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A. Latar belakang 

Sikap  kerja  yang  sering  dilakukan  oleh  manusia  dalam  melakukan  

pekerjaan  antara  lain  berdiri,  duduk,  membungkuk, jongkok,  berjalan,  dan  

lainnya.  sikap kerja  tersebut  dilakukan  tergantung  dari kondisi sistem kerja yang 

ada. Jika kondisi  sistem  kerjanya  yang  tidak  sehat  akan menyebabkan  kecelakaan  

kerja,  karena  pekerja  melakukan  pekerjaan  yang  tidak  aman .Duduk  dalam  

waktu yang  lama  akan  menimbulkan  kejenuhan dan  kelelahan,  karena  saat  

berdiri  tegak,  beban  yang  dipengaruhi  oleh  gravitasi bekerja  pada  garis  lurus  

vertikal  melalui pusat  tubuh  yang  ditahan  oleh  tulang belakang  dan  

diproyeksikan  kedua  kaki, dengan  demikian  pusat  titik  berat  tubuh berada di 

depan tulang belakang, akibatnya  terjadi  moment  gaya yang  menyebabkan tubuh 

cenderung jatuh ke depan (Andreani dan Pakarini, 2013). 

Postur yang di tunjukan pada pekerja posisi duduk dalam waktu yang relatif 

lama akan menimbulkan kejenuhan dan kelahan, selain itu duduk lama dengan posisi 

yang salah juga dapat menyebabkan beberapa keluhan subjektif pada otot rangka 

terutama pada otot leher dan bahu. bekerja dengan sikap kerja duduk statis dan duduk  

membungkuk dalam waktu yang lama juga di gambarkan pada pekerjaan  penjahit 

(Andreani dan Pakarini, 2013). Selain pada pekerja penjahit, forward head posture 

juga terjadi pada beberapa pekerjaan antara lain pengguna smartphone, operator 
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computer  dan juga pekerja yang banyak duduk di depan meja dalam waktu yang 

lama (Nejati et al, 2015). 

 Dalam sebuah studi baru-baru ini, berat yang didukung oleh tulang belakang 

dapat  meningkat secara dramatis di saat kepala turun ke depan dengan derajat yang 

bervariasi. pada kepala orang dewasa beratnya antara 10-12 Pound di posisi netral. 

Saat kepala miring ke depan 15 derajat, kekuatan rasa berat di leher dapat Melonjak 

menjadi 27 pound, pada 20 derajat dapat mencapai 40 pound , pada 45 derajat dapat 

mencapai 49 pound, Dan pada 60 derajat dapat mencapai 60 pound. dan Pada sudut 

90 derajat, prediksi model tidak dapat diuraikan. pada Postur tubuh yang baik dapat 

didefinisikan dengan menjaga telinga seseorang sejajar dengan bahu atau tulang 

belikat. Sehingga pembebanan pada tulang belakang berkurang dan hal ini adalah 

posisi postur paling efisien pada tulang belakang (Junhyuk et al,2015) 

Menurut Samara 2007, beberapa pekerja yang melakukan pekerjaan, dalam 

waktu yang lama atau bekerja di depan meja dengan posisi membungkuk dengan 

waktu yang lama dapat menimbulkan gangguan ketegangan dan peregangan otot dan 

ligamentum di sekitar leher. postur tubuh yang biasa dilakukan pada pekerja static 

adalah Forward head postur (FHP). Forward head posture adalah kejadian umum 

yang banyak terjadi di zaman modern. Hal ini digambarkan sebagai sikap membawa 

kepala ke depan dari bagian tengah bahu. kepala bergerak ke depan, sehingga pusat 

gravitasi bergeser. Untuk mengimbangi pergeseran ini di pusat gravitasi, drift tubuh 

bagian atas Ke belakang dan bahu merosot ke depan sehingga kepala berada lebih 

bergerak ke anterior daripada vertebra (Junhyuk et al ,2015) 

Setiap aktivitas kehidupan sehari-hari membutuhkan pola postur tubuh 

tertentu untuk dipertahankan. Setiap penyimpangan dari normal pola postur  
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mempengaruhi sendi  & Otot,  sehingga menyebabkan kondisi patologis. 

Ketidakseimbangan dalam Otot menyebabkan pemendekan atau perpanjangan serat 

Selanjutnya mengarah pada perubahan postur. Forward head postur (FHP) adalah 

penyimpangan yang paling umum dari kelengkungan normal tulang belakang pada  

leher Michael (2002, dalam  Thakur et al, 2016). 

Faktor pada pemeriksaan postur sangat berperan penting dalam pengukuran 

postur, misalnya pada masalah nyeri mussculosceletal dapat mempengaruhi postur 

karena tubuh bergerak mencapai tingkat kenyamanan tubuh sehingga postur dapat 

berubah sesuai tinggi nyeri tersebut, selain itu struktur anatomy pada gangguan 

scoliosis serta panjang tungkai kedua kaki juga bisa mempengaruhi hasil pemeriksaan 

subjek pada postur (Johson, 2012). 

Forward  Head  Posture merupakan  keadaan  dimana  tulang  vertebra 

membentuk kurva ke depan sehingga posisi kepala lebih cenderung ke depan untuk 

menjaga keseimbangan tubuh.  Pengguna  Smartphone biasanya  menundukkan  

kepala  mereka  untuk menatap layar dan menjaga kepala dalam posisi kedepan dalam 

jangka waktu yang lama (Park et al, 2015). 

Pada  penelitian yang di lakukan di jalan  Patua  Surabaya terhadap pekerja 

penjahit yang Sebagian  responden  berumur  ≤  35 tahun, bekerja menjadi penjahit ≤ 

12 tahun dan lama bekerja > 8 jam sehari secara  keseluruhan  responden bekerja  

dengan  sikap  kerja  duduk  statis, responden pekerja penjahit bekerja dengan  

menunjukkan  sikap  kerja  tidak  alamiah atau  tidak  ergonomi. para Pekerja  

penjahit  di jalan  Patua  Surabaya  disarankan  untuk memperbaiki  sikap  kerja  

dengan  tidak melakukan  posisi  kerja  duduk  statis  dan posisi punggung 

membungkuk dalam waktu yang cukup lama. Sikap kerja penjahit pada saat duduk 
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hendaknya dalam posisi fisiologis duduk  dengan  posisi  punggung  tegap  dan tidak  

membungkuk (Andreani dan Pakarini, 2013). 

Pada penelitian yang dilakukan  Rozana dan Adiatmika, (2013) didapatkan pada 

para penjahit di kota denpasar adalah sakit atau kaku pada leher bawah, punggung 

dan pinggang. hal ini disebabkan oleh sikap kerja yang tidak alamiah yakni posisi 

duduk yang statis dan dalam waktu yang cukup lama serta kondisi penjahit yang 

dominan berada dalam kondisi duduk, kepala menunduk, punggung membungkuk 

serta leher menekuk. 

Pada penelitian yang di lakukan Tana et al (2007),  terdapat 68,4% usia  (17-30 

tahun) pada pekerja memiiki keluhan pada musculosekeletal pada bagian leher, usia 

dewasa adalah usia dimana seseorang memasuki masa produktif dan sangat 

bersenergi ketika menjalankan aktifitas, sehingga pada penelitian ini, peneliti 

mengambil sample pada usia dewasa (25-45 tahun)  

 Pada studi pendahuluan yang di lakukan oleh peneliti di kecamatan batu, dengan 

jumlah 8 orang penjahit dengan diantaranya  adalah 5 penjahit pria dan 3  penjahit 

wanita dengan melakukan wawancara di temukan bahwa saat bekerja menjahit, 

penjahit cenderug menbungkuk serta menekuk lehernya untuk melihat objek yang di 

kerjakan. 

Usaha menjahit adalah usaha untuk mengubah tekstil menjadi pakaian, tas dan 

produk tekstil lainya sehingga bisa digunakan konsumen. pakaian merupakan 

kebutuhan pokok manusia sehingga pelaku industri dan usaha mikro kecil begitu 

banyak sehingga peneliti ingin mengetahui hubungan aktifitas menjahit terhadap 

forward head posture pada penjahit di kecamatan Batu, Kota Batu. 
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B. IDENTIFIKASI MASALAH 

 Sikap tubuh yang tidak alamiah serta posisi pekerjaan yang yang statis dalam 

waktu yang lama pada penjahit bisa menggagu fisiologis posture tubuh manusia. 

C. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang yang telah di temukan maka permasalahan 

penelitian dirumuskan sebagai berikut :  Apakah ada hubungan aktifitas menjahit 

terhadap Forward head posture (FHP) pada penjahit? 

D. Tujuan penelitian 

1. Tujuan umum 

Untuk mengetahui apakah hubungan aktifitas menjahit terhadap forward 

head posture (FHP) pada penjahit. 

2. Tujuan khusus 

a. Untuk  mengetahui  karakteristik  penjahit  yang  di lihat dari (Umur,  

waktu bekerja, Masa Kerja dan sikap kerja). 

b. Untuk mengetahui gangguan forward head posture pada penjahit. 

c. Menganalisis hubungan aktifitas menjahit terhadap Forward head 

posture pada penjahit. 
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E. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis  

a. Penelitian ini dapat berguna sebagai referensi mahasiswa fakultas ilmu 

kesehatan yang hendak meneliti lebih lanjut  mengenai  dampak  Forward  

Head  Posture dengan  gangguan  kesehatan  yang lain.  

b. Sebagai  bahan  referensi  bagi  fisooterapi  untuk  memberikan informasi  

kepada masyarakat luas tentang head anterior syndrome, sehingga dapat 

dijadikan sumber pengetahuan bagi masyarakat pada umumnya 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi peneliti 

Memperoleh  pengalaman  langsung  dan  untuk  menambah  wawasan  

dalam dunia  kerja  mengenai fisiologi posture  dan  untuk  menghindari 

penyakit akibat Gangguan kesehatan. 

b. Bagi penjahit 

Dapat  dijadikan  sebagai  masukan  bagi  tenaga  kerja  penjahit  untuk 

memahami posture  yang  normal serta dapat mengurangi timbulnya  

Gangguan kesehatan dan meningkatkan derajat kesehatan tenaga kerja 

secara optimal 

F. Keaslian penelitian 

1. Penelitian yang pernah dilakukan terkait dengan  Forward Head Posture  adalah 

penelitian Kang et al tahun 2012 dengan judul penelitian The Effect of The 

Forward Head Posture on Postural Balance in Long Time Computer Based 

Worker. Penelitian ini bertujuan untuk memperkirakan efek dari Forward Head 

Posture pada keseimbangan postural  di  pekerja  berbasis  komputer.  Sampel  
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yang  digunakan  pada  penelitian  ini sebanyak 60 orang yang dibagi menjadi 2 

kelompok, yaitu intervensi dengan kriteria orang dewasa yang normal berusia 

antara 30 dan 40 tahun yang telah menggunakan komputer 6 jam atau lebih, 

selama 10 tahun. Kelompok kontrol berisikan sebanyak  30 orang dewasa yang 

sehat, yang sehari-hari menggunakan komputer sekitar 1 jam. Kedua  kelompok  

tersebut  kemudian  diminta  mengoperasikan  komputer  selama  2 jam  dan  

peneliti  mengambil  gambar  kepala  mereka  dari  sisi  lateral.  Gambar  lateral  

yang  diambil  selama  mengoperasikan  komputer  kemudian  dilakukan  

pemantauan  sudut  yang  dibagi  menjadi  2.  Sudut  A  dengan  menarik  garis  

dari  tragus  telinga  ke  canthus lateral mata dan membuat garis horizontal 

tragus. Sudut B dengan membuat garis yang ditarik dari spinosus C7 ke tragus 

dan kemudian membuat garis horizontal dari  spinosus  C7.  Selisih  pengurangan  

dari  sudut  A  dan  B  adalah  parameter  untuk mengukur tingkat keparahan 

Forward Head Posture. Kelompok experimen dan kontrol kemudian  berdiri  dan  

keseimbangan  mereka  di  ukur.  Hasil  penelitian  tersebut menunjukkan  bahwa  

kelompok  I  memiliki  kepala  yang  relatif  lebih  kedepan  dan menunjukkan  

bahwa  Forward  Head  Posture  pada  pekerja  berbasis  komputer  dapat 

berkontribusi dalam gangguan keseimbangan.  Perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian yang disusun salah satunya terletak pada variabel terikat. Penelitian 

terdahulu meneliti  tentang efek  Forward Head Posture pada  keseimbangan  

postural  pada  pekerja  berbasis  komputer  sedangkan  pada penelitian  yang  

disusun  meneliti  tentang  hubungan aktifitas menjahit terhadap Forwad head 

posture pada penjahit.  
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2. Penelitian  yang  pernah  dilakukan  terkait  postur leher adalah  penelitian Park 

et al tahun 2015 dengan judul The Effects of Heavy Smartphone Use  On The 

Cervical Angle, Pain Threshold of Neck Muscles and Depression. Penelitian  ini  

bertujuan  untuk  mengevaluasi  sudut  craniovertebral,  ambang  nyeri  dari 

sternocleidomastoid, otot trapezius atas dan depresi pada pengguna  Smartphone 

berat dibandingkan dengan kelompok kontrol. Sampel yang digunakan pada 

penelitian ini  sebanyak sebanyak 20 siswa dibagi menjadi 10 siswa dalam 

kelompok pengguna berat  Smartphone dan 10 siswa dalam kelompok bukan 

pengguna berat  Smartphone. Kedua kelompok  dikaji  ambang  tekanan  rasa  

sakitnya  pada  otot  trapezius, sternokleidomastoid,  sudut  craniovertebral,  

posisi  sudut  kepala,  dan  tingkat depresinya.  Hasil  yang  ditunjukkan  oleh  

penelitian  ini  ialah  penggunaan  Smartphone yang berat dapat menghasilkan 

tekanan yang cukup besar pada tulang belakang leher,  sehingga  mengubah  

kurva  servikal  dan  meningkatnya  ambang  nyeri  dari  otot  di sekitar  leher.  

Smartphone juga  bisa  menimbulkan  efek  negatif  pada  status  psikologis  

seseorang, seperti depresi. Perbedaan  penelitian  ini  dengan  penelitian  yang  

disusun  terletak   pada variabel  bebas  dan  terikat.  Penelitian  terdahulu  

meneliti  tentang  efek  penggunaan smartphone  berat  pada  sudut  servikal,  

ambang  nyeri  otot  leher  dan  depresi sedangkan pada penelitian yang disusun 

meneliti hubungan  aktifitas menjahit terhadap Forward head posture pada 

penjahit. 

3. Penelitian yang pernah dilakukan terkait dengan  Forward Head Posture  adalah 

penelitian Nejati et al tahun 2015 dengan judul penelitian The study of 

correlation between forward head posture and neck pain in iranian office 
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workers. Tujuan dari penelitian ini untuk melihat factor-faktor sikap duduk di 

tempat kerja atau sikap kepala yang tidak tepat selama bekerja sehingga sakit 

leher memimiliki peran hebat yang terjadi di kalangan pegawai kantor. Postur 

tubuh forward head posture (FHP) tidak di kaitkan dalam hubungan nyeri tetapi 

postur tubuh dan thoraks memiliki hubungan dengan factor terjadinya nyeri 

leher. Penelitian yang dilakukan untntuk mencari hubungan antara factor 

pekerjaan dan individu seperti postur yang buruk dengan tingkat kejadian nyeri 

pada pegawai kantor. Metode yang di gunakan dalam peneletian ini adalah 

korelasi cross-sectional, sebanyak 46 subjek tampa nyeri dan 55 subjek dengan 

nyeri leher di periksa. Pada penelitian terdahulu mencari tahu hubungan factor 

individu terhadap kejadian nyeri leher pada pegawai kantor sedangkan pada 

penelitian ini adalah hubungan aktifitas menjahit terjadap forward head posture 

pada penjahit. 

4. Penelitian yang pernah dilakukan terkait dengan  sikap kerja menjahit adalah

penelitian andreani dan paskarini, 2013 dengan judul penelitian sikap kerja yang

berhubungan dengan keluhan subjektif pada penjahit di jalan Patua Surabaya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari keluhan subjektif yang

berhubungan dengan sikap kerja pada penjahit di jalan Patua Surabaya.

Penelitian ini dilakukan pada penjahit di jalan Patua Surabaya tahun 2013.

Populasi penelitian adalah 58 responden dengan sampel berjumlah 49 penjahit

yang bekerja di jalan Patua Surabaya dan sampel diambil dengan teknik  simple

random  sampling.  Data  diperoleh  dari  kuesioner  yang  diperoleh  dari  Nordic

Body Map. Data yang didapat dianalisis dengan menggunakan uji statistik yaitu

Chi-Square dengan tingkat
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signifikansi 0,05. Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar responden 

berumur di atas 35 tahun yaitu sebesar 79,4%, dengan jenis kelamin laki-laki 

yang mempunyai kebiasaan merokok sebesar 29,1%, kebiasaan berolahraga 

sebesar 17,3%, masa kerja <12 tahun sebesar 72,7%, dan dengan lama 

bekerja dalam sehari <8 jam/hari sebesar 75%. Sikap kerja statis sebesar 

79,5%, dengan posisi kaki menggantung sebesar 78%, posisi punggung 

membungkuk sebesar 92,6%, posisi lengan menggantung sebesar 82,8%, dan 

posisi kepala menunduk sebesar 79,4%. Agar tidak menambah keluhan 

subjektif maka penjahit  disarankan tidak melakukan posisi kerja duduk statis 

dan posisi punggung membungkuk dalam waktu yang cukup lama. 

Melakukan istirahat pendek selama 5–10 menit di sela waktu kerja. Pada 

penelitian terdahulu meneliti sikap kerja terhadap keluhan subjektif penjahit 

di jalan patua Surabaya, sedangkan pada penelitian ini adalah hubungan 

aktifitas menjahit terhadap forward head posture pada penjahit. 




