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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Pencegahan penyakit akibat kerja penting dilakukan sebagai upaya 

memberikan perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja. Sebagaimana 

telah tercantum dalam Undang-Undang No.13 tahun 2003, pasal 86 tentang 

keselamatan dan kesehatan kerja, bahwa setiap pekerja atau buruh mempunyai hak 

untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja (ILO, 

2005).Pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan memperhatikan prinsip 

ergonomi, yaitu mencocokkan pekerjaan untuk pekerja. Hal ini dapat menciptakan 

lingkungan kerja yang sehat sehingga tidak menimbulkan ketegangan otot, 

kelelahan yang berlebihan atau gangguan kesehatan yang lain (ILO, 2013). 

 WHO tahun 2003 melaporkan salah satu penyakit akibat kerja yang paling 

banyak terjadi adalah Work-related Musculoskeletal Disorders(WMSDs) dan 

diperkirakan sekitar 60% dari semua penyakit akibat kerja (Tana et al, 2009). 

Menurut Depkes RI (2005), 40,5% pekerja di Indonesia mempunyai gangguan 

kesehatan yang berhubungan dengan pekerjaannya dan diantaranya adalah WMSDs 

sebanyak 16% (Saputraet al, 2012). 

 WMSDs merupakan gangguan otot rangka, yang mana lingkungan kerja dan 

performa kerja mempengaruhi keadaan ini (CDC, 2013). Nyeri pada leher dan bahu, 

termasuk nyeri otot merupakan salah satu yang paling sering dari gangguan tersebut 

(Larsson et al, 2007). Nyeri dapat mempengaruhi aktivitas kerja seseorang dan 

absen sakit karena nyeri leher dan bahu (Alipour, 2008). Absen sakit 
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mengakibatkan hilangnya pendapatan bagi pekerja dan produktivitas berkurang 

bagi perusahaan (ILO, 2009).  

 Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Tana et al (2009) pada pekerja 

garmen menunjukkan keluhan otot rangka di leher sebesar 32,0% dan di bahu 

sebesar 11,8%. Kemudian dari seluruh keluhan otot rangka di leher dan bahu 

masing-masing mengeluhkan nyeri sebesar 16% dan 16,5%. Andersen et al (2011) 

melakukan penelitian tentang prevalensi nyeri tekan otot pada pekerja dengan 

keluhan nyeri leher dan bahu. Pada penelitian tersebut didapatkan nyeri tekan pada 

Musculus Levator scapulae pada wanita sebesar 73,0 % pada otot kanan dan 79,3 

%  otot kiri sedangkan pada pria sebesar 58,3 % pada otot kanan dan 75 % pada 

otot kiri (Andersen et al, 2011).  

 Salah satu faktor risiko yang penting dari nyeri leher dan bahu adalah postur 

kerja janggal (Gooten, 2006). Postur kerja janggal seperti posisi kepala yang 

condong ke depan dapat meningkatkan kerja otot leher dan menghasilkan keluhan 

nyeri (Ming et al, 2004). Kerja otot M. Levator Scapulae dapat meningkat dalam 

kondisi postur kerja yang jelek dan menyebabkan nyeri (Sugijanto dan Bunadi, 

2006). 

 Postur kerja yang tidak baik merupakan permasalahan utama di industri 

garmen. Pekerjaan di industri garmen menuntut ketelitian yang cukup tinggi dengan 

karakteristik pekerjaan umumnya adalah postur kerja duduk dan berdiri, tingkat 

pengulangan kerja yang tinggi pada satu jenis otot dan lainnya (Muslim et al, 2011). 

Kecamatan Bangil memiliki beberapa produk unggulan garmen, yaitu: bordir dan 

konveksi (Ardiyanti et al, 2015). 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

3 

 

 Dengan melihat tingginya kasus nyeri leher dan bahu pada pekerja, dan 

tingginya prevalensi nyeri M. Levator scapulae, dan juga besarnya resiko postur 

kerja duduk dalam menimbulkan nyeri pada otot-otot leher dan bahu maka penulis 

ingin melakukan peneltian mengenai “Hubungan Antara Postur Kerja Dengan 

Nyeri Tekan M. Levator Scapulae Pada Pekerjadi Pabrik BordirBangil”. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Adakah hubungan antara postur kerja dengan nyeri tekan M. Levator 

Scapulae pada pekerjadi pabrik bordir Bangil? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan umum  

 Mengetahui hubungan antara postur kerja dengan nyeri tekan M.Levator 

Scapulae pada pekerja di pabrik bordir Bangil. 

1.3.2  Tujuan khusus  

1.3.2.1 Mengetahuipostur kerja menggunakan metode RULA pada pekerja 

yang dapat mempengaruhi nyeri M.Levator scapulae. 

1.3.2.2 Mengetahui nilai nyeri M.Levator scapulae dengan melakukan 

penekanan sesuai pada daerah anatomi M.Levator Scapulae. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat akademik 

 Penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan dan bahan kajian bagi 

perkembangan ilmu kedokteran, terutama bidang anatomi, penyakit syaraf dan 

rehabilitasi medik, serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian 

selanjutnya. 
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1.4.2 Manfaat masyarakat 

.   Sebagai edukasi dan menambah informasi pada masyarakat tentang 

hubungan antara postur kerjadengan nyeri leher dan bahu pada pekerjadi pabrik 

bordir Bangil. 

1.4.3 Manfaat klinis 

 Penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu upaya dalam 

pencegahandan penanganan nyeri leher dan bahu pada pekerja di pabrik bordir 

Bangil. 


