
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Dalam melakukan pekerjaan, seseorang atau sekelompok pekerja 

beresiko mendapat kecelakaan ataupun penyakit akibat kerja. Penyakit akibat 

kerja merupakan penyakit yang timbul karena hubungan kerja atau yang 

disebabkan oleh pekerjaan dan sikap kerja. Aktifitas sehari-hari yang 

menuntut banyak gerak ke depan maupun membungkuk, aktivitas mengangkat 

beban berat secara tidak tepat, maupun bekerja pada posisi duduk dengan 

jangka waktu lama dimungkinkan menyebabkan nyeri pada bagian anggota 

badan, punggung, lengan, bagian persendian, dan jaringan otot lainnya 

(Soedirman dkk, 2000). 

Leher memiliki tugas yang berat, yaitu mempertahankan posisi kepala 

agar tetap tegak. Posisi kerja dengan duduk melengkung membuat tugas leher 

menjadi semakin sulit.  Postur yang jelek dapat menyumbang terjadinya nyeri 

leher. Namun desain leher anda juga ikut membuatnya rapuh. Semua struktur 

penyambung yang memberi leher anda ruang gerak (Range of Motion) yang 

amat luas merupakan subjek kerusakan wear-and-tear (pakai-rusak) dari 

arthritis dan cedera overstretching (terulur berlebihan) dari whisplash. Leher 

anda terdiri dari tulang-tulang, sendi, tendon, ligamen, otot dan syaraf, yang 

manapun dari bagian-bagian tersebut dapat menyebabkan nyeri. Nyeri leher 

juga dapat berasal dari daerah di dekat leher, seperti rahang, kepala dan bahu. 

Sebaliknya, problem di leher anda juga dapat menyebabkan bagian tubuh yang 
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lain mengalami nyeri, seperti punggung atas, bahu atau lengan. Jika syaraf 

anda juga ikut terlibat dalam gejala nyeri leher anda, anda akan merasakan 

kebal/kebas, kesemutan, atau kelemahan di lengan atau tungkai. 

Dalam kegiatan mempertahankan posisi leher saat bekerja 

membutuhkan peran sangat besar dari otot-otot vertebra. Otot leher yang 

mempunyai peranan yang cukup besar adalah m Trapezius, m. Levator 

scapula, m. Scaleni. Otot-otot ini merupakan otot tipe I atau tipe postural yang 

mempunyai warna lebih merah, mempunyai kontraksi landai (slow twitch 

fibre) dan berfungsi untuk stabilisasi dan mempertahankan postur. Gangguan 

yang sering terjadi pada otot tipe ini adalah ketegangan dan pemendekan otot 

(Priyatna, 2001). Kontraksi otot yang terus-menerus yang salah satunya 

disebabkan oleh postur kerja yang salah (bad posture) yang berlangsung lama 

akan menyebabkan otot mengalami ketegangan atau pemendekan. Ketegangan 

otot biasanya ditandai dengan adanya spasme otot dan rasa nyeri pada saat 

otot dipalpasi. Kondisi ini jika berlangsung lama akan dapat menimbulkan 

trigger point dalam serabut otot. 

Nyeri leher disebabkan oleh beberapa hal, yaitu trauma, ketegangan 

kronis pada otot-otot leher, penyakit degenerative, herniasi discus, faktor 

psikososial, kelainan konginetal, infeksi, kanker, serta penyakit lainnya seperti 

fibromyalgia dan rheumatoid arthritis. Pusat kesehatan kerja menyatakan tiga 

pertimbangan utama terjadinya gangguan leher belakang pada waktu kerja, 

yaitu 1). Beban pada struktur leher dalam waktu yang lama berkaitan dengan 

tuntutan yang tinggi dari pekerjaan dan kebutuhan stabilisasi daerah leher dan 
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bahu dalam bekerja dengan tangan, 2). Secara psikologis pekerjaan dengan 

konsentrasi tinggi, tuntutan kualitas dan kuantitas secara umum 

mempengaruhi otot leher, 3). Discus dan sendi pada leher sering mengalami 

perubahan degeneratif yang prevalensinya meningkat sesuai umur 

(Departemen Kesehatan, 2004). 

Penelitian yang dilakukan oleh Skootsky (2001) yang dikutif oleh 

Lofriman (2006), menyatakan bahwa nyeri miofasial pada bagian atas lebih 

sering dibandingkan area lain ditubuh sekitar 84%. Pada penelitian yang 

dilakukan oleh Danish dalam Strauss (1999), menyatakan pada 1504 sampel 

yang dipilih secara random dengan usia 30-60 tahun ditemukan 37% pria 

dan65% wanita mengalami nyeri leher yang terlokalisir. Sebuah penelitian di 

Amerika terhadap 100 sampel petugas penerbangan dengan rata-rata umur 19 

tahun ditemukan bahwa 45% pria dan 54% wanita mengalami tenderness otot 

leher yang lokal. Dari data di atas dapat disimpulkan insiden nyeri leher lebih 

banyak pada wanita dibanding laki-laki. Insiden tersering terjadi pada usia 

antara 31 sampai 50 tahun (Lofriman, 2008). 

Sindroma Miofasial adalah sebuah sindroma yang muncul akibat 

teraktivasinya sebuah atau beberapa trigger point dalam serabut otot. Trigger 

point merupakan faktor besar timbulnya musculoskeletal disorder, yang sering 

salah didiagnosa. Kesalahan interprestasi ini menyebabkan kasus-kasus trigger 

point tidak tertangani secara tepat (Simon’s, 2003). 

Salah satu pembentuk dan pembangkit terjadinya trigger point adalah 

kontraksi otot yang terus menerus yang salah satunya disebabkan oleh postur 
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kerja yang salah (bad posture), sehingga faktor kerja yang ergonomis akan 

sangat mempengaruhi timbulnya nyeri leher. Pada penelitian yang dilakukan 

oleh Dewayani (2006) dinyatakan bahwa seperti aktivitas menjahit dengan 

posisi leher menunduk ke depan lebih dari 20o dari garis vertikal, dikawatirkan 

akan mengalami beban otot statis apabila mempertahankan posisi leher selama 

lebih dari 4 menit, yang akhirnya menimbulkan keluhan pada leher. Dr. Steve 

(2005) dalam artikel “Neck Solusion” menyatakan dimana pada saat leher 

bergerak ke depan sebesar 1 inchi akan meningkatkan berat kepala pada leher 

sebesar 10 pound, jika leher bergerak 3 inchi ke depan maka akan 

meningkatkan berat kepala pada leher sebesar 30 pound dan tekanan pada 

otot-otot leher meningkat 6 kali. Bad posture ini dalam jangka panjang akan 

menimbulkan keluhan nyeri leher. 

Setiap penjahit, bekerja dalam posisi leher menunduk ke depan lebih 

dari 200 dari garis vertikal. Untuk jenis pekerjaan ringan, misalnya penjahit, 

dikatakan mengalami beban otot statis apabila mempertahankan posisi leher 

selama lebih dari 4 menit. Hal ini yang menyebabkan adanya keluhan nyeri 

pada leher. Nyeri leher yang disertai sakit kepala dan demam bisa jadi adalah 

gejala meningitis, suatu infeksi membran yang melingkupi otak. Bila leher 

terasa sangat kaku sehingga tidak dapat menyentuhkan dagu ke dada, maka 

harus secepatnya mencari pertolongan medis. 

Nyeri jika dibiarkan begitu saja tanpa adanya suatu usaha untuk 

pencegahan dan penanggulangan sedini mungkin, maka dipastikan akan 

mempengaruhi kemampuan fungsional setiap individu. Keluhan ini umumnya 
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dialami terutama oleh para penjahit. Gangguan pada jaringan ini akan 

menimbulkan cidera yang merangsang nociceptor. Dalam keadaan berlanjut 

akan menimbulkan proses pada tubuh kita yang menghasilkan zat kimia 

sebagai analgesic chemical substance, seperti: bradikine, pottasiumion, 

serotonin, prostaglandin, substance p, dan lain-lain. Salah satu zat yang 

tersebut yaitu substance P, yang dapat mengakibatkan peningkatan 

mikrosirkulasi local, ekstravasasi plasma. Fenomena ini disebut dengan 

“neurogenic inflammation” yang pada keadaan berlanjut menghasilkan noxios 

atau chemical stimuli, sehingga menimbulkan rasa nyeri. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Pada penjahit miofasial sindrome terjadi akibat kontraksi otot yang 

terus-menerus yang salah satunya disebabkan oleh postur kerja yang salah 

(bad posture). Dari hasil pengamatan, sikap leher seorang penjahit dalam 

bekerja akan menimbulkan kesalahan postur berupa forward head posture, 

forward head posture akan menyebabkan kerja statik yang terus menerus pada 

level sub maksimal ketika posisi kepala lebih maju ke depan saat beraktivitas 

baik dalam posisi duduk ataupun berdiri. Steve (2005) dalam artikel “Neck 

Solusion” menyatakan dimana pada saat leher bergerak ke depan sebesar 1 

inchi akan meningkatkan berat kepala pada leher sebesar 10 pound, jika leher 

bergerak 3 inchi ke depan maka akan meningkatkan berat kepala pada leher 

sebesar 30 pound dan tekanan pada otot-otot leher meningkat 6 kali. Bad 

posture ini dalam jangka panjang akan menimbulkan keluhan nyeri leher. 
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Otot-otot leher sebagian besar merupakan otot tipe I atau tipe postural 

(m. Trapezius, m. Levator scapula, m. Scalenus) akan menanggung beban 

untuk mempertahankan posisi postural. Posisi kerja yang salah ini akan 

berakibat pada terjadinya ketegangan otot dan akan memperberat kerja otot 

leher dalam mempertahankan posisi postural. Jika berlangsung dalam waktu 

yang lama dan berulang-ulang akan beresiko menimbulkan ketegangan otot 

dan pemendekan otot. Ketegangan otot biasanya ditandai dengan adanya 

spasme otot, dan rasa nyeri pada saat otot dipalpasi. Kondisi ini juga 

berlangsung lama akan dapt mengakibatkan terjadinya nyeri miofasial pada 

otot-otot leher. 

Keluhan miofasial sindrom merupakan aplikasi dari adanya taut band 

yang berisikan trigger point di dalam otot. Adanya taut band ini membuat otot 

mengalami penurunan performa akibat daya tahan dan kekuatanotot menurun. 

Penurunan daya tahan dan kekuatan otot menurun diakibatkan karena adanya 

penurunan ekstensibilitas dan fleksibilitas otot akibat perlengketan fascia dan 

myoilamen dalam sarcomer taut band otot, dan peningkatan konsentrasi 

secara abnormal up level dari Ach akan menyebabkan kenaikan frekuensi 

miniature end plate potential (MEPP) taut band. Sehingga terjadi abnormal 

hiperkontraksi sel otot yang meningkatkan metabolisme lokal dan 

vasokontriksi kapiler karena aktivitas simpatik (Gerwin, 2004). 

Ketika ada aktivitas pekerjaan maka kedua faktor di atas akan 

menimbulkan hipoksia dan ischemic dalam sel otot yang akhirnya 

mengakibatkan penurunan pH lokal dan keluarnya substansi-substansi yang 
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dapat menstimulasi aktivitas nociceptor otot dan dorsal horn medulla spinalis. 

Aktivitas nociceptor ini akan menimbulkan spasme, allodynia, hiperasthesia, 

dan mekanik hiperalghesia baik lokal maupun rujukan yang merupakan tanda 

khas miofasial sindrom (Dommerhoth, 2004). 

Tanda khas miofasial sindrom yang lain adalah penurunan kekuatan 

otot yang berlangsung secara tiba-tiba. Penurunan ini secara klinis sangat 

berkaitan dengan trigger point dalam otot tersebut.  Ketika trigger point 

berhasil dinonaktifkan maka kekuatan otot secara instan akan kembali putih. 

Penurunan kekuatan yang khas ini diduga akibat inhibisi komponen motorik 

yang reversible dan berasal dari level medulla spinalis. 

Problematik yang timbul akibat sindroma miofsial leher adalah adanya 

nyeri, adanya spasme otot-otot leher, keterbatasan gerak, dan juga penurunan 

kemampuan fungsional (Anonim, 2009). 

C. Pembatasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini adalah sikap kerja menjahit 

dengan keluhan sindroma miofasial leher pada penjahit. 

D. Perumusan Masalah 

Apakah ada hubungan sikap kerja menjahit dengan keluhan sindroma 

miofasial leher pada penjahit? 
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E. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan sikap 

kerja menjahit dengan keluhan sindroma miofasial leher pada penjahit. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui sikap kerja menjahit pada penjahit. 

b. Mengetahui tingkatan keluhan sindroma miofasial leher pada penjahit. 

F. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Ilmu Pengetahuan 

Dari penelitian ini dapat untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan di 

bidang kesehatan, khususnya berkaitan dengan aktivitas maupun pekerjaan 

yang dilakukan dalam posisi menjahit maka beresiko terjadinya sindroma 

miofasial. 

2. Bagi Penjahit 

Sebagai informasi bagi penjahit dimana dalam melaksanakan pekerjaan 

dengan sikap duduk pada waktu kerja sangat berpotensi terjadinya 

sindroma miofasial. 

3. Bagi pendidikan 

Memberi masukan pada institusi pendidikan mengenai faktor yang 

berhubungan dengan kejadian sindroma miofasial sehingga informasi ini 

dapat digunakan untuk menyusun langkah-langkah yang strategis untuk 

mencegah terjadinya nyeri leher yang diakibatkan oleh sikap kerja leher 

saat menjahit. 


