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BAB 1 

PENDAHULUAN 
 

A.  Latar Belakang 

  Perubahan ekonomi yang terjadi sekarang ini menyebabkan sektor 

industri selalu berusaha untuk berkembang dan meningkatkan produksi 

dengan menjadikan kesehatan dan keselamatan kerja menjadi prioritas 

utama dalam upaya untuk meningkatkan produktivitas kerja (Wulandari et 

al, 2017). Namun sampai saat ini masih banyak pekerjaan yang dilakukan 

tanpa mempertimbangkan kesehatan dalam jangka panjang. Cara kerja yang 

salah maupun fasilitas yang digunakan, seringkali menyebabkan pemicu 

timbulnya keluhan dan cidera pada otot atau yang sering disebut dengan 

Musculoskeletal Disorder (MSD’s) (Norlinta et al, 2019) 

Gangguan musculoskeletal yang paling sering dirasakan adalah 

nyeri. Nyeri yang dirasakan berbeda-beda, mulai nyeri tumpul hingga nyeri 

tajam atau panas. Keluhan juga dapat berupa kekakuan otot dan sendi, 

pembengkakan pada daerah yang terkena atau bermasalah, kemerahan, 

kesemutan, mati rasa, penurunan keringat, dan perubahan warna kulit. 

Gangguan otot dapat terjadi pada bagian tubuh seperti leher dan bahu, juga 

pada bagian tubuh lainnya sesuai dengan otot yang terkena masalah. 

Aktivitas dan pekerjaan seseorang yang tidak teratur dan berlebihan dapat 

mengakibatkan timbulnya gangguan terhadap kesehatan orang itu sendiri. 

Salah satunya adalah nyeri leher yang diakibatkan oleh penggunaan otot 

dalam beraktivitas secara terus-menerus dan berulang, 
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Keadaan seperti ini dapat menyebabkan keterbatasan atau berkurangnya 

gerak fungsional pada leher penderitanya (Asali et al, 2017). 

Berdasarkan International Labor Organization (ILO) setiap tahun 

sedikitnya 1,1 juta kasus kematian terjadi dikarenakan oleh penyakit akibat 

pekerjaan. Kurang lebih 300.000 kematian terjadi dari 250 juta kasus 

kecelakaan dan sisanya merupakan kematian yang disebabkan penyakit 

akibat kerja dan diperkirakan terjadi 160 juta kasus penyakit yang 

disebabkan hubungan pekerjaan baru disetiap tahunnya. Data yang 

didapatkan dari Labour Force Survey (LFS) U.K prevalensi dari kasus 

Musculoskeletal Disorders (MSDs) sebanyak 1.144.000 kasus, sebanyak 

493.000 kasus menyerang punggung, leher sebanyak 426.000 dan 224.000 

kasus pada anggota tubuh bagian bawah (Nurhikmah, 2011). 

  Penjahit adalah salah satu pekerjaan yang paling banyak dipilih oleh 

sebagian masyarakat di Indonesia yang dilakukan secara individu maupun 

sebagai pekerja industri di sebuah pabrik konveksi. Sering para penjahit ini 

dalam melakukan pekerjaannya dengan posisi postur kerja yang kaku dan 

statis yang diakibatkan oleh pekerjaan yang berulang dan produksi yang 

tinggi (Wulandari et al, 2017). Penjahit merupakan pekerjaan dengan posisi 

duduk yang lama, menggunakan kedua tangan yang selalu berada pada 

mesin jahit kemudian kedua kaki menginjak sadel untuk menggerakan 

dinamo mesin, serta posisi leher yang cenderung miring ke arah depan. Jika 

posisi ini dilakukan dalam waktu yang lama, maka dapat menimbulkan rasa 

sakit atau nyeri pada daerah bahu, kaku pada leher, dan rasa sakit di 

punggung bagian bawah atau di pinggang (Wulandari et al, 2017). 
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  Kalangan masyarakat yang berprofesi sebagai penjahit dan 

kelompok pekerja lain dengan posisi statis dan berulang-ulang saat bekerja 

merupakan kelompok yang sering merasakan keluhan nyeri pada leher dan 

bahu. Posisi pekerjaan yang dilakukan secara statis, pengulangan yang cepat 

serta dilakukan dengan posisi duduk serta punggung atas yang 

membungkuk dan kepala yang membungkuk adalah beberapa faktor yang 

dapat menimbulkan keluhan nyeri pada leher dan dapat menyebabkan 

gangguan fungsional pada leher pekerja tersebut (Kaergaard & Andersen, 

2010 Dalam Wahyuningsih, 2017). 

   Secara fungsional, leher merupakan bagian yang paling aktif 

bergerak setelah tangan dan kaki. Pada leher juga sering terjadi perubahan 

beban yang disebabkan oleh adanya  perubahan posisi kepala dan perubahan 

postur tubuh (Wahyuningsih, 2017). Perubahan biomekanik sendi leher 

dapat mempengaruhi struktur sendi leher dimana sendi leher menerima 

beban kepala dengan distribusi yang tidak merata, dan hal ini lebih banyak 

berdampak pada leher bagian bawah karena leher bagian bawah adalah 

bagian yang paling besar menerima beban akibat perubahan tersebut.  

Dikarenakan leher merupakan salah satu bagian dari tubuh yang paling aktif 

maka keadaan ini juga memungkinkan leher mengalami gangguan 

fungsional yang dapat merugikan penderitanya untuk melakukan aktivitas 

dan pekerjaannya (Sudaryanato et al, 2013 ). 

  Permasalahan pada leher yang diakibatkan oleh pekerjaan dengan 

posisi tubuh statis dan waktu yang lama ini khususnya penjahit dapat 

menyebabkan kekakuan, keterbatasan gerak dan nyeri pada leher. Hal ini 



4 
 

 
 

dapat mengakibatkan penurunan fungsional leher, penurunan aktivitas kerja 

bahkan dapat mengakibatkan seseorang tidak dapat bekerja (Bos et al,2003 

dalam Wahyuningsih, 2017).  

  Untuk menangani permasalahan pada leher dapat menggunakan 

manual terapi. Ada beberapa penelitian menyebutkan bahwa dengan 

menggunakan manual terapi pada cervical spine merupakan alternatif 

pengobatan yang efektif serta mengurangi biaya pengobatan pada pasien-

pasien dengan permasalahan pada fungsional leher (Sudaryanto et  al,  

2013). Metode manual terapi yang efektif pada kasus vertebra khususnya 

leher adalah soft tissue mobilization dan teknik mulligan. Teknik Mulligan 

adalah mobilisasi spine yang dilakukan dalam posisi weight bearing dan 

dengan arah sejajar dengan bidang gerak dari facet spinal. Penelitian yang 

dilakukan oleh (Kumar et al, 2011) menyatakan bahwa terdapat peningkatan 

lingkup gerak cervical dan adanya penurunan rasa nyeri pada penderita 

mechanical neck pain (Sudaryanto et al, 2013).  Kemudian pada penelitian 

yang dilakukan oleh (Gautam et al, 2014) yang dalam penelitiannya 

membandingkan antara pemberian teknik mulligan dan maitland 

mobilization, membuktikan bahwa untuk meningkatkan lingkup gerak 

sendi, mengurangi nyeri pada leher dan meningkatkan fungsional pada leher 

lebih baik dengan menggunakan teknik mulligan (Wahyuningsih, 2017). 

  Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik 

untuk mengangkat judul penelitian “ Pengaruh Teknik Mulligan Terhadap 

Aktivitas Fungsional Leher Pada Penjahit di Akina Konveksi Kota Malang”. 
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B. Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Pengaruh Teknik Mulligan 

Terhadap Aktivitas Fungsional Leher Pada Penjahit di Akina Konveksi 

Kota Malang?” 

C. Tujuan Penelitian 

 1. Tujuan Umum 

 Mengetahui Pengaruh Teknik Snags Mulligan terhadap aktivitas 

fungsional leher pada penjahit di Akina Konveksi Kota Malang. 

2. Tujuan khusus 

a. Mengidentifikasi aktivitas fungsional leher pada penjahit di Akina 

Konveksi Kota Malang sebelum dan sesudah diberikan Teknik 

Mulligan. 

b. Menganalisis perbedaan aktivitas fungsional leher pada penjahit di 

Akina Konveksi Kota Malang sebelum dan setelah diberikan Teknik 

Mulligan. 

 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

  Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambahkan wawasan ilmu 

pengetahuan untuk layanan kesehatan Fisioterapi khususnya bidang 

Muskuloskeletal. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Dapat menambah pengalaman serta wawasan tentang 

pemberian teknik mulligan sebagai upaya untuk menangani 

gangguan fungsional pada leher.  

b. Bagi Institusi  

Dapat menjadi sumbangan pemikiran dan tambahan 

pengetahuan kepada pihak kampus tentang pemberian teknik 

mulligan sebagai upaya untuk menangani gangguan fungsional pada 

leher. 

c. Bagi Fisioterapis 

Penelitian ini dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dan 

pedoman untuk memberikan pelayanan Fisioterapi pemberian teknik 

Mulligan dalam upaya menangani gangguan fungsional pada leher. 

E. Keaslian Penelitian 

Di bawah ini merupakan data keaslian penelitian yang digunakan 

sebagai pedoman penyusunan proposal 

Tabel 1. 1 Daftar Keaslian Penelitian 

Peneliti, 

Tahun 

Judul Metode Hasil Perbedaan 

Rajesh 

Gautam, 

Jagdeep 

Kaur 

“Compariso

n of 

Maitland 

and 

Mulligan 

a) Desain 

penelitian 

Eksperimental 

Randomized 

controlled trial. 

Mobilisasi 

Mulligan 

lebih 

efektiv 

untuk 

a) Desain 

penelitian 

Eksperimen

tal one 

group 
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Dhamija, 

Amit Puri 

Tahun 2014 

 

Mobilizatio

n in 

improving 

Neck pain, 

ROM and 

Disability” 

 

b) Jumlah 

sampel 30 orang 

dibagi dalam 3 

kelompok. 

c)  Alat ukur 

Goniometer, 

Neck Disability 

Index, Numeric 

Rating Scale 

(NRS) 

mengurangi 

nyeri, 

meningkatk

an ROM 

dan 

meningkatk

an aktivitas 

fungsional 

leher 

pretest-

posttest. 

b) Jumlah 

sampel 20 

orang. 

c) Alat ukur 

Neck 

Disability 

Index 

(NDI). 

Wadida H. 

El-Sayed, 

Ahmed 

F.E.Moham

ed, Ghada 

Abd El-

Monem, 

Hassan H. 

Ahmed 

 

Tahun 2017 

“Effect Of 

SNAGs 

Mulligan 

Technique 

On Chronic 

Cervical 

Radiculopat

hy : A 

Randomized 

Clinical 

Trial” 

a) Desain 

penelitian 

menggunaka

n Prospective 

Randomized 

Clinical Trial 

b) Jumlah 

sampel 50 

orang 

c) Insrtumen 

penelitian 

menggunaka

n 

Electromyogr

am 

Teknik 

mulligan 

memberika

n efek 

tambahan 

dalam 

pengobatan 

nyeri  

radikular 

kronis leher 

karena 

meningkatk

an 

somatosens

ori 

dermatomal 

a) Variabel 

dependen 

pada 

penelitian 

ini adalah 

aktivitas 

fungsional 

leher 

b) Instrumen 

penelitian 

Neck 

disability 

index 

Bhattarai 

Prayerna, 

Kanthanatha

n Subbiah, 

P. Antony 

Leo Asser, 

Stave 

Milanese 

 

Tahun 2019 

 

“Effectivene

ss of 

Mulligan’s 

Sustained 

natural 

Apophyseal 

Glide 

(SNAGs) 

over First 

Rib in 

Reducing 

Pain and 

Improving 

Cervical 

Rotation in 

Individuals 

With 

Mechanical 

Neck 

a) Desain 

penelitian 

Eksperimenta

l quasi 

b) Jumlah 

sampel 40 

orang 

c) Instrumen 

penelitian 

Numeric 

rating scale, 

pressure 

algometer, 

bubble 

inclinometer 

Teknik 

mulligan 

pada elevasi 

tulang rusuk 

pertama 

meningkatk

an 

jangkauan 

gerak pada 

leher, 

mengurangi 

nyeri dan 

kelainan 

pada leher 

a) Desain 

penelitian 

Eksperimen

tal one 

group 

pretest-

posttest 

b) Jumlah 

sampel 20 

orang 

c) Instrumen 

penelitian 

Neck 

disability 

index 
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Dysfunction

” 

Sudaryanto, 

Dewa Putu 

Sutjana, 

Muhammad 

Irfan 

 

Tahun 2013 

“Pemberian 

Teknik 

Mulligan 

dan Soft 

Tissue 

Mobilizatio

n Lebih 

Baik 

Daripada 

Hanya Soft 

Tissue 

Mobilizatio

n Dalam 

Meningkatk

an Lingkup 

Gerak Sendi 

Ekstensi, 

Rotasi, 

Lateral 

Fleksi 

Cervical 

Pada 

Mechanical 

Neck Pain” 

a) Desain 

Penelitian 

Eksperimental 

pretest-

posttest 

control group 

b) Instrumen 

penelitian 

menggunakan 

goniometer 

c) Jumlah sampel 

32 orang 

 

Teknik 

Mulligan 

dan soft 

tissue 

mobilizatio

n lebih baik 

daripada 

hanya Soft 

tissiue 

mobilizatio

n dalam 

meningkatk

an lingkup 

gerak sendi 

leher 

a) Desain 

penelitian 

Eksperime

ntal one 

group 

pretest-

posttest 

b) Jumlah 

sampel 20 

orang 

c) Instrumen 

penelitian 

dengan 

Neck 

disability 

index 

 

Siti Nadhir 

ollin 

Norlinta, 

RA Tuty 

Kuswardhan

i, M. Ali 

Imron, Ketut 

Tirtayasa, N. 

Adiputra, 

Muh. Irfan 

 

Tahun 2019 

“Teknik 

Mulligan 

Paling 

Efektif 

Dibandingk

an 

Mobilisasi 

Segmental 

Untuk 

Peningkatan 

Kemampua

n 

Fungsional 

Pada 

Pembatik 

Tulis 

Dengan 

Cervical 

Syndrome” 

a) Desain 

Penelitian 

Eksperimenta

l, pretest-

posttest two 

group 

Teknik 

Mulligan 

menghasilk

an 

penguranga

n nyeri lebih 

besar 

dibandingk

an 

Segmental 

Mobilisasi 

a) Desain 

penelitian 

menggunak

an 

Eksperimen

tal one 

group 

pretest-

posttest 

 


