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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Smartphone 

1. Definisi 

Menurut Hidayat & Mustikasari dalam Thomas & Misty (2014) 

Smartphone merupakan telepon yang dilengkapi dengan koneksi internet 

dan menyediakan fungsi personal digital assistant (PDA) seperti 

kalender, buku agenda, kalkulator, catatan, dan berbagai aplikasi canggih 

untuk membantu kegiatan sehari-hari. Smartphone juga dapat diartikan 

sebagai telepon genggam yang menyerupai komputer mini yang 

memiliki kapasitas yang sama dengan sebuah telepon (Riani dalam 

Shiraisihietal, 2016) 

2. Dampak dari penggunaan smartphone 

Penelitian dari Idayati (2011) menunjukkan  bahwa  potensi  

gangguan  kesehatan  yang  timbul  akibat  paparan radiasi  

elektromagnetik dari smartphone dapat  terjadi  pada  berbagai  sistem  

tubuh,  antara  lain sistem  darah, sistem reproduksi, sistem saraf, sistem 

kardiovaskular, sistem endokrin, psikologis dan hipersensitivitas.  

Sedangkan  manifestasi  dari  hipersensitivitas  dikenal  pula  dengan  

istilah  electrical sensitivity,  yang  menggambarkan  gangguan  fisiologis  

berupa  tanda  dan  gejala  neurologis  maupun kepekaan  terhadap  

medan  elektromagnetik,  dengan  gejala-gejala  yang  khas. 

Salah satu divisi organisasi kesehatan dunia (WHO) mengemukakan 

bahwa radiasi sinyal dari smartphone ataupun handphone 

memungkinkan terjadinya resiko kanker otak pada manusia. Penelitian 
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lain menyebutkan bahwa radiasi handphone ataupun smartphone dapat 

mengganggu kesehatan janin di dalam kandungan (Wilantika, 2015). 

B.  Faktor Risiko Penggunaan Smartphone Terhadap Neck Pain 

1. Postur tubuh 

Menurut Bridger dalam Juraida, (2016), bekerja secara statis 

menyebabkan otot berkontraksi lebih lama sehingga aliran darah ke 

jaringan otot terbatas. Posisi duduk yang tidak benar khususnya fleksi 

leher dan sikap tubuh yang statis juga berhubungan dengan nyeri leher 

dan nyeri kepala dimana otot-otot leher juga berperan penting pada 

patogenesis migren juga memfasilitasi dari sensitisasi sentral 

(Nurwulandari dalam Shevel & Spiering, 2014).  

2. Durasi 

Durasi penggunaan smartphone juga mempengaruhi risiko gangguan 

otot ekstremitas atas. Penggunaan smartphone selama dua sampai empat 

jam per hari dapat meningkatkan 12 sampai 40 persen risiko nyeri leher 

dan punggung (Hakala dalam Juraida, 2016).  

Lamanya seseorang bekerja dengan  komputer dapat mengakibatkan 

keluhan serius pada mata. Keluhan yang sering dirasakan oleh pengguna 

komputer di antaranya yaitu berupa kelelahan mata, pandangan kabur, 

mata terasa kering, mata terasa terbakar, penglihatan ganda, sakit kepala, 

serta nyeri pada leher, bahu dan otot punggung (Ulpah et al, 2015). 

Untuk mengukur variabel lama penggunaan smartphone digunakan 

alat ukur yang diadaptasi dan modifikasi dari pengukuran skala intensitas 

penggunaan internet berdasarkan aspek durasi dan frekuensi remaja 

dalam menggunakan internet (Rachdianti, 2011). 
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Tabel 2.1 Penilaian Skala Intensitas Penggunaan Smartphone (Rachdianti, 2011). 

Jawaban A B C 

Favorable 3 2 1 

 

Tabel 2.2 Skala Intensitas Penggunaan Smartphone (Rachdianti, 2011). 

No Variabel Sub Variabel Indikator 

1 Intensitas 

Penggunaan 

Smartphone 

Frekuensi a. > 10 kali 

b. 3-10 kali 

c. < 3 kali 

  Durasi a. > 10 jam 

b. 2,5 jam-10 jam 

c. < 2,5 jam 

 

3. Frekuensi 

Frekuensi penggunaan smartphone tidak dapat dipisahkan dengan 

durasi seseorang menggunakan smartphone. Oleh karena itu tidak ada 

aturan tertentu mengenai durasi penggunaan smartphone. Tetapi 

walaupun seseorang menggunakan smartphone dalam waktu yang lama 

tapi tidak dalam frekuensi yang sering maka keluhan yang ditimbulkan 

akan lebih ringan dibandingkan oleh orang yang sering menggunakan 

smartphone setiap hari (Hendra, 2014). 

4. Kondisi desain tempat kerja 

Oleh karena smartphone banyak di gunakan pada posisi duduk maka 

desain kerja yang perlu di atur adalah desain kerja duduk. Pada pekerjaan 

yang di lakukan dengan posisi duduk, tempat duduk yang di pakai harus 
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memungkinkan untuk melakukan variasi perubahan posisi dan ukuran 

tempat duduk yang disesuaikan dengan dimensi ukuran antropometri 

pemakainya. Fleksi lutut membentuk sudut 900 dengan telapak kaki 

bertumpu pada lantai atau injakan kaki (Pheasant dalam Hendra, 2014).  

Jika landasan terlalu rendah, tulang belakang akan membungkuk ke 

depan, dan jika terlalu tinggi bahu akan terangkat dari posisi rileks, 

sehingga menyebabkan bahu dan leher menjadi tidak nyaman (Sanders & 

McCormick dalam Hendra, 2014). 

5. Kondisi lingkungan 

Kondisi lingkungan terkait dengan penggunaan smartphone dapat 

dibedakan menjadi 4 bagian yaitu pencahayaan, temperatur, kebisingan, 

dan kelembaban (Hendra, 2014).  

C.  Nyeri 

1. Definisi nyeri 

The International Association for the Study of Pain's (2015) 

mendefinisikan nyeri sebagai perasaan tidak menyenangkan dan 

pengalaman emosional terhadap terjadinya kerusakan pada jaringan. 

World Health Assosiation (2007) mengemukakan bahwa nyeri 

merupakan suatu keadaan serius yang mempengaruhi seseorang dalam 

kesehatan dan kualitas hidup. 

Nyeri biasanya sering di hubungkan dengan kerusakan jaringan, akan 

tetapi nyeri dapat saja timbul tanpa adanya injury dimana nyeri timbul 

tanpa berhubungan dengan sumber yang dapat diidentifikasi (Ardinata, 

2007). 
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2. Klasifikasi nyeri  

a. Klasifikasi nyeri berdasarkan durasi  

1) Nyeri akut 

Nyeri akut adalah nyeri yang terjadi setelah cedera akut, 

penyakit, atau intervensi bedah dan memiliki proses yang cepat 

dengan intensitas yang bervariasi (ringan sampai berat), dan 

berlangsung untuk waktu yang singkat (Andarmoyo, 2013).   

2) Nyeri kronik 

Nyeri kronik adalah nyeri konstan yang intermiten yang 

menetap sepanjang suatu priode waktu, Nyeri ini berlangsung 

lama dengan intensitas yang bervariasi dan biasanya berlangsung 

lebih dari 6 bulan (McCaffery dalam Potter &Perry, 2005).  

b. Klasifikasi nyeri berdasarkan asal  

1) Nyeri nosiseptif 

Nyeri nosiseptif merupakan nyeri yang di akibatkan oleh 

aktivitas atau sensivitas nosiseptor perifer yang merupakan 

reseptor khusus yang mengantarkan stimulus naxious 

(Andarmoyo, 2013). Nyeri nosiseptor ini dapat terjadi karna 

adanya adanya stimulus yang mengenai kulit, tulang, sendi, otot, 

jaringan ikat, dan lain-lain (Andarmoyo, 2013). 

2) Nyeri neuropatik 

Nyeri neuropatik merupakan hasil suatu cedera atau 

abnormalitas yang di dapat pada struktur saraf perifer maupun 

sentral , nyeri ini lebih sulit diobati (Andarmoyo, 2013). 
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3. Teori nyeri (Gate control theory) 

Menurut Andarmoyo (2013) bahwa pada teori ini impuls nyeri dapat 

di atur atau di hambat oleh mekanisme pertahanan di sepanjang sistem 

saraf pusat. Teori ini mengatakan bahwa impuls nyeri di hantarkan saat 

sebuah pertahanan di buka dan impuls di hambat saat sebuah pertahanan 

tertutup. Upaya menutup pertahanan tersebut merupakan dasar teori 

menghilangkan nyeri. 

Suatu keseimbangan aktivitas dari neuron sensori dan serabut kontrol 

desenden dari otak mengatur proses pertahanan. Neuron delta-A dan C 

melepaskan substansi C melepaskan substansi P untuk mentranmisi 

impuls melalui mekanisme pertahanan. Selain itu, terdapat 

mecanoreseptor, neuron beta-A yang lebih tebal dan yang lebih cepat 

melepaskan neurotransmiter penghambat.  

Apabila masukan yang dominan berasal dari serabut beta-A, maka 

akan menutup mekanisme pertahanan. Di yakini mekanisme penutupan 

ini dapat terlihat saat seorang perawat menggosok punggung klien 

dengan lembut. Pesan yang dihasilkan akan menstimulasi 

mecanoreseptor, apabila masukan yang dominan berasal dari serabut 

delta A dan serabut C, maka akan membuka pertahanan tersebut dan 

klien mempersepsikan sensasi nyeri.  

Bahkan jika impuls nyeri di hantarkan ke otak, terdapat pusat korteks 

yang lebih tinggi di otak yang memodifikasi nyeri. Alur saraf desenden 

melepaskan opiat endogen, seperti endorfin dan dinorfin, suatu 

pembunuh nyeri alami yang berasal dari tubuh. Neuromodulator ini 

menutup mekanisme pertahanan dengan menghambat pelepasan 
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substansi P. Tehnik distraksi, konseling dan pemberian plasebo 

merupakan upaya untuk melepaskan endorfin. 

Andarmoyo (2013) mengemukakan, impuls nyeri dapat di atur atau 

bahkan dihambat oleh mekanisme pertahanan di sepanjang sistem saraf 

pusat. Pada teori ini di jelaskan bahwa Substansi gelatinosa (SG) yang 

ada pada bagian ujung dorsal serabut saraf spinal cord mempunyai peran 

sebagai pintu gerbang (Gating Mechanism), mekanisme gate control ini 

dapat memodifikasi dan merubah sensasi nyeri yang datang sebelum 

mereka sampai di korteks serebri dan menimbulkan nyeri. Impuls nyeri 

bisa lewat jika pintu gerbang terbuka dan impuls akan di blok ketika 

pintu gerbang tertutup menutup pintu gerbang merupakan dasar terapi 

mengatasi nyeri dan Neuromodulator bisa menutup pintu gerbang 

dengan cara menghambat pembentukan substansi P. 

D.  Neck Pain 

1. Definisi  

Nyeri leher didefinisikan sebagai nyeri yang dialami dari pangkal 

tengkorak (occiput) ke bagian atas punggung dan membesar secara 

lateral ke batas luar superior pada tulang belikat (skapula) (Green, 2008). 

2. Epidemiologi  

Prevalensi nyeri muskuloskeletal pada leher di masyarakat selama 

satu tahun besarnya 40% dan prevalensi ini lebih tinggi pada wanita. 

Beberapa pekerjaan yang dapat memicu terjadinya nyeri leher antara lain 

bekerja dengan komputer dalam waktu yang lama atau bekerja di depan 

meja dengan posisi membungkuk dalam waktu lama (Samara, 2007).  
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Penelitian childs, et al (2008) mengestimasikan bahwa 22% samapi 

70 % populasi akan mengalami neck pain dalam hidupnya. Prevalensi 

neck pain meningkat sejalan dengan bertambahnya umur dan lebih sering 

menyerang perempuan dalam 5 dekade. 

3. Etiologi neck pain 

Nyeri pada leher dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya 

faktor musculoskeletal, faktor nervorum, faktor vascularisasi, dan faktor 

pada persendiannya (Hudaya dalam Prayoga, 2014). Berbagai macam 

penyebab dari sindroma nyeri cervical, meliputi: 

a. Trauma  

Trauma yang disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas yang 

menyebabkan whiplash injury, kecelakaan akibat kerja atau 

olahraga yang kontak badan sehingga mengakibatkan timbulnya 

nyeri pada leher.  Pada beberapa jenis pekerjaan dapat 

menyebabkan nyeri leher akibat trauma menahun, misalnya pada 

tukang cat plafon, tukang potong rambut, dan seorang pegawai 

kantor yang bekerja didepan komputer selama kerjanya (Hudaya 

dalam Prayoga, 2014).  

b. Kesalahan postural  

Kebiasaan sikap postural dan posisi yang salah dan 

berkepanjangan dapat menyebabkan nyeri pada leher, misalnya 

kebiasaan tidur menggunakan bantal yang terlalu tinggi, 

menggerakkan leher secara spontan (Prayoga, 2014).  
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c. Penyakit degeneratif  

Penyakit degeneratif merupakan salah satu kondisi yang 

sering mengenai leher pada orang setelah usia pertengahan dan 

meningkat seiring bertambahnya usia yang menyebabkan nyeri 

pada leher. Kondisi ini disebut dengan spondilosis cervicalis yang 

tampak dari hasil radiologis, yaitu perubahan discus 

intervertebralis, pembentukan osteofit pada paravertebral dan 

facet joint, serta perubahan arcus lamina posterior. Pada kasus 

sindroma nyeri servikal ini disebabkan oleh kesalahan postural 

yang berkepanjangan (Prayoga, 2014). 

4. Patofisiologi neck pain 

Menurut Yunus (2015) neck pain dapat terjadi oleh berbagai faktor, 

mulai dari postur yang buruk sampai  stres  mekanik. Nyeri  pada  otot  

dapat  terjadi  akibat  tersensitisasinya free nerve ending diotot. Proses 

nyeri pada otot terjadi akibat proses kimiawi maupun mekanik karena 

free nerve ending bekerja  sebagai  unit mechanonociceptive dan 

chemonociceptive.  

Nyeri  akibat  proses  kimiawi  dapat  terjadi  karena  kelelahan, 

trauma dan   iskemia  pada   otot. Kelelahan otot akan memicu 

metabolisme anaerobik yang akhirnya akan mengakibatkan akumulasi 

metabolit pada otot yang kemudian  akan  merangsang chemonociceptive 

sedangkan  trauma  dan  iskemia akan  melepaskan  mediator  seperti  

bradykinin, histamine, serotonin dan natrium yang kemudian akan 

merangsang chemonociceptive Proses   mekanik   yang memicu   nyeri   
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dapat   berakibat   dari   peregangan   ataupun tekanan pada otot sehingga 

merangsang mechanonociceptive (Yunus, 2015). 

5. Klasifikasi neck pain 

The Neck Pain Task Force membagi klasifikasi neck pain menjadi 

empat grade berdasarkan tingkat keparahan nyeri : grade I adalah nyeri 

leher tanpa tanda-tanda gejala kronis penyakit ataupun gangguan kecil 

pada aktivitas sehari-hari, grade II adalah nyeri leher tanpa tanda atau 

gejala kronis dari penyakit namun terdapat gangguan dengan aktivitas 

sehari-hari, grade III adalah nyeri leher tanpa tanda-tanda atau gejala 

kronis penyakit tetapi terdapat tanda-tanda neurologis dan kompresi 

saraf, dan grade IV adalah nyeri leher dengan gangguan struktural 

(Misailidou et al, 2010). Berdasarkan lama gejala, neck pain di bagi 

menjadi neck pain akut (kurang dari 7 hari), sub akut (7 hari-3 bulan) 

dan kronik (lebih dari 3 bulan) (Yunus, 2015). 

6. Tanda dan gejala 

Gejala-gejala neck pain antara lain terasa sakit di daerah leher dan 

kaku, nyeri otot-otot leher yang terdapat di leher, sakit kepala dan 

migraine. Nyeri bisa menjalar ke bahu, lengan, dan tangan dengan 

keluhan terasa baal atau seperti ditusuk jarum. Gejala alarm meliputi 

nyeri leher yang disertai sakit kepala; nyeri dirasakan disalah satu 

belakang mata, terganggunya penglihatan, pendengaran, pengecap atau 

keseimbangan dan nyeri leher yang disertai dengan kekuatan otot lengan 

atau kaki yang melemah (Samara, 2007). 
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7. Faktor risiko neck pain  

Beberapa jenis pekerjaan yang berpengaruh terhadap nyeri di leher 

adalah pergerakan lengan atas dan leher yang berulang-ulang, beban 

statis pada otot leher dan bahu, serta posisi leher yang ekstrem saat 

bekerja. Sebuah studi longitudinal menunjukkan lama kerja 

menggunakan tangan lebih tinggi dari bahu berhubungan dengan nyeri di 

leher. Pekerjaan yang dilakukan dengan posisi duduk dengan waktu lama 

akan memiliki faktor resiko nyeri leher lebih tinggi (Samara, 2007).  

8. Alat ukur neck pain 

Nordic body map merupakan metode lanjutan yang dapat digunakan 

setelah selesai dilakukan observasi dengan metode skala likert metode 

NBM meliputi 28 bagian otot-otot skeletal pada kedua sisi tubuh kanan 

dan kiri yang dimulai dari anggota tubuh bagian atas yaitu otot leher 

sampai dengan paling bawah yaitu otot pada kaki. Pengukuran gangguan 

otot skeletal dengan menggunakan kuisioner  NBM digunakan untuk 

menilai tingkat keparahan gangguan otot skeletal individu dalam 

kelompok kerja yang cukup banyak atau kelompok sampel yang dapat 

mempresentasikan populasi secara keseluruhan (Tawaka, 2010). 

Penilaian metode NBM menggunakan 4 skala Likert, yaitu: 
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Tabel 2.3 Penilaian NBM (Tawaka, 2010) 

Skor Definisi 

1 Tidak Sakit (Apabila tidak ada keluhan  nyeri pada otot-otot skeletal 

pada bagian tubuh Tertentu). 

2 Sakit Sedang (Apabila muncul rasa nyeri pada otot-otot skeletal pada 

bagian tubuh namun Masih dapat menjalankan aktifitas kerja). 

3 Sakit (Apabila ada rasa nyeri pada otot-otot skeletal pada bagian tubuh 

dan terasa Mengganggu aktifitas kerja). 

4 Sangat sakit (Apabila ada rasa nyeri yang amat sangat sakit pada otot-

otot skeletal pada bagian tubuh dan mengganggu aktifitas kerja). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Nordic Body Map (Tawaka, 2010) 
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9. Anatomi fisiologi  

a. Tulang 

1. Vertebra 

Columna vertebralis pada orang dewasa (disebut juga spine 

atau column spinal) terdiri dari 33 segmen vertebra yaitu, 7 

vertebrae cervicalis, 12 vertebrae thoracalis, 5 vertebrae 

lumbalis, 5 vertebrae sacralis dan 4 vertebrae coccygae (Dhaval 

& Pritha, 2014).   

Columna vertebralis bersifat fleksibel karena terdiri dari 

beberapa tulang yang relatif kecil, disebut dengan vertebrae yang 

dipisahkan oleh diskus yang lentur. Kedua puluh lima vertebrae 

cervicalis, thoracalis, lumbalis dan sacralis pertama juga 

berartikulasi pada articulatio zygapophysialis synovial, yang 

mempermudah dan mengontrol fleksibilitas columna vertebralis. 

Meskipun kecil gerakan yang terjadi diantara dua vertebrae yang 

berdekatan, vertebrae dan diskus yang menyatukannya 

membentuk suatu columnal fleksibel tetapi kaku yang 

melindungi medulla spinalis yang dikelilingnya (Moore & 

Dalley, 2013).   

Fungsi dari columna vertebralis berdasarkan buku dari 

Moore & Dalley (2013) adalah sebagai berikut:  

1. Melindungi medulla spinalis dan nervus spinalis.  

2. Menopang berat tubuh di bagian superior terhadap pelvis.  
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3. Memberikan aksis yang fleksibel dan kaku sebagian untuk 

tubuh dan dasar yang diperluas untuk tempat kepala dan 

pusat perputaran.  

4. Berperan penting dalam postur dan lokomosi (gerakan dari 

satu tempat ke tempat lain). 

2. Cervicalis 

Tulang cervical terdiri dari tujuh tulang vertebrae yang 

dipisahkan oleh diskus intervertebralis dan dihubungkan oleh 

jaringan ligamen yang komplek. Jaringan ligamen tersebut 

menyebabkan tulang-tulang ini dapat bekerja sebagai satu 

kesatuan unit yang utuh. Vertebrae cervical memiliki karakter 

berupa tiap procesus tranversus mempunyai foramen procesus 

tranversus untuk arteri dan vena vertebralis, namun arteri 

vertebralis hanya melalui procesus transversus C1–6 saja (Arifin 

& Henki, 2012). 

Urutan pertama dan kedua di sebut atlas dan axis, keduanya 

tidak memiliki discus namun tersusun oleh ligamen yang 

komplek. Bagian axis akan berperan 50% dalam gerakan 

memutar pada kepala. Pada cervical terbentuk sebuah kanal yang 

menjadi jalan dari medulla spinalis. Canalis yang terdapat pada 

leher dapat berubah sesuai dengan postural dan gerakan pada 

leher. Kegiatan tengadah dapat mempersempit canalis cervicalis 

(Daniels et al, 2010). 
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Gambar 2.2 Vertebra Servikal (Prayoga, 2012)  

 

b. Ligament 

1. Ligament cervical   

Ligamentum adalah pita jaringan fibrosa yang kuat dan 

berfungsi untuk mengikat serta menyatukan tulang atau bagian 

lain atau untuk menyangga suatu organ (Snell, 2006). Ada tiga 

ligamen penting di tulang belakang adalah Ligamentum Flavum, 

Anterior Longitudinal Ligamentum dan Ligamentum 

Longitudinal Posterior (Bridwell, 2017). 

a) Ligamentum Flavum 

Ligamentum Flavum membentuk penutup di atas (dura 

mater) lapisan jaringan yang melindungi sumsum tulang 

belakang. Ligamen ini terhubung di bawah sendi facet untuk 

membuat tirai kecil dibukaan posterior antara vertebra. 

b) Ligamentum Longitudinal Anterior 

Ligamentum Longitudinal Anterior menempel ke 

depan vertebra. Ligamen ini bekerja naik dan turun di tulang 

belakang (vertical atau longitudinal). 
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c) Ligamentum Longitudinal Posterior 

Ligamentum Longitudinal Posterior bekerja naik dan 

turun di belakang (posterior) tulang belakang dan di dalam 

kanal tulang belakang.  

c. Otot 

1. Otot-otot leher 

Otot yang terdapat pada leher terdiri dari otot 

sternocleidomastoideus origonya terletak pada processus 

mastoideus dan linea nuchae superior, insersio Pada incisura 

jugularis sterni dan articulation sternoclavicularis, fungsi rotasi, 

lateral flexi, kontraksi bilateral mengangkat kepala dan 

membantu pernapasan bila kepala difixasi inervasi nervus 

accessorius dan plexus servikal (C1 dan C2) (Wibowo, 2005). 

 

 

 Gambar 2.3 Otot Sternocleidomastoideus (Daniel, 2005)  

 

Otot scaleni terbagi atas 3 serabut, yang pertama otot 

scalenus anterior, origo pada tuberculum anterius processus 

transversus vertebra cervicalis III sampai VI, insersio pada 
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tuberculum scaleni anterior, inervasi plexus brachialis (C5-C7) 

dan berfungsi menarik costa I, menekuk leher ke latero anterior 

dan menekuk leher ke anterior.  Otot scalenus medius origo 

terletak pada tuberculum posterior processus transversus vertebr 

cervicalis II sampai dengan VII, insersio pada costa I di belakang 

sulcus a.subclavicula dan kedalam membrane intercostalis 

externa dari spatium intercostalis I, inervasi plexus cervicalis 

dan brachialis (C4-C8) dan berfungsi mengangkat costa I dan 

menekuk leher ke lateral costa I. Yang terakhir otot scalenus 

posterior origo terletak pada processus transversus vertebra 

cervicalis V sampai VII, insersio pada permukaan lateral costa 

II, inervasi plexus brachialis ( C7-C8) dan berfungsi fleksi leher, 

membantu rotasi leher dan kepala serta mengangkat costa I 

(Wibowo, 2005).  

 

 Gambar 2.4 Otot Scaleni  (Daniel, 2005)  

 

Otot trapezius dibagi menjadi 3 serabut yaitu yang pertama 

pars descendens, origo berasal dari linea nuchae superior, 

protuberantia occipitalis externa dan ligamentum nuchea, 
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insersio pada sepertiga lateral clavicula, berfungsi untuk 

melakukan gerakan adduksi dan retraksi dan menginervasi 

nervus accessorius dan rami trapezius (C2- C4). Otot pars 

tranversa, origo berasal dari servikal, insersio pada 17 sepertiga 

lateral clavicula, berfungsi untuk melakukan gerakan adduksi 

dan retraksi dan menginervasi nervus accessorius dan rami 

trapezius (C2-C4). Yang ketiga pars ascendens, origo berasal 

dari vertebra thoracalis III sampai XII, dari processus spinosus 

dan ligamentum supraspinasum, insersio pada trigonum spinale 

dan bagian spina scapulae yang berdekatan, berfungsi untuk 

menarik ke bawah (depresi) dan menginervasi nervus 

accessorius dan rami trapezius (C2-C4) (Wibowo, 2005).  

 

 

 Gambar 2.5 Otot Trapezius  (Daniel, 2005) 

 

Otot levator scapula, origo terletak pada tuberculum 

posterior processus transversus vertebra cervicalis I sampai IV, 

insersio pada angulus superior scapula berfungsi mengangkat 

scapula sambil memutar angulus inferior ke medial dan 
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menginervasi nervus dorsalis scapulae (C4-C8). Otot ini 

difungsikan untuk mengangkat pinggir medial scapula. Bila 

bekerja sama dengan serabut tengah otot trapezius dan 

rhomboideus, otot ini menarik scapula ke medial dan atas, yakni 

pada gerakan menjepit bagu ke belakang (Wibowo, 2005).  

 

 

Gambar 2.6 Otot Levator Scapula  (Daniel, 2005) 

 

Otot longus colli kira-kira membentuk segitiga karena terdiri 

atas tiga kelompok serabut. Fungsinya untuk membengkokkan 

servikal ke depan dan ke samping. Inervasinya plexus cervicalis 

dan brachialis (C2- C8) (Wibowo, 2005).   

Otot longus colli terdiri dari 3 serabut, yang pertama serabut 

oblique superior, origonya berasal dari tuberculum anterius 

processus transversus vertebra cervicalis II sampai V dan 

insersio pada tuberculum anterior atlas. Yang kedua serabut 

oblique inferior, origonya dari corpus vertebra thoracalis I 

sampai III dan insersio pada tuberculum anterius vertebra 

cervicalis VI. Dan yang terakhir serabut medial, origonya 

terbentang dari corpus vertebra thoracalis bagian atas dan 
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vertebra cervicalis bagian bawah insersio pada corpus vertebra 

cervicalis bagian atas (Wibowo, 2005).  

 

  

 Gambar 2.7 Otot Longus Colli  (Daniel, 2005)  

 

 

Otot longus capitis, origo terletak pada tuberculum anterius 

processus transversus vertebra cervicalis III sampai VI, insersio 

pada bagian basal os occipital berfungsi membentuk gerakan 

flexi, Lateral flexi dan menginervasi plexus cervicalis (C1-C4) 

(Wibowo, 2005).  

 

Gambar 2.8 Otot Longus Capitis (Daniel, 2005)  


	8. Alat ukur neck pain

