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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Konsep Contract Relax Stretching 

1. Definisi  

Menurut Irfan (2018) contract relax stretching merupakan salah satu 

bentuk terapi berupa stretching dengan kombinasi kontraksi isometric dan 

pasif stretching yang dilakukan pada bagian otot yang mengalami 

pemendekan karena factor patologis dan fisiologis akibat kontraktur, 

perlengketan, dan mobilitas jaringan lunak. Adapun tujuan contract relax 

stretching adalah untuk mengulur struktur jaringan soft tissue ( otot, fascia, 

tendon, dan ligament) sehingga meningkatkan lingkup gerak sendi LGS dan 

penurunan nyeri akibat spasme (Hardjono, 2012) 

2. Efek Fisiologi Contrac Relax Stretching 

Pengaruh contrac relax stretching terhadap penurunan nyeri MTrPs 

menurut Pratama (2013) dengan memberikan kontraksi isometric melawan 

tahanan disertai inspirasi 6 detik kearah lateral dapat menstimulasi tendon 

golgi yang akan membuat otot menjadi rileks dan terjadi pelepasan adhesi. 

Kemudian dilakukan stretching 9 detik setelah rilex dan diikuti ekspirasi 

maksimal dapat mempermudah pelemasan otot dan menimbulkan reaksi 

pumping action yang akan mempermudah pengangangkutan sisa-sisa 

metabolisme menjadi lancar dan pengangkutan substansi P yang diproduksi 

dari proses inflamasi menjadi lancar, sehingga nyeri berkurang. 

Menurut Irfan (2008) ada beberapa komponen yang berperan dalam 

stretching antara lain : 
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a. Proporesseptor 

Proporesseptor merupakan serabut saraf berfungsi menerima 

informasi dari system muskuloseletal dan disampaikan ke sistem saraf pusat. 

Berdasarkan peran dan fungsinya propoiresseptor dibagi menjadi 2 jenis 

antara lain (Rahayu,2014) : 

1). Muscle Spindel 

Berfungsi untuk memonitor kecepatan dan durasi penguluran 

sehingga kedua serabut ikut terulur. Pada saat dilakukan stretch pada muscle 

spindle terjadi peristiwa reflex stretch. Stretch reflek yaitu jika peregangan 

dilakukan dengan cepat maka serabut afferent motor neuron medulla spinalis 

membuat ketegangan meningkat, sedangkan jika peregangan dilakukan 

dengan perlahan lembut akan menghibisi tendon golgi untuk mencegah 

ketegangan otot dan elastisitas otot. Selain itu, fungsi utama spindle otot 

adalah untuk membantu dalam memelihara otot dan untuk mencegah cidera 

(Irfan,2008) 

2). Golgi Tendon  

Merupakan golgi tendon yang sensitif pada perubahan ketegangan. 

Apabila otot di stretch aktif perlahan tedon golgi akan terstimulasi optimal 

dan terjadi penguluan serabut otot fascia. Golgi tendon disebut juga sebagai 

suatu mekanisme proteksi untuk menginhibisi kontraksi otot dan sebagai 

system streshold (Rahayu, 2014).  

3. Indikasi dan Kontra Indikasi 

a. Indikasi 

Menurut Risal (2014) terapi yang boleh diberikan pada kondisi 

myofascial pain syndrome antara lain : 
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1) Terbatasnya gerak range of motion karena adanya kontraktur dan 

memicu pemendekan pada jaringan connective tissue. 

2) Adanya spasme atau tightness pada otot. 

b. Kontraindikasi 

1) Fraktur  

2) Dislokasi 

3) Peradangan atau infeksi akut 

4. Mekanisme Contract Relax Stretching 

Contract relax stretching diberikan untuk memperoleh efek rileksasi 

dan pengembalian panjang otot dan jaringan ikat. Sehingga nyeri berkurang 

dan lingkup gerak sendi meningkat. Mekanisme contract relax stretching 

yaitu dilakukan dengan cara memposisikan pasien untuk duduk badan tetap 

tegak dan rileks, kemudian dilakukan gerakan kontraksi isometrik dan fase 

inspirasi untuk membantu menggerakkan stretch resseptor. Stretching 

dilakukan pada otot upper trapezius yang mengalami ketegangan dan nyeri 

diikuti fase ekspirasi (Sugijanto, 2008). 

5. Teknik Contrac Relax Stretching 

Teknik contract relax stretching dilakukan pada otot yang mengalami 

ketegangan dengan penerapan  3x repitisi kontraksi isometric 6 detik disertai 

inspirasi dalam diberikan sebelum stretching dengan harapan dapat 

membantu menggerakkan stretch reseptor dari spindle otot, sehingga 

ketegangan dapat dihambat oleh tendon golgi. Kemudian stretch pasif 

diaplikasikan 9 detik secara manual bersamaan dengan fase ekspirasi 

sehingga terjadi pelepasan adhesi dari jaringan ikat fascia dan tendon (Irfan, 

2008).  
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B. Konsep Auto Stretching 

1. Definisi 

Auto stetching merupakan stretching aktif dengan posisi yang benar 

dan dilakukan sendiri. Auto stretching menggunakan teknik kontraksi 

isotonic untuk menghasilkan pemanjangan otot tanpa perlawanan. 

Peregangan dilakukan dengan perlahan dengan tujuan mengembalikan 

elastisitas sarkomer (Imron dan Dillah, 2013) 

Menurut Putra (2016) mengatakan bahwa auto stretching efektif 

untuk dilakukan karena berpengaruh pada semua otot dan stretching tersebut 

dapat dijadikan sebagai penatalaksanaan terapi home program terapi jangka 

panjang.  

2. Efek  Fisiologi Auto Stretching 

Auto stretching dilakukan pada otot yang memendek dan serabut otot 

yang kehilangan elatisitas akibat dari adanya tautband dengan dilakukan auto 

stretching akan menghasilkan pemanjangan maksimal tanpa perlawanan. 

Menurut Dillah (2013) efek fisiologi dari auto stretching terjadi 

dalam beberapa tahapan anatara lain:   

a. Peregangan 

Pada saat otot mengalami pemendekan akan di stretch dengan tanpa 

perlawanan akan mempermudah otot terulur dan tendon golgi terstimulasi 

optimal dan frekuensi potensial aksi serabut afferent dari muscle spindle 

meningkat. Peregangan yang dilakukan perlahan akan mengembalikan 

elastisitas sarkomer yang terganggu. 
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b. Penguluran 

Pada saat terjadi peregangan sarkomer mengalami penguluran 

penuh yang menyebabkan pelepasan abnormal crosslink. Hal serupa juga 

disampaikan oleh Ervina (2012) dengan penguluran menghasilkan proses 

metabolisme dan sirkulasi sehingga mengakibatkan sirkulasi berjalan lancar 

dan nyeri berkurang. 

c. Pelepasan  

Pelepasan dari abnormal crosslink mengakibatkan mikro sirkulasi 

lancar dan zat-zat algogen menurun. Sehingga memudahkan otot 

berkontraksi dan jaringan menjadi elastisitas, nyeri berkurang, dan kekuatan 

meningkat, serta kemampuan fungsional meningkat. 

3. Indikasi dan Kontraindikasi 

Pada dasarnya indikasi dan kontraindikasi auto stretching dan 

contract relax stretching sama (Irfan, 2008) 

a. Indikasi 

1) Pemendekan otot dan jaringan ikat 

2) Kontraktur jaringan 

3) Keterbatasan gerak akibat deformitas 

4) Nyeri otot 

5) Nyeri leher 

b. Kontra indikasi 

1) Fraktur 

2) Post immobilisasi 

3) Terdapat tanda inflamasi akut 
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4. Mekanisme Auto Stretching 

Auto stretching diberikan pada otot yang mengalami ketegangan yang 

diakibatkan oleh adanya inflamasi atau abnormal cross link, maka harus 

dilakukan stretching secara perlahan dan lembut untuk melepas perlengketan 

dari abnormal cross link dan mengurangi iritasi saraf α-delta dan saraf tipe C. 

Sehingga dengan terlepasnya ikatan pada fascia dan jaringan kolagen membuat 

sirkulasi menjadi lancar dan zat-zat algogen menurun akibatnya nyeri 

berkurang (Dillah, 2013).  

5. Teknik Auto Stretching 

Menurut Imron (2013) metode auto stretching dilakukan sendiri oleh 

pasien setelah diberikan instruksi dengan teknik stretching aktif tanpa 

pelawanan untuk menghambat ketegangan otot dari tendon golgi. Untuk 

menghasilkan panjang otot maksimum dilakukan stretching 15-20 detik bersama 

dengan bernafas 3-4 kali. Maka untuk mendapatkan hasil yang optimal auto 

stretching harus dilakukan secara perlahan agar tendon golgi dan inhibisi dalam 

otot teregang dan mengembalikan elastisitas sarkomer yang terganggu ( 

Makmuriyah dan Sugijanto, 2008 ).  

Adapun menurut Putra (2016) prinsip dalam aplikasi auto stretching 

adalah sebagai berikut : 

a. Posisi badan dan kepala usahakan tetap tegak stabil dan relaks 

b. Latihan terkontrol dan mempunyai dampak yang sesuai harapkan. 

c. Otot  atau  grup  otot  harus  dalam keadaan  terulur  di  berbagai  posisi  

dan dapat mencapai batas dari mobilitas normal.  
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Gambar 2.1 Gerakan auto stretching  

(Sumber: Nelson dan Kokkonen, 2007) 

C. Anatomi dan Fisiologi Otot Trapezius 

1. Anatomi Otot Trapezius 

Otot trapezius termasuk otot tipe 1 terdapat pada otot punggung 

superfisial yang berfungsi sebagai fiksasor leher dan scapula. Menurut Thantowi 

(2014) m.upper trapezius dibagi menjadi 3 bagian antara lain  : 

a) M.upper trapezius 

Origo : Ossis occipitalis diantara linea suprema dan linea nuchalis 

superior 

Insertio : Sepertiga acromion clavicula 

Fungsi  : Rotasi kepala kearah kontra lateral 

b) M.midle trapezius 

Origo :  Processus spinatus pada vertebrae dan cervical bawah 

thorakal atas 

Insertio : Acromion  

Fungsi  : Menarik scapula dan rotasi scapula kearah medial 
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c) M. lower trapezius 

Origo : Processus spinatus pada vertebrae thorakal tengah sampai 

bawah 

Insertio : Spinatus scapula  

Fungsi  : Menarik scapula dan rotasi scapula kearah kaudal 

                                                         

 

 

  

 
 

Gambar 2.2 : Otot Upper Trapezius 

      (Sumber: Lippert, 2011) 

Vizniak (2010) Fungsi otot upper trapezius adalah untuk gerakan 

elevasi bahu, ekstensi cervical, dan lateral fleksi cervical. Selain itu juga 

berperan dalam stabilisator kepala. Pada saat terjadi tarikan ke arah 

inferolateral yaitu gerak lateral fleksi cervical dan apabila dilakukan secara 

bilateral maka akan membuat gerak ekstensi cervical dan menyebabkan 

postur kepala tidak seimbang anatara kiri dan kanan. 

1. Fisiologi Otot Rangka 

Irianto (2012) Otot merupakan jaringan dalam tubuh manusia berfungsi 

sebagai alat penggerak secara aktif. Terbentuk sekitar 434 otot yang tersusun 

dari 3 jenis otot yang dibagi menjadi 3 otot rangka (otot lurik), otot polos, 

dan otot jantung. Manusia memiliki 500 otot rangka atau otot skeletal dan 

10% terdiri dari otot polos dan otot jantung (Irianto, 2012; Guyton dan Hall, 

2012).  
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Otot rangka bergerak aktif disebabkan oleh karena kemampuannya 

untuk berkontraksi memanjang dan memendek. Dalam kontraksi ini terdapat 

kontraksi isotonic yang dibagi menjadi konsentrik dan eksentrik. Sehingga 

menyebabkan otot menjadi memanjang dan memendek. Sedangkan kontraksi 

dari isometrik tidak menyebabkan perubahan otot (Lippert, 2011).  

Apabila otot terjadi kontraksi terus menerus pada jaringan myofascial 

dengan jangka waktu yang lama maka akan menimbulkan stress mekanis. 

Sehingga nosiseptor akan terstimulasi lebih kuat dan terjadi penumpukan zat-

zat dalam tubuh (Wagab, 2014). 

2. Anatomi Myofascia 

Cael (2010) Fascia merupakan jaringan terluas dalam tubuh yang 

membungkus tendon, ligament, dan jaringan parut. Fascia berperan aktif 

sebagai lubriksasi untuk mempertahankan tubuh tetap pada tempatnya. Selain 

itu juga fascia berfungsi sebagai perantara dari system sirkulasi darah, system 

saraf, dan limfatik (Pounds,2008). 

Menurut Lindasy dan Robertson (2008) Fascia yang terdapat dalam otot 

dibagi menjadi 3 antara lain : 

a. Fascia superficialis 

Fascia superfisialis merupakan lapisan jaringan ikat atau disebut 

jaringan subkutan yang terdapat dibawah lapisan dermis pada kulit. 

Berfungsi sebagai pelindung deformitas dan untuk berperan sebagai jalur 

saraf dan darah menuju ke otot rangka. 
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b. Deep fascia 

Deep fascia atau disebut juga epimysium jaringan myofascial yang 

melapisi seluruh otot dan mengikat seluruh fasikel terletak dibawah fascia 

superfisialis. Berfungsi sebagai jalur untuk mengembangkan otot.  

c. Deepest fascia 

Berfungsi untuk melindungi otak dan sumsum tulang belakang. 

 
Gambar 2.3 Struktur Otot Rangka 

(Sumber: Dianti, 2018 ) 

    Hardjono dan Azizah (2012) Kontraksi otot yang berlangsung lama 

rentan mengalami ketegangan pada jaringan myofascia dan mengeras 

seperti kehilangan elastisitasnya. Pada jaringan myofascial mengalami 

penumpukan zat-zat nutrisi dan oksigen, apabila terjadi trauma pada 

jaringan myofascia yang bersifat akut maupun kronik dapat menimbulkan 

hiperalgesia dan spasme otot skeletal serta vasokontriksi kapiler 

(Makmuriyah dan Sugijanto, 2013). 

D. Myofascial Pain Syndrome 

1. Definisi 

Myofascial pain syndrome merupakan salah satu dari tanda dan gejala 

nyeri akut maupun kronis karena adanya trauma langsung ataupun tidak 

langsung sehingga menimbulkan otot menjadi abnormal membentuk sebuah taut 

band pada fascia (Admaja, 2016 ). Taut band adalah bagian mucle belly dan 
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berhubungan dengan trigger point yang mengeras, apabila ditekan menghasillka 

nyeri lokal atau menjalar disebabkan oleh adanya perlengketan struktur otot 

fascia dan myofilament dalam sarkomer. Sehingga menghasilkan pemendekan 

atau perlengketan, penurunan sirkulasi darah, serta penurunan ekstensibilitas dan 

fleksibilitas (Gerwin, 2010 ).  

 
Gambar 2.4 Trigger Point complex 

(Sumber: Admaja, 2016) 

Dalam kajian Maruli (2013) menurut sifatnya myofascial trigger poin 

syndrome dibagi menjadi 2  antara lain: 

a. Myofascial trigger point aktif 

Keluhan nyeri bersifat spontan 

b. Myofascial trigger poin laten 

Pada myofascial trigger poin laten dapat menimbulkan reffered pain dan 

apabila di berikan penekanan atau dipalpasi dan dapat menjadi aktif apabila 

otot tegang, lelah, atau cedera karena postur yang tidak baik, dan penggunaan 

otot yang berlebih dan tidak seimbang (Admaja, 2016). 

2. Etiologi Myofascial Pain Syndrome 

Menurut Makmuriyah dan Sugijanto (2013) myofascial pain syndrome 

merupakan salah satu gangguan nyeri dari musculoskeletal yang disebabkan 
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oleh adanya myofascial trigger point akibat trauma langsung maupun tidak 

langsung, posisi ataupun postur yang kurang tepat maka berdampak terjadi 

perubahan abnormalitas dari endpalate mengeluarkan asetilkolin berlebih 

sehingga menimbulkan ketegangan otot dari sebuah taut band (Admaja, 

2016). 

Berdasarkan pengamatan dari Delgado, et al (2009) usia pertengahan 

27-50 tahun rentan mengalami nyeri pada leher. Hasil kajian Ari (2015) 

memberikan pernyataan bahwa usia produkif merupakan usia yang beresiko 

mengalami keluhan nyeri pada otot upper trapezius. Hal itu terjadi karena 

pada usia tersebut mengalami degenerasi jaringan dan massa otot menurun.  

Faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya myofascial syndrome 

menurut Sugijanto (2013) anatara lain : 

a. Ergonomi  

Posisi tubuh yang tidak sesuai dan berlangsung lama dapat 

menimbulkan stress. Selain itu dengan postur tubuh yang buruk maka 

akan menimbulkan stress dan strain otot upper trapezius. 

b. Trauma 

Trauma dibagi menjadi 2 menurut Warenski (2011) anatara lain: 

1). Trauma Makro 

Apabila terjadi cedara pada jaringan myofascia dapat menimbulkan 

proses inflamasi dalam produksi kolagen yang mengakibatkan 

ketegangan dalam serabut kolagen. Sehingga menimbulkan iskemik 

dalam jaringan dan timbul nyeri trigger point. 
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2). Trauma Mikro 

Terjadi cidera yang berulang karena beban kerja berlebih 

menyebabkan terbentuk jaringan kolagen baru dan terbentuk jaringan 

fibrosus sehingga menimbulkan myofascial trigger point (Widodo, 2011). 

c. Usia 

Usia lanjut merupakan kelompok usia yang rentan mengalami 

myofasial pain syndrome. Karena pada usia tersebut terjadi penurunan 

masa serabut otot tipe satu dan dua akibatnya otot mudah lelah. Sehingga 

ketika otot dalam posisi statik dan tidak ada penguluran dapat terjadi 

tightness dan timbul myofascial (Widodo,2011) 

3. Patofisiologi Myofascial Syndrome 

Menurut Widodo (2011) Kesalahan postur menyebabkan beban kerja 

statis dan ditambah dengan posisi kepala yang miring ke salah satu sisi 

menyebabkan overload work pada otot upper trapezius, dimana yang 

berfungsi sebagai stabilisator. Kelainan pada otot tersebut cenderung tegang 

dan memendek. Pemendekan bisa terjadi karena ketegangan dari serabut 

kolagen. Sehingga menyebabkan iskemik dan sirkulasi menurun serta terjadi 

penumpukan sisa metabolisme yang menghasilkan proses peradangan 

sehingga terjadi ketegangan otot dan timbul trigger point yang menyebabkan 

nyeri. Nyeri ditimbulkan oleh peradangan kronis yang merangsang substansi 

P menghasilkan prostaglandin, bradikinin, dan serotonin (Makmuriyah, 

2013). 

Wagab (2014) Myofascial pain syndrome ditandai dengan adanya 

nyeri dan ketegangan pada myofascia. Sehingga mengakibatkan penumpukan 



21 
 

 
 

kolagen pada jaringan fibroblast. Tanda dan gejala dari myofascial pain 

syndrome yaitu nyeri terlokalisir, reffered pain, adanya taut band, tightness, 

tenderness, spasme otot, dan perubahan otonomik (Sugijanto, 2008). 

E. Konsep Nyeri  

1. Definisi Nyeri 

Nyeri menurut Aylede (2008) merupakan bentuk sensori penting 

sebagai system saraf untuk mendeteksi sebuah stimulasi bahaya oleh respon 

tubuh. Pada myofascial syndrome bagian yang sering menimbulkan nyeri 

adalah pundak dan leher bersifat tertusuk-tusuk dan pegal (Corwin,2009). 

2. Fisiologi Nyeri 

Guyton dan Hall (2008) Nosiseptor merupakan reseptor yang 

merespon nyeri sebagai stimulus merangsang nosiseptor melepaskan zat –zat 

prostaglandin, histamin, bradikinin, leukotriene, substansi P,dan enzim 

proteolitik untuk mensensitasi ujung saraf dan disampaikan oleh impuls ke 

otak. 

Nyeri dihasilkan dari proses transduksi, transmisi, modulasi dan 

persepsi. Nyeri timbul akibat respon terhadap stimulus berbahaya yang 

mencetuskan aktivitas grup afferent primer di nosiseptor kemudian di 

transmisikan melalui spinal untuk memproses informasi ke batang otak dan 

talamus. Hal itu akan memberikan hasil respon untuk menghindari stimulus 

tersebut. Pada penghantaran nyeri terdapat tiga jenis sel saraf yaitu saraf 

afferent (neuron sensorik), interneuron, dan sel saraf afferent (neuron 

motorik). Sel saraf tersebut memiliki reseptor yang menyebabkan impuls 

nyeri dihubungkan ke sumsum tulang belakang dan otak.  
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3. Klasifikasi Nyeri 

Menurut asmadi (2008) nyeri dapat diklasifikasikan menjadi beberapa  

kelompok antara lain : 

Berdasarkan patofisiologi dibagi menjadi 4 yaitu (Widiarti, 2016): 

a. Nyeri nosiseptif yaitu nyeri timbul akibat aktivitas reseptor nyeri sebagai 

stimulasi yang berbahaya.  

b. Nyeri neuropatik yaitu nyeri disebabkan karena sinyal yang diproses di 

system saraf perifer mengalami kerusakan.  

c. Nyeri ideopatik yaitu nyeri diakibatkan adanya kelainan patologik 

d. Nyeri psikologis, nyeri tidak diketahui patologisnya.  

Berdasarkan lama waktunya nyeri dibagi menjadi 2 yaitu : 

a. Nyeri Akut 

Nyeri akut merupakan nyeri yang disebabkan karena cidera jaringan. 

Nyeri tersebut berlangsung selama satu minggu atau lebih. 

b. Nyeri Kronis 

Nyeri yang disebabkan akibat cidera penyakit seperti nyeri pada 

myofascial dan nyeri akan meningkat apabila terjadi faktor lain seperti 

trauma, ergonomic yang kurang baik. Nyeri ini dapat muncul secara 

spontan. Yang membedakan nyeri akut dan kronis adalah karena pada 

nyeri akut tubuh tidak mampu untuk mengembalikan fungsi fisiologi ke 

tingkat homeostasis normal. 

Berdasarkan tempatnya terbagi menjadi empat yaitu : 

a.  Pheriperal pain nyeri dirasakan pada pada permukaan tubuh. 

b.  Deep pain nyeri dirasakan pada permukaan tubuh yang lebih dalam atau 

pada organ tubuh visceral. 
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c.  Refered pain disebabkan karena suatu penyakit dalam tubuh pada area 

yang berbeda bukan dari asal  nyeri tersebut.  

d.  Central pain nyeri terjadi akibat peransangan pada system saraf pusat. 

Berdasarkan berat ringan intensitas 

a. Nyeri ringan yaitu intensitas nyeri rendah. 

b. Nyeri sedang yaitu nyeri menimbulkan reaksi. 

c. Nyeri berat yaitu intensitas tinggi. 

4. Mekanisme Nyeri pada Myofascial Syndrome 

Myofascial syndrome merupakan salah satu gangguan musculoskeletal 

yang dirasakan nyeri pada otot upper trapezius karena adanya taut band dan  

trigger poin. Nyeri bisa disebabkan oleh kerja otot yang berlebihan dan adanya 

faktor lain seperti ergonomic yang buruk, postur yang buruk, dan trauma yang 

menyebabkan stress mekanis pada jaringan myofascial, sehingga  mengakibatkan 

otot dan tendon menjadi tegang karena terstimulasi oleh nosiseptor. Semakin kuat 

kontraksi atau stimulasi akan membuat mikrosirkulasi menurun sehingga 

mengakibatkan iskemik. Pada serabut otot akan terjadi ikatan  yang abnormal 

membentuk taut band dan mencetuskan adanya nyeri, sehingga merangsang 

hipersensitivitas (Makmuriyah dan Sugijanto, 2013) 

5. Pengukuran Nyeri 

McCaffery et al, (2011) Numeric Rating Scale (NRS) merupakan 

instrumen nyeri yang digunakan dalam penyampaian nyeri dengan cara 

mengungkapkan langsung tingkat nyeri dengan angka dan pasien diberikan 

kebebasan penuh untuk menentukan tingkat nyeri yang dirasakan. 

Widiarti (2016) Numeric Rating Scale (NRS) merupakan salah satu alat 

ukur yang sederhana, efektif, dan mudah dimengerti yang digunakan untuk 
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mengetahui intensitas nyeri dengan skala penilaian menggunakan angka 0 -10 

dengan angka 0 “tidak nyeri”, angka 10“nyeri hebat . 

 
Gambar 2.5 Numeric Rating Scale 

(Yudiyanta, dkk 2015) 

Keterangan 

0        : Tidak ada nyeri 

1  : Nyeri hampir tidak terasa  

2 : Nyeri ringan (dicubit) 

3 : Rasa nyeri sangat terasa dapat ditoleransi (disuntik) 

4 : Rasa nyeri bersifat dalam (sakit gigi atau disengat lebah) 

5 : Rasa nyeri menusuk 

6  : Rasa nyeri menusuk kuat 

7 : Rasa nyeri menusuk sangat kuat kuat  

8 : Rasa nyeri sangat kuat hingga tidak mampu melakukan aktivitas 

9 : Rasa nyeri dirasakan tidak tertahankan 

10 : Rasa nyeri dirasakan tidak dapat diungkapkan 
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F. Konsep Tambang Minyak Wonocolo 

1. Sejarah Wonocolo 

Desa Wonocolo Kabupaten Bojonegoro merupakan daerah penjajahan 

oleh Belanda sejak tahun 1870 karena memiliki sumber minyak dan gas 

bumi. Desa Wonocolo termasuk salah satu daerah pengeboran minyak yang 

dikelola secara tradisional dibawah naungan PT. BBS Bojonegoro Bangun 

Sarana. Menurut data dari PT BBS lokasi pertambangan tersebut terdapat 

494 sumur tua dengan kedalaman 200- 400 meter. Pengerjaan sumur tua 

dikelola secara manual dan berkelompok yang terdiri dari 3-5 orang. 

 

Gambar 2.6 Aktivitas Pekerja Tambang 

(Sumber  : Setiawan, 2012) 

2. Aktivitas Pekerja Tambang Minyak Wonocolo 

Pertambangan tradisioanal Wonocolo dilakukan oleh warga setempat 

sendiri dengan menggunakan kayu atau bambu yang ditarik sebuah tali 

dengan ujungnya diberi timba. Penarikan tersebut menggunakan mesin diesel 

yang di kemudikan oleh manusia. Ketika timbel terangkat ke permukaan 

tanah petugas sekitar sumur kemudian menggulingkan timbel untuk 

mengalirkan lantung ke sebuah bak penampungan. Apabila lantung yang 

http://www.aktual.com/
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berwarna hitam sudah mengumpal dan terangkat ke permukaan air lalu 

lantung diserok ke jerigen  untuk dibawa ke proses penyulingan 

(Naumi,2015) 

Widodo (2011) Pertambangan tradisional merupakan salah satu 

pekerjaan yang dilakukan secara manual. Posisi pekerjaan tersebut dilakukan 

dengan berdiri maupun duduk dengan posisi kepala cenderung lateral head 

kepala miring ke satu sisi. Apabila gerakan itu dilakukan secara konstan 

dengan melibatkan otot upper trapezius yang berperan sebagai stabilisator 

kepala menyebabkan postur kepala tidak seimbang dan leher terfiksasi demi 

mempertahankan postur kepala yang cenderung jatuh ke depan. Kondisi 

tersebut akan semakin buruk karena faktor ergonomic yang tidak baik, 

degenerasi, dan trauma. Sehingga pembebanan kerja yang cenderung statis 

menimbulkan ketegangan otot lebih lama dan overload akan menyebabkan 

otot cepat lelah (Wagab, 2014). 


