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HUBUNGAN MASA KERJA DAN SIKAP KERJA TERHADAP 

KEJADIAN MYOFASCIAL TRIGGER POINTS SYNDROME UPPER 

TRAPEZIUS PADA PEKERJA DOFFER DI PT.BMSTI (BINTANG 

MAKMUR SEJAHTERA TEXTILE INDUSTRY) SRAGEN 

 

Abstrak 

 

Latar Belakang: Myofascial trigger points upper trapezius adalah gangguan pada 

otot trapezius  yang terjadi karena adanya taut band pada otot. Jika disentuh atau 

ditekan dapat menyebabkan nyeri lokal atau nyeri menjalar denganpola spesifik. 

Ada beberapa factor yang mempengaruhi myofacial trigger point syndrome, 

termasuk masa kerja dan sikap kerja.Tujuan: untuk mengetahui hubungan masa 

kerja dan sikap kerja terhadap kejadian myofascial trigger point upper trapezius 

pada pekerja doffer di PT.BMSTI Sragen.Metode: Penelitian ini menggunakan 

metode penelitian observasional analitik dengan pendekatan cross sectional. Yaitu 

metode penelitian yang digunakan untuk mencari hubungan antara variabel bebas 

dengan variabel terikat. Jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 56 orang. 

Sampel yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditetapkan 

sebanyak 31 orang. Pengukuran nyeri MTPs upper trapezius yang digunakan 

adalah NRS (Numeric Rating Scale) dan untuk pengukuran sikap kerja 

menggunakan metode REBA (Rapid Entire Body Assesment).Hasil: Uji korelasi 

yang digunakan untuk penelitian ini adalah uji spearman. Uji korelasi masa kerja 

terhadap kejadian myofascial trigger points upper trapezius didapat nilai p (sig. 2 

tailed 0,006 (<0,05) dan uji korelasi sikap kerja terhadap kejadian myofascial 

trigger point upper trapezius didapat nilai p (sig.2 tailed) 0,000 (<0,05) . 

Kesimpulan: ada hubungan masa kerja dan sikap kerja terhadap kejadian 

myofascial trigger point upper trapezius pada pekerja doffer. 

 

Kata Kunci: myofascial trigger points upper trapezius, masa kerja, sikap kerja 

 

Abstract 

 

Background: Myofascial trigger points upper trapezius is a disturbance in the 

trapezius muscle that occurs due to a band link in the muscle. If touched or 

pressed can cause local pain or pain radiating with a specific pattern. There are 

several factors that affect myofacial trigger point syndrome, including tenure and 

work attitude. Objective: to find out the relationship between working period and 

work attitude towards upper trapezius myofascial trigger point events in doffer 

workers in PT. BMSTI Sragen. Method: This study uses research methods 

observational analytic with cross sectional approach. Namely the research method 

used to find the relationship between independent variables and dependent 

variables. The population in this study was 56 people. Samples that meet the 
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specified inclusion and exclusion criteria are 31 people. The measurement of 

upper trapezius MTPs pain used is the NRS (Numeric Rating Scale) and for work 

attitude measurement using the REBA (Rapid Entire Body Assessment) method. 

Result: The correlation test used for this study is the spearman test. Correlation 

test of the working period for the upper trapezius myofascial trigger point event 

obtained a p value (sig. 2 tailed 0.006 (<0.05) and the correlation of work attitude 

toward the upper trapezius myofascial trigger points was obtained p value (sig.2 

tailed) 0,000 (< 0.05) Conclusion: there is a relationship between work period and 

work attitude towards myofascial trigger point upper trapezius in doffer workers. 

 

Keywords: myofascial trigger points upper trapezius, length of service, work 

attitude. 

 

1. PENDAHULAN 

Pada tahun 2002 Indonesia mendapat penghasilan devisa dari industri tekstil 

dengan nilai ekspor sebanyak US $ 3,5 milyar (Tarwaka, 2008). Meskipun 

menjanjikan  banyak keuntungan namun ini juga bisa terjadi masalah yang banyak 

dalam kesehatan dan juga terdapat resiko kejadian kecelakan kerja yang 

merupakan kaitan dengan pekerjaan (Osni, 2012). Pada tahun 2003 WHO 

memaparkan bahwa MSDs adalah keluhan yang termasuk paling banyak terjadi 

dikarnakan pekerjaan dan dilaporkan dalam keseluruhan penyakit yang 

disebabkan pekerjaan, MSDs memperoleh angka 60%. 

Permasalahan musculoskeletal adalah suatu gangguan yang sangat 

menganngu kenyamanan kerja dan produktvitas seseorang dalam menyelesaikan 

aktivitasnya setiap hari seperti timbulnya nyeri otot, rasa kesemutan, spasme pada 

otot, kelelahan, dan kontraktur otot. Seorang neurologi menemukan dari 96 

pasien, ada sebanyak 93% yang mengalami nyeri diakibatkan oleh MTPs 

(Hardjono dan Ervina, 2012). Myofascial pain syndrome merupakan gangguan 

musculoskeletal dengan ditandai adanya trigger points di area yang sensitif dalam 

taut band otot skeletal, dan ini akan menimbulkan nyeri spesifik saat diberikan 

tekanan pada area tersebut (tenderness) (Montanes dkk, 2011). Menurut Lucas 

dkk (2010) pada 137 orang yang diteliti, intensitas tertinggi MTPs terjadi pada 

otot upper trapezius sebesar 78,8%, 77,3% pada otot serratus anterior dan 68,9% 

terjadi pada otot levator scapula. 

Muscle upper trapezius masuk dalam otot berjenis tipe I (slow twitch) 

memiliki fungsi dalam stabilisasi scapula saat lengan melakukan aktivitas, Muscle 

upper trapezius juga memiliki fungsi untuk stabilisasi leher, salah satunya dalam 

mempertahankan kepala yang memiliki kecenderungan ke depan dikarnakan 

adanya gravitasi bumi dan juga massa kepala.  
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2. METODE 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian observasional analitik dengan 

pendekatan cross sectional. Yaitu metode penelitian yang digunakan untuk 

mencari hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Jumlah populasi 

dalam penelitian ini sebanyak 56 orang. Sampel yang memenuhi kriteria inklusi 

dan eksklusi yang telah ditetapkan sebanyak 31 orang. Pengukuran nyeri MTPs 

upper trapezius yang digunakan adalah NRS (Numeric Rating Scale) dan untuk 

pengukuran sikap kerja menggunakan metode REBA (Rapid Entire Body 

Assesment). Uji korelasi yang digunakan untuk penelitian ini adalah uji spearman. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 HASIL 

3.1.1 Karaktristik Subjek Penelitian  

Tabel 1. Distribusi Responden Penelitian 

Karakteristik Responden Frekuensi  Presentase (%) 

Jenis 

Kelamin 

Perempuan 31 100,0 

Total 31 100,0 

Umur 

18-23 4 12,9 

24-29 9 29,0 

30-35 11 35,5 

36-41 4 12,9 

42-47 2 6,5 

48-53 1 3,2 

Total 31 100,0 

Masa Kerja 

Masa Kerja Baru 13 41,9 

Masa Kerja Lama 18 58,1 

Total 31 100,0 

Sikap Kerja 

Resiko Diabaikan 0 0,0 

Resiko Kecil 0 0,0 

Resiko Menengah 5 16,1 

Resiko Tinggi 26 83,9 

Resiko Sangat Tinggi 0 0,0 

Total 31 100,0 
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Nyeri MTPs 

Nyeri Ringan 2 6,5 

Nyeri Sedang 5 16,1 

Nyeri Berat Terkontrol 24 77,4 

Nyeri Berat Tidak 

Terkontrol 0 0,0 

Total 31 100,0 

 

3.1.2 Distribusi Masa Kerja Terhadap Nyeri MTPs Upper Trapezius 

Tabel 2. Distribusi Masa Kerja Terhadap Nyeri MTPs Upper Trapezius 

Masa Kerja 

Nyeri MTPs Upper Trapezius 

Ringan Sedang 
Berat  Berat 

Total 
Terkontrol Tak Terkontrol 

Baru 2 4 7 0 14 

Lama  0 1 17 0 9 

Total 2 5 24 0 31 

Berdasarkan table 2 dapat diketahui dari 13 responden dengan masa kerja baru 

ada 2 responden mengeluhkan nyeri MTPs upper trapezius ringan, 4 responden 

mengeluhkan nyeri MTPs upper trapezius sedang dan 7 responden mengeluhkan 

nyeri MTPs upper trapezius berat terkontrol. Sedangkan pada terdapat 18 

responden dengan masa kerja lama dengan 1 responden mengeluhkan nyeri 

sedang dan 17 responden mengeluhkan nyeri berat terkontrol. 

 

3.1.3 Distribusi Sikap Kerja Terhadap Nyeri MTPs Upper Trapezius 

Tabel 3. Distribusi Sikap  Kerja Terhadap Nyeri MTPs Upper Trapezius 

Sikap Kerja 

Nyeri MTPs Upper Trapezius 

Ringan Sedang 
Berat  Berat 

Total 
Terkontrol Tak Terkontrol 

Diabaikan 0 0 0 0 0 

Kecil 0 0 0 0 0 

Menengah 1 3 1 0 5 

Tinggi 1 2 23 0 26 

Sangat Tinggi 0 0 0 0 0 

Total 2 5 24 0 31 

Berdasarkan Tabel 3 diketahui bahwa terdapat 5 responden tingkat resiko 

menengah, 1 responden mengeluh nyeri ringan, 3 responden mengeluhkan nyeri 

sedang dan 1 responden mengeluhkan nyeri berat terkontrol, dan pada 26 
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responden yang mengalami resiko kerja tinggi terdapat 1 responden mengeluhkan 

nyeri ringan, 2 responden nyeri sedang dan 23 responden nyeri berat terkontrol. 

 

3.1.4 Analisis Hubungan Masa Kerja dengan Nyeri MTPs Upper Trapezius 

Tabel 4. Hubungan Masa Kerja dengan Nyeri MTPs Upper Trapezius 

Uji 

Spearman N Median Min Max P r 

Masa Kerja  

31 3,7 1,0 6,0 0,006 0,486 Dengan 

MTPs 

Berdasarkan Tabel 4 dapat diketahui bahwa masa kerja paling baru adalah 1 tahun 

dan paling lama adalah masa kerja 6 tahun. Hasil analisis dengan menggunakan 

uji spearman diperoleh nilai p (sig. 2 tailed) 0,006 (<0,05). Hal ini menunjukkan 

bahwa ada hubungan antara masa kerja dengan kejadian MTPs upper trapezius 

pada pekerja doffer. Untuk pembacaan tabel Correlation Coefficient sebesar 0,486 

hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan sedang antara masa kerja dengan 

kejadian MTPs upper trapezius pada pekerja doffer. 

 

3.1.5 Analisis Hubungan Sikap Kerja dengan Nyeri MTPs Upper Trapezius 

Tabel 5. Hubungan Sikap Kerja dengan Nyeri MTPs Upper Trapezius 

Uji 

Spearman N Median Min Max P r 

Sikap Kerja  

31 8,0 7,0 8,0 0,000 0,592 Dengan 

MTPs 
 

Dari Tabel 5 dapat dilihat bahwa dari 31 responden, nilai sikap kerja terendah 

adalah 7 dan paling tinggi adalah 8. Hasil analisis dengan menggunakan uji 

spearman diperoleh nilai p (sig. 2 tailed) 0,000 (<0,05). Hal ini menunjukkan 

bahwa ada hubungan antara sikap kerja dengan kejadian MTPs upper trapezius 

pada pekerja doffer. Sedangkan pada pembacaan tabel Correlation Coefficient 

sebesar 0,592 hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan sedang antara masa kerja 

dengan kejadian MTPs upper trapezius pada pekerja doffer. 

 

3.2 PEMBAHASAN 

Menurut Riza (2016), masa kerja merupakan salah satu faktor yang dapat menjadi 

faktor pemicu munculnya MSDs yang dapat disebabkan oleh pekerjaan. Pekerja 
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dengan masa kerja yang lama akan melakukan gerakan yang sama dan berulang. 

Ini dapat memicu terjadinya kelelahan jaringan, sehingga menyebabkan overuse, 

dan juga dapat menimbulkan spasme otot.  

Kondisi ini muncul sebagai efek fisiologis dari otot dalam 

mempertahankan atau mencegah kerusakan yang lebih parah dari suatu jaringan, 

spasme otot merupakan respon dari tubuh untuk memberikan informasi pada diri 

kita untuk segera menyudahi aktifitas yang dilakukan dan segera beristirahat agar 

tubuh dapat tetap terjaga dalam kondisi baik. Semakin lama masa kerja seseorang 

maka semakin tinggi pula resiko mengalami kejadian MSDs dan dalam hal ini 

keluhan MTPs upper trapezius. 

Sikap kerja dengan resiko tinggi memiliki resiko yang tinggi juga dalam 

kemungkinan mengalami kejadian MTPs upper trapezius. Dengan sikap kerja 

doffer yang hampir selalu dalam kondisi statis yang lama khususnya yaitu daerah 

neck, maka posisi dan gerakan yang terjadi selama proses doffing dapat 

mengakibatkan masalah pada region neck ini disebabkan oleh gerakan yang 

berulang, dan ditambah dengan kerja otot yang sangat berlebih dalam 

mempertahankan posisi kerja doffer, memungkinkan terjadinnya spasme otot. 

Keluhan otot pada umumnya disebabkan kontraksi otot yang berlebihan akibat 

pemberian kerja yang terlalu berat dengan durasi pembebanan yang panjang. 

Peredaran darah ke otot akan berkurang jika otot mengalami kontraksi yang 

berlebih. Akibatnya suplai oksigen pada otot akan menurun, sehingga proses 

metabolism akan terhambat dan akhirnya terjadi penimbunan asam laktat yang 

akan menimbulkan rasa nyeri pada otot (Tarwaka, 2004 dalam Riza, 2016). 

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, ada hubungan masa kerja terhadap kejadian 

myofascial trigger points syndrome upper trapezius pada pekerja doffer dengan 

hasil uji korelasi uji spearman diperoleh nilai p (sig. 2 tailed) 0,006 (<0,05). Dan 

juga ada hubungan sikap kerja terhadap kejadian myofacial trigger point 

syndrome upper trapezius pada pekerja doffer dengan hasil uji korelasi uji 

spearman diperoleh nilai p (sig. 2 tailed) 0,000 (<0,05). 

4. PENUTUP 

4.1 SIMPULAN 

4.1.1 Positive (+), ada hubungan antara masa kerja dengan kejadian myofascial 

trigger points syndrome upper trapezius pada pekerja doffer di PT.BMSTI 

Kab. Sragen dengan nilai p=0,006 (p<0,05) 

4.1.2 Positie (+), ada hubungan antara sikap kerja dengan kejadian myofascial 

trigger points syndrome upper trapezius pada pekerja doffer di PT.BMSTI 

Kab. Sragen dengan nilai p=0,000 (p<0,05) 
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4.2 SARAN 

4.2.1 Bagi Responden 

Pekerja diharapkan dapat melakukan istirahat yang teratur setiap 15-20 

menit dengan cara berdiri dan berjalan mengelilingi alat mesin tenun yang 

dimiliki, selain itu juga penenun diharapkan dapat melakukan peregangan 

beberapa kali ketika melakukan pekerjaannya sehingga tubuh tidak kelelahan 

dengan keadaan yang diam 

4.2.2 Bagi Perusahaan 

Saran kepada perusahaan PT.BMSTI Sragen, agar dengan adanya 

penelitian ini dapat lebih memperhatikan sikap kerja pada karyawannya dan 

meminta pekerja K3 untuk menganjurkan sikap kerja yang baik sesuai dengan 

tubuh pekerja, alat pekerja dan juga lingkungan pekerja 

4.2.3 Bagi Peneliti Selanjutnya 

Saran kepada peneliti yang ingin menjadikan penelitian ini sebagai dasar 

penelitian ataupun ingin mengambil judul penelitian yang sama diharapkan dapat 

melakukan penelitian lebih lanjut baik dengan menambahkan variabel-variabel 

yang lain, seperti tingkat pendidikan, lingkungan kerja serta waktu kerja, agar 

penelitian selanjutnya pembaca dapat mengetahui dengan pasti penyebab 

myofacial trigger point syndrome upper trapezius pada pekerja doffer. 
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