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BAB II 

TINJAUANPUSTAKA 

A. Beban kerja 

1. Definisi 

Manuaba (2000), beban kerja adalah kemampuan tubuh pekerja 

dalam menerima pekerjaan. Berdasarkan sudut pandang ergonomi, 

setiap beban kerja yang diterima seseorang harus sesuai dan seimbang 

terhadap kemampuan fisik maupun psikologis pekerja yang menerima 

beban kerja tersebut. Beban kerja dapat berupa beban kerja fisik dan 

beban kerja psikologis.Beban kerja fisik dapat berupa beratnya 

pekerjaan seperti mengangkat, mendorong, sedangkan beban kerja 

psikologis dapat berupa sejauh mana tingkat keahlian dan prestasi 

kerja yang dimiliki individu dengan individu lainnya (Tarwaka, 

2014).Ghoper dan Donchin mendeskripsikan beban kerja sebagai suatu 

perbedaan antara kapasitas system yang memproses informasi yang 

dibutuhkan untuk mengerjakan tugas sesuai harapan dan kapasitas 

yang tersedia pada saat itu (Tyas, 2009). 

Webster dalam Lysaght dkk, (1989), mengemukakan pendapat 

yang berbeda dalam mendefinisikan beban kerja. Webster 

mengemukakan beban kerja sebagai jumlah pekerjaan yang harus 

diselesaikan oleh suatu depertemen atau kelompok pekerja dalamsatu 

priode waktu tertentu. Beban kerja adalah beban layak, yaitu beban 

layak kuantitatif dan beban layak kualitatif. Beban layak kuantitatif   
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yaitu beban yang terlalu banyak untuk dikerjakan atau tidak 

cukup waktu untuk menyelesaikannya suatu pekerjaan sedangkan 

beban layak kualitatif yaitu individu merasa kurang memiliki 

kemampuan menyelesaikan suatu pekerjaankarena standar yang terlalu 

tinggi (Suwanto,2010). 

 Ambar (2006), yang dimaksud dengan beban kerja adalah 

banyaknya tugas dengan tanggung jawab yang harus dilakukan 

organisasi atau unit-unitnya dalam waktu dan jumlah tenaga kerja 

tertentu (man-hours). Dari definisi diatas, ruang lingkup beban kerja 

lebih difokuskan pada suatu bagian atau unit dalam organisasi dimana 

didalamnya mencakup serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh 

sekelompok orang dalam waktu tertentu. Namun yang perlu 

digarisbawahi adalah meskipun lebih menekankan pada analisanya 

satuan maupun unit organisasi,beban kerja juga dimiliki secara 

personal oleh karyawan yang ada didalamnya. Beban kerja pada 

akhirnya menjadi tanggung jawab per-orang sesuai dengan tugas-

tugasnya dalam rasio waktu tertentu.        

2. Faktor – faktor yang mempengaruhi beban kerja 

Manuaba (2000), bahwa secara umum hubungan antara beban 

kerja dan kapasitas dipengaruhi oleh berbagai faktor yang sangat 

komplek, baik faktor internal maupun faktor eksternal.  

a. Faktor eksternal  

Faktor eksternal beban kerja  
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 yang berasal dari luar tubuh pekerja. Yang termaksud beban 

kerja eksternal adalah tugas (task) itu sendiri,organisasi dan 

lingkungan kerja. Ketiga aspek ini sering disebut sebagai stressor.  

1) Tugas-tugas (tasks) yang dilakukan baik yang bersifat fisik 

seperti stasiun kereta, tata ruang tempat kerja, alat dan sarana 

kerja, kondisi atau medan kerja,sikap kerja, cara mengangkat 

beban, alat bantu kerja, sarana informasi termasuk display dan 

control, alur kerja dll. Sedangkan tugas-tugas yang bersifat 

mental seperti, kompleksitas pekerjaan atau tingkat kesulitan 

pekerjaan yang mempengaruhi tingkat emosi pekerja, tanggung 

jawab terhadap pekerjaan dll.  

2)  Organisasi kerja yang dapat mempengaruhi beban kerja 

seperti, lamanya waktu kerja, waktu istirahat, kerja bergilir, 

kerja malam, sistem pengupahan, sistem kerja, musik kerja, 

model struktur organisasi, pelimpahan tugas dan wewenang dll.  

3)  Lingkungan kerja yang dapat memberikan beban tambahan 

kepada pekerja adalah:  

a. Lingkungan kerja fisik seperti: mikroklimat (suhu udara 

ambien, kelembaban udara, kecepatan rambat udara, suhu 

radiasi), intensitas penerangan, intensitas kebisingan, 

vibrasi mekanis, dan tekanan udara. 

b. Lingkungan kerja kimiawi seperti: debu, gas-gas pencemar 

udara, uap logam, fume dalam udara dll. 
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c. Lingkungan kerja biologis seperti: bakteri, virus dan parasit, 

jamur, serangga, dll. 

d. Lingkungan kerja psikologis seperti: pemilihan dan 

penempatan tenaga kerja, hubungan antara pekerja dengan 

pekerja, pekerja dengan atasan, pekerja dengan keluarga 

dan pekerja dengan lingkungan sosial yang berdampak 

kepada performansi kerja di tempat kerja. 

b. Faktor internal  

 Beban kerja adalah faktor yang berasal dari dalam tubuh 

itu sendiri sebagai akibat adanya reaksi dari beban kerja eksternal. 

Reaksi tubuh tersebut dikenal sebagai strain. Ringan dan 

beratanyastrain dapat dinilai secara subjektif maupun objektif. 

Penilaian secara objektif yaitu melalui perubahan reaksi fisiologis. 

Sedangkan penilaian subjektif dapat dilakukan melalui perubahan 

reaksi psikologis dan perubahan perilaku. Karena itu strain secara 

subjektif berkaitan erat dengan harapan, keinginan, kepuasan dan 

penilaian subjektif lainnya. Secara lebih ringkas faktor internal 

meliputi: 

1) Faktor somatis (jenis kelamin, umur, ukuran tubuh, kondisi 

kesehatan, status gizi). 

2) Faktor psikis (motivasi, persepsi, kepercayaan, keinginan, 

kepuasan dll.) 
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3. Klasifikasi beban kerja  

1Tabel 2.1: Jenis Beban kerja 

 (Tarwaka, 2015) 

No  Jenis beban Keterangan 

1 Beban < 2 kg Tidak ada resistensi/pembebanan dan pengarahan 

tenaga secara tidak menentu. 

2 Beban 2 – 10 kg Pembebanan statis  

3 Beban ≥ 10 kg Pembebanan dan pengerahan tenaga secara repetitive 

atau statis. 

 

4. Hubungan beban kerja dengan shoulder pain 

     Dalam penelitian yang dilakukna Tikno Hadi Wiyatno (2011) 

menyatakan bahwa ada hubungan antara beban kerja dengan keluhan 

muskuloskeletal bahu pada buruh panggul kelompok Pucung di 

Kawasan Industri Candi Semarang. Pada umunya adanya keluhan otot 

skletal terjadi karena kontraksi otot yang  berlebihan akibat  beban 

kerja yang berat. Hal ini menyebabkan otot berkontraksi melebihi 20%  

maka peredaran darah dari otot akan berkurang sesuai tingkat kontraksi 

yang dipengaruhi oleh besarnya kebutuhan tenaga yang diperlukan. 

Hal ini mengakibatkan distribusi oksigen ke otot mengalami 

penurunan, terhambatnya proses metabolisme karbohidrat dan 

akibatnya terjadi penumpukan asam laktat pada otot sehingga 

menimbulkan rasa nyeri pada otot (Bridger, 2003).   

5. Pengukuran beban kerja 

 Dilakukannya pengukuran beban kerja untuk memperoleh 

informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi 

berdasarkan banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan dalam 
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jangka waktu satu tahun (Peraturan Menteri Dalam Negeri dalam 

Muskamal, 2010). Selain untuk memperoleh informasi mengenai 

tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi, pengukuran beban 

kerja juga dilakukan untuk menetapkan jumlah jam kerja dan jumlah 

orang yang diperlukan dalam rangka menyelesaikan suatu pekerjaan 

tertentu (Komaruddin, 1996).  

a. Quick Exposure Check (QEC) 

Quick exposure checks (QEC) adalah salah satu metode 

pengukuran beban postur yang diperkenalkan oleh Li dan Buckle 

(1999). QEC memiliki tingkat keguanaan dan sensivitas yang 

tinggi dan dapat diterima secara luas reabilitasnya. QEC 

merupakan suatu metode untuk menilai resiko kerja yang 

berhubungan dengan gangguan otot di tempat kerja. Metode ini 

menilai ganguan resiko yang terjadi pada bagian belakang 

punggung, bahu/lengan, pergelangan tangan, dan leher. QEC 

membantu untuk mencegah terjadinya MSDs seperti gerak 

repetitive, gaya tekan, postur yang salah, dan durasi kerja (Stanto, 

2005). 

Konsep dasar metode ini adalah mengetahui seberapa besar 

exposure score untuk bagian tubuh tertentu yang dibandingkan 

dengan bagia tubuh lainnya. Exposure score dihitung untuk 

masing-masing bagian tubuh dengan pertimbangan ± 5 kombinasi/ 

interaksi, misalnya postur dengan gaya/beban, durasi dengan 
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gaya/beban, postur dengan durasi, pergerakan dengan durasi 

(Brown dan Li, 2003).  

Ilman.dkk, (2013) kuesioner terdiri dari dua kuesioner yaitu 

kuesioner obsever dan kuesioner pekerja. Kuesioner obsever lebih 

condong kepada postur tubuh yang terbentuk oleh operator ketika 

melakukan pekerjaannya. Kuesioner operator lebih menitik berat 

kepada yang dirasakan oleh operator ketika melakukan 

pekerjaannya seperti beban yang harus diangkat.  

Jawaban-jawaban yang didapat dari kuesioner pada masing-

masing stasiun kerja kemudian akan dihitung nilai exposure score 

pada 4 bagian anggota tubuh tertentu yaitu punggung, 

bahu/lengan, pergelangan tangan dan leher dari operator setiap 

stasiun kerja yang diteliti seluruh dari stasiun kerja yang diteliti 

dilakukan perhitungan pada lembar skor tersebut . 

Hasil dari perhitungan exposure score ini kemudian akan 

digunakan untuk menghitung nilai exposure level menggunakan 

rumus : 

E(%) = 
𝑥

𝑥𝑚𝑎𝑥
𝑥 100% 

Keterangan :  

X= total skor yang didapat untuk paparan resiko cedera untuk 

punggung, bahu/lengan, pergelangan tangan, dan leher yang 

diperoleh dari perhitungan kuesioner. 

Xmax = total maksimum skor untuk paparan yang mungkin terjadi 

untuk punggung, bahu/lengan, pergelangan tangan dan le 
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2Tabel 2.2: Action Lavel QAC 

(Ilham, dkk .2013) 

Total exposure 

level 

Action 

< 40% Aman 

40-49% Perlu penelitian lebih lanjut 

50-69% Perlu penelitian lebih lanjut dan dilakukan perubahan 

≥70 % Dilakukan penelitian dan perubahan secepatnya 

 

Tujuan dari penggunaan QAC ini adalah:  

1. Menilai perubahan paparan pada tubuh yang berisiko 

terjadinya musculoskeletal sebelum dan sesudah intervensi 

ergonomic. 

2. Melibatkan pengamat dan pekerja dalam melakukan 

penilaian dan mengidentifikasi kemungkinan terjadi 

perubahan pada sistem kerja. 

3. Membandingkan paparan risiko cedera diantara dua orang 

atau lebih yang melakukan pekerjaan yang sama, atau 

diantara orang-orang yang melakukan pekerjaan yang 

berbeda.  

4. Meningkatkan kesadaran diantara para manajer, engineer, 

desainer, praktisi keselamatan dan kesehatan kerja dan para 

operator mengenai faktor resiko musculoskeletal pada stasiun 

kerja.  

Salah satu karateristik yang penting dalam metode ini 

adalah penilaian dilakukan oleh peneliti/observer dan 

pekerja/worker, dimana faktor resiko yang ada dipertimbangkan 
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dan digabungkan dalam implementasi dengan tebel skor yang ada 

(Li dan Buckle, 1999) sehigga memperkecil bias penilaian 

subjektif dari peneliti/observasi. Adapun kelebihan lain dari 

metode ini adalah:  

1. Dapat digunakan untuk sebagian besar faktor resiko fisik dari 

MSDs.  

2. Mempertimbangkan kenutuhan peneliti dan bisa digunakan 

oleh peneliti yang tidak berpengalaman. 

3. Mempertimbangkan kombinasi dan interaksi berbagai faktor 

resiko di tempat kerja (multiple risk facktors), baik yang 

bersifat fisik maupun psikososial.  

4. Mudah di pelajari, pahami dan afektif untuk digunakan. 

Disamping berbagai keuntungan tersebut, metode ini memiliki 

beberapa kekurangan diantaranya adalah:   

a. Metode hanya faktor pada fokus fisik tempat kerja. 

b. Pelatihan dan praktek tambahan diperlukan oleh pengguna 

yang belum berpengalaman untuk pengembangan relibilitas 

pengukuran (Stanto, dkk., 2005).  
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1Gambar 2.1: Kuesioner Qoick Exposure Check (QEC) 

B. Masa kerja 

1. Definisi 

Suma’mur (1996) dalam Widyastuti (2010), menjelaskan 

bahwa masa kerja adalah suatu kurun waktu atau lama tenaga kerja itu 

bekerja disuatu tempat.Masakerja sendiri dapat mempengaruhi baik 

kinerja positif maupun negative, akan memberi dampak positif pada 

kinerja bila dengan semakin lamanya masa kerja peronal semakin 

berpengalaman dalam melaksanakan tugasnya. Sebaliknya akan 

memberi pengaruh negative apabila dengan semakin lama masa kerja 

akan timbul kebiasaan pada tenaga kerja.  

Hendra dan Rahardjo (2009), pekerja yang memiliki masa 

kerja > 4 tahun memiliki risiko gangguan musculoskeletal 2,775 kali 

lebih besar dibanding pekerja dengan masa kerja ≤ 4 tahun. Tekanan 
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fisik pada kurun waktu tertentu akan mengakibatkan kinerja otot 

menurun dan timbul gejala makin rendahnya gerakan, tekanan yang 

terakumulasi tiap hari akan memperburuk kesehatan dan menyebabkan 

fatigue klinis sehingga terjadi kebosanan pada otot dan tulang secara 

psikis maupun fisik dan dapat mengakibatkan gangguan 

muskuloskeletal (Koesyanto, 2013). 

2. Klasifikasi masa kerja 

Menurut Handoko, (2010), masa kerja dikategorikan menjadi tiga: 

3Tabel 2.3: Klasifikasi Masa Kerja 

(Sumber: Handoko, 2010) 

No Jenis masa kerja Lama masa kerja 

1 Masa kerja kategori baru ≤ 3 tahun 

2 Masa kerja kategori lama  ≥ 3 tahun 

 

3. Hubungan masa kerja dengan shoulder pain 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Bagus Pambudi (2016) 

yang menjelaskan bahwa ada keterkaitan antara masa kerja dengan 

keluhan nyeri bahu pada supir bus di wilayah kecamatan Karanggede, 

Kabupaten Boyolali. 

 Hendra dan Raharjo (2009), pekerja yang memiliki masa kerja 

> 4 tahun memiliki gangguan muskuloskeletal 2,775 kali lebih besar 

dibanding dengan masa kerja < 4 tahun. Tekanan fisik pada tenggang 

waktu tertentu akan mengakibatkan kinerja otot menurun. 

C. Anatomi Shoulder 

1. Otot  
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Otot merupakan kelompok jaringan terbesar yang membentuk 

tubuh. Berdasarkan struktur dan fungsinya, otot dibedakan menjadi 

tiga jenis yaitu otot rangka, otot polos dan jantung. Otot rangka 

berfungsi sebagai penggerak tubuh relatif. Otot polos berfungsi untuk 

pergerakan isi organ berongga. Otot jantung berfungsi khusus untuk 

memompa darah keluar jantung (Sherood, 2012). 

 

2Gambar 2.2: Otot Shoulder 

(Sumber: Paulsen, 2012) 

 Snell (2000) otot-otot shoulder terdiri dari :  

4Tabel 2.5: Otot Shoulder 

(Sumber: Snell, 2000) 

No Nama otot Origo Insersio Fungsi 

1 m. Deltoideus 1.anterior: 

sepertiga lateral 

os clavicula 

2. posterior: spina 

scapula 

 

1. anterior: 

deltoid 

tuberosity 

2. posterior: 

deltoidtuberosity 

Anterior: untuk 

flexio dan 

rotation medial 

Posterior: 

extention dan 

rotation lateral 

2 m. 

Infraspinatus 

Fossa 

infraspinatus 

scapulae  

Bagian tengah  

tuberculum   

mayor humeri 

dan capsula 

articulation 

humeri 

Eksorotasi bahu  

Superior untuk 

abductio dan 

bagian inferior 

untuk adductor  
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3 m. 

Supraspinatu

s 

fossa 

supraspinatus 

scapulae 

bagian atas 

tuberculum 

mayor humeri 

dan capsula 

articulation 

humeri 

membantu 

m.deltoideus 

melakukan 

abduksi bahu 

dengan 

memfiksasi 

caput humeri 

4 m. Teres 

mayor 

Permukaan 

posterior angulus 

inferior  scapula 

Sulcus 

bicipitalis os 

humerus  

Ekstensi postero 

medial, rotasi 

dan abduksi 

sendi 

glenohumeral  

5 m. Teres 

minor  

Permukaan dorsal 

margo lateralis 

scapula 

Tuberculum 

mayus os 

humerus  

Membantu 

menahan caput 

humeri dan 

mealukan 

eksorotasi bahu.  

 

2.  Tulang  

 

3Gambar 2.3: Tulang Shoulder 

(Paulsen, 2012) 

a.  Tulang Skapula 

Skapula (tulang belikat) terdapat di bagian punggung 

sebelah luar atas, mempunyai tulang iga I sampai VIII, 

bentuknya hampir segitiga. Di sebelah atasnya mempunyai 

bagian yang di sebut spina skapula. Sebelah atas bawah spina 
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skapula terdapat dataran melekuk yang di sebut fosa 

supraskapula dan fosa infraskapula. Ujung dari spina skapula di 

bagian bahu membentuk taju yang di sebut akromion dan 

berhubungan dengan klavikula dengan perantara persendian. Di 

sebelah bawah medial dari akromion terdapat sebuah taju 

menyerupai paruh burung gagak yang disebut dengan prosesus 

korakoid. Di sebelah bawahnya terdapat lekukan tempat kepala 

sendi yang di sebut kavum glenoid. 

b.   Tulang Klavikula     

Klavikula yaitu tulang yang melengkung membentuk 

bagian anterior dari gelang sendi bahu. Untuk keperlua 

pemeriksaan dibagian atas batang dan dua ujung. Ujung medial 

disebut extremitas sternal dan membuat sendi dengan 

sternum. Ujung lateral disebut extremitas akrominal, yang 

bersendi pada proseus akrominal dari scapula. 

c.  Tulang Humerus  

 Humerus (tulang pangkal lengan) mempunyai tulang 

panjang seperti tongkat. Bagian yang mempunyai hubungan 

dengan bahu bentuknya bundar membentuk kepala sendi yang 

di sebut kaput humeri. Pada kaput humeri terdapat tonjolan 

yang di sebuttuberkulum mayor dan minor. Di sebelah bawah 

kaput humeri terdapat lekukan yang di sebut kolumna humeri. 

Pada bagian bawah terdapat taju (kapitulum, epikondius 

lateralis dan epikondilus medialis). Di samping itu juga 
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mempunyai lekukan yang disebut fosa koronoid (bagian depan) 

dan fosa olekrani (bagian belakang). 

 

4Gambar 2.4: Ligament Shoulder 

      (Paulsen, 2012) 

3. Persendian  

a. Articulatio humeri/ sendi bahu  

Articultio humeri merupakan hubungan antara cingulum 

membrisuperior dengan lengan atas. Sendi ini dibentuk oleh caput 

humeri dan cavitas glenodale scapulae. Ligamen yang 

memperkuat sendi ini adalah lig. coracohumeral, lig. 

glenohumeral, dan lig. coracoacromiale. Otot yang memperkuat 

sendi adalah m. supraspinatus, m. infraspinatus, m. bicipitalis 

brachii caput longum, m. teres minor, m. subcapsularis 

caputlongum, dan m.tricep. Sendi bahu memiliki gerakan-gerakan 

berupa antefleksi dan retrofleksi (aksis transversal), abduksi dan 

adduksi (aksis sagital), eksorotasi dan endorotasi (aksis vertical), 



27 
 

 

dan sirkumduksi. Gerakan hiperabduksi dihambat lig. 

coracoacromiale, sedangkan gerakan hiperadduksi retrofleksi yang 

berlebih dihambat oleh lig. coracohumerale. 

D. Shoulder Pain 

1. Definisi 

a. Nyeri atau Pain  

Menurut International Association For Study Of Pain 

(IASP), nyeri ialah rasa sensoris subjektif dan emosional yang 

tidak menyenangkan, didapat terkait dengan kerusakan jaringan 

actual maupun potensial, atau menggambarkan kondisi terjadinya 

kerusakan (Ahmad dan Budiman 2014). Terdapat teori yang 

berusaha menggambarkan bagaimana neorsptor dapat 

menghasilkan rangsangan nyeri. Teori Gate Control dari Melzack 

dan Wall (1965) menyebutkan bahwa implus nyeri dapat di kontrol 

atau dihambat oleh mekanisme pertahanan di sepanjang sistem 

saraf pusat. Teori ini mengatakan bahwa implus nyeri dihantarkan 

saat sebauh pertahanan dibuka dan implus dihambat saat sebuah 

pertahanan tertutup. Upaya menutup pertahanan tersebut 

merupakan dasar teori menghilangkan nyeri (Moeyadi & Davis, 

2013). 

b. Shoulder Pain 

  Shoulder pain adalah rasa sakit yang timbul di sekitar bahu. 

Shoulder painbiasanya muncul akibat overuseatau penggunaan 

bahu yang berlebihan. Shoulder painhampir selalu di identik 
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dengan munculnya rasa nyeri pada bahu terutama pada saat 

melakukan aktivitas gerakan yang melibatkan sendi bahu sehingga 

seseorang yang merasakan nyeri pada bahu merasa trauma untuk 

menggunakan/menggerakan sendi bahunya. Nyeri bahu pada 

pekerja yang disebabkan karena dalam aktivitasnya mengangkat 

beban berat, bukan disebabkan oleh proses penuaan tetapi bila 

lengan harus diangkat melebihi akromion. Posisi tersebut bila 

berlangsung secara berkesinambungan akan menyebabkan 

terjadinya iskemia pada tendon dan otot (Schwartz, 2000).  

  Tekanan yang berlebihan pada otot bahu akan menyebabkan 

meningkatnya aktivitas kontraksi otot dimana dapat mendorong 

terjadinya peningkatan pada keduanya yaitu fatiuge otot dan 

tegangan tendon. Tekanan juga dihubungkan dengan beban statis 

pada otot bahu (Andreson, 1997). Indikasi yang biasanya muncul 

akibat nyeri pada bahu yaitu: pain, odema, malfungtion, kerusakan 

jaringan kolagen dan jaringan lunak.  

2. Etiologi 

 Nyeri muskulokeletal menjadi pemicu utama gangguan  kerja 

pada usia produktif. Shoulder pain merupakan penyebab terbanyak 

ketiga penyakit nyeri muskuloskeletal setelah Low Back Pain dan 

Cervicalpain.Di eropa, indeks komulatif diperkirakan 7% - 25%  

dengan puncak indidensi pada umur 42-46 tahun (Roy dan 

Dahlan,2003). 
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 Humantech (1995) dalam Tarwaka (2004), muskuloskeletal 

diartikan sebagai kerusak trauma kumulatif. Penyakit ini terjadi karena 

proses penumpukan cedera/kerusakan kecil pada sistem 

muskuloskeletal akibat trauma yang tautologis yang setiap kalinya 

tidak sembuh sempurna, sehingga mengakibatkan kerusakan yang 

cukup besar dan menimbulkan rasa nyeri. Trauma akumulatif dari 

benturan-benturan kecil maupun besar yang terjadi secara terus 

menerus dan dalam waktu yang relatif lama, biasa dalam hitungan hari, 

bulan atau tahun, tergantung dari berat ringannya trauma setiap kali 

dan setiap hari, sehingga akan terbentuk cedera yang cukup besar yang 

diekspresikan sebagai rasa sakit, nyeri atau kesemutan pembekakan 

dan gerakan yang terhambat atau gerakan sedikit gerakan pada 

jaringan tubuh yang terkena trauma/cederah.  

 Indikasi shoulder pain banyak didapatkan di masyarakat, 

menyerang kurang lebih 15-30% populasi dewasa. Penyebab nyeri 

bahu bermacam-macam, misalnya penyakit penuaan  yang mengenai 

join glenohumeral, akromiokalvikula dan jaringan penyokongnya serta 

penyakit inflamasi seperti artritis remaotaoid (richard dkk, 2004). 

 Etiologi shoulder pain yang multi faktor menyebabkan 

manajemennya menjadi sulit dan sering tidak memuaskan (Jackson 

dkk,  2002). Nyeri dan kehilangan fungsi inilah yang membuat tingkat 

disability yang tinggi pada msyarakat terutama pada usia 40 tahun 

keatas (Richard dkk, 2004). 
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3. Faktor- faktor penyebab  shoulder pain 

Faktor –faktor penyebab terjadinya keluhan muskuloskeletal 

disebabkan oleh banyak faktor (Salami, 2015) di antaranya terdiri dari:  

a. Faktor pekerjaan  

1. Beban kerja  

   Beban kerja merupakan jumlah usaha fisik yang dibutuhkan 

untuk menyelesaikan tugas atau gerakan. Pekerjaan yang 

menggunakan tenaga besar akan memberiakn beban mekanik yang 

besar terhadap otot, tendon, ligamen, dan sendi. Dengan adanya 

beban berat dapat mengakibatkan fatiuge otot, tendon, dan jaringan 

lainnya, iritasi dan inflamasi.  

2. Postur tubuh 

   Postur adalah orientasi relatif dari bagian tubuh dalam 

ruang. Postur manusia dalam keadan melakukan pekerjaannya 

ditentukan oleh aspek tubuh dan aspek disain kerjanya, jika tidak 

ada keselarasan dalam kedua aspek tersebut maka akan timbul efek 

jangka panjang dan efek jangka pendek terhadap tubuh manusia 

(Pheasant, 1991 dalam Fuay, 2013) 

   ILO (1998) mengkategorikan postur tubuh sebagai postur 

janggal adalah berdiri, duduk tanpa dukungan lumbar, duduk tanpa 

dukungan punggung , duduk tanpa footrest (tumpuan kaki) yang 

baik dengan ketinggian yang sesuai, duduk dengan 

mengistirahatkan bahu pada permukaan alat kerja terlalu tinggi , 

tangan atas terangkat  tanpa dukungan dari atas vertikal, tangan 

sesuatu sulit terjangkau (jauh / tinggi) kepala mendongak, posisi 
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membungkuk, punggung yang mengarah ke depan , membawah 

beban berat dengan cara memanggul atau memikul, semua  posisi 

tegang, posisi ekstrim yang terus menerus setiap sendi.  

3. Frekuensi kerja  

   Frekuensi kerja dapat didefinisakan sebagai banyaknya 

gerakan yang dilakukan dalam periode waktu. Jika aktifitas 

pekerjaan dilakukan secara repetitiv. Gerakan repetitiv dalam 

pekerjaan, dapat dikarakteristikan baik sebagai kecepatan 

pergerakan tubuh, dapat diperluas sebagai gerakan yang dilakukan 

secara berulang-ulang tanpa adanya variasi gerakan. Posisi/postur 

yang salah dengan frekuensi pekerjaan yang sering dapat 

menyebabkan distribusi  darah berkurang, akumulasi asam laktat, 

inflamasi, tekanan pada otot, dan trauma mekanis. Keluhan otot 

terjadi karena otot menerima tekanan akibat beban kerja terus 

menerus tanpa memperoleh kesempatan untuk istirahat (Bridger, 

1995 dan Tawaka, 2014). 

4. Durasi (lama kerja) 

   Lamanya seseorang bekerja dengan baik dalam sehari 

umumnya 6 – 10 jam. Sisanya dipergunakan untuk kehidupan 

dalam keluarga dan masyarakat, istirahat, tidur, dan lain–lain. 

Memperpanjang waktu kerja lebih dari kemampuan lama kerja 

tersebut biasanya tidak di sertai efisiensi, efektifitas , dan 

produktifitas  kerja yang optimal, bahkan biasanya terlihat 

menurun kualitas dari hasil kerja serta bekerja dengan waktu yang 
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lama akan timbul kecendrungan untuk terjadinya fatigue, gangguan 

kesehatan, penyakit dan kecelakan serta ketidak puasan (Suma’mur 

2014). 

b. Faktor individu  

1. Usia   

    Pada usia 35 tahun, kebanyakan orang memiliki 

periode pertama mereka kembali (Chaffin, 1979 dalam 

Tarwaka, 2004). Gangguan otot adalah salah satu gejalah 

sebagian besar masalah kesehatan usiah menengah dan tua. 

Namun, kelompok usia dengan tingkat nyeri punggung 

tertinggi compensable dan strain adalah kelompok umur 20 – 

24 untuk anak laki – laki dan kelompok umur 30 -34 untuk 

perempuan.selain penurunan fungsi muskuloskeletal karena 

perkembangan usia yang terkait gangguan degeneratif usia, 

kehilangan kekuatan jaringan dapat meningkatkan probabilitas 

atau tingkat keparahan kerusakan jaringan lunak (NIOSH, 

1997).  

2. Masa kerja  

    Suma’mur (1996) dalam Widyastuti (2010), 

mendefinisikan  masa kerja adalah suatu kurun waktu atau 

lamanya tenaga kerja itu bekerja disuatu tempat. Masa kerja 

akan memberikan pengaruh positif apabila di lakukan personal 

secara profesional, akan bersifat negatif apabila dilakukan 

personal secara tidak profesional.  
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3. Jenis kelamin  

    Dalam merangkai suatu beban tugas harus 

diperhatikan jenis kelamin pemakainya (Astarnd dan Rodal, 

1997 dalam Tarwaka, 2004), menjelaskan bahwa kekuatan otot 

wanita hanya sekitar dua pertiga dari kekuatan otot pria, 

sehingga daya tahan otot pria pun lebih tinggi dibandingkan 

wanita. Hal ini terjadi karena secara fisiologis, kemampuan otot 

wanita memang lebih rendah dari pria. Hasil penelitian (Betti’e 

dkk, 1989 dalam tarwaka, 2004), menjelaskan bahwa rata-rata 

kekuantan otot wanita kurang lebih 60% dari kekuatan otot 

pria, khususnya otot pada lengan, punggung dan kaki.  

E. Biomekanik Bahu / Shoulder 

 Biomekanik pada shoulder axisnya melalui pusat caput 

humeri dan tegak lurus bidang sagital. Otot penggerak utamanya 

adalah otot deltoid anterior dan otot supraspinatus dari 00 – 900 

derajat. Gerakan ekstensi yaitu gerakan pada bidang sagital. Otot 

penggerak utamanya adalah letissimus dorsi dan terres mayor. 

Sedangkan pada gerakan hiper ekstensi teres mayor tidak berfungsi 

lagi, hanya sampai 900 derajat dan digantikan fungsinya oleh deltoid 

posterior. Gerakan abduksi gerakan bidang frontal dengan axisnya 

horizontal. Otot penggerak utamanya adalah deltoid middle dan 

supraspinatus. Abduksi sendi bahu meliputi tiga fase, yaitu : abduksi 

00 – 900 derajat akan diikuti gerakan eksternal rotasi. Otot-otot yang 

bekerja pada fase ini adalah deltoid, serratus anterior, dan trapezius  
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ascenden dan desenden. Gerakan ini dihambat oleh adanya tahanan 

pergerakan dari latessimus dorsi dan pectoralis mayor. Abduksi 1200 – 

1800 derajat melibatkan otot deltoid, trapezius, dan erector spine. 

Gerakan adduksi adalah suatu gerakan yang merupakan kebalikan dari 

gerakan abduksi. Otot penggerak utamanya adalah pectoralis mayor 

dibantu oleh otot letissimus dorsi, terres mayor serta otot 

subscapularis (Snell, 1997) .  

 

 

5Gambar 2.5: Biomekanik Shoulder 

(Sumber: Rahman, 2018). 

 Luas gerak sendi pada bidang frontal. Gerakan abduksi 

horizontal adalah gerakan lengan yang mendekati tubuh dalam posisi 

abduksi lengan 900 derajat dan mencapai jarak gerak sendi 450 derajat 

yang di mulai posisi anatomis. Gerakan adduksi horizontal adalah 

gerakan lengan yang menjahui tubuh dalam posisi abduksi lengan 900 

derajat dan mencapai jarak gerak 1450 derajat yang dimulai posisi 



35 
 

 

anatomis. Gerakan eksorotasi adalah gerakan sepanjang axis 

longitudinal yang melalui caput humeri. Gerakan ini dilakukan oleh 

otot infraspinatus, terres mayor dan deltoid posterior. Gerakan 

endorotasi adalah gerakan yang merupakan kebalikan dari gerakan 

eksorotasi. Gerakan ini dilakukan oleh otot subscapularis, pectoralis 

mayor, latissimus dorsi dan terres mayor. Gerakan sirkumduksi adalah 

gerakan yang merupakan kombinasi dari semua gerakan (Snell, 1997). 

 

6Gambar 2.6: Proses Mengangkut Pasir ke dalam Truk 

(Sumber: Dokumen Pribadi, 2019) 
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F. Pengukuran Shoulder Pain 

1. Definisi 

Nordic Body Map (NBM) merupakan salah satu metode 

pengukuran subjektif untuk mengukur rasa sakit otot para pekerja. 

Kuesioner Nordic Body Map merupakan salah satu bentuk kuesioner 

checklist ergonomi. Kuesioner NordicBody Map adalah kuesioner yang 

paling sering digunakan untuk mengetahui ketidaknyamanan pada para 

pekerja karena sudah terstandarisasi dan tersusun rapi (Wilson dan 

corlett, 1995). 

Untuk memperoleh gambaran keluhan Musculoskeletal disorders 

(MSDs) menggunakan NBM terdapat tingkat keluhan mulai dari 

nyaman, sakit, hingga sangat sakit. Hasil dari penggunaan NBM juga 

dapat melihat dan mengistimasi tingkat keluhan dan jenis keluhan otot 

yang dirasakan oleh pekerja (Katharine dkk, 2005). Pengisian 

kuesioner Nordic Body Map ini bertujuan untuk mengetahui bagian 

tubuh dari pekerja yang terasa sakit sebelum dan sesudah melakukan 

pekerjaan dan stasiun Kereta (Wilson and Corllett, 1995). 

Cara pengukuran: 
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7Gambar 2.7: Nordic Body Map 

(Sumber: Dckinson dkk,1992) 

 

Responden yang mengisi kuesioner diminta untuk menunjukan ada 

atau tidaknya gangguan pada bagian-bagian tubuh tersebut dan 

menentukan tingkat keluhan yang dirasakan. Setelah menentukan 

tingkat keluhan, kemudian dilakukan scoring, dimana dalam scoring 

keluhan atau nyeri dikatagorikan menjadi 4 yaitu tidak mendapatkan 

nilai 0, agak sakit mendapat nilai 1, sakit mendapatkan nilai 2, dan 

sangat sakit mendapatkan nilai 3, tingkat keluhan MSDs dilakukan 

rendah apabila total skor NBM 28-49. Dikatakan sedang jika skor 

NBM 50-70, tinggi jika skor NBM 71-91 dan sangat tinggi jika skor 

NBM 92-112. (Tarwaka, 2015).  
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G. Penambang Pasir 

1. Definisi 

Industri pertambangan adalah suatu industri dimana bahan 

galian mineral diproses dan dipisahkan dari material pengikut yang 

tidak diperlukan. Industri hulu yang menghasilkan sumberdaya mineral 

dan merupakan sumber bahan baku bagi industri hilir yang diperlukan 

oleh umat manusia di dunia (Noor, 2006).  

Menurut Undang – undang pertambangan Republik Indonesia 

No. 37 Tahun 1960 juncto Undang – undang pokok pertambangan 

Republik Indonesia No. 11 Tahun 1967 pasal 3, pertambangan pasir 

masuk dalam penggolongan bahan galian golongan C (bukan 

merupakan bahan galian strategis ataupun Vitl). Contohnya 

marmer,batu kapur, tanah liat, pasir, yang sepanjang tidak 

mengandung unsur mineral. Menurut Ulfah (2011), jenis penambangan 

pasir dibedakan menjadi 2, antara lain sebagai berikut: 

a. Penambangan pasir secara tradisional 

b. Penambangan pasir secara moderen 

2. Beban 

Maksimun berat beban ergonomi berat beban maksimun yang 

dapat diangkat oleh manusia sangat tergantung pada faktor jenis 

kelamin dan umur. Menentuka secara pasti angka beban maksimun 

yang dapat diangkat akan menjadi sulit karena tiap individu memiliki 

kemampuan yang berbeda-beda, kadang tidak pula tergantung dari 

jenis kelamin dan umur manusia NOHSC (1990). Beban maksimun 
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yang mampu di angkat bahu adalah 5kg – 10kg. Rata- rata beban yang 

di angkat oleh  penambang pasir adalah  lebih dari 5kg. 

3. Lama waktu kerja 

Lama waktu kerja menurut undang-undang tenaga kerja No 25 

tahun 1997 pasal 100 ayat 2 bahwa waktu kerja yang disyaratkan 

adalah :  

a. Waktu kerja siang  

1). 7 Jam / Hari atau 40 jam/ Minggu, untuk 6 Hari  kerja dalam 

seminggu. 

2). 8 Jam / Hari atau 40 Jam/ Minggu, untuk 5 Hari kerja dalam 

seminggu. 

b. Waktu kerja malam  

1). 6 Jam/ Hari atau 35 Jam/ Minggu, untuk 6 Hari kerja dalam 

seminggu. 

2). 7 Jam/ Hari atau 35 Jam/ Minggu, untuk 5 Hari kerja dalam 

seminggu. 

Menurut UU ketenagakerjaan pasal 177 ayat (2) UU No. 13 

tahun 2013 dalam satu minggu kerja, biasanya seseorang dapat bekerja 

selama 40-50 jam. Untuk 5 hari kerja waktu proporsionalnya adalah 

8jam/hari dan untuk 6 hari kerja waktu proporsionalnya adalah 

7jam/hari. Apabila melebihi waktu tersebut kemungkinan untuk 

terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan bagi tenaga kerja itu sendiri 
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dan pekerjaan yang dilakukan. Resiko musculoskeletal disorder 

meningkat sejalan dengan semakin panjang waktu kerja dalam satu 

minggu (Sumamur, 2009). 

Lama kerja penambang pasir dalam satu minggunya adalah 6 

hari. Dalam satu hari bekerja rata-rata mereka menghabiskan waktu 9 - 

10 jam/hari. 

4. Alat untuk mengangkut pasir 

a. Sekop 

Sekop adalah alat yang sering digunakan untuk 

mengangkut pasir. Sekop terbuat dari lempengan drum bekas. Alat 

ini tergolong ringan untuk di bawah. Cara menggunakan sekop 

yaitu dengan meletakan tangan kiri pada bagian tengah  dan tangan 

kanan pada bagian pegangan atas. Lalu tinggal mengayunkan untuk 

memindahkan pasir ke dalam truk.  

 

8Gambar 2.8: Sekop untuk Mengangkut Pasir 

(Pertiwi, 2015)
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