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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada era globalisasi ini, kemajuan teknologi mempengaruhi aktivitas sehari-

hari yang kita lakukan, sebagai contoh adalah penggunaan komputer yang tidak 

pernah lepas dari kebutuhan. Adanya komputer yang dapat membantu atau 

mempermudah dalam penyelesaian suatu pekerjaan. Penggunaan komputer 

ternyata dapat menimbulkan efek merugikan bagi kesehatan khususnya masalah 

ergonomi baik akibat disain tempat kerja (workstation) yang buruk maupun postur 

tubuh tidak seimbang yang ditimbulkan. Apalagi mereka yang mempergunakan 

komputer dengan durasi yang cukup lama tanpa mengetahui penggunaan mouse dan 

keyboard secara benar (Febriyanti, 2008). Mereka yang menggunakan komputer 

terlalu lama dalam bekerja sering kali mengeluh karena adanya rasa pegal dan nyeri 

pada pergelangan tangan dan jari mereka. Hal ini terjadi karena adanya indikasi 

penggunaan komputer yang tidak ergonomis (tidak sesuai prosedur yang benar). 

Gejala tersebut sering dihubungkan dengan terjadinya Sindroma Terowongon 

Karpal (STK) atau Carpal Tunnel Syndrome (CTS) (Purwanti, 2011) 

Sindroma Terowongan Karpal adalah salah satu gangguan pada lengan 

tangan karena terjadi penyempitan pada terowongan karpal, baik akibat edema 

fascia pada terowongan tersebut maupun akibat kelainan pada tulang-tulang kecil 

tangan sehingga terjadi penekanan terhadap nervus medianus dipergelangan tangan. 

Sindroma Terowongan Karpal diartikan sebagai kelemahan pada tangan yang 

disertai nyeri pada daerah distribusi nervus medianus (Bahrudin, 2011). 

Terdapat enam faktor yang menyebabkan berkembangnya Sindroma 

Terowongan Karpal, yaitu gerakan pergelangan tangan yang berulang, kontraksi 

yang kuat pada tendon, gerakan pergelangan tangan yang menekuk ke bawah 

(fleksi) atau menekuk ke atas (ekstensi), gerakan tangan saat bekerja (gerakan 

menjepit), tekanan mekanik pada saraf medianus. (Bahrudin, 2011). Selain itu, 

masa kerja juga merupakan salah satu faktor individu terkena STK, semakin lama 
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masa kerja maka akan semakin besar risiko terkena STK. Masa timbulnya STK 

berkisar sampai 5-10 tahun. STK paling banyak terjadi pada usia 29-62 tahun, risiko 

meningkat pada usia 40-60 tahun (Juniari dan Triwahyudi, 2015) 

Selama tahun 2003 sampai 2005 terjadi peningkatan kasus STK pada 

karyawan akibat gerakan repetitif pada penggunaan komputer dalam frekuensi yang 

sering dan durasi yang lama dari 76 kasus menjadi 112 kasus. Hal ini 

mengakibatkan terjadinya peningkatan angka absensi kerja, penurunan karyawan 

dan gangguan kesehatan yang terakumulasi. Apalagi dengan adanya perkembangan 

teknologi yang sangat maju menuntut para pekerja sering menggunakan komputer 

untuk membantu memudahkan pekerjaan (Saerang, dkk, 2015). 

Peranan karyawan bagi sebuah perusahan berupa keterlibatan mereka dalam 

sebuah perencanaan, sistem, proses dan tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan. 

Berbicara mengenai peranan tenaga kerja. Sebuah organisasi atau perusahaan harus 

dapat mencari dan menarik calon karyawan yang memiliki kemampuan bekerja 

dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (Yahuud, 2012). Salah 

satu contoh karyawan yaitu Tata Usaha.     

 Pengertian Tata usaha adalah kegiatan untuk mengadakan pencatatan dan 

penyusunan keterangan-keterangan sehingga keterangan-keterangan itu dapat 

digunakan secara langsung sebagai bahan informasi bagi pimpinan organisasi yang 

bersangkutan atau dapat dipergunakan oleh siapa saja yang membutuhkannya. 

Peran tata usaha di sebuah kantor sangatlah penting demi kelancaran untuk 

mencapai tujuan dari kantor tersebut. Yang mana Tata usaha menurut intinya adalah 

tugas pelayanan di sekitar keterangan-keterangan yang berwujud pada 6 pola 

kegiatan yaitu: Menghimpun, Mencatat, Mengelola, Mengadakan, Mengirim, 

Menyimpan. Sedangkan peranan pokok dari Tata usaha yaitu (Susanto, 2011): 

a. Melayani pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan operatif untuk mencapai 

tujuan dari sesuatu organisasi. 

b. Menyediakan keterangan-keterangan bagi pimpinan organisasi itu untuk 

membuat keputusan atau melakukan tindakan yang tepat. 

c. Membantu kelancaran perkembangan organisasi sebagai suatu 

keseluruhan.  
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Penelitian saya adalah untuk mengetahui resiko terjadinya gejala Sindroma 

Terowongan Karpal pada Karyawan/i Universitas YARSI yang menggunakan 

komputer dengan durasi yang lama. 

Banyak yang mengira bahwa kemajuan teknologi tidak seiring dengan 

perkembangan Islam, Islam dinilai sebagai agama yang klasik dan ketinggalan 

zaman, mereka beranggapan Al Qur’an tidak lagi sesuai untuk diaplikasikan dalam 

kehidupan yang serba canggih dan moderen, sementara hukum Islam masih 

mengatur tata cara beribadah dengan prosesi yang dinamis tanpa perkembangan. 

Begitu juga dengan umat Muslim sendiri, mereka mengira perkembangan 

teknologi hanyalah efek dari berkembangnya budaya barat, mereka bahkan 

cendrung kagum dengan kehebatan dunia barat yang berhasil merubah peradaban 

manusia, alat-alat teknologi canggih saat ini sudah berada dalam genggaman, 

teknologi informasi dan komunikasi seakan sudah menjadi kebutuhan pokok yang 

mungkin tidak terbayangkan oleh manusia tahun 90-an. Atau bahkan tidak sedikit 

dari umat Muslim yang menutup mata akan hal ini, membiarkan mereka menguasai 

dunia dengan kecanggihan teknologinya. Mengganggap teknologi hanyalah sebatas 

godaan duniawi sesaat yang tidak akan dibawa mati. (Alanshar,Mahad : 2015).  

 Perkembangan teknologi bersifat umum dan tergantung dari pengguna 

teknologi tersebut untuk apa dia menggunakanya. Apabila perkembangan teknologi 

disetujui begitu saja tanpa adanya rambu – rambu yang mengikatnya maka hal 

tersebut sangat berbahaya karena bisa menghancurkan moral dan peradaban 

manusia. Namun, apabila perkembangan teknologi ditolak mentah – mentah maka 

yang terjadi adalah ketertinggalan peradaban manusia. Sebagai seorang muslim, 

kita harus bijak dalam menggunakan teknologi(Permadi,Richo dwi :2016). 

Allah subhanahu wa ta’ala telah memerintahkan hambanya untuk beribadah 

kepadanya dan melarang untuk bermaksiat kepadanya, maka kita harus 

menggunakan teknologi tersebut dalam rangka beribadah kepada Allah dan 

menjauhi penggunaan teknologi yang bisa mengantarkan kepada kemaksiatan 

kepada Allah subhanahu wa ta’ala. Allah subhanahu wa ta’ala telah menjanjikan 

kepada seluruh hambanya dalam firmanya : 
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Artinya :“Dan orang – orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar – 
benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan – jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah 

benar – benar beserta orang – orang yang berbuat baik”. [Q.S. Al-Ankabut(29):69] 

Dari pemaparan latar belakang tersebut saya akan membahas sedikit tentang 

pemanfaatan penggunaan teknologi komputer dalam bekerja menurut pandangan 

agama islam. 

1.2 Perumusan Masalah 

Sindroma Terowongan Karpal diartikan sebagai kelemahan pada tangan 

yang disertai nyeri pada daerah distribusi nervus medianus. Penggunaan komputer 

terlalu lama dalam bekerja sering kali menimbulkan rasa pegal dan nyeri pada 

pergelangan tangan dan jari, Hal ini terjadi karena adanya indikasi penggunaan 

komputer yang tidak ergonomis (tidak sesuai prosedur yang benar) dengan durasi 

yang lama dapat mencetuskan faktor risiko terjadinya STK. Berdasarkan latar 

belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

Hubungan Durasi Penggunaan Komputer dengan Kejadian Gejala Sindroma 

Terowongan Karpal pada Karyawan/i di Universitas YARSI. 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas terdapat beberapa pertanyaan sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana gambaran durasi penggunaan komputer pada karyawan/i di 

Universitas YARSI? 

2. Adakah hubungan antara durasi penggunaan komputer terhadap gejala 

STK pada Karyawan/i di Universitas YARSI? 

3. Bagaimana pemanfaatan penggunaan teknologi komputer dalam bekerja 

dari sudut pandang Islam? 
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1.4 Tujuan Penelitian 

1.4.1 Tujuan Umum 

Untuk mengetahui hubungan dari lama penggunaan komputer dengan 

gejala Sindroma Terowongan Karpal   

 

1.4.2 Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui gambaran durasi penggunaan komputer pada 

karyawan/i di Universitas YARSI? 

b. Untuk mengetahui adanya hubungan antara durasi penggunaan 

komputer terhadap gejala STK pada Karyawan/i di Universitas 

YARSI? 

c. Untuk mengetahui manfaat penggunaan teknologi komputer dalam 

bekerja dari sudut pandang Islam? 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengertian dan pemahaman 

mengenai Sindroma Terowongan Karpal pada pekerja yang sering 

menggunakan komputer. 

 

1.5.2 Manfaat Bagi Peneliti 

a. Memenuhi tugas akhir sebagai suatu syarat kelulusan untuk 

memperoleh gelar sarjana kedokteran di Universitas Yarsi Jakarta. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan 

tentang Sindroma Terowongan Karpal serta hubungan durasi 

penggunaan komputer pada pekerja Karyawan/i di Universitas 

YARSI. 

c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan bagi 

peneliti untuk mengedukasi pasiennya untuk mencegah salah satu 

penyebab terjadinya Sindroma Terowongan Karpal. 
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1.5.3 Manfaat Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan 

mengenai STK dan faktor risiko terjadinya STK. 

 

1.5.4 Manfaat Bagi Ilmu Pengetahuan 

   Penelitian mengenai hubungan durasi penggunaan komputer yang 

menjadi salah satu penyebab terjadinya STK diharapkan dapat menambah 

pengetahuan bagi para peneliti lain untuk melanjutkan penelitian atau 

penelitian yang sudah dijalankan. 
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