
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Manusia dituntut untuk berusaha atau bekerja dalam rangka memenuhi 

kebutuhan hidupnya, dan hampir sebagian besar dari mereka menghabiskan 

waktunya di tempat kerja. Lingkungan tempat kerja merupakan salah satu 

tempatyang mempunyai risiko terhadap kesehatan orang-orang yang bekerja di 

lingkungan tersebut. Risiko-risiko tersebut dapat menimbulkan berbagai 

penyakit pada pekerjanya yang lebih dikenal dengan istilah Penyakit Akibat 

Kerja (Widyasari, 2014). 

Penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan, 

alat kerja, bahan, proses maupun lingkungan kerja. Dengan demikian, penyakit 

akibat kerja merupakan penyakit yang artifisual atau man made disease. 

Sejalan dengan hal tersebut terdapat pendapat lain yang menyatakan bahwa 

Penyakit Akibat Kerja (PAK) ialah gangguan kesehatan baik jasmani maupun 

rohani yang ditimbulkan ataupun diperparah karena aktivitas kerja atau kondisi 

yang berhubungan dengan pekerjaan (Adzim, 2013). 

Kasus penyakit akibat kerja sering kali sulit diketahui karena efek 

kesehatan seringnya muncul setelah beberapa tahun bekerja. Selain itu, pekerja 

yang menderita penyakit akibat kerja dapat mengganggu pekerjaannya sendiri 

maupun pekerja lain. ILO memperkirakan setiaptahunnya sekitar 2,3 juta 

pekerja meninggal karena kecelakaan kerja dan penyakit terkait kerja. 

Turwaijri dkk., (2008) mengestimasikan bahwa setiap tahunnya di seluruh 
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dunia terjadi 337 juta kasus kecelakaan kerja dan 160 juta kasus penyakit akibat 

kerja (Niu, 2010). 

Masalah ergonomi di tempat kerja merupakan faktor risiko yang 

memberikan kontribusi terhadap terjadinya maslah keselamatan dan kesehatan 

kerja. Europian Working Conditions Survey (ECWS) tahun 2005 menyatakan 

bahwa 25% pekerja di Eropa mengeluhkan sakit di bagian punggung dan 23% 

mengeluhkan sakit pada bagian otot. Selain itu, 62% responden menyatakan 

bahwa mereka melakukan gerakan repetitif pada tangan dan lengan, 45% 

responden menyatakan bahwa mereka melakukan postur janggal saat bekerja 

dan 35% responden menyatakna bahwa mereka menangani benda berat saat 

bekerja (Saputri & Djunaidi, 2013). 

Hasil penelitian Takala (2002) dalam Niu (2010) kerugian ekonomi 

terbesar akibat penyakit terkait kerja disebabkan oleh musculoskeletal diseases, 

dimana musculoskeletal diseases merupakan dampak dari bahaya ergonomi. 

Sebagai contoh, nyeri pada punggung bagian bawah, penyakit ini sering kali 

menjadi penyebab ketidakhadiran bekerja dan menyebabkan kerugian 

keuangan karena hilangnya pendapatan dan biaya yang harus dikeluarkan. 

Hasil studi  pada tahun 2005 mengenai profil masalah kesehatan kerja di 

Indonesia mendapatkan 40,5% pekerja memiliki keluhan gangguan kesehatan 

yang diduga terkait dengan pekerjaan, diantaranya adalah penyakit otot rangka 

(16%), kardiovaskular (8%), gangguan saraf (6%), penyakit respirasi (3%), 

gangguan THT (1,5%), dan gangguan kulit (1,3%) (Kurniawidjaja, 2010). 

Berbagai jenis pekerjaan dapat mengakibatkan nyeri leher terutama 

selama bekerja dengan posisi tubuh yang salah sehingga membuat leher berada 
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dalam posisi tertentu dalam jangka waktu lama. Misalkan pekerja yang 

sepanjang hari hanya duduk bekerja menjahit dan/atau dengan komputer, sopir 

jarak jauh dan pekerja yang sering menggunakan beban yang berat. 

Nyeri leher (neck pain) adalah nyeri yang dirasakan pada bagian atas 

tulang belakang. Ini merupakan tanda bahwa sendi, otot, atau bagian lain dari 

leher terluka, tegang, atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Nyeri leher 

adalah masalah yang umum ditemukan. Dua dari tiga orang akan 

mengalaminya selama hidup (Thompson dkk, 2013). 

Menurut Douglas (2004) dalam Huldani (2013) leher manusia adalah 

struktur yang kompleks dan sangat rentan terhadap iritasi. Bahkan, 10% dari 

semua orang akan mengalami nyeri leher dalam 1 bulan. Potensi pembangkit 

nyeri termasuk tulang, otot, ligament, sendi, dan diskus intervertebralis. 

Hampir setiap cedera atau proses penyakit pada struktur leher atau yang 

berdekatan akan menghasilkan spasme otot dan hilangnya gerak. 

Sebuah studi menunjukkan prevalensi nyeri muskuloskeletal pada leher 

di masyarakat selama 1 tahun besarnya 40% dan prevalensi ini lebih tinggi pada 

wanita. Selama 1 tahun, prevalensi nyeri muskuloskelatal di daerah leher pada 

pekerja besarnya berkisar antara 6-76% dan wanita ternyata juga lebih tinggi 

dibandingkan pria. Di Kanada, sebanyak 54% dari total penduduk pernah 

mengalami nyeri di daerah leher dalam 6 bulan yang lalu. Pada perawat, 

prevalensi nyeri di daerah leher selama 1 tahun besarnya 45,8% (Prayoga, 

2014). 

Menurut Cote et al (2000) dalam Lestari (2012) yang melakukan sebuah 

studi selama 1 tahun menunjukan prevalensi nyeri muskuloskletal di daerah 
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leher di masyarakat terutama pada pekerja berkisar antara 6-76% dan wanita 

ternyata juga lebih tinggi dibandingkan pria. Di Kanada, sebanyak 54% dari 

total penduduk pernah mengalami nyeri di daerah leher selama 6 bulan. Sesuai 

dengan penelitian Damayanti (2006) dalam Lestari (2012) bahwa dari penjahit 

konveksi yang bekerja dengan posisi 25° dan bekerja tanpa melakukan latihan 

perengangan otot terlebih dahulu banyak yang mengelukan nyeri leher. Hasil 

penelitian Setyaningrum (2007) pada penjahit di PT. Harapan Jaya Machenery 

menunjukan banyaknya penjahit yang mengeluhakan nyeri leher, bahu dan 

punggung (Lestari, 2012). 

Hasil survei pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti pada penjahit di 

pasar besar kota Malang, hasil wawancara kepada 20 orang dari 38 orang 

jumlah responden yang keseluruhannya adalah pekerja khusus tahap menjahit 

didapatkan hasil 14 orang responden pernah mengalami nyeri di daerah leher, 

tengkuk dan pundak setelah menjahit terlalu lama dengan posisi yang statis 

atau tetap. Dari 14 orang responden  8 orang diantaranya menambahkan bahwa 

nyeri leher dan pundak lebih sering terjadi daripada nyeri di daerah punggung 

dikarenakan ketika mereka merasakan lelah terlalu lama melakukan aktivitas 

menjahit yang rata-rata di mulai pada pukul 10.00 – 16.30 WIB dengan 

istirahat selama 30 menit yaitu pada pukul 12.00 – 12.30 WIB (dikondisikan).  

Tahap menjahit potongan kain merupakan pekerjaan yang berpotensi 

mempercepat timbulnya kelelahan dan nyeri pada otot-otot yang terlibat. Jika 

berlangsung setiap hari dan dalam waktu yang tertentu bisa menimbulkan sakit 

permanen dan kerusakan pada otot, sendi, tendon, ligamen, dll serta dapat 

memicu munculnya keluhan lain seperti sakit kepala yang disebabkan oleh 
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ketegangan otot. Namun bagi pekerja, keluhan-keluhan tersebut dianggap 

bukan suatu masalah serius karena mereka masih tetap dapat melakukan 

pekerjaannya. Sedangkan menurut Paul & Alexander (1991) dalam Sihombing 

dkk (2015) menyebutkan bahwa gangguan neck pain yang termasuk dalam 

golongan musculoskeletal disorders merupakan salah satu faktor yang dapat 

menyebabkan turunnya hasil produksi, hilangnya jam kerja, tingginya biaya 

pengobatan dan material, meningkatnya absensi, rendahnya kualitas kerja, 

injuri dan ketegangan otot, meningkatnya kemungkinan terjadinya kecelakaan 

kerja dan error, meningkatnya biaya pergantian tenaga kerja, dan 

berkurangnya cadangan yang berhubungan dengan kondisi darurat. Hampir 

semua kegiatan yang dilakukan penjahit, mulai dari memotong kain, mengukur 

serta menjahit memiliki potensi risiko terjadinya nyeri leher (neck pain).  

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti merasa perlu untuk mengetahui 

apakah neck pain yang dialami pekerja tahap menjahit (penjahit) diakibatkan 

oleh sikap kerja yang kurang ergonomis, sehigga peneliti mengobservasi 

dengan judul “Hubungan sikap kerja terhadap kejadian neck pain pada penjahit 

di pasar besar kota Malang”. Selain itu belum adanya penelitian yang dilakukan 

hubungan sikap kerja terhadap kejadian neck pain pada penjahit di pasar besar 

kota Malang. 

 

B. Rumusan Maslah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditemukan permasalahan 

penelitian sebagai berikut: Adakah hubungan sikap kerja terhadap kejadian 

neck pain pada penjahit di pasar besar kota Malang tahun 2017? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui hubungan sikap kerja terhadap kejadian neck pain 

pada penjahit di pasar besar kota Malang. 

2. Tujuan Khusus 

a) Mengidentifikasi kejadian neck pain pada penjahit di pasar besar kota 

Malang. 

b) Mengidendifikasi faktor sikap kerja pada penjahit di pasar besar kota 

Malang. 

c) Menganalisa hubungan sikap kerja terhadap kejadian neck pain pada 

penjahit di pasar besar kota Malang. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bidang Akademik 

Dapat dijadikan sebagai informasi untuk perkuliahan fisioterapi, dan dapat 

dijadikan sebagai bahan informasi dan pengembangan bagi penelitian 

selanjutnya. 

2. Bidang Praktis 

a) Digunakan sebagai sarana untuk menerapkan dan mengembangkan 

ilmu yang diperoleh selama perkuliahan serta untuk meningkatkan 

ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu fisioterapi. 

b) Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi bagi penelitian 

mengenai sikap kerja yang baik serta pengetahuan untuk pencegahan 
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terjadinya neck pain sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan 

produktivitas kerja secara optimal. 

 

E. Keaslian Penelitian 

No Judul Penelitian 
Nama 

Peneliti 

Tahun dan 

Tempat 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Desain 

Penelitian 

1 Gambaran 

risiko ergonomi 

kegiatan 

menjahit Pada 

penjahit sektor 

informal di 

kecamatan 

Mandau duri 

riau tahun 2013 

Yolanda 

Eka Saputri 

kecamatan 

Mandau 

duri Riau, 

2013 

Variable bebas: 

faktor ergonomi 

(postur dan 

karakteristik 

pekerjaan) dan 

faktor individu 

Variabel 

terikat: resiko 

ergonomi 

Cross 

sectional 

Hasil Penelitian 

Risiko ergonomi pada penjahit di Kecamatan Mandau   

yang dihitung dengan menggunakan Ergoeaser didapat  

bahwa bagian tubuh yang memiliki risiko ergonomi  

tertinggi adalah bagian leher (96%), punggung (100%), 

dan pinggang (100%). 

2 Sikap kerja 

yang 

berhubungan 

dengan keluhan 

subjektif 

Pada penjahit di 

jalan patua 

surabaya 

Maria Ulfa 

Dewi 

Andreani 

dan Indriati 

Paskarini 

 

Surabaya, 

2013 

Variabel bebas: 

sikap kerja 

Variabel 

terikat: keluhan 

subjektif 

Cross 

sectional 

Hasil Penelitian 

Sebagian responden berumur ≤ 35 tahun, secara 

keseluruhan responden bekerja dengan sikap kerja 

duduk statis, responden pekerja penjahit bekerja dengan 

menunjukkan sikap kerja tidak alamiah atau tidak 

ergonomi. 

3 Hubungan 

antara beban tas 

punggung 

dengan non 

specific neck 

pain pada 

mahasiswa 

Muhammad 

Alfa 

Septiano 

Yunus 

Jakarta, 

2015 

Variabel bebas: 

Beban tas 

punggung 

Variabel terikat 

: non specific 

neck pain 

Cross 

sectional 

Hasil Penelitian 
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PSPD UIN 

Syarif 

Hidayatullah 

Jakarta tahun 

2015 

Prevalensi nyeri leher pada mahasiswa PSPD FKIK UIN 

Syarif Hidayatullah Jakarta adalah 61,7%. Tidak 

terdapat hubungan bermakna antara beban tas 

ransel,jenis kelamin, moda transportasi, durasi 

membawa tas,dan IMT dengan kejadian nyeri leher pada 

mahasiswa. Terdapat hubungan bermakna antara durasi 

membawa tas dalam sehari dan transportasi yang 

digunakan ke kampus dengan kejadian nyeri leher. 

4 Hubungan 

sikap kerja 

duduk dengan 

keluhan 

muskuloskeletal 

pada pekerja 

bagian reaching 

PT.Delta 

Merlin Dunia 

Textile 

Kebakkramat 

Karanganyar 

Siti 

Nurjanah 

Surakarta, 

2012 

Variabel bebas: 

Sikap kerja 

duduk 

Variabel 

terikat: 

Keluhan 

muskuloskeletal 

Cross 

sectional 

Hasil Penelitian 

Terdapat hubungan antara sikap kerja duduk dengan 

keluhan musculoskeletal pada pekerja bagian reaching 

di PT. Delta Merlin Textile Kebakkramat Karanganyar. 

 

 


