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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Konsep Posisi Kerja 

1. Definisi 

Posisi kerja adalah postur yang dibentuk secara alamiah oleh tubuh 

pekerja yang berinteraksi dengan kebiasaan kerja maupun fasilitas yang 

digunakan dalam sebuah pekerjaan. Dengan demikian rancangan sebuah 

posisi kerja dan fasilitas kerja yang ergonomis perlu di sediakan untuk 

mencegah keluhan penyakit akibat posisi kerja serta memberikan 

kenyamanan dan dapat meningkatkan produktivitas dalam bekerja (Siska 

dan  Teza, 2012). 

Postur kerja merupakan titik penentu dalam menganalisa 

keefektifan dari suatu pekerjaan. Jika postur yang di lakukan oleh pekerja 

sudah baik atau ergonomi maka hasil yang di dapatkan oleh pekerja akan 

baik dan jika sebaliknya apabila postur yang di lakukan oleh pekerja buruk 

atau tidak ergonomic maka hasil dari pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan 

yang di harapkan (Sulaiman dan Sari, 2016). 

2. Posisi Kerja Normal 

a. Definisi 

Posisi kerja yang ergonomis adalah posisi kerja yang baik. 

Ergonomi sendiri adalah penyerasian antara pekerja, jenis pekerjaan, 

dan lingkungan. Lebih jauh lagi ergonomi adalah ilmu tentang 

hubungan di antara manusia, mesin yang digunakan, dan lingkungan 

kerjanya (Agustin, 2013). 
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Ada beberapa hal yang harus diperhatikan berkaitan dengan sikap 

tubuh dalam melakukan pekerjaan, yaitu : 

1) Semua pekerjaan hendaknya dilakukan dalam sikap duduk atau 

sikap berdiri secara bergantian. 

2) Semua sikap tubuh yang tidak alami harus dihindarkan. 

Seandainya hal ini tidak memungkinkan, hendaknya diusahakan 

agar beban statis diperkecil. 

3) Tempat duduk harus dibuat sedemikian rupa, sehingga tidak 

membebani melainkan dapat memberikan relaksasi pada otot 

yang tidak digunakan untuk bekerja dan tidak menimbulkan 

penekanan pada bagian paha (Agustin, 2013). 

b. Ergonomi 

Menurut Fatimah, (2012) ergonomi adalah istilah dari bahasa 

yunani yang terdiri dari kata “ergon” dan “nomos” yang arti ringkasnya 

adalah suatu aturan atau norma dalam system kerja. Apabila pekerjaan 

atau aktivitas yang dilakukan tidak secara ergonomis, ini akan 

mengakibatkan ketidak nyamanan kerja. Tarwaka, (2004) dalam 

Fatimah, (2012) mengemukakan bahwa “ergonomi” adalah kemampuan 

untuk menerapkan informasi menurut karakter manusia, kapasitas dan 

keterbatasannya terhadap desain pekerjaan, mesin dan sistemnya, 

ruangan kerja dan lingkungannya, sehingga manusia dapat hidup dan 

bekerja secar sehat, aman, nyaman dan efisien. 

Penerapan ergonomi yang tepat diharapkan akan terjadi proses 

kerja yang efektif, nyaman, aman, sehat dan efisien (ENASE). Konsep 
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yang tepat untuk mendukung efisiensi dan keselamatan dalam 

pengunaanya harus sesuai dengan sarana yang ditentukan. Konsep 

tersebut adalah desain untuk reliabilitas, kenyamanan, lamanya waktu 

pemakaian, kemudahan dalam pemakaian, dan efisiensi dalam 

pemakaian. Ergonomi memberikan peranan penting dalam 

meningkatkan faktor keselamatan, kesehatan kerja dan dapat pula 

berperan  sebagai desain pekerjaan pada suatu organisasi, misalnya 

adalah penentuan pada jumlah jam istirahat, pemilihan jadwal 

pergantian waktu kerja (shift kerja), meningkatkan variasi pekerjaan 

dan lain-lain. Aktivitas rancang bangun (disain) ataupun rancang ulang 

yang disesuaikan dengan kemajuan teknologi dan juga anatomy, 

psysiology, industrial medicine merupakan penerapan ergonomi yang 

pada umumnya dilakukan (Anggraini, 2015). 

Postur kerja yang tidak ergonomis biasanya terjadi pada tenaga 

kerja yang memaksa sehingga menyebabkan tenaga kerja lebih cepat 

mengalami kelelahan dan secara tidak langsung dapat menyebabkan 

tambahan beban kerja. Jika dapat menerapkan posisi kerja yang 

ergonomis akan mengurangi masalah kesehatan yang berkaitan dengan 

postur kerja, mengurangi beban kerja dan secara signifikan mampu 

mengurangi kelelahan serta memberikan rasa nyaman kepada tenaga 

kerja turtama pada pekerja yang monoton dan berlangsung lama, 

dampak yang didapat jika tidak menerapkan ergonomis maka akan 

menimbulkan ketidak nyamanan serta munculnya rasa sakit pada bagian 

tubuh tertentu (Jalajuwita dan Paskarini, 2015). 
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c. Tujuan Ergonomi 

Menurut Marras dan Karwowski, (2006) dalam Simanjuntak, 

(2017) secara spesifik bidang ergonomi memiliki tujuan, yaitu: 

1) Meningkatkan produktivitas pekerja baik secara individu 

maupun berkelompok. 

2) Meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja bagi 

pekerja saat berada di lingkungan kerja. 

3) Mengurangi waktu kerja yang hilang akibat kecelakaan 

ataupun keadaan sakit. 

4) Meningkatkan kualitas kerja dan meminimalkan kejadian 

cacat bagi para pekerja. 

d. Sikap kerja duduk  

Posisi duduk merupakan aktivitas sehari-hari yang sering di 

lakukan, sangatlah penting untuk mengetahui posisi duduk yamg benar 

agar tulang punggung tetap sehat. Menurut  Oktaria, (2016)  dalam 

artikel yang berjudul “Posisi Duduk yang Benar dan Sehat Saat 

Bekerja” beberapa tips yang dapat dilakukan jika  sedang duduk adalah 

: 

1) Duduk tegak dengan punggung lurus dan bahu kebelakang. 

Paha menempel di dudukan kursi dan bokong harus 

menyentuh bagian belakang kursi. Tulang punggung 

memiliki bentuk yang sedikit melengkung ke depan pada 

bagian pinggang, sehingga dapat diletakkan bantal untuk 

menyangga kelengkungan tulang punggung tersebut. 

https://www.klikdokter.com/me/salma.klikdokter
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2) Pusatkan beban tubuh pada satu titik agar seimbang. 

Usahakan jangan sampai membungkuk. Jika diperlukan, 

kursi dapat ditarik mendekati meja kerja agar posisi duduk 

tidak membungkuk. 

3) Untuk mengetahui posisi terbaik saat duduk, pertama 

duduklah di ujung belakang kursi, kemudian membungkuklah 

dalam-dalam. Lalu angkatlah tubuh sambil membuat 

lengkungan dengan pusat di pinggang sejauh mungkin 

kedepan. Kemudian kendurkan posisi tersebut ke belakang 

sekitar 10-20 derajat. Itulah posisi duduk terbaik. 

4) Posisi lutut mempunyai peranan penting juga. Untuk itu 

tekuklah lutut hingga sejajar dengan pinggul. Usahakan untuk 

tidak menyilangkan kaki. 

5) Bagi yang bertubuh mungil atau menggunakan sepatu hak 

tinggi yang merasa dudukan kursinya terlalu tinggi, 

penggunaan pengganjal kaki juga membantu menyalurkan 

beban dari tungkai. 

6) Jika ingin menulis tanpa meja kerja, gunakanlah pijakan di 

bawah kaki namun posisi kaki tetap sejajar dengan lantai. 

Akan tetapi hal ini sebaiknya tidak dilakukan terlalu lama 

karena akan membuat tulang ekor menahan sebagian beban 

yang berasal dari paha. 

7) Usahakanlah istirahat setiap 30-45 menit dengan cara berdiri, 

peregangan sesaat, atau berjalan-jalan di sekitar meja kerja 
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untuk mengembalikan kesegaran tubuh agar dapat tetap 

berkonsentrasi dalam bekerja. 

8) Tangan dibuat senyaman mungkin di atas meja, namun 

jangan lupa untuk mengistirahatkan lengan dan siku. Jika 

diperlukan, dapat menggunakan sandaran tangan untuk 

membantu mengurangi beban pada bahu dan leher agar tidak 

mudah lelah. 

9) Jika ingin mengambil sesuatu yang berada disamping atau di 

belakang, jangan memuntir punggung. Putarlah keseluruhan 

tubuh sebagai satu kesatuan. 

e. Sikap Kerja Berdiri 

Menurut artikel Safety Sign Indonesia, (2015) ada beberapa hal 

yang dapat dilakukan untuk mengurangi resiko berdiri terlalu lama, 

dengan cara sebagai berikut:  

1) Jika memungkinkan, seorang pekerja dapat mengubah posisi 

kerja secara teratur, sehingga mengurangi posisi statis dalam 

waktu yang lama, dan pekerja dapat bergerak secara fleksibel.  

2) Lantai kerja dilapisis alas yang berbahan empuk untuk 

mengurangi kelelahan saat berdiri terlalu lama.  

3) Gunakan alas kaki yang nyaman atau pas dengan ukuran dan 

tidak mengubah bentuk kaki. jika seorang pekerja dituntut 

menggunakan sepatu bertumit, disaankan untuk menggunakan 

tinggi hak di bawah 5 CM.  
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4) Jika lantai licin, gunakan sepatu anti slip agar tidak mudah 

tergelincir saat beraktivitas.  

5) Lakukan peregangan secara teratur, setiap 30 menit atau 1 jam 

sekali. Peregangan dilakukan untuk mengurangi tekanan pada 

kaki, bahu, leher dan kepala. 

6) Usahakan duduk disela-sela waktu kerja atau saat jam istirahat.  

3. Posisi Kerja Penambang belerang 

Salah satu posisi yang di lakukan penambang belerang untuk 

melakan aktivitas penambangan belerang adalah mendorong troli, 

mendorong merupakan aktivitas yang bertujuan untuk memindahkan 

benda atau barang (Belerang) dengan menekan kea rah yang berlawan dari 

dari posisi tubuh dengan usaha atau kekeutan yang keluar dari tubuh.. 

Kegiatan menarik kebalikan dengan itu (OSHA, 2007 dalam Sirajudin, 

2017). 

Dalam proses penambangan para penambang harus berjalan kaki 

dari puncak menuruni sejauh tiga kilometer, dengan mendorong gerobak 

berisi belerang. 

 
 

Gambar 2.1. Mendorong  

(Sumber : Ratri, 2017) 
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4. Analisa Postur Tubuh 

Rapid Entire Body Assessment (REBA) adalah sebuah metode 

yang dapat digunakan serta dikembangkan dalam bidang ergonomi 

untuk menilai posisi kerja secara keseluruhan pada tubuh yaitu leher, 

punggung, lengan, pergelangan tangan dan kaki  seorang operator. 

Yang mempengaruhi metode ini adalah faktor coupling, tubuh yang 

memopang beban eksternal serta aktivitas pekerja (Atamney, 2000 

dalam Hutomo, et al. 2013). 

Skor REBA dihitung secara manual dilakukan dengan cara 

pengambilan data postur tubuh pekerja dengan menggunakan video atau 

kamera, penentuan sudut-sudut dari postur tubuh pekerja, penentuan 

berat beban, dan pengolahan data REBA. Pengolahan data REBA 

memerlukan beberapa tahapan yaitu menggolongkan skor sudut tubuh, 

menghitung skor pada bagian A dengan tabel A dan menghitung skor 

pada bagian B dengan Reba B, menambahkan skor A dengan skor 

beban dan menambahkan skor B dengan skor kopling, mencari skor C 

dengan menggunakan tabel C, dan menambahkan skor C dengan skor 

aktivitas (Hutomo, et al. 2013). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Lembar Kerja REBA 

Sumber : ( REBA Employee Assestment Worksheet, 2004 dalam Rahman, 2017) 
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B. Konsep Masa Kerja 

1. Definisi 

Masa kerja adalah lamanya waktu orang bekerja pada suatu 

kantor, instansi dan sebagainya. Masa kerja adalah waktu yang telah 

dijalani oleh seroang pegawai selam menjadi tenaga kerja pada suatu 

perusahaan. Seseoang bisa mendapatkan pengalaman kerja diperoleh 

dai pekerjaan yang dilakukan selama rentang waktu tertentu. Dengan 

masa kerja karyawan dapat memperoleh pengalaman kerja, 

pengetahuan dan keterampilan kerja seorang karyawan. Pengalaman 

kerja mengajarkan seseorang memiliki sikap kerja yang terampil, 

cepat, mantab, tenang, dapat menganalisa kesulitan dan siap 

mengatasinya. Untuk meningkatkan produktivitas kerja seseorang 

yaitu dengan sifat baik dalam diri seseorang yang berpengalaman. 

Indikator yang diukur pada masa kerja adalah lamanya waktu teknisi 

bekerja yang diukur dalam satuan bulan, mulai dari awal masuk 

bekerja sampai penelitian ini diadakan (Hermanto, 2012). 

2. Katagori Masa Kerja 

Menurut Tulus dalam Nurrahman, (2016) masa kerja 

dikategorikan menjadi 3 :  

a. Masa kerja baru : < 6 tahun  

b. Masa kerja sedang : 6-10 tahun  

c. Masa kerja lama : > 10 tahun  
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Lama kerja dapat dapat menggambarkan pengalaman seseorang 

dalam menguasai bidang tugasnya. Pada umumnya, pekerja dengan 

pengalaman kerja yang banyak tidak memerlukan bimbingan 

dibandingkan dengan pekerja dengan masa kerja sedikit (Hamida 

dalam Nurrahman, 2016). 

Masa kerja adalah faktor yang berkaitan dengan lamanya 

seseorang bekerja di suatu tempat. Terkait dengan hal tersebut, low 

back pain merupakan penyakit kronis yang membutuhkan waktu lama 

untuk berkembang dan bermanifestasi (Andini, 2015). 

3. Analisa Masa Kerja 

1. Questionnaire 

Angket atau Questinnaire merupakan suati teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi 

seperangkat pertanyaan atau pernyataan yang tertulis kepada 

responden yang telah dipilih untuk menjawab pertanyaan yang 

telah diberikan. Questinnaire merupakan cara pengumpulan data 

yang efisien. Questionnaire berupa pertanyaan/pernyataan 

diberikan kepada responden secara langsung (Sigiono, 2004 dalam 

Harnyata, 2008). 

Questionnaire digunakan untuk mendapatkan infirmasi 

secara pribadi misalnya sikap, opini, harapan dan keinginan 

responden. Idealnya seorang responden diharapkan mau mengisi 

atau memiliki motivasi untuk menyeleaikan pertanyaan dan 

pernyataan yang tercantum pada kuesioner penelitian. Tahap 
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berikutnya tentang wujud Questionnaire penelitian yang baik perlu 

diketahui terlebih dahulu sebelumnya. Untuk itu perlu dibahas 

beberapa prinsip penyusunan Questionnaire, yang bertitik tolak 

dari variabel yang akan diteliti (Pudjihastuti, 2010). 

C. Low Back Pain 

1. Definisi 

Low back pain (LBP) atau nyeri punggung bawah (NPB) 

merupakan masalah kesehatan yang sangat umum di dunia, masalah ini 

juga yang menyebabkan aktivitas yang dilakukan menjadi terbatas dan 

ketidakhadiran  kerja. Individu yang mengalami nyeri punggung dapat 

menyebabkan semua hal yang dilakukan tidak produktif dan beban 

besar yang berpengaruh bagi individu, masyarakat, keluarga 

masyarakat maupun pemerintah, namun masalah nyeri punggung ini 

tidak menyebabkan kematian (Patrianingrum, et al. 2015). 

Low back pain adalah rasa nyeri yang biasanya terdapat pada 

bagian bawah tulang belakang. Terletak di antara dasar tulang iga 

dengan bagian atas tungkai bawah. Keluhan ini merupakan hal yang 

dapat timbul karena berbagai penyebab. Jika seseorang mengalami 

Low Back Pain gejala yang sering timbul yaitu, tumpul, nyeri yang 

mendalam, rasa kaku, menetap dan menjalar ke bagian bawah oantat, 

tugkai, dan kaki. Nyeri yang sering muncul pada strain (gangguan 

nyeri punggung yang terjadi karena otot dan ligamen tertarik saat 

menggangkat benda, atau gerakan yang tiba-tiba) atau cedera yang 



23 

 

 

nyata dan kadang juga muncul secara perlahan (Agustini, 2006 dalam 

Maizura, 2015).  

Low back pain mekanik merupakan istilah yang digunakan 

untuk nyeri bagian posterior trunkus antara batas bawah rongga dada 

(batas costae terbawah) dan lipatan glutealinferior, yang tidak 

mengarah kepada kausa tunggal (kelainan patologik tertentu, seperti 

infeksi, neoplasma/tumor, osteoporosis, fraktur) dan terjadi akibat 

struktur anatomik normal punggung bawah (khususnya otot-otot 

punggung bawah) yang digunakan secara berlebihan (Sinaki dan 

Mokri, 2000 dalam Ramadhani, 2011). 

2. Etiologi Low back pain mekanik  

Etiologi dari LBP mekanik dibagi menjadi 2 kategori, yaitu : 

a. Mekanik statik 

Deviasi sikap atau postur tubuh dalam posisi statis 

(duduk atau berdiri) yang menyebabkan peningkatan sudut 

lumbosakral (sudut antara segmen vertebra L5 dan S1 yang 

normalnya sebesar 300 – 400) atau peningkatan lengkung 

lordotik lumbal dalam waktu cukup lama, serta menyebabkan 

pergeseran titik pusat berat badan yang normalnya berada di 

garis tengah sekitar 2,5cm di depan segmen vertebra S2. 

Peningkatan sudut lumbosakral dan pergeseran titik pusat berat 

badan tersebut akan menyebabkan peregangan pada ligamen 

dan kontraksi otot-otot yang berusaha untuk mempertahankan 

postur tubuh yang normal, akibatnya dapat terjadi strain atau 



24 

 

 

sprain pada ligamen dan otot-otot di daerah punggung bawah 

yang menimbulkan nyeri (Santoso, 1992 dalam Ramadhani, 

2011). 

b. Mekanik dinamik 

Terjadinya stress atau beban mekanik abnormal 

(overuse) pada struktur jaringan (ligamen dan otot) di daerah 

punggung bawah saat melakukan gerakan. Stress atau beban 

mekanik tersebut melebihi kapasitas fisiologik dan toleransi 

otot atau ligamen di daerah punggung bawah. Gerakan-gerakan 

yang tidak mengikuti mekanisme normal dapat menimbulkan 

LBP mekanik, gerakan kombinasi (terutama fleksi dan rotasi) 

dan repetitif, terutama disertai dengan beban yang berat 

(Santoso, 1992 dalam Ramadhani, 2011). 

3. Patofisiologi Low Back Pain Mekanik 

Pada kasus LPB mekanik, aktivasi nosireseptor disebabkan oleh 

rangsang mekanik, yaitu penggunaan otot yang berlebihan (overuse). 

Pengunaan otot yang berlebihan dapat terjadi pada saat tubuh 

dipertahankan dalam posisi statik atau postur yang salah untuk jangka 

waktu yang cukup lama di mana otot-otot di daerah punggung akan 

berkontraksi untuk mempertahankan postur tubuh yang normal, atau 

pada saat aktivitas yang menimbulkan beban mekanik yang berlebihan 

pada otot-otot punggung bawah, misalnya mengangkat beban-beban 

yang berat dengan posisi yang salah (tubuh membungkuk dengan lutut 

lurus dan jarak beban ke tubuh cukup jauh). Penggunaan otot yang 



25 

 

 

berlebihan ini menimbulkan iskemia dan inflamasi. Setiap gerakan otot 

akan menimbulkan nyeri sekaligus akan menambah spasme otot. 

Karena terdapat spasme otot, lingkup gerak punggung bawah menjadi 

terbatas. Mobilitas lumbal menjadi terbatas, terutama untuk gerakan 

membungkuk (fleksi) dan memutar (rotasi). Nyeri dan spasme otot 

seringkali membuat individu takut menggunakan otot-otot 

punggungnya untuk melakukan gerakan pada lumbal. (Meliala 2003 

dalam Ramadhani, 2011).  

4. Faktor Risiko  

Menurut Hadyan, (2015) terdapat tiga faktor besar yang 

menyebabkan terjadinya LBP akibat pekerjaan yaitu faktor pekerjaan 

dalam hal ini termasuk faktor risiko tempat kerja seperti sikap tubuh, 

posisi tubuh, desain tempat kerja, repetisi, lama kerja, pekerjaan statis, 

dan pekerjaan yang memaksakan tenaga. Selain itu, terdapat faktor 

individu seperti masa kerja, usia, jenis kelamin, posisi kerja, kebiasaan 

merokok dan obesitas dan faktor lingkungan seperti getaran dan 

temperatur ekstrim.  

a. Faktor Individu  

1) Usia  

Keluhan ini jarang di jumpai pada kelompok umur 

0-10 tahun, hal ini mungkin berhubungan dang beberapa 

factor etiologic tertentu yang sering di jumpai pada 

kelompok umur yang lebih tua. Biasanya nyeri di jumpai 
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pada dekade kedua dan insidensi terbersar pada dekade 

kelima. (Winata, 2015). 

Menurut Andini, (2015) Sejalan dengan 

meningkatnya usia akan terjadi degenerasi pada tulang dan 

keadaan ini mulai terjadi disaat seseorang berusia 30 tahun. 

Pada usia 30 tahun terjadi degenerasi yang berupa 

kerusakan jaringan, penggantian jaringan menjadi jaringan 

parut, pengurangan cairan. Hal tersebut menyebabkan 

stabilitas pada tulang dan otot menjadi berkurang. Semakin 

tua seseorang, semakin tinggi risiko orang tersebut tersebut 

mengalami penurunan elastisitas pada tulang yang menjadi 

pemicu timbulnya gejala low back pain. 

2) Jenis Kelamin  

Menurut Hadyan (2015) Laki-laki dan wanita 

memiliki risiko yang sama terhadap keluhan nyeri pinggang 

sampai umur 60 tahun, tetapi pada kenyataannya keluhan 

lebih sering terjadi pada wanita, misalnya pada saat 

mengalami siklus menstruasi. Selain itu proses menopause 

juga dapat menyebabkan kepadatan tulang berkurang akibat 

penurunan hormon estrogen sehingga memungkinkan 

terjadinya nyeri pinggang. 

3) Indeks Massa Tubuh  

Indeks Massa Tubuh (IMT) merupakan kalkulasi 

angka dari berat dan tinggi badan seseorang. Nilai IMT 



27 

 

 

didapatkan dari berat dalam kilogram dibagi dengan 

kuadrat dari tinggi dalam meter (KG/M2). Panduan terbaru 

dari WHO tahun 2000 mengkategorikan indeks masa tubuh 

untuk orang Asia dewasa menjadi underweight (IMT 

<18.5), normal range (IMT 18.5-22.9) dan overweight 

(IMT ≥23.0). Overweight dibagi menjadi tiga yaitu at risk 

(IMT 23.0-24.9), obese 1 (IMT 25-29.9) dan obese 2 (IMT 

≥ 30.0) (Andini, 2015). 

Menurut Purnamasari, (2010) menyatakan bahwa 

seseorang yang overweight lebih berisiko 5 kali menderita 

LBP dibandingkan dengan orang yang memiliki berat 

badan ideal. Ketika berat badan bertambah, tulang belakang 

akan tertekan untuk menerima beban yang membebani 

tersebut sehingga mengakibatkan mudahnya terjadi 

kerusakan dan bahaya pada stuktur tulang belakang. Salah 

satu daerah pada tulang belakang yang paling berisiko 

akibat efek dari obesitas adalah verterbrae lumbal.  

Peningkatan Indek massa tubuh (IMT) dapat 

menyebabkan berbagaimacam terjadinya low back pain, 

mekanis pertama adalah terjadinya cidera secara tidak 

sengaja, kedua adalah overweight dan obesitas 

menyebabkan peradangan yang bersifat kronik, 

meningkatkan produksi sitokin proinflamasi dan reaktan 

fase akut yang dapat menyebabkan nyeri, ketiga adanya 
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hubungan yang kuat antara nyeri punggung bawah dengan 

hipertensi dan disiplidemia, keempat overweight dan 

obesesitas berhubungan dengan degenerasi tulang, 

mobilitas tulang belakang berkurang dengan adanya 

peningkatan berat badan. (Maulana, et al. 2016) 

4) Aktivitas Fisik  

Sikap tubuh yang salah merupakan penyebab 

timbulnya nyeri punggung bawah yang jarang di sadari oleh 

penderitanya seperti duduk, berdiri, tidur dan mengankat 

beban berat dan posisi yang salah dapat memicu nyeri 

pinggang, misalnya, pada pekerja pada karyawan kantor 

yang terbiasa duduk dengan posisi yang tidak ergonomis 

atau seorang mahasiswa yang seringkali membungkuk saat 

menulis, posisi berdiri yang salah yaitu berdiri dengan 

membungkuk atau menekuk ke arah posterior, posisi tidur 

yang tidak menopang tulang belakang, posisi mengangkat 

beban dari posisi berdiri langsung membungkuk untuk 

mengambil beban merupakan posisi yang salah, seharusnya 

beban itu diangkat setelah jongkok terlebih dahulu lalu 

berdiri. Selain sikap tubuh yang salah yang seringkali 

menjadi kebiasaan, aktifitas beberapa berat seperti 

melakukan aktivitas dengan posisi berdiri lebih dari 1 jam 

dalam sehari, melakuakan aktivitas dengan posis duduk 

yang monoton lebih dari 2 jam sehari, berjalan lebih dari 
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3,2 km dalam sehari dapat juga menimbulkan resiko nyeri 

pinggang (Winata, 2014). 

5) Riwayat Penyakit Terkait Rangka dan Riwayat Trauma  

Postur yang bervariasi dan abnormalitas 

kelengkungan tulang belakang merupakan salah satu faktor 

risiko adanya keluhan low back pain. Orang dengan kasus 

spondylolisthesis akan lebih berisiko low back pain pada 

jenis pekerjaan yang berat, tetapi kondisi seperti ini sangat 

langka. Kelainan secara struktural seperti spina bifida 

acculta dan jumlah ruas tulang belakang yang abnormal 

tidak memiliki konsekuensi. Perubahan spondylitic 

biasanya memiliki nilai risiko yang lebih rendah. Riwayat 

terjadinya trauma pada tulang belakang juga merupakan 

faktor risiko terjadinya low back pain karena trauma akan 

merusak struktur tulang belakang yang dapat 

mengakibatkan nyeri yang terus menerus (Andini, 2015). 

6) Kebiasaan Merokok  

Hubungan yang signifikan anatara kebiasaan 

merokok dengan keluhan otot pinggang, terutama pekerjaan 

yang memerlukan pengerahan  otot, karena nikotin pada 

rokok menyebabkan berkurangnya asupan darah ke 

jaringan, merokok juga dapan menyebabkan berkurangnya 

kandungan mineral dalam tulang sehngga menyebabkan 
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nyeri akibat terjadinya keretakan dan kerusakan tulang 

(Hadyan, 2015). 

7) Masa kerja 

Masa kerja merupakan akumulasi aktivitas kerja 

seseorang yang dilakukan dalam jangka waktu yang 

panjang. Apabila aktivitas tersebut dilakukan terus menerus 

dalam jangka waktu bertahun-tahun tentunya dapat 

mengakibatkan gangguan pada tubuh. Masa kerja 

menyebabkan beban statik yang terus menerus dan pekerja 

yang tidak memperhatikan faktor-faktor ergonomi maka 

akan menimbulkan keluhan low back pain (Ayuningtyas, 

2012).  

b. Faktor Kerja  

Pada pakerja ada beberapa factor yang 

mempengaruhi terjadinya low back pain yaitu, Faktor 

resiko di tempat kerja yang banyak menyebabkan gangguan 

otot rangka terutama pada pekerja fisik berat, penangan dan 

pengangkatan barang, gerakan yang berulang, posisi atau 

sikap tubuh selama bekerja, gataran dan kerja statis, 

sehingga faktor pekerjaan sangat di perlukan untuk 

meninjau keluhan low back pain (Winata, 2014). 

1) Beban kerja  

faktor lain yang mepengaruhi pekerja adalah 

beban kerja, Beban kerja adalah beban aktivitas fisik, 
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mental, sosial yang diterima oleh seseorang yang harus 

diselesaikan dalam waktu tertentu, sesuai dengan 

kemampuan fisik, maupun keterbatasan pekerja yang 

menerima beban tersebut (Andini, 2015). 

Baban kerja pekerja dapat terjadi dalam tiga 

kondisi. Pertama, beban kerja sesuai dengan porsinya. 

Kedua beban kerja yang terlalu berat. Ketiga beban 

kerja yang terlalu rendah. Dalam kondisi beban yang 

terlalu berat atau ringan dapat menyebabkan in-efisiensi 

kerja. Beban kerja yang terlalu rendah berarti terjadi 

kelebihan pekerja, sehingga terjadi in-efisien dalam 

biaya. Sedangakan beban kerja terlalu tinggi beberti 

pekerja yang di perkerjakan sedikit, sehingga 

menimbulkan kelelahan dan berdapak pada kondisi 

kesehatan para pekerja. Sehingga di perlukan 

penyusuian antara jumlah pekerja dengan beben kerja 

setiap pekerja (Astianto dan Suprihhadi, 2015). 

2) Posisi kerja  

Salah faktor terjadinya low back pain adalah 

posisi kerja yang tidak baik atau tidak ergonomis. 

Menurut Koesyanto, (2013) jenis alat dan sarana kerja 

yang kurang baik atau kurang nyaman sering 

menimbulkan masalah-masalah kesehatan pada pekerja 

yang mengunakannya, jika di gunakan terus menerus 
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dalam jangka waktu yang lama akan menimbulkan efek 

negative pada kesehatan yang memicu timbulnya 

penyakit akibat kerja. 

Posisi tubuh fleksi, ektensi dan rotasi punggung 

saat bekerja akan menjadi lemah sehingga 

menyebabkan lordosis yang berlebihan.. secara 

anatomis lordosis yang berlebihan pada lumbal akan 

menyebabakan penyempitan saluran atau menekan saraf 

tulang belakang dan penonjolan ke belakang dari ruas 

tulang rawan (discus intervertebralis). Hal inilah yang 

penyebabkan low back atau nyeri punggung bawah 

(Rinaldi, et al. 2015). 

3) Repetisi  

Repetisi adalah pengulangan gerakan kerja 

dengan pola yang sama. Frekuensi gerakan yang 

terlampau sering akan mendorong fatigue dan 

ketegangan otot tendon. Ketegangan otot tendon dapat 

dipulihkan apabila ada jeda waktu istirahat yang 

digunakan untuk peregangan otot. Dampak gerakan 

berulang akan meningkat bila gerakan tersebut 

dilakukan dengan postur janggal dengan beban yang 

berat dalam waktu yang lama. Frekuensi terjadinya 

sikap tubuh terkait dengan berapa kali repetitive motion 

dalam melakukan pekerjaan. Keluhan otot terjadi 
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karena otot menerima tekanan akibat beban terus 

menerus tanpa memperoleh kesempatan untuk relaksasi 

(Andini, 2015). 

4) Peregangan Otot yang Berlebihan 

Peregangan otot yang berlebihan (over exertion) 

pada umumnya sering dikeluhkan oleh pekerja dimana 

aktivitas kerjanya menuntut pengerahan tenaga yang 

besar seperti aktivitas mengangkat, mendorong, 

menarik dan menahan beban yang berat. Peregangan 

otot yang berlebihan ini terjadi karena pengerahan 

tenaga yang diperlukan melampaui kekuatan optimum 

otot. Apabila hal serupa sering dilakukan, maka dapat 

mempertinggi risiko terjadinya keluhan otot, bahkan 

dapat menyebabkan terjadinya cedera otot skeletal 

(Tarwaka, et al. 2004 dalam Sirajudin, 2017 ). 

5) Durasi  

Durasi adalah jumlah waktu terpajan faktor 

risiko. Durasi didefinisikan sebagai durasi singkat jika 

kurang dari 1 jam per hari, durasi sedang yaitu 1-2 jam 

per hari dan durasi lama yaitu lebih dari 2 jam per hari. 

Durasi terjadinya postur janggal yang berisiko bila 

postur tersebut dipertahankan lebih dari 10 detik. Risiko 

fisiologis utama yang dikaitkan dengan gerakan yang 

sering dan berulang-ulang adalah kelelahan otot. 
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Selama berkontraksi otot memerlukan oksigen, jika 

gerakan berulang-ulang dari otot menjadi terlalu cepat 

sehingga oksigen belum mencapai jaringan maka akan 

terjadi kelelahan otot (Andini, 2015). 

c. Faktor Lingkungan  

1) Kebisingan 

Kebisingan dalam lingkungan kerja juga bisa 

mempengaruhi performa kerja. Kebisingan secara tidak 

langsung dapat memicu dan meningkatkan rasa nyeri 

LBP yang dirasakan pekerja karena bisa membuat 

stress pekerja saat berada di lingkungan kerja yang 

tidak baik (Nurrahman, 2016). 

2) Getaran 

Getaran dapat menimbulkan keluhan LBP 

ketika seseorang menghabiskan waktu lebih banyak di 

kendaraan atau lingkungan kerja yang memiliki bahaya 

getaran. Getaran merupakan faktor resiko yang 

signifikan untuk terjadinya low back pain. Selain itu, 

getaran dapat menyebabkan kontraksi otot meningkat 

dan menyebabkan peredaran darah tidak lancar, 

penimbunan asam laktat meningkat dan akhirnya 

timbul rasa nyeri (Nurrahman, 2016). 
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5. Klasifikasi Low Back Pain  

Menurut Huldani, (2012) nyeri punggung dapat bersifat 

akut atau kronik, nyerinya berlangsung terus menerus atau hilang 

timbul, nyerinya menetap di suatu tempat atau dapat menyebar ke 

area lain. Nyeri punggung dapat bersifat tumpul, atau tajam atau 

tertusuk atau sensasi terbakar. Nyerinya dapat menyebar sampai 

lengan dan tangan atau betis dan kaki, dan dapat menimbulkan 

gejala lain selain nyeri. Gejalanya dapat berupa perasaan geli atau 

tersetrum, kelemahan, dan mati rasa. 

a. Nyeri punggung dapat dibagi secara anatomi yaitu:  

1) nyeri leher.  

2) nyeri punggung bagian tengah. 

3) nyeri punggung bagian bawah. 

4) nyeri pada tulang ekor. 

b. Nyeri punggung dapat dibagi berdasarkan penyebabnya, yaitu :  

1) Nyeri lokal, yang disebabkan oleh regangan struktur yang 

sensitive terhadap nyeri yang menekan atau mengiritasi 

ujung saraf sensoris. Lokasi nyeri dekat dengan bagian 

punggung yang sakit. 

2) Nyeri alih ke bagian punggung, dapat ditimbulkan oleh 

bagian visceral abdomen atau pelvis. Nyeri ini biasanya 

digambarkan sebagai nyeri abdomen atau pelvis tetapi 

dibarengi dengan nyeri punggung dan biasanya tidak 
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terpengaruh dengan posisi tubuh tertentu. Pasien dapat juga 

mempermasalahkan nyeri punggungnya saja. 

3) Nyeri yang berasal dari tulang belakang, dapat timbul dari 

punggung atau dialihkan ke bagian bokong atau tungkai. 

Penyakit yang melibatkan tulang belakang lumbal bagian 

atas dapat menimbulkan nyeri alih ke regio lumbal, pangkal 

paha, atau paha bagian atas. Penyakit yang melibatkan 

tulang belakang lumbal bagian bawah dapat menimbulkan 

nyeri alih ke bagian bokong, paha bagian belakang, atau 

betis dan tungkai (jarang). Injeksi provokatif pada struktur 

tulang belakang bagian lumbal yang sensitif terhadap nyeri 

dapat menimbulkan nyeri tungkai yang tidak mengikuti 

distribusi dermatomal. Nyeri sclerotomal ini dapat 

menjelaskan kasus nyeri di bagian punggung dan tungkai 

tanpa adanya bukti penekanan radix saraf. 

4) Nyeri punggung radikular biasanya bersifat tajam dan 

menyebar dari tulang punggung region lumbal sampai 

tungkai sesuai daerah perjalanan radix saraf. Batuk, bersin, 

atau kontraksi volunteer dari otot abdomen (mengangkat 

barang berat atau pada saat mengejan) dapat menimbulkan 

nyeri yang menyebar. Rasa nyeri dapat bertambah buruk 

dalam posisi yang dapat meregangkan saraf dan radix saraf. 

Saraf femoral (radix L2, L3, dan L4) melewati paha bagian 

depan dan tidak akan teregang dengan posisi duduk. 
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Gambaran tentang nyeri saja biasanya tidak bisa digunakan 

untuk membedakan nyeri sklerotomal dan radikulopati. 

5) Nyeri yang berhubungan dengan spasme otot, walaupun tak 

jelas, biasanya dikaitkan dengan banyak gangguan tulang 

belakang. Spasme otot biasanya dikaitkan dengan postur 

abnormal, otot paraspinal yang teregang, dan rasa nyeri 

yang tumpul. 

c. Menurut panduwinata, (2014) low back pain di klasifikan 

menjadi tiga yaitu akut, subakut, kronik : 

1) Low back pain akut yaitu di mana onsetnya kurang adari 6 

minggu. 

2) Low back pain subakut dimana onsetnya lebih dari 6 minggu 

dan kurang dari 3 bulan. 

3) Low back pain kronik yaitu dimana onsetnya lebih dari 3 

bulan. 

6. Pemeriksaan Low Back Pain 

a. Anamnesis 

Perlu diketahui beberapa hal sebagai berikut pada saat 

anamnesis (Sirajudin, 2017). : 

1) Awitan 

Penyebab terjadinya low back pain yang mendadak atau 

tiba-tiba adalah adanya posisi mekanis, adanya penyebab 

mekanis ini dapat menimbulkan terjadinya robekan otot, 

peregangan fasia atau iritasi permukaan sendi. 
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2) Waktu dan frekuensi serangan 

Nyeri punggung bawah atau low back pain yang 

diakibatkan oleh sebab mekanik berlangsung beberapa hari 

sampai beberapa bulan. 

3) Tempat dan penyebaran 

Nyeri punggung bawah atau low back pain akibat gangguan 

mekanis terutama terjadi di daerah lumbosakral. Nyeri yang 

menyebar ke tungkai bawah mengarah keiritasi akar saraf. 

4) Faktor yang memperberat dan memperingan keluhan 

Pada lesi mekanis keluhan menurun ketika beristirahat dan 

bertambah ketika melakukan aktivitas. 

5) Kualitas atau intensitas 

Harus dibedakan mana yang lebih dominan antara nyeri 

punggung bawah dengan nyeri tungkai. Nyeri yang di 

dominasi pada tungkai menunjukkan adanya radikulopati. 

Bila di dominasi pada nyeri punggungn bawah dari pada 

nyeri tungkai biasanya tidak menunjukkan adanya suatu 

kompresi radiks. Gejala nyeri punggung bawah yang sudah 

lama dan intermiten dengan diselingi oleh periode tanpa 

gejala merupakan gejala khas dari suatu nyeri punggung 

bawah yang terjadinya secara mekanis (Meliala, 2003 

dalam Sirajudin, 2017). 
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b. Pemeriksaan fisik 

1) Inspeksi 

Gerakan aktif dari pasien harus dinilai, 

diperhatiakan, gerakan mana yang menimbulkan nyei dan 

juga bentuk Columna vertebralis, menurunnya lordosis dan 

adanya skoliosis. Hal ini dapat di sebabkan oleh spasme 

otot paravertebralis (Lubis, 2003 dalam Sirajudin, 2017). 

2) Palpasi 

Adanya nyeri (tenderness) pada kulit bisa 

menunjukkan adanya kemungkinan suatu keadaan 

psikologis yang rendah. Kadang-kadang bisa ditentukan 

letak segmen yang menyebabkan nyeri dengan menekan 

pada ruangan intervertebralis atau dengan jalan 

menggerakkan ke kanan ke kiri prosesus spinosus sambil 

melihat respons pasien. Pada spondilolistesis yang berat 

dapat diraba adanya ketidak-rataan pada palpasi di 

tempat/level yang terkena. Penekanan dengan jari jempol 

pada prosesus spinalis dilakukan untuk mencari adanya 

patah atau fraktur pada vertebra. Pemeriksaan fisik yang 

lain memfokuskan pada kelainan neurologis (Lubis, 2003 

dalam Sirajudin, 2017). 
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c. Pemeriksaan Khusus 

Beberapa pemeriksaan dan tes provokasi yang dapat 

membantu menegakkan diagnosa nyeri punggung bawah atau 

low back pain antara lain  :  

1) Tes Laseque 

Pasien di minta untuk tidur terlentang, salah satu 

tungkai di minta untuk di angkat ke atas lurus, sedangkan 

tungkai lainnya dlama keadaan lurus tidak terangkat, bila 

ditemukan respon nyeri saat tungkai di naikkan sebelum 70 

derajat maka tes dinyatakan positif, hasil positif 

menunjukkan adanya rangsangan pada nervus ischiadicus 

(Suarsyaf, 2012).  

 

 

Gambar 2.2. Test Laseque 

(Sumber : Suarsyaf, 2012) 

 

2) Test Patrick dan Kontra Patrick 

Pemeriksaan Patrick dan Kontra Patrick 

Pemeriksaan ini dilakukan untuk menyingkirikan nyeri dari 

daerah sakro-iliaka pada pemeriksaan Patrick, pasien 

diminta tidur terlentang kemudian dilakukan tindakan 

fleksi, abduksi, dan eksorotasi pada kedua tungkainya. 
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Gabungan gerakan ini akan menyebabkan regangan pada 

sendi panggul Apabila ada tanda patologis di daerah 

ipsilateral, akan timbul nyeri pada daerah bokong atau 

penjalaran nervus ischiadicus. Hasil disebut positif bila 

ditemmkan respon nyeri saat dilakulan pemenksaan 

tersebut Sedangkan ,pada pemeriksaan kontra Patrick, 

pasien masih terlentang kemudian dilakukan tindakan 

fleksi, abduksi, dan endorotasi Bila ada tanda patologis 

pada sakro-iliaka, akan timbul nyeri pada daerah bokong 

atau penjalaran nervus ischiadicus. Hasil disebut positif bila 

timbul nyeri (Suarsyaf, 2012). 

 
 

Gambar : 2.3. Tes Patrick  

(Sumber : Harsono, 2009 dalam Wijayanti, 2017). 

 

d. Pemeriksaan penunjang 

1) X-ray 

X-ray adalah gambaran radiologi yang 

mengevaluasi tulang, sendi, dan luka degeneratif pada 

spinal. Gambaran X-ray sekarang sudah jarang dilakukan, 
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sebab sudah banyak peralatan lain yang dapat 

meminimalisir waktu penyinaran sehingga efek radiasi 

dapat dikurangi. X-ray merupakan tes yang sederhana, dan 

sangat membantu untuk menunjukan keabnormalan pada 

tulang. Seringkali X-ray merupakan penunjang diagnosis 

pertama untuk mengevaluasi nyeri punggung, dan biasanya 

dilakukan sebelum melakukan tes penunjang lain seperti 

MRI atau CT scan. Foto Xray dilakukan pada posisi 

anteroposterior (AP), lateral, dan bila perlu oblique kanan 

dan kiri (Huldani, 2012). 

 
 

Gambar 2.4. Pemeriksaan X-ray  

(Sumber : Bull & Archard 2007 dalam Wijayanti, 2017) 

 

2) Myelografi 

Myelografi adalah pemeriksan X-ray pada spinal 

cord dan canalis spinal. Myelografi merupakan tindakan 

invasif, yaitu dengan menyuntikkan cairan kontras ke 

kanalis spinalis, sehingga struktur bagian dalamnya dapat 
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terlihat pada layar fluoroskopi dan gambar X-ray. 

Myelogram digunakan untuk diagnosa pada penyakit yang 

berhubungan dengan diskus intervertebralis, tumor spinalis, 

atau untuk abses spinal (Huldani, 2012). 

 
 

Gambar 2.5. Pemeriksaan myelografi  

(Sumber : Bull & Archar 2007 dalam Wijayanti, 2017) 

 

3) Computed Tomography Scan (CT- scan) dan Magnetic 

Resonance Imaging (MRI ) CT-scan merupakan tes yang 

tidak berbahaya dan dapat digunakan untuk pemeriksaan 

pada otak, bahu, abdomen, pelvis, spinal, dan ekstemitas. 

Gambar CT-scan seperti gambaran X-ray 3 dimensi. MRI 

dapat menunjukkan gambaran tulang belakang yang lebih 

jelas daripada CT-scan. Selain itu MRI menjadi pilihan 

karena tidak mempunyai efek radiasi. MRI dapat 

menunjukkan gambaran tulang secara sebagian sesuai 

dengan yang dikehendaki. MRI dapat memperlihatkan 

diskus intervertebralis, nerves, dan jaringan lainnya pada 

punggung (Huldani, 2012). 
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7. Analisa Low Back Pain 

Nordic Body Map alat pengukuran untuk mengukur rasa sakit 

atau nyeri pada otot para pekerja dan mengetahui letak rasa sakit 

ketidaknyamanan pada tubuh pekerja (Crawford, 2007 dalam 

Octaviani 2017). Melalui Nordic  Body  Map   dapat  diketahui  posisi 

otot  yang  mengalami  keluhan dengan tingkat keluhan (Corlett,  1992 

dalam Priyadi, 2011).  Melihat  dan  menganalisis  peta  tubuh  seperti  

pada Gambar  dibawah ini,  maka  dapat diestimasi jenis  dan  tingkat  

keluhan  otot skeletal  yang dirasakan  oleh  pekerja. Cara  ini  sangat  

mudah  namun  kurang  teliti  karena mengandung subjektivitas yang 

tinggi. 

 
 

Gambar 2.6. Nordic Body Map 

(Sumber : Krisdianto, 2010 dalam Octaviani,2017) 
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D. Penambanga Belerang Gunung Ijen 

1. Sejarah Penambangan 

Kawasan Gunung Ijen merupakan kawasan vulkanik yang 

terletak di Provinsi Jawa Timur. Kawasan Gunung Ijen ini berada pada 

perbatasan 2 kabupaten yaitu, di Kecamatan Licin, Kabupaten 

Banyuwangi dan Kecamatan Sempol, Kabupaten Bondowoso. 

Kawasan ini berjarak sekitar 33 KM dari Banyuwangi dengan posisi 

geografi sekitar 8°2’30”LS-8°5’30”LS dan 114°12’30”BT-

114°16’30”BT. Ijen merupakan kawasan Gunung api berkawah 

dengan ketinggian danau kawah mencapai 2.145 MDPL dan tepi 

kawahnya mencapai 2.386 MDPL (Abidin, et al, 2007 dalam 

Khoiriyah, 2015). Aktivitas vulkanik yang menghasilkan senyawa 

belerang dalam jumlah yang banyak serta fenomena blue fire yang 

menarik terdapat di dalam danau kawah (Sankhyaadi, 2014 dalam 

Khoiriyah, 2015). 

Awal penambangan belarang di Kawah Ijen dimulai pada tahun 

1968, Penambangan itu dilakukan sekitar 15 orang penambang dengan 

harga jual belerang per kilonya Rp 2,-. Penambangan belerang ini 

masih terus dilakukan hingga sekarang dengan harga jual belerang per 

kilo Rp 500. Pada tahun 1970 yang terlibat dalam penambangan 

belerang sekitar 25 orang dan penambangan tersebut dilakukan oleh 

CV. Argomulyo yang mempunyai tempat belum permanen di Desa 

Tamansari dan tahun 1973 CV. Argomulyo berubah menjadi PT. 

Candi Ngrimbi hingga saat ini. Pendapatan penambang belerang untuk 
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tiap harinya berbeda-beda tergantung berapa kali mereka mengangkut 

belerang dan beban yang diangkut oleh penambang tetapi rata-rata 

setiap harinya penambang memperoleh pendapatan antara Rp 25.000 

sampai dengan Rp 40.000. dengan harga belerang per kilogramnya saat 

ini 500 rupiah dan setiap bulannya penambang belerang dapat 

mengantongi pendapatan kurang lebih sekitar 1.000.000 rupiah. 

(Kurniawan, 2008) Pengoperasian tambang belerang ini membuat 

masyarakat sekitar yang sebelumnya merupakan petani berpindah mata 

pencaharian menjadi penambang belerang. (Rizanti, 2007 dalam 

Khoiriyah, 2015) 

Gunung Ijen merupakan penghasil belerang dalam jumlah yang 

cukup besar, informasi dari pengelola Taman Nasional Alas Purwo, 

yang saat itu masih membawahi antara lain kawasan Kawah Ijen, 

bahwa sedikitnya 14 ton belerang setiap hari berhasil ditambang yang 

merupakan sekitar 20% dari total cadangan belerang (Wittiri dan 

Sumarti, 2011). 

2. Proses Penambangan Belerang 

Proses penambangan belerang di Kawah Ijen masih 

dilakukan secara tradisional dengan menggunakan tenaga manusia 

atau manual tanpa menggunakan teknologi canggih (Dewi, et al. 

2014). Para penambang belerang ini mengambil belerang dari dasar 

kawah, di sini asap cukup tebal, namun dengan peralatan penutup 

hidung sekadarnya seperti sarung, mereka tetap mencari lelehan 

belerang, lelehan belerang diperoleh dari pipa yang menuju sumber 
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gas vulkanik yang mengandung sulfur. Gas ini dialirkan melalui pipa 

lalu keluar dalam bentuk lelehan belerang berwarna merah, dan 

setelah membeku belerang akan berwarna kuning, Setelah belerang 

dipotong, para penambang akan memikul belerang tersebut melalui 

jalan setapak menuju paltuding atau tempat pelelangan belerang, 

beban yang dipikul cukup berat antara 80 hingga 100 kg  (Yudha, 

2017). Para penambang harus berjalan kaki dari puncak menuruni 

sejauh sejauh tiga kilometer, dulu mereka harus berjalan kaki dengan 

membawa atau memikul belerang menuruni gunung, Tetapi sejak 

beberapa tahun lalu dari puncak mereka bisa mengangkut belerang 

dengan menggunakan gerobak (Lestari, 2016).  


