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Abstrak 

Stress markers merupakan tanda pada tulang yang diakibatkan oleh suatu aktivitas yang 

dilakukan secara intensif dan berulang-ulang oleh individu. Peneliti berasumsi bahwa stress 

markers  terdapat pada bahu penambang belerang di Kawah Ijen, Banyuwangi. Subjek 

penelitian adalah 12 penambang belerang yang masih aktif. Alasan peneliti memilih 

penambang belerang sebagai subjek penelitian adalah karena aktivitas memikul belerang 

yang dilakukan secara intensif dan dilakukan dalam jangka waktu yang lama dengan 

memikul beban belerang. Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah rontgen untuk 

melihat stress markers pada bahu penambang dan pengamatan atau observasi. Observasi 

dilakukan untuk mengetahui aktivitas yang dilakukan oleh penambang selama menambang 

belerang dan untuk melihat jalur yang dilalui penambang dari paltuding menuju dapur dan 

sebaliknya. Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif membandingkan hasil rontgen 

dengan aktivitas, anatomi, gerakan otot dan persendian yang berpengaruh terhadap 

munculnya osteopit akibat dari aktivitas yang dilakukan. Hasil analisis terhadap foto rontgen 

dengan aktivitas penambang belerang menunjukkan adanya osteopit pada akromion dan 

greater tubercle bahu penambang. Munculnya osteopit pada bahu penambang belerang 

dipengaruhi oleh berat beban yang mampu dipikul dan frekuensi memikul belerang.  

 

Kata kunci : stress markers, aktivitas, tulang, penambang 

Abstract 

Stress markers is a sign of bone caused by an activity carried out intensively and repeatedly 

by the individual. Researchers assume that stress markers found on the shoulder sulfur 

miners at Kawah Ijen, Banyuwangi. Subjects were 12 sulfur miners are still active mining. 

Reasons research in selecting sulfur miners as a research subject is sulfur mining activities 

carries out by the miners is an activity that has a heavy workload for the activities carried 

out intensively and carried out in the long term. Methods that used for this study is 

Rontgenology to see stress markers on shoulder bone and observation. Observations 

conducted to determine the activities undertaken by the miners during sulfur mine and to see 

the path through which the miners from Paltuding to the kitchen and from the kithchen to 

Paltuding. This study used a quantitative analysis to compare the result of X-ray with activity, 

anatomy, muscle and joint movements that affect the appearance of osteophyt due to of 

activities. The results of the analysis of X-rays with the activity of miners showed osteophytes 

on the acromion and the greater tubercle. The emergence osteophyt on the shoulder joint of 

the sulfur miners affected by the the load which is able to carried, and frequency of work. 
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Latar Belakang 

 Setiap aktivitas yang dilakukan 

manusia pasti memerlukan kerja otot dan 

sendi. Aktivitas fisik yang dialkukan 

secara intensif dan berulang akan 

meninggalkan tanda tertentu pada tulang. 

Byers  mengatakan bahwa aktivitas inividu 

yang dilakukan secara intensif akan 

meninggalkan tanda pada tulang akibat 

pengikatan otot, erosi pada tulang dan 

ossifikasi pada jaringan lunak (Byers, 

2008: 275-279). Aktivitas memikul yang 

dilakukan penambang belerang di Kawah 

Ijen membutuhkan kekuatan besar pada 

bahu, karena ketika memikul belerang otot 

akan tertekan dan akan berkontraksi akibat 

adanya tekanan dan beban yang diterima 

bahu dalam waktu yang lama. 

 Aktivitas menambang belerang di 

Kawah Ijen menggunakan peralatan yang 

sederhana. Penambang belerang 

menggunakan keranjang dan glangsing 

(karung) yang di hubungkan dengan 

bambu sepanjang satu meter agar dapat 

dipikul. Berat belerang yang mampu 

dipikul bervariasi yaitu sekitar 50-80 kg. 

Penambang belerang harus berjalan sekitar 

3 km dari Paltuding menuju dapur 

belerang (tempat mengumpulkan belerang 

yang berada di dekat kawah) dan 

sebaliknya dari dapur menuju Paltuding 

dengan memikul belerang. Beberapa 

penambang mampu naik dan turun dengan 

memikul belerang dua kali dalam satu hari. 

Metode 

 Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui kondisi tulang bahu 

berdasarkan munculnya stress markers 

pada bahu penambang belerang di Kawah 

Ijen akibat dari lama kerja, beban yang 

mampu dipikul dan frekuensi memikul 

yang dilakukan penambang belerang. 

Aktivitas penambang belerang yang 

memikul beban di bahu dalam jangka 

waktu lama dan berulang – ulang 

mengidentifikasikan munculnya stress 

markers pada bahu penambang. Peneliti 

menggunakan metode kuantitatif dengan 

membandingkan hasil foto rontgen dan 

aktivitas yang dilakukan penambang 

belerang terkait beban yang mampu 

dipikul dan frekuensi memikul dalam satu 

hari. 

 Untuk memperoleh data terkait 

dengan lama kerja menjadi penambang, 

berat beban yang mampu dipikul dan juga 

frekuensi memikul belerang dilakukan 

wawancara terhadap subjek penelitian. 

Selain itu juga dilakukan observasi untuk 

memperoleh data terkait aktivitas yang 

dilakukan penambang mulai dari 

perjalanan dari Paltuding menuju dapur 

belerang (tempat mengumpulkan belerang 
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di sekitar lokasi kawah) hingga perjalanan 

dari dapur menuju pos penimbangan akhir 

yaitu Paltuding, dan juga untuk 

mengetahui kondisi lingkungan dan jalur 

yang dilalui penambang belerang ketika 

menambang. 

 Untuk melihat stress markers pada 

bahu penambang belerang dilakukan foto 

rontgen pada bahu 12 subjek penelitian. 

Subjek penelitian adalah 12 penambang 

belerang yang masih aktif menambang 

belerang yang terdiri dari 10 penambang 

belerang yang memiliki lama kerja di atas 

20 tahun dan 2 orang penambang yang 

memiliki lama kerja 10 dan 15 tahun. 

delapan dari 12 subjek penelitian memiliki 

aktifitas lain selain menjadi penambang 

belerang yaitu petani, buruh kuli bangunan, 

buruh tani, pedagang, ternak, babat dan 

mencari bambu di hutan, sedangkan 4 

subjek penelitian tidak memiliki aktivitas 

lain selain menjadi penambang belerang. 

 

Hasil Penelitian 

 Aktivitas penambang belerang 

termasuk dalam pekerjaan yang memiliki 

beban kerja yang tinggi. Penambang 

belerang harus berjalan sekitar 3 km untuk 

sampai di dapur belerang. Jalan yang 

dilalui penambang belerang berupa jalan 

setapak dengan tanjakan curam dan licin, 

sehingga penambang belerang harus 

berhati-hati ketika melaui jalan tersebut. 

Penambang belerang juga harus memikul 

belerang hasil tambang yang mereka 

peroleh dengan keranjang sederhana 

melaui jalan yang sulit tersebut. Mereka 

mampu memikul belerang sekitar 

50 – 80 kg sekali memikul. Rata-rata 

penambang belerang mampu memikul dua 

kali pikulan dalam sehari, sehingga 

mereka memperoleh hasil yang lebih 

banyak. Aktivitas menambang belerang 

yang dilakukan dalam jangka waktu yang 

lama akan mengakibatkan stress markers 

pada bahu penambang belerang. 

Aktivitas memikul belerang 

dilakukan dengan kedua bahu secara 

bergantian. Ketika memikul belerang 

penambang menggunakan satu sisi bahu 

dan mereka harus memindahkan beban 

yang mereka pikul pada sisi bahu yang 

lainnya untuk membagi beban dan 

mengurangi resiko cidera. Frekuensi untuk 

memindahkan beban dari satu bahu ke 

bahu yang lainnya berbeda pada setiap 

penambang, tergantung pada kekuatan 

memikul mereka. Jika penambang sudah 

merasa lelah atau sakit pada satu bahu 

yang digunakan untuk memikul maka akan 

segera dipindah pada sisi bahu lainnya.  

Menurut Wilczak tanda stres yang dapat 

timbul dari sebuah aktivitas atau pekerjaan 

dibagi menjadi empat tipe, yaitu (1) 

modifikasi pada daerah insersi, (2) osteopit, 

(3) tanda tertentu (discrete marker) dan (4) 

stress fracture. Modifikasi pada daerah 
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insersi melibatkan tekanan pada jaringan 

lunak yaitu tendon atau ligamen yang 

menempel pada tulang. Gangguan 

pertumbuhan tulang (hyperthrophy) 

dijelaskan bahwa daerah meluas dan tidak 

rata sehingga terjadi lesi pada tulang. 

Osteopit merupakan keadaan di mana 

muncul taji kecil atau tumbuhnya tonjolan 

pada tulang akibat dari aktivitas. Tanda 

tertentu (discrete marker) merupakan 

variasi bentuk pada tulang katena aktivitas 

yang dilakukan seseorang. Stress fracture 

merupakan akibat dari kegiatan atau 

aktivitas yang dilakukan berulang kali 

secara intensif sehingga memunculkan 

stress fracture (Byers, 2008). 

Wolff 1902 menjelaskan bahwa 

tulang mempunyai respon untuk 

meningkatkan massanya secara langsung 

berkaitan dengan fungsi tekanan. Hukum 

Wolff tentang transformasi tulang 

menjelaskan bahwa terdapat mekanika 

stres sebagai akibat respon tulang sehingga 

terjadi perbaikan pada daerah yang rentan 

terhadap stres (Kennedy, 1989). Hukum 

Wolff menjelaskan teori remodeling tulang 

terjadi ketika manusia masih hidup, 

perubahan itu meliputi perubahan bentuk 

tulang karena adanya aktivitas fisik. 

Karena pergerakan tendon, ligamen, dan 

otot mengakibatkan stres pada tulang, 

sehingga tulang akan menjadi lebih kuat 

karena adanya tekanan atau beban (Larsen, 

1997). 

Fokus permasalahan yang akan 

diteliti penulis adalah kondisi tulang akibat 

aktivitas atau pekerjaan (occupation) 

memikul belerang pada penambang 

belerang di Kawah Ijen. Peneliti 

mengambil fokus permasalahan ini karena 

aktivitas penambang belerang secara 

tradisional di kawah Ijen mempunyai 

beban kerja yang berat. Untuk menahan 

beban yang dipikul, penambang 

memerlukan kerja otot dan sendi bahu. 

Mulai dari mengangkat belerang, memikul 

dan menurunkan beban belerang. Otot 

yang berperan dalam aktivitas tersebut 

adalah pectoralis major, deltoid, 

latisimulus dorsi, caput longum 

tricepsbrachii, supraspinatus, dan 

infraspinatus. Sendi bahu mendukung 

aktivitas penambang karena dapat terjadi 

gerakan fleksi dan ekstensi serta adduksi 

dan abduksi. Gerakan pada bahu 

dikombinasikan dengan gerakan pada 

scapula di permukaan toraks (Gibson, 

2003). 

Penelitian stress markers atau tanda 

pada tulang sangat berguna untuk 

merekonstruksi pola aktivitas dimasa lalu. 

Kenneth A. R. Kennedy (1983) 

mendeskripsikan kejadian supinator dan 

anconeus antara populasi mesolitik terkait 

adanya modifikasi tulang karena aktivitas 

melempar tombak. Penelitian serupa juga 

dilakukan oleh Olivier Dutour pada tahun 

1986 pada dua sampel rangka neolitik dari 
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Sahara. Musculoskeletal stress markers 

terdapat pada ekstremitas atas karena 

aktivitas melempar (pada epikondilus 

medial humerus kanan), memanah (pada 

triseps brachii di sisi kiri dan biseps 

brachii di sisi kanan), dan aktivitas 

memotong kayu, sedangkan pada 

ektremitas bawah terdapat Muskuloskeletal 

Stress Markers karena berhubungan denga 

aktivitas berjalan dan berlari di daerah 

yang tanahnya keras (pada tendon achilles 

dan halusis adductor) (Santos, et. al., 

2009). 

Penelitian yang dilakukan oleh 

Larsen dan Ruff menunjukkan bahwa 

tulang merespon tekanan dan kekuatan 

yang diterima untuk melakukan aktivitas. 

Respon tersebut terjadi karena tulang 

mendistribusikan materi tulang (dengan 

resorpsi dan deposisi sel-sel osteoclast dan 

osteoblast). Hal tersebut terjadi pada 

perempuan penumbuk jagung yang tulang 

kortikalnya menebal pada humerus karena 

adanya aktivitas menekuk dan memutar 

pada humerus (lengan atas) para 

penumbuk jagung, sedangkan pada laki-

laki kekuatan biomekanik menekuk dan 

memutar tinggi pada tibia karena aktivitas 

mencangkul (Indriati, 2001: 284). 

 

Pembahasan 

Stress Markers pada Bahu Penambang 

Belerang 

Subjek penelitian merupakan 12 

penambang belerang yang masih aktif 

menambang belerang. Berdasarkan hasil 

wawancara terhadap subjek penelitian rata-

rata mereka sudah mulai menambang sejak 

usia belasan tahun namun tidak langsung 

memikul belerang hanya mengikuti 

aktivitas penambang. Subjek penelitian 

dipilih berdasarkan lama kerja, beban yang 

mampu dipikul dan frekuensi memikul 

ketika menjadi penamang belerang. Untuk 

mengetahui masa kerja, beban yang 

mampu dipikul dan frekuensi memikul 

dilakukan wawancara kepada subjek 

penelitian dan pengamatan terhadap 

aktivitas yang dilakukan oleh penambang 

belerang. 

Berdasarkan hasil analisis terhadap 

hasil foto rontgen bahu penambang 

bekerang diketahui bahwa 8 dari 12 subjek 

penelitian mengalami kelainan pada tulang 

bahunya (humerus, klavikula dan skapula). 

Semua tulang bahu penambang belerang 

mengalami penurunan densitas yang 

merupakan indikasi terjadinya 

osteoporosis. Berikut adalah hasil analisis 

terhadap foto rontgen bahu penambang 

belerang dapat dilihat pada Tabel. 1. 

Tabel 1. Stress Markers pada 

Penambang Belerang 

Stress Markers Jumlah 

Individu 

Persentase 

(%) 

Osteopit 3 25 
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Robustisitas 5 41,67 

Tidak Muncul 4 33,33 

Jumlah 12 100 

Sumber: Data Primer 

Berdasarkan Tabel. 1 dapat 

diketahui bahwa tidak semua subjek 

penelitian mengalami stress markers pada 

ekstremitas atas mereka. Brdasarkan 

analisis terhadap hasil foto rontgen 25% 

subjek penelitian mengalami osteopit, 

41,67% subjek penelitian mengalami 

robustisitas atau penebalan pada tulang 

dan 33,33% subjek penelitian tidak 

terdapat stress markers pada ekstremitas 

atas mereka. Subjek penelitian memiliki 

masa kerja, frekuensi memikul dan 

kemampuan untuk memikul belerang yang 

bervariasi.  

Stress markers yang muncul pada 

tulang bahu penambang belerang adalah 

robustisitas atau penebalan pada tulang 

dan osteopit. Akibat mendapatkan stres 

dan beban yang terus menerus akromion 

penambang mengalami penebalan atau 

robustisitas pada daerah insersi, pada 

daerah tersebut merupakan tempat 

melekatnya M. Trapezius, Pars 

Transversal yang berfungsi untuk 

menggerakkan gelang bahu ketika 

melakukan aktivitas memikul belerang. 

Berdasarkan hasil analisis terhadap 

foto rontgen bahu penambang 

menunjukkan adanya osteopit pada lokasi 

yang berbeda yaitu pada greater tubercle 

dan akromion. Munculnya osteopit pada 

greater tubercle penambang merupakan 

akibat dari aktivitas memikul belerang 

yang dikerjakan. Pada daerah tersebut 

merupakan tempat berinsersinya M. 

Deltoid, M. Supraspinatus, M. Teres 

major, M. Teres minor dan M. 

Infraspinatus yang memungkinkan 

terjadinya gerakan adduksi dan abduksi 

pada sendi bahu, sehingga bahu 

penambang dapat digerakkan untuk 

mengangkat belerang, memikul, 

memindahkan pikulan dan menurunkan 

belerang. Aktivitas yang dilakukan secara 

berulang-ulang tersebut dalam jangka 

waktu yang lama akan mempengaruhi 

kerja otot bahu yaitu M. Deltoid, M. 

Supraspinatus, M. Teres major, M. Teres 

minor dan M. Infraspinatus dan 

mengakibatkan deformitas pada humerus 

yang menjadi osteopit (Hagaman, 2009). 

Osteopit yang muncul pada akromion 

dikarenakan adanya M. Trapezius, Pars 

Transversal dan M. Seratus anterior pada 

akromion yang menahan gelang bahu dan 

lengan agar tidak turun dan menarik 

skapula ke atas yang memungkinkan 

adanya rotasi pada skapula ketika 

melakukan aktivitas memikul belerang 

(Sobotta, 2012: 165). Berikut adalah hasil 

foto bahu kanan SR (45 tahun) yang 

menunjukkan osteopit pada akromion SR 

yang ditandai dengan anak panah dan foto 
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bahu kiri MD (43 tahun) yang mengalami robustisitas ditandai dengan anak panah: 

 
Gambar 1. Foto rontgen bahu kanan SR 

Sumber: Data primer 

 

Tabel 2. Pengaruh frekuensi memikul dan beban yang mampu dipikul terhadap 

munculnya osteopit 

Frekuensi memikul 

1x sehari 

Stress Markers  
N 

Normal Robustisitas Osteopit 

Beban yang 

dipikul  

60 – 69 1 - - 1 

70 – 79  - - - 0 

Frekuensi memikul 

2x sehari 

  

Beban yang 

dipikul  

60 – 69  1 2 2 5 

70 – 79  1 1 1 3 

Sumber: Data Primer 

 Bersadarkan Tabel II. dapat 

diketahui bahwa frekuensi memikul 

belerang dan berat belerang yang mampu 

dipikul oleh subjek penelitian berpengaruh 

terhadap munculnya osteopit pada bahu 

penambang belerang. Semakin berat beban 

yang mampu dipikul penambang belerang 

dengan frekuensi 2 kali naik dan turun 

memikul belerang akan mempercepat 

munculnya osteopit pada bahu penambang 

belerang. 

Aktivitas menambang belerang 

merupakan salah satu aktivitas industri 

yang sudah dimulai sejak jaman 

penjajahan Belanda dan masih terus 

berlangsung hingga saat ini.  Sejalan 

dengan pernyataan Byers (2008) yang 

mengatakan bahwa aktivitas individu 

dapat meninggalkan tanda pada tulang 

akibat adanya pengikatan otot, erosi pada 

tulang dan ossifikasi pada jaringan lunak. 

Menurut Larsen dan Ruff (1991) 

munculnya stress markers pada tulang 

merupakan respon dari adanya aktivitas 

yang dilakukan secara intensif dan 

memberikan beban atau kekuatan pada 

tulang untuk beraktivitas. 
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Munculnya osteopit pada bahu 

penambang merupakan akibat dari 

aktivitas memikul beban yang dilakukan 

oleh penambang belerang. Berdasarkan 

hasil analisis terhadap hasil foto rontgen 

dan aktivitas menambang belerang dapat 

diketahui bahwa munculnya osteopit pada 

bahu penambang belerang diawali dengan 

terjadinya robustisitas atau penebalan pada 

tulang bahu karena insersi otot pada tulang. 

Aktivitas yang dilakukan oleh penambang 

belerang membutuhkan kinerja otot dan 

persendian. Seiring dengan bertambahnya 

masa kerja penambang belerang tulang 

bahu penambang mengalami deformitas 

pada daerah tertentu dimana merupakan 

tempat berinsersinya otot bahu. 

Robustisitas yang terjadi pada tulang akan 

bertambah besar dan berubah menjadi 

osteopit karena bertambahnya beban dan 

kekuatan yang diterima oleh tulang bahu. 

Sehingga tulang bahu akan meningkatkan 

massanya untuk menahan beban dan 

kekuatan yang diterima. 

Frekuensi munculnya osteopit lebih 

besar muncul pada kelompok penambang 

yang memiliki masa kerja di atas 20 tahun, 

mampu memikul belerang dengan berat di 

atas 60 kg dalam satu hari, dan memiliki 

frekuensi memikul belerang dua kali 

dalam satu hari. Aktivitas memikul 

belerang  dengan berat diatas 60 kg dengan 

frekuensi memikul belerang dua kali 

dalam satu hari yang dilakukan oleh 

penambang yang memiliki masa kerja 

diatas 20 tahun akan mempercepat 

munculnya osteopit pada bahu penambang 

belerang. Apabila penambang mampu 

memikul beban 60 kg dalam satu pikulan 

dan mampu memikul dua kali dalam satu 

hari, maka beban yang diterima oleh bahu 

penambang belerang menjadi lebih besar 

dua kali yaitu 120 kg. Selain memikul 

beban yang lebih besar, penambang 

belerang juga harus berjalan melalui jalan 

yang sulit untuk menuju Paltuding 

sehingga penambang harus seringkali 

memindahkan beban yang dipikul dari satu 

bahu ke bahu lainnya dengan frekuensi 

yang berbeda. Dengan masa kerja di atas 

20 tahun dan frekuensi memikul dua kali 

dalam satu hari dapat dikatakan bahwa 

durasi memikul beban pada bahu 

penambang juga akan semakin lama dan 

beban yang mampu dipikul juga lebih 

besar, sehingga kondisi tersebut akan 

mempercepat munculnya osteopit pada 

bahu penambang. 

Stress markers berupa osteopit 

pada bahu penambang belerang 

diakibatkan oleh beberapa faktor yaitu a) 

masa kerja, b) frekuensi memikul dan c) 

beban yang mampu dipikul oleh 

penambang. Masa kerja, frekuensi 

memikul, dan beban yang mampu dipikul 

oleh penambang belerang saling 
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berpengaruh terhadap munculnya osteopit 

dan tidak dapat berdiri sendiri. Ketiga 

faktor tersebut merupakan faktor yang 

mempercepat munculnya osteopit pada 

bahu penambang, namun masa kerja yang 

dimiliki penambang belerang tidak terlalu 

berpengauh terhadap munculnya osteopit 

karena masa kerja yang dimiliki 

penambang tidak mencerminkan beban 

kerja yang diterima oleh bahu penambang 

belerang. Munculnya osteopit pada bahu 

penambang belerang lebih dipengaruhi 

oleh frekuensi memikul dan berat beban 

yang mampu mereka pikul. 

 

Simpulan 

Hasil analisis terhadap foto rontgen 

dan aktivitas yang dilakukan oleh 

penambang belerang menunjukkan 

munculnya osteopit pada bahu penambang 

belerang dipengaruhi oleh 1) frekuensi 

memikul dan 2) beban yang mampu 

dipikul oleh penambang belerang. Pada 

Tabel III. 5 dapat dilihat bahwa lama kerja 

menjadi penambang belerang tidak 

berpengaruh terhadap munculnya osteopit 

pada bahu penambang belerang. Masa 

kerja yang dimiliki penambang belerang 

tidak mencerminkan beban kerja yang 

diterima bahu penambang. Terdapat subjek 

penelitian yang sudah menjadi penambang 

belerang selama 30 dan 35 tahun tetapi 

tidak muncul stress markers pada tulang 

bahu mereka karena meskipun memiliki 

masa kerja yang lama tetapi frekuensi 

memikul dan berat beban yang mampu 

mereka pikul berbeda dengan subjek 

penelitian lainya.  

Berdasarkan hasil analisis terhadap 

foto rontgen bahu penambang belerang 

diketahui bahwa variasi munculnya 

osteopit pada lokasi yang berbeda pada 

bahu penambang yaitu pada greater 

tubercle dan akromion bahu penambang 

belerang. 
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