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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

  Kabupaten Lumajang merupakan salah satu daerah penghasil pasir 

terbesar di pulau jawa khususnya di Provinsi Jawa Timur, banyak 

masyarakat lumajang bekerja sebagai penambang pasir sebagai mata 

pencahariannya, para penambang mengambil pasir masih secara 

tradisional yaitu menggunakan alat yang dirancang khusus menyerupai 

cangkul. Profesi menambang dilakukan oleh berbagai macam usia mulai 

dari remaja hingga para lansia. Luas Kabupaten Lumajang 1.790,90 km2 

(Badan Pusat Statistik, 2015). Dalam melaksanakan pekerjaan menambang 

setiap pekerja harus menjaga kesehatan tubuhnya, menurut WHO 

(WorldHealth Organization) sehat merupakan keadaan fisik, mental dan 

sosial yang merupakan satu kesatuan sejahtera dan bukan hanya terbatas 

dari penyakit maupun cacat. Hal ini membuktikan bahwa untuk 

menungjang produktifitas, kesehatan mempunyai peran penting dalam 

hidup seseorang (Nazrul dan Muin, 2017). Kesehatan dan keselamatan 

kerja (K3) dalam bekerja harus lebih diperhatikan, karena di Indonesia 

kurang di kenal masyarakat, hal ini terlihat diberbagai tempat industri 

maupun lokasi pertambangan yang kurang memperhatikan masalah 

kesehatan dan keselamatan kerja pada pekerjanya (Rinaldi Dkk, 2015). 

Tubuh manusia diprogramkan untuk bisa melakukan segala 

aktivitas dalam pekerjaan sehari-hari hampirseparuh bobot berat dalam 
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tubuh manusia adalah masa otot. Manusia dimungkinkan bisa melakuka 

suatu aktivitas atau suatu pekerjaan.Jikaotot mendapatkan beban yang 

statis secara continue dengan kedudukan yang salah dan dalam 

kurunwaktu yang lama bisa mengakibatkan suatu gangguan pada bagian-

bagian otot skeletal. Gangguan yang sering dirasakan pada bagian otot 

skeletal baik gangguan sangat ringan maupun gangguan yang sangat berat 

disebut sebagai Musculoskeletal Disorder (MSDs). 

Studi mengenai Musculoskeletal Disorders(MSDs) pada beragam 

industri menunjukan bahwa keluhan otot yang sering dirasakan pekerjan 

yaitu otot-otot leher, lengan, bahu, tangan,jari-jari, punggung, pinggang 

dan otot-otot bagian bawah kebanyakan kejadian musculoskeletal tidak 

mengakibatkan ketidak sempurnaan tapi menyebabkan gangguan aktivitas 

kerja. Disamping itu menurut pendapat beberapa ahli, aspek individu 

seperti umur, jenis kelamin, aktivitas fisik, kekakuan fisik dan barometer 

tubuh juga dapat menjadi akibat timbulnya keluhan sistem 

musculoskeletal.Secaraetimologi (bahasa) Musculoskeletal diambil dari 

dua kata yaitu musculo yang artinya otot dan skeletal yang artinya  tulang. 

Sistem musculoskeletal sendiri bekerja membuat gerakan dan tindakan 

sacara semitris. Pembentuk rangka manusia terdiri dari tulang-tulang yang 

menopang tubuh manusia adalah tulang anggota gerak tengkorak, dan 

tulang badan(Nurmianto,2004).  

Kebanyakan penyakit yang timbul akibat kerja yang banyak yaitu 

salah satunya adalah Musculoskeletal diserdors (MSDs). Kejadian 

gangguan musculoskeletal seperti Low Back Pain (LBP),Carpal Tunnel 
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Syindrome (CTS), tennis elbow, dan Cervic Spindolisis sangat sering 

dialami oleh manusia. Selama lebih dari 50 tahun, dalam study ditemukan 

bahwa 50% populasi mendapatkan nyeri dibagian lengan, pundak, leher 

dan lengan. Gangguan muskuloskeletal yang timbul dapat merupakan 

akibat dari pekerjaan yang dilakukan (Bridger,1995). 

NIOSH (1997) Musculoskeletal disorders (MSDs) adalah 

sekelompok keadaan patologis yang mempengaruhi fungsi normal dari 

jaringan halus sistem musculoskeletal yang mencakup tendon,otot, saraf 

dan struktur penyokong seperti discus interverbral. Pada beberapa negara 

memiliki istilah MSDs berbeda-berbeda, misalnya seperti di Amerika di 

istilahkan dengan nama Cumulative Trauma Disorders (CTDs), di 

Australia dan Inggris disebut dengan nama Repetitif Strain Injury (RSI), 

sedangkan di Skandinia dan Jepang dikenal dengan sebutan Occupational 

Cervicubrachial Disorders (OCD). Sebutan lain berbedayang beredar 

yaitu Overuse Syndrome (OS), (Pheasant, 1991 dalam Fuady, 2013). Studi 

tentang MSDs telah dilakukan pada berbagai macam jenis industri, dari 

beberapa hasil studi tersebut menyatakan bahwa keluhan yang sering 

dirasakan adalah otot rangka (skeletal) yang mecakup otot – otot bahu, 

leher, tangan, lengan, pinggang, jari, punggung, dan otot – otot sisi bawah 

tubuh lainnya (Tarwaka dkk, 2004 dalam Fuady, 2013).  

Fokus penelitian dari MSDs adalah leher, bahu, punggung, lengan 

bagian atas, lengan bagian bawah, pergelangan tangan, dan kaki. MSDs 

pada awalnya menyebabkan gangguan tidur, mati rasa/sensasi terbakar 

pada tangan, kekakuan atau bengkak, nyeri pada pergelangan tangan, 
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lengan, siku, leher, atau punggung yang diikuti dengan rasa tidak nyaman, 

rasa tegang yang menekan rasa sakit kepala yang berkaitan dengan 

penyakit, kering, gatal, atau nyeri mata, penglihatan yang buram/gada, rasa 

kaku atau nyeri, gemetar, kesemutan, kram,  pucatdan lemahnya daerah 

yang terserang, menurunnya kemampuan tangan dalam menggenggam dan 

gerakan pada bahu, punggung/leher, yang pada akhirnya, menyebabkan 

seseorang tidak mampu untuk megkoordinasi dan menggerakan 

ekstremitas. Sehingga dapat dilihat bahwa MSDs akan memicu 

menurunnya produktifitas kerja dan efisiensi kerja (Humantech, 1995 

dalam Fuady, 2013).  

Shoulder pain adalah rasa sakit yang timbul  di sekitar bahu. 

Shoulder pain dapat berasal dari sandi atau berasal dari salah satu bagian 

otot ,ligamen atau tendon yang membentuk struktur tubuh. Shoulder pain 

biasanya memburuk dengan aktivitas atau gerakan penggunaan bahu 

yangover load. Hal ini identik dengan orang yang memiliki pekerjaan 

yang berat serta orang yang berolahraga. Sebuah study di united kingdom  

menemukan bahwa setiap tahun, paling tidak 1% dari total populasi pergi 

ke dokter dengan  keluhan shoulder pain . penelitian lain di united 

kingdom menunjukan bahwa dari semua pasien yang menderitan shoulder 

pain. Menurut DEPKES pada tahun 2005 menuturkan bahwa40,5% 

gangguan kesehatan yang di alami oleh pekerja di sebabkan oleh 

pekerjaannya snediri dan 16% diantaranya mengalami gangguan 

Musculoskeletal Disorder (MSDS) termasuk bahu.  
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Penyebab utama gangguan kerja pada usia produktif adalah Nyeri 

muskuloskeletal. Shoulder pain merupakan pemicu terbanyak ketiga 

penyakit nyeri muskuloskeletal setelah Cervical Pain dan Low Back Pain 

(LBP). Di Eropa, indensi komulatif diperkirakan  7% - 25% dengan 

puncak indindensi pada umur 42-46 tahun (Roy dan Dahlan, 2003). 

Shoulder pain banyak ditemukan di masyarakat, menyerang  

kurang lebih  15-30 % populasi dewasa. Ada bermacam-macam penyebab 

shoulder pain, misalnya sendi glenohumeral, akromioklavikula yang 

mengalami degeneratif dan penyakit inflamasi seperti artritis rematoid 

serta jaringan penyokongnya (Richard dkk, 2004). 

Ada 6 wilaya kecamatan yang berada di sepanjang pantai selatan 

yang merupakan tempat penambangan pasir besi, wilaya tersebut yaitu; 

Tempusari, Candipuro, Kunir, Tempeh, Pasiriandan Yosowilangun. Ada 

beberapa perusahaan tambang yang mengeksploitasi tambang pasir di 

Lumajang seperti perusahaan,PT. ANTAM (Aneka Tambang) dan IMMS 

(Indo Mining Modern Sejahtera). Pasir Besi Lumajang merupakan salah 

satu tambang pasir terluas di Indonesia yang luasnya mencapai 60 hektar 

yang memiliki kandungan biji besi 30-40 % bahkan di beberapa wilayah 

mencapi 60%(Rahayu, 2015). 

Hasil studi awal yang dilakukan peneliti pada penambang pasir di 

Kalimujur sebanyak 8 orang yang diwawancara menyatakan mengalami 

shoulder pain.Aktivitaskerja yang dilakukan secara manual adalah dengan 

cara menyaring pasir, mengumpulkan pasir halus dan mengangkut pasir ke 

dalam truk pengangkut. 



6 
 

 

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas maka peneliti tertarik 

untuk meneliti tentang hubungan beban kerja dan lama kerja terhadap 

resiko shoulder pain pada penambang pasir di Kalimujur Kabupaten 

Lumajang.  

B. Rumusan Masalah  

Apakah ada hubungan beban kerja dan masa kerja terhadap resiko 

terjadinya shoulder pain pada penambang pasir di Kalimujur kabupaten 

Lumajang? 

C. Tujuan penelitian 

1. Tujuan umum: 

 Mengetahui hubungan beban kerja dan masa kerja terhadap resiko 

terjadinya shoulder pain pada penambang pasir Kalimujur kabupaten 

Lumajang. 

2. Tujuan khusus 

a) Mengidentifikasi beban kerja pada penambang pasir diKalimujur 

kabupaten Lumajang. 

b. Mengindentifikasi masa kerja pada penambang pasir di Kalimujur 

kabupaten Lumajang. 

c. Menganalisa hubunganmasa kerja dan beban kerja terhadap resiko 

terjadinya shoulder pain pada penambang pasir diKalimujur 

kabupaten lumajang. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi akademisi 



7 
 

 

Dapat digunakan sebagai tambahan ilmu pengatahuan untuk 

kepentingan perkuliahan khususnya di bidang kesehatan dan juga sebagai 

sumber atau dasar dalam penelitian lanjut bagi mahasiswa yang ingin 

menelitih lebih lanjut mengenai penelitian ini. 

2. Bagi praktisi 

d. Digunakan sebagai sarana untuk menerapkan dan mengembangkan 

ilmu yang secara teoritis diperoleh diperkuliahan serta untuk 

meningkatkan atau penambahan pengetahuan dalam bidang ilmu 

kesehatan 

e. Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi bagi penelitian 

mengenai beban kerja dan masa kerja baik dan pengetahuan 

pencegahan shoulder pain sehingga dapat meningkatkan produktifitas 

dan efiseins kerja secara optimal. 

3. Bagi peneliti 

Mengetahui pengaruh beban kerja dan masa kerja terhadap resiko 

terjadinya shoulder pain pada penambang pasir. 

E. Keaslian penelitian 

1Tabel 1.1: Keaslian Penelitian 

No Penelitian 

(tahun) 

Judul Variabel 

peneliti  

Lokasi Rancangan 

penelitian 

Hasil 

penelitian  

1 Uchi 

Utami Siti 

Rabbani 

dan 

Nurnashri

ana Jufri. 

(2017) 

Hubungan 

lama 

kerja, 

sikap 

kerja dan 

beban 

kerja 

dengan 

Musculosk

eletal 

Lama 

kerja, 

sikap 

kerja dan 

beban 

kerja 

Desa 

ahuhu 

kecamata

an 

meluhu 

kabupate

nn 

konawee 

Observasio

-nal 

analitik 

Hasil: 

penelitian 

menunjuk 

-kan bahwa 

ada 

hubungan 

secara 

stasistik 

(ρ < 0,008) 

variabel 
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Disorder(

MSDs) 

pada 

petani 

padi 

didesa 

Ahuhu 

kecamatan 

Meluhu 

kabupaten 

Konawe. 

lama kerja 

(ρ = 0,005) 

dan sikap 

kerja 

(ρ<0,018) 

serta beban 

kerja yaitu ( 

ρ<0,00)  

 

2 Fadilla 

Nela 

Chairana, 

Suroto, 

Baju 

Widjasena 

Analisis 

Faktor 

Risiko 

Gangguan 

Muskulos

keletal 

Pada 

Pekerja 

Shift Pagi 

Assemblin

g 1 Di Pt. 

X Sunter 

Assembly 

Plant 

Jakarta 

Utara 

Faktor 

Risiko 

Ganggua

n 

Muskulos

keletal 

Jakarta 

Utara 

Deskriptif-

kualitatif 

The 

results 

showed that 

the risk 

factors that 

most 

affecting is 

the 

awkward 

posture in 

certain 

parts of the 

body 

inculuding 

wrist, arm, 

neck, 

shoulder, 

back, waist 

and 

legs with 

repetitive 

motion 

3 Bagus 

Pambudi 

(2016) 

Hubungan 

massa 

kerjaadan 

posisi 

tangan 

saat 

mengemu

di dengan 

keluhanns

houlder 

painpada 

sopir bus 

di 

kabupaten 

Masa 

Kerja dan 

posisi 

tangan 

saat 

mengemu

di 

Kabupate

n 

boyolali 

Jenis 

penelitian 

adalah 

observasio

nal dengan 

pendekataa

n cross 

sectional. 

Secara 

statistik 

tingkat 

resiko posisi 

tangan 

dengan 

shoulder 

painmenunj

ukaan p-

value 0,113 

atau 

probabilitias 

(signifikan)

> 0,05. 



9 
 

 

boyolali Untuk masa 

kerja 

dengan 

nyeri bahu 

menunjukan 

p-value 

0,000 atau 

probabilitas 

(signifikan) 

< 0,05. Ada 

hubungan 

antara masa 

kerja 

dengan 

keluhan 

nyeri bahu 

dan tidak 

ada 

hubungan 

antara posisi 

mengemudi 

dengan 

keluhan 

nyeri bahu 

pada sopir 

bus 

kabupaten 

boyolali. 

4 Fikri F. 

Taroreh, 

Woodford 

B.J Joseph 

dan Paul 

A.T 

Kawatu 

Hubungan 

antara 

umur dan 

masa kerja 

dengan 

keluhan 

musculosk

eletal 

pada kusir 

bendi di 

kota 

Tomohon 

umur dan 

masa 

kerja 

kota 

Tomohon 

observasio

nal analitik 

Kesimpulan

-nya bahwa 

terdapat 

hubungan 

antara umur 

dan masa 

kerja 

dengan 

keluhan 

musculoskel

etal pada 

kusir bendi 

dengan 

kekuatan 

korelasi 

kuat dan 

arah 

korelasi 

positif (+) 
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atau searah 

yang berarti 

semakin 

bertambah 

-nya usia 

seseorang 

maka akan 

semakin 

meningkat 

keluhan 

musculoske 

-letal dan 

semakin 

tinggi masa 

kerja 

seseorang 

maka akan 

semakin 

besar 

dampak 

gangguan 

keluhan 

musculoske 

-letal. 

5 Yulvi 

hasrianti  

Hubungan 

Postur 

Kerja 

dengan 

Keluhan 

Muskulos

keletal 

pada 

Pekerja di 

PT 

Maruki 

Internasio

nal 

Indonesia, 

Makassar 

Postur 

kerja  

Makassar  cross 

sectional 

Hasil 

penelitian 

menunjukka

n bahwa 

tidak 

terdapat 

hubungan 

antara 

postur kerja 

dengan 

keluhan 

muskuloskel

etal. dengan 

menggunak

an uji 

somers’d 

dengan hasil 

p = 0,940 

atau p > 

0.05 maka 

dinyatakan 

tidak ada 

hubungan 
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yang 

bermakna 

antara 

postur kerja 

dengan 

keluhan 

muskuloskel

etal pada 

pekerja di 

factory 3 

bagian 

produksi 

PT. Maruki 

Internasiona

l Indonesia 

Makassa 
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