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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penyakit Akibat Kerja (PAK)

2. Definisi Penyakit Akibat Kerja (PAK)

Penyakit akibat kerja adalah penyakit yang timbul oleh atau 

didapat pada waktu melakukan pekerjaan (Irianto, 2013). Penyakit akibat 

kerja muncul sebagai akibat paparan dari fisikal, kimia, biologis, 

ergonomik atau faktor-faktor psikososial di lingkungan kerja. Menurut 

ILO (dalam Anies, 2005), penyakit akibat kerja adalah kondisi patologis 

yang diinduksi oleh hal-hal yang berhubungan dengan kerja, seperti 

paparan berlebihan dari faktor-faktor yang berbahaya, mater-materi kerja 

ataupun lingkungan kerja. Sedangkan, menurut Peraturan Menteri Tenaga 

Kerja RI Nomor: PER-01/MEN/1981 tentang Kewajiban Melapor 

Penyakit Akibat Kerja bahwa yang dimaksud dengan  penyakit akibat 

kerja (PAK) adalah setiap penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau 

lingkungan kerja. Menurut Buchari (2007), penyakit akibat kerja memiliki 

karakteristik sebagai berikut 1) terjadi hanya di populasi kerja, 2) 

penyebabnya spesifik, 3) riwayat paparan di tempat kerja sangat penting, 

4) riwayat mendapat kompensasi dan tercatat.

Dalam Keputusan Presiden No. 22 Tahun 1993 terdapat 31 jenis 

penyakit akibat kerja, 29 dari 31 jenis penyakit akibat kerja adalah  

penyakit akibat kerja yang bersifat internasional; penyakit demikian  

mengikuti standar Organisasi Perburuhan Internasional (Suma’mur, 2009). 
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Dapat disimpulkan bahwa Penyakit Akibat Kerja (PAK) adalah 

penyakit yang diderita pekerja yang diderita baik karena faktor resiko 

kondisi tempat kerja, peralatan kerja, material yang dipakai, proses 

produksi, cara kerja, limbah perusahaan dan hasil produksi.  

3. Faktor Penyebab PAK 

Di tempat kerja terdapat faktor-faktor yang menjadi penyebab 

penyakit akibat kerja sebagai berikut (Suma’mur, 2009): 

1. Faktor fisis, seperti: 

a. Suara yang dapat mengakibatkan tuli akibat kerja 

b. Radiasi sinar rontgen atau sinar radioaktif, yang 

menyebabkan antara lain penyakit susunan darah dan 

kelainan kulit. Radiasi sinar infra merah dapat 

mengakibatkan katarak (cataract) pada lensa mata, 

sedangkan sinar ultra violet menjadi sebab konjungtivitis 

fotoelektrika (conjunctivitis photoelectrica) 

c. Suhu yang terlalu tinggi menyebabkan heat stroke (pukulan 

panas), kejang panas (heat cramps) atau hiperpireksia 

(hyperpyrexia), sedangkan suhu terlalu rendah dapat 

menimbulkan frostbite 

d. Tekanan udara tinggi menyebabkan penyakit kaison 

(caisson disease)  

e. Penerangan lampu yang buruk dapat menyebabkan kelainan 

pada indera penglihatan atau kesilauan yang memudahkan 

terjadinya kecelakaan 
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2. Faktor kimiawi, yaitu antara lain: 

a. Debu yang menyebabkan pnemokoniosis (pneumoconiosis), 

diantaranya silikosis, asbestosis dan lain-lain  

b. Uap yang diantaranya menyebabkan demam uap logam 

(metal fume fever), dermatosis (penyakit kulit) akibat kerja,  

atau keracunan oleh zat toksis uap formaldehida 

c. Gas, misalnya keracunan oleh CO, H2S dan lainnya  

d. Larutan zat kimia yang menyebabkan iritasi pada kulit 

e. Awan atau kabut, misalnya racun serangga (insecticides), 

racun jamur dan lainnya yang menimbulkan keracunan. 

3. Faktor biologis, misalnya bibit penyakit antraks atau brusella 

(brucella) yang menyebabkan penyakit akibat kerja pada 

pekerja penyamak kulit 

4. Faktor fisiologis/ergonomis, yaitu antara lain kesalahan 

konstruksi mesin, sikap badan yang tidak benar dalam 

melakukan pekerjaan dan  lain-lain yang dapat menimbulkan  

kelelahan fisik dan gangguan kesehatan bahkan lambat laun 

dapat terjadi perubahan fisik tubuh pekerja atau kecacatan 

5. Faktor mental-psikologis yang terlihat misalnya pada hubungan  

kerja atau hubungan industrial yang tidak baik, misalnya 

dengan timbulnya depresi atau penyakit psikosomatis 

Untuk mengetahui dan mewaspadai kemungkinan bahaya di 

lingkungan kerja, dapat dilakukan tiga langkah utama seperti di bawah ini 

(Buchari, 2007): 
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1. Pengenalan lingkungan kerja 

Pengenalan lingkungan kerja dapat dilakukan dengan cara 

melihat dan mengenal (walk through inspection). 

2. Evaluasi lingkungan kerja 

Melakukan penliaian dan besarnya potensi-potensi bahaya yang 

mungkin timbul. 

3. Pengendalian lingkungan kerja 

Dapat dilakukan upaya dengan mengurangi dan menghilangkan 

pemajanan atau paparan dari zat-zat berbahaya di lingkungan 

kerja. Pengendalian yang adekuat sangat membantu dalam 

mencegah efek kesehatan yang merugikan. 

B. Ergonomi 

1. Definisi Ergonomi 

Menurut Budiono (2003) dalam Agustin (2013) istilah ergonomi 

berasal dari bahasa Yunani “Ergon” yang artinya kerja dan “Nomos” yang 

berarti peraturan atau hukum. Jadi secara harfiah ergonomik berarti ilmu 

aturan tentang kerja. Sedangkan menurut ILO, ergonomik adalah 

penerapan ilmu biologi manusia sejalan dengan ilmu rekayasa untuk 

mencapai penyesuaian bersama antara pekerjaan dan manusia secara 

optimal dengan tujuan agar bermanfaat demi efisiensi dan kesejahteraan 

(Anies, 2005). 

 Ergonomi adalah ilmu, seni dan penerapan teknologi untuk 

menyerasikan atau menyeimbangkan antara segala fasilitas yang 

digunakan baik dalam beraktivitas maupun istirahat dengan kemampuan 
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dan keterbatasan manusia baik fisik maupun mental sehingga kualitas 

hidup secara keseluruhan menjadi lebih baik (Tarwaka dkk., 2004). 

Ergonomi berkenaan pula dengan optimasi, efisiensi, kesehatan, 

keselamatan dan kenyamanan manusia di tempat kerja, di rumah dan 

tempat rekreasi. Di dalam ergonomi dibutuhkan studi tentang sistem 

dimana manusia, fasilitas kerja dan lingkungannya saling berinteraksi 

dengan tujuan utama yaitu menyesuaikan suasana kerja dengan 

manusianya (Agustin, 2013). 

 Apabila ingin meningkatkan kemampuan manusia untuk 

melakukan tugas, maka beberapa hal di sekitar lingkungan alam manusia 

seperti peralatan, lingkungan fisik, posisi gerak (posisi kerja) perlu direvisi 

atau dimodifikasi atau redesain atau didesain disesuaikan dengan 

kemampuan dan keterbatasan manusia. Dengan kemampuan tubuh yang 

meningkat secara optimal, maka tugas kerja yang dapat diselesaikan juga 

akan meningkat. Sebaliknya, apabila lingkungan alam sekitar termasuk 

peralatan yang tidak sesuai dengan kemampuan alamiah tubuh manusia, 

maka akan menyebabkan penggunaan energi yang boros dalam tubuh, 

cepat merasa lelah, hasil pekerjaan yang tidak optimal, dan dapat 

menyebabkan kecelakaan (Tarwaka dkk., 2004). 

2. Prinsip Ergonomi 

 Prinsip dasar ergonomi dimaksudkan untuk pedoman mengenai 

ergonomi apabila keadaan sudah berubah, seperti kemajuan teknologi dan 

perubahan pada ilmu lainnya yang berkaitan dengan ergonomi. ILO 

menyatakan bahwa dengan menerapkan prinsip ergonomic maka masalah 
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yang ada di tempat kerja dapat diselesaikan atau dicegah. Dengan sedikit 

perubahan pada desain peralatan dan tempat kerja atau jenis pekerjaan, 

maka terjadi peningkatan yang signifikan terhadap kenyamanan, 

kesehatan, keselamatan dan produktivitas pekerja. 

 Prinsip ergonomi menurut ILO (dalam Anies, 2005) yakni 

mengenai desain kerja yang lebih ergonomis untuk mengurangi beban 

kerja ketika melakukan pekerjaannya. Prinsip-prinsip ergonomi tersebut 

antara lain adalah: 

a. Bekerja dengan posisi yang netral atau normal, tidak melakukan 

postur janggal seperti membungkuk, menunduk atau meraih benda 

yang jauh. Oleh sebab itu, diperlukan desain yang baik agar posisi 

yang janggal dapat diminimalisisr, seperti desain meja kerja yang 

lebih dekat dengan pekerja pada pekerjaan yang membutuhkan 

ketelitian, pelatihan mengenai teknik mengangkat benda yang tepat 

dan peletakan peralatan kerja yang mudah dijangkau pekerja. 

b. Mengurangi beban yang berlebihan saat bekerja dengan melakukan 

pengaturan rotasi waktu kerja agar pekerja tidak melakukan 

gerakan berulang dimana membutuhkan otot yang sama dalam 

jangka waktu yang lama serta menyebabkan kejenuhan. 

Mengurangi beban kerja juga dapat dilakukan dengan mengatur 

frekuensi pekerja mengangkat benda dan jarak yang ditempuhnya. 

Bekerja dengan posisi berdiri sebaiknya dikurangi, posisi duduk 

ketika bekerja lebih baik karena mengurangi kelelahan posisi 

berdiri. 
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c. Pada pekerjaan merakit, material sebaiknya ditempatkan pada 

posisi otot pekerja yang paling kuat untuk melakukan pekerjaan 

serta peralatan kerja yang tidak nyaman dan menyebabkan cidera 

sebaiknya dimodifikasi atau diganti.  

Sedangkan prinsip ergonomic menurut Macleod (1999) dirangkum 

dalam dua belas prinsip ergonomi sebagai berikut: 

1. Bekerja dalam posisi atau postur normal 

2. Mengurangi beban berlebihan 

3. Menempatkan peralatan agar selalu berada dalam jangkauan 

4. Bekerja sesuai dengan ketinggian dimensi tubuh 

5. Mengurangi gerakan berulang dan berlebihan 

6. Minimalisasi gerakan statis 

7. Minimalisasikan titik beban 

8. Mencakup jarak ruang 

9. Menciptakan lingkungan kerja yang nyaman (tidak bising, suhu 

lingkungan normal, pencahayaan yang baik) 

10. Melakukan gerakan, olahraga dan peregangan saat bekerja 

11. Membuat agar display dan contoh mudah dimengerti 

12. Mengurangi stress 

3. 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.  
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Secara umum tujuan ergonomi adalah : 

a. Meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental melalui upaya 

pencegahan cidera dan penyakit akibat kerja, menurunkan beban 

fisik dan mental, mengupayakan promosi dan kepuasan kerja. 

b. 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. 

c. Menciptakan keseimbangan rasional antara berbagai aspek yaitu 

aspek teknis, ekonomis, antropologis dan budaya dari setiap sistem 

kerja yang dilakukan sehingga tercipta kualitas kerja hidup yang 

tinggi (Tarwaka dkk., 2004). 

Menurut Nurmianto (2004), peranan penerapan ergonomi adalah 

sebagai berikut: 

a. Aktivitas rancang bangun (desain) ataupun rancang ulang (re-

desain). Hal ini dapat meliputi perangkat keras seperti misalnya 

perkakas kerja (tools), bangku kerja (benches), platform, kursi, 

pegangan alat kerja (workholders), sistem pengendali 

(controls), alat peraga  (displays), jalan/lorong (access ways), 

pintu (doors), jendela (windows) dan lain-lain.   

b. Desain pekerjaan pada suatu organisasi. Misalnya: penentuan 

jumlah jam istirahat, pemilihan jadwal pergantian waktu kerja 

(shift kerja), meningkatkan variasi pekerjaan dan lain-lain. 
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c. Meningkatkan faktor keselamatan dan kesehatan kerja. 

Misalnya: desain suatu sistem kerja untuk mengurangi rasa 

nyeri dan ngilu pada sistem kerangka dan otot manusia, desain 

stasiun kerja untuk alat peraga visual (visual display unit  

station). Hal itu adalah untuk mengurangi ketidaknyamanan 

visual dan postur kerja, desain suatu perkakas kerja (handtools) 

untuk mengurangi kelelahan kerja, desain suatu peletakan 

instrumen dan sistem pengendalian agar didapat optimasi 

dalam proses transfer informasi dan lain-lain. 

 Tujuan utama ergonomi adalah untuk mencapai suatu hubungan 

yang optimal antara manusia dan lingkungan kerjanya. Untuk itu jika 

seorang pekerja dituntut untuk melakukan pekerjaannya seefisien 

mungkin, maka pekerja tersebut juga harus mendapat perlindungan dari 

faktor-faktor bahaya di lingkungan kerja baik fisik, biologi, maupun 

tekanan psikologis yang mungkin timbul (Tayyari & Smith, 1997). 

4. Manfaat Ergonomi 

 Manfaat pelaksanaan ergonomi adalah sebagai berikut (Tarwaka 

dkk., 2004): 

a. Menurunnya angka kesakitan akibat kerja 

b. Menurunnya kecelakaan akibat kerja 

c. Biaya pengobatan dan kompensasi berkurang 

d. Produktivitas membaik 

e. Alur kerja bertambah baik 

f. Rasa aman karena bebas dari gangguan cidera 
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g. Kepuasan kerja meningkat  

C. Sikap Kerja 

1. Definisi Sikap Kerja 

 Sikap kerja merupakan penilaian kesesuaian antara alat kerja yang 

digunakan oleh pekerja dalam bekerja dengan ukuran antropometri pekerja 

dengan ukuran-ukuran yang telah ditentukan (Budiono dalam Agustin, 

2013). Sikap kerja adalah tindakan yang akan diambil pekerja dan segala 

sesuatu yang harus dilakukan pekerja tersebut yang hasilnya sebanding 

dengan usaha yang dilakukan (Sada dalam Purwanto, 2008). 

 Sikap kerja juga diartikan sebagai kecenderungan pikiran dan 

perasaan puas atau tidak puas terhadap  pekerjaannya (Aniek dalam 

Purwanto, 2008). Kemudian pada saat bekerja perlu diperhatikan postur 

tubuh dalam keadaan seimbang agar dapat bekerja dengan nyaman dan 

tahan lama (Merulalia, 2010). Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat 

dikatakan sikap kerja adalah proses kerja yang sesuai ditentukan oleh 

anatomi tubuh dan ukuran peralatan yang digunakan pada saat bekerja. 

 Sikap tubuh merupakan faktor resiko ditempat kerja. Manusia di 

muka bumi ini untuk dapat makan harus bekerja, sikap tubuh saat 

melakukan setiap pekerjaan dapat berpengaruh terhadap keberhasilan 

suatu pekerjaan, mari kita mempelajari bagaimana sikap kerja yang efektif 

untuk menghasilkan produk yang maksimal. Sikap tubuh dalam bekerja 

berhubungan dengan tempat duduk, meja kerja dan luas pandangan. Untuk 

merencanakan tempat kerja dan perlengkapannya diperlukan ukuran-



19 
 

ukuran tubuh yang menjamin sikap tubuh paling alamiah dan 

memungkinkan dilakukannya gerakan-gerakan yang dibutuhkan. 

 Untuk menerapkan sikap kerja di dalam ergonomi maka ada 

beberapa persyaratan yang harus dilaksanakan antara lain: 

a) Posisi duduk atau bekerja dengan duduk, ada beberapa persyaratan: 

 Terasa nyaman selama melaksanakan pekerjaannya 

 Tidak menimbulkan gangguan psikologis 

 Dapat melakukan pekerjaannya dengan baik dan memuaskan 

b) Posisi bekerja dengan berdiri: 

Berdiri dengan posisi yang benar dengan tulang punggung yang lurus 

dan bobot badan terbagi rata pada kedua tungkai. 

2. Sikap Tubuh dalam Bekerja 

 Sikap tubuh dalam pekerjaan sangat dipengaruhi oleh bentuk, 

susunan, ukuran dan tata letak peralatan, penempatan alat-alat petunjuk, 

cara-cara memperlakukan peralatan seperti macam gerak, arah dan 

kekuatan (Anies, 2005). Sikap dan posisi kerja yang tidak benar atau tidak 

ergonomis (seperti jongkok, membungkuk) akan menimbulkan nyeri otot 

dan punggung serta gangguan fungsi dan bentuk otot (Depkes RI, 2007). 

 Sikap kerja yang tidak ergonomis dapat menyebabkan kelelahan 

dan cedera pada otot. Sikap kerja yang tidak alamiah adalah sikap kerja 

yang menyebabkan posisi bagian tubuh bergerak menjauhi posisi alamiah. 

Misalkan saat melakukan pergerakan tangan terangkat, maka semakin 

menjauh bagian tubuh dari pusat gravitasi tubuh maka semakin tinggi pula 

resiko terjadinya keluhan otot skeletal (Tarwaka, dkk., 2004). 
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 Ada beberapa hal yang harus diperhatikan berkaitan dengan sikap 

tubuh dalam melakukan pekerjaan, yaitu: 

1) Semua pekerjaan hendaknya dalam sikap duduk atau sikap berdiri 

secara bergantian. 

2) Semua sikap tubuh yang tidak alami harus dihindarkan. Seandainya hal 

ini tidak memungkinkan, hendaknya diusahakan agar beban statik 

diperkecil. 

3) 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 (paha). Hal ini dimaksudkan untuk 

mencegah terjadinya gangguan sirkulasi darah dan sensibilitas pada 

paha, mencegah keluhan kesemutan yang dapat mengganggu aktivitas 

(Anies, 2005).  

3. Macam Sikap Kerja 

 Posisi tubuh dalam bekerja sangat ditentukan oleh jenis pekerjaan 

yang dilakukan. Masing-masing sikap kerja mempunyai pengaruh yang 

berbeda-beda terhadap tubuh. Secara garis besar terdapat dua macam sikap 

tubuh dalam bekerja: 

a. Sikap Kerja Duduk 

 Menurut Nurmianto (1998) dalam Hastuti (2009) sikap duduk 

membutuhkan sedikit energi dibandingkan dengan posisi berdiri, 

karena dapat mengurangi besarnya beban otot statis pada kaki. Tenaga 
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kerja yang bekerja pada posisi duduk memerlukan waktu istirahat lebih 

pendek dan secara potensial lebih produktif. 

 Sikap duduk yang paling baik dari sudut otot adalah sedikit 

membungkuk. Namun dari sudut tulang lebih baik tegak, agar 

punggung tidak bungkuk dan otot perut tidak lemas, untuk itu 

dianjurkan memiliki sikap duduk yang tegak, diselingi istirahat dengan 

sedikit membungkuk (Anies, 2005). Sesuai dengan bentuk alamiah 

kurva tulang belakang, maka sikap kerja duduk yang paling baik 

adalah sedikit lordose pada pinggang dan sedikit kifose pada 

punggung. Dengan posisi seperti ini pengaruh buruk pada tulang 

belakang terutama pada lumbosacral dapat dikurangi. Hal ini dapat 

dicapai dengan penggunaan kursi dengan sandaran pinggang yang 

sesuai dengan bentuk anatomis alami tulang belakang (Kuntodi, 2008). 

 Sikap kerja duduk dalam waktu lama tanpa adanya penyesuaian 

bias menyebabkan melembeknya otot-otot perut, melengkungnya 

tulang belakang dan gangguan pada organ pernapasan dan pencernaan 

(Kuntodi, 2008). Duduk dalam waktu yang lama akan menimbulkan 

kejenuhan dan kelelahan, karena saat berdiri tegak berat beban yang 

dipengaruhi oleh gravitasi bekerja pada garis lurus vertikal melalui 

pusat tubuh yang ditahan oleh tulang belakang dan diproyeksikan ke 

kedua kaki. Dengan demikiaan pusat titik berat tubuh berada di depan 

tulang belakang, akibatnya terjadi momen gaya yang menyebabkan 

tubuh cenderung jatuh ke depan (Purwanto dkk., 2004). 
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 Keadaan yang sama pada posisi duduk tegak, berat badan 

diproyeksikan ketulang belakang bagian bawah lebih besar 

dibandingkan pada saat berdiri, sehingga dibutuhkan suatu tempat 

duduk yang ergonomis. Namun hal ini belum cukup untuk menjaga 

keseimbangan tubuh. Secara teoritis alas kaki dan punggung harus 

ditopang atau paling tidak bersentuhan pada permukaan bidang yang 

sesuai. Oleh karena itu perlu diperhatikan bahwa posisi duduk yang 

benar adalah posisi duduk yang alami (terutama dalam posisi tegak), 

karena dapat konsumsi energy rendah, aliran darah lancar dan tekanan 

antar ruas tulang punggung dapat dikurangi (Purwanto dkk., 2004). 

 Tetapi apabila  posisi  duduk  saat  bekerja  keliru,  maka  akan  

menyebabkan berbagai masalah terutama yang berhubungan dengan 

tulang belakang. Karena tekanan pada tulang belakang akan meningkat 

pada saat duduk, bila dibandingkan dengan saat berdiri maupun 

berbaring. Jika tekanan tersebut diasumsikan sekitar 100%, maka 

besarnya tekanan pada posisi duduk yang tegang (erect posture) adalah 

140% dan posisi duduk membungkuk ke depan tekanannya adalah 

190%. Sikap duduk yang tegang lebih banyak memerlukan aktivitas 

otot atau urat syaraf belakang daripada sikap duduk yang condong 

kedepan (Purwanto dkk., 2004). Arah penglihatan untuk pekerjaan 

duduk 32º-44º kebawah. Arah penglihatan ini sesuai dengan sikap 

kepala yang istirahat, sehingga tidak mudah lelah (Anies, 2005). 

 Menurut Tayyari dan Smith (1997) dalam Hastuti (2009) 

Keuntungan dari sikap kerja duduk jika dibandingkan dengan sikap 
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kerja berdiri adalah menghilangkan tumpuan berat badan pada kaki, 

memungkinkan tubuh menghindari sikap yang tidak alamiah, 

kurangnya penggunaan energi sehingga bisa mengurangi atau 

memperlambat terjadinya kelelahan, kurangnya tingkat keperluan 

sirkulasi darah, memberikan kestabilan lebih besar pada pekerjaan-

pekerjaan yang membutuhkan ketepatan dan ketelitian, memungkinkan 

pengoperasian alat kendali kaki dengan lebih mudah, tepat dan aman 

dalam posisi tubuh yang tetap baik. Sedangkan menurut Tarwaka, dkk 

(2004) posisi duduk dapat membantu tenaga kerja untuk lebih 

menstabilkan posisinya dalam pelaksanaan tugas yang membutuhkan 

ketelitian tinggi. Untuk menilai tepat tidaknya kursi, perlu dipelajari 

keluhan tenaga kerja yang meliputi: (1) keluhan kepala, (2) keluhan 

pinggang, (3) keluhan bokong, (4) keluhan lengan dan tangan, (5) 

keluhan leher dan bahu, (6) keluhan lutut dan kaki, (7) keluhan paha. 

Sikap kerja duduk yang salah atau tidak ergonomi dapat menyebabkan 

kelelahan atau cidera otot (Agustin, 2013). 

Gambar 2.1 Posisi duduk 

Sumber: Tarwaka, dkk., 2004 
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b. Sikap Kerja Berdiri 

 Sikap berdiri merupakan sikap siaga baik fisik maupun mental, 

sehingga aktivitas kerja yang dilakukan lebih cepat, kuat dan teliti. 

Pada dasarnya posisi berdiri lebih melelahkan daripada duduk dan 

energi yang dikeluarkan untuk berdiri lebih banyak 10-15% (Agustin, 

2013). 

 Posisi berdiri merupakan sikap kerja yang posisi tulang belakang 

vertikal dan berat badan tertumpu secara seimbang pada dua kaki. 

Bekerja dengan posisi berdiri terus menerus sangat mungkin akan 

terjadi penumpukan darah dan berbagai cairan tubuh pada kaki dan hal 

ini akan bertambah bila berbagai bentuk dan ukuran sepatu yang tidak 

sesuai. Sikap kerja berdiri dapat menimbulkan keluhan subjektif dan 

juga kelelahan bila sikap kerja ini tidak dilakukan bergantian dengan 

sikap kerja duduk (Tarwaka, dkk., 2004). 

 
Gambar 2.2 Posisi Berdiri 

Sumber: Tarwaka, dkk., 2004 
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4. Sikap Kerja Alamiah atau Postur Normal 

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 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). 

1. 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. Ketika penggunaan  suatu alat 

tidak ada tekanan pada pergelangan tangan. 

2. Pada leher 

Sikap atau posisi normal leher lurus dan tidak miring atau  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 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. 

4. Pada punggung 

Sikap atau postur normal dari tulang belakang untuk bagian toraks 

adalah kiposis dan untuk bagian lumbal adalah lordosis serta tidak 
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miring ke kiri atau ke kanan. Postur tubuh membungkuk tidak boleh 

lebih dari 20°. 

5. Sikap Kerja Tidak Alamiah atau Postur Janggal 

Sikap kerja tidak alamiah atau postur janggal adalah pergeseran 

dari gerakan tubuh atau anggota gerak yang dilakukan oleh pekerja saat 

melakukan aktifitas dari postur atau posisi normal secara berulang-ulang 

dalam waktu yang relatif lama. Gerakan dan postur janggal ini adalah 

suatu faktor resiko untuk terjadinya gangguan, penyakit dan cedera pada 

sistem musculoskeletal (Baird dalam Merulalia, 2010). 

1. Pada tangan dan pergelangan tangan 

Melakukan pekerjaan dengan memegang benda dengan cara mencubit, 

tekanan pada jari terhadap objek, menggenggam dengan kuat, posisi 

pergelangan tangan yang fleksi atau ekstensi dengan sudut > 45o, serta 

posisi pergelangan tangan yang deviasi selama > 10 detik dan 

frekuensi > 30 menit. 

2. Pada leher 

Membengkokkan leher > 20o terhadap vertikal, menekukkan kepala 

atau menoleh ke samping kiri atau kanan, serta menengadah. 

3. Pada bahu 

Melakukan pekerjaan lengan atas membentuk sudut > 45o ke arah 

samping atau ke arah depan terhadap badan selama lebih dari 10 detik 

dengan frekuensi lebih dari atau sama dengan 2 kali/menit dan beban > 

4,5 kg. 
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4. Pada punggung 

Membungkuk, yaitu punggung dan dada lebih condong ke depan 

membentuk > 20o terhadap garis vertikal. Berputar, yaitu posisi tubuh 

yang berputar ke kanan dan kiri dimana garis vertikal menjadi sumbu 

tanpa memperhitungkan berapa derajat besarnya rotasi yang dilakukan. 

Miring, yaitu setiap deviasi bidang median tubuh dari garis vertikal 

tanpa memperhitungkan besarnya sudut yang dibentuk. Terjadi fleksi 

pada bagian tubuh, biasanya ke depan atau ke samping.  

D. Metode Penilaian Sikap Kerja 

1. Metode Pengukuran RULA (Rappid Upper Limb Assessment) 

Metode pengukuran RULA pertama kali dikembangkan oleh Lynn 

McAtamney dan Nigel Corlett, E pada tahun 1993, seorang ahli ergonomi 

dari Nottingham’s Institute of Occupational Ergonomics England. Metode 

ini mempunyai prinsip dasar hampir sama dengan metode REBA (Rapid 

Entire Body Assesment) dan metode OWAS (Ovako Postur Analysis 

System). Ketiga metode tersebut mempunyai kesamaan yaitu 

mengobservasi segmen tubuh khususnya upper limb  dan hasilnya dalam 

bentuk scoring. Setelah itu, skor final yang diperoleh akan digunakan 

sebagai pertimbangan untuk memberikan saran perbaikan secara tepat. 

Metode pengukuran RULA merupakan suatu metode yang 

menggunakan target postur tubuh untuk mengestimasi terjadinya resiko 

gangguan otot skeletal, khususnya pada anggota tubuh bagian atas (upper 

limb disorders), seperti adanya gerakan repetitif, pekerjaan diperlukan 

kekuatan, aktivitas otot statis pada otot skeletal, dan lain-lain. Penilaian 
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dengan metode RULA ini merupakan penilaian yang sistemtis dan cepat 

terhadap risiko terjadinya gangguan dengan menunjuk bagian anggota 

tubuh pekerja yang mengalami gangguan tersebut. Metode RULA 

merupakan alat untuk melakukan analisisn awal yang mampu menentukan 

seberapa jauh risiko pekerja yang terpengaruh oleh faktor-faktor penyebab 

cidera, yaitu: 

a. Postur tubuh 

b. Kontraksi otot statis 

c. Gerakan repetitif 

d. Pengerahan tenaga dan pembebanan 

Di dalam aplikasi metode RULA, tentunya juga mempunyai 

keterbatasan. Metode ini hanya terfokus pada faktor-faktor risiko terpilih 

yang dievaluasi. RULA tidak mempertimbangkan faktor risiko cedera 

pada keadaan seperti: 

a. Waktu kerja tanpa istirahat 

b. Variasi individual pekerja, seperti : usia, pengalaman, ukuran 

tubuh, kekuatan, dan sejarah kesehatannya. 

c. Faktor lingkungan kerja 

d. Faktor psiko-sosial 

Keterbatasan lain pada metode ini adalah bahwa penilaian postur 

pekerja juga tidak meliputi analisis posisi ibu jari atau jari-jari tersebut ikut 

dihitung. Tidak dilakukan pengukuran waktu, meskipun faktor waktu 
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menjadi penting karena berhubungan dengan kelelahan otot dan kerusakan 

jaringan akibat kontraksi otot (Pangaribuan, 2009). 

Aplikasi metode RULA untuk menilai postur tubuh pekerja dengan 

dibagi menjadi dua kelompok yaitu : 

a. Kelompok A : meliputi lengan atas, lengan bawah, dan pergelangan 

tangan. Setelah dilakukan penilaian termasuk penilaian tambahan 

untuk  beban dan skor aktivitas, hasilnya dimasukkan ke dalam 

tabel A. 

b. Kelompok B : meliputi leher, badan (trunk), dan kaki. Setelah 

dilakukan penilaian termasuk penilaian tambahan untuk  beban dan 

skor aktivitas, hasilnya dimasukkan ke dalam tabel B. 

c. Kemudian menentukan postur kerja yang tidak ergonomis 

berdasarkan perhitungan RULA dan penentuan action level. 

Tabel 2.1 action level RULA 

Level Scoring Action  
1 

1 – 2  
Tidak ada masalah 
dengan postur tubuh 
selama bekerja 

2 

3 – 4  

 Diperlukan 
pemeriksaan lebih 
lanjut, dan diperlukan 
adanya perubahan 
untuk perbaikan sikap 
kerja 

3 
5 – 6  

Diperlukan adanya 
pemeriksaan dan 
perbaikan segera 

4 

7+  

Diperlukan adanya 
pemeriksaan dan 
perbaikan secepat 
mungkin 

Sumber : Pangaribuan (2009) 
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Gambar 2.3 RULA Worksheet 

Sember : Hedge (1993) 

2. NBM (Nordic Body Map) 

Menurut Nurjanah (2012) Nordic Body Map merupakan metode 

lanjutan yang dapat digunakan setelah selesai dilakukan observasi dengan 

metode RULA. 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 kuesioner 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 (Tarwaka, 

2010).  

Menurut Nala (1995) dan Hagg (1991) dalam Pangaribuan (2009) 

kerja dengan sikap paksa dapat menimbulkan gangguan pada sistem otot 
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rangka. Pengaruh sikap atau postur kerja terhadap keluhanpada otot rangka 

dapat dilihat pada penelitian yang dibuat oleh Park dan Bae (1997), yang 

melaporkan bahwa 40% pekerja di industri elektronik automobil 

mengalami gangguan pada sistem otot rangka. 

Penilaian NBM menggunakan 4 skala likert, yaitu: 

Tabel 2.2 Definisi operasional penilaian Nordic Body Map, 

Skor Definisi operasional 

1 Tidak ada keluhan atau kenyerian atau tidak ada rasa sakit 
sama sekali (tidak sakit). 

2 Dirasakan ada sedikit rasa keluhan atau kenyerian pada otot 
skeletal (agak sakit) 

3 Adanya keluhan atau kenyerian atau sakit pada otot skeletal 
(sakit) 

4 Keluhan sangat sakit atau sangat nyeri pada otot skeletal 
(sangat sakit) 

Sumber : Tarwaka (2010) 

  

 
Gambar 2.4 Dimensi tubuh Nordic Body Map, 

Sumber : Pangaribuan (2009) 

 



32 
 

E. Neck Pain (Nyeri Leher) 

1. Definisi Neck Pain (Nyeri Leher)  

Secara umum nyeri adalah suatu rasa yang tidak nyaman, baik 

ringan maupun berat. Nyeri didefinisikan sebagai suatu keadaan yang 

mempengaruhi seseorang dan eksistensinya diketahui bila seseorang 

pernah mengalaminya. Menurut International Association for Study of 

Pain (IASP) dalam Prajoto (2006), nyeri adalah pengalaman perasaan 

emosional yang tidak menyenangkan akibat terjadinya kerusakan aktual 

maupun potensial, atau  menggambarkan kondisi terjadinya kerusakan. 

Menurut Engel (1970) menyatakan nyeri sebagai suatu dasar sensasi 

ketidaknyamanan yang  berhubungan dengan tubuh dimanifestasikan 

sebagai penderitaan yang diakibatkan oleh persepsi jiwa yang nyata, 

ancaman atau fantasi luka (Prajoto, 2006). 

Nyeri merupakan suatu kondisi yang lebih dari sekedar sensasi 

tunggal yang disebabkan oleh stimulus tertentu. Nyeri bersifat subjektif 

dan sangat bersifat individual. Stimulus nyeri dapat berupa stimulus yang  

bersifat fisik dan/atau mental, sedangkan kerusakan dapat terjadi pada 

jaringan aktual atau pada fungsi ego seorang individu (Gerwin, 2010). Jadi  

dapat disimpulkan, nyeri adalah suatu perasaan yang tidak nyaman yang 

dirasakan oleh seseorang akibat adanya kerusakan jaringan dan nyeri 

tersebut merupakan suatu pengalaman yang pribadi dan bersifat subjektif 

sehingga rasa nyeri yang dirasakan setiap orang berbeda-beda. 

Nyeri leher (Neck Pain)  merupakan rasa tidak nyaman di sekitar 

leher, sering dikeluhkan dan menjadi alasan pasien datang berobat ke 
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dokter, menurut The International Association for the Study of Pain 

(IASP) nyeri leher merupakan sakit yang dirasakan di daerah yang dibatasi 

oleh  garis nuchal di bagian superior dan dibagain inferiornya dibatasi oleh 

prosesus spinosus torakal satu dan daerah lateral leher,  sedangkan nyeri 

leher non spesifik merupakan nyeri mekanik yang dirasakan diantara 

oksiput dan torakal satu dan otot-otot sekitarnya tanpa penyebab yang 

spesifik (Gupta dkk, 2013). 

Menurut Walker (2012) neck pain (nyeri leher) merupakan salah 

satu gangguan musculoskeletal yang seringkali dialami oleh orang banyak 

nyeri punggung. Berdasarkan letak anatominya, nyeri punggung dapat 

dibedakan menjadi neck pain (nyeri leher), upper back pain (nyeri 

punggung atas), dan lower back pain (nyeri punggung bawah). Definisi 

neck pain dapat dibagi menjadi 4, yaitu berdasarkan letak anatominya, 

neck pain didefinisikan sebagai nyeri yang terletak di region posterior 

tulang servikal, dari superior nuchal line sampai T1 dengan atau tanpa 

penjalaran ke kepala, badan, dan ekstremitas atas (Misailido dkk, 2010). 

Menurut Douglass (2004) dalam Yunus (2015) Kebanyakan neck pain 

tidak dapat ditentukan etiologinya sehingga dapat disebut sebagai 

nonspecific neck pain. Pada beberapa kejadian neck pain dapat dibedakan 

berdasarkan etiologinya, seperti: whiplash-associated neck pain, 

occupational neck pain, dan sports-related neck pain. 
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Gambar 2.5 Regio Leher 

Sumber: Yunus (2015) 

 Berdasarkan keparahan, neck pain dapat dibagi menjadi 

grade I-IV, antara lain : neck pain grade I dengan tanpa gejala maupun 

tanda apapun, neck pain grade II dengan gangguan aktivitas sehrai-hari, 

neck pain grade III dengan tanda neurologic dari compresi saraf, neck 

pain grade IV dengan gangguan struktual. Berdasarkan lama gejala, neck 

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

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

2. Epidemiologi Nyeri Leher 

Estimasi prevalensi tahunan dari setiap nyeri leher di antara orang 

dewasa berkisar antara 12,1% sampai 71,5% dan di antara anak-anak, 

berkisar antara 34,5% sampai 71,5%, dengan perkiraan paling banyak 

prevalensi tahunan antara 30% dan 50%. Selanjutnya, prevalensi sakit 

leher pada periode 12 bulan yang membatasi aktivitas di antara orang 
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dewasa diperkirakan 1,7% dengan kemampuan terbatas bekerja karena 

sakit leher 2.4% aktivitas sosial terbatas karena sakit leher dan 11,5% 

aktivitas terbatas karena sakit leher. Menurut Bovim dkk (2009) dan Guez 

dkk (2009)  dalam (Manchikanti dkk (2009) menunjukkan prevalensi nyeri 

leher secara keseluruhan pada tahun lalu sebesar 34,4% dengan total 

13,8% melaporkan nyeri leher yang berlangsung selama lebih dari 6 bulan. 

Nyeri leher pada 43% populasi dengan lebih banyak wanita daripada pria. 

Mereka juga menunjukkan bahwa rasa sakit kronis, yang didefinisikan 

sebagai nyeri terus menerus selama lebih dari 6 bulan, lebih sering terjadi 

pada wanita (22%) dibandingkan pria (16%). 

Neck pain merupakan keluhan yang dapat terjadi pada banyak 

orang dan tidak melihat umur maupun jenis kelamin. Berdasarkan 

beberapa studi, insidensi neck pain lebih banyak terjadi pada wanita 

dibandingkan pria. Kelompok umur 35-49 tahun juga memiliki 

peningkatan risiko terjadinya neck pain. Berdasarkan letak geografinya, 

neck pain lebih sering terjadi di negara-negara Skandinavia dibandingkan 

dengan negara Eropa lainnya dan Asia (Yunus, 2015). 

Sebuah studi menunjukkan prevalensi nyeri muskuloskeletal pada 

leher di masyarakat selama 1 tahun besarnya 40% dan prevalensi ini lebih 

tinggi pada wanita. Selama 1 tahun, prevalensi nyeri muskuloskeletal di 

daerah leher pada pekerja besarnya berkisar antara 6 - 76% dan prevalensi 

pada wanita ternyata juga lebih tinggi dibandingkan dengan pria. Di 

Kanada, sebanyak 54% dari total penduduk pernah mengalami nyeri 

didaerah leher (Ardiansyah, 2013).  
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3. Anatomi Fisiologi Cervical 

a. Cervical I-VII 

Corpus vertebrae milik columna vertebralis cervical memiliki 

ukuran yang kecil daripada vertebrae lain, kecuali regio coccyx. 

Dibandingkan dengan corpus vertebrae, arcus vertebrae memiliki 

ukuran yang lebih besar (Tortora & Derrickson, 2009). 

 

Gambar 2.6 Regio Cervical 

Sumber : Tortora & Derrickson (2009) 

Vertebrae cervical memiliki sebuah foramen vertebrale dan 

dua buah foramen transversal. Foramen vertebrale milik vertebrae 

cervical adalah yang paling besar diantara yang lainnya karena 

bertugas melindungi pembesaran corda spinalis di regio cervical. 

Setiap prosessus transverses memiliki foramen transverses yang 

dilewati oleh arteri dan vena vertebralis, dan serat saraf. 

Vertebrae C1 cervical disebut juga dengan atlas karena 

merupakan vertebrae yang menopang tulang tengkorak. Atlas memiliki 

dua arkus yang berada pada sisi anterior dan posterior sehingga tidak 
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memiliki processus spinosus. Di samping itu, atlas jua tidak memiliki 

corpus vertebrae. Pada bagian lateralnya terdapat massa yang disebut 

lateral masses. Bagian superior lateral masses ini merupakan sendi 

facet superior yang berbentuk konkav sebagai tempat yang 

berhubungan dengan tulang occipital. Hubungan tersebut membentuk 

sendi atalanto-occipital sehingga dapat membuat kepala bergerak 

bebas. Bagian inferior lateral masses merupakan sendi facet inferior 

yang berhubungan dengan cervical kedua vertebrae. 

Gambar 2.7 C1 (atlas) 

Sumber : Tortora & Derrickson (2009) 

C2 cervical disebut juga dengan axis. Berbeda dengan C1, C2 

memiiki corpus vertebrae. Processus adontoid berjalan kea rah 

superior melewati bagian anterior foramen vertebrae dari atlas 

sehingga terbentuk sendi pivot. Hal tersebut membuat kita dapat 

memutar kepala ke arah kanan dan kiri. Sendi pivot tersebut disebut 

sebagai sendi atlanto-axial (Tortora & Derrickson, 2009). 
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Gambar 2.8 C2 (axis) 

Sumber : Tortora & Derrickson (2009) 

C3-C6 berbentuk seperti vertebrae pada umumnya seperti yang 

telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. C7 disebut juga sebagai 

vertebrae prominens karena memiliki pocessus spinosus yang besar 

sehingga dapat terlihat dan teraba pada pangkal leher (Tortora & 

Derrickson, 2009). 

 

Gambar 2.9 Vertebrae cervical pada umumnya 

Sumber : Tortora & Derrickson (2009) 

Selain ruas-ruas tulang belakang, punggung juga tersusun atas 

otot dan ligament (sejenis otot). Otot dan ligamen tersebut melekat dan 
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membungkus tulang belakang menjadi satu kesatuan yang kokoh  

tetapi lentur dapat bergerak ke depan, belakang, samping dan berputar 

(Netter, 2003). 

b. Ligamentum 

1. Ligamentum longitudinal anterior  

Ligamentum longitudinal anterior merupakan suatu serabut 

yang membentuk pita lebar dan tebal serta kuat, yang melekat pada 

bagian corpus vertebra, dimulai dari sebelah anterior corpus 

vertebrae cervicalis II (yang meluas ke kepala pada os occipitale 

pars basilaris dan tuberculum anterior atlantis) dan memanjang ke 

bawah sampai bagian atas depan fascies pelvina os sacrum. 

Ligamen longitudinal anterior ini lebih tebal pada bagian depan 

corpus karena mengisi kecekungan corpus. Ligamen longitudinal 

anterior ini berfungsi untuk membatasi gerakan extensi columna 

vertebralis. Dimana daerah lumbal akibat berat tubuh akan 

mengalami penambahan lengkungan pada vertebra columna 

didaerah lumbal (Syaifuddin, 2003). 

2. Ligamentum longitudinal posterior 

Ligamentum longitudinal posterior berada pada permukaan 

posterior corpus vertebrae sehingga dia berada di sebelah depan 

canalis vertebralis. Ligamentum ini melekat pada corpus vertebra 

servikal II dan memanjang kebawah os sacrum. Ligamentum ini 

diatas discus intervertebralis diantara kedua vertebra yang 

berbatasan akan melebar, sedangkan dibelakang corpus vertebra 
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akan menyempit sehingga akan membentuk rigi. Ligamentum ini 

berfungsi seperti ligamentum-ligamentum lain pada bagian 

posterior vertebra colum, yaitu membatasi gerakan ke arah fleksi 

dan membantu memfiksasi dan memegang dalam posisi yang betul 

dari suatu posisis reduksi ke arah hyperextensi, terutama pada 

daerah thorakal.  

3. Ligamentum intertransversum 

Ligamentum intertransversarium melekat antara processus 

transversus dua vertebra yang berdekatan. Ligamentum ini 

berfungsi mengunci persendian sehingga membentuk membuat 

stabilnya persendiaan.  

4. Ligamentum flavum 

Ligamentum flavum merupakan suatu jaringan elastis dan 

berwarna kuning, berbentuk pita yang melekat mulai dari 

permukaan anterior tepi bawah suatu lamina, kemudian 

memanjang ke bawah melekat pada bagian atas permukaan 

posterior lamina yang berikutnya. Ligamentum flavum ini di 

daerah servikal tipis akan tetapi di daerah thorakal ligamentum ini 

agak tebal. Ligamentum ini akan menutup foramen intervertebral 

untuk lewatnya arteri, vena serta nervus intervertebral. Adapun 

fungsi ligamentum ini adalah untuk memperkuat hubungan antara 

vertebra yang berbatasan. 
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5. Ligamentum interspinale 

Ligamentum interspinale merupakan suatu membran yang 

tipis melekat pada tepi bawah processus suatu vertebra menuju ke 

tepi atas processus vertebra yang berikutnya. Ligamentum ini 

berhubunganm dengan ligamentum supra spinosus dan ligamentum 

ini didaerah lumbal semakin sempit. 

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, fungsi rotasi, lateral flexi, kontraksi 

bilateral mengangkat kepala dan membantu pernapasan bila kepal 

difixasi inervasi nervus accessorius dan plexus servikal (C1 dan  C2) 

(Daniel dan Wibowo, 2005). 

 
Gambar 2.10 Otot sternocleidomastoideus 

Sumber: Daniel, 2005 
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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 

anterior, inervasi plexus brachialis (C5-C7) dan berfungsi menarik 

costa I, menekuk leher ke latero anterior dan menekuk leher ke 

anterior. Yang kedua  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 dan Wibowo, 2005). 

 
Gambar 2.11 Otot Scaleni 

Sumber: Daniel, 2005 
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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 servikal, insersio pada 

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) 

(Daniel dan Wibowo, 2005).  

 
Gambar 2.12 Otot Trapezius 

Sumber: Daniel, 2005 
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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 bagu ke belakang (Daniel dan Wibowo, 2005).  

 
Gambar 2.13 Otot Levator Scapula   

Sumber: 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). 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 
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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 dan Wibowo, 2005).  

 
Gambar 2.14 Otot Longus Colli  

Sumber: 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) (Daniel dan Wibowo, 

2005).   

 
Gambar 2.15 Otot Longus Capitis  

Sumber: Daniel, 2005 
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4. Kinesiologi 

Disusun oleh 3 sendi penyusun yaitu atlanto-occipital joint (C0-

C1), atlanto-axial joint (C1-C2)  dan vertebra joints (C2-C7). Regio ini 

merupakan regio yang paling sering bergerak dari seluruh bagian tulang 

vertebra.  Hal itu dapat terlihat dari peranannya yaitu  untuk mengatur 

sendi dan memfasilitasi posisi dari kepala, termasuk penglihatan (vision), 

pendengaran, penciuman dan  keseimbangan tubuh.  Adapun gerakan yang  

dihasilkan pada regio ini yaitu fleksi-ektensi, rotasi dan lateral fleksi 

cervical (Neuman, 2002).   

a. Atlanto-occipital  Joint (C0-C1) 

tlanto-occipital  Joint  berperan dalam gerakan  fleksi ekstensi dan 

lateral fleksi cervical. Arthrokinematika pada gerakan fleksi  condylus 

yang conveks akan  slide ke arah belakang terhadap facet articularis 

yang concaf sebesar 10 derajat.  Sedangkan pada gerakan  ekstensi 

condylus yang conveks akan slide ke arah depan terhadap facet 

articularis yang concaf sebesar 17derajat. 

Pada gerakan  lateral fleksi cervical akan terjadi roll dari sisi-sisi 

pada jumlah yang kecil pada condylis occipital yang conveks terhadap 

facet articularis(atlas) yang concaf sebesar 5derajat. 

b. Atlanto-axial Joint (C1-C2) 

Gerakan utama pada atlanto-axial joint adalah gerakan rotasi 

cervical ditambah dengan gerakan fleksi dan ekstensi.  Pada gerakan 

fleksi akan  terjadi gerakan pivot kedepan dan sedikit berputar pada 

atlas  terhadap axis (C2) sebesar 15 derajat sedangkan pada gerakan 
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ekstensi gerakan pivot  kebelakang  dan sedikit berputar pada atlas 

terhadap axis (C2).  

Gerakan rotasi pada sendi ini sebesar 45 derajat dimana atlas yang 

berbentuk cincin akan berputar disekitar procesus odonthoid bagian 

procesus articularis inferior atlas yang sedikit concaf akan slide dengan 

arah sirkuler (melingkar) terhadap procesus articularis superior axis. 

c. Vertebra joints (C2-C7) 

Pada vertebra joint terjadi gerakan fleksi-ekstensi, rotasi dan lateral 

fleksi cervical. Pada gerakan fleksi permukaan procesus articularis 

inferior vertebra superior yang berbentuk concaf akan slide ke arah atas 

dan depan terhadap procesus articularis superior vertebra inferior 

sebesar 40 derajat, sedangkan pada gerakan ekstensi permukaan 

procesus articularis inferior vertebra superior yang berbentuk concaf 

akan slide ke arah bawah dan belakang terhadap procesus articularis 

superior vertebra inferior sebesar 70 derajat. 

Pada gerakan rotasi akan terjadi slide pada procesus articularis 

inferior vertebra superior ke arah belakang dan bawah pada ipsilateral 

arah rotasi dan akan terjadi slide ke arah depan atas pada sisi 

contralateral terhadap procesus articularis superior vertebra inferior 

sebesar 45 derajat. 

Gerakan lateral fleksi cervical, procesus articularis inferior 

vertebra superior pada sisi ipsilateral slide ke arah bawah dan sedikit 

ke belakang dan pada sisi contralateral akan slide ke arah atas dan 

sedikit kedepan sebesar 35 derajat. Inlinasi pada bentuk facet joint akan 
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menghasilkan gerakan coupling yang searah dimana selama gerakan 

rotasi akan disertai dengan lateral fleksi yang juga searah. Mekanisme 

gerakan lateral fleksi ditunjukan seperti gambar 2.16 dibawah ini.  

 
Gambar 2.16 Gerakan Lateral Fleksi Leher  

Sumber: Neumann, 2002 

  

5. Faktor Resiko Nyeri Leher 

Berbagai faktor dapat berkontribusi untuk nyeri leher: termasuk 

fisik dan faktor biomekanik, faktor psikososial, individu dan pribadi (Cote 

dkk., 2016). 

1. Faktor Lingkungan kerja:  

a. Tata letak ruang kerja yang buruk, membuat karyawan bekerja di 

posisi yang tidak ergonomis serta desain alat dan mesin yang 

kurang baik.  

b. Suhu ruangan yang terlalu panas atau terlalu dingin.  

c. Pencahayaan yang buruk.  

d. Tingkat kebisingan yang tinggi, menyebabkan tubuh tegang. 

 Jenis pekerjaan juga menentukan kejadian nyeri leher: pekerjaan 

kantoran atau di luar kantoran dengan sikap monoton dan dengan postur 

atau posisi yang salah dan berulang meningkatkan risiko nyeri leher. 
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2) Faktor Individu 

a. Umur: memainkan peran penting dalam pengembangan masalah 

kesehatan dan pemahaman kesehatan kerja.  

b. Jenis kelamin: kapasitas dan ketahan fisik pekerja berbeda antara 

perempuan dan laki-laki.  

c. Tingkat pendidikan: penilaian informasi pekerja tentang aplikasi 

pekerjaan dengan cara yang sehat, kurangnya pengalaman, 

pelatihan akan meningkatkan risiko kecelakaan atau masalah 

kesehatan akibat kerja.  

d. Posisi kerja: postur statis, lama duduk, postur tubuh yang buruk 

dan gerakan berulang dalam jangka waktu yang lama. Semua 

faktor ini dapat bertindak secara terpisah tetapi resikonya lebih 

besar jika beberapa faktor resiko terlibat (Tulaar, 2008). 

 Berdasarkan analisa dari kuorinka et al, 1995 dalam Osni (2012) 

faktor-faktor resiko yang dapat mempengaruhi neck pain non specific 

dapat disebabkan oleh physical factors dan phsycosocial/work 

organizational factors. 

a) Physical factors  

a. Job/Task Characteristic 

 Dalam melakukan pekerjaan, kapasitas otot pada tubuh 

pekerja sangat berhubungan erat dengan karakteristik 

pekerjaannya. Pekerjaan yang memaksakan atau melebihi dari 

kapasitas otot seseorang akan menyebabkan timbulnya cidera 

dan kesakitan yang sangat serius bahkan dapat mengalami 



50 
 

kelumouhan pada otot tubuh pekerja. Ada dua jenis pekerjaan 

yang ada di tempat kerja, yaitu: 

i. Pekerjaan statis  

 Pekerjaan statis adalah pekerjaan yang dilakukan 

dalam keadaan diam. Dimana tidak terjadinya perubahan 

posisi tubuh dalam melakukan pekerjaannya. Posisi 

diam/tetap dalam jangka waktu lama ketika melakukan 

pekerjaan dapat menyebabkan ketidakefektifan pekerjaan 

dan sakit pada pekerja setelah bekerja. 33 Studi yang 

dilakukan dibeberapa industry untuk mencari hubungan 

antara postur statis dengan kejadian musculoskeletal 

disorders (MSDs) leher dan bahu dan terdapat 23 studi 

menyatakan bahwa pada postur statis dan MSDs leher/bahu 

yang dapat menyebabkan nyeri leher non spesifik 

mempunyai hubungan yang signifikan. 

ii. Pekerjaan Dinamis 

 Pekerjaan dinamis adalah pekerjaan yang dilakukan 

dalam keadaan bergerak dan selalu melakukan perubahan 

posisi tubuh. Meskipun pergerakan tubuh sangat penting 

dalam mencegah masalah pekerjaan statis dan mengurangi 

resiko stress akibat kerja dengan postur yang diam/tetap. 

Pekerjaan seperti mengangkat, membawa, mendorong dan 

menarik beban merupakan bentuk pekerjaan dinamis yang 

ternyata juga memiliki resiko ergonomic yang cukup serius 
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(Osni, 2012). Masalah pekerjaan yang dinamis dapat trejadi 

karena dua hal, yaitu: 

1. Penggunaan energi secara berlebihan 

2. Pekerjaan mengangkat dan menangani beban 

Secara sederhana perbedan antara pekerjaan statis dan 

dinamis dapat dilihat pada table di bawah ini: 

Tabel 2.3 Perbedaan antara pekerjaan static dan 

pekerjaan dinamis 

Static work Dynamic work 

Kontraksi otot menetap Siklus kontraksi-relaksasi 

berulang 

Pengurangan aliran darah Peningkatan aliran darah 

Konsumsi oksigen tidak 

meningkat 

Konsumsi oksigen 

meningkat 

Produksi energy tidak 

tergantung pada oksigen 

Produksi energy 

bergantung pada oksigen 

Glycogen otot diubah 

menjadi asam laktat 

Glycogen otot berakhir 

dalam bentuk CO2 dan 

H2O 

Sumber: Ramazini dan Pleasant (1991) dalam Osni 

(2012) 

 

a) Postur Tubuh 

 Postur yang baik  dalam bekerja adalah postur yang 

mengandung tenaga otot statis yang paling minimum. 

Kenyamanan melakukan postur yang janggal saat 

bekerja dapat menjadi suatu kebiasaan yang dapat 

berdampak pada pergerakan  atau pemendekan jaringan 

lunak dan otot (Osni, 2012). 

 Postur janggal adalah posisi tubuh yang 

menyimpang secara signifikan terhadap posisi normal 

saat melakukan pekerjaan (Department of EH&S, 
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2002). Beberapa yang termasuk dalam postur janggal 

adalah pengulangan kerja dalam waktu lama, 

menggapai, berputar (twisting), memiringkan badan, 

berlutut, jongkok, memegang dalam kondisi statis dan 

menjepit tangan. 

b) Beban 

 Beban dapat diartikan sebagai seberapa besar 

penggunaaan fisik, seperti ketika mengangkat barang-

barang yang berat atau mendorong beban yang berat. 

Pada sebuah penelitian didapatkan hasil bahwa 

pekerjaan dengan beban dan tingkat pengulangan yang 

rendah memiliki kasus musculoskeletal yang lebih 

sedikit dan pekerjaan dengan tingkat beban dan 

pengulangan yang tinggi akan memiliki angka kesakitan 

musculoskeletal 30 kali lebih besar (Osni, 2012). 

c) Frekuensi 

 Meurut Bridger (1995) dalam Osni (2012) 

banyaknya gerakan yang dilakukan dala suatu periode 

waktu tertentu dapat diartikan sebagai frekuensi. Dalam 

hal ini periode waktu yang sering digunakan adalah 

dalam waktu satu detik  atau satu sekon (menurut satuan 

internasional, SI). Posisi tubuh yang salah dengan 

frekuensi pekerjaan yang sering atau tinggi dapat 

menyebabkan terjadinya pengurangan suplai darah ke 
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bagian tubuh tersebut dan juga dapat menyebabkan 

terjadinya akumulasi asam laktat, inflamasi, tekanan 

pada otot dan trauma mekanis. Pekerjaan yang 

dilakukan terus menerus dengan tingkat frekuensi yang 

tinggi tanpa memperoleh kesempatan untuk relaksasi 

dapat menyebabkan terjadinya keluhan otot. 

d) Durasi 

 Menurut Humantech (1995) dalam Osni (2012) 

Durasi adalah jumlah waktu yang dibutuhkan oleh 

pekerja untuk melakukan pekerjaan dengan faktor-

faktor risikko yang terkandung pada pekerjaan itu 

sendiri. Lamanya waktu kerja (durasi) berkaitan dengan 

keadaan fisik tubuh pekerja. Jika pekerjaan berlangsung 

dalam waktu yang lama tanpa istirahat maka 

kemampuan tubuh akan menurun dan dapat 

menyebabkan terjadinya kesakitan pada anggota tubuh. 

Durasi dari postur yang berisiko adalah apabila postur 

tersebut bertahan dalam waktu yang lebih dari 10 detik 

atau postur kaki bertahan selama lebih dari 2 jam sehari. 

b. Object Characteristic 

i. Size (Berat Objek) 

 Menurut ILO, beban maksimum yang 

diperbolehkan untuk diangkat oleh seseorang adalah antara 

23-25 kg. Mengangkat beban yang terlalu berat dapat 
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mengakibatkan terjadinya tekanan pada discus di bagian 

tulang belakang (deformitas discus). Selain itu beban yang 

berat juga dapat menyebabkan kelelahan karena dipicu oleh 

peningkatan tekanan pada discus tulang belakang (Bridger, 

1995). 

ii. Shape (Besar dan bentuk objek) 

 Ukuran dan bentuk objek ternyata sangat 

mempengaruhi terjadinya gangguan pada otot rangka. 

Lebar objek yang terlalu besar dapat membebani otot 

pundak atau bahu lebih dari 300-400 mm, sedangkan 

panjang yang lebih dari 350 mm dengan ketinggian lebih 

dari 450 mm juga dapat mempersulit pekerjaan seorang 

pekerja. Bentuk objek yang baik dan disarankan oleh para 

ahli haruslah memiliki pegangan, tidak ada sudut tajam dan 

tidak dingin atau panas saat diangkat (Bridger, 1995). 

c. Environment Characteristic 

i. Whole body/hand arm vibration 

 Salah satu karakteristik dari lingkungan pekerjaan 

adalah getaran atau vibrasi. Getaran yang ditimbulkan oleh 

mesin atau lingkungan pekerjaan dapat menyebabkan 

terjadinya perubahan fungsi aliran darah pada ekstremitas 

yang terpapar bahaya vibrasi Osni (2012). 

 

 



55 
 

ii. Light, noise, and thermal 

 Pencahayaan, kebisingan dan suhu yang 

ditimbulkan oleh lingkungan kerja juga dapat 

mempengaruhi keberhasilan suatu pekerjaan. Pencahayaan 

yang cukup dan nyaman diterima oleh mata, suara yang 

tidak bising dan suhu yang kondusif akan meningkatkan 

produktivitas pekerjaan, namun jika pencahayaan yang ada 

dilingkungan kerja tidak baik, tingkat kebisingan tinggi dan 

suhu terlalu ekstrim dapat mengakibatkan terjadinya 

penurunan produktivitas dan menimbulkan penyakit akibat 

kerja Osni (2012).  

 Pengaruh dari penerangan yang kurang memenuhi 

syarat akan mengakibatkan : 

1. Kelelahan mata sehingga berkurangnya daya 

dan effisiensi kerja. 

2. Kelelahan mental 

3. Keluhan pegal di daerah mata dan sakit kepala 

di sekitar mata. 

4. Kerusakan indra mata dan lain-lain. 

 Pengaruh dari penerangan yang kurang terhadap 

kinerja: 

1. Kehilangan produktivitas 

2. Kualitas kinerja rendah 

3. Banyak terjadi kesalahan 



56 
 

4. Kecelakaan kerja meningkat 

b) Psycososial/work organization terbagi atas: 

a. Job content 

b. Work/time pressure 

c. Job control 

d. Social support 

e. Job dissatisfaction 

6. Etiologi Nyeri Leher 

Neck pain dapat diakibatkan oleh banyak hal. Penyebab tersering 

neck pain adalah akibat biomekanik seperti axial neck pain, whiplash-

associated disorder (WAD), dan cervical radiculopathy sedangkan 

penyebab lainnya adalah akibat cervical myelopathy seperti penekanan 

korda spinalis, infeksi, neoplasma, rematik, torticolis, cervical dystonia, 

dan major trauma (Douglass dkk, 2004). Neck pain tanpa alasan yang 

spesifik dan jelas dapat disebut sebagai nonspecific neck pain (NSNP). 

Nonspesific neck pain merupakan salah satu neck pain yang sering terjadi, 

yaitu 27-48% pekerja per tahun mengalami nonspecific neck pain (Yunus, 

2015). 

Postur yang tidak baik, ergonomis yang buruk, stress, dan 

kelelahan otot kronik dapat menyebabkan axial neck pain. Axial neck pain 

merupakan neck pain yang disebabkan oleh factor otot atau ligamen (Rao, 

2002). Berdasarkan penelitian pada pekerja kantoran di Iran, didapatkan 

hubungan antara postur kepala, cervical, dan thoracic spinal dengan neck 

pain (Nejati dkk, 2014). Berdasarkan penelitian lain, didapatkan juga 
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bahwa postur statis dapat mengakibatkan neck pain (Muphy & Buckle, 

2004). Pada penelitian ini, penjahit melakukan pekerjaan yang statis dan 

berulang-ulang sehingga menyebabkan adanya nyeri leher yang terjadi 

akibat kerja yang statis tersebut. Sehingga dalam penelitian ini 

menitikberatkan pada penyebab neck pain akibat kerja statis.  

7. Patofisiologi Nyeri Leher  

Neck pain dapat terjadi oleh berbagai faktor, mulai dari postur yang 

buruk sampai stress mekanik. Nyeri pada otot dapat terjadi akibat 

tersensitisasinya free nerve ending di otot. 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 metabolism anaerobic yang akhirnya 

akan mengakibatkan akumulasi metabolit pada otot yang kemudian akan 

merangsang chemonociceptive sedangkan trauma dan iskemia akan 

melepaskan mediator seperti bradykinin, histamine, serotin, dan natrium 

yang kemudian akan merangsang chemonociceptive. Proses mekanik yang 

memicu nyeri dapat berakibat dari peregangan ataupun tekanan pada otot 

sehingga merangsang mechanonociceptive (Rao, 2002). 

Pembebanan pada punggung dapat menyebabkan kerusakan pada 

jaringan lunak pada bagian pundak sehingga menyebabkan kerusakan 

mierostructural pada saraf. Hal tersebut megakibatkan berbagai dampak, 

mulai dari iritasi ringan, menurunnya kapasitas saraf, terbatasnya 
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kemampuan otot, sehingga terhambatnya gerakkan terutama pada bagian 

tangan. 

Menurut Jafri (2014) neck pain timbul sebagai akibat dari beberapa 

faktor yang saling mempengaruhi, kontraksi otot leher, postur tubuh dan 

posisi leher saat kerja serta durasi atau lama posisi leher dalam posisi 

tertentu dapat menyebabkan timbulnya nyeri leher. Mekanisme ini secara 

kimiawi diikuti dengan penurunan glutathione (GSH) sehingga 

menyebabkan kenaikan dari reactive oxygen species (ROS) dan 

merangsang aktivasi dari transient receptor potential cation channel 

subfamily 1 (TRPV1) atau reseptor capsaicin yang pada akhirnya 

mengaktivasi reseptor nosiseptik pada otot rangka dileher dan 

menimbulkan sensasi sensoris yang tidak nyaman berupa nyeri leher, 

peregangan dapat meningkatkan biogenesis energi dalam mitokondria, 

meningkatkan aktivasi antioksidan dan meningkatkan kalsium lokal pada 

sel otot. Peningkatan aktivitas biogenesis energi pada mitokondria dapat 

meningkatkan glutathione (GSH), peningkatan antioksidan menekan 

peningkatan ROS dan kalsium lokal yang meningkat menekan proliferasi 

mikrotubulus otot-otot leher sehingga NADPH (Nicotinamide Adenine 

Dinucleotide Phosphate) oxidase dan ROS menurun sehingga aktivasi 

reseptor nyeri ditekan dan nyeri leher dapat berkurang. 
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F. Hubungan Sikap Kerja Dengan Keluhan Neck Pain 

Pada umumnya terdapat dua posisi dalam bekerja yaitu berdiri, duduk, 

dan keduanya. Pada posisi duduk dapat diharapkan untuk mengurangi beban 

statis, untuk menjaga postur tubuh, meningkatkan sirkulasi darah. (Anies, 

2005). 

Pekerjaan dalam waktu lama dengan posisi yang sama baik berdiri 

maupun duduk akan menyebabkan ketidaknyamanan. Sikap kerja duduk 

dalam waktu lama tanpa adanya penyesuaian bisa menyebabkan melembeknya 

otot-otot perut, melengkungnya tulang belakang dan gangguan pada organ 

pernafasan dan pencernaan (Anies, 2005). 

Menurut Meister (1976) kesalahan postur kerja dapat terjadi dalam 

proses akibat rancangan fasilitas kerja yang buruk. Pekerjaan duduk dalam 

waktu yang lama juga bisa menimbulkan gangguan kesehatan. Nyeri otot 

dapat terjadi akibat beberapa hal, yaitu digunakan berulang (repetitive) dlam 

waktu lama, digunakan dalam posisi yang salah dalam waktu lama, akibat 

getaran atau akibat penggunaan dengan kekuatan yang besar misalnya 

mengangkat benda yang berat. Akibat adanya aktivitas yang tidak tepat 

tersebut menyebabkan terjadinya kerusakan otot yang secara mikroskopik 

tampak berupa robekan jaringan disertai adanya proses peradangan, dan 

karena penggunaan yang terus menerus maka tidak ada waktu bagi otot 

tersebit untuk memperbaiki diri (recovery) (Rachmawati, 2008). 

Penyakit sistem muskuloskeletal timbul karena adanya terkumpulnya 

kerusakan-kerusakan kecil akibat trauma berulang yang membentuk kerusakan 

yang cukup besar dan menimbulkan rasa sakit. Hal ini sebagai akibat 
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penumpukan cidera kecil yang setiap kali tidak sembuh total dalam jangka 

waktu tertentu yang bisa pendek dan lama, tergantung dari berat ringannya 

trauma setiap hari, yang dieksprsikan sebagai rasa nyeri, kesemutan 

pembengkakan dan gejala lainnya (Nurjanah, 2012). 

Menurut Suryana dkk. (2001) seorang pekerja yang bekerja tidak pada 

posisi ergonomik akan cepat merasa lelah, sering mengeluh sakit leher, sakit 

pinggang, rasa kesemutan, serta pegal-pegal, di lengan dan tungkai serta 

gangguan kesehatan lainnya. 


