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BAB II 

TINJAUAN PUSAKA 

A. Ergonomi 

1. Definisi Ergonomi 

Menurut Sritomo Wingjosoebroto (2008) ergonomic atau ergonomics 

sebenarnya berasal dari bahasa Yunani ergos yang berarti kerja dan nomos 

yang berarti hukum. Dengan demikian ergonomi merupakan suatu studi ilmiah 

yang meneliti tentang menusia dengan lingkungan kerjanya. Yang dimaksud 

dengan lingkungan kerja disini adalah interaksi manusia terhadap keseluruhan 

alat dan bahan serta metode kerja yang dihadapi di lingkungan dimana ia 

bekerja. 

2. Tujuan Ergonomi 

Tujuan dari ergonomi adalah bagaimana mengatur kerja agar tenaga kerja 

dapat melakukan pekerjaannya dengan rasa aman, selamat, efektif dan 

produktif serta terhindar dari bahaya yang timbul ditempat kerja atau akibat 

kerja (Budiono, et al., 2003). 

Secara umum tujuan ergonomi adalah Meningkatkan kesejahteraan fisik 

dan mental melalui upaya pencegahan cedera dan penyakit akibat kerja, 

menurunkan beban kerja fisik dan mental, mengupayakan promosi dan 

kepuasan kerja, Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui peningkatan 

kualitas kontak sosial, mengelola dan mengkoordinir kerja secara tepat guna 

dan meningkatkan jaminan sosial baik selama kurun waktu usia produktif 

maupun setelah tidak produktif, Menciptakan keseimbangan rasional antara 

berbagai aspek yaitu aspek teknis, ekonomis, antropologis dan budaya dari  
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setiap sistem kerja yang dilakukan sehingga tercipta kualitas kerja dan 

hidup yang tinggi (Tarwaka, et al., 2004).  

B. Sikap Kerja 

1. Sikap Kerja Petani 

Berdasarkan sikap/posisi kerja petani karet terbagi menjadi dua yaitu, 

pertama pada proses penyadapan petani memposisikan postur tubuhnyanya 

membungkuk dan juga mendongak keatas tergantung letak batang karet 

yang ingin ditoreh, kemudian pada proses panen petani  memikul dan 

menjinjing beban hasil karet kurang lebih 10-30 kg tiap 2-3 hari pasca 

penyadapan. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Sikap Kerja Petani Karet Pada Proses Penyadapan 
(Tribunnews, 2015) 

 
2. Sikap Kerja Alamiah Tubuh 

Sikap kerja alamiah atau postur tubuh normal yaitu sikap atau postur dalam 

proses kerja yang sesuai dengan anatomi tubuh, sehingga tidak terjadi 

pergeseran atau penekanan pada bagian penting tubuh seperti organ tubuh, 

syaraf, tendon, dan tulang sehingga keadaan menjadi relaks dan tidak 

menyebabkan keluhan Musculoskeletal Disorders dan sistem tubuh yang lain 

(Baird dalam Merulalia, 2010). 
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a. Pada tangan dan pergelangan tangan 

Sikap normal pada bagian tangan dan pergelangan tangan adalah 

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

mengalami fleksi atau ekstensi. Contohnya ketika penggunaan keyboard 

tidak ada tekanan pada pergelangan tangan. 

b. Pada leher 

Sikap atau posisi normal leher lurus dan tidak miring atau memutar 

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

sehingga tidak terjadi penekanan pada discus tulang cervical. 

c. Pada bahu 

Sikap atau posisi normal pada bahu adalah tidak dalam keadaan 

mengangkat dan siku berada dekat dengan tubuh sehingga bahu kiri dan 

kanan dalam keadaan lurus dan proporsional. 

d. Pada punggung 

Sikap atau 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°. 

3. Sikap Tubuh dalam Bekerja 

 Sikap tubuh dalam bekerja adalah suatu gambaran tentang posisi badan, 

kepala dan anggota tubuh (tangan dan kaki) baik dalam hubungan antara 

bagian-bagian tubuh tersebut maupun letak pusat gravitasinya. Faktor-faktor 

yang paling berpengaruh meliputi sudut persendian, inklinasi vertikal badan 

kepala, tangan dan kaki serta derajat penambahan atau pengurangan bentuk 

kurva tulang belakang. Faktor- faktor  tersebut akan menentukan efisien dan 

tidaknya sikap tubuh dalam bekerja (Pangaribuan, 2009). 
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 Ada beberapa hal yang harus diperhatikan berkaitan dengan sikap 

tubuh dalam melakukan pekerjaan, yaitu Semua pekerjaan hendaknya dalam 

sikap duduk atau sikap berdiri secara bergantian, semua sikap tubuh yang tidak 

alami harus dihindarkan. Seandainya tidak memungkinkan, hendaknya 

diusahakan agar beban statik diperkecil, tempat duduk harus dibuat sedemikian 

rupa sehingga tidak membebani, melainkan dapat memberikan relaksasi pada 

otot-otot yang sedang tidak dipakai untuk bekerja dan tidak menimbulkan 

penekanan pada bagian tubuh. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya 

gangguan sirkulasi darah dan sensibilitas pada bagian tubuh dan mencegah 

keluhan kesemutan yang dapat mengganggu aktivitas (Anies, 2005). 

4. Sikap Kerja Berdiri 

Sikap kerja berdiri dalam waktu lama akan membuat pekerja selalu 

berusaha menyeimbangkan posisi tubuhnya sehingga menyebabkan terjadinya 

beban kerja statis pada otot-otot punggung dan kaki. Kondisi tersebut juga 

menyebabkan mengumpulnya darah pada anggota tubuh bagian bawah 

(Kuntodi,2008). 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2.2 Posisi kerja berdiri (Mulaksonono, 2014) 
 

Berdiri dengan posisi buruk bisa meregangkan persendian tulang 

belakang, menyebabkan sakit dan kekakuan pada punggung. Berdiri dengan 

punggung lurus dan kepala menghadap ke depan serta menghindari sikap 
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membungkuk akan membantu memperbaiki sikap badan (Malcolm Jayson, 

2003). Apabila bekerja sambil berdiri dengan pekerjaan diatas meja dan jika 

dataran tinggi siku 0º, hendaknya dataran kerja yang memerlukan ketelitian 

harus 0º + (5-10) cm. Arah penglihatan untuk pekerjaan yang berdiri adalah 

23º-37º kebawah. Arah penglihatan ini sesuai dengan sikap kepala yang 

istirahat sehingga tidak mudah lelah (Anies, 2005). 

5. Penilaian Sikap Kerja (Menggunakan Metode REBA) 

Rapid Entire Body Assessment (REBA) adalah sebuah metode yang 

dikembangkan oleh Hignett, S dan Mc. Atamney yang didesain untuk 

menganalisis keseluruhan aktivitas postur tubuh, serta aktivitas statis dan 

dinamis. Metode ini memungkinkan dilakukan suatu analisis secara bersama 

dari posisi yang terjadi pada anggota tubuh bagian atas (lengan, lengan bawah 

dan pergelangan tangan), badan, leher dan kaki. metode ini juga 

mendefinisikan faktor-faktor lainnya yang dianggap dapat menentukan untuk 

penilaian akhir dari postur tubuh, seperti: beban atau force atau gaya yang 

dilakukan, jenis pegangan atau jenis aktivitas otot yang dilakukan (Tawaka, 

2010). Adapun skoring REBA adalah sebagai berikut: 

a. Group A: Penilaian anggota tubuh bagian badan,leher dan kaki 

1) Badan 

Skoring ini untuk menentukan apakah pekerja melakukan 

pekerjaan dengan posisi badan tegak atau tidak dan kemudian 

menentukan besar-kecilnya sudut fleksi atau ekstensi dari badan 

yang diamati. kemudian memberikan skor berdasarkan posisi 

badan. 
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Tabel 2.1 Penilaian Posisi Badan (Cuixart, 2003) 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Gambar 2.3 Posisi Badan (J.Manik, 2013) 

2) Penilaian pada leher 

Langkah kedua adalah penilaian posisi leher. metode REBA 

mempertimbangkan kemungkinan dua posisi leher yaitu fleksi dan 

ekstensi. Skor pada leher dapat di tambah apabila posisi leher 

pekerja membungkuk atau memuntir secara lateral. dapat dilihat 

pada gambar dan tabel berikut: 

Tabel 2.2 Penilaian Posisi Leher (Cuixart, 2003) 

 

 

Skor Posisi 
1 Posisi badan tegak lurus 

2 Fleksi atau ekstensi 0°- 20° 
3 Fleksi 20°-60°- ekstensi >20° 
4 Membungkuk <60° 

+1 Jika memutar/ miring kesamping 

Skor Posisi 

1 Fleksi 0°-20° 

2 Fleksi atau ekstensi >20° 

+1 Jika posisi leher fleksi atau memuntir secara lateral 
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Gambar 2.4 Posisi Leher (J.Manik, 2013) 

3) Penilaian pada kaki 

Skor pada kaki akan meningkat jika salah satu atau 

kedua lutut fleksi atau ditekuk. namun demikian, jika pekerja 

duduk maka keadaan tersebut dianggap tidak menekuk 

sehingga tidak meningkatkan skor pada kaki. penilaian pada 

kaki digambarkan pada gambar berikut ini: 

Tabel 2.3 Penilaian Posisi Kaki (Cuixart, 2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Gambar 2.5 Posisi Kaki (J.Manik,2013) 

b. Group B: Penilaian anggota tubuh bagian atas 

1) Penilaian pada lengan 

Skor Posisi 
1 Posisi kedua kaki tertopang dengan baik di lantai baik dalam keadaan berdiri maupun 

berjalan. 

2 Salah satu tidak tertopang di lantai dengan baik atau terangkat 
+1 Jika salah satu atau kedua kaki ditekuk fleksi 30°-60° 
+2 Jika satu atau kedua kaki ditekuk fleksi > 60° 
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Untuk menentukan skor yang dilakukan pada lengan atas maka 

harus diukur sudut antara lengan dan badan. sko yang diperoleh akan 

sangat bergantung dari besar-kecilnya sudut yang dibentuk antara 

lengan dengan badan selama melakukan pekerjaan.skor untuk lengan 

dapat ditambah atau dikurangi jika bahu pekerja terangkat, jika lengan 

diputar, diangkat menjauh dari badan atau dikurangi jika lengan 

ditopang selama bekerja. berikut adalah gambar dan tabel penilain 

posisi lengan: 

Tabel 2.4 Penilaian Posisi Lengan (Cuixart, 2003) 

2) Penilaian lengan bawah Skor lengan bawah bergantung pada sudut 

yang dibentuk oleh lengan bawah. 

Tabel 2.5 Posisi Lengan Bawah (Cuixart, 2003) 

 

 

 

 

Skor Posisi 

1 Posisi lengan fleksi atau ekstensi antara 0°-20° 

2 Posisi lengan fleksi antara 21°-45° atau ekstensi >20° 

3 Posisi lengan fleksi antara 46°-90° 

4 Posisi lengan fleksi >90° 

+1 Jika bahu diangkat atau lengan diputar atau dirotasi 

+1 Jika lengan diangkat menjauhi badan 

-1 Jika berat lengan ditopang dengan menahan gravitasi 

Skor Kisaran Sudut 

1 Fleksi 60°-100° 

2 Fleksi <60° atau >100° 
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Gambar 2.6 Posisi Lengan (J.Manik,2013) 

4) Penilaian pergelangan tangan 

Skor pada pergelangan tangan ditentukan oleh besar kecilnya sudut 

yang dibentuk pergelangan tangan saat melakukan pekerjaan. skor 

dapat ditambah jika pergelangan tangan mengalami torsi atau 

deviasi baik ulnar maupun radial. 

Tabel 2.6 Penilaian posisi pergelangan tangan ( Cuixart, 2003) 
Skor Kisaran Sudut 
1 Posisi perhgelangan tangan fleksi atau ekstensi 0°-15° 
2 Posisi pergelangan tangan fleksi atau ekstensi >15° 
+1 Pergelangan tangan pada saat bekerja mengalami torsi atau deviasi baik ulnar 

maupun radial 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 Posisi Pergelangan Tangan (J.Manik,2013) 

c. Skor Group A, B dan C 

1) Group A 

Skor pertama yang diperoleh dari posisi badan, leher dan kaki. 
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Tabel 2.7 Skor Group A (Hignett, 2000) 

 

Tabel 2.8 Penilaian Beban (Cuixart, 2003) 
+0 +1 +2 +1 

<5kg 5-10 kg >10kg Jika ada Penambahan beban secara tiba-tiba 

2) Skor awal Grou B 

  Skor yang diperoleh dari posisi lengan atas, lengan bawah dan 

pergelangan 

Tabel 2.9 Skor Group B (Hignett, 2000) 

 
 
 

   Punggung       
  1 2 3 4 5 

  Kaki         
  1 1 2 3 4 
Leher 1  2 2 3 5 6 
  3 3 4 6 7 
  4 4 5 7 8 
  Kaki         
  1 1 3 5 6 
Leher 2 2 2 4 6 7 
  3 3 5 7 8 
  4 4 6 8 9 
  Kaki         
  1 3 4 6 7 
Leher 3 2 3 5 7 7 
  3 5 6 8 8 
  4 6 7 9 9 

   Lengan Atas         

    1 2 3 4 5 6 

Lengan Pergelangan           

Bawah 1 1 1 1 3 4 6 7 

  2 2 2 4 5 7 8 

  3 2 3 5 5 8 8 

Lengan  Pergelangan           

Bawah 2 1 1 2 4 5 7 8 

  2 2 3 5 6 8 9 

  3 3 4 6 7 8 9 
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Tabel 2.10 Penilaian untuk jenis pegangan (Tawaka, 2010) 

5) Skor C 

Skor C berdasarkan pada hasil perhitungan dari skor A dan skor B 

Tabel 2.11 Skor C  (Hignett, 2000) 
    Skor  A                       
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  1 1 1 3 4 5 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 4 6 7 9 10 11 11 12 
  5 3 4 4 5 6 8 9 10 10 11 12 12 
Skor B 6 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 12 
  7 4 5 6 7 8 9 9 9 11 11 12 12 
  8 5 6 7 8 8 9 10 10 11 12 12 12 
  9 6 6 7 8 9 10 11 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 

 
Tabel 2.12 Tabel Jenis aktivitas otot (Tawaka,2010) 

 
Tabel 2.13 Standar kerja berdasarkan skor akhir (Tawaka, 2010) 

 

 

 

 +1 
Fair 

+2 
Poor 

+3 
Unaccepttable 

Pegangan 

bagus 

pegangan sedang 
(pegangan dapat 
diterima tapi tidak 
ideal) 

Pegangan 
kurang baik 

Pegangan jelek ( Tidak dapat diterima) 

+1 +1 +1 

Satu atau lebih bagian tubuh 
dalam keadaan statis, ditahan 
lebih satu menit 

Gerakan berulang, diulang 
lebih dari 4 kali dalam semenit 

Perubahan postur atau gerak 
tidak stabil 

Skor akhir Tingkat aksi Tingkat Resiko Tindakan 

1 0 Sangat Rendah Tindakan tidak diperlukan 
2-3 1 Rendah Mungkin diperlukan 

4-7 2 Sedang Diperlukan 
8-10 3 Tinggi Diperlukan tindakkan segera 

11-15 4 Sangat Tinggi Sangat diperlukan tindakan segera 
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C. Nyeri 

1. Definisi 

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 tidak hanya gejala, nyeri 

merupakan suatu keadaan serius yang mempengaruhi seseorang dalam 

kesehatan dan kualitas hidup. 

Nyeri merupakan warning signal tubuh untuk menghindari suatu 

kerusakan. Ketika tubuh mengalami kerusakan nyeri akan memberi sinyal 

sehingga tubuh bereaksi untuk menghindari sumber kerusakan untuk 

mencegah suatu kerusakan yang lebih parah (Odendal, 2010). 

2. Teori Nyeri (Gate control theory) 

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

diatur atau dihambat oleh mekanisme pertahanan di sepanjang sistem saraf 

pusat. Teori ini mengatakan bahwa impuls nyeri dihantarkan saat sebuah 

pertahanan dibuka dan impuls dihambat 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 yang lebih cepat yang melepaskan 

neurotransmiter penghambat. Apabila masukan yang dominan berasal dari 
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serabut beta-A, maka akan menutup mekanisme pertahanan. Diyakini 

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 dihantarkan ke 

otak, terdapat pusat kortek 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 substansi P. Tehnik distraksi, konseling dan pemberian plasebo 

merupakan upaya untuk melepaskan endorfin. 

Andarmoyo (2013) mengemukakan, impuls nyeri dapat diatur atau 

bahkan dihambat oleh mekanisme pertahanan di sepanjang sistem saraf 

pusat. Pada teori ini dijelaskan bahwa Substansi gelatinosa 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 diblok ketika pintu gerbang 

tertutup menutup pintu gerbang merupakan dasar terapi mengatasi nyeri. 

Neuromodulator bisa menutup pintu gerbang dengan cara menghambat 

pembentukan substansi P. 
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3. Faktor Yang Mempengaruhi Keluhan Nyeri Muskuloskeletal 

a. Jenis Kelamin 

Laki-laki  dan  wanita  berbeda  dalam  kemampuan  fisiknya.  

Kekuatan  fisik tubuh  wanita  rata-rata  2/3  dari  pria. Poltrast 

menyebutkan  wanita  mempunyai kekuatan   65% dalam mengangkat 

dibanding   rata-rata   pria. Hal tersebut  disebabkan  karena  wanita  

mengalami  siklus  biologi  seperti  haid,  kehamilan, nifas,  menyusui,  

dan  lain-lain.  Sebagai  gambaran  kekuatan  wanita  yang  lebih 23 

jelas,  wanita  muda  dan  laki-laki  tua  kemungkinan  dapat  

mempunyai  kekuatan  yang hampir sama (A.M. Sugeng Budion, et al., 

2003). 

b. Usia 

Kategori Usia Menurut Depkes RI (2009) yaitu Masa balita antara 

0–5 tahun, Masa kanak-kanak antara 5–11 tahun, Masa remaja Awal 

antara 12–16 tahun, Masa remaja Akhir antara 17–25 tahun, Masa 

dewasa Awal antara  26-35 tahun, Masa dewasa Akhir antara 36-45 

tahun, Masa Lansia Awal antara 46-55 tahun, Masa Lansia Akhir antara 

56– 65 tahun dan Masa Manula antara 65- keatas. 

pada umumnya keluhan muskuloskeletal mulai dirasakan pada 

usia kerja, yaitu  25-65  tahun.  Keluhan pertama biasanya dirasakan 

pada umur 35 tahun dan tingkat keluhan akan terus meningkat sejalan 

dengan bertambahnya umur. Hal ini terjadi  karena  pada  umur  

setengah  baya, kekuatan dan ketahanan otot mulai menurun sehingga 

resiko terjadinya keluhan muskuloskeletal meningkat (Tarwaka, et al.,  

2004).  Usia  seseorang  berbanding  langsung  dengan  kapasitas  fisik 
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sampai batas tertentu dan mencapai puncak pada umur 25 tahun. Pada 

umur 50-60 tahun otot menurun sebesar 25%, kemampuan sensoris 

motoris menurun sebanyak 60%. Selanjutnya kemampuan kerja fisik 

seseorang yang berumur kurang dari 60 tahun  tinggal  mencapai  50%  

dari  umur  orang  yang  berumur  25  tahun  (Tarwaka, et al., 2004). 

c. Masa Kerja 

Suma’mur    (1996)  menjelaskan  bahwa  masa  kerja  adalah  suatu 

kurun waktu  atau  lamanya  tenaga  kerja  itu  bekerja  di  suatu  tempat.  

Masa  kerja  dapat mempengaruhi  baik  kinerja  positif  maupun  

negatif.  Akan  memberi  pengaruh positif  pada  kinerja  bila  dengan  

semakin  lamanya  masa  kerja  personal  semakin berpengalaman    

dalam    melaksanakan    tugasnya. Sebaliknya akan memberi pengaruh  

negatif  apabila  dengan  semakin  lamanya  masa  kerja  maka  akan  

timbul  kebiasaan pada tenaga kerja. Masa kerja dikategorikan menjadi 

3 (tiga) yaitu : 

 1).  Masa kerja baru : < 6 tahun  

2).  Masa kerja sedang : 6-10 tahun  

3). Masa kerja lama : > 10 tahun  

Tekanan melalui fisik (beban kerja) pada suatu waktu tertentu 

mengakibatkan  berkurangnya  kinerja  otot,  gejala  yang  ditunjukkan  

juga  berupa pada  makin  rendahnya  gerakan.  Keadaan  ini  tidak  

hanya  disebabkan  oleh  suatu sebab  tunggal  seperti  terlalu  kerasnya  

beban  kerja,  namun juga oleh tekanan tekanan yang terakumulasi 

setiap harinya pada suatu masa yang panjang. Keadaan seperti  ini  yang  
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berlarut-larut  mengakibatkan  memburuknya  kesehatan,  yang  disebut 

juga kelelahan klinis atau kronis ( Sugeng Budiono, et. al, 2003). 

3 Pengukuran intensitas nyeri 

Menurut Yudiyanta, Khoirunnisa & Novitasari (2015) Nyeri dapat di 

ukur menggunakan skala nyeri yaitu visual analog scale (VAS), verbal 

rating scale (VRS), dan numeric rating scale (NRS). 

 

 

 

 

Gambar 2.8 NRS (Yudiyanta et al., 2015) 

Numeric Rating Scale (NRS) Dianggap sederhana dan mudah 

dimengerti, sensitif terhadap dosis, jenis kelamin dan perbedaan etnis. Lebih 

baik daripada VAS terutama untuk menilai nyeri akut. Namun, 

kekurangannya adalah keterbatasan pilihan kata untuk menggambarkan rasa 

nyeri, tidak memungkinkan untuk membedakan tingkat nyeri dengan lebih 

teliti dan dianggap terdapat jarak yang sama antar kata yang 

menggambarkan efek analgesik 

D. Nyeri Leher 

1. Definisi Nyeri Leher ( Neck Pain) 

Nyeri leher adalah nyeri yang dihasilkan dari interaksi yang kompleks 

antara otot dan ligamen serta faktor yang berhubungan dengan postur, 

kebiasaan tidur, posisi kerja, stress, kelelahan otot kronis, adaptasi postural 

dari nyeri primer lain (bahu, sendi temporo mandibular, kranioservikal) 
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atau perubahan degeneratif dari diskus servikalis dan sendinya (Douglass 

& Bope, 2004).  

2. Kategori Nyeri leher 

Menurut Cohen (2015) Ada banyak cara untuk mengkategorikan nyeri 

leher termasuk durasi (akut, < 6 minggu; subakut, 3 bulan; kronis, > 3 

bulan), keparahan, etiologi, dan jenis (yaitu, mekanik atau neuropatik). 

a. Mechanichal  

Nyeri mekanis adalah nyeri yang mengacu pada rasa sakit yang 

berasal dari tulang belakang atau supstruktur porting, seperti 

ligamen dan otot. Contoh nyeri mekanis yang umum adalah nyeri 

yang timbul dari sendi facet (Misalnya, Arthritis), nyeri diskogenik 

dan nyeri myofascial. 

b. Neuropathic 

Nyeri neuropatik adalah nyeri yang dihasilkan dari luka atau 

penyakit yang melibatkan Sistem saraf perifer, yang umumnya 

disebabkan oleh iritasi mekanis atau kimiawi pada akar saraf. 

Contoh yang paling umum dari Nyeri neuropatik adalah gejala 

radikular dari Herniated disk atau Osteophyte dan SpinalsStenosis. 

Mielopati atau gejala yang timbul dari Patologi tulang belakang tali 

pusat, merupakan bentuk neuropati pusat rasa sakit. Nyeri 

neuropatik-nociceptive Termasuk nyeri postlaminektomi (gagal 

operasi leher) Sindrom dan degenerasi discus yang berakibat pada 

Kombinasi nyeri mekanik dari Gangguan annular dan gejala 

radikuler dari herni-Atikel nukleus pulposus. 
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3. Anatomi Leher 

a. Cervical 

Tulang cervical terdiri dari 7 ruas tulang. 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., 2011). 

 

 

 

Gambar 2.9 cervical (Daniels et al., 2011) 

b. Ligamentum Cervical  

Ligamen adalah pita berserat atau lembaran jaringan ikat yang 

menghubungkan dua tulang atau lebih, tulang rawan atau struktur 

keduanya. Satu atau lebih ligamen memberikan stabilitas pada 

sendi selama istirahat dan bergerak. Gerakan berlebihan seperti 

hiper-ekstensi atau hiper-fleksi, mungkin dibatasi oleh ligamen. 

Selanjutnya, beberapa ligamen mencegah pergerakan ke arah 

tertentu (Bridwell, 2017). 

Ada tiga ligamen penting di tulang belakang adalah 

Ligamentum Flavum, Anterior Longitudinal Ligamentum dan 

Ligamentum Longitudinal Posterior (Bridwell, 2017). 
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1) 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. 

2) Ligamentum Longitudinal Anterior 

Ligamentum Longitudinal Anterior menempel ke depan 

vertebra. Ligamen ini bekerja naik dan turun di tulang belakang 

(vertical atau longitudinal). 

3) Ligamentum Longitudinal Posterior 

Ligamentum Longitudinal Posterior bekerja naik dan turun 

di belakang (posterior) tulang belakang dan di dalam kanal 

tulang belakang. 

c. Otot pada 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, berfungsi 

rotasi, lateral fleksi, kontraksi bilateral mengangkat kepala dan 

membantu pernapasan bila kepal difiksasi inervasi nervus 

accessorius dan plexus servikal (C1 dan C2) (Daniel, S. Wibowo, 

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 tuberculum scaleni 
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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 vertebra cervicalis II sampai 

dengan VII, insersio pada costa I di belakang sulcus a.subclavicula 

dan kedalam membran 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 (Daniel, S. Wibowo, 2005). 

Otot trapezius dibagi menjadi 3 serabut yaitu yang pertama pars 

descendens origo berasal dari linea nuchae superior, protuberantia 

occipitalis externa dan ligamentum nuchea, 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 cervical, 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 
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untuk menarik ke bawah (depresi) dan menginervasi nervus 

accessorius dan rami trapezius (C2-C4) (Daniel, S.Wibowo, 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 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 bahu ke 

belakang (Daniel, S. Wibowo, 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). 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, origo berjalan dari corpus vertebra thoracalis I 

sampai III dan insersio pada tuberculum anterius vertebra 

cervicalis VI. Dan yang terakhir serabut medial, origo terbentang 

dari corpus vertebra thoracalis bagian atas dan vertebra cervicalis 

bagian bawah insersio pada corpus vertebra cervicalis bagian atas 

(Daniel, S. Wibowo, 2005). 
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Otot longus capitis origo terletak pada tuberculum anterius 

processus transversus vertebra cervicalis III sampai VI, insersio 

pada bagian basal os occipital berfungsi membentuk gerakan fleksi, 

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

S. Wibowo, 2005). 

4. Etiologi Nyeri Leher 

Spasme  otot-otot cervical  dapat  menjadi penyebab terjadinya nyeri  

leher karena   iskemik   dari   otot tersebut   yang   menekan   pembuluh   

darah sehingga  aliran  darah  akan  menghambat  dan juga  terjadi  

penurunan mobilitas/ toleransi  jaringan  terhadap  suatu  renggangan  

(Irfan,2008). Struktur  yang  dapat  menyebabkan  rasa  nyeri  antara  lain  

adalah  otot, ligamen, facet joint, periosteum, jaringan fibrous, discus 

intervertebralis, selain  itu  dapat  pula  berhubungan dengan  salah  sikap 

seperti: hiperekstensi, overuse/ penyalah gunaan (Hudaya, 2009).  

5. Tanda dan Gejala  

Gejala berupa nyeri, kaku pada leher atau tengkuk atau sekitar pundak, 

pusing atau migraine, nyeri yang dirasakan terus menerus atau hilang 

timbul, baal pada jari-jari tangan, nyeri pegal atau tajam (seperti ditusuk 

jarum) pada bagian leher atau pundak atas, nyeri saat menggerakkan leher 

seperti menunduk, menengok atau mendongak (Anggriyani, 2014). 

6. Patofisiologi Nyeri Leher 

Nyeri leher dapat terjadi oleh berbagai faktor, mulai dari posture yang 

buruk sampai  stress  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  
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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   dapat   berakibat   dari   peregangan   

ataupun tekanan pada otot sehingga merangsang mechanonociceptive 

(Yunus, 2015). 

7. Alat Ukur Nyeri leher Leher menggunakan metode NBM 

Nordic body map merupakan metode lanjutan yang dapat digunakan 

setelah selesai dilaukan observasi dengan metode REBA 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). 
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Penilaian metode NBM menggunakan 4 skala Likert, yaitu: 

Tabel 2.14 Penilaian NBM (Tawaka, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.10 Nordic Body Map 

 

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). 
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Setelah selesai melakukan wawancara dan pengisian kuisioner maka 

langkah berikutnya adalah perhitungan skor individu dari seluruh otot skeletal 

(28 bagian otot skeletal). Pada design 4 skala likert ini, maka akan diperoleh 

skor terendah 28 dan skor tertinggi 112 (Tawaka, 2010). Setelah didapatkan 

total skor individu melalui perhitungan maka langkah selanjutnya adalah 

penentuan tingkat terjadinya keluhan nyeri leher dan tindakan perbaikan yang 

semestinya dialakukan. Penentuan tingkat risiko berdasarkan total skor 

individu dapat dilihat pada tabel ini: 

Tabel 2.15 Klasifikasi Tingkat Resiko (Tarwaka, 2010) 

 

 

skor akhir Tingkat aksi Tingkat Resiko Tindakan 

28-49 1 Rendah Tindakan tidak diperlukan 

50-70 2 Sedang Mungkin diperlukan 

71-91  3 Tinggi Diperlukan 

91-112  4 Sangat Tinggi Diperlukan tindakkan segera 
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