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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Sikap Kerja 

Sikap tubuh dalam bekerja adalah suatu gambaran tentang posisi badan, 

kepala dan anggota tubuh baik dalam hubungan antara bagian tubuh tersebut 

maupun letak pusat gravitasinya (Tarwaka, 2004). Sikap kerja yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah biomekanis kerja, yaitu sifat mekanis sistem kerangka 

otot manusia dalam kegiatan kerja normal sehari-hari. Hal ini diterapkan 

sehubungan dengan kemampuan fisik pekerja yang sesuai dengan persyaratan 

kerja, dan dengan akibat dari ketidak sesuaian pekerja dan pekerjaannya. 

Mengukur ukuran benda, berat benda, batas pergerakan fisik dari tubuh fungsinya 

agar dapat merancang peralatan untuk kenyamanan dan keselamatan kerja dan 

efisiensi secara maksimal (Rijanto, 2011). 

Setiap orang mempunyai cara dan gaya tersendiri dalam bekerja. Apabila 

pekerja mengangkat bahu dengan lengannya untuk waktu yang lebih lama 

menyebabkan cedera akibat tegangan pada bagian tubuh (Rijanto, 2011). Tujuan 

dari biomekanis kerja adalah untuk menghindari meraih, menegakkan, 

membungkuk, menekuk, atau memutar tubuh secara berlebihan. Apabila gerakan-

gerakan itu sering terulang atau dilakukan dalam waktu yang lama dapat 

menimbulkan kelelahan dan cedera (Rijanto, 2011). 

Apabila pekerja saat bekerja mengangkat bahunya untuk menyesuaikannya 

dengan stasiun kerjanya, dapat mengakibatkan sakit pada bahu dan leher, jika 

pekerja membungkuk kedepan, menyebabkan sakit pada punggung bagian atas 
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dan punggung bagian bawah. Bila di tempat kerja ada yang mengganggu 

kemampuan bekerja dengan nyaman, misalnya dengan memerlukan gerakan 

menjangkau, memutar, atau sikap tubuh yang canggung, maka tempat kerja 

tersebut perlu dirancang kembali atau dimofikasi (Rijanto, 2011). Jika sikap tubuh 

tidak alamiah, maka harus diupayakan agar beban statiknya diperkecil. Pada saat 

tubuh berada dalam posisi statis, akan terjadi penyumbatan aliran darah dan 

mengakibatkan pada bagian tersebut kekurangan oksigen dan glukosa dari darah. 

Selain itu, tubuh akan menghasilkan sisa metabolisme seperti asam laktat yang 

tidak dapat diangkut keluar akibat peredaran darah yang terganggu sehingga 

menumpuk dan menimbulkan rasa nyeri (Ulfah et al.  2013). 

Apabila beban yang diangkat terlalu berat dapat menyebabkan cedera 

(Rijanto, 2011). Faktor beban ini dapat berisiko terjadinya keluhan pada sistem 

muskuloskeletal karena semakin berat benda yang dibawa semakin besar tenaga 

yang menekan otot untuk menstabilkan tulang dan menghasilkan tekanan yang 

lebih besar pada bagian tulang. Semakin tua usia pekerja, kekuatan tubuh dalam 

menerima beban juga akan semakin berkurang dan mudah untuk terjadi keluhan 

jika sikap kerja dan sikap angkat dilakukan dengan tidak ergonomi atau menjauhi 

posisi alamiah (Ulfah et al.  2013). 

 Pekerjaan membungkuk akan menyebabkan terjadinya kelelahan lokal 

didaerah pinggang dan bahu nantiya akan menyebabkan nyeri pinggang dan nyeri 

bahu. Semakin jauh posisi tubuh dari pusat gravitasi tubuh, maka semakin tinggi 

pula risiko terjadinya keluhan otot skeletal, hal ini terjadi karena aktivitas tersebut 

dilakukan dengan sikap yang tidak ergonomi (Ulfah et al.  2013). 
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Menurut National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH) 

tahun 1990 setiap gerakan mengangkut dan mengangkat seharusnya dilakukan 

sebagai berikut:  

1. Pegangan harus tepat, memegang hanya dengan beberapa jari dapat 

menyebabkan ketegangan statis lokal pada jari tersebut.  

2. Lengan harus berada sedekat-dekatnya pada badan dan dalam posisi lurus. 

3. Punggung harus lurus. 

4. Dagu ditarik segera setelah kepala bisa ditegakkan lagi pada permulaan 

gerakan. 

5. Mengangkat kepala dan menarik dagu, seluruh tulang belakang diluruskan. 

6. Posisi kaki dibuat sedemikian rupa sehingga mampu untuk mengimbangi 

momentum yang terjadi dalam posisi mengangkat satu kaki ditempatkan 

sedemikian rupa sehingga membantu mendorong tubuh. 

7. Berat badan dimanfaatkan untuk menarik dan mendorong gaya untuk gerakan 

dan perimbangan. 

8. Beban diusahakan berada sedekat mungkin terhadap garis vertikal yang 

melalui pusat gravitasi tubuh (Tarwaka, 2004). 

Jika mengangkat benda dipundak usahakan tidak terus diam, tetapi harus 

terus berjalan menuju tempat yang dituju. Ketika mengangkat jangan sampai 

benda berhenti sejajar dada, tetapi terus ke pundak, dipundak bisa berhenti 

sejenak kemudian bisa terus diangkat keatas, benda ditaruh ditempatnya. Ketika 

benda dari pundak mulai diangkat ke atas, usahakan salah satu kaki posisi di 

depan posisi kuda-kuda (Santoso, 2010). Pada teknik mengangkat yang 

ergonomis, tumpuan beban terletak pada kedua kaki, bukan pada bahu atau 
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punggung, dengan demikian bahu dan tulang belakang tidak harus bekerja keras 

menahan beban, apabila tumpuan terpumpu pada bahu atau punggung 

meningkatkan kerusakan pada tulang punggung dan bahu. Posisi kerja yang salah 

dan dipaksakan dapat menyebabkan mudah lelah sehingga kerja menjadi kurang 

efisien. Dalam jangka panjang dapat menyebabkan gangguan fisik dan psikologis 

dengan keluhan yang dirasakan pada punggung (Pratiwi et al. 2009).  

Sikap kerja tidak alamiah pada umumnya terjadi karena karakteristik 

tuntutan tugas, alat kerja dan stasiun kerja tidak sesuai dengan kemampuan dan 

keterbatasan pekerja. Semakin jauh posisi tubuh dari pusat gravitasi tubuh, maka 

semakin tinggi pula risiko terjadinya keluhan otot skeletal. Awalnya menimbulkan 

rasa sakit seperti nyeri, mati rasa, kesemutan, bengkak, kekakuan, gemetar, 

gangguan tidur, dan rasa terbakar. Bagian tubuh yang sering dikeluhkan meliputi 

otot leher, bahu, lengan, tangan, punggung, pinggang, dan otot-otot bagian bawah. 

Keluhan paling sering dirasakan karena sikap kerja yang salah pada bahu, leher 

dan punggung (Ulfah et al.  2013). 

Penelitan Bridger, mengutip data dari National Institute of Occupational 

Safety and Health (NIOSH) menyebutkansekitar 50 0.000 pekerja menderita 

cedera akibat penggunaan tenaga yang berlebih, 20% karena mendorong dan 

menarik, 60% disebabkan karena aktivitas mengangkat. Aktivitas manual 

handling yang paling sering menyebabkan cedera adalah mengangkat (lifting) dan 

membawa (carrying) objek yaitu sebesar 61,3%. Kondisi kerja merupakan faktor 

yang sangat besar dalam terjadinya keluhan muskuloskeletal, terutama dalam 

aktivitas manual material handling yakni aktivitas seperti mengangkat (lifting), 



8 
 

 
 

mendorong (pushing), menarik (pulling), dan membawa (carrying) (Tarwaka, 

2004). 

Penggunaan tenaga mekanik atau mesin diindustri berkembang dengan 

cepat, tetapi pada kenyataannya banyak pekerjaan yang tidak dapat menghindari 

kegiatan  mengangkat dan menurunkan barang (Santoso, 2006). Penggunaan 

tenaga manusia dalam proses angkat-angkut barang, bongkar muat material dan 

pencampuran bahan bisa memberikan dampak negatif pada kesehatan pekerja. 

Kegiatan angkat-angkut secara manual bisa mengakibatkan gangguan pada sistem 

muskuloskeletal yaitu keluhan pada bagian-bagian otot skeletal (otot leher, bahu, 

lengan, tangan, jari, punggung, pinggang dan otot-otot bagian bawah) yang 

dirasakan oleh seseorang mulai dari keluhan sangat ringan sampai sangat sakit 

(Tarwaka, 2004). 

2.1.1 National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH) 

mengklasifikasikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keselamatan dalam 

pekerjaan mengangkat. 

2.1.1.1 Berat dan frekuensi 

Maksimum berat benda yang diperbolehkan menurut International Labour 

Organization (ILO) tahun  1999 adalah sebagai berikut : 

1. Laki- laki : 55 kg mengangkat satu kali, 35 kg mengangkat berkali-kali. 

2. Perempuan : 30 kg mengangkat satu kali, 20 kg mengangkat berkali-kali 

(Santoso, 2010). 

Pekerjaan mengangkat dan mengangkut membutuhkan tenaga fisik dan 

berisiko kecelakaan yakni menderita (injury) pada lengan tangan dan tubuh 

belakang. Perbaikan terpenting angkat-angkut yakni jangan melebihi beban, ikuti 
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ketentuan nilai ambang batas dan harus tahu bagaimana cara mengangkat dan 

mengangkut sesuai peralatan yang dipakai (Santoso, 2010). Semakin berat beban 

yang dibawa seseorang setiap kali menggendong maka tekanan pada tulang, 

tendon dan sistem persarafan menjadi  semakin besar, sehingga kemungkinan 

terjadinya nyeri juga semakin besar (Santoso, 2006). Batasan angkat secara legal 

yang digunakan secara internasional yang berarti jika lebih dari batas angkat, 

maka lebih berisiko terjadi keluhan nyeri. Pekerjaan yang dilakukan berulang-

ulang dapat menyebabkan rasa lelah bahkan nyeri atau sakit pada otot oleh karena 

adanya akumulasi produk sisa berupa asam laktat pada jaringan (Ulfah et al.  

2013). 

Apabila otot menerima beban statis secara berulang dan dalam waktu yang 

lama akan menyebabkan keluhan berupa kerusakan sendi, ligamen dan tendon. 

Secara garis besar keluhan ini dibagi menjadi dua yaitu keluhan sementara dan 

keluhan menetap. 

a. Keluhan sementara adalah keluhan otot yang terjadi pada saat otot menerima 

beban statis, keluhan ini dapat hilang jika melakukan istirahat dan 

pembebanan dihentikan sementara.  

b. Keluhan menetap adalah keluhan otot yang bersifat menetap walaupun sudah 

melakukan pemberhentian pengangkatan beban tetapi rasa sakit diotot masih 

muncul. Keluhan otot biasanya terjadi karena kontraksi otot yang berlebihan 

yang disebabkan oleh pembebanan saat bekerja yang terlalu berat dengan 

durasi yang cukup lama (Tarwaka, 2004). 

Menurut National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH) 

1990 dan World Health Organisation adanya fungsi normal jaringan halus pada 
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sistem muskuloskeletal yang mencakup saraf, tendon, otot. Muskuloskeletal 

disorders umumnya terjadi tidak secara langsung melainkan penumpukan-

penumpukan cedera benturan kecil dan besar yang terakumulasi secara terus 

menerus dalam waktu yang cukup lama, karena proses pengangkatan beban saat 

bekerja, sehingga menimbulkan cedera dimulai dari rasa sakit, nyeri, pegal-pegal 

pada anggota tubuh (Tarwaka, 2004). 

2.1.1.2 Waktu 

Tenaga kerja melakukan pekerjaannya dalam sehari sebaiknya antara 6-8 

jam sehari. Hal ini didukung dengan UU No. 13 Tahun 2003 pasal 77 yaitu 7 jam 

1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu atau (ayat 1) dan 8 

jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu (ayat 2) 

(Tarwaka, 2004). 

Apabila pekerja melakukan banyak kerja lembur atau hasil kerjanya 

dinaikkan, maka kelelahan dapat berdampak pada kinerja kerja, kelelahan 

disebabkan karena meningkatnya permintaan energi fisik dan mental pekerja. Bila 

seseorang pekerja lelah, maka akan timbul potensi yang lebih besar untuk terjadi 

kesalahan kerja, kecelakaan, dan kesalahan dalam mengambil keputusan (Rijanto, 

2011). Menurunnya efisiensi dalam bekerja, menyebabkan timbulnya kelelahan, 

nyeri, penyakit  dan kecelakaan akibat jam kerja seseorang melebihi batas. Jika 

objek yang diangkat terlalu besar dan sulit dipegang dan frekuensi pengangkatan 

tinggi akan meningkatkan cedera otot. Menurut NIOSH semakin banyak jumlah 

pengangkatan dalam suatu kurun waktu, semakin banyak energi yang dikeluarkan 

(Rijanto, 2011).  
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Keluhan dirasakan mulai dari keluhan ringan sampai sangat sakit. Faktor-

faktor yang dapat menyebabkan terjadinya keluhan sistem muskuloskeletal 

diantaranya postur kerja yang janggal, gerakan berulang yang terlalu sering, dan 

masa kerja yang lama (Rivai, 2014). Lama pengangkatan berkenaan dengan 

sepanjang dari proses pengangkatan, seperti pengangkatan sekali-kali dalam 

sejam, atau pengangkatan tetap yang terus menerus sepanjang waktu kerja 

(Rijanto, 2011).  

2.1.1.3 Usia  

Salah satu gejala proses penuaan adalah terjadinya degenerasi tulang yang 

dapat meningkatkan risiko nyeri, pertambahan umur seseorang akan disertai 

dengan penurunan kapasitas fisik dan kemampuan fungsional (Pratiwi et al. 

2009). Kekuatan otot juga berkurang perlahan sesuai dengan bertambahnya usia. 

Rata-rata orang kehilangan 15% kekuatan ototnya saat ia berusia 25 tahun 

(Rijanto, 2011), keluhan mencapai puncaknya 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 otot meningkat (Adi et al. 

2014). Hal ini terjadi pada saat seseorang berusia 40 tahun ke atas dimana 

kemampuan kerja seseorang sudah mulai menurun (Pratiwi et al. 2009). 

Penelitian yang dilakukan oleh Rivai et al. tahun 2014 dengan judul  

menyimpulkan bahwa semakin tua umur responden, berarti makin lama bekerja, 

masa kerja merupakan faktor risiko yang sangat mempengaruhi seorang pekerja 

untuk meningkatkan risiko terjadinya keluhan muskuloskeletal, terutama untuk 

jenis pekerjaan yang menggunakan kekuatan kerja yang tinggi. Masa kerja yang 
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lama dengan aktivitas yang menitikberatkan pada tenaga manusia dapat 

menyebabkan penyakit semakin parah (Rivai et al. 2014). Keluhan pada 

muskuloskeletal dengan intensitas nyeri yang berbeda-beda, dari nyeri yang 

ringan sampai nyeri yang sangat sakit dimana otot yang menerima beban statis 

secara berulang-ulang dan dalam waktu yang lama dapat menyebabkan keluhan 

berupa kerusakan pada sendi, ligament dan tendon (Tarwaka, 2004). 

2.1.1.4 Masa Kerja 

Masa kerja merupakan akumulasi aktivitas kerja seseorang yang dilakukan 

dalam jangka waktu panjang. Apabila aktivitas tersebut dilakukan terus-menerus 

dalam jangka waktu bertahun-tahun tentunya dapat mengakibatkan gangguan 

pada tubuh. Pekerja yang bekerja mengangkat dan membawa beban berat setiap 

hari jaringan akan terus mengalami penekanan sehingga lama kelamaan sikap 

tubuhnya akan berubah. Perubahan ini terjadi sebagai akibat dari kebiasaan 

mereka bertumpu saat membawa beban. Cara bekerja dengan waktu lama, sikap 

yang salah, dapat menyebabkan nyeri yang kronis, berarti pembebanan pada 

jaringan semakin lama dan akan mempengaruhi paparan nyeri, jadi semakin lama 

waktu yang digunakan untuk mengangkat beban, maka risiko terpapar semakin 

tinggi. Semakin berat beban yang diangkat, maka kemungkinan terpapar nyeri 

juga semakin besar (Pratiwi et al. 2009). Nyeri bahu merupakan masalah umum. 

Pada orang-orang yang berisiko tinggi terjadinya nyeri bahu yaitu orang orang 

mengalami nyeri bahu yang bekerja lebih dari 6 tahun (Lumunon et al. 2015). 
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2.2 Nyeri 

Nyeri adalah pengalaman perasaan emosional yang tidak menyenangkan 

akibat terjadinya kerusakan aktual maupun potensial, atau menggambarkan 

kondisi terjadinya kerusakan (Lumunon et al. 2015). Nyeri memiliki komponen 

kognitif dan emosional, berkaitan dengan refleks menghindar dan perubahan 

output otonom (Bahrudin, 2013). Toleransi terhadap nyeri setiap orang berbeda-

beda antara orang satu dengan orang yang lain, orang yang mempunyai toleransi 

tinggi terhadap nyeri tidak akan mengeluh nyeri dengan stimulus kecil, sebaliknya 

orang yang toleransi terhadap nyerinya rendah mudah merasa nyeri dengan 

stimulus nyeri kecil (Lumunon et al. 2015). 

Nyeri merupakan pengalaman yang subjektif, sama halnya saat seseorang 

mencium bau harum atau busuk, mengecap asin atau manis, yang kesemuanya 

adalah persepsi panca indera dan dirasakan manusia sejak lahir, walau demikian 

nyeri berbeda dengan stimulus panca indera, karena stimulus nyeri merupakan 

suatu hal yang berasal dari kerusakan jaringan atau yang berpotensi menyebabkan 

kerusakan jaringan (Bahrudin, 2013). 

Pada umumnya penyakit pada tubuh menimbulkan rasa nyeri. Rasa nyeri 

merupakan mekanisme perlindungan. Rasa nyeri timbul bila ada kerusakan 

jaringan, dan hal ini akan menyebabkan individu bereaksi dengan cara 

memindahkan stimulus nyeri, bahkan aktivitas ringan saja misalnya duduk dengan 

bertopang pada tulang iskhia selama jangka waktu lama, dapat menyebabkan 

kerusakan jaringan sebab aliran darah kekulit berkurang akibat tertekannya kulit 

oleh berat badan (Guyton dan Arthur, 2007). 
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 Rasa nyeri dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu rasa nyeri cepat dan rasa 

nyeri lambat. Rasa nyeri cepat digambarkan dengan banyak nama pengganti, 

seperti rasa nyeri tajam, rasa nyeri tertusuk, rasa nyeri tersayat, rasa nyeri tajam, 

rasa nyeri terbakar, rasa nyeri akut, dan rasa nyeri tersetrum. Jenis rasa nyeri ini 

akan terasa bila sebuah jarum ditusukkan kedalam kulit, bila kulit tersayat pisau 

atau bila kulit terbakar secara akut. Rasa nyeri ini juga akan terasa bila subjek 

mendapat setruman listrik. Rasa nyeri cepat tajam tak akan terasa disebagian 

jaringan dalam. Rasa nyeri dapat belangsung lama, menyakitkan dan dapat 

menjadi penderitaan yang tak tertahankan. Rasa nyeri ini dapat terasa di kulit dan 

hampir semua jaringan dalam atau organ. Reseptor merupakan ujung saraf bebas, 

tersebar luas pada permukaan superfisial kulit dan juga jaringan dalam tertentu, 

misalnya periosteum dinding arteri, permukaan sendi, dan falks serta tentorium 

tempurung kepala (Guyton dan Arthur, 2007). 

Beberapa zat kimia yang merangsang jenis nyeri kimiawi adalah 

bradikinin, serotonin, histamin, ion kalium, asam, asetilkolin, enzimproteolitik. 

Intensitas rasa nyeri juga berhubungan erat dengan kecepatan kerusakan jaringan 

yang disebabkan oleh pengaruh lain seperti panas, seperti infeksi bakteri, iskemia 

jaringan, kuntosio jaringan, dan sebagainya (Guyton dan Arthur, 2007). Kadar 

endorfin dan enkefalin didalam tubuh membuat orang merasakan perasa nyeri 

yang berbeda. Fungsi dari endorfin sendiri untk mengurasi rasa nyeri seseorang, 

apabila endorfin tinggi maka rasa nyeri yang dirasakan menurun (Lumunon et al. 

2015). 

Selama kerusakan jaringan ekstrak dari jaringan yang rusak menyebabkan 

rasa nyeri yang hebat, suatu zat kimia yang mengakibatkan rasa nyeri lebih hebat 
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daripada yang lain adalah bradikinin (Guyton dan Arthur, 2007). Sel yang 

nekrotik akan melepaskan K+ dan protein intra sel. Peningkatan konsentrasi K+ 

ekstrasel akan mendepolarisasi nosiseptor, sedangkan protein pada keadaan 

tertentu, organisme yang menginfiltrasi dapat mengakibatkan inflamasi, 

akibatnya, mediator penyebab nyeri akan dilepaskan, leukotrien, prostatglandin E, 

dan histamin mensensitisasi nonsiseptor sehingga rangsangan, baik yang kurang 

berbahaya maupun yang berada dibawah ambang bahaya dapat menyebabkan 

nyeri (hiperalgesia atau allodinia), lesi jaringan juga mengaktifkan pembekuan 

darah sehingga melepaskan bradikinin dan serotonin, jika terdapat penyumbatan 

pembuluh darah, akan terjadi iskemia dan penimbunan K+ dan H+ ekstrasel yang 

akan semakin mengaktifkan nosiseptor yang telah tersensitasi. Mediator 

histamine, bradikinin, dan prostatglandin E2 memiliki efek vasodilator dan 

meningkatkan permeabilitas vaskular, hal ini menyebabkan edema lokal, 

peningkatan tekanan jaringan dan perangsangan nosiseptor. Perangsangan 

nosiseptor melepaskan substansi peptide P (SP) dan peptide yang berhubungan 

dengan gen kalsitonin (CGRP), yang meningkatkan respon inflamasi dan 

menyebabkan vasodilatasi serta meningkatkan permeabilitas vaskular (Bahrudin, 

2013). 

Iskemia jaringan sebagai penyebab rasa nyeri membuat aliran darah yang 

menuju jaringan terhambat, dalam waktu beberapa menit saja jaringan sering 

menjadi nyeri sekali, apabila metabolisme jaringan semakin cepat rasa nyeri yang 

timbul akan semakin cepat pula, diduga salah satu penyebab rasa nyeri pada 

keadaan iskemia adalah terkumpulnya sejumlah besar asam laktat dalam jaringan 

(metabolisme tanpa oksigen), mungkin juga ada bahan-bahan kimia lainnya, 
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seperti bradikinin dan enzim proteolitik yang berbentuk dalam jaringan akibat 

kerusakan sel, dan bila bahan-bahan selain asam laktat akan merangsang ujung 

serabut saraf nyeri (Guyton dan Arthur, 2007). 

Spasme otot juga merupakan penyebab umum rasa nyeri, dan merupakan 

dasar banyak sindrom atau nyeri klinis, rasa nyeri ini mungkin sebagian 

disebabkan secara langsung spasme otot karena terangsangnya reseptor nyeri yang 

bersifat mekanosensitif, namun mungkin juga rasa nyeri ini secara tak langsung 

disebabkan oleh pengaruh spasme otot yang menekan pembuluh darah dan 

menyebabkan iskemia, spasme otot juga meningkatkan kecepatan metabolisme 

dalam jaringan otot, sehingga relatif mempercepat keadaan iskemia. Keadaan ini 

merupakan kondisi yang ideal untuk pelepasan bahan kimiawi pemicu timbulnya 

rasa nyeri (Guyton dan Arthur, 2007). Rasa nyeri tajam dengan cepat akan 

memberitahu pasien segera bereaksi memindahkan dirinya dari stimulus tadi. 

Rasa nyeri lambat cenderung meningkat dari waktu kewaktu. Sensasi ini akan 

mengakibatkan rasa nyeri yang tak tertahankan yang sifatnya terus menerus dan 

membuat pasien terus menerus meredakan penyebab nyeri (Guyton dan Arthur, 

2007). 

Skala Nyeri yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat ukur  untuk 

menilai intensitas nyeri yang digunakan adalah Numeric Rating Scale (NRS) 

menggunakan tingkat nyeri wound care.  
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          (Setiyohadi et al. 2009) 

 
Gambar 2.1 

Numerical Rating Scale 
 

Keterangan gambar 2.1:  
0 = Tidak ada keluhan nyeri (hijau) 

1-3 = Nyeri Ringan, ada rasa nyeri, mulai terasa dan masih dapat ditahan 

(kuning) 

4-6 = Nyeri sedang, ada rasa nyeri, terasa mengganggu dengan usaha yang 

cukup untuk menahannya (orange) 

7-10 = Nyeri berat, ada rasa nyeri, terasa sangat mengganggu atau tidak 

tertahankan sehingga harus meringis, menjerit bahkan berteriak (merah) 

(Setiyohadi et al. 2009). 

2.3 Nyeri Bahu 

Nyeri bahu adalah nyeri yang dirasakan didaerah bahu, pada bagian atas 

lengan, ini adalah tanda bahwa persendian, otot atau bagian bahu lainnya terluka, 

tegang atau tidak bekerja dengan baik. Nyeri bahu paling sering dirasakan 

dibagian depan bahu atau di bagian atas lengan. Nyeri biasanya merasa saat 

menggerakkan lengan. Sebagian besar masalah bahu tidak menyebabkan rasa 

sakit saat lengan tidak bergerak, namun banyak orang merasa sakit saat berbaring 

di sisi sakit ditempat tidur dimalam hari. Rasa sakit yang berjalan sampai ke 

tangan, dengan Kesemutan dijari-jari (Curey dan Anthony, 2005).  

Tidak  

Nyeri 

Nyeri ringan Nyeri sedang Nyeri berat 
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Bahu adalah sendi paling fleksibel ditubuh, banyak otot dan struktur lainnya 

di daerah itu. Nyeri bahu adalah keluhan muskuloskeletal yang umum. Etiologi 

yang mendasari akibat trauma, penyakit degeneratif, nyeri yang dirujuk, atau 

kondisi peradangan yang mendasarinya. Terjadi pembengkakan, awalnya muncul 

kemerahan dan ada rasa hangatan, infeksi, atau pendarahan. Pasien dengan nyeri 

bahu kronis seringkali memerlukan informasi tambahan untuk mendiagnosisnya 

yaitu riwayat medis rinci, pengenalan dan pola keterlibatan sendi dengan 

pemeriksaan dan temuan radiografi (Lisdey et al. 2015) 

2.4 Cedera Bahu 

Ada dua jenis cedera yang sering dialami, yaitu trauma akut dan overuse 

Syndrome (sindrom pemakaian berlebih). Trauma akut adalah suatu cedera berat 

yang terjadi secara mendadak, seperti robekan ligamen, otot, tendon atau terkilir, 

atau bahkan patah tulang. Cedera akut biasanya memerlukan pertolongan 

profesional. Sindrom pemakaian berlebih sering bermula dari adanya suatu 

kekuatan yang sedikit berlebihan, namun berlangsung berulang-ulang dalam 

jangka waktu lama, terkadang memberi respon yang baik dengan pengobatan 

sendiri (Setiawan, 2011). Cedera seringkali direspon oleh tubuh dengan tanda 

radang yang terdiri atas rubor (merah), tumor (bengkak), kalor (panas), dolor 

(nyeri) dan functiolaesa (penurunan fungsi) (Guyton dan Arthur, 2007). 

Cedera yang sering terjadi pada adalah sprain yaitu cedera pada sendi yang 

mengakibatkan robekan pada ligamen. Sprain terjadi karena adanya tekanan yang 

berlebihan dan mendadak pada sendi atau penggunaan berlebihan yang berulang-

ulang. Sprain ringan (tingkat I) biasanya disertai hematom dengan sebagian 

serabut ligamen putus, sedangkan pada sprain sedang (tingkat II) terjadi efusi 
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cairan yang menyebabkan bengkak. Pada sprain berat (tingkat III), seluruh 

serabut ligamen putus sehingga tidak dapat digerakkan seperti biasa dengan rasa 

nyeri hebat, pembengkakan dan adanya darah dalam sendi. Dislokasi sendi juga 

sering terjadi yaitu terpelesetnya bonggol sendi dari tempatnya. Apabila sebuah 

sendi pernah mengalami dislokasi, maka ligamen pada sendi tersebut akan kendor, 

sehingga sendi tersebut mudah mengalami dislokasi kembali (Setiawan, 2011). 

Adanya cedera pada satu jaringan biasanya bisa mengakibatkan perubahan 

patologi setempat pada pembuluh darah dan jaringan disekitarnya sebagai reaksi 

radang yang akan menimbulkan pembengkakan pada jaringan sekitar. Cedera 

yang ditimbulkan oleh trauma dapat mengenai jaringan lunak ataupun tulang 

sehingga dapat mengakibatkan cedera antara lain:  

1. Kontusio adalah  memar, hematom, adanya gumpalan darah pada jaringan. 

2. Sprain adalah robekan sebagian atau total dari ligamen karena peregangan 

yang berlebihan, biasanya mempengaruhi kestabilan sendi.  

3. Subluksatio adalah sebagian kedua facies articularis atau permukaan sendi 

bergeser.  

4. Dislokasi adalah pemisahan total antara facies articularis yang satu dengan 

yang lainnya. 

5. Strain adalah kerusakan yang terjadi karena peregangan yang berlebihan pada 

jaringan otot, tendon.  

6. Tendinitis adalah terjadi peradangan tendon akibat penggunaan yang 

berlebihan.  
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7. Fraktur adalah bagian tulang yang membentuk persendian, bila terjadi 

perpatahan didaerah ini akan mengakibatkan perdarahan dalam persendian 

(Setiawan, 2011). 

Rasa nyeri yang timbul dan intensitas nyeri yang dirasakan berbeda karena 

kerusakannya berbeda, contohnya pada kerusakan sendi, ligamen dan tendon 

menyebabkan seseorang merasakan keluhan pada muskuloskeletal dengan 

intensitas nyeri yang berbeda-beda, dari nyeri yang ringan sampai nyeri yang 

sangat berat (Tarwaka, 2004). 

2.5 Gunung Ijen 

Gunung api Ijen merupakan gunung api yang terletak di Kecamatan Licin 

dan Kecamatan Sempol, Kabupaten Banyuwangi dan Bondowoso, Jawa timur. 

Ketinggian danau Kawah Gunung Ijen mencapai 2145 meter dan tepi kawahnya 

mencapai 2386 dari permukaan laut. Saat ini kawah Ijen berukuran sekitar 1160 

meter x 1160 meter, dengan danau Kawah Ijen berukuran  sekitar 910 meter x 600 

meter serta mempunyai kedalaman sampai 200 meter (Elly, 2015). 

2.6 Penambangan Belerang di Kawah Ijen Kabupaten Banyuwangi 

Aktivitas menambang belerang di Kawah Ijen menggunakan peralatan 

yang sederhana. Penambang belerang menggunakan keranjang dan karung yang 

dihubungkan dengan bambu sepanjang satu meter agar dapat dipikul. Berat 

belerang yang mampu dipikul bervariasi yaitu sekitar 50-80 kg. Penambang 

belerang harus berjalan sekitar 3 km dari paltuding menuju dapur belerang 

(tempat mengumpulkan belerang yang berada di dekat kawah) dan sebaliknya dari 

dapur menuju paltuding dengan memikul belerang. Beberapa penambang mampu 

naik dan turun dengan memikul belerang dua kali dalam satu hari (Elly, 2015). 
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Aktivitas penambang belerang termasuk dalam pekerjaan yang memiliki 

beban kerja yang tinggi. Penambang belerang harus berjalan sekitar 3 km untuk 

sampai di dapur belerang. Jalan yang dilalui penambang belerang berupa jalan 

setapak dengan tanjakan curam dan licin, sehingga penambang belerang harus 

berhati-hati ketika melaui jalan tersebut (Elly, 2015). 




