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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang 

Kemajuan teknologi semakin lama meningkat membuat masyarakat 

saling berlomba-lomba untuk menghasilkan barang atau jasa, baik yang 

dilakukan dengan mesin ataupun tenaga manusia. Manusia di tuntut untuk 

bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari dan hampir semua 

pekerja menghabiskan waktu mereka duduk di depan meja kerjanya tanpa 

memperhatikan posisi tubuh yang baik. Gangguan kesehatan sering 

dijumpai dalam dunia pekerjaan. Dalam ilmu ergonomi, gangguan atau 

keluhan yang berkaitan dengan jaringan otot dan tulang disebut 

musculoskeletal disorders (MSDs) (Evadarianto & Dwiyanti, 2017). 

Keluhan musculoskeletal disorders (MSDs) yang sering terjadi 

adalah nyeri pergelangan tangan, nyeri leher, nyeri pada punggung serta 

nyeri pada bagian kaki. Apabila jaringan otot pada tubuh mengalami beban 

statis terus menerus dan berulang dalam durasi waktu yang sangat lama, 

maka akan menimbulkan kerusakan di otot, ligamen serta tendon. Ketika 

seseorang mengalami gangguan muskuloskelatal harus segara diatasi dan 

dilakukan penanganan dengan tujuan tidak mengganggu konsentrasi 

bekerja, kemudian tidak berujung pada kelelahan yang dapat menurunkan 

produktivitas. Risiko tersebut dapat menimbulkan berbagai penyakit pada 

pekerjaan yang biasanya dikenal dengan istilah penyakit akibat kerja 

(Evadarianto & Dwiyanti, 2017).
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Penyakit Akibat Kerja (PAK) merupakan gangguan kesehatan jasmani maupun 

rohani yang ditimbulkan atau diperparah karena aktivitas kerja atau kondisi saat 

bekerja. Semua jenis pekerjaan mempunyai risiko, penjahit adalah salah satu pekerjaan 

yang memiliki risiko terhadap gangguan kesehatan. Penjahit adalah bagian dari 

beberapa pekerjaan yang ditekuni hampir seluruh masyarakat Indonesia, baik secara 

individu maupun pekerja konveksi. Permasalahan ergonomi pada penjahit sangat 

berkaitan dengan posisi postur tubuh dan ketika pekerja melalukan gerakan berulang di 

satu jenis otot. Pekerjaan dibidang jahit sangat butuh koordinasi gerakan postur tubuh 

serta konsentrasi tinggi (Putranto et al, 2014). 

Mayoritas semua penjahit melakukan pekerjaanya dalam posisi duduk, 

menunduk, dan membungkuk. Duduk dengan waktu lama akan menimbulkan 

kejenuhan dan kelelahan, duduk lama dengan posisi yang salah juga dapat 

menyebabkan adanya beberapa keluhan subjektif pada otot rangka seperti keluhan pada 

otot leher, bahu, punggung, tangan, pinggang, kaki dan beberapa anggota tubuh lainnya 

(Andreani & Paskarini, 2013). Keluhan yang paling umum dirasakan penjahit adalah 

nyeri pada leher, leher seringkali bermasalah karena leher adalah anggota gerak yang 

paling aktif bergerak serta sering digunakan seperti halnya menunduk dan tengadah. 

Aktivitas yang berlebihan pada leher dapat menyebabkan gangguan kesehatan yang 

biasanya disebut dengan nyeri leher. Posisi duduk saat bekerja dalam jangka waktu 

lama akan menyebabkan beban statis pada otot leher secara terus-menerus sehingga 

mengakibatkan strain biomekanik seperti peningkatan tonus otot leher dan 

menimbulkan keluhan nyeri leher terutama pada bagian otot upper trapezius 

(Wahyuningsih et al, 2018). 

Nyeri leher (neck pain) merupakan keluhan yang sangat umum, dimana 70% 

populasi pekerja pasti pernah mengalami nyeri leher (Haryatno & Kuntono, 2016). Pada 
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sebuah penelitian di Indonesia, diambil responden sebanyak 118 dengan proporsi 

perempuan 89 orang 75,4% dan laki-laki 20 orang 24,6%. Sebanyak 98 responden 

mengaku pernah mengalami nyeri leher dalam sebulan terakhir 83,1% dan 20 

responden mengaku tidak pernah memiliki keluhan sebelumnya (Kenwa et al, 2018). 

Hasil penelitian pada penjahit di Denpasar, didapatkan responden yang merasakan nyeri 

dan kaku otot upper trapezius dengan keluhan agak sakit sebesar 54,1% (Rozana & 

Adiatmika, 2014). 

Dalam sebuah penelitian di Morocco didapatkan sebanyak 83,8% dengan 

keluhan nyeri leher paling banyak dialami oleh wanita. Hasil penelitian yang 

melibatkan 80 orang dengan permasalahan nyeri leher didapatkan keadaan cemas 

dengan prelavensi 68,4% dan keadaan depresi 55,7% (Elbinoune et al, 2016). Setiap 

tahunnya, diperkirakan sekitar 16,6% populasi dewasa mengeluh rasa tidak enak di 

leher, bahkan 0,6% akan berlanjut menjadi nyeri leher yang berat. Pekerja dengan usia 

diatas 40 tahun dan dengan pengalaman kerja yang tinggi berada pada risiko yang lebih 

tinggi mengalami gangguan muskuloskeletal (Ehsani et al, 2017).  

Dengan kondisi seperti ini sangat dianjurkan bagi penderita nyeri leher pada 

bagian otot upper trapezius untuk mendapatkan penanganan khusus dari fisioterapi. 

Berbagai modalitas fisioterapi dapat diberikan kepada penderita nyeri leher bagian otot 

upper trapezius seperti deep transverse friction, ischemic compression, myofascial 

release, relaksasi otot progresif, auto stretching dan lain-lainnya. Dalam penelitian ini, 

peneliti memilih intervensi fisioterapi yang diaplikasikan pada kasus nyeri leher bagian 

otot upper trapezius adalah Teknik Mulligan. Teknik Mulligan merupakan teknik 

perawatan terapi manual, yang digunakan dalam pengelolaan kondisi muskuloskeletal 

yang diberikan oleh Brain Mulligan pada tahun 1980 (Duymaz & Yagci, 2018). 
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Teknik Mulligan diindikasikan bermanfaat untuk koreksi biomekanik dan 

mengurangi nyeri selama aktivitas pada kasus gangguan musculoskeletal (Duymaz & 

Yagci, 2018). Pengaruh dari pemberian teknik Mulligan yaitu akan terjadi relaksasi otot 

antagonis ketika dilakukan peregangan secara berulang. Peregangan yanng dilakukan 

akan menstimulasi golgi tendon sehingga menimbulkan efek plasebo, kontraksi dan 

Stretching berulang-ulang. Reaksi yang diberikan akan membuat sirkulasi kapiler 

lancar kemudian mengurangi iritasi saraf afferent yang menimbulkan reflek dari 

keseimbangan tonus otot dan menurunkan rasa nyeri (Norlinta et al, 2019). Peneliti 

belum menemukan penelitian terkait nyeri otot upper trapezius dengan teknik Mulligan 

di Indonesia. 

Berdasarkan latar belakang dari studi pendahuluan, maka peneliti tertarik untuk 

mengangkat judul penelitian “Pengaruh Teknik Mulligan terhadap Nyeri Otot Upper 

Trapezius pada Penjahit di Akina Konveksi Kota Malang”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh teknik Mulligan terhadap nyeri otot 

upper trapezius di Akina Konveksi Kota Malang? 

C.  Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum  

Mengetahui pengaruh teknik mulligan terhadap nyeri otot upper trapezius di 

Akina Konveksi Kota Malang. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi nyeri otot upper trapezius pada penjahit di Akina Konveksi Kota 

Malang sebelum dan sesudah diberikan teknik mulligan. 
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b. Menganalisis perbedaan nyeri otot upper trapezius sebelum dan sesudah diberikan 

teknik mulligan pada penjahit di Akina Konveksi Kota Malang. 

D.  Manfaat Penelitian 

 1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan 

untuk layanan kesehatan Fisioterapi di bidang Muskuloskeletal. 

 

 

 2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Manfaat bagi peneliti yaitu memperoleh pengetahuan dan  wawasan 

mengenai pengaruh dari teknik mulligan terhadap nyeri otot upper trapezius 

pada penjahit. 

b. Bagi Institusi 

Manfaat bagi institusi yaitu sebagai tambahan referensi dan 

mengembangkan penelitian kemudian sebagai pedoman untuk layanan 

fisioterapi di bidang muskuloskeletal. 

c. Bagi Fisioterapis 

Manfaat yang didapatkan bagi fisioterapis yaitu data dan hasil yang 

diperoleh pada penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi serta masukan 

untuk mengoptimalkan program pencegahan dan penanganan terkait dengan 

nyeri otot upper trapezius. 
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E.  Keaslian Penelitian  

 Dibawah ini merupakan beberapa penelitian terkait untuk menunjang keaslian 

penelitian  

Tabel 1. 1 Daftar Keaslian Penelitian 

Peneliti, 

Tahun 
Judul Metode Hasil Perbedaan 

Srijeeta 

Biswas 

dan 

Sumohan 

Biswas 

(2018) 

Comparati

ve study to 

find out 

the 

effectivene

s of 

maitland 

mobilisati

on versus 

mulligan 

mobilisati

on with 

common 

use of 

ultrasound 

therapy in 

patients 

with 

shoulder 

adhesive 

capsulitis-

pathoanat

omical 

study 

a) Desain 

penelitian 

study 

comparative 

dengan cross 

sectional 

design, 

randomized 

controlled trial 

b) Instrumen 

penelitian 

SPADI 

(Shoulder Pain 

Disability 

Index) 

c) Jumlah 

responden 

dibagi menjadi 

2 kelompok. 

Kelompok 1 

dengan 

maitland 

mobilisation 

dan modalitas 

ultrasound, 

kelompok 2 

dengan 

mulligan 

mobilisation 

dan modalitas 

ultrasound 

d) Penelitian 

dilakukan 

selama 4 

minggu 

Pemberian 

mulligan 

mobilisation 

dan modalitas 

Ultrasound 

lebih 

berpengaruh 

dari pada 

pemberian 

maitland 

mobilisation 

dan modalitas 

Ultrasound 

dalam 

menangani 

kasus shoulder 

adhesive 

capsulitis 

a) Desain 

penelitian 

eksperimental 

one group 

pretest 

posttest design 

b) Instrumen 

penelitian NRS 

(Numeric 

Rating scale) 

c) Jumlah 

responden 

diberikan 

perlakuan yang 

sama tanpa 

kelompok 

kontrol 

d) Penelitian 

dilakukan 

selama 4 

minggu 

  

Sumit 

Ragav 

dan 

Anshika 

Singh 

Comparas

ion of 

effectivene

ss of 

mulligan 

a) Desain 

penelitian 

comparative, 

randomised 

controlled trial 

Studi 

menunjukkan 

bahwa 

mulligan 

technique dan 

a) Desain 

penelitian 

eksperimental 

one group 
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(2019) ‘MWM’ 

technique 

versus 

kaltenborn 

mobilizati

on 

technique 

on pain 

and end 

range of 

motion in 

patients 

with 

adhesive 

capsulitis 

of 

shoulder 

joint: A 

randomise

d 

controlled 

trial 

b) Instrumen 

Penelitian 

goniometry dan 

VAS (Visual 

Analogue 

Scale) 

c) jumlah 

responden 

dibagi menjadi 

3 kelompok. 

Kelompok 1 

diberi kompres 

hangat dan 

mulligan 

technique, 

kelompok 2 

diberi kompres 

hangat dan 

kaltenborn 

mobilization, 

kelompok 3 

diberi kompres 

hangat dan 

latihan ROM 

d) Penelitian 

dilakukan 

selama 3 

minggu 

kaltenborn 

mobilisation 

signifikan 

dalam 

mengurangi 

rasa sakit dan 

dapat 

meningkatkan 

ROM, tapi 

pada 

perbandingann

ya mulligan 

technique lebih 

efektif 

daripada 

kaltenborn 

mobilisation  

Pretest Posttest 

Design 

b) Instrumen 

penelitian NRS 

(Numeric 

Rating scale) 

c) Jumlah 

responden 

diberikan 

perlakuan yang 

sama tanpa 

kelompok 

kontrol 

d) penelitian 

dilakukan 

selama 4 

minggu 

 

Kamran 

Ezzati, 

Javad 

Sarrafza

deh, 

Ismael 

Ebrahimi 

Takamja

ni, dan 

Saemeh 

Khani 

(2018) 

 

 

The 

efficacy of 

superficial 

and deep 

Dry 

needling 

techniques 

on 

functional 

parameter

s in 

subjects 

with upper 

trapezius 

myofascial 

pain 

syndrome 

a) Desain 

penelitian 

eksperimental, 

komparasi, dan 

randomly 

divided into 

two group 

b) Instrumen 

penelitian NDI 

(Neck 

Disability 

Index) 

c) Jumlah 

responden 

dibagi menjadi 

2 kelompok. 

Kelompok 1 

diberi 

intervensi 

superficial dry 

needling dan 

kelompok 2 

kedua teknik 

dalam efektif 

dalam 

perubahan 

jangka pendek. 

Tidak 

menunjukkan 

perubahan 

signifika antar 

kelompok 

a) Desain 

penelitian 

eksperimental 

one group 

pretest posttest 

design 

b) Instrumen 

penelitian NRS 

(Numeric 

Rating scale) 

c) Jumlah 

responden 

diberikan 

perlakuan yang 

sama tanpa 

kelompok 

Kontrol 

d) Penelitian 

dilakukan 

selama 4 

minggu 
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diberi 

intervensi deep 

dry needling 

d) intervensi di 

evaluasi 

sebelum dan 

sesudah 

perawatan, 

tindak lanjut 7 

dan 15 hari 

Shilpa, 

Khatri 

Ujwal 

Yeole 

dan 

Supriya 

Kurle 

(2018) 

Effects of 

various 

mulligan 

technique 

on 

hamstring 

muscle 

imbalance 

and 

lumbar 

spine 

mobility in 

marathon 

runners: A 

randomise

d control 

trial 

a) Desain 

penelitian 

komparasi, 

simple random 

sampling 

b) Instrumen 

penelitian 

AKET  

(Active Knee 

Extension Test) 

dan MMST 

(Modified-

Modified 

Schober Test) 

c) Jumlah 

responden 

dibagi menjadi 

3 kelompok. 

Kelompok 1 

diberi teknik 

bent leg raise 

dan 

peregangan 

statis, 

kelompok 2 

diberi traction 

leg raise dan 

peregangan 

statis, 

kelompok 3 

diberi 

peregangan 

statis 

d) Penelitian 

dilakukan 

selama 2 

minggu 

Bent leg raise 

lebih efektif 

daripada 

traction 

straight leg 

raise dalam 

mengubah 

fleksibilitas 

otot Hamstring 

dan mobilitas 

lumbal spine 

pada pelari 

marathon 

a) Desain 

penelitian 

eksperimental 

one group 

pretest posttest 

design 

b) Instrumen 

penelitian NRS 

(Numeric 

Rating scale) 

c) Jumlah 

responden 

diberikan 

perlakuan yang 

sama tanpa 

kelompok 

kontrol 

d) Penelitian 

dilakukan 

selama 4 

minggu 

 

Dr. B. 

Haveela, 

Dr. 

Effectiven

ess of 

mulligan’s 

a) Desain 

penelitian 

komparasi, 

Kelompok 

dengan 

technique 

a) Desain 

penelitian 

eksperimental 



 

9 
 

Praveen 

Dowle, 

Dr. P. 

Chandras

hekar 

(2018) 

technique 

and 

spencer’s 

technique 

in adjunct 

to 

convention

al therapy 

in frozen 

shoulder: 

A 

randomise

d 

controlled 

trial 

randomised 

controlled trial 

b) Instrumen 

penelitian 

NPRS 

(Numeric Pain 

Rating Scale) 

dan SPADI 

(Shoulder Pain 

Disability 

Index) 

c) Jumlah 

responden 

dibagi menjadi 

3 kelompok. 

Kelompok 1 

diberi terapi 

konvensional, 

kelompok 2 

diberi 

technique 

mulligan dan 

terapi 

konvensional, 

kelompok 3 

diberi 

technique 

spencer dan 

terapi 

konvensional 

d) Penelitian 

dilakukan 

selama 6 

minggu 

mulligan lebih 

baik dalam 

peningkatan 

fungsional 

daripada 

kelompok 

kontrol dan 

kelompok 

technique 

spencer  

one group 

pretest posttest 

design 

b) Instrumen 

penelitian NRS 

(Numeric 

Rating scale) 

c) Jumlah 

responden 

diberikan 

perlakuan yang 

sama tanpa 

kelompok 

Control 

d) Penelitian 

dilakukan 

selama 4 

minggu 

 

 

 


