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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Ergonomi 

1. Definisi 

Ergonomi didefiisikan sebagai suatu disiplin ilmu yang mengkaji 

keterbatasan, kebihan, serta karakteristik manusia, dan memanfaatkan 

informasi tersebut dalam merancang produk, mesin, fasilitas, lingkungan, 

dan bahkan sistem kerja, dengan tujuan utama tercapainya kualitas kerja 

yang terbaik tanpa mengabaikan aspek kesehatan, keselamatan, serta 

kenyamanan manusia penggunanya (Hardianto, et al 2014). Dalam 

pengertian yang lain, ergonomi merupakan suatu ilmu antar disiplin, yang 

mengkaji interaksi antara manusia dan objek yang mereka gunakan (Pulat, 

1997).  

Dalam buku “Suatu Pengantar Ergonomi”, (Hardianto, 2014) 

menjelaskan dalam hal ini terdapat banyak sekali bidang yang dikaji dalam 

ergonomi, yaitu meliputi antropometri, biomekanika kerja, fiisiologi kerja, 

dan psikologi dari aspek manusia dalam melakukan pekerjaan di 

lingkungannya. Tujuannya adalah untuk membantu  menyelesaikan 

masalah kemungkinan terjadinya insiden kecelakaan kerja dan 

meningkatkan produktifitas kerja dan efisiensi kerja. 

2. Biomekanika Saat Bekerja 

Biomekanika kerja merupakan salah satu sub disiplin keilmuan 

biomekanika yang mempelajari interaksi fisik antara pekerja dan peralatan, 
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mesin, dan material untuk meminimalkan risiko gangguan pada sistem 

otot- 

rangka yang terkait dengan kerja (Chaffin et al, 2006). Terdapat 2 

mekanisme gangguan yang mungkin timbul pada sistem otot-rangka. 

Gangguan pertama diakibatkan oleh pembebanan atau tekanan tiba-tiba 

pada tubuh atau anggota tubuh. Dampak yang terjadi pada sistem otot-

rangka adalah berupa cedera patah tulang, gangguan sendi, dan lain-lain. 

Kejadian seperti ini biasanya dikategorikan kecelakaan kerja, yang dapat 

terjadi pada berbagai bagian anggota tubuh, seperti umumnya pada leher, 

bahu, dan pergelangan tangan. Mekanisme yang kedua berhubungan 

dengan pembebanan terus menerus  dan bersifat kumulatif dalam jangka 

panjang yang mengakibatkan kelainan pada sistem otot-rangka, seperti: 

kelaianan fungsi otot, kelainan pada kemampuan gerak sendi, kelainan 

pada syaraf, kelainan pada tendon, dan sebagainya. (Hardianto et al, 

2014).  

Tanpa disadari, kebanyakan seseorang pada saat bekerja ataupun 

beraktifitas, kurang memperhatikan aspek-aspek ergonomi. Hal ini dapat 

disebabkan oleh beberapa faktor seperti desain kursi dan meja, penyakit 

kerabunan pada mata, dan koreksi postur tubuh yang tidak baik. Mereka 

para pekerja hanya mementingkan aspek kenyamananan yang dirasakan. 

Ketika menggunakan smartphone misalnya, posisi sedikit membungkuk 

dianggap nyaman dan dalam jangka waktu yang lama akan menimbulkan 

cidera pada otot-otot leher dan punggung, yang diakibatkan oleh 
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mekanisme pembebanan secara terus menerus pada otot. (Beldon et al, 

2007). 

 

 

 

B. Lama ( Durasi ) 

1. Definisi 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, durasi berarti rentang dari 

suatu waktu atau lamanya sesuatu berlangsung. Penggunaan kata lama telah 

banyak dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Kata lama merupakan sebuah 

kata yang identik dengan masalah waktu dan gelaran sebuah acara yang 

sedang berlangsung, baik itu acara yang digelar secara langsung maupun 

acara yang bersifat tayangan semata. Terdapat banyak makna kata lama di 

semua bidang kehidupan. Dalam bidang olahraga misalnya,arti durasi 

digunakan untuk menunjukkan lamanya waktu pertandingan atau sejumlah 

waktu yang dipakai untuk berbagai hal yang penggunaannya terkait dengan 

pertandingan tersebut (kbbi.web.id/durasi). 

2. Kualifikasi lama penggunaan Smartphone 

Kualifikasi lama penggunaan smartphone ditentukan berdasarkan 

penelitian sebelumnya  yang dilakukan oleh (Syamsoedin, et al 2015) 

dalam penelitiannya tentang “hubungan durasi penggunaan media sosial 

dengan kejadian insomnia pada remaja di SMA Negeri 9 Manado”. 

Menggunakan instrumen berupa lembar kuesioner yang dirancang untuk 
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mengukur lamanya, Yaitu, < 1 jam: sangat singkat, 1-2 jam: singkat, 3-4 

jam: sedang, 5-6 jam lama dan  ≥ 7 jam: sangat lama. 

 

 

 

 

C.  Forward Head Posture 

 

1. Definisi 

Forward Head Posture (FHP) adalah suatu keadaan posisi kepala 

berada di depan kedua bahu. Hal tersebut bisa dialami oleh semua usia dan 

jenis kelamin. Pada keadaan postur tubuh yang normal, posisi bahu sejajar 

dengan meatus auditori eksternal (Welch, 2012). Forward head Posture 

adalah keadaan dimana postur kepala mengalami penurunan lordosis pada 

bagian cervical dari lower cervical vertebrae, dan akan membentuk kurva 

posterior di upper thoracic vertebrae untuk menjaga keseimbangan (Park 

et al, 2015).  Forward Head Posture umumnya digambarkan dengan posisi 

kepala berada di anterior garis vertikal dari pusat gravitasi tubuh (COG). 

Bergesernya letak Center of Gravity ( COG ) akan berpengaruh pada garis 

gravitasi yang merupakan garis imajiner yang berada vertikal melalui 

pusat gravitasi dengan pusat bumi. Mempertahankan posisi  tersebut  pada 

waktu lama akan menimbulkan nyeri pada tengkuk dan leher. Posisi duduk 

yang tidak benar khususnya fleksi leher dan sikap tubuh yang statis juga 

berhubungan dengan nyeri leher dan nyeri kepala dimana otot-otot leher 
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juga berperan penting pada patogenesis migren juga memfasilitasi dari 

sensitisasi sentral ( Shevel & Spiering, 2004 dalam Nurwulandari, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Forward Head Posture ( Miller et al, 2009 ). 

2. Etiologi 

Terdapat banyak sekali faktor yang menjadi penyebab terjadinya 

Forward Head Posture. Diantaranya adalah Pengaruh gravitasi 

membungkuk, keselarasan ergonomis yang buruk, posisi tidur dengan 

elevasi keapala yang terlalu tinggi, Postur yang okupasional condong ke 

depan atau belakang kepala untuk jangka waktu lama, posisi duduk yang 

salah saat menggunakan komputer, menggunakan smartphone dengan 

posisi membungkuk ke depan dalam waktu yang lama, dan kurangnya 

perkembangan kekuatan otot punggung. (Hansraj, 2014).  

Ergonomi yang buruk, yang berlangsung secara terus menerus dan 

dalam waktu yang lama akan mengakibatkan stress mekanik pada otot 
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yang berkepanjangan. Selain itu terdapat faktor degeneratif, yaitu 

perubahan yang terjadi pada sistem muskuloskeletal pada usia lanjut. Yang 

mana terjadi penurunan massa dan kekuatan otot (Chiropractos’ 

Association of Australia, 2012). 

3. Patofisiologi 

Seorang pekerja yang mengoperasikan komputer dan smartphone 

dalam jangka waktu yang lama menjadikan  otot - otot tertentu bekerja  

secara terus menerus, Mengakibatkan  cedera serat otot, kerusakan 

kumulatif dari trauma akut, dan tonus myogenic yang paling sering terjadi 

pada leher dan bahu. (Ming Z et al ,2006).  

Trauma kumulatif dan berulang yang terjadi pada leher dan bahu 

mengakibatkan FHP, kelainan muskuloskeletal spesifik. FHP 

mengakibatkan lemahnya otot fleksor cervical untuk retraksi scapular, dan 

otot trapezius bagian tengah dan bawah. FHP juga mengakibatkan 

memendeknya otot pectoralis mayor dan otot ekstensi leher. Aktifitas otot 

upper trapezius akan meningkat pada FHP dari posisi anatomis yg benar. 

Kebanyakan penderita akan mengeluhkan rasa nyeri akibat dari kerja otot 

yg berlebihan. (Schüldt K et al, 1986). 

Menurut Kapandji perhitungan Forward Head Posture adalah 

setiap inchi, 1 inchi sama dengan 2,54 cm postur kepala maju ke depan 

pada Forward Head Posture, kepala mendapatkan beban tambahan sekitar 

10 pound (4.5 kg). Hal ini menjadikan kerja otot pada bagian leher dan 

bahu bekerja lebih keras. Otot-otot di sekitar bahu berkontraksi dan 

mengalami spasme yang akan menimbulkan nyeri (Frank, 2008). 
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Gambar 2.2 Pembebanan otot leher pada posisi Forward Head Posture       

(Saejong, 2015) 

 

4. Pengukuran forward head posture 

 

Gambar 2.3 Posisi Postur Tubuh Normal ( Lois, 2007 ) 

Postur merupakan keselaraan dari bagian-bagian tubuh dalam 

hubungan satu sama lain pada saat tertentu. Postur terlibat dalam interaksi 
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kompleks antar tulang, sendi, jaringan ikat, otot rangka, dan sistem saraf, 

baik saraf pusat maupun saraf perifer. (Timothy L et al, 2014).  

Penilaian postur tubuh secara visual secara klinis dilakukan dengan 

menggunakan grid postural dengan plumb. Setiap subyek yang akan 

diukur diminta untuk berada pada posisi kebiasaan pada saat berdiri. Posisi 

ini disebut dengan self balance  dan digunakan sebagai standarisasi dari 

masing masing subyek. Posisi keseimbangan diri (self balance) adalah 

suatu mekanisme untuk mendapatkan postur tubuh alami dengan 

mengaktifkan sistem proprioseptif. Postur tubuh normal didasarkan pada 

kesejajaran vertical meatus auditory dengan bahu atau acromion (Gadotti 

et al,2010). 

a. Klasifikasi Forward Head Posture 

1) Fase 1 (normal neck) 

Pada Visual Alignment bagian tengah telinga (meatus auditori) 

tampak berada pada posisi sejajar dengan bahu (Acromion). 

2) Fase 2 ( Straight Neck Syndrome ) 

Pada Visual Alignment bagian tengah telinga (meatus auditory) 

berada pada posisi 2 cm ke anterior dari tengah bahu (acromion) 

3) Fase 3 ( Forward Head Posture ) 

Pada Visual Alignment bagian tengah telinga (meatus auditory) 

berada pada posisi  2-4 cm ke anterior dari tengah bahu (acromion). 

4) Fase 4 ( Abnormal Damage ) 
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Pada Visual Alignment bagian tengah telinga (meatus auditoy) 

berada pada posisi lebih dari >4 cm ke anterior/ 35-45° derajat dari 

tengah bahu (acromion).  

Penilaian Postural Lateral pada bagian kepala, leher, dan 

bahu yang normal adalah 0° derajat. Yang dapat diukur 

menggunakan garis visual plumb line dengan kesejajaran antara 

earlobe dan acromion. 

b. Pengukuran ( measurement ) 

Pengukuran dilakukan dengan menggunakan aplikasi software 

yang sudah teruji. Dilakukan pengambilan gambar dari sisi lateral 

dengan jarak standar antara kamera dengan subyek 1 meter. Hasil 

pengukuran akan terdeteksi secara otomatis oleh aplikasi software © 

Soon jik yang. Dalam pengukuran ini peneliti hanya menentukan tiga 

titik yaitu A (garis visual alignment), B (acromion) ,C (earlobe) 

(Gadotti, et al, 2010). 

D. Smarthphone 

1. Definisi 

Menurut Williams dan Sawyer (2011), smartphone adalah telepon 

seluler dengan mikroprosesor, memori layar, dan modem bawaan. 

Smartphone merupakan ponsel multimedia yang menggabungkan 

fungsionalitas PC dan handset sehingga menghasilkan gadget yang 

mewah, dimana terdapat fitur mendukung seperti pesan teks, kamera, 

pemutar musik, video, game, akses email, tv digital, search engine, 

pengelola informasi pribadi, fitur GPS, dan jasa telepon internet. 
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Sementara pengertian lain dari smarthphone  adalah  telepon genggam 

yang menyerupai komputer mini yang memiliki kapasitas yang sama 

dengan sebuah telepon (Riani dalam Shiraisihietal, 2016). 

2. Dampak Penggunaan Smarthphone 

Sesuai dengan namanya smartphone yang dalam bahasa Indonesia 

artinya ponsel pintar, tentu banyak sekali manfaat yang dimiliki. Termasuk 

didalamnya banyak menyediakan fitur dan aplikasi yang sangat berguna 

dalam mendukung kegiatan manusia sehari – hari. Dalam dunia 

pendidikan misalnya, keberadaan smarthphone mendukung kegiatan 

pembelajaran dan pengembangan kurikulum pendidikan. Dalam dunia 

kesehatan, sebuah penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti dari 

Rock Health menemukan sekitar 75% pengobatan medis kecil dan 

medium serta ruang praktik dokter gigi akan mempergunakan tablet dalam 

beberapa tahun mendatang. Bahkan hampir 40% dokter telah 

menggunakan aplikasi pengobatan untuk kegiatan kesehariannya. 

Pengguaan teknologi di bidang kesehatan ini tentunya akan mengurangi 

biaya perawatan kesehatan serta meningkatkan skala para ahli kesehatan 

membantu banyak orang.  

Di sisi lain smartphone  juga memiliki dampak negatif  bagi 

penggunanya. Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan 

penelitian tentang smartphone telah banyak yang melakukan, diantaranya 

adalah penelitian yang berjudul “Efek Radiasi Gelombang Elektro 

Magnetik Ponsel Terhadap Kesehatan Manusia”. Di dalam penelitian ini 

disebutkan bahwa radiasi ponsel ternyata hampir sama dengan dampak 
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radiasi elektromagnetik yang ditimbulkan oleh radar pesawat. Radar 

pesawat ini diduga memiliki dampak merugikan bagi manusia yang 

tinggal disekitar wilayah instalasi radar. Radiasi radar tersebut dapat 

mengagitasi molekul air yang ada dalam tubuh manusia. Jika intensitas 

radiasi elektromagnetiknya cukup kuat, maka molekul-molekul air 

terionisasi, dampak yang ditimbulkan hampir sama dengan akibat yang 

ditimbulkan oleh radiasi nuklir. (Mahardika. I. Putu, 2010). 

C. Faktor Resiko Penggunaan smartphone terhadap nyeri otot suboccipitalis 

1. Durasi ( lama ) 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, durasi berarti rentang dari 

suatu waktu atau lamanya sesuatu berlangsung. Durasi atau lama 

penggunaan smartphone , merupakan faktor resiko penyebab terjadinya 

nyeri pada kepala dan leher. Sebuah penelitian didapatkan bahwa terdapat 

hubungan antara penggunaan media elektronik (smartphone) dengan nyeri 

kepala. ( Nurwulandari, 2014 ). 

Durasi penggunaan smartphone juga dapat mempengaruhi resiko 

gangguan otot ekstremitas atas. Penggunaan smartphone selama dua 

sampai empat jam per hari dapat meningkatkan 12 sampai 40 persen risiko 

nyeri leher dan punggung (Hakala dalam Juraida, 2016).  

Pada penelitian lainnya menjelaskan bahwa seseorang yang bekerja 

didepan laptop dengan durasi ≥ 2 jam akan mempengaruhi keluhan 

muskuloskeletalnya, dalam hal ini adalah nyeri pada bagian leher. 

Seseorang yang bekerja dengan laptop > 2jam lebih berisiko 13,5 kali 
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dibandingkan responden yang bekerja dengan laptop =2 jam. (Rakhmat 

Eddy, Suroto, dan Baju Widjasena, 2016 ). 

2. Postur 

Seseorang yang memiliki postur atau sikap tubuh yang baik, 

tentunya akan mempermudah seseorang tersebut dalam melakukan segala 

aktifitasnya sehari – harinya tanpa adanya keluhan muskuloskeletal yang 

berarti setelahnya. Postur merupakan perpaduan antara tinggi badan, berat 

badan, serta berbagai pengukuran arthropometrik lainnya yang ada pada 

diri seseorang (Sugiyanto, 2001). Penyesuaian posisi tubuh pelajar dan 

mahasiswa saat belajar dengan lingkup kerjanya akan membentuk postur 

tubuh buruk, salah satunya adalah forward head posture. 

3. Frekuensi 

Frekuensi dalam hal ini adalah banyaknya intensitas seseorang 

dalam menggunakan smartphone. Di era sekarang ini, seseorang dalam 

menjalankan aktifitasnya tentu tidak terlepas dari penggunaan smartpone. 

Semakin banyak intensitas seseorang dalam menggunakan smartphone 

maka semakin ia beresiko mengalami nyeri pada leher dan kepala. 

4. Kondisi tempat dan Posisi kerja 

Sebuah data dari hasil penelitian yang dibuktikan dengan uji 

statistik menunjukan bahwa terdapat pengaruh posisi kerja seseorang 

dengan kejadian low back pain ( Irwan, 2013 ). 

Selain itu pada penelitian lainnya pada studi prosepektif didapatkan 

bahwa pekerja yang bekerja dalam posisi duduk yang statis > 95% dari 

lamanya waktu bekerja per hari merupakan faktor risiko terjadinya nyeri 
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leher. (Aries et al, dalam Samara 2007). Hal ini sejalan dengan  posisi 

seseorang yang menggunakan smartphone cenderung dalam posisi statis 

dan membungkuk pada posisi ante-fleksi vertebrae serta tidak ada 

pergerakan secara dinamis  melalui otot – otot ekstremitas atas. Sikap 

tubuh yang tidak baik pada saat duduk dan saat menggunakan perangkat 

smartphone dapat diakibatkan oleh beberapa faktor seperti desain kursi, 

ketidaksadaran akan pentingnya koreksi postur, dan hanya mementingkan 

faktor kenyamanan yang dirasakan. Postur duduk membungkuk dianggap 

nyaman oleh seseorang dalam jangka pendek, namun nantinya akan 

meyebabkan terganggunya kesehatan tulang punggung dalam jangka 

panjang (Beldon P dan Epsom, 2007).   

D. Nyeri  

1. Definisi 

Nyeri merupakan suatu pengalaman sensori yang tidak 

menyenangkan dari suatu emosional yang disertai kerusakan jaringan 

secara aktual maupun potensial atau kerusakan jaringan secara menyeluruh 

(Lukman dan Ningsih, 2012). Nyeri adalah suatu mekanisme protektif 

bagi tubuh, nyeri timbul apabila jaringan rusak dan menyebabkan individu 

tersebut bereaksi untuk menghilangkan rasa nyeri tersebut. Nyeri sangat 

penting karena berhubungan sebagai mekanisme proteksi diri apabila 

terdapat  jaringan tubuh yang rusak. Nyeri biasanya sering dihubungkan 

dengan kerusakan jaringan, akan tetapi nyeri dapat  timbul tanpa adanya 

injury atau cedera dimana nyeri timbul tanpa adanya dengan sumber yang 

dapat diidentifikasi (Ardinata, 2007 dalam Adam, 2014). 
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2. Klasifikasi Nyeri 

Klasifikasi nyeri berdasarkan durasi 

a. Nyeri Akut 

Nyeri akut adalah nyeri yang terjadi setelah cedera akut, 

penyakit, atau intervensi bedah dan memiliki proses yang cepat 

dengan intensitas yang bervariasi (ringan sampai berat), dan 

berlangsung dalam kurun waktu yang singkat (Andarmoyo, 2013). 

Nyeri akut berlangsung kurang lebih 6 bulan, terhitung sejak 

pertama kali cedera dan akan menghilang setelah jaringan yang rusak 

pulih kembali. (Prasetyo, 2010) 

b. Nyeri Kronik 

Nyeri kronik adalah nyeri konstan yang intermiten yang 

menetap sepanjang suatu priode waktu, Nyeri ini berlangsung dalam 

waktu yang lama dengan intensitas yang bervariasi dan biasanya 

berlangsung lebih dari 6 bulan (McCaffery, 1986 dalam Potter dan 

Perry, 2005). 

Klasifikasi berdasarkan asal 

a. Nyeri Nosiseptif 

  Nyeri nosiseptif adalah nyeri yang diakibatkan oleh aktivitas atau 

sensitivitas nosiseptor perifer yang merupakan reseptor khusus yang 

mengantarkan stimulus naxious (Andarmoyo, 2013). Nyeri nosiseptor 

ini dapat terjadi karna adanya adanya stimulus yang mengenai kulit, 

tulang, sendi, otot, jaringan ikat, dan lain-lain (Andarmoyo, 2013). 

b. Nyeri Neuropatik 
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Nyeri neuropatik merupakan hasil dari suatu cedera atau 

abnormalitas yang terdapat pada struktur saraf perifer maupun sentral , 

nyeri ini lebih sulit untuk  diobati (Andarmoyo, 2013). 

3. Teori Nyeri 

a. Teori Kontrol Gerbang (Gate Control) 

Teori gate control dijelaskan oleh Melzack dan Wall (1965) 

menyatakan bahwa impuls atau rangsangan nyeri dapat diatur dan 

dihambat oleh mekanisme pertahanan disepanjang sistem saraf pusat, 

yang mana implus nyeri dihantarkan saat sebuah pertahanan dibuka 

dan implus dihambat saat sebuah pertahanan tertutup (Andarmoyo, 

2013). 

b. Teori Spesivitas (Specivity Theory)  

Teori Spesivitas ini diperkenalkan oleh Descartes. Ia 

menyebutkan bahwa rangsangan yang menstimulasi tubuh 

disampaikan langsung ke otak, yang dipersepsikan sebagai nyeri. Dan 

ia menjelaskan bahwa nyeri berjalan dari resepror-reseptor nyeri yang 

spesifik melalui jalur neuroanatomik tertentu kepusat nyeri diotak 

(Andarmoyo, 2013).  

Teori spesivitas ini tidak menunjukkan karakteristik 

multidimensi dari nyeri, teori ini hanya melihat nyeri secara sederhana 

yakni paparan biologis dan rangsangan tanpa melihat variasi dari efek 

psikologis individu (Prasetyo, 2010). 

c. Teori Pola (Pattern Theory) 
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Teori pola (Pattern Theory) dikenalkan oleh  Gold Scheider 

pada tahun 1986, ia menjelaskan bahwa nyeri di  sebabkan oleh 

berbagai reseptor sensori yang di rangsang oleh pola tertentu, yang 

mana nyeri ini merupakan akibat dari stimulasi reseptor yang 

menghasilkan pola  dari implus saraf (Andarmoyo, 2013). 

  

E. Anatomi Cervical Vertebrae 

1. Biomekanika 

Deep neck flexors terdiri dari otot sternocledomastoid, otot m. 

musculus splenius capitis dan grup otot suboccipital yang berfungsi sebgai 

stabilizer. Yaitu berperan mempertahankan posisi leher dan kepala tetap 

pada posisi normal. Secara biomekanik titik tumpuan berada diantara gaya 

otot dan gaya berat (Hamil dan Knutzen, 2009). Apabila gaya berat lebih 

besar daripada gaya otot, maka otot-otot stabilisator berusaha 

meningkatkan kekuatan sehingga menimbulkan ketegangan dan spasme 

pada otot-otot stabilisator (Childs et al, 2009). 

2. Tulang 

a.  Vertebrae  

Columna vertebralis membentuk tulang rangka leher dan punggung 

dan merupakan bagian utama tulang rangka aksial (yaitu, artikulasi 

tulang - tulang cranium, columna vertebralis, costae dan strenum). 

Columna vertebralis pada orang dewasa secara khas terdiri dari 33 

vertebrae yang tersusun dalam lima regio: 7 vertebrae cervical, 12 

vertebrae thoracic, 5 vertebrae lumbal, 5 vertebrae sacrum dan 4 

vertebrae coccygae (Snell, 2006). 
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Fungsi dari columna vertebralis berdasarkan buku dari Moore & 

Dalley (2013) adalah sebagai berikut:  

1) Melindungi medulla spinalis dan nervus spinalis.  

2) Menopang berat tubuh di bagian superior terhadap pelvis.  

3) Memberikan aksis yang fleksibel dan kaku sebagian untuk tubuh 

dan dasar yang diperluas untuk tempat kepala dan pusat 

perputaran.  

4) Berperan penting dalam postur dan lokomosi (gerakan dari satu 

tempat ke tempat lain). 

 

b. Cervical Vertebrae 

Leher terdiri dari tujuh susunan vertebrae cervical yang 

dimulai dari dasar cranium dan berakhir tepat di atas vertebrae 

torachal atau setinggi batang tubuh bagian atas. Bagian tulang vertebra 

terdiri dari Korpus vertebra kecil dan pendek berbentuk segi empat, 

Foramen vertebra berbentuk segi tiga dan besar, Processus transversus 

terletak di sebelah processus articularis, Pada  processus  transversus  

terdapat  foramen costo transversarium yang dilalui oleh arteri dan 

vena vertebralis, Processus  transversus  mempunyai  dua  tonjolan,  

yaitu tuberculum anterior dan  tuberculum posterior,  yang dipisahkan 

oleh sulcus spinalis dan dilalui oleh nervus spinalis ( Lippert, 2011 ) 

Bagian yang  pertama dan kedua di sebut atlas dan axis, 

keduanya tidak memiliki discus namun tersusun oleh ligamen yang 

kompleks. Bagian axis  memiliki peran 50% dalam gerakan rotasi pada 
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kepala. Pada cervical terbentuk sebuah kanal yang menjadi jalan dari 

medulla spinalis. Canalis yang terdapat pada leher dapat berubah 

sesuai dengan postural dan gerakan pada leher. Posisi kepala tengadah 

dapat mempersempit canalis cervicalis (Daniels et al, 2010). 

   

 

Gambar 2.6 anatomi cervical vertebrae (Elseiver, 2013) 

Karena  susunan  anatomis  dan  fungsi  yang  berbeda pada 

setiap sendi maka dapat dipilah dalam segmentasi sebagai berikut 

(Lippert, 2011) : 

a)  Atlanto occypitalis (C0 – C1) 

Merupakan  sendi  sinovial  jenis  ovoid  yang  dibentuk 

inferior articular face atlas cekung. Gerak utama fleksi-

ekstensi  dan gerakan sendi ini berfungsi untuk menganggukan 

kepala. 

b)  Atlanto axialis (C1 – C2) 
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Merupakan  sendi  sinovial  jenis  sendi  putar,  

dibentuk  oleh atlas arc dengan dens epistropheus dimana 

gerak utamanya adalah rotasi kanan dan kiri. 

c) Intervertebral joint (C2 – C7) 

Gerakan ke segala arah, dengan gerakan dominan 

seperti ekstensi, fleksi,  lateral fleksi dan hyperextension. 

3. Otot Sub Occipital 

Otot yang termasuk dalam group suboccipital adalah otot  obliquus 

capitis superior, otot obliquus capitis inferior, otot rectus capitis posterior 

minor dan otot rectus capitis posterior major. Otot rectus capitis posterior 

major melekat  pada processus spinosus C2 sampai  inferior nuchal line 

occipital.  Otot rectus capitis  posterior  minor melekat  pada tuberkulum  

posterior C1 sampai  inferior nuchal  line occiput.  Otot  obliquus capitis 

inferior melekat pada processus spinosus C2 sampai  processus 

transverses C1. Otot obliquus capitis superior melekat pada processus  

transverses C1 sampai occiput (Gross dan Fetto, 2009). 

Otot suboccipital menyilang pada sendi atlanto-occipital joint  (AOJ) 

dan sendi atlantoaxial joint (AAJ). Rectus capitis posterior untuk extensi, 

lateral flexi dan ipsilateral rotasi kepala dan atlas AOJ dan AAJ. Rectus 

capitis  posterior minor untuk protraksi, extensi  dan lateral  flexi kepala  

terhadap  AOJ.  Obliquus  capitis  inferior ipsilateral  rotasi  atlas terhadap 

AAJ.  Obliquus capitis  superior untuk protraksi, extensi, lateral flexi dan 

rotasi contralateral kepala terhadap AOJ. Kerja statis yang terus menerus 
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dan overload work menyebabkan trigger points dan taut band pada otot  

(Bogdanis,  2012). 

Jenis jenis otot rangka menurut Colligan, 2010 adalah  

1) Tipe Tonic  

Disebut juga red muscle karena berwarna lebih gelap dari 

otot-otot lainnya, banyak mengandung haemoglobin dan 

mitokondria (tahan terhadap tahanan). Berfungsi untuk 

mempertahankan posisi tubuh (stabilisasi). Kelainan pada otot tipe 

ini 

cenderung tegang dan mudah terjadi ischemic otot-otot 

suboccipital termasuk otot tipe tonic. 

2) Tipe Phasic 

Tipe phasic disebut juga white muscle karena berwarna 

lebih pucat, tipe otot ini banyak mengandung myofibril (tidak 

tahan lama terhadap tekanan). Berfungsi sebagai gerakan aktif 

yang cepat dan kuat, otot tipe phasic berasal dari 2 macam serabut 

otot yaitu, serabut otot tipe 2A yang tingkat kelelahannya rata-rata 

intermediatte (sedang) . Dan serabut otot tipe 2B yang sangat 

mudah lelah. Kelainan tipe otot ini cenderung mengalami cidera. 

 



32 
 

 

 

Gambar 2.7 Grup otot Sub Occipitalis (Cassidy A, 2018) 

 

F. Nyeri otot sub occipital 

1. Etiologi  

Nyeri pada otot suboccipital disebabkan oleh pengaruh postur yang 

buruk,  salah satunya adalah posisi forward head posture. Menurut dr. 

Vladimir Janda, 2010, nyeri disekitar kepala dan leher bagian atas 

disebabkan karena adanya pola ketidakseimbangan pada otot. Terdapat 

pola kekakuan otot pada grup otot suboccipital,otot upper trapezius dan 

otot pectoralis major,pectoralis minor. Sementara itu, juga terdapat pola 

kelemahan pada otot rhomboid, otot lower trapzius dan grup otot neck 

flexor. Pola ketidakseimbangan otot ini disebut juga upper cross 

syndrome. 
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Gambar 2.8 Pola ketidakseimbangan otot pada upper cross 

syndrome ( Vladimir Janda, 2010 ) 

2. Patofisiologi 

Posisi forward head posture menyebabkan ketegangan pada grup 

otot suboccipital sehingga akan mengiritasi nervus occipitalis yang 

kemudian menimbulkan nyeri rasa nyeri disekitar kepala dan leher. 

Makrophages menimbulkan peningkatan vaskularisasi dari aktifitas 

fibroblastics. Produksi jaringan ikat longgar (connective tissue) akan 

meningkat terutama pada cross-linkage dan pengkerutan fascia. 

Permukaan otot dibungkus oleh fascia sehingga gangguan pada regio 

tertentu dapat mempengaruhi fascia pada regio lainnya, terutama pada 
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struktur otot yang disangga oleh fascia seperti  saraf, otot, struktur lympa 

dan pembuluh darah (Chaitow,  2003).  

Beberapa aktivitas fisik yang memerlukan kontraksi otot yang kuat 

dan  berlangsung  lama  berpotensi  menimbulkan  kondisi  stress 

sehingga mengalami  otot menjadi hypertonus diantaranya bekerja dan 

berolah raga. Disamping itu sikap emosional dan perubahan perilaku 

dapat mempengaruhi postur dan pola kerja otot. Kondisi ini menimbulkan 

ischaemic  pada otot-otot  suboccipital sehingga terjadi  taut band, tight 

dan trigger points serta rasa nyeri disekitar kepala dan leher (Chaitow,  

2003). 

3. Faktor yang mempengaruhi 

Faktor degenaratif, genetik, dan obesitas merupakan faktor internal 

yang mempengaruhi dan dapat menimbulkan nyeri otot suboccipital. 

Disisi lain faktor eksternal juga dapat berpengaruh pada nyeri 

suboccipital, seperti posisi kerja yang buruk, postur tubuh yang jelek, dan 

gerakan-gerakan pada otot leher yang berlebihan saat beraktifitas. 

Beberapa faktor seperti retensi metabolisme, iskemia, dan oedema 

menimbulkan rasa nyeri. Nyeri dapat menimbulkan thightness ketegangan 

pada otot –otot tertentu yang akan menimbulkan inflamasi akut bahkan 

iritai kronis (musculino et al, 2012). 

 

 

 

4. Nordic Body Map ( NBM ) 
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Nordic body map ( NBM ) merupakan salah satu kuesioner untuk 

mengetahui keluhan muskuloskeletal dan tinkat nyeri pada seseorang 

yang cukup baik. NBM adalah suatu peta tubuh untuk mengetahui bagian 

mana dan tingkat keluhan  mana yang dirasakan oleh seseorang. NBM 

membagi bagian tubuh dari leher sampai kaki untuk mengestimasi 

keluhan yang dialami seseorang (Nurliah, 2012). NBM meliputi 28 

bagian otot-otot skeletal pada kedua sisi tubuh kanan dan kiri yang 

dimulai dari anggota tubuh bagian atas yaitu otot leher sampai dengan 

paling bawah yaitu otot pada kaki. Pengukuran gangguan otot skeletal 

dengan menggunakan kuisioner  NBM digunakan untuk menilai tingkat 

keparahan gangguan otot skeletal individu dalam kelompok kerja yang 

cukup banyak atau kelompok sampel yang dapat mempresentasikan 

populasi secara keseluruhan (Tawaka, 2010).  

Penilaian NBM ini dapat dilakukan dengan 2 metode. Pertama 

yaitu, dengan menggunakan penilaian “Ya” dan “Tidak”. Kedua yaitu, 

dengan menggunakan penilaian skoring skala Likert. Pada nantinya setiap 

skornya harus dijelaskan pada definisi agar sangat jelas dan sangat mudah 

dipahami (Tarwaka, 2010). 

Pengukuran metode NBM dilakukan dengan cara mengisi 

kuesioner yang hasilnya nanti akan diperoleh skor individu terendah, 

yaitu 28 dan skor tertinggi, yaitu 112. Setelah mengetahui skor tersebut 

maka  yang selanjutnya dilakukan adalah menentukan tingkat rasio 

keluhan muskuloskeletal dan perbaikan yang akan dilakukan (Nurjanah, 

2012). 
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Gambar 2.9 Nordic Body Map  ( Tawaka, 2010 ) 

G. Profil Mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah 

Malang 

Mahasiswa adalah seseorang yang sedang dalam proses menimba 

ilmu ataupun belajar dan terdaftar sedang menjalani pendidikan pada salah 

satu bentuk perguruan tinggi yang terdiri dari akademik, politeknik, sekolah 

tinggi, institut dan universitas (Hartaji, 2012). Menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI). Mahasiswa adalah Menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI), mahasiswa adalah mereka yang sedang belajar di 

perguruan tinggi. Mahasiswa dapat didefinisikan sebagai individu yang 

sedang menuntut ilmu ditingkat perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta 

atau lembaga lain yang setingkat dengan perguruan tinggi. Seorang 
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mahasiswa dikategorikan pada tahap perkembangan yang usianya 18 sampai 

25 tahun. Tahap ini dapat digolongkan pada masa remaja akhir sampai masa 

dewasa awal dan dilihat dari segi perkembangan, tugas perkembangan pada 

usia mahasiswa ini ialah pemantapan pendirian hidup (Yusuf, 2012). 

 Di zaman milennial industri 4.0 tentu kita tidak terlepas dari pengaruh 

kemajuan teknologi. Sebagai seorang mahasiswa, yang memiliki karakteristik 

ingin tahu terhadap kemajuan teknologi, mereka cenderung akan 

memanfaatkan teknologi tersebut untuk mencari informasi dan ilmu 

pengetahuan seabanyak-banyaknya. Selain itu mereka juga berperan aktif 

untuk terus berinovasi dan mengembangkan ilmu pengetahuan mereka 

dengan bantuan kemajuan teknologi saat ini.  

Dilihat dari aktifitasnya sebagai seorang mahasiswa, khususnya 

mahasiswa Fakultas lmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Malang. 

Mereka memiliki kesibukan yang berlebih. Karena selain perkuliahan yang 

diadakan dikelas, mereka juga harus mengikuti praktikum di laboratorium 

dalam jangka waktu berjam-jam. Keadaan di laboratorium memungkinkan 

terjadinya keadaan posisi ergonomi yang buruk. Posisi membungkuk ke 

depan atau forward head posture akan menimbulkan permasalahan kesehatan 

muskuloskeletal. Yang pertama, ketika ia sedang menulis, atau mengamati 

objek di mikroskop. Dan yang kedua ketika sedang menggunakan 

smartphone  untuk mencari referensi dan bahan yang mendukung kegiatan 

belajar mereka. Kegiatan tersebut merupakan faktor risiko yang menyebabkan 

terjadinya nyeri leher atas pada grup otot suboccipital. 

 


