
 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Produksi batik di Indonesia merupakan karya seni bangsa dengan nilai 

estetika yang sangat tinggi. Tidak mengherankan apabila batik memiliki 

pesona dan nilai jual yang tinggi. Bahkan, Batik Indonesia pernah diklaim 

oleh Malaysia pada tahun 2009. Indonesia mampu membuktikan bahwa batik 

merupakan warisan asli Indonesia yang diakui oleh badan PBB yaitu United 

Nation Educational Scientific and Culture Organization (UNESCO) sehingga 

ditetapkan pada tanggal 2 Oktober sebagai “Hari Batik Nasional”(Tiningrum, 

2014). 

Berbagai kota di Indonesia memiliki ciri khas dalam pembuatan 

motif-motif batik, salah satunya di Kota Surakarta. Salah satu produk 

unggulan kota ini yaitu industri batik tulis. Kemajuan teknologi telah 

menciptakan tehnik cetak maupun tehnik cat yang melahirkan batik cap. 

Jumlah industri batik tulis yang terdapat di wilayah Kota Surakarta sebanyak 

36 buah, di samping itu masih ada yang menggunakan tehnik printing 

sebanyak 72 perusahaan, tehnik cap sebanyak 54 perusahaan, dan kombinasi 

tehnik tulis, cap, printing sebanyak 22 perusahaan. Sedangkan ekspor batik 

terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2006 sebesar US$ 2,496,539.46 

sampai dengan tahun 2010 sebesar US$ 10,196,173.12 (Setiawati, 2014). 
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Salah satu upaya 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 tenaga kerja. 

Permasalahan pada pekerja dapat di antisipasi dengan menerapkan ergonomi 

di tempat kerja sehingga resiko bahaya yang ada dapat dikurangi. 

Dari pengamatan awal masih banyak pekerja batik yang belum 

mempertimbangkan aspek-aspek ergonomi baik dari metode kerja ataupun 

fasilitas kerja yang digunakan. Hal ini dapat memicu timbulnya keluhan dan 

cidera pada otot yang disebut juga musculoskeletal disorder. Gangguan yang 

dialami oleh pekerja batikseperti nyeri pinggang, leher, dan mengalami 

penurunan fleksibilitas otot. 

Penurunan fleksibilitas otot sering terjadi pada masyarakat terutama 

otot hamstring, walaupun kadang tidak dijadikan suatu masalah yang serius 

(Wismanto, 2011). Elastisitas otot hamstring dapat berakibat pada range of 

motion dari knee joint, postural dysfunction, dan kelemahan otot-otot 

punggung bawah yang menyebabkan low back pain. Dalam penelitian 

epidemiologi, insiden dari penurunan fleksibilitas paling banyak dialami 

populasi pekerja usia 27-50 tahun. Penurunan fleksibilitas  merupakan 

kondisi umum yang terjadi dimana sekitar 60 % pekerja di dunia mengalami 

hal tersebut.  
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Melihat tingginya angka presentase pekerja mengalami penurunan 

fleksibilitas, maka diperlukan suatu tindakan penguluran yang tepat untuk 

dapat mengembalikan ukuran panjang otot dan diharapkan pula mampu 

mengembalikan fleksibilitasnya secara bertahap. Untuk mengatasi masalah 

kontraktur otot, gangguan fleksibilitas otot serta meningkatkan kerja otot 

secara optimal, maka dibutuhkan suatu latihan atau metode yang bersifat 

mengulur otot yang mengalami gangguan yang disebut stretching (Irfan, 

2008). 

Tehnik yang dapat digunakan dalam stretching, diantaranya metode 

Active Isolated Stretching dan metode Auto Stretching. Metode AIS atau 

Active Isolated Stretching merupakan suatu proses penguluran otot secara 

aktif yang melibatkan sistem neuromuscular. Serabut otot yang terganggu 

akan menyebabkan penurunan elastisitas otot akibat adanya kekakuan serabut 

otot. Adapun tujuan dari Active Isolated Stretching untuk mencegah dan  

mengurangi kekakuan serta mengulur struktur jaringan lunak atau soft tissue 

yang berkaitan dengan spasme sehingga dapat meningkatkan lingkup gerak 

sendi (Wismanto, 2011). Metode Auto Stretching merupakan suatu metode 

stretching yang biasa dilakukan pada otot-otot postural yang dilakukan secara 

aktif oleh pasien, bertujuan untuk meningkatkan fleksibilitas secara aktif dan 

menguatkan otot agonis (Irfan, 2008). 

Hal ini didukung dengan penelitian terdahulu, diantaranya 1) (Irfan & 

Natalia, 2008) jurnal yang berjudul “Beda Pengaruh Auto Stretching Dengan 

Contra Relax And Stretching Terhadap Penambahan Panjang Otot 
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Hamstring” menunjukkan hasil bahwa tidak terdapat penambahan panjang 

otot hamstring yang bermakna antara auto stretching dan contra relax 

stretching. 2) (Wismanto, 2011) jurnal yang berjudul “Pelatihan Metode 

Active Isolated Stretching Lebih Efektif Daripada Contract Relax Stretching 

Dalam Meningkatkan Fleksibilitas Otot Hamstring” menunjukkan hasil 

bahwa terdapat perbedaan penambahan panjang otot hamstring yang 

bermakna antara active isolated stretching dengan contract relax stretching. 

Berdasarkan dari penelitian terdahulu, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Beda Pengaruh Metode Active Isolated Stretching 

dan Metode Auto Stretching dalam Meningkatkan Fleksibilitas Hamstring di 

Kampung Batik Laweyan”.  

 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah ada pengaruh metode active isolated stretching dalam 

meningkatkan fleksibilitas otot hamstring? 

2. Apakah ada pengaruh metode auto stretching dalam meningkatkan 

fleksibilitas otot hamstring? 

3. Apakah ada perbedaan pengaruh metode active isolated stretching dan 

metode auto stretching dalam meningkatkan fleksibilitas otot hamstring? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh dan 

beda pengaruh metode active isolated stretching dan metode auto 

stretching dengan terjadimya peningkatan fleksibilitas otot hamstring.  

2. Tujuan Khusus 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh dan 

beda pengaruh metode active isolated stretching dan metode auto 

stretching dengan terjadinya peningkatan fleksibilitas otot hamstring di 

Kampung Batik Laweyan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis yang diharapkan dapat diambil dari penelitian ini 

adalah menambah wawasan dalam penerapan ilmu fisioterapi khususnya 

gambaran mengenai peningkatan fleksibilitas otot hamstring 

menggunakan metode active isolated stretching dan metode auto 

stretching. 

2. Manfaat Praktisi 

Manfaat praktisi yang diharapkan dapat diambil dari penelitian ini 

adalah sebagai bahan pertimbangan dalam pencegahan dan pembelajaran 

pada pekerja batik dalam meningkatkan fleksibilitas otot hamstring. 


