
IDENTIFIKASI STRESS MARKERS PENGRAJIN 

PATUNG BATU  
 

(Studi Antropologi Forensik pada Pengrajin Patung Batu di 

 

 

 

 

 

Disusun oleh : 
 

WIKKE PRIYANTINI 

NIM 070610073 

 

 

DEPARTEMEN ANTROPOLOGI 

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 

UNIVERSITAS AIRLANGGA  

 

Semester Gasal 2009/2010

Trowulan, Mojokerto) 
 

SKRIPSI 

 

 

 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Identifikasi stress .... Wiekke Priyanjtini



HALAMAN PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
 

 

Bagian atau keseluruhan isi Skripsi ini tidak pernah diajukan untuk mendapatkan 

gelar akademis pada bidang studi dan/atau universitas lain dan tidak pernah 

dipublikasikan/ditulis oleh individu selain penyusun kecuali bila dituliskan 

dengan format kutipan dalam isi Skripsi. 

 

      Surabaya,  13 Januari 2010 

 

                   Wikke Priyantini 

 

 

 

 

 

 

 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Identifikasi stress .... Wiekke Priyanjtini



 IDENTIFIKASI STRESS MARKERS PENGRAJIN 

PATUNG BATU  
 

(Studi Antropologi Forensik pada Pengrajin Patung Batu di 

Trowulan, Mojokerto) 

 

 

SKRIPSI 

 

Maksud :  sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi S1 pada Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga 

 

 

 
Disusun oleh : 

WIKKE PRIYANTINI 

NIM 070610073 
 

DEPARTEMEN ANTROPOLOGI 

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 

UNIVERSITAS AIRLANGGA  

 

Semester Gasal 2009/2010 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Identifikasi stress .... Wiekke Priyanjtini



 

 

 

 

“SKRIPSI INI AKU PERSEMBAHKAN KEPADA KEDUA ORANGTUAKU AYAHANDA AGUS 

WINARTO DAN IBUNDA MULYANI ATAS KESABARANNYA MENDIDIKKU SERTA KERJA 

KERAS DAN MOTIVASINYA” HATUR SUNGKEM ANANDA WIKKE PRIYANTINI. 

 

My Special dear Rizqi Hamdani alhamdulillah aku bisa menyelesaikan 

skripsi & makasih buat motivasinya selama ini 

   

“ALMARHUM KAKEK MUSTAR YANG SELALU MENANTI KELULUSAN CUCUNYA SERTA 

WEJANGAN YANG TAK TERLUPAKAN 

 

Semua Pembaca Skripsi Yang Mempunyai  Dedikasi Tinggi Untuk Ilmu 

Pengetahuan 

 
 
 

  

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Identifikasi stress .... Wiekke Priyanjtini



 
 

LEMBAR PERSETUJUAN 
 

Karya tulis skripsi dengan judul : 
 
 

  
IDENTIFIKASI STRESS MARKERS PENGRAJIN 

PATUNG BATU  
(Studi Antropologi Forensik pada Pengrajin Patung Batu di 

Trowulan, Mojokerto) 

 

 

 

 

 
Telah memenuhi persyaratan dan disetujui untuk diujikan  

 
Surabaya, 13 Januari 2010 

 
 
 

Dosen Pembimbing Skripsi 
 
 
 
 

 
Dr. Toetik Koesbardiati 

NIP. 196701141993032002 
 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Identifikasi stress .... Wiekke Priyanjtini



 
LEMBAR PENGESAHAN 

 
Skripsi ini telah diujikan pada : 

 
Rabu, 13 Januari 2010 

 

Tim Penguji 
 
 

Ketua  
 
 
 
 

Drs. Tri Joko Sri Haryono, M.Si 
NIP  131 685 314 

 
 
 
 
 

       Anggota                Anggota  
 
 
 
 
 
 
Dra. Myrtati Dyah Artaria, MA., Ph.D    Dr. Toetik Koesbardiati 

NIP 19670130991032002   NIP 196701141993032002 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Identifikasi stress .... Wiekke Priyanjtini



 
ABSTRACT 

 
 Forensic Antrhopology is a part of physical study that human remains 
which to complete individual profile. Stress markers in this research are part of 
Forensic Anthropology that have about individual activity effect during their life. 
The researcher assume that stress markers on the statue of stone arts in Trowulan, 
Mojokerto. It is choose the statue of stone arts because their activitis have a high 
strenous. This is can influent muscle and joint movement of individual bone. The 
researchers assume that stress markers was happen on part of their body’s, there 
are on upper extremity. That is because dominant movement of their activities use 
upper extremity, part of muscle and joint movement will probably free movement 
on upper extremity. It is Rontgenology and visual methods. The specialist doctor 
of radiology and forensic anthropologiest doing analysis rontgen and the result 
show that stress markers there are on the their body cause of their continue 
activity. Visual method is used to know their activity and for research 
documentation material. This research used qualitative analysis with anatomy 
muscle and joint movement influential on the bone as mark of activities. The 
result of this research used to know the characteristics or varian of stress markers 
on the statue of stone arts in Trowulan, Mojokerto. 
 
Key words : stress markers, pattern of activity and anatomy of movement joint and 
musle attachment.       
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ABSTRAK 

 
 Antropologi Forensik adalah bagian dari studi fisik manusia yang melalui 
sisa kerangka yang dapat untuk melengkapi profil individu. Stress markers pada 
penelitian ini adalah bagian dari Antropologi Forensik tentang efek aktivitas 
individu selama hidup. Stress markers oleh peneliti diasumsikan terdapat pada 
pengrajin patung batu di Trowulan, Mojokerto. Alasan peneliti memilih obyek 
penelitian tersebut karena aktivitas yang dilakukan mempunyai beban kerja yang 
sangat tinggi. Beban kerja yang tinggi dapat mempengaruhi kerja otot dan 
persendian pada tulang individu. Penulis mengasumsikan stress markers terjadi 
pada bagian tubuh pengrajin patung yakni pada ekstremitas atas karena gerakan 
dari aktivitas dominan menggunakan ekstremitas atas, sehingga bagian otot dan 
persendian memungkinkan gerakan bebas di bagian tersebut. Metode yang 
digunakan pada penelitian ini adalah Roentgenology dan visual. Hasil rontgen 
akan menunjukkan stress markers pada pengrajin patung sebagai resiko dari 
aktivitas yang berulang-ulang. Analisis hasil rontgen dilakukan oleh Dokter 
spesialis radiologi dan pengamatan dari ahli Antropologi Forensik. Metode visual 
untuk mengetahui aktivitas yang dilakukan selama pengrajin patung bekerja dan 
dokumentasi penelitian. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan 
anatomi dan gerakan pada otot dan persendian yang berpengaruh pada tulang 
sebagai tanda dari aktivitas. Hasil dari penelitian digunakan untuk mengetahui 
adanya karakteristik atau variasi stress markers pada pengrajin patung batu di 
Trowulan, Mojokerto.  
 
Kata kunci : stress markers, pola aktivitas, anatomi gerakan otot dan persendian 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar belakang  

 Stress Markers merupakan bagian studi Antropologi Forensik yang 

membahas tentang aktivitas individu dengan melibatkan kerja otot dan sendi yang 

bisa dilihat dari sisa kerangka maupun tulang yang ditemukan. Sisa tulang yang 

ditemukan mempunyai tanda tertentu pada bagian tubuh individu akibat tekanan 

(stress) dari pola aktivitas yang dilakukan secara intensif dan berulang-ulang. 

Tanda pada tulang bisa digunakan untuk mengetahui adanya lesi akibat pola 

aktivitas pada bagian tubuh individu (Byers, 2008). Pola aktivitas melibatkan 

kerjasama otot dan persendian sehingga gerakannya menjadi salah satu indikator 

yang bisa mengakibatkan stress markers pada tulang. Byers (2008) menjelaskan 

bahwa pekerjaan dan aktivitas dapat meninggalkan tanda pada tulang seseorang 

yang diakibatkan dari pengikatan otot, adanya erosi pada daerah tulang dan 

penulangan pada jaringan lunak. Studi stress markers berguna untuk melengkapi 

profil seseorang dari sisa tulang atau kerangka (Byers, 2008). Studi stress markers 

ini telah lama dilakukan oleh ahli Antropologi seperti penelitian dengan metode 

Muskuloskeletal Stress Markers (MSMs) yang dijelaskan oleh Zumwalt 2006 

(dalam Lieverse et al. 2009) bahwa metode MSMs tidak hanya menjelaskan 

aktivitas yang pernah dilakukan selama hidup tetapi lebih kompleks seperti umur 

kematian individu, jenis kelamin dan ukuran tubuh. Metode ini sering digunakan 

untuk identifikasi penemuan atau penggalian yang hasilnya dapat mengetahui pola 

aktivitas individu. MSMs ini berguna untuk mengetahui adaptasi dan perubahan 
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budaya akibat dari sebuah aktivitas. MSMs ini merupakan kegiatan yang dapat 

meginduksi pengikatan otot serta perubahan otot pada rangka sehingga aktivitas 

selama hidup pada individu dapat diketahui. Penelitian pola aktivitas dijelaskan 

pula oleh Lieverse et al. (2009) bahwa pada jaman Prasejarah (Middle Holocen) 

serta masa berburu dan mengumpulkan makanan (hunter and gathering) yang 

ditemukan di daerah Cis-Baikal, Siberia terdapat aktivitas yang berbeda pada 

populasi Neolitik awal dengan Neolitik akhir dimana terdapat variasi jenis 

aktivitas selama periode tersebut yang dipengaruhi oleh kerja costoclavicular 

ligament dan deltoid serta pectoralis major. Stress markers merupakan studi dari 

sebuah pola kebiasaan aktivitas juga dijelaskan oleh Kennedy (1998) sebagai hasil 

dari kebiasaan pola aktivitas. MSMs berguna untuk merekonstruksi kehidupan 

individu yang kompleks. Penelitian dengan metode MSMs juga digunakan 

terhadap petani dengan obyek anggota tubuh atas untuk mengetahui perubahan 

kuantitas aktivitas pada jaman berburu di Natufian dan jaman Neolitik di Levant 

yang dilihat dari sisa kerangka (Eshed, 2004).  

Pekerjaan mempunyai beban yang berbeda-beda sehingga tanda pada 

tulang akibat sebuah pekerjaan dapat diketahui dalam waktu yang lama seperti 

yang dijelaskan oleh Zumwalt 2006 (dalam Lieverse et al. 2009) bahwa 

kemungkinan efek dapat terlihat tergantung pada umur subyek yang semakin 

dewasa atau matang dan banyaknya latihan-latihan yang dapat merespon dan lebih 

intensif yang mempengaruhi otot atau ikat sendi.  

  Byers (2008) menjelaskan bahwa stress markers dari sebuah pekerjaan 

terlihat hanya ditemukan pada negara dunia ketiga, dimana sejumlah aktivitas 
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terjadi pada masyarakat industri yang menggunakan kekuatan sehingga dapat 

memodifikasi tulang selama hidupnya. Wilczak 1998 (dalam Byers 2008) 

menyebutkan bahwa terdapat sejumlah pekerjaan dan aktivitas yang menyebabkan 

”lesi” pada daerah insersi antara lain : (1) pemain klarinet mengalami lesi pada 

tulang rahang (mandible) di bagian insersi yang mempengaruhi otot bagian lateral 

pterygoid yakni pada bagian bonggolan (tubercle) terlihat tajam, (2) tulang radius 

mengalami lesi di bagian insersi yang mempengaruhi otot bagian tuberosity 

seperti pada pembuat roti dan tukang batu, (3) aktivitas Kayaking dan Golf juga 

mengalami lesi di bagian insersi yang mempengaruhi otot bagian pectoralis major 

dan deltoid medial epicondyle pada tulang humerus.  

Pola aktivitas lain yang mengakibatkan stress markers dijelaskan oleh 

Indriati (2001) bahwa pada aktivitas menumbuk jagung atau bertani dan 

mencangkul akan mempunyai karakteristik masing-masing dalam kondisi tulang 

yang terlihat pada perempuan penumbuk jagung menunjukkan ketebalan kortikal 

yang tinggi pada tulang humerusnya. Hal ini terjadi karena adanya gerakan 

memutar dan menekuk (torsion dan bending) yang tinggi pada lengan atas 

perempuan (humerus). Pada laki-laki yang kegiatannya bertani atau mencangkul 

juga mengakibatkan gerakan menekuk dan memutar pada bagian tulang panjang 

lainnya yakni tibia karena aktivitas banyak bertumpu pada kekuatan otot kaki 

(kekuatan biomekanik) akibat dari aktivitas mencangkul.   

Stress markers juga diasumsikan oleh penulis terdapat pada pengrajin 

patung batu dengan alasan karena adanya aktivitas yang menimbulkan gerakan 

yang dilakukan secara intensif menggunakan ekstremitas atas yakni tangan bagian 
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kanan, serta pada tangan kiri terutama pada jari (metakarpal) yang digunakan 

untuk memegang dan menahan alat pahat. Pola bekerja dalam membuat patung 

dilakukan secara berulang-ulang seperti memukul alat pahat dengan menggunakan 

palu untuk membentuk patung. Aktivitas yang berulang-ulang dengan intensitas 

lama dapat mempengaruhi kerja otot, persendian yang berdampak pada tulang 

sebagai tanda dari rutinitas yang dilakukan oleh pengrajin patung batu. 

Proses kerja pengrajin patung batu berbeda-beda berdasarkan material 

yang disediakan yakni dari batu besar yang dipecah, kemudian dibentuk sebuah 

sketsa diatas batu, proses pemahatan kemudian penghalusan dan pengukiran. 

Serangkaian kegiatan ini melibatkan kerja otot bagian incertio dan  origo pada 

anggota gerak atas (upper limb extremity). Mekanisme gerakan mempunyai efek 

terhadap tulang karena adanya gerakan otot yang menempel pada tulang akibat 

sejumlah aktivitas akan meninggalkan tanda yang berguna untuk mengetahui 

stress markers pada tulang sebagai ciri khas dari pengrajin patung batu. Hal ini 

dapat diidentifikasi melalui faktor usia, lama bekerja seorang pengrajin patung 

batu, posisi anggota badan, gerakan intensif pada bagian anggota badan, dan juga 

cara mereka bekerja seperti cara memegang alat, teknik pahatan dan aktivitas lain 

yang dapat berpengaruh pada ekstremitas atas yang bisa meninggalkan tanda dari 

sebuah aktivitas yang berulang-ulang atau stress markers.   

 Fokus permasalahan dari skripsi ini adalah kondisi tulang akibat kebiasaan 

pola aktivitas atau pekerjaan (occupation) yang diteliti melalui metode 

Rontgenology serta visual pada pengrajin patung batu di Dusun Jatisumber, Desa 

Watesumpak, Kecamatan Trowulan, Mojokerto. Alasan penulis mengambil tema 
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diatas karena banyaknya variasi pekerjaan yang mengandung resiko, secara tidak 

langsung terjadi dalam jangka waktu yang lama sehingga akan menimbulkan 

tanda tertentu pada bagian tubuh individu yang menunjukkan efek dari beban 

pekerjaan. Resiko tersebut berhubungan dengan kondisi tubuh, patologi tubuh, 

ketahanan tubuh dalam sebuah aktivitas dan lingkungan tertentu dimana individu 

tersebut hidup. Pada pengrajin patung ditemukan bahwa terdapat cidera fisik 

yakni pada bagian ibu jari tangan sebelah kiri terlihat bentuknya melebar dan 

pendek akibat dari pemakaian alat tatah dengan intensitas lama. Bentuk lain dari 

cidera fisik yakni kaki yang digunakan untuk bekerja memiliki bentuk yang kecil 

karena sikap kerja sebagian besar menggunakan anggota tubuh bagian atas 

sehingga mempengaruhi bentuk kaki. Aktivitas lain yang menunjukkan resiko 

kerja antara lain tangan dan dada bagian kanan terlihat lebih besar daripada bagian 

kiri. Hal ini disebabkan dalam membuat patung lebih dominan menggunakan 

anggota tubuh kanan. Stres pada bagian tubuh secara fisiologis dipengaruhi oleh 

intensitas lama bekerja yang dapat menimbulkan stres secara fisik karena pada 

waktu melakukan pekerjaan, aliran darah pada bagian siku yang merupakan 

artikulasi akan menghantarkan panas yang dapat menimbulkan rasa nyeri pada 

bagian tertentu.   

Pengrajin patung batu dipilih sebagai individu penelitian karena memiliki 

local wisdom yang merupakan warisan budaya dari leluhurnya secara turun 

temurun dan sampai sekarang masih tetap bertahan seiring perkembangan jaman 

dan kemajuan teknologi. Faktor lingkungan mendukung untuk dilakukan 

penelitian di daerah Trowulan yang terkenal dengan sisa-sisa kerajaan Majapahit 
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memiliki variasi bentuk atau corak peninggalan seperti candi, kolam segaran, 

pendopo, dan sebagainya yang merupakan aset dari kabupaten Mojokerto dengan 

kondisi iklim tropis mempengaruhi jenis mata pencaharian penduduk yang 

sebagian besar bekerja sebagai pengrajin patung. Trowulan adalah sebuah 

kecamatan di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Indonesia. Kecamatan ini 

terletak di bagian barat Kabupaten Mojokerto, berbatasan dengan wilayah 

Kabupaten Jombang. Lokasi penelitian terdapat pada Dusun Jatisumber Kelurahan 

Watesumpak yang mempunyai batas wilayah berdasarkan data monografi tahun 

2008 yakni sebelah Utara berbatasan dengan Desa Panggih, sebelah Selatan 

berbatasan dengan Desa Jatipasar, sebelah Barat berbatasan dengan Desa 

Wonorejo dan sebelah Timur berbatasan dengan Desa Jambuwok. Alasan lain 

yang mendukung penelitian ini dilakukan yakni pengrajin patung batu mempunyai 

karakteristik resiko pekerjaan atau beban kerja yang berat berdasarkan aktivitas 

fisik sehingga perlu untuk dilakukan penelitian. 

 

I.2 Rumusan masalah :  

 Berdasarkan uraian diatas telah dijelaskan tentang penjelasan dari fokus 

permasalahan sehingga muncul sebuah permasalahan sebagai berikut :   

• Bagaimana variasi bentuk stress markers pada ekstremitas atas yang 

digunakan oleh pengrajin patung batu di Trowulan? 
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I.3 Tujuan  

I.3.1. Tujuan Teoretis 

• Penelitian ini bertujuan mengetahui variasi bentuk stress marker pada 

ekstremitas atas yang digunakan oleh pengrajin patung batu berdasarkan 

aktivitasnya dalam membuat patung. Pada waktu membuat patung maka 

terjadi gerakan yang melibatkan kerja otot dan persendian sehingga dapat 

diketahui stress markers sebagai ciri dari pengrajin patung Batu yang 

dikaji secara anatomis dalam struktur gerakan otot dan persendian.  

 

I.3.2 Tujuan Praktis 

• Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan informasi yang 

bermanfaat terutama dari sudut pandang Antropologi Forensik.  

 

I.4 Manfaat 

• Menambah koleksi atau kumpulan penelitian pada bidang Antropologi 

Ragawi yang dapat dijadikan rujukan untuk mahasiswa yang mempunyai 

minat pada bidang Antropologi ragawi 

• Memberikan informasi pada pemerintah daerah setempat yang berkaitan 

dengan lokasi penelitian agar dapat mengetahui kondisi dari 

masyarakatnya sehingga dapat memotivasi masyarakat untuk semakin 

mengembangkan kearifan yang dimilikinya.  
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1.5 Tinjauan Pustaka 

 Tulang sebagai bagian dari rangka yang merupakan tempat melekatnya 

otot. Stres dapat terjadi pada tulang akibat pengikatan otot dan sendi dari sebuah 

aktivitas atau pekerjaan. Stress markers berhubungan dengan handedness, gerakan 

siku, aktivitas jongkok dan berlutut. Studi utama berkaitan dengan aktivitas diatas 

dengan subyek pada humerus oleh Ortner 1968 (dalam Krogman 1903), femur 

oleh Kostick 1963 (dalam Krogman 1903), tibia dan calcaneus dijelaskan oleh 

Thomson dan Oxon 1899 (dalam Krogman 1903); metatarsal oleh Ubelaker 1979 

(dalam Krogman 1903) dan Talus oleh Barnett 1954 (dalam Krogman 1903). 

Ortner 1968 (dalam Krogman 1903) dalam analisisnya menjelaskan bahwa pada 

humerus distal end dan ekstremitas atas berhubungan dengan mekanika stres hasil 

dari tekanan dan gerakan.  

Perubahan degenerative pada persendian meliputi empat faktor yakni (1) 

frekuensi stres, (2) efisiensi dari stres yang tidak bisa diabaikan (secara anatomi 

merupakan faktor yang penting pada persendian dan struktur kartilago serta 

ketebalan), (3) tingkatan dan jumlah tekanan dan mekanika gerakan, dan (4) 

durasi stres. Tulang mempunyai mekanika stres berhubungan dengan perubahan 

bentuk pada tulang seperti poros atau bentuk datar yang merupakan perubahan 

degeneratif yang berasal dari arah pola gerakan. Mekanika stres pada tulang ini 

dapat menunjukkan bentuk stres tulang sehingga berhubungan dengan stress 

markers yang juga meninggalkan sebuah tanda akibat stres atau tekanan dari 

sebuah aktivitas.  
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Wilczak 1998 (dalam Byers 2008) menjelaskan bahwa tanda stres pada 

pekerjaaan mempunyai empat tipe antara lain : (1) modifikasi daerah insersi 

(modifications to areas of insertion) (2) osteophytosis, (3) tanda tertentu (discrete 

marker) dan (4) stres pada fraktur. Modifikasi pada daerah insersi melibatkan 

tekanan pada jaringan lunak seperti otot-otot dan sendi-sendi. Gangguan 

pertumbuhan (hyperthrophy) juga dijelaskan pada tipe pertama bahwa daerah 

meluas dan tidak rata atau terjadi lesi dimana tulang menempel. Pengertian secara 

etiologi bahwa perubahan tersebut karena mekanika beban akibat stres aktivitas. 

Salah satu contoh gangguan pertumbuhan pada bonggolan (tuberosity) adalah 

terjadinya insersi otot pada humerus serta adanya kerusakan lain yang ditemukan 

akibat dari pekerjaan dan aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat di daerah 

Amerika Serikat dan negara-negara industri yang lain seperti dijelaskan oleh 

Wilczak 1998 (dalam Byers 2008). Osteophytosis merupakan kondisi tulang 

punggung terlihat kecil dari daerah normal yang halus atau datar. Kondisi ini 

terjadi pada daerah sekeliling articular surface terutama pada bagian tulang 

belakang dan diarthrodial joint seperti bahu, lutut, siku dan sebagainya. 

Osteophytosis pada bagian vertebra terjadi dimana saja mulai dari kondisinya 

yang kecil sampai meluas pada tulang, dengan bentuk yang tidak rata. 

Osteophytosis contohnya terjadi pada negara industri antara lain aktivitas 

mengangkut buah (fruit pickers) terjadi pada tulang belakang (vertebrae) pada 

daerah C4,C5, C6 dan C7. Pada tulang bahu mempunyai efek pada glenoid cavity 

bagian pergelangan tangan dan disebabkan oleh kerja alat bor yang digunakan 

oleh dokter gigi oleh Wilczak dan Kennedy 1998 (dalam Byers 2008).  Tipe yang 
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ketiga adalah discrete markers (tanda tertentu) bahwa terdapat aktivitas yang bisa 

menimbulkan banyak perbedaan bentuk pada tulang (skeleton) antara lain : 

permukaan (facets), celah (grooves), kerusakan (deformations), tori dan aksesoris 

atau tanda lain pada tulang.  Discrete markers ditunjukkan pada tulang telinga 

dengan efeknya pada bagian auditory exostoses yang dialami oleh seorang 

penyelam. Pada bagian ulna efek terlihat pada daerah hyperthropy of proximal 

half yang menunjukkan tanda pada aktivitas pertunjukan cowboys (rodeo 

cowboys).  Kategori yang terakhir adalah fraktur yang menyebabkan stres dari 

sebuah kerja yang berulang dan aktivitas yang menimbulkan stres. Fraktur yang 

sering ditemui pada negara industri yakni tulang radius dengan kondisi bentuk 

frakturnya mengalami stres bilateral dan aktivitasnya terjadi pada tukang pembuat 

roti.  

Aktivitas manusia mempunyai frekuensi tinggi yang menggunakan 

anggota badan atas contohnya pada pemain tenis oleh Jones et al. dan Ruff et al. 

1994 (dalam Larsen 1997). Pertunjukkan Cowboys menurut Claussen 1982 

(dalam Larsen 1977) dan pemain baseball (bola kasti) menurut King et al. 1969 

(dalam Larsen 1977), menunjukan pertumbuhan tulang yang terganggu 

(hyperthropy) pada bagian diapisis eksternal tulang panjang yang dipakai untuk 

bermain atau pada sisi yang digunakan bermain. Murray 1995 (dalam Larsen 

1977) menjelaskan bahwa dengan meningkatkan latihan maka pada orang dewasa 

mempunyai massa tulang lebih tinggi daripada latihan yang dilakukan dalam 

waktu yang singkat. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas yang teratur berkaitan 

dengan kegiatan fisik akan berhubungan dengan massa tulang akibat beban yang 
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dibawanya dengan posisi yang berbeda seperti kegiatan torsion dan bending 

(memutar dan menekuk) yang seringkali menimbulkan efek pada kerangka 

manusia terutama pada bagian tulang panjang (Larsen 1997).  

 

1.5.1 Ekstremitas Atas  

 Kerangka anggota gerak atas ini terdiri dari berbagai macam tulang yang 

dikaitkan dengan kerangka badan antara lain : skapula dan klavikula yang 

merupakan anggota gelang bahu, humerus, radius dan ulna, karpal, metakarpalia 

serta falangus. Gelang bahu merupakan persendian yang menghubungkan anggota 

badan dengan lengan bagian atas sehingga memungkinkan terjadinya gerakan 

yang dibentuk oleh skapula dan klavikula. Syaifuddin (2006) menjelaskan bahwa 

skapula (tulang belikat) mempunyai bagian yang disebut spina skapula yang 

ujungnya membentuk taju yaitu akromion yang berfungsi sebagai perantara 

persendian pada skapula. Prosesus korakoid juga terdapat pada bagian ini 

menyerupai bentuk paruh burung dan terdapat lekukan kepala sendi yang disebut 

cavum glenoid dengan klavikula yang bentuknya panjang, menyerupai huruf S. 

Tulang lainnya yang merupakan bagian dari ekstremitas atas yakni humerus yang 

biasa disebut tulang pangkal lengan menyerupai tongkat bentuk tulang 

panjangnya. Bagian yang tampak menonjol pada humerus disebut kaput humeri 

yang mempunyai dua tonjolan yakni tuberkel besar dan tuberkel kecil (tuberkel 

mayor-minor). Bagian depan pada humerus terdapat lekukan yang disebut fosa 

koronoid dan bagian belakang merupakan fosa olekranon.  
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Gambar 1.1 Skapula Sisi Posterior dan Bagian-bagiannya 

Sumber gambar : Suyono (peny). 2000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Gambar 1.2 Klavikula Sisi Anterior dan Bagian–bagiannya  

Sumber gambar : Suyono (peny). 2000 
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Gambar 1.3 Humerus dari sisi Anterior dan bagian-bagiannya 

Sumber gambar : Suyono (peny). 2000 

 

 Bagian ekstremitas atas lainnya yakni tulang radius, ulna serta karpal,  

metakarpal dan falangus. Pada tulang radius (tulang pengumpil) letaknya sejajar 

dengan ibu jari atau lateral. Tulang ulna ini mempunyai bagian yang berhubungan 

dengan persendian humerus yang dataran sendinya berbentuk bundar sehingga 

memungkinkan lengan bawah dapat berputar. Pada tulang ulna (tulang hasta) 
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mempunyai karakteristik yaitu pada jari kelingkingnya yang mengarah ke siku 

mempunyai taju yang lengkungnya sejajar dengan tulang bawah yang disebut 

prosesus olekrani yang dapat berfungsi sebagai tempat melekatnya otot serta 

sebagai penjaga siku agar tidak bengkok ke belakang. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gamb terior dan Bagian-bagiannya 

Sumber gambar : Suyono (peny). 2000 

 
 

 

 

 

 

 

ar 1.4 Tulang Radius Sisi An
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Gambar 1.5 Tulang Ulna Sisi Anterior dan Bagian-bagiannya 

Sumber gambar : Suyono (peny). 2000 

  

Tulang karpal (pergelangan tangan) merupakan anggota dari ekstremitas 

atas. Tulang ini mempunyai delapan tulang yang tersusun menjadi dua yaitu 

bagian proksimal dan bagian distal. Tulang berikutnya adalah metakarpalia 

merupakan tulang telapak tangan yang berbentuk seperti pipa pendek dan 
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mempunyai lima buah setiap batangnya. Pada dua ujungnya bersendi dengan 

tulang pergelangan tangan (karpal) dan juga bersendi dengan tulang jari 

(falangus). Tulang jari tangan juga terdiri dari tulang pipa yang berjumlah 14 buah 

yang dibentuk sebagai perantara persendian dalam lima bagian tulang (Syaifuddin 

2006).  

1.5.2 Gerakan Otot dalam Persendian Bahu (Shoulder Joint) 

Otot merupakan alat yang memungkinkan anggota tubuh dapat bergerak. 

Bagian-bagian otot antara lain kepala otot, empal otot dan ekor otot. Pada kepala 

dan ekor otot terdapat tendon yaitu tempat melekatnya otot pada tulang. Kepala 

otot melekat pada pangkal tulang yang disebut origo, sedangkan tempat 

melekatnya ekor otot disebut insersi (Syaifuddin 2006). Otot berkontraksi 

diakibatkan oleh rangsangan berupa aktivitas atau pekerjaan yang dilakukan serta 

berkontraksi pada rangsangan panas, dingin sesuai dengan perintah yang datang 

dari syaraf pusat. Pada waktu melakukan aktivitas atau gerakan terdapat 

kerjasama antara otot dan persendian yang fungsinya sebagai artikulasi antara dua 

tulang atau lebih.  

Gerakan sendi mempunyai klasifikasi seperti yang dijelaskan oleh  Sloane 

(2004) bahwa pola aktivitas manusia ini beragam sehingga mengakibatkan 

banyaknya gerakan-gerakan yang melibatkan kerjasama antar otot dan persendian. 

Persendian mempunyai gerakan antara lain : (i) ekstensi merupakan gerakan 

memperbesar sudut pada dua bagian tubuh dan dua tulang, (ii) fleksi adalah 

gerakan memperkecil sudut seperti menekuk lutut, menggerakkan lengan ke 

depan, (iii) aduksi merupakan gerakan kembali pada bagian tubuh merupakan 
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lawan dari abduksi, (iv) abduksi adalah gerakan bagian tubuh yang menjauhi garis 

tengah tubuh, (v) rotasi adalah gerakan berputar seperti menggelengkan kepala, 

(vi) inversi yaitu gerakan sendi pada pergelangan kaki yang menghadap ke dalam, 

(vii) elevasi merupakan gerakan seperti mengangkat bahu dan sebagainya.  

 Gerakan sendi melibatkan otot yang dapat menggerakkan rangka seperti 

pada tipe gerakan fleksi dan ekstensi maka otot yang bergerak adalah mm.flexores 

dan mm.extensores. Gerakan abduksi dan aduksi maka otot yang bergerak adalah 

mm.abductores dan mm.adductores (Munandar 2000).  Proses gerakan persendian 

yang dihasilkan oleh fungsi otot pada gelang bahu antara lain seperti yang 

dijelaskan oleh Platzer (2004) bahwa gerakan aduksi menggambarkan gerakan 

tangan terhadap tubuh begitu juga dengan abduksi merupakan gerakan 

menegakkan lengan ke arah lateral melalui sagittal axis membentuk sudut 90° 

yang memutar melalui kepala humerus. Elevasi merupakan kelanjutan dari 

abduksi, tidak berpindah dengan menggunakan bahu tetapi hasil rotasi skapula, 

sisi inferior yang berpindah ke arah depan dan bagian lateral.  

 Gerakan selanjutnya yakni anteversi atau pengangkatan lengan ke arah 

depan dan retroversi atau gerakan lengan yang kembali dari pengangkatan. Kedua 

gerakan terjadi di sekeliling bidang frontal axis yang berputar melalui kepala 

humerus. Gerakan rotasi juga terdapat pada ekstremitas atas. Tangan berputar 

(menggantung ke sisi bawah) di sekeliling bidang yang berputar dari kepala 

humerus melalui prosesus styloid ulna. Gerak rotasi ini berhubungan dengan 

pronasi (tulang menyilang) dan supinasi (tulang terlihat sejajar / paralel) pada 

tangan. Ada dua rotasi yang bisa dibedakan yakni rotasi lateral (eksternal) dan 
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rotasi medial (internal). Gabungan dari kedua gerakan rotasi ini menghasilkan 

sirkumduksi yang dapat membentuk gerakan pada humerus yang menyerupai 

kerucut. 

 Serangkaian gerakan tersebut diikuti oleh kerja otot seperti pada aduksi 

(A) terdiri dari pectoralis major (merah), kepala panjang dari tricep brachii (biru), 

teres major (kuning), latissimus dorsi (oranye), kepala pendek tricep brachii 

(hijau), klavikula dan spinal deltoid (coklat, garis patah).  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.6 Otot Gelang Bahu dan Arah Gerakan Aduksi, Abduksi dan Elevasi 

Sumber gambar : Platzer, 2004 
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 Rangkaian gerakan selanjutnya adalah abduksi (B) yang terdiri dari deltoid 

(merah), supraspinatus (biru), kepala panjang pada tricep brachii (kuning). 

Elevasi (C) merupakan gerakan dari ekstremitas atas dihasilkan oleh bagian depan 

seratus (serratus anterior) ditunjukkan dengan warna merah. Lengan mengalami 

abduksi sebelum berelevasi oleh otot deltoid pada kepala panjang tricep brachii 

dan supraspinatus. Ada transisi yang terjadi antara abduksi ke elevasi, trapezies 

(biru) mendukung anterior serratus untuk aktif. Hal ini mempunyai efek pada 

bagian lateral yang tergantung dari kerja sendi klavikula yakni akromioklavikula 

dan sendi sternoklavikula.  
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Gambar 1.7 Otot Gelang Bahu Dan Arah Gerakan Anteversi-A, Retroversi-B, 

Rotasi Lateral-C Dan Rotasi Medial-D 

Sumber gambar : Platzer, 2004 

 

 Otot yang merupakan hasil anteversi (fleksi / A) antara lain klavikula dan 

beberapa akromial jaringan deltoid (merah), bicep brachii (kuning), 

coracobrachialis (oranye) dan serratus anterior (hijau). Retroversi (ekstensi /B) 

dibawa oleh teres major (merah), latissimus dorsi (biru), kepala tricep brachii 
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(kuning) dan deltoid (oranye). Gerakan yang terjadi selalu bekerjasama dengan 

sendi akromioklavikular.  

 Rotasi lateral (ekstensi / C) dihasilkan oleh infraspinatus (merah), teres 

minor (biru) serta bagian spinal deltoid (kuning). Rotasi pada bagian lateral 

merupakan gerakan paling kuat, karena ditunjukkan dari banyaknya pekerjaan 

yang dilakukan oleh infraspinator dalam mengkombinasikan gerakan-gerakan. 

Rotasi lateral juga menunjukkan bahwa skapula dan klavikula secara bersamaan 

mendorong trapezies kembali dan otot-otot rhomboid. Hal ini juga termasuk 

dalam gerakan sendi sternoklavikula dan akromioklavikula. Pada rotasi medial 

(internal / D) dibawa oleh kerja otot bagian subskapula (merah), pectoralis major 

(biru), kepala panjang dari bisep (kuning), otot deltoid bagian klavikula (oranye), 

teres major (hijau), dan latissimus dorsi (coklat). Rotasi medial menghasilkan 

aktivitas paling kuat oleh subskapula dan paling lemah oleh latissimus dorsi. Hal 

ini bisa ditunjukkan ketika siku berekstensi maka bisep menjadi pendek. Gerakan 

utama tidak terjadi pada sendi bahu secara ekslusif. Aktivitas seseorang 

ditunjukkan oleh berbagai macam gerakan yang berhubungan dengan pengikatan 

otot bahu yang terdapat pada bagian tubuh dengan gerakan tertentu.  

 

1.5.3 Gerakan Otot dalam Persendian Siku (Elbow Joint) dan tangan 

(Forearm) 

 Platzer (2004) menjelaskan bahwa gerakan dari sendi siku adalah ekstensi 

dan fleksi. Pada flexor (A) ini gerakan didukung oleh brachialis (biru), 

brachioradialis (kuning), bisep brachii (merah), pronator teres (hijau) dan 
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ekstensor carpi radialis longus (oranye). Fleksi dalam posisi pronasi 

menunjukkan bahwa terjadi kontraksi paling kuat pada semua fleksor. Pada 

Ekstensor (B) bagian yang penting hanya pada tricep brachii (merah). Gerakan 

tangan adalah gerakan secara proksimal dan distal pada sendi radioulnar, dengan 

gerakan kerjasama pada sendi humeroradial. Jenis gerakan yang terjadi adalah 

supinasi dan pronasi. Otot-otot yang terdapat dalam supinasi antara lain supinator 

(merah), abductor policis longus (kuning), biceps brachii (biru), brachioradialis 

(tidak nampak) dan extensor policis longus (oranye). Otot-otot yang terdapat pada 

gerakan pronasi adalah pronator quadratus (merah), pronator teres (biru), flexor 

carpi radialis (kuning), extensor carpi radialis longus (oranye), brachioradialis 

(tidak ditunjukkan), palmaris longus (tidak ditunjukkan).  
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Gambar 1.8 Otot Pada Sendi Siku Dan Tangan  

Sumber gambar : Platzer, 2004 

(A-fleksi, B-Ekstensi, C- Supinasi dan D-Pronasi)  
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1.5.4 Gerakan Otot dalam Persendian pada Pergelangan (Wrist) dan 

Midcarpal 

 Pada penjelasan tentang fungsi otot dalam persendian ini Platzer (2004) 

menjelaskan kembali bahwa terdapat dua gerakan yang mengakibatkan terjadinya 

respon dari pergelangan dan midcarpal antara lain dorsifleksi (A) yakni gerakan 

menegakkan tangan dan palmar fleksi (B) gerakan menjatuhkan tangan. Gerakan 

abduksi juga terjadi pada bagian ulnar yang dibedakan menjadi dua yaitu abduksi 

radial (C) dan abduksi ulnar (D). Otot-otot dalam dorsifleksi adalah ekstensor 

digitorum (merah), ekstensor indicis (oranye), ekstensor carpi radialis longus 

(biru), ekstensor carpi radialis brevis (kuning), ekstensor digiti minimi (tidak 

ditunjukkan) dan ekstensor policis longus (hijau). Palmar fleksi dihasilkan oleh 

otot flexor digitorum superficialis (merah), flexor carpi ulnaris (kuning), flexor 

digitorum profundus (biru), abductor pollicis longus (coklat), flexor carpi radialis 

(hijau) dan flexor pollicis longus (oranye).  

 Radial abduksi (C) dihasilkan oleh flexor pollicis longus (hijau), flexor 

carpi radialis (oranye), abductor pollicis longus (biru), ekstensor pollicis longus 

(kuning) dan extensor carpi radialis longus (merah). Ulnar abduksi (D) dihasilkan 

oleh flexor carpi ulnaris (biru), extensor carpi ulnaris (merah), extensor digiti 

minimi (tidak ditunjukkan) dan extensor digitorum (kuning).  
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Gambar 1.9 Otot Pada Sendi Pergelangan Dan Midkarpal 

Sumber gambar : Platzer, 2004 

(A-Dorsifleksi, B-Palmar flexion, C-radial abduction dan D-ulnar abduction)  
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I.5.5 Adaptasi dan stres 

 Adaptasi merupakan proses penyesuaian yang dilakukan oleh individu 

atau masyarakat dalam sebuah lingkungan tempat tinggalnya. Adaptasi 

merupakan konsep yang luas berhubungan dengan biologi, pengetahuan sosial dan 

sebagainya. Adaptasi mempunyai banyak variasi yang menjelaskan tentang 

adaptasi manusia serta stres lingkungan antara lain adaptasi fungsional, adaptasi 

budaya dan teknologi, adaptasi genetik. Adaptasi fungsional maka perubahan 

terjadi melalui aklimatisasi, aklimasi, dan habituasi. Aklimatisasi terjadi pada 

jangka waktu yang lama (lifetime) disebabkan oleh perubahan tekanan iklim alam 

atau tekanan lingkungan yang kompleks. Studi aklimatisasi berhubungan dengan 

tekanan lingkungan misalnya pada lingkungan tropis merupakan hasil dari 

aklimatisasi terhadap tekanan panas. Aklimasi menunjukkan adaptasi pada 

perubahan biologis akibat dari banyaknya tekanan yang terjadi pada aklimatisasi. 

Habituasi merupakan hasil dari respon, persepsi dari rangsangan misalnya rasa 

nyeri (Frisancho 1979). 

Perilaku manusia untuk beradaptasi dengan berbagai cara merupakan 

adaptasi budaya. Hal ini ditunjukkan pada lingkungan dingin secara tidak 

langsung mendorong manusia untuk mengembangkan cara dan melakukan 

perilaku untuk tetap bertahan dengan menggunakan peralatan yang dapat 

mengatasi kondisi dingin tersebut misalnya menggunakan api, pakaian dan 

membangun rumah untuk perlindungan. Hal ini merupakan contoh dari 

representasi adaptasi biologi dan budaya terhadap stres iklim. Iklim lingkungan 

setempat berpengaruh terhadap jenis aktivitas yang dilakukan oleh individu atau 
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masyarakat. Jenis aktivitas dalam penelitian ini berhubungan dengan jenis mata 

pencaharian penduduk setempat yang sesuai dengan sejarah lokal Trowulan yakni 

sebagai pengrajin patung yang terbagi dalam pengrajin patung Batu dan kuningan 

(cor).  

Faktor lingkungan mempengaruhi stres terhadap fungsi tubuh, hal ini 

berkaitan dengan keadaan fisiologis tubuh dimana intensitas kerja mempengaruhi 

aliran darah pada tubuh akibat stres yang dialami. Stres berkaitan dengan rasa 

panas yang dikeluarkan oleh tubuh dari tenaga yang dikeluarkan terhadap 

sejumlah aktivitas yang dilakukan pengrajin patung. Tenaga maksimal yang 

dikeluarkan tubuh akan diedarkan melalui pembuluh darah sebagai tenaga untuk 

membuat patung (Frisancho, 1979). 

 

I.5.6 Penyakit Persendian Degeneratif  

Degenerative Joint Disease (DJD) adalah kondisi patologi sebagai efek 

dari sistem persendian yang sering dihubungkan dengan stres mekanik  (Hough 

2001 dalam Tam 2009). Studi tentang pola DJD ini dapat melengkapi interaksi 

antara pola kebiasaan aktivitas fisik dan ekonomi. Studi ini berhubungan dengan 

sistem sendi seperti bahu, siku, pergelangan dan lutut. Aktivitas fisik individu 

berhubungan dengan sendi yang ditimbulkan dari gerakan anggota tubuh secara 

ekstensif berpengaruh pada tulang. DJD terjadi karena ketidakseimbangan 

fisiologis tubuh antara tempat terjadinya stres mekanik pada jaringan sendi dan 

kemampuan jaringan sendi mempertahankan stres (Ortner 1968 dalam Tam 2009). 

Sikap duduk dengan intensitas yang lama pada saat bekerja dapat mempengaruhi 
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kondisi fisiologis pengrajin patung sehingga megindikasikan adanya penyakit 

persendian seperti nyeri yang dialami setelah beraktivitas. Faktor lain yang 

mempengaruhi DJD yakni cara menggunakan alat seperti tatah yang 

mengeluarkan tenaga maksimal agar dapat menghasilkan bentuk patung atau 

ukiran yang menarik. Cara memegang tatah menggunakan ibu jari dan jari pada 

tangan bagian kiri sehingga intensitas memegang tatah yang lama akan 

berpengaruh juga pada otot. Reaksi kerja otot dari tenaga maksimal yang 

dikeluarkan oleh jari dan ibu jari dalam mempertahankan tatah ini dapat 

menimbulkan rasa nyeri ataupun kondisi tangan menjadi panas karena aktivitas 

tersebut dilakukan secara berulang-ulang akibat kontraksi otot dari aktivitas 

pukulan terhadap tatah dari tangan kanan. 

Aktivitas lain yang mengindikasikan penyakit persendian adalah dari pola 

gerakan dan sikap bekerja pengrajin patung yang tidak secara teratur atau tertib 

dalam melakukan aktivitas. Pola gerakan seringkali ditemukan tidak searah, 

karena mereka mengerjakan patung dengan memakai seninya sendiri tanpa 

tergantung pada teks atau alat bantu dalam membuat patung. Cara bekerja mereka 

yang rileks menjadikan pola kerja yang tidak beraturan. Pola yang tidak beraturan 

ini menimbulkan variasi aktivitas seperti cara memegang alat, arah menggunakan 

alat, posisi yang digunakan untuk memegang alat, serta sikap bekerja. Pada posisi 

memegang alat maka bagian anggota tubuh pengrajin patung yang bergerak 

adalah kepala yang ikut bergerak sesuai dengan arah lat yang digunakan serta 

material yang dibentuk, sehingga proses ini melibatkan kerja otot dan persendian. 

Gerakan lainnya ketika posisi memegang alat secara tidak langsung berpengaruh 
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pada tulang punggung karena anggota badan bergerak secara bebas yakni 

menyamping, membungkuk, lurus dan sebagainya yang mempengaruhi otot dan 

sendi pada punggung.  

 Sikap bekerja juga demikian, bahwa dipengaruhi oleh kerja otot dan sendi 

yang berfungsi dalam membentuk gerakan anggota tubuh. Sikap bekerja ini 

tergantung pada besar kecilnya material atau pada ukuran patung yang akan dibuat 

serta letak ukiran atau motif yang digambar. Patung berukuran besar kurang lebih 

150-200 cm dari tanah berarti sikap bekerja lebih banyak berdiri. Hal ini berbeda 

dengan membuat ukiran pada bagian bawah patung dengan sikap tubuh duduk 

selonjor atau jongkok. Pada patung yang ukurannya kecil misalnya 50 cm maka 

intensitas posisi duduk lebih lama dilakukan oleh pengrajin patung. Pola gerakan 

ditemukan bervariasi tergantung pada cara yang digunakan dan tentunya tidak 

terlepas dari kerja otot serta persendian yang berhubungan secara langsung 

dengan bagian intensif dari anggota tubuh yang digunakan untuk beraktivitas. 

Gerakan yang dihasilkan oleh pengrajin patung batu merupakan gerakan yang 

intensif dilakukan dan gerakan yang menggunakan anggota tubuh yang tidak 

secara intensif dilakukan misalnya kaki yang digunakan untuk bertumpu ketika 

beraktivitas. Hal ini menunjukkan adanya kerjasama antar sistem otot dan sendi 

sesuai dengan aktivitas yang dilakukan. Kerjasama antar sistem otot dan sendi 

menimbulkan gerakan-gerakan yang secara berulang-ulang dapat berpotensi untuk 

timbulnya keluhan-keluhan pada anggota tubuh individu.   

Efek lain terjadi pada tangan kanan yang memukul dengan alat palu yang 

besar, mengeluarkan tenaga yang maksimal akan berpengaruh pada kerja otot, dan 
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sendi yang bisa menimbulkan nyeri ataupun rasa panas terhadap tangan ketika 

beraktivitas. Pada waktu beraktivitas, maka otot akan menegang sehingga 

menimbulkan gerakan pada persendian yang berada pada anggota tangan yang 

digunakan untuk beraktivitas. Efek rasa panas dapat terjadi karena suhu badan 

yang mengeluarkan tenaga maksimal meningkat akibatnya panas dalam tubuh di 

rasakan ketika beraktivitas terutama pada bagian tangan yang intensif bergerak.  

 Keluhan lain yang dirasakan oleh pengrajin patung yakni rasa lelah, 

namun rasa ini seringkali tidak menjadi komponen utama yang dirasakan karena 

sudah menjadi kebiasaan oleh mereka. Rasa lelah baru bisa dirasakan ketika 

pekerjaan tersebut telah selesai dan ketika dalam sehari penuh pengrajin patung 

membuat patung terus menerus khususnya jika terdapat permintaan. Rasa lelah 

atau nyeri kembali dirasakan jika pengrajin patung ini tidak membuat patung 

dalam sehari sehingga jika tidak ada permintaan mereka tetap bekerja membuat 

patung untuk stock. Keluhan ini juga merupakan DJD karena melibatkan kerja 

otot dan persendian yang berhubungan dengan aktivitas yang dilakukan.  
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BAB II 

METODE PENELITIAN 

 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rontgenology 

digunakan untuk melihat adanya stress marker pada tulang individu. Metode ini 

menggunakan X-ray untuk melihat kondisi tulang pada pengrajin patung Batu 

sehingga dapat digunakan untuk menganalisis berdasarkan pertanyaan penelitian. 

Metode rontgen ini dilakukan untuk mengetahui kondisi tulang pada manusia 

yang masih hidup terhadap efek dari pola aktivitas atau pekerjaan yang dilakukan 

yang hasilnya dapat menunjukkan bahwa pekerjaan tersebut tergolong berat atau 

ringan. Metode kedua secara visual digunakan untuk melihat aktivitas yang 

dilakukan oleh pengrajin patung yang dapat menunjukkan pola aktivitas dengan 

gerakan-gerakan tertentu yang dilakukan oleh pengrajin patung sehingga berguna 

untuk mempermudah analisis data. Gerakan-gerakan yang dilakukan melibatkan 

kerja otot serta persendian pada bagian anggota tubuh yang dominan bergerak 

terutama pada bagian tulang ekstremitas atas. Hal ini merupakan indikasi adanya 

stress markers yang melibatkan kerja otot dan persendian saat beraktivitas. Maka, 

metode rontgen dan visual diperlukan sebagai media dalam melakukan proses 

penelitian.  

 Metode selanjutnya dengan observasi, wawancara dan studi pustaka. 

Metode observasi (pengamatan) dilakukan sebelum penelitian berlangsung seperti 

survei daerah penelitian untuk mendapatkan gambaran umum pengrajin patung 

batu. Observasi juga dilakukan pada saat penelitian dilakukan artinya peneliti 

melakukan pengamatan secara langsung di lapangan untuk melihat aktivitas yang 
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dilakukan oleh pengrajin patung batu. Peneliti dalam hal ini dapat menggunakan 

handy cam serta kamera sebagai media untuk membantu pengamatan selama di 

lapangan. Wawancara juga dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui faktor yang 

berpengaruh terhadap aktivitas yang dilakukan individu dalam penelitian serta 

identitas dan hal-hal yang dapat membantu melengkapi data penelitian. 

Wawancara dilakukan pada empat orang pengrajin patung secara bergantian. 

Teknik selanjutnya adalah studi pustaka yang berguna untuk membantu 

melengkapi data hasil penelitian. Studi pustakan dilakukan oleh peneliti 

menggunakan buku-buku yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.    

 

I1.1 Teknik penentuan Individu  

  Individu yang digunakan dalam proses penelitian yakni terdiri dari 4 

(empat) pengrajin patung karena pada waktu proses penelitian di lapangan 

ditemukan sejumlah 4 (empat) orang yang setiap hari bekerja untuk membuat 

patung. Alasan pemilihan individu pada pengrajin patung karena berdasarkan 

pengamatan ditemukan bahwa jenis pekerjaan ini mempunyai intensitas yang 

lama sehingga diasumsikan dapat mengakibatkan stress markers yang 

berpengaruh pada ekstremitas atas yakni tulang klavikula, humerus, radius dan 

ulna serta pergelangan tangan karena aktivitas yang dilakukan melibatkan kerja 

otot, sendi pada bagian ekstremitas atas.  

Penentuan individu terhadap pengrajin patung ini dilakukan secara sengaja 

yakni peneliti melakukan survei di lokasi kelompok pengrajin patung dengan 

pertimbangan memilih pengrajin patung yang aktivitasnya lebih intensif dari 
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pengrajin patung lainnya. Bentuk patung yang ditemukan di lapangan mengarah 

pada patung ”Majapahitan” artinya patung yang dibuat sebagai patung untuk 

simbol ibadah. Jenis mata pencaharian ini dilakukan oleh sebagian besar 

masyarakat Trowulan karena mendatangkan omzet sampai puluhan juta dengan 

berbagai pesanan dari luar negeri.  

 

II.2 Pengambilan Data 

  Teknik pengambilan data di lapangan dilakukan secara berkesinambungan 

untuk mendapatkan data secara rinci berkaitan dengan fokus permasalahan yang 

dibahas dalam penelitian ini. Berikut adalah tahapan yang diperlukan dalam 

proses pengambilan data antara lain :   

 

II.2.1 Peralatan penelitian  

1. Kamera yang digunakan untuk bahan dokumentasi dari data yang 

ditemui di lapangan  

2. Handycam digunakan untuk bahan dokumentasi serta untuk mengetahui 

dan mengamati aktivitas yang dilakukan oleh pengrajin patung dalam 

membuat patung 

3. Buku catatan dan peralatan menulis digunakan untuk menulis data yang 

diperoleh dari lapangan  

4. Form data untuk mengetahui usia pekerja, lama   bekerja, sikap bekerja 
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 Teknik pengambilan data di lapangan menggunakan alat tersebut di atas 

melalui tahapan sebagai berikut : proses pembuatan patung, peneliti merekam 

sesuai aktivitas yang dilakukan oleh pengrajin patung. Proses merekam dari mulai 

cara memahat, posisi memahat, sikap bekerja dan alat-alat yang digunakan untuk 

proses pemahatan serta sampai pada tahapan terakhir dari proses pemahatan 

patung selesai dikerjakan. Hal ini dilakukan peneliti untuk mengetahui hubungan 

antara pola aktivitas dan pekerjaan oleh pengrajin patung yang berhubungan 

dengan kekuatan otot serta gerakan yang berpengaruh pada persendian dan tulang. 

Teknik ini merupakan bagian dari metode visual yang dilakukan oleh peneliti 

terhadap individu penelitian.Teknik selanjutnya dilakukan Rontgen yang 

digunakan untuk mengetahui stress markers pada pengrajin patung. Hasil dari 

Rontgen akan dikonsultasikan peneliti dengan Dokter spesialis Radiologi 

kemudian akan dipotret untuk keperluan analisis data.  

Peralatan yang digunakan antara lain palu, tatah, air, kertas gosok, serkel 

dan lem besi. Jenis tatah yang digunakan dalam proses membuat patung juga 

berbagai macam dan cara menggunakannya berdasarkan pada urutan proses 

pembuatan. Proses pembuatan yang pertama yakni pemecahan batu dengan 

menggunakan palu besar, kedua pembentukan atau sketsa yang memerlukan 

tenaga besar sehingga menggunakan tatah besar yang hasilnya berupa sketsa batu 

dengan bentuk kasar, ketiga pemahatan atau penghalusan pertama menggunakan 

tatah yang lebih lebar, tahap keempat yakni aktivitas penghalusan kedua atau 

finishing menggunakan tatah lebar dengan ukuran yang agak tipis, tahap 

selanjutnya adalah pemahatan dan pengukiran menggunakan tatah kecil. 
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Penggunaan jenis tatah didasarkan pada aktivitas yang dilakukan, berdasarkan 

data hasil wawancara ditemukan bahwa besar kecilnya tatah mempengaruhi 

tenaga yang dikeluarkan, jika tatah kecil maka tenaga yang diperlukan juga kecil 

dalam sebuah proses pembuatan patung.  

Cara yang dilakukan peneliti dalam pengolahan data yakni dengan 

melakukan perbandingan terhadap kedua tangan yakni pada tangan kanan yang 

berfungsi untuk melakukan gerakan dalam membentuk pola atau sketsa patung 

dari material yang masih berupa batu sampai pada proses pemahatan dan 

penghalusan, sedangkan tangan kiri pada daerah jari terutama ibu jari digunakan 

untuk membantu memegang alat pahatan atau yang disebut tatah. Perbandingan 

selanjutnya yakni dengan membandingkan individu yang mempunyai aktivitas 

berbeda dengan pengrajin patung batu. Kedua perbandingan ini dilakukan untuk 

menunjukkan adanya variasi dari stress markers yang dihasilkan oleh aktivitas 

tertentu dengan intensitas yang berbeda. Adanya intensitas yang lama dan 

pekerjaan yang dilakukan secara berulang-ulang mempengaruhi gerakan otot dan 

persendian sehingga dapat meninggalkan bekas pada tulang yang disebut stress 

markers. Lokasi penelitian ini merupakan central industri patung batu yang 

sengaja dipilih peneliti karena perwakilan individu di daerah tersebut.   Pekerjaan 

pengrajin patung merupakan salah satu dari pekerjaan utama masyarakat Dusun 

Jatisumber Desa Watesumpak yang mulai ada setelah pande besi. Hal ini 

berkaitan dengan historis setempat bahwa dulunya pande besi banyak diminati 

oleh masyarakat Trowulan sebagai pekerjaan utama namun, seiring berjalannya 

waktu terjadi pergeseran ke arah usaha patung dengan motivasi ekonomi untuk 
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meraih keuntungan karena bertepatan dengan adanya krisis moneter yang melanda 

Indonesia. Permintaan patung meningkat, para pengrajin patung merasa 

diuntungkan ketika krisis moneter terjadi sehingga warga masyarakat banyak yang 

berpindah ke pekerjaan ini. 

 

II.3 Teknik Analisis  Data 

 Teknik analisis data dilakukan setelah data dari lapangan terkumpul dan 

dilakukan klasifikasi. Teknik Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan 

tahapan sebagai berikut : (1) data yang diperoleh dari lapangan berupa 

dokumentasi dari hasil foto dan handycam (visual) yang meliputi sikap bekerja, 

posisi bekerja dan cara menggunakan alat pahat, alat sketsa atau ukir (serkel) dan 

alat untuk penajam dikumpulkan sehingga dapat memperlihatkan secara 

keseluruhan proses membuat patung dari awal hingga akhir yang dilakukan oleh 

pengrajin patung batu serta berguna untuk mengetahui intensitas gerakan yang 

dilakukan secara dominan oleh ekstremitas atas pengrajin patung dan untuk 

mengetahui intensitas yang digunakan dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut, 

(2) data hasil foto Rontgen dari keempat pengrajin patung serta dari individu lain 

yang berguna untuk perbandingan aktivitas yang kemudian dilakukan analisis oleh 

peneliti dan dikonsultasikan kepada Dokter spesialis radiologi. Teknik analisis 

selanjutnya berdasarkan anatomi tulang yang melibatkan gerakan otot dan 

persendian untuk mengetahui kesesuaian terhadap fokus permasalahan penelitian.  
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BAB III 

HASIL PENELITIAN 

 Pengrajin patung batu yang dipilih berjumlah 4 orang dengan intensitas 

bekerja yang berbeda-beda. Data yang ditemukan dilapangan menunjukkan bahwa 

sebagian besar pengrajin patung batu telah memulai aktivitasnya sejak kecil 

karena faktor lingkungan tempat tinggal yang mayoritas penduduknya sebagai 

pengrajin patung. Pengrajin yang dipilih dalam penelitian ini mempunyai 

mempunyai indikator seperti gerakan yang berulang-ulang dan alat yang 

digunakan dengan jenis dan ukuran yang berbeda-beda sehingga bisa berpengaruh 

pada beban kerja atau aktivitas pengrajin patung batu. Hal ini ditunjukkan pada 

gambaran aktivitas yang merupakan pola kebiasaan dalam membuat patung.   

III.1 Gambaran Aktivitas pada Pengrajin patung Batu 

 Aktivitas pengrajin patung beragam yang mempunyai hubungan dengan 

pola kebiasaan dalam proses pembuatan patung. Gambaran dari aktivitas tersebut 

dapat dilihat dari gerakan anggota tubuh yang dominan digunakan, alat yang 

digunakan berkaitan dengan teknik penggunaan alat, posisi anggota tubuh atau 

sikap badan, arah alat dan gerak anggota tubuh, jenis aktivitas yang dilakukan 

serta waktu yang dibutuhkan dalam aktivitas tersebut. Aktivitas yang dilakukan 

oleh pengrajin patung dengan indikator yang disebutkan diatas dapat 

menimbulkan gerakan otot dan sendi yang menempel pada tulang saat 

beraktivitas. Gerak dari otot dan sendi pada tulang mengakibatkan tanda dari 

sebuah pekerjaan  atau aktivitas yang berulang-ulang yang disebut dengan stress 

markers. Hasil dari gambaran aktivitas dapat dilihat secara visual melalui gambar 
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atau foto serta hasil rekaman dari handy cam. Berikut adalah hasil visual dari data 

yang diperoleh di lapangan.  

 

 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.1.1 Aktivitas Memahat Bagian Bawah Bentuk Patung  

 
 Aktivitas yang dilakukan oleh pengrajin patung cenderung tidak berurutan 

karena mereka memilih lokasi yang mudah dikerjakan tergantung pada jenis 

material dan pola yang mudah dibentuk. Posisi yang dilakukan saat aktivitas ini 

adalah duduk dengan bertumpu pada kaki yang dilipat ke arah belakang. Tangan 

yang digunakan untuk memahat juga bertumpu pada bagian paha untuk 

mengurangi rasa nyeri akibat proses memahat. Posisi yang diambil oleh pengrajin 

patung juga disesuaikan dengan letak bagian patung yang akan dipahat dan 

dibentuk pola. Teknik memegang alat pahat menggunakan semua jari. Alat pahat 

dengan bentuk lebih panjang menimbulkan tekanan pada tangan ketika proses 

memukul. Teknik dalam memahat dengan mengarahkan alat menjadi tegak lurus 

atau tidak tegak lurus dengan bidang yang dikerjakan. Aktivitas pertama ini 

dimulai dari material batu yang kasar kemudian dibentuk pola sesuai bentuk 

patung yang diinginkan. Alat pahat yang digunakan adalah berurutan seperti 
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tampak pada gambar alat pahat dengan bentuk panjang dan memiliki bagian yang 

lebar berguna untuk memberikan batas dari patung yang dibuat.    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 3.1.2 Aktivitas Memahat Bagian Atas Bentuk Patung 

 
 Pengrajin patung membentuk sketsa dari material yang masih kasar. 

Proses ini merupakan tahap pertama dari proses selanjutnya. Sikap badan yang 

dilakukan dengan berdiri karena proses memahat dilakukan pada bagian kepala 

patung. Tangan bagian kiri memegang alat pahat dengan kuat dan tangan kanan 

digunakan untuk memukul dengan intensitas yang lama sesuai dengan keinginan 

pengrajin patung. Tangan kiri memegang alat pahat menggunakan jari tangan agar 

hasil pahatan yang diinginkan terlihat bagus. Jari tangan yang digunakan untuk 

memegang alat pahat lebih dominan pada ibu jari sehingga pada saat dilakukan 

pukulan terhadap alat pahat seperti palu di bagian tangan kanan, maka terjadi 

gerakan-gerakan. Proses memukul alat pahat tersebut berfungsi untuk 

menghasilkan bentuk patung yang sesuai dengan keinginan dengan cara 

mempertahankan alat pahat agar tidak berpindah posisi. Gambaran aktivitas yang 
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terlihat diatas juga berpengaruh pada arah gerak anggota tubuh lainnya yakni 

kepala dan bahu yang cenderung dinamis mengikuti arah alat pahat bergerak. 

Intensitas tangan yang dominan bergerak adalah bagian kanan dengan gerakan 

memukul alat pahat pada tangan bagian kiri. Tangan bagian kiri berusaha 

mempertahankan posisinya untuk memegang alat pahat dengan kuat agar 

diperoleh kestabilan saat dipukul oleh palu.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.1.3 Aktivitas Mengukir Bagian Tengah Bentuk Patung 

 
 Pada gambar 3.1.3 aktivitas pengrajin dengan menggunakan alat bantu 

berupa kursi untuk menyeimbangkan tinggi patung dengan bagian patung yang 

yang dipahat. Posisi tangan tetap dengan sebelah kanan berfungsi untuk memukul 

dan sebelah kiri untuk menahan alat pahat. Anggota tubuh lain yang ikut bergerak 

adalah kaki untuk keseimbangan, punggung yang terlihat tegak lurus sejajar 

dengan arah gerakan tangan serta kepala yang mengarah ke depan sejajar dengan 

alat pahat. Pola aktivitas ini tidak mengeluarkan banyak tenaga karena dari bagian 

yang dipahat cukup menggunakan alat pahat yang kecil untuk mengukir patung. 
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Posisi badan yang bersikap tegak lurus juga menjadi penyeimbang gerakan 

sehingga keseimbangan tubuh terjaga. Tangan kiri menekan alat pahat untuk 

memudahkan proses pengukiran. Posisi dari tangan kiri cenderung membentuk 

sudut lancip dan tidak berubah-ubah. Tangan kanan dengan posisi memegang palu 

melakukan aktivitas memukul dari arah atas ke bagian pangkal alat pahat yang 

ditahan oleh jari tangan kiri.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 3.1.4 Aktivitas Mengukir Bagian Atas Bentuk Patung 

 
 Aktivitas ini adalah lanjutan dari aktivitas sebelumnya dengan posisi 

badan berdiri. Pada saat berdiri, maka bagian anggota tubuh seperti kaki, 

punggung mempunyai posisi untuk tidak bergerak karena sebagai penyeimbang 

saat bergerak. Anggota badan yang bergerak adalah tangan bagian siku dan jari 

tangan untuk memegang alat pahat. Gerakan siku diakibatkan oleh gerakan 

pukulan palu oleh tangan kanan yang dapat mempengaruhi intensitas tekanan 

terhadap alat pahat. Kepala dan leher berpindah posisi mengikuti arah gerakan alat 

pahat. Posisi kepala cenderung condong ke samping atau tidak sejajar dengan alat 
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pahat untuk menyesuaikan dengan bagian patung yang dipahat ketika membentuk 

pola. Pada saat kepala condong ke samping kanan maka otot pada leher akan 

bergerak menuju ke arah samping sesuai dengan posisi kepala sebagai 

keseimbangan. Gerakan-gerakan dari pengrajin patung bermacam-macam karena 

bergantung pada ukuran patung dan besar kecilnya patung sehingga seringkali 

ditemui pola gerakan yang tidak berurutan.  

Gambar 3.1.5 Aktivitas Memahat Bagian Bawah Patung Berukuran Kecil 

 

 Aktivitas pengrajin patung cenderung sama ketika proses pembuatan 

patung seperti terlihat pada gambar 3.1.5 ini yang juga beraktivitas memahat 

patung dengan material yang sudah terpola. Perbedaan dari aktivitas sebelumnya 

bahwa pengrajin patung ini bertumpu pada kaki dan lutut untuk memahat bagian 

bawah patung dan menyesuaikan ukuran bentuk patung yang dipahat dengan 

tinggi badan pengrajin patung sehingga posisi yang diambil untuk menyelesaikan 

proses pemahatan dengan cara yang berbeda-beda. Sikap yang berbeda-beda ini 
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menunjukkan resiko pekerjaan yang berbeda pula secara fisik maupun secara 

biologis. Posisi tangan juga berbeda dengan aktivitas memahat yang lain yakni 

cenderung ke arah bawah dan bertumpu pada paha kaki. Jari kaki yang digunakan 

untuk bertumpu posisinya adalah menekuk ke belakang untuk memperoleh 

keseimbangan tubuh. Berdasarkan data di lapangan diketahui bahwa intensitas 

pengrajin patung ini untuk berpindah posisi rata-rata 15 menit untuk proses 

pemahatan dengan posisi yang sama. Gerakan anggota badan lain yang mengikuti 

arah alat pahat yakni bagian bahu yang condong ke samping kiri karena arah 

pahatan pada samping kiri patung. Penggunaan alat mempunyai konsekuensi 

tersendiri pada setiap aktivitas yang dilakukan oleh pengrajin patung. Alat yang 

digunakan antara lain alat pahat yang disebut tatah, palu untuk memukul, dan 

serkel yang digunakan untuk memperjelas atau meratakan bagian patung yang 

belum sempurna. Berikut adalah aktivitas dalam memegang serkel yang berbeda 

arah tekanan dan gerakannya mempengaruhi anggota tubuh lainnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1.6 Aktivitas Memegang Alat Serkel 
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 Serkel yang digunakan oleh pengrajin patung berupa alat elektronik 

sehingga pengguanaan serkel ini membutuhklan tenaga yang besar karena untuk 

memegang serkel kedua tangan juga menahan alat dan bagian anggota tubuh yang 

terpengaruh adalah perut. Hal ini disebabkan karena serkel yang berat ketika 

digunakan dan seringkali nyeri pada perut dirasakan oleh pengrajin patung 

sehingga untuk mengurangi rasa nyeri perut akibat gerakan menahan serkel yakni 

dengan menggunakan korset atau stagen yang diikatkan pada bagian perut sebagai 

penahan otot perut. Kedua tangan bekerja untuk memegang dan menahan serkel 

dengan intensitas yang cukup lama. Posisi saat menggunakan serkel ini dengan 

jongkok dan bertumpu pada kaki untuk keseimbangan.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1.7 Aktivitas Menggunakan Alat Serkel pada Posisi Jongkok  

 

 Pada gambar 3.1.7 ini terlihat pengrajin sedang menggunakan serkel untuk 

memperjelas hasil sketsa. Posisi dalam menggunakan serkel ini bertumpu pada 

kaki dengan sikap jongkok untuk memudahkan proses menggunakan serkel. Data 

yang ditemui di lapangan menunjukkan bahwa setelah menggunakan serkel dalam 
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sehari penuh maka efek yang ditimbulkan pada tangan berupa rasa panas. Rasa 

panas ini bisa timbul karena saat menggunakan serkel bagian tangan mengalami 

penegangan otot serta timbul rasa nyeri di bagian punggung juga perut. Keluhan 

lain yang ditimbulkan adalah asma akibat debu yang berasal dari material batu 

yang diperjelas dengan serkel.  

 Gambaran serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh pengrajin patung 

batu menunjukkan pola gerakan yang tidak beraturan. Pola gerakan tidak 

beraturan karena gerakan-gerakan yang digunakan tergantung pada individu 

masing-masing untuk proses membuat patung. Pola gerakan menimbulkan variasi 

gerakan dan melibatkan kerja otot dan persendian pada anggota tubuh individu. 

Hal ini menyebabkan efek yang ditimbulkan dari resiko pekerjaan yang berbeda-

beda pada setiap jenis aktivitas yang dilakukan karena ketahanan tubuh serta 

banyak sedikitnya energi yang dikeluarkan untuk bekerja tergantung pada 

individu tersebut. Gerakan yang dominan dilakukan berdasarkan gambar-gambar 

di atas adalah kedua tangan kiri dan kanan yang masing-masing mempunyai tugas 

dan fungsi sendiri dalam proses bekerja. Tumpuan yang dipakai lebih dominan 

menggunakan kaki dan lutut untuk memperoleh keseimbangan dalam bekerja. 

Resiko pekerjaan yang didapat oleh setiap individu ditunjukkan pada kondisi 

tulang yakni pada hasil rontgen yang dilakukan.  

 Aktivitas yang dilakukan berdasarkan data di lapangan secara visual 

diperoleh gerakan yang berulang-ulang dengan setiap tahapan membuat patung 

cenderung dilakukan aktivitas yang sama. Aktivitas yang sama terlihat pada arah 

alat pahat, penggunaan tangan, serta teknik yang dilakukan untuk memahat 
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meskipun menggunakan jenis alat pahat yang berbeda-beda. Jenis alat pahat yang 

berbeda akan menimbulkan energi yang dikeluarkan berbeda pula dengan alat 

pahat lainnya. Karakteristik alat pahat yakni lebar, panjang, tebal dan tipis akan 

mempengaruhi energi dan gerakan-gerakan yang dihasilkan oleh otot dalam 

pembuatan patung.  

Berikut adalah tabel yang menunjukkan aktivitas pemahat patung secara 

visual dari hasil rekaman handycam.  

 

Tabel 3.1 Aktivitas Pengrajin Patung Batu Berdasarkan Sikap Badan 

Gerakan / 
Aktivitas 

Posisi / sikap 
badan 

Pola 
gerakan 

Anggota badan 
yg intensif 
bergerak 

Keluhan 

A. Memukul  Berdiri atau 
badan condong 
ke depan 
(membungkuk)

Searah dari 
atas ke 
bawah 
material yang 
dipukul 

Tangan bagian 
kanan 

Nyeri 
punggung 
dan panas 

pada tangan 
kanan 

 Duduk  Searah 
tergantung 
material  

Tangan kanan 
dengan bertumpu 

pada kaki dan 
punggung 

Nyeri 
punggung 
dan tangan 

B. Memahat Berdiri  Tidak 
beraturan dan 
tidak 
berurutan  
tergantung 
material yang 
dipahat 

Tangan kanan 
untuk memukul 
alat pahat dan 

kiri untuk 
menahan alat 

pahat 

Nyeri tangan 
tergantung 
intensitas 

 Duduk 
(jongkok) 

Cukup 
beraturan 
yakni pada 
bagian tepi 
atau batas 
pada patung 
dengan 
material 
 

Tangan kanan 
dan kiri serta 

bertumpu pada 
kaki 

menyesuaikan 
ukuran patung 

Nyeri tangan 
dan kaki 

tergantung 
intensitas 
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 Duduk 
(selonjor) 

Beraturan 
yakni pada 
bagian bawah 
patung  

Kedua tangan, 
menyesuaikan 
ukuran patung 

Nyeri tangan, 
punggung 
tergantung 
intensitas 

C.Menggunakan 
serkel  

Berdiri atau 
badan condong 
ke depan 
(membungkuk)

Searah 
berdasarkan 
pola yang 
diperjelas 
dari sketsa 
yaitu 
diarahkan 
dari atas ke 
bawah, atau 
samping 
kanan ke 
samping kiri 
atau dari 
depan ke 
belakang 

Kedua tangan 
berfungsi untuk 

memegang serkel 
dan menahan 
serkel untuk 

menyeimbangkan 
berat serkel 

Nyeri di 
tangan, 

punggung 
dan perut 

akibat 
tekanan 

serkel dan 
panas jika 
intensitas 

menggunakan 
serkel lama 

 Duduk 
(jongkok) 

Searah sesuai 
sketsa yang 
akan 
diperjelas 

Kedua tangan 
yang bertumpu 
pada kaki dan 

perut 

Nyeri pada 
tangan, perut 

dan panas 
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Tabel 3.2 Aktivitas Pengrajin Patung Batu Berdasarkan Peralatan 

Alat  Posisi / sikap 
tangan 

Material yang 
dipahat 

Tenaga yang 
dikeluarkan 

Keluhan  

A. Tatah 
panjang dan 
lebar 

Menggunakan 
jari tangan 
dengan ibu jari 
dan jari 
telunjuk kiri 
untuk menahan 
alat 

Material kasar 
untuk 
pembentukan 
sketsa dan 
batas antara 
patung dengan 
material serta 
penghalusan 
tahap ke-1 

Besar   Cidera pada 
tangan 
terutama 
bagian jari 
tangan serta 
ibu jari dan 
pada kuku 
yang sampai 
pecah terkena 
alat pahat 
pada ibu jari 
terlihat 
melebar 
bentuknya 
dan ”gepeng” 
karena 
terkena 
pukulan palu 

B. Tatah lebar 
dan agak tipis  

Menggunakan 
keempat jari 
dengan ibu jari 
kiri digunakan 
untuk menahan 
alat 

Memahat 
ukiran pada 
tahapan 
penghalusan 
ke-2  

Besar  Cidera pada 
tangan 
terutama 
bagian jari 
tangan serta 
ibu jari 

C. Tatah kecil Menggunakan 
keseluruhan 
jari dengan ibu 
jari dan jari 
telunjuk kiri 
lebih intensif 

Pengukiran  Kecil  Cidera pada 
tangan jika 
terkena 
pukulan palu 
 
 
 
 

D. Palu Besar Jari tangan 
kanan tangan 
dengan sikap 
menggenggam 
karena 
diperlukan 
tenaga ekstra 

Pemecahan 
batu dan 
pemahatan 
material awal 

Besar  Cidera pada 
bagian kaki 
ketika posisi 
berdiri yakni 
alat palu 
terjatuh 
sehingga 
terjadi luka 
pada kuku  
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E. Palu pahat 
dengan ukuran 
lebih kecil dari 
sebelumnya 

Jari tangan 
kanan tangan 
dengan sikap 
menggenggam 
karena 
diperlukan 
tenaga ekstra 

Proses 
pemahatan 
dari 
bongkahan 
material yang 
telah dipecah, 
proses 
pembentukan 
sketsa, 
pemahatan 
atau 
pengahlusan, 
pengukiran 

Besar  Nyeri tangan 

F. Serkel  Kedua tangan 
kanan dan kiri  

Pada material 
yang 
diperjelas 
bentuk 
ukirannya  

Besar  Sesak napas 
atau asma 
karena debu 
dari material 
dan nyeri 
pada perut 

 

 
 
III.2 Hasil Analisis Foto Rontgen pengrajin patung batu  
 

Pola aktivitas melibatkan kerja otot dan persendian sehingga gerakan otot 

dan persendian menjadi salah satu indikator yang mengakibatkan stress markers 

pada tulang Byers (2008). Hal ini ditunjukkan dari hasil foto rontgen pada 

pengrajin patung dan mahasiswa. Kriteria pengrajin patung dibandingkan dengan 

mahasiswa yang memiliki aktivitas beragam menjadi bahan perbandingan 

sehingga dapat diketahui perbedaan hasilnya melalui foto rontgen akibat dari 

sejumlah aktivitas yang dilakukan oleh kedua obyek penelitian ini. Berikut adalah 

tabel hasil analisis foto rontgen yang menunjukkan struktur tulang ekstremitas 

atas :  
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Tabel 3.3 Hasil Analisis Foto Rontgen Individu  

Indikator Dextra & 
Sinistra  

Individu 
I 

Individu 
II 

Individu 
III 

Individu 
IV 

Individu 
V 

Individu 
VI 

Cubiti joint Baik Baik Baik Baik Baik Baik 
Humerus Baik Baik Baik Baik Baik Baik 
Radius  Baik Baik Baik Baik Baik Baik 
Ulna  Baik Baik Baik Baik Baik Baik 

Wrist joint Baik Baik Baik Baik Baik Baik 
AP-Lateral  Baik Baik Baik Baik Baik Baik 

Densitas tulang Baik Baik Baik Baik Baik Baik 
Celah sendi Baik Baik Baik Baik Baik Baik 

Osteophyte/lesi/fraktur Tak 
tampak 

Tak 
tampak 

Tak 
tampak 

Tak 
tampak 

Tak 
tampak 

Tak 
tampak 

  

 Tabel 3.3 menunjukkan hasil dari foto rontgen dengan tidak adanya variasi 

stress markers seperti osteophyte yang merupakan salah satu dari variasi stress 

markers pada individu pengrajin patung dan mahasiswa dengan jenis aktivitas 

yang berbeda. Hal ini berbeda dengan hasil pengamatan dari foto rontgen 

menunjukkan adanya penebalan atau pembesaran pada ekstremitas atas maka 

dapat mengindikasikan pengaruh aktivitas pada tulang. Gambar tulang hasil 

rontgen menunjukkan bagian-bagian dari tulang ekstremitas atas yang intensif 

digunakan oleh pengrajin patung batu dalam bekerja. Hasil foto rontgen adalah 

foto dari empat pengrajin patung batu serta dua mahasiswa yang akan 

dibandingkan berdasarkan bagian-bagian tulang ekstremitas atas untuk 

mengetahui letak perbedaan stress markers. Berikut adalah gambar dari hasil 

rontgen setiap individu antara lain :  
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A. Individu I dan V  

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C) 

Gambar 3.2.1 Hasil Foto Rontgen Lengan (Caput Humeri) Bagian Kanan  

Pengrajin patung (A dan C) dan mahasiswa (B) 

 

 

(A) (B) 
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 Gambar 3.2.1 menunjukkan terdapat perbedaan ketebalan atau pembesaran 

lengan (caput humeri) antara pengrajin patung dan mahasiswa yang berbeda jenis 

aktivitas. Perbedaan ini ditunjukkan oleh hasil rontgen tersebut bagian caput 

humeri pada pengrajin patung dan mahasiswa dengan tanda lingkaran merah 

menunjukkan penebalan tulang.  

Penebalan caput humeri dapat disebabkan oleh intensitas yang lama pada 

individu I pada tangan kanan dan kiri yang sering digunakan untuk membuat 

patung. Gerakan caput humeri berhubungan dengan sendi pada skapula dengan 

kepala humeri masuk pada rongga skapula ketika beraktivitas. Peneliti 

mengasumsikan jika gerakan yang terjadi pada rongga tersebut dengan intensitas 

yang lama dan berulang-ulang maka stress markers dapat terjadi. Hasil 

pengamatan menunjukkan bahwa stress markers dapat terlihat sebagai penebalan 

pada tulang di bagian caput humeri sedangkan pada mahasiswa penebalan stress 

markers kurang atau tidak tampak. Hal ini dipengaruhi oleh intensitas yang 

dilakukan.  
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B. Individu I  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   (A)     (B) 

Gambar 3.2.2 Hasil Foto Rontgen Tulang Radius dan Ulna  

Kanan (A) dan Kiri (B) 

  

Gambar 3.2.2 adalah tulang radius dan ulna yang menunjukkan stress 

markers yang tampak adalah penebalan atau pembesaran akibat dari rutinitas 

pengrajin patung dengan beban kerja yang berat. Area penebalan atau pembesaran 

tulang radius di atas ditandai dengan lingkaran merah pada posisi supinasi yakni 

kedudukan tulang radius dan ulna terlihat sejajar atau tidak menyilang.   

   (A)      
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C. Individu I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   (A)     (B) 

Gambar 3.2.3 Hasil Foto Rontgen  

Tulang Siku (Cubiti) Bagian Tangan Kanan (A) dan Kiri (B) 

  

Pada siku bagian kiri dan kanan berdasarkan hasil pengamatan terdapat 

stress markers berupa penebalan pada tulang radius yang tampak pada posisi 

supinasi. Siku berartikulasi dengan bagian tulang humerus yakni condylus humeri 

serta caput radii pada tulang radius dan incisura trochlearis pada tulang ulna. 

Tulang siku adalah salah satu dari bagian ekstremitas atas yang ikut bergerak pada 

aktivitas yang dilakukan oleh pengrajin patung. Gambar 3.2.3 diatas menunjukkan 

sendi siku yang terbentuk dari gerakan trokhlear diatas ujung humerus dan 

lekukan trokhlear dari ulna. Posisi gerakan pada gambar 3.2.3 memperlihatkan 

sendi siku saat fleksi, dan supinasi dari radius dan ulna.  

  

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Identifikasi stress .... Wiekke Priyanjtini



  

D. Individu II laki-laki umur 35 tahun lama bekerja 14 tahun  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 (A)     (B) 

 
Gambar 3.2.4 Hasil Foto Rontgen  

Tulang Humerus Bagian Kanan (A) dan Kiri (B)  

 Gambar 3.2.4 menunjukkan stress markers pada tulang humerus yang 

terlihat sebagai penebalan pada sisi posterior bagian kanan dan kiri. Hal ini 

berkaitan dengan beban kerja yang dialami oleh pengrajin patung adalah berat 

sehingga menyebabkan otot bagian tulang humerus yang menebal tersebut 

bergerak dan menekan akibat gerakan berulang-ulang. Aktivitas ini dilakukan 

dengan jangka waktu yang lama sehingga berpengaruh terhadap tulang pengrajin 

patung batu.  
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E. Individu II dan VI laki-laki, umur 21 tahun (mahasiswa) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(A) (B) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C) 

Gambar 3.2.5 Hasil Foto Rontgen 

Skapula dan Caput Humeri Pengrajin Patung (A dan C) dan  

mahasiswa (B) 
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Berdasarkan gambar 3.2.5 maka ditemukan penebalan tulang pada bagian 

leher caput humeri pengrajin patung batu sisi kanan dan kiri yang ditandai oleh 

lingkaran merah. Gambar diatas memperlihatkan artikulasi yang terjadi pada 

caput humeri dengan skapula sehingga memungkinkan gerakan dengan kerjasama 

otot dan persendian yang mengaturnya. Hasil foto rontgen mahasiswa tidak 

menunjukkan adanya ciri stress markers seperti yang terlihat pada pengrajin 

patung batu. Hal ini dapat disebabkan adanya aktivitas yang beragam dilakukan 

oleh mahasiswa sehingga stress markers tidak terlihat sebagai konsekuensi dari 

aktivitas tertentu yang sering dilakukan.  
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F. Individu II  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (A)      (B) 

Gambar 3.2.6 Hasil Foto Rontgen 

Tulang Radius dan Ulna Pengrajin Patung pada Posisi Supinasi  

Kanan (A) dan Kiri (B) 

 

Gambar 3.2.6 menunjukkan terdapat ciri stress markers diberi tanda 

lingkaran merah pada bagian tulang radius terdapat penebalan tulang terutama 

tampak pada bagian distal tulang radius. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas 

yang dilakukan oleh pengrajin patung menggunakan beban yang berat dan secara 
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intensif dalam waktu yang lama dapat menimbulkan stress markers sebagai tanda 

dari rutinitas kerja.  

G. Individu II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.2.7 (A) Hasil Foto Rontgen Tulang Radius dan Ulna Bagian Kanan 

 

Pengamatan pada hasil rontgen (lihat gambar 3.2.7) menunjukkan sebuah 

susuk jarum emas pada daerah tulang radius dan ulna. Tanda anak panah merah 

menunjukkan lokasi susuk. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengrajin 

patung, mereka mempercayai susuk sebagai media untuk menahan rasa sakit dan 

mengurangi rasa lelah ketika pengrajin patung beraktivitas. Keberadaan susuk ini 

tidak berpengaruh secara fisiologis pada tulang, namun dari sisi sosial budaya 

susuk dapat memberi pengaruh yang positif bagi pengrajin patung tersebut.   
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Gambar 3.2.7 (B) Hasil Foto Rontgen Tulang Pergelangan Tangan Kanan 

 

 Tulang pergelangan tangan seperti pada gambar 3.2.7 terdapat logam yang 

mempunyai makna yang sama seperti pada foto rontgen 3.2.7 (A) yang diyakini 

sebagai media untuk mengurangi rasa lelah. Tanda panah merah pada gambar 

menunjukkan logam di bagian tulang phalanx.  
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C. Individu III : laki-laki berumur 22 tahun, lama bekerja 5 tahun  

 

(A) (B) 

 

 

 

 

 

 

 

(C) 

Gambar 3.2.8 Hasil Foto Rontgen  

Caput Humeri dan Skapula Pengrajin Patung (A dan C) dan Mahasiswa (B) 

  

 Pada gambar 3.2.8 menunjukkan stress markers. Caput humeri pada posisi 

lateral (samping) juga menunjukkan artikulasi pada bagian skapula dan kepala 

humeri yang memungkinkan terjadinya gerakan. Gambar di atas menunjukkan 
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tipe gerakan ke segala arah seperti bola yang masuk dalam lubang atau rongga 

yang biasanya disebut sendi putar (Pearce, 2006).  

I. Individu III 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

(A)    (B) 
 

Gambar 3.2.9 Hasil Foto Rontgen  

Tulang Radius dan Ulna pada Posisi Pronasi (A) dan Supinasi (B) 

 

   Hasil rontgen pada gambar 3.2.9 menunjukkan tulang pada posisi pronasi 

sehingga terjadi rotasi pada tulang radius terhadap ulna. Gerakan pronasi 

dilakukan oleh otot-otot pronator yang terletak didepan lengan bawah antara 

radius dan ulna. Hasil rontgen menunjukkan terdapat stress markers yakni 
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penebalan tulang seperti terlihat pada lingkaran merah pada tulang radius akibat 

intensitas yang dilakukan oleh pengrajin patung serta gerakan otot-otot yang 

melekat pada tulang tersebut ketika beraktivitas.   

J. Individu III 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(A) (B) 

Gambar 3.2.10 Hasil Foto Rontgen Tulang Siku Bagian Kanan (A) dan Kiri (B) 

  

  Gambar 3.2.10 tulang siku tidak menunjukkan stress markers dari sebuah 

aktivitas yang dilakukan oleh pengrajin patung. Gambar di atas adalah sendi siku 

pada posisi fleksi dan memungkinkan terjadinya gerakan supinasi pada kedua 

tulang radius dan ulna dengan arah rotasinya memutar ke dalam serta ke arah luar 

dengan bantuan otot supinator dan otot bisep. Kekaburan pembacaan gambar 

menyebabkan hasil dari foto rontgen tidak terlihat jelas.  
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K. Individu IV (pengrajin patung) A dan C dan individu VI (mahasiswa 21 tahun) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(A) (B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C)  

Gambar 3.2.11 Hasil Foto Rontgen 

Caput Humeri Bagian Kanan (A dan B) dan Kiri (C) 

Pada gambar 3.2.11 di atas berdasarkan hasil pengamatan menunjukkan 

stress markers yang ditemukan dengan penebalan pada bagian kepala humerus 
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bagian kanan dan leher humerus bagian kiri pada pengrajin patung. Gambar A 

menunjukkan caput humeri pada posisi lateral sedangkan pada gambar C 

menunjukkan caput humeri pada posisi anterior. Hasil rontgen mahasiswa (B) 

menunjukkan tidak adanya stress markers akibat aktivitas yang beragam.  

 
 
L. Individu IV  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(A) (B)  

Gambar 3.2.12 (A) Hasil Foto Rontgen  

Tulang Humerus Bagian Kanan (A) dan Kiri (B)  

  

Gambar 3.2.12 Tulang humerus dari hasil rontgen menunjukkan stress 

markers yang ditunjukkan pada lingkaran merah di bagian tulang humerus 
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(kanan) dan caput humeri (kiri) yakni terlihat tebal akibat gerakan otot yang 

melekat pada tulang tersebut.   

M. Individu IV  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (A)      (B) 

Gambar 3.2.13 (B) Hasil Foto Rontgen  

Tulang Humerus Bagian Kanan (A) dan Kiri (B)  

 Hasil rontgen gambar 3.2.13 menunjukkan terdapat stress markers 

berdasarkan pengamatan yang terlihat pada bagian tulang dengan lingkaran 

berwarna merah.  
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N. Individu IV  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A) (B) 

Gambar 3.2.14 Hasil Foto Rontgen  

Tulang Radius dan Ulna Bagian Kanan (A) Dan Kiri (B)  

 

 Gambar 3.2.14 menunjukkan terdapat penebalan tulang bagian radius yang 

dengan tanda lingkaran merah akibat intensitas yang dilakukan oleh pengrajin 

patung sehingga gerakan otot yang menempel pada tulang tersebut meninggalkan 

tanda pada tulang di bagian radius yang terlihat pada posisi pronasi. 
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BAB IV  

STRESS MARKERS TULANG DAN GERAKAN OTOT DAN 

PERSENDIAN 

 

IV.1 Respon tulang terhadap stress markers 

 Wolff 1902 (dalam Kennedy 1989) 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. Mekanika stres berhubungan dengan perubahan 

degeneratif yang dijelaskan oleh Ortner 1968 (dalam Krogman 1903) dalam 

penelitiannya sebagai hasil dari tekanan dan gerakan. Penelitian yang dilakukan 

pada bagian distal humerus pada permukaan capitulum terdapat perubahan 

degenerative seperti terlihat destruksi dan perbaikan permukaan secara kolektif 

pada ”atlatl elbow”. Mekanika stres berasal dari Capitulum yang merupakan 

bagian penting dimana supinasi dan pronasi dalam kondisi baik ketika terjadi 

gerakan fleksi dan ekstensi. Hal ini diakibatkan kerusakan bagian kartilago yang 

akhirnya berkembang hingga pada bagian poros dan permukaan capitulum. 

Penelitian tersebut akibat pekerjaan atau aktivitas yang dilakukan oleh individu.  

 Penelitian yang juga diasumsikan oleh Kennedy 1983 (dalam Krogman 

1903) mempunyai faktor penyebab perubahan degeneratif pada ulna dengan 

daerah tekanan bahwa ditemukan tanda pada tulang karena kerja otot trisep-

anconeus yang hasilnya ditemukan kesamaan antara aktivitas atlet seperti lompat 
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galah, baseball dengan masyarakat pada jaman berburu dan mengumpulkan 

makanan melakukan aktivitas melompat, menggunakan bumerang di pusat India. 

Persamaan ini diakibatkan adanya frekuensi aktivitas pada bagian ulna. Penelitian 

sejenis yang berhubungan dengan mekanika stress markers telah dijelaskan oleh 

Wilczak dan Kennedy 1998 (dalam Byers 2008) bahwa hyperthropy terjadi pada 

tulang karena beban dari sebuah aktivitas. Jenis respon tulang melibatkan otot 

secara langsung berpengaruh pada bentuk tulang seperti loci pada permukaan 

sendi (Kennedy 1989). Penelitian terhadap respon tulang dari stress markers 

berhubungan dengan aktivitas, kebiasaan serta kerja otot yang berguna untuk 

mengetahui sejumlah aktivitas manusia. Penelitian tersebut berguna untuk 

mengetahui beban kerja yang dilakukan oleh individu dengan metode 

Muskuloskeletal Stress markers pada populasi Natufian dan Neolitik dengan 

perbandingan jenis kelamin dan perbandingan otot untuk mengetahui beban kerja 

yang terjadi pada kedua periode tersebut dengan menggunakan ekstremitas atas 

sebagai variabel penelitiannya (Eshed 2004).  

 Data yang ditemukan menunjukkan perubahan degeneratif akibat dari 

mekanika stress markers yang mempunyai karakteristik seperti yang disebutkan 

oleh Ortner 1968 (dalam Krogman 1903) antara lain : (1) frekuensi stres, (2) 

efisiensi dari stres yang tidak bisa diabaikan (secara anatomi merupakan faktor 

yang penting pada persendian dan struktur kartilago serta ketebalan), (3) tingkatan 

dan jumlah tekanan dan mekanika gerakan, dan (4) durasi stres. Berikut adalah 

tabel yang menunjukkan perubahan degeneratif pola aktivitas antara lain :  
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Tabel 4.1 Faktor-Faktor Pola Aktivitas  
 

Nama  Aktivitas  Durasi 
bekerja 

Frekuensi 
kerja  

Akibat / stress 
markers 

Individu I Seluruh 
aktivitas 

20 tahun Sering Penebalan 
/pembesaran pada 

tulang humerus bagian 
caput humeri kanan 

dan kiri, tulang radius 
kanan dan kiri, tulang 

siku (cubiti) kanan 
dan kiri 

Individu II Seluruh 
aktivitas 

14 tahun Sering Penebalan 
/pembesaran pada 

tulang humerus kanan 
dan kiri, caput humeri 
kanan dan kiri, tulang 
radius kanan dan kiri  

Individu III Seluruh 
aktivitas 

5 tahun Sering Penebalan/pembesaran 
caput humeri kanan 

dan kiri, tulang radius 
kanan dan kiri 

Individu IV Seluruh 
aktivitas 

10 tahun Sering Penebalan/pembesaran 
caput humeri kanan 

dan kiri, leher 
humerus kanan dan 

kiri, tulang humerus di 
bawah leher humerus 
kanan dan kiri, tulang 
radius kanan dan kiri 

 

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa pola aktivitas pengrajin patung dipengaruhi 

oleh banyak faktor antara lain durasi bekerja, frekuensi kerja dalam hal ini adalah 

sering tidaknya mendapatkan pesanan untuk membuat patung serta akibat dari 

pekerjaan yang dilakukan. Aktivitas yang dimaksud dalam tabel antara lain 

memukul, memecah batu, memahat, mengukir, menghaluskan dan menggunakan 

serkel untuk memperjelas hasil pahatan. Jenis aktivitas tersebut menggunakan alat 

bantu seperti palu dan tatah. Tahapan dari aktivitas yang dilakukan pada 
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umumnya dikerjakan oleh setiap individu sebagai pengrajin patung sehingga pola 

aktivitas yang ditimbulkan oleh satu individu dengan individu yang lain adalah 

sama yakni aktivitas yang berulang-ulang namun dengan pola yang tidak 

beraturan dan berbeda tergantung dari arah dan gerakan pada alat yang digunakan 

oleh pengrajin patung ketika membuat patung.  Aktivitas yang berulang-ulang 

memungkinkan timbulnya stress markers pada lengan (ekstremitas atas) seperti 

penebalan atau pembesaran yang sering digunakan untuk beraktivitas (lihat tabel 

4.1). Penebalan atau pembesaran terjadi pada semua individu sebagai pengrajin 

patung karena frekuensi dan durasi pada waktu beraktivitas menunjukkan beban 

kerja yang berat dengan pola bekerja berulang-ulang dan intensif. Frekuensi stres 

juga bisa dilihat dari beban kerja yang dilakukan (lihat tabel 3.1 dan 3.2) yang 

menjelaskan tentang aktivitas pengrajin patung batu. Frekuensi stres menunjukkan 

perkembangan bagian tubuh atau tulang yang dominan digunakan untuk 

mengetahui kerja otot yang berpengaruh pada aktivitas kerja. Hal ini 

menunjukkan bahwa terdapat otot yang dominan dari struktur otot yang ada pada 

anggota bagian tubuh yang digunakan untuk beraktivitas.  

Karakteristik kedua yang disebutkan oleh Ortner 1968 (dalam Krogman 

1903) menunjukkan pentingnya persendian dan kartilago dalam anatomi dari 

aktivitas yang dilakukan. Aktivitas yang dilakukan juga berulang-ulang dan tidak 

teratur ketika membuat patung. Hal ini sejalan dengan penelitian yang 

disampaikan oleh Indriati (2001) bahwa terdapat ketebalan kortikal yang tinggi 

pada tulang humerus perempuan penumbuk jagung karena aktivitas  menumbuk 

jagung akibat adanya gerakan memutar dan menekuk (torsion dan bending) yang 
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tinggi pada lengan atas perempuan (humerus). Gerakan menekuk dan memutar 

merupakan bentuk aktivitas berulang-ulang yang dilakukan dengan kerjasama otot 

dan persendian tulang. Kerjasama otot dan persendian dalam hal ini penting 

karena pada saat beraktivitas digunakan untuk menghasilkan gerakan yang 

memungkinkan anggota tubuh dapat bergerak dengan bebas atau tertentu. 

Karakteristik yang ketiga berdasarkan tingkatan dan tekanan serta 

mekanika gerakan juga mempengaruhi mekanika stres. Tingkatan dan tekanan 

terlihat pada saat individu beraktivitas. Tingkatan dalam hal ini berhubungan 

dengan intensitas individu dalam melakukan aktivitas serta besarnya tenaga yang 

dikeluarkan ketika aktivitas tersebut berlangsung. Tenaga yang dikeluarkan oleh 

individu bisa terlihat secara visual pada saat individu bekerja yang dipengaruhi 

oleh ukuran patung yang dibuat karena mempengaruhi sikap badan yang diambil 

ketika membuat patung. Data dari lapangan menunjukkan bahwa individu 

mengerjakan berbagai macam ukuran patung sesuai dengan pesanan dari 

konsumen sehingga tidak ditemukan tanda khusus untuk mengetahui ciri khas dari 

setiap pengrajin patung. Tahapan membuat patung dengan melibatkan kerja otot 

dan sendi pada bagian ekstremitas atas sehingga ketika individu mengeluarkan 

tenaga yang besar maka terjadi efek terhadap aktivitas yang dilakukan pada 

anggota tubuh misalnya timbul rasa panas. Pengrajin patung  sering mengalami 

gejala tersebut saat memulai pekerjaan karena diperlukan adaptasi lagi. Mekanika 

gerakan terlihat tidak beraturan dan dilakukan secara berulang-ulang sesuai 

dengan tahapan yang dilakukan ketika membuat patung.  
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Karakteristik keempat berhubungan dengan durasi stres atau waktu yang 

dibutuhkan selama beraktivitas. Berdasarkan data hasil pengamatan bahwa 

individu dalam melakukan aktivitas tergantung pada jumlah pesanan patung 

sehingga durasi stres dapat diketahui ketika individu beraktivitas yang 

mengeluarkan banyak tenaga dan mempunyai pola gerakan tertentu yang bisa 

menimbulkan stres. Jumlah pesanan patung mempengaruhi intensitas kerja 

individu sehingga jika pesanan sedikit maka intensitas yang dilakukan untuk 

menyelesaikan patung akan lebih sedikit dan sebaliknya. Pada saat membuat 

patung maka berhubungan dengan pola gerakan sebagai hasil kebiasaan dari 

individu yang dilakukan selama beraktivitas yang berkaitan dengan fisiologis 

tubuh. Efek dari sebuah aktivitas mempengaruhi kondisi tubuh ketika beraktivitas 

seperti timbulnya rasa nyeri pada saat memulai pekerjaan ataupun rasa panas 

setelah aktivitas berakhir.  

Berdasarkan uraian diatas menunjukkan bahwa aktivitas yang dilakukan 

dalam hubungannya dengan mekanika stres dipengaruhi oleh banyak faktor. Pada 

umumnya faktor yang mempengaruhi yaitu gerakan anggota tubuh yang dominan 

saat beraktivitas. Hal ini ditunjukkan oleh pengrajin patung yang menggunakan 

tangan kanan sebagai alat gerak yang dominan dalam membuat patung karena 

gerakannya yang aktif dan berulang-ulang.  Perbedaan muncul dengan tangan kiri 

yang gerakannya lebih pasif karena berfungsi untuk memegang alat. Gerakan 

tangan kanan yang lebih dominan untuk beraktivitas ini merupakan bagian dari 

pola kebiasaan yang dilakukan. Hal ini berhubungan dengan handedness apabila 

terdapat gerakan yang dominan dilakukan oleh tangan dan gelang bahu (Krogman, 
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1903). Handedness ini mengacu pada pola kebiasaan yang dilakukan oleh 

pengrajin patung menunjukkan bahwa individu menggunakan tangan kanan 

sebagai tumpuan gerakannya karena dapat menghasilkan tenaga maksimal yang 

diperlukan ketika beraktivitas.  

Rangkaian aktivitas membuat patung diperlukan kerjasama antar bagian 

anggota tubuh termasuk otot dan sendi yang memungkinkan terjadinya gerakan. 

Hal ini dijelaskan pada gambar 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4 dan 3.1.5 terdapat 

sejumlah aktivitas yang dilakukan oleh pengrajin patung. Aktivitas tersebut antara 

lain : memukul dengan tangan maka gerakan yang timbul adalah mengangkat 

lengan (fleksi) merupakan gerakan memperkecil sudut dan gerakan memukul atau 

meregangkan merupakan gerakan memperbesar sudut (ekstensi). Secara anatomis, 

pola gerakan yang berulang-ulang ini mempengaruhi kerja otot dan persendian 

pada bagian ekstremitas atas yakni pada tulang skapula sehingga terjadi artikulasi 

dari hasil gerakan yang dapat menyebabkan gerak pada sendi tulang selangka 

medial (articulatio sternoclavicularis) dan lateral (articulatio 

acromioclavicularis) karena terjadi gerakan mengangkat bahu ke arah depan dan 

belakang (Suyono peny. 2000). Gerakan sendi lain yang terlihat pada aktivitas 

tersebut adalah sendi siku (articulatio cubiti) yang terbagi menjadi tiga yang 

merupakan jenis gerakan fleksi dan ekstensi pada articulatio humeroulnaris 

(sendi antara lengan atas dengan tulang hasta) dan articulatio humeroradialis 

(sendi antara lengan atas dan radius). Gerakan sendi siku dimungkinkan dalam 

aktivitas memukul pada tangan kanan dan menahan alat pada tangan kiri dapat 

dilihat pada gambar merupakan variasi gerakan yang dilakukan oleh pengrajin 
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patung. Pada saat gerakan memukul dan menahan alat posisi tulang radius dan 

ulna terjadi pronasi yakni kedudukan kedua tulang menyilang tidak sejajar akibat 

kerja sendi dan gerakan radius yang bergerak mengelilingi ulna dengan sendi pada 

bagian distal radio-ulnar atau radius berotasi pada ulna (Platzer, 2004). Pada 

gambar 3.1.6 dan 3.1.7 menunjukkan aktivitas yang sama dengan gerakan yang 

berbeda yakni gerakan gambar yang pertama adalah menarik alat serkel untuk 

menghasilkan sketsa pada batu sedangkan gambar kedua adalah gerakan 

memperjelas hasil sketsa dengan menggunakan sendi bahu (articulatio humeri) 

yang memungkinkan gerakan anteversi (fleksi) dan retroversi (ekstensi) (Suyono 

peny. 2000).     

Otot pada kerangka dijelaskan oleh Pearce (2006) terbagi menjadi dua 

tempat yakni origo merupakan tempat dimana otot tersebut timbul dan insersio 

adalah otot yang dapat bergerak ke arah dimana otot berjalan. Otot kerangka tidak 

bekerja sendiri dalam gerakannya berkelompok sehingga terdapat otot antagonis 

yang gerakannya berlawanan dengan kelompok otot lain seperti pada flexor 

merupakan antagonis dari extensor sedangkan otot yang berfungsi untuk 

menguatkan sendi adalah otot fiksasi dan otot pada pergelangan tangan untuk 

menguatkan ketika jari diluruskan adalah sinergis. Otot bagian origo dan insertio 

yang ada pada ekstremitas atas dan memungkinkan terjadinya gerakan yakni pada 

tulang ulna dan radius terdapat jenis otot supinator (origo), anconeus, triceps, 

brachialis, biceps brachii, pronator teres, pronator (origo), dan quadratus.  

Gerakan yang ditimbulkan oleh pengrajin patung untuk beraktivitas 

bekerjasama dengan otot-otot tertentu yang menempel pada tulang sehingga 
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akibat dari gerakannya yang secara intensif tersebut dapat menunjukkan stress 

markers. Hasil dari pengamatan rontgen serta pola aktivitas oleh pengrajin patung 

menunjukkan adanya stress markers yakni penebalan atau pembesaran pada 

ekstremitas atas yang sering digunakan dalam beraktivitas. Penebalan atau 

pembesaran ini terjadi akibat gerakan atau tekanan otot yang menempel  pada 

tulang tersebut. Pada individu I maka stress markers terjadi pada caput humeri 

(kepala humerus) pada sisi kanan dan kiri (lihat gambar 3.2.1). Penebalan yang 

terjadi pada bagian kepala humerus ini akibat  gerakan yang dilakukan secara 

berulang-ulang dengan intensitas lama sehingga mempengaruhi kerja otot yang 

menempel yakni supraspinatus (lihat gambar 4.2) yang berfungsi dalam gerakan 

mengangkat lengan (Syaifuddin, 2006) sehingga arah gerakannya adalah fleksi. 

Gerakan mengangkat lengan ini dilakukan ketika mengangkat palu untuk 

melakukan pukulan pada material untuk membuat patung. Penebalan kedua terjadi 

pada tulang radius dengan posisi supinasi yakni tulang radius dan ulna terlihat 

sejajar (lihat gambar 3.2.2). Penebalan terjadi juga dipengaruhi oleh kerja otot 

yang menempel pada bagian tulang radius sisi kanan dan kiri yakni pronator teres 

berfungsi untuk membengkokkan lengan bawah siku (Syaifuddin, 2006). Gerakan 

membengkokkan lengan bawah siku terjadi saat aktivitas memukul karena arah 

gerakan lengan menyesuaikan dengan alat pahat pada lengan kanan. Gerakan 

tersebut dilakukan berulang-ulang sehingga terdapat stress markers pada tulang 

radius yang merupakan anggota dari ekstremitas atas. Penebalan atau pembesaran 

juga dialami pada tulang siku (cubiti) bagian kanan dan kiri (lihat gambar 3.2.3) 

yang terlihat pada posisi supinasi. Tulang siku ini dalam keadaan fleksi sehingga 
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melibatkan gerakan pada tulang radius dan ulna dengan daerah yang menunjukkan 

stress markers  pada tulang radius yang terlihat menebal atau besar pada bagian 

otot supinator sisi kanan dan kiri yang merupakan jenis otot origo pada tulang 

tersebut.  

Pada individu II maka penebalan terdapat di daerah tertentu pada bagian 

tulang yang sering bergerak pada saat beraktivitas. Bagian dari tulang tersebut 

merupakan anggota dari ekstremitas atas antara lain penebalan pada tulang 

humerus pada otot deltoideus (lihat gambar 4.2) yang berfungsi mengangkat 

lengan sampai mendatar (Syaifuddin, 2006). Otot ini merupakan bagian dari otot 

insertio. Otot ini berfungsi pada saat aktivitas memukul material menggunakan 

lengan kanan sedangkan pada lengan kiri dominan arah gerakannya ditentukan 

dengan lengan kanan. Pada saat memukul, maka otot deltoideus akan bergerak 

pada lengan kanan dan kiri yang dominan untuk menahan alat pahat. Penebalan 

terjadi juga pada bagian leher humerus (lihat gambar 3.2.5) akibat tekanan otot 

pada tulang tersebut yang merupakan otot insertio antara lain pectoralis major, 

teres major, dan latissimus dorsi. Otot-otot tersebut mempunyai fungsi masing-

masing yang dijelaskan oleh Syaifuddin (2006) seperti otot pectoralis major 

berfungsi menarik lengan melalui dada memutar lengan ke dalam dan 

menengadahkan lengan, dan merapatkan lengan ke dalam. Otot teres major 

mempunyai fungsi memutar lengan ke dalam. Otot latissimus dorsi berfungsi 

memutar tulang pangkal lengan ke dalam. Penebalan juga terjadi pada tulang 

radius (lihat gambar 3.2.6) saat posisi supinasi dengan otot yang berpengaruh 
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yakni bicep brachii dan supinator. Pada otot bicep brachii berfungsi meratakan 

hasta, mengangkat lengan dan membengkokkan lengan bawah siku.  

Individu III terjadi penebalan atau pembesaran  pada bagian yang sama 

dengan individu I dan II antara lain pada caput humeri (lihat gambar 3.2.8) bagian 

otot supraspinatus. Gerakan yang dilakukan sebagian besar adalah sama dengan 

individu pengrajin patung lainnya sehingga penebalan terjadi pada bagian yang 

sama dengan individu lainnya. Penebalan terlihat juga pada posisi tulang radius 

(lihat gambar 3.2.9) saat pronasi yakni radius berotasi pada ulna dengan bagian 

otot yang berpengaruh pada bicep brachii dan supinator. Individu IV mempunyai 

stress markers yang juga sama dengan individu I, II dan III pada bagian yang 

sering digunakan untuk beraktivitas yakni caput humeri, leher humerus, serta pada 

bagian tulang humerus saat posisi fleksi dan juga pada tulang radius saat supinasi 

dengan ulna.  

Stress markers dapat terjadi pada ekstremitas pengrajin patung akibat dari 

intensitas, frekuensi serta durasi yang dilakukan saat beraktivitas sehingga 

mempengaruhi kondisi tulang dengan tingkat penebalan yang berbeda-beda atau 

penebalan terjadi pada daerah yang hampir sama karena pola gerakan yang tidak 

beraturan dan jenis gerakan yang dilakukan lebih pada gerakan memukul, 

memahat, menahan alat, menggunakan serkel sehingga mempengaruhi kerja otot 

bagian origo dan insertio yang melekat pada tulang sehingga terjadi stress 

markers dengan bentuk penebalan atau pembesaran pada bagian tulang tertentu. 

Faktor lain yang berpengaruh pada hasil rontgen dengan munculnya stress 

markers yakni faktor lama bekerja (lihat tabel 4.1) yang berbeda-beda diantara 
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keempat pengrajin patung. Hal ini dimungkinkan terjadinya tingkat ketebalan 

yang berbeda pula pada setiap individu yang bersangkutan. Penebalan dapat 

terlihat lebih jelas pada individu I, II dan IV karena faktor lama bekerja yang lebih 

lama daripada individu III yang masih 5 tahun. Penebalan ini dari gerakan yang 

berulang-ulang dengan intensitas yang lama dan secara dominan dilakukan oleh 

lengan bagian kanan dengan kerjasama pada lengan bagian kiri. Stress markers 

tidak terdapat pada individu selain pengrajin patung karena aktivitas yang 

beragam dengan intensitas yang tidak beraturan pula dilakukan oleh individu V 

dan VI sebagai mahasiswa sehingga hasil rontgennya terlihat jelas tidak ada stress 

markers sebagai konsekuensi dari rutinitas yang dilakukan. Pemilihan untuk 

membandingkan kedua obyek penelitian pada pengrajin patung dan mahasiswa 

karena terdapat perbedaan aktivitas yang dilakukan. Pada pengrajin patung 

dengan sejumlah aktivitas yang melibatkan kerja otot dan persendian 

menunjukkan intensitas yang berat serta berulang-ulang sedangkan pada 

mahasiswa dengan aktivitas yang lebih beragam seperti menulis pada saat kuliah, 

mengerjakan pekerjaan rumah dan lain sebagainya diasumsikan akan mempunyai 

pola tertentu yang berbeda dengan aktivitas yang dilakukan oleh pengrajin patung.  

 Individu mulai menjadi pengrajin patung sejak kecil dan lebih dominan 

menggunakan tangan kanan untuk beraktivitas sebagai tumpuan untuk memukul, 

memahat, mengukir, menggunakan alat serkel serta membelah bongkahan 

material batu yang besar. Hal ini sejalan dengan klasifikasi markers yang 

dijelaskan oleh Kennedy (1989) bahwa ”markers of occupational stress markers” 

tidak bisa diketahui hanya dari satu faktor melainkan dari faktor usia, jenis 
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kelamin, status sosial, kualitas dan kuantitas nutrisi, kondisi kesehatan dan gaya 

hidup merupakan komponen untuk mengetahui sebuah tanda aktivitas yang 

spesifik. Pada aktivitas dengan menggunakan tangan kanan telah ditemukan pada 

jaman Pleistocene tentang asimetri bilateral pada humerus yang indikatornya 

menggunakan alat batu (Toth, 1985 dalam Larsen 1997) dan pada bagian anterior 

pada gigi hominid awal mengindikasikan manusia mempunyai sisi kanan lebih 

dominan pada ekstremitas atas (Bermudez de Castro et al. 1988 dalam Larsen 

1997). Hal ini menunjukkan bahwa pola aktivitas dengan menggunakan dominasi 

sisi kanan mempunyai fungsi yang sama pada manusia jaman dulu dengan 

manusia modern saat ini yang menunjukkan variasi struktur kerangka pada 

aktivitas dan perilaku (Larsen, 1997). Aktivitas pengrajin patung tidak 

mempunyai pembagian kerja artinya tidak terfokus untuk satu individu 

mendapatkan bagian dari patung yang dibuat namun, satu individu juga 

mengerjakan tahapan untuk membuat patung sesuai dengan jumlah pesanan yang 

ditawarkan serta teknik bekerja yang tidak beraturan yakni pola membuat patung 

yang tidak mengacu pada pedoman teks sehingga pola gerakan cenderung dapat 

ke segala arah tergantung keinginan pengrajin patung tersebut artinya pengrajin 

patung dapat beraktivitas sesuai dengan keinginanya. Mereka mempunyai waktu 

istirahat sekitar 15-20 menit untuk berpindah ke gerakan lainnya. Gerakan yang 

dilakukan lebih banyak sehingga ketika bergerak otot dan persendian juga 

melakukan banyak gerakan. Pola gerakan seperti ini yang diasumsikan peneliti 

sehingga dapat menimbulkan stress markers pada tulang individu. Berikut adalah 
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gambar dari tulang beserta otot origo dan insertio yang memungkinkan gerakan 

dari ekstremitas atas sebagai berikut :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Tulang Radius dan Ulna dengan Otot Origo (Arsir Hitam)  

dan Insertio (Arsir Putih) 

Sumber gambar : Eshed, 2004 

Tulang pada posisi anterior dan posterior 
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Pada tulang humerus otot insertio dan origo antara lain common extensor 

tendon (origo), brachioradialis extensor carpi radialis longus (origo), deltoideus, 

pectoralis major, supraspinatus, latissimus dorsi, teres major, infraspinatus, dan 

teres minor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Tulang Humerus dengan Otot Origo (Arsir Hitam)  

dan Insertio (Arsir Putih) 

Sumber Gambar : Eshed, 2004 

Tulang Pada Posisi Anterior Dan Posterior 
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Pada skapula terdapat pectoralis minor dan trapezius sedangkan pada 

klavikula terdapat subclavius dan costoclavicular ligament (Eshed, 2004). Pada 

gerakan fleksi (anteversi) dan ekstensi (retroversi) maka otot-otot bagian origo 

dan insertio tersebut bergerak sesuai dengan aktivitas yang dilakukan. Berikut 

adalah gambar dari bagian otot origo dan insertio yang menempel pada tulang 

ekstremitas atas : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Tulang Skapula dengan Otot Origo (Arsir Hitam)  

dan Insertio (Arsir Putih) 

Sumber Gambar : Eshed, 2004 

Tulang Pada Posisi Anterior Dan Posterior 
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Gambar 4.4 Tulang Klavikula dengan Otot Origo (Arsir Hitam)  

dan Insertio (Arsir Putih) 

Sumber Gambar : Eshed, 2004 

Tulang Pada Posisi Inferior 

 

Wilczak dan Kennedy 1998 (dalam Byers 2008) menjelaskan bahwa tanda 

stres pada pekerjaaan mempunyai empat tipe antara lain : (1) modifikasi pada 

insersi (2) osteophytosis, (3) tanda tertentu (discrete marker) dan (4) stres pada 

fraktur. Tanda stres ini merupakan variasi dari sebuah pekerjaan atau aktivitas 

yang dilakukan oleh individu. Hasil foto rontgen menunjukkan bahwa tidak ada 

tanda stress markers berdasarkan empat tipe ini. Tipe pertama yakni modifikasi 

pada insersi melibatkan otot jaringan lunak. Pada artikel yang dijelaskan oleh 

Wilczak dicontohkan terdapat gangguan pertumbuhan (hyperthropy) pada pada 

tulang. Hal ini tidak ditemukan pada data hasil rontgen pengrajin patung namun, 

aktivitas pengrajin patung melibatkan tekanan otot bagian origo dan insersio. 

Gangguan pertumbuhan disebabkan adanya mekanika beban kerja yang kuat 

sedangkan pada aktivitas pengrajin patung secara visual juga mempunyai beban 

kerja yang kuat dan keras. Pada hasil foto rontgen tidak menunjukkan 

karakteristik tersebut. Hal ini bisa dipengaruhi oleh banyak faktor seperti pola 

gerakan pada pengrajin patung yang tidak beraturan dan tidak hanya bergerak di 
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satu fokus benda yang dipahat namun, bergerak bebas tergantung dari pengrajin 

patung itu sendiri. Gerakan dari aktivitas tersebut menyebabkan otot bagian 

insersio dan origo bergerak ketika individu beraktivitas. Tipe kedua yakni 

osteophytosis  yang tidak ditemukan pada foto rontgen pengrajin patung 

merupakan kondisi tulang punggung terlihat kecil dari daerah normal yang halus 

atau datar. Hasil foto rontgen tidak memperlihatkan kondisi seperti osteophytosis. 

Pada artikel Wilczak dan Kennedy (1998) dijelaskan bahwa osteophytosis 

ditemukan pada negara industri dari pekerjaan dan aktivitas yang dilakukan. 

Perbedaan lokasi seperti yang ditemui pada negara industri dengan lokasi pada 

obyek pengrajin patung memungkinkan intensitas aktivitas dan pekerjaan yang 

dilakukan berbeda seperti frekuensi tenaga yang dikeluarkan. Tipe yang ketiga 

yakni tanda tertentu (discrete markers) merupakan akibat dari aktivitas yang 

menyebabkan bentuk lain pada kerangka individu seperti kerusakan pada 

permukaan tulang, celah tulang dan sesuatu lain yang mempengaruhi tulang 

tersebut. Pada hasil rontgen pengrajin patung tidak ditemukan tanda discreate 

markers yang menurut artikel ditemukan juga pada negara industri yang 

merupakan konsekuensi dari pekerjaan dan aktivitas yang dilakukan.  

Tipe yang keempat adalah fraktur penyebab stres yang disebabkan akibat 

aktivitas berulang-ulang dan aktivitas yang kuat. Pengrajin patung juga 

mempunyai aktivitas yang berulang-ulang dan kuat. Hal ini ditunjukkan pada 

kegiatannya yang melakukan pukulan serta menahan alat ketika proses membuat 

patung. Tipe ini juga tidak ditemukan pada foto hasil rontgen. Pada artikel 

dijelaskan bahwa fraktur sejenis ini dapat terjadi pada seseorang yang berumur 
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contohnya osteoporosis yang dialami oleh orang yang sudah lanjut usia. 

Karakteristik seperti ini tidak terlihat pada pengrajin patung kemungkinan faktor 

usia yang dimiliki oleh pengrajin patung tergolong masih muda sehingga tipe 

fraktur akibat dari stres tidak ada pada pengrajin patung. Karakteristik diatas tidak 

ditemukan pada pengrajin patung karena dimungkinkan terdapat faktor 

penyebabnya antara lain intensitas kerja dan beban kerja yang digunakan oleh 

aktivitas pengrajin patung dengan yang ditemukan di negara industri tidak sama, 

pola gerakan yang dilakukan oleh pengrajin patung tidak beraturan sehingga 

stress markers tidak terlihat pada bagian tulang tertentu. Hal ini karena pengrajin 

patung mempunyai pola gerakan tidak beraturan dalam melakukan aktivitas. 

Faktor lain adalah lama bekerja pengrajin patung serta usia yang dimiliki 

merupakan sebuah karakteristik yang berbeda dengan yang ditemukan pada 

negara industri. Hal ini dapat terjadi karena terdapat pola kebiasaan tertentu yang 

dilakukan oleh pengrajin patung maupun individu pada negara industri sebagai 

konsekuensi dari aktivitas dan pekerjaan yang dilakukan. Pola aktivitas pengrajin 

patung berdasarkan pengamatan ditemukan stress markers berupa penebalan atau 

pembesaran pada tulang ekstremitas atas yang dominan digunakan untuk bergerak 

dengan bagian-bagian tertentu pada tulang sesuai dengan intensitas, lama bekerja 

dari pengrajin patung tersebut.  

Penebalan atau pembesaran ekstremitas atas yang terjadi pada pengrajin 

patung sebagai stress markers dalam hal ini berbeda dengan tipe dari stress 

markers yang dijelaskan oleh Wilczak dan Kennedy 1998 (dalam Byers 2008) 
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seperti terlihat pada tabel tipe stress markers pertama yakni lesi pada daerah 

insersi dari pekerjaan dan aktivitas pada negara industri.  

Table 15.2 Lesions Of Insertions Areas From Occupation And Activities Of 
Industrialized Countries 
Bone or stucture Muscle or stucture  Occupation or Activity 

Mandible   Lateral Pterygoid (sharp Clarinet or other  

   Tubercles on condyles) woodwind playing 

Humerus   Pectoralis major and  Kayaking 

   deltoid Medial epicondyle Golfing 

Radius   Tuberosity    Masons and bakers 

Ulna    Supinator crest  Fruits picking, iron workers 

   Tricep brachii exostosis Baseball playing 

Hands    Palmar insertions of   Grasping writing tool 

   Proximal phalanges  holding paddle or oar 

Femur    Gluteal tuberosity  Football players, horseback 

   linea aspera   riders 

Calcaneous   Achilles tendon, adductor Joggers  

   hallicus, Plantar fascia 

   (bony spurs)   Pollice officers, floorwalkers 

Sumber : Wilczak dan Kennedy 1998 (dalam Byers 2008) 

  

Pada tabel diatas terdapat klasifikasi dari stuktur tulang dengan melibatkan 

kerja otot serta aktivitas yang berpengaruh sehingga terjadi stress markers dengan 

variasi lesi pada modifikasi insertio di negara Industri. Hasil penelitian 

menunjukkan adanya penebalan yang merupakan stress markers pada pengrajin 

patung sehingga hasil penelitian dapat melengkapi tabel lesi berdasarkan tabel 

yang ditunjukkan Wilczak dan Kennedy 1998 (dalam Byers 2008) sebagai berikut 
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Tabel 4.2 Penebalan Tulang Ekstremitas Pengrajin Patung Berdasarkan Pekerjaan  

Tulang atau Struktur  Otot atau Struktur  Pekerjaan atau Aktivitas 

Caput humeri    Supraspinatus   memukul material, dan  

       menahan alat pahat 

       menggunakan serkel  

Radius    Pronator teres  memukul material dan  

       menahan alat pahat 

       menggunakan serkel 

    Supinator  memukul material dan  

       menahan alat, menggunakan  

       serkel 

Humerus   Deltoideus  memukul material dan  

       menahan alat, menggunakan  

       serkel 

    Pectoralis major,  memukul material dan 

    Latissimus dorsi dan menahan alat, menggunakan  

    Teres major  serkel 

 

IV.2 Pola Aktivitas dan stress markers 

Pola aktivitas merupakan bagian dari studi stress markers yang berguna 

untuk melengkapi profil seseorang dari sisa tulang atau kerangka (Byers, 2008). 

Larsen dan Ruff 1991 (dalam Indriati 2001) menjelaskan bahwa pembahasan 

tentang pola aktivitas sebagai adaptasi budaya merupakan bahasan dari 

Bioarkeologi yang mempunyai peranan penting dalam hubungannya dengan 

Antropologi ragawi/Biologi.  Pola kebiasaan yang dilakukan oleh pengrajin 

patung melibatkan kerja otot dan persendian yang memungkinkan terjadi stress 

markers. Otot dan persendian yang dilibatkan mempunyai peranan sendiri dalam 
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menentukan serta membentuk pola gerakan dari aktivitas yang dilakukan oleh 

pengrajin patung. Penelitian tentang pola kebiasaan telah banyak dilakukan seperti 

yang dijelaskan oleh Zumwalt (2006) dalam Lieverse et al. (2009) bahwa 

kemungkinan efek dapat terlihat tergantung pada umur subyek yang semakin 

dewasa atau matang dan banyaknya latihan-latihan yang dapat merespon dan lebih 

intensif sehingga mempengaruhi gerakan otot atau persendian. Gerakan dari 

latihan-latihan yang dilakukan individu berguna untuk mengetahui aktivitas yang 

dilakukan selama hidup. Gerakan yang terjadi dipengaruhi juga oleh faktor usia 

individu. Faktor usia dapat menentukan tekanan atau tenaga yang dikeluarkan 

oleh pengrajin patung ketika beraktivitas. Pengrajin patung yang usianya lebih tua 

serta intensitas bekerjanya sejak kecil akan lebih kuat dalam mengeluarkan tenaga 

karena aktivitas yang berulang-ulang dilakukan sejak kecil telah menjadi 

kebiasaan oleh pengrajin patung untuk beradaptasi. Rasa nyeri akan muncul jika 

tidak melakukan aktivitas yang bisa mengeluarkan tenaga. Efek dari tenaga yang 

dikeluarkan dapat menimbulkan rasa panas akibat dari penekanan otot dan 

persendian. Hal ini dibuktikan dengan adanya penebalan dari tulang ekstremitas 

atas pada pengrajin patung yang diakibatkan oleh tekanan otot dan gerakan 

persendian yng berpengaruh ketika melakukan aktivitas. Aktivitas yang dilakukan 

pengrajin patung mempunyai beban yang berat sehingga stress markers dapat 

terjadi di bagian tertentu pada tulang ekstremitas atas. Pengrajin patung yang 

usianya lebih muda daripada individu ke-1 yang berumur 41 tahun dengan 

individu ke-2 yang berumur 35 tahun serta individu ketiga berumur 22 tahun dan 

individu keempat yang berusia 30 tahun mempunyai perbedaan masing-masing 
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dalam mengeluarkan tenaga. Pada umumnya, individu yang lebih muda mampu 

mengeluarkan tenaga yang maksimal namun, data pengamatan menunjukkan 

bahwa tergantung pada jenis aktivitas yang dilakukan secara menyeluruh oleh 

pengrajin patung.  

Pola gerakan juga berpengaruh pada stress markers seperti yang dijelaskan 

oleh Indriati (2000) tentang gerakan memutar dan menekuk. Pola gerakan yang 

dilakukan oleh pengrajin patung lebih kepada gerakan ke arah depan dan samping 

yakni gerakan memukul serta menekan dan menahan alat pahat yang digunakan 

dalam proses membuat patung. Gerakan yang dilakukan oleh pengrajin patung 

terdiri dari dua gerakan yakni gerakan tangan bagian kanan yang lebih aktif dan 

dominan digunakan dalam proses membuat patung serta gerakan pada tangan kiri 

terutama jari tangan yang lebih pasif karena berfungsi untuk menahan alat yang 

dipukul oleh gerakan tangan kanan.  

Pola aktivitas berhubungan dengan kemampuan tulang beradaptasi akibat 

gerakan-gerakan yang dilakukan saat pengrajin patung beraktivitas. Bentuk 

adaptasi tulang merupakan sebuah kerjasama yang dilakukan oleh otot dan 

persendian yang memungkinkan terjadinya gerakan. Artikulasi tulang berfungsi 

sebagai adaptasi tulang terhadap tekanan otot bagian origo dan insertio pada saat 

beraktivitas. Begitu juga dengan otot yang bergerak tergantung pada aktivitas 

yang dilakukan oleh pengrajin patung. Pola aktivitas mempunyai konsekuensi 

pada anggota tubuh yang dominan digunakan seperti pada pengrajin patung yang 

menggunakan kedua tangan untuk beraktivitas. Resiko dari aktivitas yang 

dilakukan akan terlihat pada tulang dalam jangka waktu yang lama sehingga 
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berguna untuk mengetahui aktivitas individu pada waktu hidup. Pola aktivitas 

bervariasi tergantung pada individu tersebut dalam bekerja sehingga pola aktivitas 

akan ditimbulkan secara tidak langsung dan digunakan secara terus menerus 

menjadi sebuah kebiasaan yang berulang-ulang dilakukan.  

IV.3 Artikulasi Tulang Dan Tekanan Otot 

 Ekstremitas atas adalah bagian anggota anggota tubuh yang mempunyai 

gerakan lebih aktif dari anggota tubuh lainnya pada aktivitas pengrajin patung. 

Gerakan yang ditimbulkan oleh ekstremitas atas berhubungan dengan tulang, otot 

dan persendian. Ekstremitas atas dibedakan menjadi gelang bahu dan gerakan 

bebas dari anggota lainnya. Platzer (2004) menjelaskan tentang anatomi 

persendian dan otot pada ekstremitas atas bahwa gelang bahu dibentuk oleh 

skapula dan klavikula. Skapula berbentuk segitiga dengan permukaan yang datar. 

Skapula mempunyai bagian yang dipisahkan oleh sudut superior dan inferior 

dengan memotong sudut secara lateral yaitu bidang medial, dan lateral. Garis 

tekanan otot ditunjukkan dengan jelas oleh bagian anterior atau costal surface 

yang memiliki bentuk datar dan sedikit cekung (subscapular fossa). Posterior 

surface dibagi dua oleh spina skapula yakni bagian yang tampak lebih luas disebut 

infraspinous fossa sedangkan bagian yang lebih kecil adalah supraspinous fossa. 

Akromion merupakan prosesus yang datar yang berasal dari bentukan spina 

skapula yang berkembang secara lateral.  

 Sudut akromial menunjukkan tempat persambungan tulang utama antara 

daerah akromial lateral dengan spina skapula. Sudut lateral menunjukkan glenoid 

cavity. Pada bagian bawah glenoid cavity terdapat infraglenoid tubercle. Skapula 
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mempunyai leher yang berdekatan dengan glenoid cavity. Prosesus korakoid 

merupakan bagian dari skapula yang letaknya diatas glenoid cavity dengan ujung 

datar serta terletak di sudut kanan lateroventral. Prosesus korakoid dan akromion 

berfungsi untuk melindungi persendian yang melintang dibawah glenoid cavity. 

Persendian yang terjadi pada skapula adalah korakoakromial yang menyilang pada 

sendi bahu dan berekstensi pada akromion dan prosesus korakoid. Tulang 

klavikula atau tulang selangka dengan bentuk menyerupai huruf “S” terlihat 

cembung di bagian anterior dan panjangnya 2-3 kaki pada daerah medial. Pearce 

(2006) menjelaskan bahwa klavikula berfungsi untuk kaitan dari otot leher dan 

bahu sehingga dapat sebagai penopang lengan. Pada klavikula mempunyai dua 

ujung yaitu ujung medial (extremitas sternal) dan ujung lateral (extremitas 

akromial) bersendi pada skapula yakni dengan prosesus akromion. Sendi 

akromio-klavikular dan sendi sterno-klavikuler merupakan sendi pada anggota 

atas yang memungkinkan terjadinya gerakan. Sendi sternoklavikular berfungsi 

seperti bola persendian dengan gerakan bebas. Pada kostoklavikuler ligament 

berekstensi antara ruas pertama dan klavikula (Platzer, 2004). Sendi 

akromioklavikular dibentuk oleh prosesus akromion dari skapula yang bersendi 

pada ujung luar dari klavikula (Pearce, 2006).  

 Pearce (2006) menjelaskan bahwa gelang bahu dapat bergerak dengan tipe 

gerakan meluncur dengan dua permukaan yang bergerak cepat serta bergeseran 

satu atas dengan lainnya yang dapat terjadi antara skapula dan klavikula. Sendi 

bahu merupakan sendi sinovial memiliki variasi bentuk dari sendi putar yakni 

sendi dengan ujung bulat yang masuk pada rongga tulang sehingga 
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memungkinkan gerakan ke segala arah seperti bola didalam lubang. Platzer (2004) 

menjelaskan pula bahwa persendian tulang, cavitas glenoid dan sendi bahu 

berbentuk seperti bola yang berongga yang bentuknya lebih kecil daripada kepala 

humerus. Pada cavitas glenoid tertutup cartilago hyaline sehingga tampak tebal 

didaerah tersebut. Rongga yang ada pada tulang tegak lurus dengan bidang 

skapula serta posisi skapula menentukan sikap masuknya sendi. Sendi bahu 

mempunyai tiga tingkatan gerak bebas antara lain gerakan menjauhi posisi normal 

dari kepala humerus dalam skapula yaitu abduksi dan aduksi. Gerakan abduksi 

menghasilkan retroversi dan rotasi kecil dari posis anterior skapula. Abduksi 

berhubungan dengan gerakan skapula yang mempunyai gerakan berlebihan 

sampai 90° (elevasi). Fleksi (anteversi) merupakan gerakan mengangkat tangan 

yang berkaitan dengan komponen rotasi dari gerakan lain sehingga menimbulkan 

gerakan gabungan (sirkumduksi).  

 Anggota ekstremitas atas yang bergerak bebas antara lain humerus, radius, 

ulna, tulang karpal, metakarpal dan phalanx. Kepala humerus bersendi di dalam 

rongga glenoid skapula. Pembatasan gerak sendi disebabkan oleh bentuk 

permukaan persendian serta tergantung pada otot-otot yang mengelilinginya. 

Platzer (2004) menjelaskan bahwa humerus berartikulasi dengan skapula, radius 

dan ulna. Humerus terdiri dari dua bagian antara lain bagian atas (proksimal) yang 

berbatasan dengan leher anatomical merupakan hasil dari bentukan kepala dan 

bagian bawah (distal). Kepala humerus bentuknya seperti bola yang tertutup oleh 

cartilago hyaline pada leher anatomi dan berekstensi di bagian distal sulkus 

intertuberkel. Humerus mempunyai dua tonjolan besar (tuberkel besar) dan kecil 
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(tuberkel kecil). Daerah yang terletak diantara dua tuberkel tersebut dibagi oleh 

sulkus intertuberkel. Bagian proksimal tubuh melintang pada humerus sedangkan 

bagian tengah tubuh melintang pada tuberositas deltoid. Pada bagian ujung distal 

humerus terlihat sisi medial yang luas yang disebut medial epicondyle dan pada 

sisi lateral dengan bentuk yang lebih kecil adalah lateral epicondyle. Trochlea dan 

capitulum yang berfungsi sebagai persendian dengan tulang tangan dibentuk oleh 

humeral condyles. Trochlea pada bagian medial terdapat celah yang dangkal yaitu 

ulnar nerve. Bagian posterior diatas trochlea terdapat lubang yang dalam disebut 

fossa olekranon.  

 Tulang radius dan ulna merupakan bagian dari ekstremitas atas yang juga 

dijelaskan oleh Platzer (2004) dengan bagian-bagian tertentu yang memiliki 

gerakan dan fungsi tertentu. Bentuk dari tulang radius secara lateral lebih pendek 

daripada tulang ulna yang terlihat lebih panjang dari sisi medial. Tulang radius 

mempunyai bagian proksimal dan distal ekstremitas.  Pada tulang ulna bagian 

proksimal memperlihatkan bentuk seperti sangkutan pada permukaannya. Ulna 

memiliki tiga bagian pada batang tubuhnya antara lain interroseous border adalah 

bagian permukaan anterior dan lateral, pada bagian anterior permukaan 

dipisahkan oleh bagian medial oleh anterior border. Pada anterior surface ulna di 

bagian tengahnya terdapat nutrient foramen dan bagian kepala terdiri dari sendi 

putar dan prosesus styloid kecil di bagian distalnya.  

 Gerakan yang terjadi pada tulang radius, ulna dan humerus adalah gerakan 

dari sendi siku yang terdiri dari humeroradial, humero-ulnar, proksimal radio-

ulnar. Pada gerak sendi tersebut dibatasi oleh membran-membran yang berada 
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diantara sinovial dan fibrous. Interaksi dari tiga sendi pada posisi fleksi dan 

ekstensi maka memungkinkan radius berotasi pada ulna.  

Gerakan-gerakan otot dan persendian ekstremitas atas yang dijelaskan 

diatas dapat mempengruhi pola aktivitas yang dilakukan oleh pengrajin patung. 

Pola aktivitas yang dilakukan mempunyai gerakan tertentu (lihat gambar 3.1.1-

3.1.7) yang dipengaruhi oleh kerja otot dan persendian. Aktivitas yang dilakukan 

berhubungan dengan alat yang digunakan (lihat tabel 3.2) serta teknik 

menggunakan alat tersebut yang berpengaruh pada gerakan anggota tubuh yang 

dominan digunakan (lihat tabel 3.1). gerakan dari aktivitas tersebut membentuk 

tipe gerakan yang dihasilkan oleh otot dan persendian yang memungkinkan tulang 

bisa bergerak. Tipe gerakan yang ditimbulkan dari sejumlah aktivitas adalah 

bervariasi seperti yang telah dijelaskan oleh Platzer (2004) dan Pearce (2006) 

berkaitan dengan gerakan anatomi tulang dan persendian (lihat gambar 1.6-1.9) 

yang menunjukkan variasi gerakan oleh gelang bahu, skapula, klavikula, tulang 

radius dan ulna, humerus, serta pergelangan tangan. Tipe gerakan utama 

berdasarkan aktivitas pengrajin patung ditemukan fleksi dan ekstensi serta 

anteversi dan retroversi. Tipe gerakan fleksi dan ekstensi ditemukan pada gerakan 

memukul yaitu menjatuhkan tangan dengan melakukan pukulan terhadap alat 

tatah pada pergelangan tangan kiri. Gerakan menahan alat tatah maka terjadi 

gerakan membolak-balik tangan yakni pronasi dan supinasi yang terlihat pada 

aktivitas memegang, menahan alat yang diarahkan pada bagian patung yang akan 

dipahat dengan arah yang bervariasi.  
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 Platzer (2004) menjelaskan bahwa gerakan pronasi dan supinasi 

merupakan bagian dari gerakan sendi siku. Pronasi terjadi ketika radius berotasi 

mengelilingi ulna atau kedudukan tulang saling menyilang (lihat gambar 1.8 D) 

sedangkan supinasi terjadi pada tulang dengan kedudukan paralel atau sejajar 

(lihat gambar 1.8 C). Rangkaian gerak pronasi dan supinasi melibatkan otot 

seperti pada gambar (1.8 C dan D) dengan tanda anak panah berwarna merupakan 

gambar dari gerakan otot pada tulang radius dan ulna. Gerakan anteversi dan 

retroversi ditunjukkan dengan menggunakan alat serkel untuk memperjelas hasil 

sketsa dan ukiran (lihat gambar 3.1.6 dan 3.1.7) yang menggunakan kedua tangan 

untuk menahan beban alat serkel. Tipe gerakan fleksi dan ekstensi ditunjukkan 

pada sendi siku (articulatio cubiti) dan tangan (lihat gambar 1.8 A dan B). 

Gerakan fleksi oleh Suyono (peny) 2000 dihasilkan oleh sendi engsel yang 

memungkinkan gerakan menekuk sedangkan pada tipe gerakan ekstensi maka otot 

yang bergerak adalah tricep brachii merupakan bagian dari kerja articulatio cubiti 

yakni sendi antara lengan atas dan tulang hasta, articulatio humeroulnaris 

memungkinkan gerakan meregangkan. Gerakan selanjutnya pada tangan 

merupakan gerakan dari sendi distal antara radius dan ulna (articulatio 

radioulnaris distalis) dengan jenis sendi roda (articulatio trochoidea).  

 Aktivitas pengrajin patung melibatkan gerakan otot dan persendian 

pergelangan tangan. Aktivitas dari pengrajin patung yang beragam juga 

meninbulkan tipe gerakan yang beragam pula. Pada aktivitas memukul dijelaskan 

diatas merupakan tipe gerakan fleksi serta gerakan dari tipe fleksi yaitu dorsifleksi 

dan palmar fleksi (lihat gambar 1.9). dorsifleksi adalah gerakan menegakkan 
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tangan. Gerakan ini terjadi pada pengrajin patung ketika memukul berulang-ulang 

dengan mengangkat tangan ke atas. Pada saat memukul, otot-otot ikut bergerak. 

Dorsifleksi merupakan jenis sendi engsel bergigi yang memungkinkan gerakan 

menekuk dan meregangkan. Persendian lain yang memungkinkan gerakan pada 

ibu jari yakni sendi pelana (articulatio carpometacarpalis policis) yang 

memungkinkan gerakan merentangkan dan merapatkan dengan tipe gerakan 

abduksi dan aduksi (Suyono ed, 2000). Aktivitas pengrajin patung juga 

menggunakan gerakan ibu jari untuk menahan alat dan memegang alat pahat. 

Persendian ibu jari bekerjasama dengan sendi pada pangkal jari (articulatio 

metacarphalangeae) merupakan jenis sendi peluru yang memungkinkan gerakan 

meregangkan dan menutup (berhubungan dengan ruas jari) dengan tipe gerakan 

abduksi dan aduksi. Aktivitas dengan gerakan persendian ibu jari dan jari tangan 

dapat dilihat pada gambar 3.1.1 yang menggambarkan cara memegang alat pahat 

dan posisi ruas jari untuk menjepit alat.  
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BAB V  

KESIMPULAN  

 

V.1 Kesimpulan 

 Hasil pengamatan menunjukkan bahwa stress markers terdapat pada 

pengrajin patung berupa penebalan atau pembesaran pada tulang ekstremitas atas 

namun, variasi dari stress markers seperti modifikasi insersi, osteophytosis, 

discreate markers serta fraktur penyebab stress tidak terlihat pada foto rontgen. 

Hasil studi stress markers pada pengrajin patung batu dapat disimpulkan :  

1. Data hasil lapangan secara visual ditemukan pola aktivitas yang berulang-

ulang dilakukan dan mempunyai gerakan yang dihasilkan akibat tekanan 

otot bagian origo dan insertio.  Hasil visual dari aktivitas pengrajin patung 

dapat berfungsi untuk mengetahui pola gerakan setiap individu. Pola 

gerakan yang dilakukan dengan berulang-ulang dan tidak beraturan 

sehingga variasi stress markers tidak terlihat pada tulang pengrajin patung 

batu sebagai konsekuensi dari rutinitas yang dilakukan serta hasil foto 

rontgen yang tidak dapat menunjukkan dengan jelas sehingga variasi 

stress markers tidak dapat diketahui dengan jelas.  

2. Penebalan atau pembesaran merupakan stress markers yang ditemukan 

pada pengrajin patung. Hal ini menunjukkan beban kerja yang berat 

sehingga dapat mempengaruhi gerakan otot dan persendian yang 

menginduksi pada tulang terutama pada bagian ekstremitas atas.   
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3. Gerakan aktivitas lebih dominan menggunakan tangan kanan ditemukan 

pada pengrajin patung. Hal ini berkaitan dengan historis sebelum masa 

modern bahwa tangan kanan lebih dominan digunakan untuk beraktivitas 

seperti penggunaan alat-alat batu yang bisa menyebabkan asimetri bilateral 

pada humerus. Hasil rontgen pengrajin patung menunjukkan adanya stress 

markers karena intensitas yang dilakukan untuk bekerja dengan beban 

yang berat dan intensif bergerak ketika membuat patung. Penebalan atau 

pembesaran pada ekstremitas atas adalah stress markers akibat dari pola 

aktivitas yang dilakukan.  

 

V.2 Saran 

1. Variasi Stress Markers dapat diketahui dengan jangka waktu yang lama 

serta intensitas dari aktivitas yang dilakukan oleh pengrajin patung 

sehingga diperlukan penelitian selanjutnya untuk mengetahui variasi 

stress markers. 

2. Hasil Foto Rontgen tidak dapat terlihat dengan jelas sehingga untuk 

penelitian selanjutnya diperlukan foto rontgen dengan orientasi dapat 

yang jelas seperti kualitas foto rontgen sehingga mempermudah 

pembacaan hasil rontgen. Penggunaan skala pada hasil rontgen juga 

diperlukan untuk mengukur tulang yang di foto untuk keperluan 

analisis.  
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DAFTAR ISTILAH 

 

Lesi   :  Pertumbuhan struktur tulang tidak normal, yang terjadi di 

bagian tubuh, umunya terjadi pada tulang panjang terutama 

bagian lengan dan kaki. Lesi pada tulang terjadi pada u,ur 

berapapun lebih sering terjadi pada tulang yang sedang 

tumbuh dan berkembang pada anak-anak dan  

 Deltoid  : Otot segitiga yang  membentuk lengkung bahu dan  

berpangkal di bagian sisi tulang selangka ujung bahu, 

tulang belikat, dan diafise tulang pangkal lengan 

Pectoralis major  :  Otot dada besar berfungsi memutar lengan ke dalam dan 

menengahkan lengan, menarik lengan melalui dada dan 

merapatkan lengan ke dalam. 

Lateral pterygoid : Otot yang bekerja pada waktu mengunyahberfungsi 

menarik rahang bawah ke depan 

Posterior   : Ke arah belakang 

Anterior   : Ke arah depan 

Lateral   : Ke arah samping/ menjauhi tengah 

Tricep brachii   : Otot lengan berkepala tiga 

Teres major   : Otot lengan bulat besar berfungsi memeutar lengan ke 

dalam  

Latissimus dorsi  : Otot punggung lebar berfungsi menengadahkan dan 

memutar tulang pangkal lengan ke dalam  

Supraspinatus   : Otot atas tulang belikat berfungsi mengangkat lengan 

Serratus anterior  : Otot gergaji depan  

Trapezius   : Otot kerudung berfungsi mengangkat dan menarik sendi 

bahu  

Coracobrachialis  : Otot yang berpangkal pada prosesus korakoid dan menuju 

ke tulang pangkal lengan berfungsi mengangkat lengan 

Infraspinatus   : Otot bawah tulang belikat berfungsi memutar lengan 

keluar 
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Rhomboid   : Otot belah ketupat untuk menggerakkan tulang belikat ke 

atas dan ke tengah  

Pronator teres   : Otot silang hasta bulat berfungsi mengerjakan silang hasta 

dan dan membengkokkan lengan bawah siku  

Distal   : Lebih dekat dengan ujung anggota 

Brachialis   : Otot lengan dalam berfungsi membengkokkan lengan 

bawah siku  

Handedness   :  Efek pada tulang panjang pada sisi yang dominan dalam 

struktur trabekular 
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