
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 
 

Pertumbuhan ekonomi dan mobilitas masyarakat indonesia akan semakin meningkat 

sehingga masyarakat banyak mengkonsumsi jasa dan barang. Ketatnya persaingan di bidang 

busana muslim membuat setiap perusahaan harus mencari cara untuk bisa tetap bertengger 

di pasar bisnis. PT Behaestex adalah perusahaan penghasil sarung terbaik di Indonesia. 

Produk unggulan dari PT. Behaetex yaitu sarung tenun BHS yang dihasilkan dengan metode 

Alat Tenun Bukan Mesin dan telah dikenal sebagai sarung tenun terbaik sejak tahun 1953. 

PT. Behaestex berperan sebagai perusahaan busana muslim yang dimana berkewajiban 

melakukanaktivitas pemasaran atas produk yang dihasilkan, PT. Behaestex sendiri memiliki 

dua macam brand yang mereka luncurkan untuk mengenalkan produk kepasar busana 

muslim indonesia yaitu Atlas dengan BHS Menurut Najib Bahasuan, 1955. 

PT. Behaestex mempunyai cara dalam memasarkan produk yang dihasilkan oleh 

mereka dengan menjual produk yang mereka jual secara online. Mengingat disini 

pemasaransecara online di PT. Behaestex masih tergolong baru yaitu sekitar 1 tahunan. 

Menurut (David,2001) dalam buku yang berjudul Marketing Research Salah satu bentuk 

pemasaran yang ada yaitu melalui pemasaran online shop atau sering disingkat olshop oleh 

masyarakat Indonesia dan sangat mudah diterima oleh masyarakat dengan segala fitur dan 

kemudahannya.Oleh karena itu PT Behaestex membentuk devisi bagian pemasaran online 

shop. 

Bagian pemasaran online shop di PT Behaestex sangat berpengaruh terhadap 

penjualandi perusahaan. Berdasarkan pra survey yang sudah dilakukan oleh penulis aktivitas 

Pekerjaan yang dilakukan oleh team pemasaran online shop membutuhkan banyak 

keterampilan dan kerumitan pekerjaan, sering kali membuat para pekerja bagian pemasaran 

online frustasi karena pekerjaan yang dilakukan secara monoton dan berulang sehingga 

dapat memimbulkanbanyak penyakit pada pekerja. Aktivitas pekerjaan atau lingkungan 

kerja di perusahaan PT Behaestex dapat meyebabkan penyakit saat melakukan pekerjaan 

khususnya pekerja bagian pemasaran online yang sering mengalami gejala penyakit seperti 

rasa nyeri pada tangan dan mati rasa. Salah satu Aktivitas yang dilakukan pekerja bagian 

pemasaran online yaitu penggunaan komputer sebagai fasilitas dalam melakukan aktivitas 

pekerjaan dengan menjalankan komputer. Kegiatan pekerja selalu melibatkan keyborad dan 

mouse untuk 
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membantu mengerjakan pekerjaannya. Kegiatan ini dilakukan dalam durasi waktu 7-8 jam 

dalam 9 jam kerja. 

Hal ini dapat menimbulkan cidera urat tangan, bahu dan lengan karena jari-jari 

tanganmelakukan gerakan mengulang dengan menekan tutts keyboard saat mengetik, 

dengan posisi tangan yang mencengkram dan menggeserkan mouse sehingga dapat 

menimbulkan akumulasikerusakan pada seluruh badan dan salah satu penyakit yang sering 

timbul saat melakukan pekerjaan dari gerakan berulang adalah gangguan otot rangka atau 

keluhan yang lebih dikenaldengan istilah musculoskeletal disorders dan cumulative trauma 

disorder. Menurut (Rohmah, 2016) Aktivitas pekerjaan yang dilakukan dapat berupa 

kegiatan tangan yang berulang secaraterus menerus sehingga dapat mengenai sendi, otot 

dan saraf. Salah satu jenis musculoskeletaldisorders yaitu carpal tunnel syndrome. 

Menurut (Palmer,2012) Carpal tunnel syndrome adalah penyakit atau kondisi yang 

bisamembuat tangan mengalami kesemutan, mati rasa, atau kelemahan otot pada tangan. 

Carpal tunnel syndrome yang sering terjadi pada sistem saraf yang ditimbulkan akibat 

adanya penekanan atau peregangan pada sistem saraf ulnaris daerah lengan bawah, dekat 

siku yang menyebabkan rasa kebas pada jari manis dan jari kelingking, nyeri dilengan bawah 

yang dapatdisertai kelemahan pada otot tangan. Menurut (Koesyanto,2014) Saraf ulnaris ini 

terjadi pada sisi bagian dalam siku penyakit ini disebabkan oleh pekerjaan yang terjadi 

akibat kesalahan posisi tangan yang tidak ergonomis dalam waktu atau jangka waktu yang 

sangat lama seperti monoton dan paparan terhadap getaran,contohnya sekretaris, pegawai 

kantor, penjahit, dan lain-lain. Menurut (Septiawati, 2013) Berdasarkan kasus carpal tunnel 

syndrome yang sudah berkembang pada penggunaan komputer dengan aktivitas yang 

dilakukan seperti mengetik danmenggunakan mouse, saat ini frekuensi dalam pengunaan 

komputer sudah lebih baik dalam membantu pekerjaan di bidang industri. Tahun 2010, 

sekitar 260.000 operasi penyakit carpal tunnel syndrome pada setiap tahunnya, dimana 

sekitar 47% dari kasus operasi carpal tunnel syndrome yang disebabkan oleh faktor 

pekerjaan dan hobi yang sering dilakukan setiap hari hal ini menyebabkan preverensi carpal 

tunnel syndrome berada di populasi di sekitar 2.7%- 5.8%. Menurut (Aroori, 2008) The 

National Institute for Occupational Safety and Healthy trauma disorder (NIOSH) 

mengatakan kalau Orang Amerika memiliki efek CTS sebesar 15%- 20%. Di indonesia 

carpal tunnel syndrome dalam populasi universal sudah diperkirakan 5% buat perempuan 

serta 0, 6% buat pria yang terindikasi terkena penyakit carpal tunnel syndrome 
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merupakan tipe neuropati yang sering ditemui. Carpal tunnel syndrome termasuk unilateral 

pada 42% yang terjadi pada lengan tangan dengan presentase ( 29% kanan, 13% kiri) serta 

58%bilateral. Berbagai penelitian melaporkan bahwa carpal tunnel syndrome merupakan 

salah satu jenis cumulative yang paling cepat menimbulkan gejala pada para pekerja. 

Menurut (Tana, 2003) Pekerja yang melakukan aktivitas berulang memiliki risiko tinggi di 

pergelangan tangansehingga mengakibatkan terkena carpal tunnel syndrome antara 5,6%- 

14,8%. Menurut (Rudiansyah Harahap, 2003) Terjadinya carpal tunnel syndrome terjadi 

karena trauma langsung pada carpal tunnel, posisi pergelangan fleksi dan ekstensi berulang, 

edema atau kelainan sistemik. 

Karyawan bagian pemasaran online shop PT. Behaestex juga memiliki potensi 

terindikasi terkena Carpal tunnel syndrome. Menurut pengamatan pra survey yang sudah 

dilakukan oleh penulis, ada 40 karyawan yang bekerja di bagian pemasaran online di PT 

Behaestex yang selalu bekerja di depan komputer atau laptop dalam waktu yang lama 

bahkanberjam-jam mengunakan labtop sebagai media dalam pekerjaannya, sering kali 

pekerja melakukan kesalahan dalam penggunaan mouse pada komputer saat bekerja. 

Pekerja di PT Behaestex terindikasi mengalami gejala penyakit carpal tunnel syndrome 

tanpa mereka sadari. Penelitian terdahulu sudah dilakukan seperti penelitian terkait 

hubungan indeks massatubuh (IMT) dengan carpal tunnel syndrome telah dilakukan oleh 

(Tirsa Iriani, 2010), Riset penelitian ini menggunakan subjek tenaga kerja sewing operator 

mesin dengan jumlah pekerja39 orang dengan teknik sampling untuk digunakan untuk uji 

statistic yang digunakan yaitu korelasi person product momen dengan hasil p = 0.000 (p< 

0.01) dengan rata-rata keluhan akibat penyakit carpal tunnel syndrome dengan repetitive 

motion sebesar 18,5 kali permenit. Hasil Penelitian ini dapat menyimpulkan adanya 

hubungan yang signifikan antara repetitive motion dengan keluhan carpal tunnel syndrome 

pada pekerjaan penjahit di bagian konveksi. Penelitian lain membahas terkait gerakan 

reppetitif dan postur janggal pada tangan dengan keluhan carpal tunnel syndrome pada 

pekerja pemecah batu di kecematan moramo utara kabupaten konawe selatan tahun 2017 

yang dilakukan oleh (Dewi Sekarsari, 2017) yang menyatakan riset penelitian ini 

menggunakan subjek 59 pekerja pemecah batu. Hasil dari penelitian ini menunjukkan 

adanya hubungan antara lama kerja dengan keluhan Carpal Tunnel Syndrome (p = 0,032), 

ada hubungan antara gerakan repetitif dengan keluhan Carpal Tunnel Syndrome (p = 

0,020), dan ada hubungan antara postur janggal pada tangan dengan keluhan Carpal Tunnel 

Syndrome (p = 0,014). Berdasarkan pra survey yang dilakukan maka 
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akan dipaparkan hubungan karakteristik pekerja dengan munculnya keluhan Carpal 

TunnelSyndrome bagian pemasaran online di PT. Behaestex perlu dikaji dalam penelitian 

ini. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan latar belakang, berikut perumusan masalah dalam 

melaksakan dan melakukan penulisan penulisan kegiatan penelitian: 

Apakah ada keterkaitan hubungan karakteristik pekerja dengan munculnya 

keluhan 

carpal tunnel syndrome pada karyawan bagian pemasaran online di PT Behaestex? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah, berikut ini ialah tujuan dikerjakannya 

penerapanserta penyusunan aktivitas penelitian untuk mengetahui hubungan antara 

karakteristik pekerja dengan munculnya keluhan carpal tunnel syndrome pada 

karyawan bagian pemasaran online shop di PT Behaestex dilihat dari Usia, Jenis 

Kelamin, Masa Kerja dan Faktor pekerjaan (Postur Janggal pada Pegelangan 

Tangan). 

1.4 Batasan Penelitian 

Berikut ini merupakan batas dalam melaksanakan penerapan serta penyusunan 

aktivitasriset: 

1. Penelitian ini hanya menggunakan sampel dari 40 orang pekerja bagian pemasaran 

online shop di PT Behaestex. 

2. Karakteristik Pekerja yang digunakan penelitian ini meliputi Usia sekitar 20-60 

tahun, Jenis Kelamin (wanita atau pria), Masa Kerja, Faktor Pekerjaan (Posisi 

Janggal pada Pegelangan Tangan). 

1.5 Asumsi 

 
Berikut ini merupakan asumsi dalam melaksanakan dan penyusunan dalam 

aktivasiriset : 

3. Carpal tunnel syndrome adalah penyakit yang bisa terjadi pada pekerja bagian 

pemasaran online di PT Behaestex. 

4. Karakteristik pekerja meliputi Usia sekitar 20-60 tahun, Masa Kerja, Jenis 

Kelamin (wanita atau pria) dan Faktor pekerjaan ((Posisi Janggal pada 

Pegelangan Tangan)yang dapat menyebabkan keluhan carpal tunnel syndrome. 
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1.6 Manfaat 

 
1. Bagi Teoritis 

 

Diharapkan dapat memberikan bukti bahwa adanya Hubungan antara 

Karakteristik Pekerjaan dengan keluhan Carpal tunnel syndrome. 

2. Bagi Perusahaan 

Diharapkan dapat memberikan manfaat dan dapat mengetahui gejala atau 

keluhan carpal tunnel syndrome pada pekerja bagian pemasaran online di PT. 

Behaestex dan diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam melakukan 

antisipasi atau penanggulan dari carpal tunnel syndrome pada pekerja 

pemasaran online di PT.Behaestex. 

3. Bagi Fakultas 

Hasil riset penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dan referensi untuk 

membuka ilmu wawasan ilmiah bagi akademi mengenai penyakit carpal tunnel 

syndrome. 


