2008). 

C. Osteoarthritis Knee  

1. Definisi  

Osteoarthritis (OA) merupakan bentuk arthritis yang paling sering ditemukan 

di masyarakat, bersifat kronis, berdampak besar dalam masalah kesehatan masyarakat. 

Osteoarthritis tidak hanya mengenai rawan sendi namun juga mengenai seluruh sendi, 

termasuk tulang subkondral, ligamentum, kapsul dan jaringan synovial serta jaringan 

ikat periartikular. Pada stadium lanjut tulang rawan sendi mengalami kerusakan yang 

ditandai dengan adanya fibrilasi, fissure dan ulserasi yang dalam pada permukaan 

sendi. Osteoarthritis knee dapat menggangu kegiatan sehari-hari dan mengurangi 

kulalitas hidup karena menyebabkan rasa nyeri (Soenarwo, 2011). 
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Gambar 2.12 Osteoarthritis knee 

(Sumber: Sobo, 2017) 

2. Prevalensi 

Insidensi dan prevalensi osteoarthritis knee bervariasi pada masing masing 

negara, tetapi data pada berbagai negara menunjukkan, bahwa  osteoarthritis knee  

adalah yang paling banyak ditemui, terutama pada kelompok usia dewasa dan lanjut 

usia. Prevalensinya meningkat sesuai pertambahan umur (Bethesda, 2013). 

Di Indonesia prevalensi osteoartritis yaitu 68% (usia di atas 65 tahun), 30% 

(pada usia 34-64 tahun), dan 2 % pada usia dibawah 40 tahun (Martono & Panarka 

dalam Juli, 2012). Menurut organisasi kesehatan dunia, prevalensi penderita 

osteoarthritis 151,4 juta jiwa dan 27,4 juta jiwa berada di Asia Tenggara (WHO,2004). 

Dari data penelitian yang dilakukan William pada tahun 2014 ditemukan penderita 

osteoarthritis knee pada laki-laki 25 orang (33,78%) dan pada perempuan 49 orang 

(66,22%). Perempuan cenderung memiliki faktor resiko tinggi terkena osteoarthritis 

knee dibandingkan dengan laki-laki. Rasio penderita perempuan: lali-laki yang terkena 

osteoarthritis knee adalah 1,5:1 sampai 4:1 (William, 2014). 
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3. Patologi Osteoarthritis Knee 

 Pada sendi knee terdapat tulang rawan yang fungsinya melindungi tulang dari 

gesekan antar tulang, meredam getar anatar tulang. Tulang rawan terdiri atas jaringan 

lunak kolagen yang berfungsi menguatkan sendi, proteoglikan untuk membuat 

jaringan tersebut elastis dan cairan yang menjadi bantalan, pelumas dan pemberi 

nutrisi. Karena berbagai faktor resiko yang ada (usia, pekerjaan, IMT) terjadi kikisan 

pada tulang rawan dan cairan pada sendi. Osteoarthritis knee terjadi akibat kondrosit 

gagal mensintesis matriks yang berkualitas dan memelihara keseimbangan antara 

degradasi dan sintesis matriks ekstraselular. Hal tersebut menyebabkan terjadi 

perubahan pada diameter dan orientasi dari serat kolagen yang mengubah biomekanik 

dari tulang rawan sendi. 

 Pada sendi knee terdapat tulang rawan yang fungsinya melindungi tulang dari 

gesekan antar tulang, meredam getar antar tulang. Tulang rawan terdiri atas jaringan 

lunak kolagen yang berfungsi menguatkan sendi, proteoglikan untuk membuat 

jaringan tersebut elastis dan cairan yang menjadi bantalan, pelumas dan pemberi 

nutrisi. Karena berbagai faktor resiko yang ada (usia, pekerjaan, IMT) terjadi erosi 

pada tulang rawan dan cairan pada sendi. Osteoarthritis knee terjadi akibat kondrosit 

gagal mensintesis matriks yang berkualitas dan memlihara keseimbangan antara 

degradasi dan sintesis matriks ekstraselular. Hal tersebut menyebabkan terjadi 

perubahan pada diameter dan orientasi dari serat kolagen yang mengubah biomekanik 

dari tulang rawan sendi. 

 Selain kondrosit, sinoviosit juga berperan pada proses osteoarthritis knee, 

terutama setelah terjadi sinovitis, yang menyebabkan rasa nyeri dan tidak nyaman 

dikarenakan peradangan tersebut menghasilkan matrix metalloproteinases dan 

berbagai sitokin yang akan dilepaskan ke dalam rongga sendi dan merusak matriks 
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rawan sendi serta mengaktifkan kondrosit. Pada akhirnya tulang subkondral juga ikut 

berperan, dimana osteoblast akan terangsang dan menghasilkan enzim proteolitik. 

 Selain kondrosit, sinoviosit juga berperan dalam proses osteoarthritis knee, 

terutama setelah terjadi sinovitis, yang menyebabkan rasa nyeri dan tidak nyaman 

dikarenakan peradangan terebut menghasilkan matrix metalloproteinases dan berbagai 

sitokin yang akan dilepaskan ke dalam rongga sendi dan merusak matriks rawan sendi 

serta mengaktifkan kondrosit. Pada akhirnya tulang subkondral juga ikut berperan, 

dimana osteoblast akan terangsng dan menghasilkan enzim proteolitik. 

4.Biomekanik Knee Joint 

 Biomekanika pada knee joint terjadi karena axis flexi dan extensi yang berada 

pada permukaan sendi yang melewati condyles femoris. Beban yang diterima sendi 

lutut secara biomekanik dalam keadaan normal melalui knee joint bagian medial dan 

otot paha bagian lateral sebagai penyeimbang, sehingga resultan akan jatuh di bagian 

knee (Fitria, 2015). Bagian medial pada sendi lutut normal mendapatkan beban 70% 

dari berat badan seseorang. Hal tersebut terjadi karena lintasan dari vector ground 

force (GRF) pada sendi lutut. Lintasan GRF berjalan melewati bagian medial dan 

posterior lutut. Gerakan yang diciptakan oleh gaya pada sendi lutut ini dibentuk oleh 

gerakan flexi dan adduksi. Pada orang yang terkena osteoarthritis knee akan terjadi 

peningkatan momen aduksi pada knee. 

 Knee merupakan hinge joint menghasilkan gerakan flexi dengan nilai Range of 

Motion normal 130°-140° dengan soft end feel juga posisi hiperekstensi berkisar antara 

5°-10° dalam batas normalnya degan hard end feel (Sugijanto, 2008). 

5. Capsular Pattern Knee 
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 Capsular pattern knee adalah gerakan flexi dan extensi. Polanya gerakan flexi 

knee lebih terbatas dibandingkan gerakan extensi knee. Perbandingan gerakan flexi dan 

extensi 1:10. Range of Motion dipengaruhi oleh pola capsuler, jika timbul 

permasalahan akan terjadi keterbatasan struktur penyusun ligament, cartilage, 

meniscus. Jaringan lain mempengaruhi kerusakan capsular pattern, sehingga capsular 

pattern yang tidak normal yaitu gerakan flexi lebih terbatas dari gerakan extensi dan 

hard end feel seperti membentur sesuatu (Fitria, 2015). 

6. Faktor resiko 

Penyebab penyakit osteoarthritis knee diperkirakan oleh berbagai faktor antara 

lain faktor umur, stress mekanis atau penggunaan sendi lutut yang berlebihan, defek 

anatomic, humoral, genetic, metabolis, traumatik, obesitas, kelainan endokrin, 

kelainan primer persendian dan faktor kebudayaan (Misnadiarly, 2010). Faktor 

tambahan seperti faktor sosial, ekonomi dan psikologi dapat memberi pengaruh pada 

kejadian osteoarthritis knee, keluarga serta lingkungan (Suseno, 2008). 

a. Umur 

Jumlah penderita osteoarthritis knee dan keparahan osteoarthritis knee 

meningkat seiring dengan bertambahnya umur seseorang. Semakin meningkat umur 

seseorang, semakin bertambah rasa nyeri dan keluhan pada sendi. Faktor penyebab 

peningkatan penurunan kelenturan pada sendi, terkikisnya tulang rawan, kelemahan di 

sekitar sendi, dan menurunkan fungsi kondrosit, yang semuanya mendukung 

terjadinya osteoarthritis knee dipengaruhi oleh bertambahnya umur seseorang. 

Mayoritas kelompok usia yang mengalami osteoarthritis knee primer adalah 

56-65 tahun (45,58%). Penelitian Zhang pada tahun 2010 menyatakan bahwa 80% 

penderita osteoarthritis knee adalah berusia diatas 56 tahun (Sonjaya, 2014). Studi lain 
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membuktikan bahwa 65% penderita osteoarthritis knee pada usia >60 tahun (Soeroso, 

2009). 

b.  Berat Badan 

Semakin tinggi berat badan seseorang, semaikn besar kemungkinan seseorang 

menderita osteoarthritis knee. Hal ini disebabkan karena seiring dengan bertambahnya 

berat badan, beban yang diterima oleh sendi pada tubuh semakin besar. Beban yang 

diterima oleh sendi akan memberikan tekanan pada bagian sendi yang berpengaruh 

contohnya pada lutut. 

Penelitian Chingford menyipulkan bahwa semakin berat tubuh akan 

meningkatkan risiko osteoarthritis knee. Kehilangan 5 kg berat badan akan 

mengurangi resiko osteoarthritis knee secara simtomatik pada wanita sebesar 50% 

(Haq, 2003). 

c.  Trauma  

 Trauma pada sendi atau penggunaan sendi secara berlebih. Atlet dan orang 

yang memiliki pekerjaan yang memerlukan gerakan berulang memiliki risiko yang 

lebih tinggi terkena osteoarthritis knee karena mengalami kecederaaan dan 

peningkatan tekanan pada sendi tertentu. Selain itu, terjadi juga pda sendi dimana 

tulang telah retak dan telah dilakukan pembedahan. 

d.  Pekerjaan 

Pada pekerjaan fisik berat banyak didapati penderita osteoarthritis knee, 

terutama yang banyak menggunakan kekuatan yang bertumpu pada knee. Pada pekerja 

kuli pelabuhan, petani, penambang prevalensi kejadian lebih tinggi dibandingkan 
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dengan pekerjaan yang tidak banyak membebani sendi lutut seperti pekerja bagian 

administrasi (Sonjaya, 2014). 

e.  Merokok 

Pada sebuah penelitian menemukan adanya hubungan signifikan antara 

kebiasaaan merokok dengan keluhan otot terkait pekeraan yang memerlukan gerakan 

otot yang besar. Kebiasaan merokok dapat menurunkan kapasitas paru sehingga 

penyerapan oksigen dalam darah menurun sehingga pembentukan energy terhambat, 

asam laktat menumpuk di otot sehingga timbul nyeri dan kelelahan (Tarwaka, 2010). 

7. Tanda dan Gejala Klinis 

a. Nyeri sendi  

Keluhan ini merupakan keluhan utama pasien. Berkurang pada saat sedang 

istirahat dan bertambah nyeri ketika sedang beraktivitas. Terdapat gerakan tertentu dan  

terkadang dapat menimbulkan rasa nyeri yang melebihi gerakan lain. Perubahan ini 

dapat ditemukan meski osteoarthritis knee masih tergolong dini (secara radiologis) 

(Soeroso, 2006). 

Kartilago tidak mengandung serabut saraf dan kehilangan kartilago pada sendi 

tidak diikuti degan timbulnya nyeri. Sehingga dapat diasumsikan nyeri yang timbul 

ada osteoarthritis knee berasal dari luar kartilago (Felson, 2008). Didapat bahwa 

sumber dari rasa nyeri yang timbul diduga berasal dari peradangan sendi (sinovitis), 

efusi sendi, dan edema sumsum tulang belakang hasil tersebut terlihat pada 

pemeriksaan dengan menggunakan MRI (Felson, 2008). 

Rasa nyeri juga dapat dirasakan akibat adanya Osteofit. Ketika osteofit tumbuh, 

terjadi proses inervasi neurovascular yang menembus bagian dasar tulang hingga ke 
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bagian kartilago dan menuju osteofit yang sedang berkembang. Hal ini yang 

menyebabkan timbulnya nyeri (Felson 2008).  

Nyeri juga dapat timbul dari bagian luar sendi, termasuk pada bagian bursae 

di sekat sendi. Sumber nyeri yang umum di lutut adalah akibat dari anserine bursitis 

dan sindrom iliotibial band (Felson, 2008). 

b. Hambatan gerakan sendi  

Gangguan hambatan gerak biasanya semakin bertambah berat secara perlahan 

sejalan dengan pertumbuhan rasa nyeri (Soeroso, 2006). 

c.  Kaku pagi  

Kaku pagi adalah salah satu gejala khas yang biasanya terjadi pada pagi hari, 

dan terjadi dalam waktu 30 menit, hal ini dapat terjadi karena extremitas tidak 

digunkan selama tidur, rasa kaku pada pagi hari secara bertahap akan hilang (Sinusas, 

2012). 

Rasa kaku pada sendi dapat timbul setelah pasien berdiam diri atau setelah 

tidak melakukan banyak gerakan, seperti duduk di kursi atau duduk di mobil dalam 

waktu yang cukup lama, bahkan setiap bangun tidur pada pagi hari (Soeroso, 2006).  

d.  Krepitasi  

Krepitasi atau bunyi pada tulang yang timbul pada sendi yang sakit. Gejala ini 

umum dijumpai pada pasien osteoarthritis knee. Pada awalnya hanya berupa perasaan 

akan adanya sesuatu yang patah atau remuk. Seiring dengan perkembangan penyakit, 

krepitasi dapat terdengar hingga jarak tertentu (Soeroso, 2006).  

e. Pembesaran sendi (deformitas)  
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Pada sendi yang terkena yaitu lutut dalam waktu perlahan mengalami 

pembesaran (Soeroso, 2006).  

f.  Pembengkakan sendi yang asimetris  

Pembengkakan sendi dapat timbul dikarenakan terjadi efusi pada sendi yang 

biasanya tidak banyak (< 100 cc) atau karena adanya osteofit, sehingga bentuk 

permukaan sendi berubah (Soeroso, 2006). 

g. Tanda-tanda peradangan 

Sinovitis biasanya terlihat pada orang yang terkena osteoarthritis knee, 

sinovitis menyebabkan munculnya tanda radangan pada sendi yaitu adanya gangguan 

gerak, nyeri tekan, rasa hangat yang merata, dan warna kemerahan. Biasanya tanda-

tanda ini tidak mencolok dan timbul pada perkembangan penyakit yang lebih jauh. 

Gejala ini sering dijumpai pada osteoarthritis knee (Soeroso, 2006). 

h.   Deformitas 

 Terdapat deformitas pada keadaan varus dan valgus yang disebabkan 

kontraktur kapsul sendi dan sendi instability pada osteoarthritis knee (Porter, 2003). 

8. Diagnosa Medis 

Kriteria diagnosis osteoarthritis knee menggunakan kriteria klasifikasi Altman 

( 1987, dalam Fadhilah, 2016 ) seperti tercantum pada tabel berikut ini 
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Tabel 1.7 Kriteria osteoarthritis knee kriteria Altman 1987 

( Sumber: Fadhilah, 2016 ) 

Klinik Klinik dan 

Laboratorium 

Klinik dan Radiografi 

Nyeri lutut + minimal 3 dari 6 

kriteria 

 Umur> 50 tahun 

 Kaku pagi < 30 menit  

 Krepitus 

 Nyeri tekan 

 Pembesaran tulang 

 Tidak panas pada 

perabaan  

 

 

 

 

 

Sensitivity 92% 

Specificity 75%  

Nyeri lutut + minimal 5 

dari 9 kriteria 

 Umur > 50 tahun 

 Kaku pagi < 30 

menit 

 Krepitus 

 Nyeri tekan 

 Pembesaran 

tulang 

 Tidak panas 

pada perabaan 

 LED < 1 : 40 

 Analisis cairan 

sendi normal 

Sensitivity 91% 

Specificity 86% 

Nyeri lutut + minimal 1 

dari 3 kriteria 

 Umur > 50 tahun 

 Kaku pagi < 30 

menit 

 Krepitus + 

Osteofit 

 

 

 

 

 

 

 

Sensitivity 95% 

Specificity 86% 

 

9. Tes Khusus 

a. Ballotement test 

Posisikan kaki pasien extensi kemudian kosongkan recessus suorapatelaris 

dengan menekan bagian atas lutut sementara tangan satunya menekan patella 

kearah bawah, dalam keadaan norma patella tidak bergerak jika ditekan kearah 

bawah, jika terjadi efusi maka posisi patella seperti melayang dan memantul 

jika ditekan ke bawah (Redyantoro, 2013)  

b. Zohlen Sign 

Bertujuan mengetahui adanya kerusakan pada kartilago. Caranya posisikan 

pasien terlentang kemudian posisi kaki extensi knee lalu palpasi pada daerah 

medial dan lateral keaarah proximal. Hal tersebut menyebabkan retropatellar 

atau nyeri peripatellar yang mengindikasi adanya osteoarthritis knee (Buckup, 

2004) 
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D.Pengangkut Belerang Gunung Ijen 

1. Sejarah 

Gunung Ijen adalah Gunung api aktif berjenis stratovolcano yang terletak di 

perbatasan antara Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten, Jawa Timur, Indonesia. 

Gunung ini memiliki ketinggian 2.443 mdpl dengan koordinat 8,058°LS 114,242°BT. 

Danau Ijen (2.145 mdpl) berada dalam kawah gunung Ijen. Dengan diameter 1 

kilometer dan kedalaman 200 meter, danau berwarna tosca ini menampung air hampir 

40 juta meter kubik air belerang. Danau hijau ini dikelilingi oleh pabrik belerang hidup 

yang terus terbentuk meski sudah puluhan tahun ditambang (Endropoetro, 2015). 

 

Gambar2.13 Pengangkut Belerang 

(Sumber: Endropoetro, 2015) 

 

Menurut catatan sejarah, sumber belerang cair ini di pinggir danau sudah mulai 

ditambang sejak zaman pemerintahan Hindia-Belanda. Dengan menangkap semburan 

gas belerang dari sumbernya ke dalam pipa-pipa besi yang dipasang sambung-

menyambung menjulur ke bawah. Dengan proses sublimasi ini menghasilkan belerang 

https://id.wikipedia.org/wiki/Gunung_berapi
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Banyuwangi
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bondowoso
https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Timur
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Mdpl
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=id&pagename=Gunung_Ijen&params=8.058_S_114.242_E_type:mountain
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cair yang keluar dari mulut-mulut pipa. Cairan belerang akan segera membeku terkena 

udara dingin, membentuk padatan berwarna kuning terang (Endropoetro, 2015). 

Dari hasil Tanya jawab kepada pengangkut belerang, bahwa pekerjaan sebagai 

penambang belerang telah dilakukan oleh warga sekitar gunung ijen sejak turun 

temurun. Dengan peralatan sederhana sepeti linggis, 2 keranjang bamboo yang 

disambungkan dengan bamboo panjang untuk tempat belerang. Para penambang 

berangkat dari paltuding ke tempat pengambilan belerang dengan jarak 3km. 

Kemudian mereka harus menuruni kawah yang jaraknya kurang lebih 700m, jalan 

menuju kawah tidak mudah jalannya sempit dan curam belum lagi mereka harus 

mencium bau sulfur yang menyengat. Para penambang biasanya bisa membawa 

belerang 40- 100 kg setiap angkutya dan dalam satu hari mereka bisa mengangkut 1-3 

kali. 

  

 


