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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Kesehatan merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan, 

karena apabila masyarakat sehat maka semua kegiatan kita dapat 

dilakukan dengan lancar. Kesehatan bagi masyarakat bukan lagi 

kebutuhan yang sekunder, namun sudah menjadi kebutuhan primer yang 

tidak dapat diabaikan. Tangan adalah merupakan suatu anggota tubuh 

yang memiliki banyak fungsi dan sangat penting untuk melakukan sebuah 

pekerjaan (Amitamara, 2015). 

Dilihat dari segi anatomi pergelangan tangan dibentuk oleh tulang, 

otot, ligamen, saraf dan pembuluh darah dan sehingga tangan dapat 

melakukan gerakan yang terkoordinir dan otomatis. Dengan keadaan 

tersebut apabila tangan mengalami gangguan pada bagian pergelangan 

tangan maka bisa dibayangkan bagaimana rumitnya timbul sebuah  

masalah yang muncul karena sebagian besar pekerjaan sehari-hari 

dikerjakan menggunakan tangan (Pearce, 2008). 

Sebuah pekerjaan yang banyak menggunakan tangan maka akan 

sering sekali menimbulkan sebuah penyakit akibat dari kerja tersebut 

yaitu berupa carpal tunnel syndrome (CTS). Faktor resiko dari carpal 

tunnel syndrome (CTS) ini yang paling sangat berpengaruh yaitu berasal 

dari lingkungan. Faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh adalah 

terlalu lamanya postur dalam keadaan flexi dan extensi dalam jangka 

waktu lama, dengan penggunaan otot flexi yang terlalu repetitif, dan 

kebiasaan pada tubuh dalam sebuah getaran dengan jangka waktu yang 
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lama (Lisay, Polii dan Doda, 2016). Pada tahun 1994, Biro Statistik 

Tenaga Kerja Amerika Serikat menyebutkan bahwa tingkat kasus carpal 

tunnel syndrome (CTS) adalah 4,8 kasus per 10.000 orang dengan 13% 

kasus ini disebabkan oleh karena gerakan yang berulang-ulang 

(Pangestuti & Widajati, 2014). 

Carpal tunnel syndrome (CTS) adalah merupakan suatu gangguan 

yang timbul karena terowongan carpal atau sebuah celah di lengan tangan 

bagian bawah sampai pergelangan tangan terjadinya penyempitan. 

Penyempitan tersebut diakibatkan dari adanya edema fasia atau akibat 

dari kelainan bagian tangan yang menimbulkan tertekannya pada bagian 

saraf nervus medianus di bagian lengan bawah hingga pada bagian 

pergelangan tangan (Pangestuti & Widajati, 2014). 

Pada kasus carpal tunnel syndrome (CTS) ini disebabkan karena 

trauma yang secara akumulatif yaitu ketika tangan digerakkan dengan 

cara berulang-ulang kali pada jangka waktu yang lama dan dengan jumlah 

gerakan pada jari-jari, lengan dengan waktu yang berlebihan. Maka hal 

tersebut akan menyebabkan suatu peradangan pada bagian otot atau 

ligamen dikarenakan terjadinya penekanan otot dan ligamen serta adanya 

penyumbatan atau pembendungan pada bagian terowongan carpal 

(Haque, 2009). Penyebab dari carpal tunnel syndrome (CTS) adalah 

terjadinya tekanan pada nervus medianus di pergelangan tangan. Nervus 

medianus memasuki telapak tangan melalui sebuah celah yang dibentuk 

oleh tulang pergelangan (carpal bones) dan sebuah membran kasar. Celah 

tersebut adalah carpal tunnel. Pada daerah bagian ini bersifat kaku 
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sehingga terjadi pembengkakkan dibeberapa jaringan yang dapat 

menyebabkan tekanan pada bagian saraf (Syaiful & Saanin, 2009). 

Gejala utama yang biasa ditemui dari carpal tunnel syndrome (CTS) 

adalah terjadi rasa sakit, terbakar, kesemutan, dan juga mati rasa. Salah 

satu contoh misalnya seperti pada gerakan tangan yang berulang-ulang, 

dengan melakukan gerakan fleksi dan extensi secara berulang-ulang juga 

akan menyebabkan kompresi pada saraf median diterowongan carpal 

(Karema, Kembuan & Saerang, 2015). Keluhan  yang paling umum 

dirasakan oleh para pasien adalah sensasi kesemutan yang menyakitkan, 

dan juga bahkan hingga dapat mengganggu tidur (Ojha & Sardana, 2016). 

Menurut studi pendahuluan yang sudah dilakukan pada beberapa 

usaha laundry dikota Malang, dimana para pekerja sering mengeluhkan 

nyeri, pegal, kesemutan pada bagian lengan dan jari mereka dikarenakan 

sebuah pekerjaan yang mereka lakuakan dalam waktu lebih dari 5 jam 

setiap harinya. Keluhan yang dirasakan biasnya terasa ketika mereka 

selesai mengerjakan pekerjaan tersebut. Pada setiap usaha laundry 

memiliki minimal 2 orang pekerja, tergantung besar atau kecil usaha 

laundry yang dimiliki, dan rata-rata berjenis kelamin perempuan. 

Pekerjaan laundry disesuaikan dengan kebutuhan, dimana pekerja 

diharuskan melaksanakan proses pekerjaan mulai dari penimbangan 

hingga pengemasan. Berdasarkan fenomena tersebut, penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian tentang “Hubungan Lama Durasi Kerja 

Menyetrika Terhadap Faktor Resiko Terjadinya Carpal Tunnel Syndrome 

Pada Pekerja Laundry Dikota Malang”.  
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B. Rumusan Masalah 

Apakah ada hubungan antara lama durasi kerja menyetrika 

ditempat laundry terhadap faktor resiko terjadinya carpal tunnel 

syndrome ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada 

hubungan lama durasi kerja menyetrika ditempat laundry terhadap 

faktor resiko terjadinya carpal tunnel syndrome pada pekerja laundry 

dikota Malang. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi lama durasi kerja menyetrika ditempat laundry 

dikota Malang. 

b. Mengidentifikasi faktor resiko terjadinya Carpal Tunnel 

Syndrome pada pekerja laundry dikota Malang. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang hubungan 

lama durasi kerja menyetrika ditempat laundry terhadap faktor resiko 

terjadinya Carpal Tunnel Syndrome. 

2. Bagi Lokasi Penelitian 

Sebagai informasi bagi para pekerja laundry dimana dalam 

mengerjakan sebuah pekerjaan dalam durasi waktu yang lama sangat 

berpotensi terjadinya Carpal Tunnel Syndrome. 
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3. Bagi Institusi Pendidikan

Menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang hubungan 

lama durasi kerja terhadap faktor resiko terjadinya Carpal Tunnel 

Syndrome pada pekerja laundry dikota Malang, yang diharapkan 

dapat dibaca dan dipergunakan dengan baik oleh institusi pendidikan 

maupun para pembaca skripsi ini agar lebih memahami tentang 

Carpal Tunnel Syndrome. 

E. Keaslian Penelitian

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian 

Peneliti Judul Penelitian Metode Penelitian Hasil Penelitian 

Angelia Ayu 
Pangestuti dan 
Noeroel 

Widajati, 2014 

Faktor yang 
berhubungan 
dengan keluhan 

carpal tunnel 
syndrome pada 
pekerja gerinda 

di PT.DOK dan 
perkapalan 

Surabaya 

Berdasarkan jenis 
penelitian termasuk 
penelitian analitik 

yang menggunakan 
metode observasional. 
Berdasarkan waktunya 

termasuk dalam 
penelitian cross 

sectional karena 
pengukuran dan 
pengamatan terhadap 

variabel penelitian 
dilakukan pada suatu 

waktu periode tertentu 
saja. Populasi dalam 
penelitian adalah 

seluruh pekerja bagian 
grinding di PT.DOK 

dan perkapalan 
Surabaya yang 
berjumlah 43 pekerja. 

Adapun sampel 
penelitian diambil 

dengan teknik 
probability sampling 
menggunakan metode 

random sampling 
dengan jumlah 39 

pekerja gerinda di 
PT.DOK dan 

Hasil penelitian yang 
dilakukan pada 39 
responden pekerja gerinda 

di PT.DOK dan perkapalan 
Surabaya dapat 
disimpulkan adalah 

responden paling banyak 
berusia 26-45 tahun 

sebesar 61,5% dan 
tergolong dalam kategori 
usia dewasa. Masa kerja 

responden sebagian besar 
>10 tahun yaitu sebanyak

76,9% dan lama kerja 
menggunakan mesin 
gerinda selama 2 – <4 jam 

dengan intensitas getaran 
10-12 m/s2 adalah sebesar

71,8%. Berdasarkan hasil 
analisis uji chisquare 
terdapat hubungan yang 

sedang antara penggunaan 
APD dengan keluhan CTS, 

terdapat hubungan yang 
kuat antara intensitas 
getaran mesin gerinda 

dengan keluhan CTS dan 
tidak terdapat hubungan 

antara kebiasaan merokok, 
kebiasaan olahraga dan 



6 
 

 
 

perkapalan Surabaya. posisi kerja tangan dengan 

keluhan CTS pada Pekerja 
Gerinda di PT.DOK dan 
erkapalan Surabaya. 

Evanli Ken 

Risky Lisay, 
Hedison Polii, 

Vanda Doda,  
2016 

Hubungan durasi 

kerja dengan 
keluhan carpal 

tunnel syndrome 
pada juru ketik di 
kecamatan 

Malalayang kota 
Manado 

 Penelitian ini 

menggunakan 
rancangan penelitian 

cross sectional dengan 
jumlah responden 
sebanyak 30 orang. 

Data yang didapatkan 
kemudian di olah 

dengan menggunakan 
uji chi square dengan 
nilai p=0,05. Pada 

penelitian ini dari 30 
responden didapatkan 

18 orang (60%) 
mengalami keluhan 
carpal tunnel 

syndrome. 

Berdasarkan hasil uji chi 

square di dapatkan nilai 
p=0,058 (p>0,05) pada 

hubungan antara durasi 
kerja dengan keluhan 
carpal tunnel syndrome 

pada juru ketik di 
Kecamatan Malalayang 

Kota Manado, sehingga 
dapat disimpulkan bahwa 
dalam penelitian ini tidak 

terdapat hubungan yang 
signifikan antara durasi 

kerja dengan keluhan 
carpal tunnel syndrome. 

Bina 
Kurniawan, 

Siswi Jayanti, 
Yuliani 
Setyaningsih, 

2008 

Faktor Risiko 
Kejadian Carpal 

Tunnel Syndrome 
(CTS) pada 
Wanita Pemetik 

Melati di Desa 
Karangcengis, 

Purbalingga 

Jenis penelitian ini 
adalah observasional 

dengan pendekatan 
cross sectional. 
Sampel dalam 

penelitian ini adalah 
bagian dari populasi 

sebanyak 72 orang. 
Pengambilan sampel 
dengan sistim 

convenience sampling 
(accidental sampling). 

Berdasarkan hasil 
pengamatan yang 

dilakukan diperoleh bahwa 
47,2% atau sebanyak 
34 orang pemetik melati 

dinyatakan positif 
menderita CTS dan 

sebanyak 52,8% atau 38 
orang dinyatakan negatif 
menderita CTS. Hal ini 

berhubungan dengan 
berbagai faktor baik faktor 

pekerjaan maupun faktor di 
luar pekerjaan. Faktor 
pekerjaan meliputi lama 

kerja, masa kerja, gerakan 
tangan berulang, dan lain 

sebagainya. 

Veni Selviyati, 
Anita Camelia, 
Elvi Sunarsih, 

2016 

Analisis 
determinan 
kejadian carpal 

tunnel syndrome 
(CTS) pada 

petani penyadap 
pohon karet di 
desa karang 

manik 
Kecamatan 

Penelitian ini 
dilakukan dengan 
metode kuantitatif 

analitik dengan 
menggunakan desain 

studicross sectional, 
dengan jumlah sampel 
sebanyak 101 petani 

penyadap pohon karet. 
Pengambilan sampel 

Ada hubungan yang 
bermakna antara jenis 
kelamin (p=0,011), masa 

kerja (p=0,020), lama kerja 
(p=0,013), postur tangan 

(p=0,017), dan gerakan 
berulang (p=0,036) dengan 
kejadian Carpal Tunnel 

Syndrome (CTS). 
Sedangkan usia (p=0,057) 
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Belitang II 

Kabupaten Oku 
Timur 

dilakukan dengan 

teknik proportional 
stratified random 
sampling yang 

memperhatikan 
kriteria inklusi dan 

eksklusi. Data 
diperoleh dengan cara 
wawancara 

menggunakan 
kuesioner dan 

observasi lapangan. 
Penelitian dilakukan di 
Desa Karang Manik 

Kabupaten Oku 
Timur. 

tidak mempunyai 

hubungan yang bermakna 
dengan kejadian CTS. 

Lusianawaty 

tana, FX 
Suharyanto 
halim, Delima, 

Woro Ryadina, 
2004 

Carpal tunnel 

syndrome pada 
pekerja garmen 
di Jakarta 

daftar nama pekerja 

yang diperoleh dari 
bagian personalia 5 
perusahaan. Secara 

proporsional 
dilakukan randomisasi 

(simple random 
sampling dengan 
bantuan table 

random) pada pekerja 
yang memenuhi 

kriteria inklusi. 

Dapat disimpulkan bahwa 

jumlah tenaga kerja dengan 
CTS di beberapa 
perusahaan 

garmen di Jakarta sebanyak 
20,3% responden dengan 

besar gerakan biomekanik 
berulang 
sesaat yang tinggi pada 

tangan 
pergelangan tangan kanan 

74,1%, dan pada tangan 
kiri 65,5%. Pekerja 
perempuan 

dengan CTS lebih tinggi 
secara bermakna 

dibandingkan dengan 
pekerja laki-laki. Tidak 
terdapat perbedaan antara 

peningkatan umur, 
pendidikan, masa kerja, 

jam kerja serta tekanan 
biomekanik berulang sesaat 
terhadap peningkatan 

terjadinya CTS 

 


