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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Definisi 

1. Definisi Tension type headache 

Sakit kepala yang didentifikasi oleh rasa sakit yang terletak di atas 

sebuah sudut yang terbentuk dari sudut luar mata ke pusat kanal 

pendengaran eksternal, adalah kondisi kesehatan yang umum dan 

terkadang melemahkan. lebih dari 90% populasi mengalami sakit kepala 

(Barna dan hashmi, 2004) ketika semua jenis dipertimbangkan, jumlah 

kecacatan yang mereka sebabkan akan memberi peringkat sakit kepala 

dalam 10 masalah kesehatan teratas di seluruh dunia (stovner et al.2007) 

 Penggunaan obat komplementer dan alternative serta terapi untuk 

mengatasi keluhan umum terjadi pada sakit kepala. Data yang dilaporkan 

dari lokasi klinik di seluruh dunia mencatat bahwa antara 30% dan 84% 

penderita menggunakan setidaknya satu modalitas CAM untuk mengatasi 

sakit kepala mereka (Gaul et al.2009) 

Sakit kepala tipe tegang adalah sakit kepala yang secara tipikal 

dapat diatasi dengan waktu atau sebagai tanggapan terhadap analgesik 

nonpresciption. Durasi bervariasi, tapi biasanya lebih pendek dari 8 jam. 

Bagi banyak orang, sakit kepala pertama terjadi antara usia 25 dan 30 

tahun. Mereka paling sering berusia antara 30 dan 40 tahun, dengan 

kejadian minimal menurun dalam beberapa dekade berturut-turut. 

Prevalensi TTH sekitar 25% lebih besar pada wanita (Jensen dan stovner, 

2008). 
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2. Klasifikasi Tension type headache 

Prevalensi TTH adalah sekitar 25% lebih besar pada wanita (Jensen 

dan Stovner, 2008) meskipun TTH primer  mungkin sedikit mengganggu,  

ICHD-II membagi bahwa klasifikasi Tension type headache adalah 

Tension type headache episodik dan Tension type headache kronis. 

a. Episodic tension type headache  

ETTH ditandai dengan sakit kepala yang terjadi kurang dari 12 

hari per tahun, sedangkan ETTH yang sering terjadi 12 sampai 180 hari. 

Selain itu, untuk ETTT yang sering, pola ini pasti sudah berlangsung 

setidaknya selama 3 bulan. Pada waktu tertentu, bentuk episodik TTH 

mempengaruhi antara 20% dan 42% pada orang dewasa (Stovner et.al, 

2007). 

b. Chronic Tension-Type Headache 

Seseorang mungkin mengalami kemajuan dari ETTH ke varian 

yang lebih serius yang diidentifikasi sebagai sakit kepala tipe kronis 

(CTTH). Seseorang dengan CTTH mengalami sakit kepala 15 hari atau 

lebih per bulan paling sedikit 3 bulan. Sering kali periode nyeri yang 

meluas ini meningkatkan kemungkinan perubahan neurologis yang 

merugikan dibandingkan dengan ETTH. CTTH bisa mempengaruhi 

sekitar 3% populasi (Stovner, 2007). 

2. Etiologi  

Etiologi dari Tension type headache (Ghaziy, 2015): 

a. Stress 

b. Depresi 
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c. Bekerja dalam posisi yang menetap dalam waktu lama 

d. Kelelahan mata 

e. Kontraksi otot yang berlebihan 

f. Berkurangnya aliran darah 

g. Ketidakseimbangan neurotransmitter 

h. Tiredness (Kelelahan) 

i. Ansietas (kecemasan) 

j. Tekanan darah yang tinggi 

k. Waktu tidur kurang 

3. Patofisiologi Tension type headache (Ghazy, 2015): 

Patofisiologi Tension type headache masih belum jelas diketahui. 

Namun didapatkan dari beberapa literature bahwa ada beberapa 

keadaan yang berhubungan dengan kejadiannya Tension type 

headache, yaitu: 

a. Disfungsi sistem saraf pusat yang lebih berperean daripada 

sistem saraf oerifer dimana disfungsi sistem saraf perifer 

lebih mengarah pad ETTH sedangkan disfungsi sistem saraf 

pusat mengarah pada CTTH. 

b. Disfungsi saraf perifer meliputi kontraksi otot yang 

involunter dan permanen tanpa disertaiiskemia otot. 

c. Transmisi nyeri Tension type headache melalui 

nukleustrigeminoservikalis pars kaudalis yang akan 

mensenitasi second order neuron pada nucleus trigeminal 

dan kornu dorsalis (aktivasi molekul no) sehingga 

meningkatkan input nosiseptif pada jaringan perikranial dan 
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miofasial lalu terjadilah regulasi mekanisme perifer yang 

akan meningkatkan aktivitas otot perikranial. Hal ini pada 

jaringan miofasial akan terjadi peningkatan pelepasan 

neurotransmitter. 

d. Hiperfisibilitas neuron sentral nosisseptif pada nucleus 

trigeminal, thalamus, dan korteks serebri yang diikuti 

hipesensitifitas supraspinal (limbik) terhadap nosisseptif.  

e. Kelainan fungsi filter nyeri di batang otak sehingga 

menyebabkan kesalahan interpretasi info pada otak yang 

diartikan sebagai nyeri. 

f. Terdapat hubungan jalur serotogenik dan monoaminergik 

pada batang otak dan hipotalamus dengan terjadinya 

Tension type headache. 

g. Faktor psikogenik (stress mental) dan keadaan non-

psychological motor stress pada Tension type headache 

sehingga melepaskan zat iritatif yang akan menstimulasi zat 

perifer dan aktivasi struktur persepsi nyeri supraspinal lalu 

memodulasi nyeri sentral. Depresi dan kecemasan akan 

meningkatkan frekuensi Tension type headache dengan 

mempertahankan  sensitisasi sentral pada jalur transmisi 

nyeri. 

4. Manifestasi klinis 

Nyeri kepala tipe tegang atau Tension type headache 

dirasakan bilateral (kedua sisi). Intensitasnya dari ringan sampai 

sedang. Rasa nyeri yang dirasakan adalah tumpul seperti diikat atau 
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ditekan, tidak berdenyut, menyeluruh, nyeri lebih hebat pada daerah 

kulit kepala, frontal, dan occipital. Terjadi secara spontan, 

memburuk apabila stress, insomnia, kelelahan kronis, iritabilitas, 

gangguan konsentrasi, kadang terjadi vertigo, dan rasa tidak 

nyaman pada bagian leher, rahang, serta pada temporomandibular. 

Nyeri kepala ini akan berlangsung hanya 30 menit akan tetapi dapat 

juga terjadi secara terus-menerus hingga 7 hari dengan intensitas 

bervariasi mulai dari ringan pada waktu bangun tidur, semakin lama 

semakain berat dan membaik lagi ketika akan tidur (Ghazy, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Patofisiologi TTH 

Sumber: Anurogo, 2014 
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5.  Diagnosis 

Mengingat diagnosis nyeri  kepala  sebagian  besar didasarkan  

atas keluhan, maka  anamnesis  memegang  peranan  penting. Dalam  

praktek  sehari- hari, jenis nyeri kepala yang paling sering adalah nyeri 

kepala tipe tegang atau sering disebut  Tension type headache (TTH). 

Dari anamnesis, biasanya gejala terjadinya TTH terjadi setiap hari dan  

terjadi dalam 10 kali serangan dalam satu hari. Durasi atau  lamanya 

TTH  tersebut dapat terjadi selama antara 30 menit sampai dengan 7 

hari.  Nyerinya  dapat  bersifat  unilateral  atau  bilateral, dan  pada  

TTH  tidak adanya  pulsating pain  serta intensitas  TTH  biasanya  

bersifat ringan. Pada TTH pun  terdapat  adanya mual, muntah dan  

kelainan  visual  seperti adanya fonofobia dan  fotofobia (Shevel, 2006). 

Pemeriksaan  tambahan  pada TTH  adalah pemeriksaan umum seperti 

tekanan darah, fungsi cirkulasi, fungsi ginjal, dan pemeriksaan lain 

seperti pemeriksaan neurologi (pemeriksaan saraf cranial, dan 

intracranial particular), serta  pemeriksaan lainnya, seperti  

pemeriksaan mental status (Mumenthaler & Mattle, 2004). 

Pemeriksaan lainnya seperti pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan  

radiologi yang meliputi foto rontgen, CT scan kepala maupun MRI 

(EEG, EMG) (Ropper, 2005). 

Diagnosis menurut (Ghozy 2015) Tension type headache harus 

memenuhi syarat yaitu sekurang-kurangnya dua dari berikut ini : 

1. Adanya sensai tertekan/terjepit 

2. Intensitas ringan-sedang 

3. Lokasi bilateral 

4. Tidak diperburuk ativitas fisik 
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5. Tidak dijumpai mual dan muntah 

6. Tidak ada salah satu dari fotofobia dan fonofobia. 

B. Ojek 

Ojek merupakan salah satu bidang pekerjaan di sektor informal 

moda paratransit yang beroperasi di Indonesia. Istilah paratransit berlaku 

untuk kendaraan penumpang kecil yang beroperasi secara tak resmi 

dengan menarik ongkos, dan melayani sejumlah tempat sebagai alternatif 

pelayanan angkutan bus biasa. Ojek sepeda motor menjadi salah satu jenis 

pelayanan angkutan yang efektif karena dapat digunakan setiap waktu , 

wilayah pelayanan yang cukup luas dan biaya yang relatif murah. Ojek 

juga menjadi angkutan utama bagi mereka yang tinggal di pinggir kota 

atau di wilayah pedesaan yang belum terlayani trayek angkutan umum. 

Oleh karena itu ojek sepeda motor dapat dikatakan sebagai alat 

transportasi yang sangat tanggap terhadap kebutuhan konsumen (demand 

responsive) yang mengisi kekosongan transportasi formal. Selain itu ojek 

sepeda motor juga berfungsi sebagai kendaran pengumpan bagi kendaraan 

umum lainnya dan didukung ukurannya kecil dan sederhana ojek sepeda 

motor dapat lebih mencapai daerah-daerah yang prasarana jalannya sulit 

ditempuh jenis alat transportasi formal lain dengan pelayanan dari pintu ke 

pintu. Keberadaan ojek sepeda motor ini membuktikan bahwa adanya 

kebutuhan masyarakat akan pelayanan transportasi yang belum disediakan 

oleh pemerintah. (Sudirman, 2012). 

Secara umum, usia pengendara ojek adalah sekitar 20tahun hingga 

50 tahun. Adapun klasifikasi usia (Depkes, 2015): 
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a. Masa balita   : 0-5 tahun 

b. Masa kanak-kanak : 5-11 tahun 

c. Masa remaja awal : 12-16 tahun 

d. Masa remaja akhir : 17-25 tahun 

e. Masa remaja akhir :36-45 tahun 

f. Masa lansia awal : 46-55 tahun 

g. Masa lansia akhir  : 56-65 tahun 

h. Masa manula :65-sampai atas 

C. Posisi Kerja 

Postur merupakan posisi berbagai bagian tubuh selama beraktivitas. 

Sebagian besar sendi, postur netral atau baik yang berarti sendi yang digunakan 

dekat dengan pusat berbagai gerak. Gerakan yang semakin jauh menuju kedua 

ujung rangkaian gerak atau lebih jauh dari sikap netral, maka postur akan 

semakin janggal dan terjadi ketegangan otot, tendon, dan ligament pada sekitar 

sendi (Nurliah,2012) 

Sikap duduk dalam bekerja dapat memoengaruhi produktifitas 

bekerja, karena bekerja dengan sikap yang baik akan didapatkan 

produktifitas kerja meningkat, sedangkan apabila sikap duduk yang tidak 

baik menyebabkan produktifitas kerja menurun (Wahyuni, et al.2016) 

Postur tubuh yang tidak seimbang berlangsung dalam jangka waktu 

yang lama akan mengakibatkan stres pada bagian tubuh tertentu, yang 

disebut dengan postural stress. Sikap kerja alamiah atau postur normal 

yaitu sikap atau postur dalam proses kerja yang sesuai dengan anatomi 

tubuh, sehingga tidak terjadi pergeseran atau penekanan pada bagian 
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penting tubuh seperti organ tubuh, syaraf, tendon, dan tulang sehingga 

keadaan menjadi relaks dan tidak menyebabkan keluhan Musculoskeletal 

Disorders dan sistem tubuh yang lain. Menurut (Merulalia ,2010) 

pembagian posisi kerja yang baik adalah: 

1. Pada tangan dan pergelangan tangan 

Sikap atau postur normal pada bagian tangan dan pergelangan tangan 

adalah berada dalam keadaan garis lurus dengan jari tengah, tidak miring 

ataupun mengalami fleksi/ekstensi. Ketika penggunaan keyboard tidak ada 

tekanan pada pergelangan tangan. 

2. Pada leher 

Sikap atau posisi normal leher lurus dan tidak miring/memutar ke 

samping kiri atau kanan. Posisi miring pada leher tidak melebihi 20° 

sehingga tidak terjadi penekanan pada discus tulang cervical. 

3. Pada bahu 

Sikap/posisi normal pada bahu dalah tidak dalam keadaan 

mengangkat dan siku berada dekat dengan tubuh sehingga bahu kiri dan 

kanan dalam keadaan lurus dan proporsional. 

4. Pada punggung 

Sikap/postur normal dari tulang belakang untuk bagian toraks adalah 

kiposis dan untuk bagian lumbal adalah lordosis  serta tidak miring ke kiri 

atau ke kanan. Postur tubuh membungkuk tidak boleh lebih dari 20˚.  

D.  Posisi Kerja Baik 

Pedoman yang dapat digunakan untuk pegangan penerapan 

ergonomic yaitu (Fyanidah, 2016): 



20 
 

 
 

1.  Pandangan dari segi ototo pada posisi duduk yang paling baik adalah 

sedikit membungkuk, sedangkan dari aspek tulang posisi terbaik adalah 

posisi duduk yang tegak agar punggung tidak membungkuk dan otot perut 

tidak dalam keadaan yang lemas. Penyelesainnya dengan cara posisi 

duduk tegak dan diselingi istirahat dalam posisi sedikit membungkuk. 

2. Tempat duduk yang baik memenuhi persyaratan adalah sebagai berikut: 

a) Tinggi dataran duduk dapat diatur dengan papan injakan kaki sehingga 

sesuai dengan tinggi lutut, sedangkan pada bagian paha dalam keadaan 

datar. 

b)  Alas duduk tidak kurang dari lebar tervbesar ukuran anthropometry 

pinggul yaitu lebih dari 40cm. 

c) Pembebanan kerja sebaiknya dipilih yang optimal yaitu beban kerja 

yang dikerjakan dengan pengarahan tenaga kerja paling efisien. 

d) Kemampuan seseorang untuk bekerja adalah 6-8 jam, lebih dari itu dan 

kualitas kerja serta keselamatan, kesehatan, dan kepuasan kerja pekerja 

akan menurun. 

 

 

 

Gambar 2.2 Posisi duduk yang baik 

Sumber: Gobel, 2016 
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E. Posisi Kerja Buruk 

Posisi kerja yang buruk merupakan suatu pergeseran dari pergerakan 

tubuh atau anggota gerak yang dilakukan oleh pekerja saat melakukan aktivitas 

dari postur yang normal secara terus menerus dan berulang-ulang dalam jangka 

waktu yang lama (Yeni, 2011). 

Tempat kerja dan fasilitas kerja yang tidak ergonomi dapat memberikan 

efek samping yang kurang baik bagi kesehatan pekerja dan bahkan pekerjaan 

yang statis yang berlangsung lama dapat mengakibatkan kesehatan pekerja 

dapat terganggu baik fisik maupun psikis pada pekerja (Febrida, 2015). 

F. Lama Kerja 

Durasi atau lama kerja merupakan jumlah seseorang tepajan terhadap suatu 

resiko. Durasi dapat didefinisikan sebagai durasi singkat jika <1 jam perhari, durasi 

sedang 1-2 jam per hari dan durasi lama >2jam per hari. Durasi terjadinya postur 

janggal yang berisiko adalah jika postur janggal tersebut dipertahankan selama 10 

detik, maka fisiologis utama yang dikaitkan dengan gerakan yang sering dan 

berulang ulang adalah akan menyebabkan kelelahan otot. Otot selama berkontraksi 

membutuhkan oksigen, jika gerakan berulang-ulang dari otot menjadi terlalu cepat 

sehingga oksigen tentunya belum mencapai jaringan dan terjadilah kelelahan otot 

(Straker, 2000). 
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G. Alat Ukur 

1. REBA (Rapid Entire Body Assesment) 

a. Definisi REBA 

REBA merupaka  suatu metoda dalam bidang ergonomic yang 

digunakan secara cepat untuk menilai postur leher, punggung, tangan, 

pergelangan tangan dan kaki pada seorang pekerja. REBA merupakan 

alat penganalisa postur tubuh yang bisa digunakan untuk memeriksa 

aktifitas kerja. Metode dalam REBA ini dilengkapi dengan faktor 

coupling, beban eksternal, dan aktifitas kerja. Pembagian segmen 

dalam metode ini dibagi menjadi dua bagian yaitu grup A dan grop B. 

Grup A terdiri Sri lengan atas, lengan bawah dan pergelangan tangan. 

Penentuan skor REBA, yang mengindikasikan level resiko dari postur 

kerja, dimulai dengan menentukan skor A untuk postur-postur grup B 

terdiri dari lengan atas, lengan bawah, dan pergelangan tangan. 

Penentuan skor REBA, yang mengindikasikan level resiko dari postur 

kerja, dimulai dengan menentukan skor A untuk postur-postur grup A 

ditambah dengan skor beban dan skor B untuk postur-postur grup B 

ditambah dengan skor coupling. Kedua skor tersebut digunakan untuk 

menentukan skor C. skor REBA diperoleh dengan menambahkan skor 

aktifitas pada skor C, kemudian dengan nilai REBA dapat diketahui 

level resiko cedera (Sutrio, 2011). 

Pada metode REBA segmen-segmen tubuh tersebut dibagi 

menjadi dua kelompok, yaitu grup A dan B. Grup A meliputi punggung 

(batang tubuh), leher dan kaki. Sementara grup B meliputi lengan atas, 

lengan bawah dan pergelangan tangan. Dari data sudut segmen tubuh 

pada masing-masing grup dapat diketahui skornya, kemudian dengan 
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skor tersebut digunakan untuk melihat tabel A untuk grup A dan tabel 

B untuk grup B agar diperoleh skor untuk masing-masing tabel 

. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Range Pergerakan Punggung 

Sumber: Sutrio, 2011 

 

Berdasarkan gambar 2.3 range pergerakan punggung merupakan 

gerakan yang dilakukan oleh tubuh saat beraktivitas yang membentuk sudut 

tubuh. Sumbu tegak lurus atau sumbu y adalah garis sejajar dari tulang 

belakang manusia.  

Tabel 2.3 Skor Pergerakan Punggung 

Pergearkan Skor Perubahan Skor 

Tegak/ alamiah 1 

+1 Jika memutar/ miring 

kesamping 

0°- 20° flexion 

0°- 20°extention 
2 

20°-60° flexion 

>20° extension 
3 

>60° flexion 4 

 

Tabel 2.3 pergerakan punggung menjelaskan pembobotan skor dari 

masing-masing sudut tubuh. Nilai pergerakan 1 diberikan jika pergerakan 

tubuh pada saat posisi tubuh tegak secara alamiah. Pergerakan tubuh extension 

maupun flexion yang membentuk sudut mulai dari 0°- 20° bernilai skor sebesar 

http://4.bp.blogspot.com/-7nBOLrDkkyg/Ut4si4W0UyI/AAAAAAAAADo/4EgjgddNq88/s1600/1.jpg
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2, sedangkan pergerakan tubuh membentuk sudut 20°-60° flexion dan lebih 

dari 20° extension bernilai 3, dan pergerakan yang membentuk sudut lebih dari 

60° flexion bernilai skor sebesar 4. Skor-skor tersebut akan mendapatkan 

tambahan skor sebesar 1 jika saat bergerak membentuk sudut tubuh terjadi 

gerakan memutar/tiring kesamping. 

 

Gambar 2.4 Range Pergerakan Leher 

Sumber: Sutrio, 2011 

Gambar 2.4 range pergerakan leher merupakan gambar yang 

menjelaskan pergerakan yang dilakukan oleh leher manusia saat beraktivitas. 

Penentuan garis vertikal atau sumbu y pada pergerakan leher berdasarkan garis 

lurus posisi leher dan kepala, sedangkan garis horizontal atau sumbu x 

berdasarkan posisi bahu. 

 

Tabel 2.4 Skor Pergerakan Leher 

Pergerakan Skor Perubahan Skor 

0°- 20° flexion 1 +1 Jika memutar/miring kesamping 

>20° flexion atau extension 2 

 

Tabel 2.4 skor pergerakan leher menjelaskan bobot skor dari 

pergerakan leher yang dilakukan. Pergerakan leher membentuk sudut 0°- 20° 

flexion bernilai skor sebesar 1, sedangkan pergerakan leher membentuk sudut 

lebih dari 20° flexion atau extension bernilai skor 2.  

http://1.bp.blogspot.com/-1PSUYz8rtiE/Ut4sx1vEksI/AAAAAAAAADw/iBRvAKwPoi8/s1600/2.jpg
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Skor akan bertambah 1 jika saat bergerak, leher melakukan pergerakan 

memutar atau miring samping. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Range Pergerakan 

Kaki 

Sumber: Sutrio, 2011 

 

Gambar 2.5 pergerakan kaki merupakan gambar yang menjelaskan 

pergerakan kaki manusia saat beraktivitas. Terdapat dua pergerakan kaki yang 

dilakukan yaitu kaki yang tertopang sehingga bobot tersebar merata pada 

kedua kaki dan kaki yang tidak tertopang atau bobot beban yang tersebar tidak 

merata.  

Tabel 2.6 Skor Pergerakan Kaki 

Pergerakan Skor Perubahan Skor 

Kaki tertopang, bobot 

tersebar merata, jalan 

atau duduk 

1 
+1 Jika lutut antara 30° dan 60° flexion 

+2 Jika lutut >60° flexion (tidak ketika 

duduk) 
Kaki tidak tertopang, 

bobot tersebar merata/ 

postur tidak stabil 

2 

 

Tabel 2.6 skor pergerakan kaki menjelaskan bobot yang diperoleh dari 

gerakan-gerakan yang dilakukan oleh kaki saat beraktivitas. Pergerakan kaki 

tertopang atau bobot tersebar merata pada kedua kaki mendapatkan skor 

http://4.bp.blogspot.com/--9gZKjysxV4/Ut4tR6mTj7I/AAAAAAAAAD4/6z4aTQLaVYg/s1600/3.jpg
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sebesar 1, sedangkan pergerakan kaki tidak tertopang atau bobot tersebar tidak 

merata mendapatkan skor 2. Skor akan bertambah 1 pada gerakan kaki yang 

dilakukan apabila lutut kaki membentuk sudut antara 30° dan 60° flexion, 

sedangan apabila lutut membentuk sudut lebih dari 60° flexion (tidak ketika 

duduk) akan ditambahkan skor sebesar 2. 

 
 

Gambar 2.7 Range Pergerakan Lengan Atas 

Sumber: Sutrio, 2011 

 

Gambar 2.7 range pergerakan lengan atas yang menunjukkan sudut-

sudut gerakan yang dilakukan oleh lengan bagian atas manusia saat beraktivias. 

Terdapat 4 bagian pembobotan sudut yang dilakukan antara lain untuk 0°-20° 

flexion maupun axtension dengan bobot skor sebesar 1, pergerakan lengan atas 

flexion mulai dari 20°-45° dan lebih dari 20° extension berbobot 2, untuk 

pergerakan lengan atas flexion dengan sudut 45°-90° berbobot skor sebesar 3, 

dan pergerakan lengan atas yang terakhir adalah pergerakan flexion lebih dari 

90° mendapatkan bobot skor sebesar 4.  

 

 

 

Tabel 2.8 Skor Pergerakan Lengan Atas 

http://2.bp.blogspot.com/-DsDlhKAs0tw/Ut4tb0pmIKI/AAAAAAAAAEA/jeXVec6uP5c/s1600/5.jpg
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Pergerakan Skor Perubahan Skor 

20° extension sampai 20° 

flexion 
1 

+1 Jika posisi lengan: 

-          Adducted 

-          Rotated 

+1 Jika bahu ditinggikan 

+1 jika besandar, bobot lengan 

ditopang atau sesuai gravitasi 

>20° extension 

20°-45° flexion 
2 

45°-90° flexion 3 

>90° flexion 4 

 

Bobot skor akan bertambah 1 apabila posisi lengan pada posisiaduksi 

maupun rotasi, jika bahu ditinggikan, dan jika bersandar atau bobot lengan 

ditopang atau sesuai gravitasi. Tabel 4.4 merupakan rangkuman dari penjelasan 

tabel sebelumnya. 

 

 

Gambar 2.9 Range Pergerakan Lengan Bawah 

Sumber: Sutrio, 2011 

 

Gambar 2.9 range pergerakan lengan bawah menunjukkan pergerakan 

lengan bawah yang membentuk sudut-sudut tertentu saat bekerja. Terlihat pada 

tabel 2.9 skor pergerakan lengan bawah. 

Tabel 2.9 Skor Pergerakan Lengan Bawah 

Pergerakan Skor 

60°-100° flexion 1 

<20° flexion atau > 100° flexion 2 

 

http://3.bp.blogspot.com/-e4gyCy7_NLw/Ut4thjEsMQI/AAAAAAAAAEI/XCDjxre_nSo/s1600/6.jpg
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Setelah skor-skor pergerakan tubuh didapatkan maka tabel-tabel tersebut 

digunakan untuk mencari skor   REBA pada tabel A maupun B. Tabel 4.6 merupakan 

tabel untuk mencari skor pada bagian tubuh atas mulai dari pergerakan leher, 

punggung, sampai dengan posisi kaki. Cara untuk mendapatkan nilai pada tabel A 

yaitu dengan mengurutkan nilai-nilai yang didapat dari masing-masing segmen 

pergerakan pada tabel A hingga mendapatkan hasil skor pada tabel tersebut. Skor yang 

didapatkan pada tabel A akan bertambah apabila beban yang diberikan pada operator 

saat bekerja memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. 

Tabel 2.10 Tabel A (Extremitas atas) 

  Punggung 

  1 2 3 4 5 

Leher = 1 

Kaki      

1 1 2 2 3 4 

2 2 3 4 5 6 

3 3 4 5 6 7 

4 4 5 6 7 8 

Leher = 2 

Kaki      

1 1 3 4 5 6 

2 2 4 5 6 7 

3 3 5 6 7 8 

4 4 6 7 8 9 

Leher = 3 

Kaki      

1 3 4 5 6 7 

2 3 5 6 7 8 

3 5 6 7 8 9 

4 6 7 8 9 9 

Beban 

0 1 2 +1 

<5 kg 5-10 kg >10 kg 

Penambahan Beban 

secara tiba-tiba atau 

secara cepat 
          

 

Tabel 2.10 merupakan tabel skor tubuh untuk mencari skor tubuh 

berdasarkan segmen tubuh lengan atas, lengan bawah dan pergelangan tangan. 

Cara untuk mencari skor pada tabel B diurutkan skor-skor yang terdapat dari 

segmen tubuh sehingga didapatkan skor tabel B. Skor yang diperoleh akan 
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bertambah apabila memenuhi syarat-syarat yang terdapat pada coupling saat 

bekerja. 

Tabel 2.11 Tabel B (Risk level) 

Coupling 
0 - Good 1 - Fair 2 - Poor 3 - Unacceptable 

Pegangan pas 

dan tepat 

ditengah, 

genggaman 

kuat 

Pegangan tangan 

bias diterimatapi 

tidak ideal/couping 

lebih sesuai 

digunakan oleh 

bagian lain dari 

tubuh 

Pegangan tangan 

tidak bisa diterima 

walaupun 

memungkinkan 

Dipaksakan 

genggaman yang tidak 

aman, tanpa pegangan 

coupling tidak sesuai 

digunakan oleh bagian 

lain dari tubuh 

 

Tabel 2.11 merupakan  tabel skor REBA yang akan digunakan untuk 

mengetahui risk level dari kegiatan yang dilakukan manusia saat bekerja. 

Caranya dengan mengurutkan nilai dari tiap tabel yang telah didapatkan, skor 

pada tabel C akan bertambah apabila aktivitas yang dilakukan oleh manusia 

atau pekerja memenuhi kriteria activity score. 

Tabel 2.12 Tabel C 

  Skor A 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Skor 

B 

1 1 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 

2 1 2 3 4 4 6 7 8 9 10 11 12 

3 1 2 3 4 4 6 7 8 9 10 11 12 

4 2 3 3 4 5 7 8 9 10 11 11 12 

5 3 4 4 5 6 8 9 10 10 11 12 12 

6 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 12 

7 4 5 6 7 8 9 9 10 11 11 12 12 

8 5 6 7 8 8 9 10 10 11 12 12 12 

9 6 6 7 8 9 10 10 10 11 12 12 12 

10 7 7 8 9 9 10 11 11 12 12 12 12 

11 7 7 8 9 9 10 11 11 12 12 12 12 

12 7 8 8 9 9 10 11 11 12 12 12 12 

Activity Skor 

+1 Jika 1 atau lebih bagian 

tubuh statis, ditahan lebih 

dari 1 menit 

+1 Jika pengulangan 

gerakan dam rentang 

waktu singkat, diulang 

lebih dari 4 kali permenit 

(tidak termasuk berjalan) 

+1 Jika gerakan 

menyebabkan 

perubahan atau 

pergeseran atau 

pergeseran postur yang 

cepat dari posisi awal 
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Setelah skor pada tabel C didapatkan maka langkah selajutnya adalah 

menentukan termasuk kedalam kategori apa kegiatan manusia atau operator 

yang diamati. Terlihat pada tabel 2.12  yang merupakan rangkuman dari risk 

level tabel REBA. 

Tabel 2.13 Tabel Resiko Ergonomi 

REBA Skor Risk Level Tindakan 

1 Diabaikan Tidak Diperlukan 

2-3 Low Mungkin Diperlukan 

4-7 Medium Diperlukan 

8-10 High Segera Diperlukan 

11-15 Very High Diperlukan Sekarang 

2. Kuisioner Tension type headache 

Kuesioner ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat nyeri, 

tekanan di daerah kepala, serta derajat nyeri kepala yang sedang dialami, dll. 

H.  SOP Pengendara Ojek 

 SOP (Standar Operasional Prosedur) Ojek 

a. Tujuan 

` Untuk memastikan posisi kerja sesuai dengan ketentuan ergonomic 

postur. 

b. Pelaksanaan 

Semua langkah-langkah dalam posisi kerja dilakukan dalam posisi 

duduk di atas motor, semua langkah-langkah berlangsung dalam satu 

waktu yaitu mulai dari perlengkapan berkendara, posisi kerja, hingga 

lamanya kerja. 

1) Pengendara motor menyiapkan perlengkapan keamanan 

mengemudi seperti jaket, sarung tangan, dan helm.  
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2) Menggunakan semua perlengkapan mengemudi sebelum

mengendarai motor.

3) Menyalakan mesin motor.

4) Ojek menaiki motor dengan posisi duduk, dan kemudian

mengendarai motor hingga tujuan yang ditentukan.
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