
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH  

Dalam alqur’an tertulis pada surah At-Taubah ayat 105 yang artinya: 

“Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan 

melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang 

Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada 

kamu apa yang telah kamu kerjakan”, yang bunyi ayatnya sebagai berikut: 

 

Batik terpilih sebagai warisan budaya hasil karya anak bangsa yang 

telah diakui oleh dunia.  Industri batik yang semula berasal dari kerajinan rumah 

tangga, kini meningkat ke produksi batik dalam jumlah yang relatif besar 

(UNESCO, 2013). Salah satu kebudayaan Indonesia yang diminati baik di 

dalam maupun luar negeri ini memiliki keragaman motif dan warna. Ada 

berbagai jenis batik yang di kenal, seperti batik tulis, batik cap, batik printing, 

dan lain-lain.   

Dalam proses pembuatannya, dibutuhkan waktu kurang lebih satu bulan 

untuk dapat menghasilkan selembar kain batik. Pembuatan kain batik melewati 

beberapa tahapan, seperti menggambar pola, pencelupan, mencanting, 

pewarnaan dan lain sebagainya. Pada setiap tahapan pembuatan batik, 
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dibutuhkan waktu yang cukup lama dan memerlukan kesabaran dan ketelitian 

(Savitri & Sumekar, 2015). 

Menurut Depkes RI (2008), penyakit gangguan muskuloskeletal berada 

pada urutan pertama sebanyak 48% dalam penelitian WHO pada pekerja 

tentang penyakit akibat kerja di 5 benua tahun 1999. Fenomena yang umum 

dialami oleh pekerja yang melakukan pekerjaan secara manual adalah 

musculoskeletal disorders (MSDs) (Hendra & Rahardjo, 2009). Salah satu dari 

jenis musculoskeletal disorders adalah nyeri leher atau neck pain. Selama 

1tahun, prevalensi nyeri muskuloskeletal di daerah leher pada pekerja besarnya 

berkisar antara 60-76% (Punnett & Wegman, 2004). Nyeri leher menempati 

urutan kedua setelah nyeri punggung bawah pada pekerja suatu negara di 

Amerika Serikat. Di Swedia, masalah leher dan bahu medapat presentase 

sebanyak 18% dari semua gangguan muskuloskeletal (Blanpied et al., 2017). 

Nyeri leher merupakan nyeri yang dirasakan di bagian atas tulang 

belakang. Nyeri leher dapat berupa myofascial triggers point syndrome 

(MTP’s) pada otot trapezius dimana merupakan bagian dari musculoskeletal 

disorder (MSDs) (Zennaro et al., 2003). Sebagian besar nyeri leher disebabkan 

oleh ketegangan otot atau sprain pada ligamen atau tendon, tetapi bisa juga 

disebabkan oleh whiplash. 

Berdasarkan hasil penelitian pendahuluan yang dilakukan di Kampung 

Batik Laweyan Surakarta, didapatkan informasi mengenai waktu kerja para 

pengrajin batik. Dalam sehari mereka bekerja selama kurang lebih 8 jam dengan 

waktu istirahat selama 1 jam dan 6 hari per minggu. Para pekerja batik tersebut 
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bekerja dalam posisi yang bermacam-macam, meliputi posisi duduk dengan 

kepala sedikit menunduk, berdiri, dan membungkuk yang dikerjakan dalam 

jangka waktu yang panjang dan berulang. Posisi seperti ini akan mengakibatkan 

ketegangan otot yang kemudian menimbulkan keluhan pada sistem 

muskuloskeletal. Selain mendapatkan informasi mengenai waktu kerja para 

pengrajin, didapatkan bahwa 65% dari total 25 responden mengalami keluhan 

nyeri leher, 25% nyeri punggung, 5% di daerah pinggang, dan 5% mengalami 

keluhan di bagian tubuh lainnya. Para pekerja yang mengalami nyeri leher, 

secara otomatis akan membatasi pergerakan di sekitar leher yang dapat 

menimbulkan nyeri. Akibatnya banyak pekerja yang mengalami penurunan 

kinerja dalam bekerja, penurunan kualitas kerja serta gangguan aktivitas sehari-

hari.  Setelah peneliti melakukan pemeriksaan singkat, didapatkan bahwa ada 

beberapa otot mengalami spasme seperti m.longisimus capitis, m.semispinalis 

capitis, m.semispinalis servicis, upper trapezius, levator scapula dan m.splenius 

capitis.    

Berbagai modalitas terapi digunakan oleh pasien yang menderita 

muskuloskeletal seperti latihan, terapi manual, massage, dan ergonomi. Di 

antaranya yaitu latihan peregangan (stretching exercise). Latihan peregangan 

(stretching exercise) adalah terapi yang diminati karena dapat menurunkan 

kekakuan otot dengan memanjangkan muskulotendinous sehingga dapat 

mengurangi rasa sakit dan meningkatkan fleksibilitas (Tunwattanapong et al., 

2016). 
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(Ramezani & Arab, 2017) menyatakan bahwa myofascial release (MFR) 

adalah teknik terapi yang menerapkan tekanan lembut dan peregangan yang 

bertujuan untuk mengembalikan panjang otot, mengurangi rasa sakit, dan untuk 

mengurangi stres, ketegangan , penggunaan berulang, dan nyeri akibat 

traumatic. MFR memberikan efek seperti peningkatan ROM, meningkatkan 

biomekanik sendi, peningkatan perluasan jaringan lunak dan penurunan yang 

signifikan terhadap nyeri dan tonus otot. 

Berdasarkan ayat alqur’an yang telah penulis paparkan, penulis 

bertujuan mengurangi keluhan nyeri yang dirasakan agar tidak mengganggu 

dalam bekerja, sehingga tertarik melakukan penelitian yang berjudul “pengaruh 

pemberian stretching dan myofacial release pada otot upper trapezius terhadap 

penurunan nyeri leher”. 

   

B. RUMUSAN MASALAH  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah 

sebagai berikut: Adakah pengaruh pemberian stretching dan myofascial release 

pada otot upper trapezius terhadap penurunan nyeri leher pada pembatik di Batik 

Laweyan Surakarta? 

 

C. TUJUAN PENULIS  

Tujuan Penelitian ini adalah : 

1. Tujuan Umum 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian 

stretching dan myofascial release pada otot upper trapezius terhadap 

penurunan nyeri leher pada pengrajin batik. 

2. Tujuan Khusus 

Untuk mengetahui apakah ada pengaruh pemberian stretching dan 

myofascial release pada otot upper trapezius terhadap penurunan nyeri leher 

pada pengrajin batik. 

 

D. MANFAAT PENELITIAN  

1. Manfaat teoritis  

Yaitu hasil penelitian dapat dimanfaatkan bagi pengembangan ilmu 

Fisioterapi pada kondisi neck pain.  

2. Manfaat praktisi  

Yaitu hasil penelitian yang dapat meningkatkan IPTEK bagi fisioterapis 

dalam managemen nyeri dalam kasus-kasus yang berhubungan dengan 

gerak dan fungsi 

 

 


