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ABSTRAK
PROGRAM STUDI S1 FISIOTERAPI

FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

SKRIPSI, OKTOBER 2015

FITRI KUSUMA DEWI

“HUBUNGAN DUDUK LAMA DAN STATIS TERHADAP FLEKSIBILITAS
LUMBAL DI DANAR HADI SURAKARTA”

(Pembimbing: Dwi Rosella K., S.Fis., M.Fis dan Agus Widodo, S.Fis., M. Fis)
Latar Belakang : Fleksibilitas diartikan sebagai kemampuan otot untuk berkontraksi
dan kembali ke keadaan awal tanpa adanya rasa nyeri atau hambatan apapun.
Fleksibilitas didefinisikan sebagai kemampuan melakukan gerakan pada sendi
tertentu atau sekelompok sendi dalam kombinasi fungsional.

Tujuan : Untuk mengetahui hubungan duduk lama dan statis dalam membatik
terhadap fleksibilitas lumbal.

Subyek : Sebanyak 20 responden yang bekerja dengan duduk lama dan statis di
Danar Hadi Surakarta yang berumur 40 – 54 tahun.

Metodologi Penelitian : Uji  hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah
uji korelasi parametrik karena jenis data dalam penelitian tersebut adalah data
numerik,  maka dari itu uji  normalitas data yang digunakan adalah Shapiro-wilk. Uji
yang di gunakan adalah Pearson, karena telah memenuhi syarat yaitu distribusi data
normal.

Hasil : Berdasarkan uji Pearson diperoleh nilai p sebesar 0.011 dan 0,025 sehinggga
dapat ditarik kesimpulan ada hubungan antara duduk lama dan statis terhadap
Fleksibilitas Lumbal.

Kata Kunci : Fleksibilitas lumbal, Duduk lama dan statis
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ABSTRACT
PROGRAM PHYSICAL THERAPY

FACULTY OF HEALTH SCIENCES
Muhammadiyah University of Surakarta

RESEARCHPAPER, OCTOBER 2015

FITRI KUSUMA DEWI

"HUBUNGAN DUDUK LAMA DAN STATIS DALAM MEMBATIK
TERHADAP FLEKSIBILITAS LUMBAL DI DANAR HADI SURAKARTA”
(Advisor : Dwi Rosella K., S.Fis., M.Fis and AgusWidodo, S.Fis., M. Fis)

Background: Flexibility is defined as the ability of muscles to contract and return to
its initial state without any pain or any obstacles. Flexibility is defined as the ability
to perform a certain movement in the joint or joints in a combination of a functional
group.

Objective: To determine the relationship of prolonged sitting and static in batik to the
flexibility of lumbar.

Subjects: A total of 20 respondents who work with the old and static sitting
DanarHadi in Surakarta aged 40-54 years.

Research Methodology: Hypothesis test used in this study is the correlation
parametric test because of the type of data in the study is numerical data, therefore the
data normality test used is the Shapiro-Wilk. Test used was Pearson, having already
qualified namely normal data distribution.

Results: Based on Pearson Test test obtained ap value of 0.001 so as it can be there’s
relation long sitting and statis of lumbal flexibility DanarHadi in Suarakarta.

Keywords: Lumbar Flexibility, Sitting long and static
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Pendahuluan

Salah satu produk unggulan daerah Surakarta adalah industri batik

tulis. Kemajuan teknologi telah melahirkan teknik cetak maupun teknik cat yang

melahirkan batik cap atau printing. Jumlah industri batik tulis yang ada di

wilayah kota Surakarta sebanyak 36 buah, di samping itu masih ada yang

menggunakan teknik printing sebanyak 72 perusahaan, cap 54 perusahaan dan

kombinasi tulis, cap, dan printing 22 perusahaan.Sedangkan tahun 2008 dalam

sektor industri kecil dan menengah, volume total industri batik dan produk batik

mencapai 48 triliyun lebih, dan jika digabung dengan tekstil dan produk tekstil

yang mencapai 25 triliyun lebih, menjadi 73 triliyun (Daryono dan Wahyudin,

2008).

Salah  satu  upaya  dilakukan  untuk  menghasilkan  produk  yang

berkualitas diantaranya dengan memperhatikan bahaya  dan resiko lingkungan,

kesehatan dan keselamatan kerja. Penerapan ergonomi perlu mendapatkan

perhatian yang  cukup  karena  kurangnya  perhatian  terhadap  penerapan

ergonomi  dapat  menimbulkan  kecelakaan    kerja  dan gangguan  kesehatan

pada  tenaga  kerja.  Permasalahan  kecelakaan  dan  gangguan  kesehatan  pada

pekerja  dapat diantisipasi dengan menerapkan ergonomi ditempat kerja sehingga

resiko bahaya yang ada dapat dikurangi (Oesman.et al, 2012).

Dari  pengamatan  awal  masih  banyak  pembatik yang bekerja tanpa

mempertimbangkan  aspek-aspek  ergonomi  baik  dari metode  kerja  maupun

fasilitas  kerja  yang  digunakan. Hal ini  dapat  dapat  memicu  timbulnya
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keluhan  dan  cedera pada  otot  atau  sering  disebut  dengan  Musculoskeletal

Disorders  (MSD’s).Gangguan  otot  rangka  dapat  terjadi pada  bagian  tubuh

seperti  bagian  pinggang,  leher,  bahu, siku, lengan dan pegelangan tangan

(Bucket.et al, 2013). Kemudian biasanya berkelanjutan pada gangguan akibat

duduk yang lama dan statis.

Selain aspek ergonomi yang mempengaruhi dalam kualitas pembatik,

adapun posisi statis dalam membatik merupakan salah satu faktor. Dalam hal ini

adalah duduk lama dan statis. Duduk yang lama menyebabkan beban yang

berlebihan dan kerusakan jaringan pada vertebra lumbal. Terlalu lama duduk

dengan posisi yang salah akan menyebabkan ketegangan otot-otot dan keregangan

ligamentum tulang belakang. Posisi tubuh yang salah selama duduk membuat

tekanan abnormal dari jaringan sehingga menyebabkan rasa sakit sehingga

berpengaruh pada fleksibilitas (Weitz, 2005).

Fleksibilitas adalah kemampuan dari berbagai macam sendi tubuh

bergerak melalui luas gerak sendi secara penuh, menurut (Sudarsono, 2008)

fleksibilitas atau kelenturan  adalah  kemampuan  seseorang mendaya gunakan

otot dan persendiannya, sehingga dapat  mencapai jelajah  gerak sendi  yang

seluas-luasnya  tanpa  disertai  dengan  rasa  tidak  nyaman  atau  nyeri. Faktor-

faktor yang mempengaruhi fleksibilitas yaitu tipe persendian, elastis otot,

ligament, bentuk tubuh, jenis kelamin, suhu dan usia.

Dari hasil survey awal peneliti,sekitar 20-30 pembatik tulis yang bekerja

dengan cara duduk di atas kursi kecil (dingklik).Pembatik bekerja selama 8 jam
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per hari.Ada beberapa keluhan yang di rasakan pembatik, misalnya mengeluh

sakit padapantat, pinggang, pundak kanan, pundak kiri, telapak tangan kiri,

telapak tangan kanan,  lutut  kiri  dan  lutut kanan, namun yang paling di keluhkan

adalah punggung.

Melihat dari masalah di atas, peneliti ingin mengetahui apakah duduk

yang terlalu lama dapat berpengaruh terhadap kualitas pembatik. Maka dari itu

peneliti mengajukan judul “Hubungan Duduk Lama dan Statis dalam Membatik

terhadap Fleksibilitas Lumbal di Danar Hadi Surakarta”.

Tujuan

Tujuan dari penelitian yang akan dilakukan adalah untuk mengetahui

hubungan duduk lama dan statis dalam membatik dengan fleksibilitas lumbal.

Metode

Jenis penelitian tersebut menggunakan metode survey atau observasi dengan

pendekatan crosssectional yaitu dimana data yang menyangkut variabel bebas dan

variabel terikat akan dikumpulkan dalam waktu yang bersamaan. Data yang diteliti

adalah temuan di lapangan pada saat ini (Hastono, 2010). Jenis penelitian ini

digunakan untuk mengetahui hubungan duduk lama dan statis dalam membatik

terhadap fleksibilitas lumbal di Danar Hadi Surakarta.

Hasil dan Pembahasn

1. Uji Normalitas
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Sebelum menganalisa data terlebih dahulu dilakukan uji normalitas, untuk

mengetahui sebaran data dan untuk mengatahui jenis pendakata metode statistik

yang digunakan untuk menganalisis data. Perhitungan uji normalitas data

menggunakan uji Shapiro-Wilk Test dan dikatakan normal bila p>0,005.hasil uji

normalitas data sebagai berikut:

Tabel 1.1 Hasil uji Shapiro-Wilk Test

Shapiro-Wilk
Kelompok Statisti p Keteranagan
MET DAN

CORE
STABILITY

Pre Test 0,908 0,217 Normal

Post Test 0,809 0,067 Normal

MET Pre Test 0,913 0,149 Normal
Post Test 0,916 0,165 Normal

Sumber Olah Data, 2015

Berdasarkan uji normalitas data di atas diketehui pada kelompok muscle energy

technique dengan penambahan core stability exercise dan kelompok muscle energy

technique diperoleh nilai p>0,005 sehingga dapat di tarik kesimpulan data

berdistribusi normal

2. Uji homogenitas

Uji homogenitas untuk mengetahui apakah varian populasi data diperoleh

dari varian yang sama. Sebagai kriteria pengujian, nilai signifikasi p>0,05, maka

dapat dikatakan bahwa varian dari dua tabel atau lebih kelompok data berasal dari

distribusi varian yang sama.
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Tabel1.2 Hasil Uji Homogenitas Levene’s Test

Variabel Uju homogenitas Keterangan
Leave’s statistic p

MET+Core
Stability dan MET

0,593 0,448 Homogen

Sumber: Hasil Olah Data, 2015

Hasil uji homogenitas diketahui bahwa nilai signifikasi (p) muscle energy

technique dengan penambahan core stability exercise dan muscle energy technique

sebesar 0,448 karena signifikasi p>0,05 maka dapat ditarik kesimpulan bahwa

populasi dari varian yang sama atau homogen.

Berdasarkan nilai uji normalitas dan homogenitas data didapatkan nilai

signifikasi p>0,05 maka untuk pengujian hipotesis statistik dengan pendekatan

parametric dapat dilakukan karena memenuhi data berdistribusi normal dan

homogen. Selanjutnua pengujian hiotesis dengan menggunakan Paired Sample T-test

dan Independent Sample T-test.

3. Uji hipotesis

a. Uji perbedaan mean pree test dan poat test pada kelompok I

Untuk membuktikan perbedaan mean pre test dan pos test pada muscle

energy technique dengan penambahan core stability digunakan Paired Sample

T-test.
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Adapun hasilnya sebagai berikut:

Tabel 1.3 perbedaan mean pre test dan post test pada kelompok I

N Mean SD T P
Pre Test 15 8,0267 0,42167 63, 390 0,000
Post Test 0,5467 O,1951

Sumber: Hasil Olah Data, 2015

Berdasarkan uji Paired Sample T-test diperolah nilai thitung sebesar 63,390

dengan nilai p 0,000 karena nilai thitung lebih besar dari pada ttabel dan

p.0,05(63,390>2,145 dan 0,000 > 0,05) artinya terdapat perbedaan pre test dan post

test pada muscle energy technique dengan penambahan core stability exercise.

b. Uji perbedaan mean pre test dan post test pada kelompok II

Untuk membuktikan adanya perbedaan mean pre test dan post test pada

muscle energy technique digunakan Paired Sample T-test.

Adapun hasilnya sebagai berikut:

Tabel 1.4 perbedaan Pre Test dan Post Test kelompok II

N Mean SD T p
Pre Test 15 8,0333 O,35590 59,226 0,000
Post Test 2,2400 0,17647

Sumber; Hasil Olah Data, 2015

Berdasarkan hasil Paired Sample T-test didapatkan hasil thitung sebesar 59,226

dengan nilai p 0,000 karena nilai thitung lebih besar dari pada ttabel maka nilai p > 0,005

(59,226 > 2,048 dan 0,000 > 0,05) artinya terdapat perbedaan mean pre test dan post

test pada muscle enegy technique

c. Uji Perbedaan Pengaruh
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Untuk mengetahui perbedaan pengaruh, peneliti menggunakan

Independent Sample T-test hasilnya sebagai berikut.

Tabel 1,5 hasil uji beda pengaruh hasil terapi kelompok I dan kelolompok II

Perlakuan Mean selisih T p
Nilai beda

nyeri
MET dan Core

Stability
7,4800 -11.004 0,000

MET 5,7933
Sumber: Hasil Olah Data, 2015

Berdasarkan hasil Independent Sample T-test didapat hasil thitung sebesar

-11,004 dengan nilai p 0,000 karena nilai thitung lebih besar dari pada ttabel maka nilai

p > 0,05 yang berarti ada perbedaan pengaruh yang signifikan antara pemberian

muscle energy technique dengan penambahan core stability exercise dari pada hanya

menggunakan muscle energy technique terhadap pengurangan nyeri myofacial trigger

point upper trapezius.

Dari tabel di atas, dapat diketahui pula pemberian muscle energy technique

dengan penambahan core stability exercise lebih efektif dari pada hanya

menggunakan muscle energy technique dalam pengurangan nyeri myofacial trigger

point upper trapezius, dengan cara melihat selisih mean antara kelompok I dan

kelompok II. Kelompok I mempunyai selisih mean 7,4800 lebih besar dari pada

kelompok II yang mempunyai selisih mean 5,7933.
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Pembahasan

1. Usia

Interval usia dalam penelitian ini adalah 44-61 tahun, menurut Criftofalo

(1990) akan terjadi perubahan kimiawi dalam sel dan jaringan tubuh khusnya pada

cross-linking seiring dengan bertambahnya usia seseorang. Connective tissue juga

akan kehilangan banyak kandungannya, seperti collagen, elastin, glycoprotein,

hylauranic acid dan contractile protein.

Penurunan jumlah elastin pada jaringan otot akan mengurangi sifat

elastisitas jaringan otot. Pada jaringan otot juga akan terjadi penurunan aktivitas

ATP di myosin dan penurunan konsentrasi ATP itu sendiri. Menurut Simon

(2004), kekurangan ATP mengakibatkan myosin tidak mampu melepaskan

ikatannya dengan actin. Dua macam myofilamen overlapping posisi dalam

sarcomer. Overlapping dua myofilamen ini menjadikan sarcomer tidak mampu

kembali ke panjang awal sebelum kontraksi dan menjadi kontraktur. Hal ini

menjadi faktor pendukung terjadinya kontraktur sarcomer dan memicu terjadinya

myofacial trigger point syndrome.

2. Lama kerja

Pada penelitian ini mayoritas penderita myofacial trigger point upper

trapezius pada kedua kelompok sudah bekerja sebagai pembatik tulis selama
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kurang lebih 25 tahun. Menurut Chaitow (2003), untuk mencegah gangguan

musculoskeletal pada pekerja yang menggunakan lengan dan tangan secara

kompleks dan terus menerus, lama kerja maksimal hanya 4 jam per hari.

Sedangkan pada pembatik tulis di PT Batik Danar Hadi lama kerja selama 8,5 jam

per hari. Hal ini menyebabkan terjadinya overload pada jaringan otot yang bekerja

sehinnga terjadi hipoxia yang mengakibatkan disfungsi aktifasi dalam end plate

akibat keasaman PH lokal (reaksi dari kekurangan sirkulasi kapiler). Terjadinya

disfungsi aktifasi dalam end plate akan meningkatkan konsentrasi achetylcholine

(Ach), kenaikan konsentrasi Ach mengakibatkan kenaikan level calcium dalam

sarcoplasma yang mengakibatkan sel otot terus berkontraksi sehingga

menyebabkan kontraktur pada sarcomer. Adanya kontraktur pada sarcomer

mengakibatkan  terjadinya taut band, pain dan tenderness (Gerwin, 2004).

3. Nyeri sebelum terapi

Sebelum melakukan tindakan terapi pada kelompok I didapatkan nyeri

paling tinggi 8,7 skala VAS dan palin rendah 7,4 skala VAS sedangkan pada

kelompok II didapatkan nyeri paling tinggi 8,5 skala VAS dan paling rendah 7,4

skala VAS. Dengan adanya nyeri yang tinggi, pembatik akan cenderung untuk

membatasi gerakan yang akan berpotensi untuk menghasilkan nyeri termasuk

gerakan mengulur sehingga pasien akan cendrung pada posisi statik. Hal ini justru

akan berkontribusi dalam peningkatan jaringan myofascial itu sendiri. Masalah

lain yang akan timbul adalah penurunan aktifitas leher, yaitu kesulitan dalam

menggerakkan leher dan menekuk leher ke sisi yang lainnya, hal ini akan
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menyebabkan adanya gangguan saat melakukan aktifitas sehari-hari (Maruli,

2012).

4. Nyeri setelah terapi terahir

Setelah melaukan terapi terakhir pada kelompok I didapatkan nyeri paling

tinggi 0,9 skala VAS dan paling rendah 0,7 skala VAS. Hal ini sesuai dengan

penelitian yang dilakukan oleh Yeon Cho dari cina, yaitu setelah melakukan core

stability exercise selama 4 kali dalam seminggu dalam satu bulan didapatkan hasil

penurunan nyeri pada otot upper trapezius sebanyak 19%. Temuan ini

menunjukkan bahwa core stability exercise efektif untuk mengurangi nyeri pada

daerah bahu. sedangkan pada kelompok II didapatkan nyeri paling tinggi 2,5 skala

VAS dan paling rendah 1,8 skala VAS. Hal ini sesuai dengan penelitian yang

dilakukan oleh Lenehan tahun 2007 di Australia, yaitu setelah melakukan muscle

energy technique 4 kali dalam seminngu selama satu bulan didapatkan hasil

peningkatan rotasi trunk aktif ( p > 0,05)

5. Uji pengaruh pada kelompok I

Dari tabel 1,3 diketahui bahwa ada pengaruh pemberian muscle energy

technique dengan penambahan core stability exercise terhadap penurunan nyeri

myofacial trigger point upper trapezius. Karena pada tabel 1,3 diperoleh hasil

Paired Sample T-test p 0,000 atau nilai p < 0,05 yang berarti ada pengaruh

pemberian muscle energy technique dengan penambahan core stability exercise

terhadap penurunan nyeri myofacial trigger point upper trapezius. Hal ini sesuai
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dengan penelitian yang dilakukan oleh Abdallah tahun 2014 di Iran yaitu setelah

melakukan core stability exercise selama 4 kali dalam seminngu dalam satu bulan

mampu meningkatkan kekuatan otot fleksor dari trunk tampa mempengaruhi

keseimbangan dari otot fleksor dan ekstensor dari trunk.

6. Uji pengaruh pada kelompok II

Dari tabel 1,4 juga diketahui bahwa ada pengaruh pemberian muscle

energy technique terhadap penurunan nyeri myofacial trigger point upper

trapezius. Karena pada tabel 1,4 diperoleh hasil Paired Sample T-test p:0,000 atau

nilai p < 0,05 yang berarti ada pengaruh pemberian muscle energy technique

terhadap penurunan nyeri myofacial trigger point upper trapezius. Sesuai dengan

penelitian yang dilakukan oleh Amit dari India pada tahun 2010, Amit

membandingkan antara muscle energy technique dan integrated neuromuscular

inhibition technique setelah satu bulan terapi dengan frekuensi 4 kali dalam

seminggu, didapatkan hasil pengurangan nyeri yang cukup signifikan.

7. Mekanisme pengurangan nyeri dengan core stability exercicise

Mekanisme pengurangan nyeri myofacial trigger point upper trapezius

dengan core stability exercise. Core stability exercise akan mengaktifasi

diafragma, otot-otot pelvic, transversus abdominis dan multifidus yang diperlukan

untuk meningkatkan tekanan intra abdominal pressure dan memberi rygiditas

cylinder untuk menopang trunk, beban pada otot-otot spine menurun sehingga otot

menjadi rileks dan aliran darah lancar, sisa metabolisme cepat terbuang akhirnya

rasa nyeri dapat berkurang (Kibler, 2006), dengan posisi kerja yang berdiri pada
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pembatik tulis jika hanya menggunakan global muscle tenaga kurang efisien

sehinnga otot mudah lelah. Dengan aktifasi otot-otot core yang baik maka kerja

global muscle akan dibantu oleh deep muscle . dengan adanya kerja yang sinergis

antara global muscle dan deep muscle maka energi  untuk bergerak lebih efisien

dan kemampuan otot lebih optimal dalam mempertahankan postur, sehingga

dengan postur yang baik saat beraktifitas maka kemampuan gerak ekstriminitas

atas maupun bawah menjadi lebih baik.

8. Mekanisme pengurangan nyeri dengan muscle energy technique

Gerarakan isometric kontraksi – relaksasi dan streching akan merangsang

serabut efferent tipe Ia dan II yang berdiameter besar (propioseptor)  di muscle

spindel dan golgy tendon sehingga aktivasi dari serabut efferent akan

meninimalkan spasme otot, beban stres pada otot berkurang sehingga aliran darah

menjadi lancar dan nyeri menjadi berkurang (Wilson, 2003).

9. Beda pengaruh

Dari tabel 4.10 diketahui muscle energy technique dengan penambahan

core stability exercise lebih efektif dalam mengurangi nyeri myofacial trigger

point upper trapezius dengan nilai selisih mean 2,2840 dibanding dengan hanya

menggunakan muscle energy technique yang mempunyai nilai selisih mean

2,2800. Hal ini dapat terjadi karena selain merangsang serabut efferent tipa Ia dan

II di muscle spindel dan golgy tendon (Wilson, 2003) dengan penambahan core

stability exercise akan memelihara postur yang baik dalam melakukan gerakan

serta menjadi dasar untuk semua gerakan pada lengan dan tungkai (Irfan, 2010),
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sedangkan jika hanya menggunakan muscle enrgy technique hanya merangsang

serabut efferent tipe Ia dan II di muscle spindel dan golgy tendon tampa

memperbaiki postur tubuh.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah Ada hubungan antara duduk lama

dan statis dalam membatik terhadap fleksibilitas lumbal.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini merupakan penelitian pendahuluan

dan masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis  menyarankan apabila ada

peneliti lain yang tertarik dengan penelitian ini bisa  menghilangkan hambatan-

hambatan yang ada, diantaranya adalah (1) melakukan penelitian lanjutan dengan

menggunakan responden penelitian yang lebih  banyak sehingga lebih dapat mewakili

jumlah populasi pembatik yang ada, (2)  mengingat pada penelitian ini jumlah

pengukur yang terbatas, maka diharapkan  untuk penelitian selanjutnya pengukuran

dilakukan oleh orang yang berbeda-beda  agar hasil yang didapatkan benar-benar

murni tanpa dipengaruhi oleh hasil pengukuran yang lain, (3) menggunakan metode

pengukuran yang lebih lengkap dan sempurna agar di dapatkan hasil penelitian yang

lebih baik.
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