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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penjahit 

1. Definisi Penjahit  

Penjahit adalah suatu profesi pekerjaan dengan menggunakan kedua 

tangan yang selalu berada di atas meja jahit untuk memegang mesin 

jahit dan objek pakaian atau kain yang akan dijahit dan kedua kaki 

digunakan untuk menekan sadel mesin jahit yang berada di bawah 

mesin jahit guna menggerakan dinamo mesin jahit, dengan posisi leher 

yang cenderung ke arah depan. Profesi penjahit ini merupakan profesi 

dengan posisi duduk statis dan dalam waktu yang cukup lama 

(Wulandari et al, 2017). 

2. Posisi dan Gerakan Menjahit 

Posisi kerja ketika menjahit adalah dengan posisi duduk statis atau 

berdiam dengan waktu yang cukup lama, kepala membungkuk 

(forward head), siku  dan lutut tertekuk. Tangan dan kaki melakukan 

gerakan berulang ketika mengoprasikan alat jahit. Tangan digunakan 

untuk mengolah kain dengan alat jahit, sedangkan kaki digunakan utuk 

mengatur kecepatan menjahit dengan menginjak tuas alat jahit. Posisi 

kerja penjahit tersebut sering menimbulkan nyeri dan pegal pada leher, 

bahu, serta pinggang dan kaki (Rusni et al, 2017) 

 



 
 

10 
 

 
                        Gambar 2. 1 Posisi Menjahit (Amran, 2014) 

3. Ergonomi Posisi Kerja Penjahit 

 Pada saat bekerja dengan posisi yang kurang tepat atau salah maka 

hal tersebut dapat menyebabkan jumlah energi yang diperlukan untuk 

bekerja meningkat. Maksud dari posisi yang kurang tepat atau salah di 

sini adalah pengulangan gerakan menggapai, memiringkan badan, 

berputar, jongkok, berlutut, memegang benda atau alat dengan posisi 

statis, serta menjepit sesuatu dengan tangan. Beberapa hal pada saat 

melakukan pekerjaan menjahit yang harus diperhatikan agar proses 

menjahit dapat berlangsung dengan baik sehingga tidak menimbulkan 

efek yang dapat merugikan penjahit itu sendiri (Wijayanti, 2017): 

a. Posisi badan tegak saat duduk di depan alat jahit 

b. Kaki kanan bertumpu di tuas pengatur kecepatan alat jahit 

c. Kaki kirir diletakan di samping tuas pengatur kecepatan alat jahit 

d. Posisi tubuh  setara atau sejajar dengan jarum pada alat jahit  

4. Risiko Pekerjaan Penjahit 

 Permasalahan MSDs pada seorang penjahit adalah bahwa bagian 

dari tubuh yang sering mengalami keluhan berada pada bagian leher 

atas, leher bawah, punggung, pinggang serta betis sebelah kanan. 
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Gangguan kesehatan pada penjahit khusus pada tahap penjahitan 

potongan kain berupa adanya keluhan nyeri pada bagian leher, 

pinggang, punggung dan betis. Pada tahap ini merupakan tahap yang 

mampu mempercepat terjadinya kelelahan serta timbulnya nyeri pada 

otot-otot yang berperan. Apabila hal ini terjadi setiap hari dan dalam 

waktu tertentu yang lama maka akan menimbulkan sakit yang bersifat 

permanen serta kerusakan sendi, ligamen, otot, tendon, serta jaringan-

jaringan lainnya. Apabila hal ini sudah terjadi maka akan menimbulkan 

turunnya hasil produksi, berkurangnya jam kerja, peningkatan biaya 

pengobatan dan material, serta meningkatkan terjadinya kecelakaan 

kerja (Osni, 2012). 

B. Anatomi  dan Biomekanik Leher 

Cervical adalah bagian dari vertebralis yang tersusun dari tujuh ruas 

tulang vertebra yang dapat berfungsi untuk menopang dan menyangga 

kepala, mempertahankan suatu posisi serta gerakan pada kepala. Di antara 

regio vertebra lainnya, cervical merupakan regio dari vertebra dengan 

mobilitas yang tinggi dikarenakan cervical didukung jaringan ikat, otot-otot 

dan persendian yang kuat dan kokoh sebagai komponen stabilisator pasif 

dan aktif. Cervical merupakan regio vertebra dengan mobilitas tinggi karena 

memiliki gerakan fleksi-ekstensi, lateral fleksi, dan rotasi yang sering 

disebut dengan gerakan tiga dimensi. Ciri dari cervical adalah sebagai 

berikut (Lippert, 2011): 
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1. Korpus vertebra berukuran kecil dan pendek serta berbentuk persegi 

2. Bentuk foramen segi tiga dan berukuran besar 

3. Letak dari Processus transversus berada di sebelah processus 

articularis 

4. Terdapat foramen costotranversarium pada processus transversus dan 

dilalui arteri serta vena  vertebralis 

5. Terdapat dua tonjolan pada processus transversus, yaitu tuberculum 

posterior dan tuberculum anterior, keduanya dipisahkan dengan 

adanya sulcus spinalis serta dilalui nervus spinalis  

a. Otot-otot Leher 

1) Otot Trapezius 

Otot trapezius merupakan tipe otot yang berada pada 

superfisial punggung. Otot ini sebagai fiksasor leher dan tulang 

scapula. Otot trapezius terbagi menjadi tiga bagian (Thantowi, 

2014), yaitu: 

a) M. Upper trapezius 

Otot ini berorigo pada Ossis Occipitalisc di antara 

Linea suprema dan Nuchalis superior. Sedangkan untuk 

insertio terletak pada sepertiga acromialis clavicula. Fungsi 

dari otot ini adalah rotasi kepala kea rah kontra lateral.  

b) M. Middle trapezius 

Otot ini berorigo pada processus spinatus pada 

vertebra di antara cervical bawah dan thoracal atas. 
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Sedangkan untuk insertio terletak pada acromion. Fungsi 

dari otot ini adalah rotasi scapula kea rah medial. 

c) M. Lower trapezius 

Otot ini berorigo pada processus spinatus pada 

vertebra thoracal tengah sampai bawah. Insertio nya 

terletak pada spinatus scapula, dan memiliki fungsi untuk 

menarik scapula dan rotasi scapula kearah kaudal. 

 
                                     Gambar 2. 2 Anatomi Otot Trapezius (Lipper, 2011) 

2) Otot Sternokleidomastoideus 

Otot ini berada pada permukaan lateral proc. Mastoideus 

ossis temporalis dan setengah lateral linea nuchalis superior. 

Otot ini berfungsi untuk melakukan gerakan lateral fleksi dan 

rotasi kepala. Gerakan fleksi kepala dapat terjadi apabila kedua 

sisi otot ini berkontraksi (Triono, 2012). 
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Gambar 2. 3 Otot Sternokleidomastoideus (Rodian, 2017) 

3) Otot Longisimus capitis 

Otot ini terdiri dari semispinalis capitis dan splenius. 

Fungsi dari otot ini adalah untuk melakukan gerakan eksorotasi 

dan laterofleksi kepala dan leher ke arah atau sisi yang sama 

(Triono, 2012). 

4) Otot Levator scapulae 

Otot ini berkontaksi atau bekerja ketika ada gerakan 

mengangkat scapula dan dengan rotasi angulus inferior. Otot 

ini berorigo di tuberculum posterior proc. Transversus 

cervicalis I sampai IV, kemudian untuk insersio berada pada 

angulus superior scapulae (Triono, 2012). 
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       Gambar 2. 4 Anatomi Leher (Netter, 2013) 

 

5) Otot Hyoid 

Otot Hyoid  berperan dalam gerakan fleksi kepala. Otot 

ini juga merupakan otot yang berperan besar dalam aktivitas 

menelan dan gerakan fleksi cervical dalam melawan tahanan 

(Hibsat, 2010). 

6) Otot Scalenus 

Otot ini berbentuk diagonal yang mengarah ke atas dari 

sisi 2 tulang costae atas sampai ke  proc. Tranversus cervical. 

Apabila dua sisi otot ini yaitu sisi kanan dan sisi kiri berkontraksi 

secara serentak maka akan menghasilkan gerakan fleksi 

cervical, namun apabila hanya salah satu sisi yang berkontraksi 

maka hanya akan menimbulkan gerakan lateral fleksi cervical 

(Hibsat, 2010). 
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b. Karakter Otot-otot Leher 

 Otot-otot pada leher adalah otot tipe tonik (slow twitch) otot 

jenis ini berkontraksi secara bersamaan dengan otot-otot Shoulder 

Girdle lainya dalam memfiksasi leher dan scapulae untuk 

mempertahankan postur kepala agar tetap tegak dan tidak cenderung 

ke arah depan akibat berat kepala dan kekuatan gaya gravitasi. Pada 

kondisi tertentu kinerja dari otot ini akan meningkat seperti pada 

kondisi ergonomi kerja yang tidak baik, postur tubuh yang buruk 

saat bekerja dan beraktivitas, trauma atau strain kronis, dan adanya 

degenerasi otot. Pada saat otot-otot ini berkontraksi lebih lama 

dibandingkan dengan rileksasi maka ini akan melebihi batas dari 

Critical Load yang akhirnya akan menimbulkan ketegangan dan 

kelelahan pada otot tersebut (Wagab, 2014). 

c. Persendian Pada Leher 

 Terdapat beberapa persendian yang membantu leher dalam 

melakukan  pergerakan (Hibsat, 2010). Antara lain : 

1. Atlanto Occypitalis (C0-C1) 

  Sendi ini memiliki gerakan utama yaitu fleksi-

ekstensi,sehingga sering dikenal dengan “yes joint”, sendi ini 

juga merupakan sendi dengan jenis sinovial avoid yang terbentuk 

oleh inferior articular face atlas yang cekung. 
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                                    Gambar 2. 5 Cervical Vertebrae (Antranik, 2011) 

2. Atlanto Axialis (C1-C2) 

Dikenal dengan “no joint”. Hal ini dikarenakan gerakan 

utama pada sendi ini adalah rotasi kanan-kiri, sendi ini 

merupakan sendi sinovial dengan jenis sendi putar yang 

dibentuk oleh atlas arc. 

3. Intervertebral Joint (C2-C7) 

Pergerakan pada sendi ini adalah ke segala arah, namun 

pada sendi ini gerakan yang paling dominan adalah gerakan 

fleksi, ekstensi dan juga lateral fleksi. 

4. Facets dan Uncovertebral Joint 

Facet ini terbentuk oleh processus articular inferior dan 

processus articular superior pada vertebra yang berada di 

bawahnya, arah permukaan sendi ini dalam bidang trasversal 

sehingga memberikan keleluasaan ke segala arah. Sedangkan 

Uncovertebral joint adalah pertemuan dari sisi lateral korpus 

vertebra cervical, hal ini mengakibatkan Uncovertebral joint ini 

sering disebut sendi yang bukan sungguhan. Uncovertebral joint 
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dapat berkembang dan juga mengalami degenerasi sesuai 

dengan umur. 

C. Penyakit Akibat Kerja (PAK) 

1. Definisi Penyakit Akibat Kerja (PAK) 

 Penyakit akibat kerja (PAK) merupakan suatu penyakit yang 

disebabkan oleh pengaruh dari lingkungan kerja atau segala sesuatu 

yang berhubungan dengan kerja. PAK dapat timbul disebabkan oleh 

paparan berbagai bahan berbahaya yang ada di tempat atau lingkungan 

kerja atau hasil dari buangan limbah industri. Keluarga pekerja juga 

dapat terpengaruh PAK baik secara langsung maupun tidak langsung ( 

Djatmiko, 2016). 

2. Sebab-Sebab Penyakit Akibat Kerja (PAK) 

Sebab-sebab penyakit akibat kerja menurut (Djatmiko, 2016) yaitu: 

a. Penyebab PAK yang ditimbulkan oleh faktor fisik meliputi: 

1) Faktor Kimia 

 Beberapa bahan kimia yang berada di tempat atau 

lingkungan kerja merupakan racun industri yang dapat 

menyebabkan penyakit. 

2) Faktor Biologi 

 Virus, protozoa, bakteri, cacing, jamur, kutu, pinjal, 

tumbuhan besar atau hewan merupakan faktor biologi yang 

dapat menyebabkan PAK. 
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3) Faktor Ergonomi 

 Pada saat bekerja, posisi yang salah dan terlalu dipaksakan 

dapat menyebabkan seseorang mudah kelelahan akibatnya kerja 

menjadi kurang efisien, apabila ditambah dengan waktu kerja 

yang panjang maka akan dapat menyebabkan gangguan 

psikologis dan fisik. 

4) Faktor Psikologi 

 Faktor psikologi merupakan suatu faktor yang datang dari 

dalam diri sesorang itu sendiri, hal ini biasanya dapat 

mengakibatkan stres saat bekerja. 

3. Pencegahan dan Penanggulangan PAK 

 Untuk memperkecil angka terjadinya PAK dalam perindustrian 

maka dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ( Djatmiko, 

2016): 

a. Subtitusi, atau mengganti bahan-bahan berbahaya dengan bahan 

yang tidak berbahaya. 

b. Ventilasi Umum, atau mengalirkan udara sebanyak mungkin ke 

dalam tempat kerja atau ruang kerja. 

c. Ventilasi Keluar Setempat (Lokal Exhausters), merupakan alat yang 

menghisap udara berbahaya yang berada di dalam ruang atau tempat 

kerja untuk dialirkan ke luar. 

d. Isolasi, yaitu mengisolasi alat tau proses dalam perusahaan yang 

membahayakan bagi pekerja. 

e. Menggunakan APD (Alat Pelindung Diri) 
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f. Penerangan pengetahuan kepada pekerja agar pekerja lebih menaati 

peraturan dan lebih berhari-hati saat bekerja. 

g. Edukasi tentang kesehatan dan keselamatan pekerja. 

D. Aktivitas Fungsional Leher 

1. Definisi Aktivitas Fungsional Leher 

 Aktivitas fungsional merupakan kemampuan sesorang untuk dapat 

melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri atau dengan tanpa 

bantuan dari orang lain yang ada disekitar. Aktivitas fungsional pada 

leher merupakan kemampuan seseorang untuk melakukan atau 

menggerakan lehernya yang meliputi  gerakan menoleh, gerakan 

memutar kepala dan gerakan menunduk. Aktivitas fungsional pada 

leher sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu lingkup gerak 

sendi, fleksibilitas jaringan pada leher, dan nyeri. Aktivitas fungsional 

leher dapat diukur dengan menggunakan Neck Disability Index (NDI) 

(Trisnowiyanto, 2017). 

a. Nyeri Leher Myogenic 

1) Definisi Nyeri Myogenic 

 Secara umum nyeri dibedakan menjadi dua, yaitu nyeri leher 

non spesifik (myogenic) dan nyeri spesifik. Nyeri leher 

spesifik adalah nyeri pada daerah leher yang timbul karena 

terdapat suatu proses patologi seperti spondilosis, hernia 

nukleus pulposus, infeksi, fraktur dan tumor (Huldani, 2013). 

Sedangkan nyeri leher non spesifik atau yang biasasnya 

disebut nyeri leher mekanikal adalah nyeri leher yang timbul 
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karena adanya kebiasaan postur yang kurang baik dalam 

jangka waktu cukup lama dan berulang. Kebiasaan postur yang 

kurang baik ini dapat menyebabkan adanya tekanan yang 

abnormal dan strain (tarikan pada otot) yang seharusnya 

bertugas untuk menstabilkan serta mengontrol kepala (Dreyer 

& Boden, 1998 dalam Wahyuningsih, 2017). 

2) Patofisiologi Nyeri Leher Myogenic 

 Nyeri leher non spesifik seringkali terjadi akibat kebiasaan 

postur yang kurang baik. Nyeri leher bisa juga disebabkan 

karena adanya injury minor atau karena terdapat injury pada 

ligamen atay pada otot di leher. Pada umumnya nyeri leher 

dialami orang-orang yang dalam melakukan pekerjaannya 

dengan posisi duduk dan forward head posture (Ahmed, 

2012). 

 Nyeri leher terjadi karena beberapa faktor. Nyeri dapat 

terjadi karena tersensitisasinya free nerve ending di otot bagian 

leher. Proses nyeri pada otot leher terjadi karena adanya proses 

mekanik dan kimiawi karena free nerve ending beroperasi 

sebagai unit dari mechanonociceptive dan chemonociceptive. 

Nyeri karena proses kimiawi dapat timbul karena trauma, 

kelelahan, dan iskemik pada otot. Kelelahan pada otot dapat 

memicu metabolisme anaerobik kemudian dapat 

menimbulkan akumulasi metabolit pada otot, hal ini dapat 

merangsang chemonociceptive sedangkan saat terjadi trauma 
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dan iskemia maka akan melepaskan mediator seprti histamine, 

bradykinin, natrium dan serotonin setelah itu akan merangsang 

chemonociceptive. Sedangkan proses mekanik yang dapat 

menyebabkan nyeri yaitu diakibatkan oleh adanya tekanan 

atau regangan pada otot yang kemudian merangsang 

mechanonociceptive (Rao, 2003 dalam Wahyuningsih, 2017).  

b. Lingkup Gerak Sendi 

1) Definisi Lingkup Gerak Sendi Leher 

  Lingkup gerak sendi (LGS) leher atau yang biasa 

disebut Range of Motion (ROM) merupakan arah pergerakan 

dari sendi yang ada di tubuh manusia (Sengupta, 2012). LGS 

juga dapat didefinisikan menjadi batas-batas gerakan atau 

ruang gerak dari suatu kondisi kontraksi otot dalam proses 

pergerakan, yang dimana otot bisa memanjang atau memendek 

secara full (penuh) / maksimal atau tidak. (Deuster et al, 2007 

dalam Wahyuningsih, 2017). 

  LGS suatu sendi juga berhubungan dengan 

fleksibilitas otot. Fleksibilitas otot merupakan kemampuan 

otot agar dapat memanjang secara penuh atau secara maksimal 

yang memungkinkan agar tubuh dapat bergerak dengan sistem 

LGS yang maksimal tanpa diikuti oleh rasa sakit atau nyeri. 

Gerakan utama pada leher yaitu fleksi, mengarahkan kepala ke 

depan hingga dagu bertemu dengan dada. Ekstensi ,yaitu 

mengarahkan atau menarik kepala ke belakang sehingga dapat 
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melihat langit-langit. Lateral fleksi, yaitu mengarahkan atau 

menekuk leher ke samping sehingga telinga mengarah ke 

bahu. Stabilitas dari vertebra cervical dibentuk oleh beberapa 

gabungan seperti ligamen, sendi zygapophyseal, dan otot. 

Gerakan 3D pada leher yaitu fleksi-ekstensi, lateral fleksi, dan 

rotasi ini didasari oleh orientasi dari sendi zygapophyseal 

(Weerapong et al, 2005 dalam Wahyuningsih 2017). 

2) Patofisiologi Penurunan Lingkup Gerak Sendi Leher 

  Keterbatasan LGS mengindikasikan bahwa sendi 

ataupun pada bagian tubuh tertentu sedang tidak dapat 

mencapai jangkauan atau tidak dapat bergerak secara 

maksimal atau secara penuh. Pengevaluasian LGS dan pola 

pergerakan merupakan suatu diagnosa klinis serta asesmen 

fungsional terhadap kasus muskuloskeletal (Sengupta, 2012). 

  Pada penelitian Hanten  dan Lee (2004) menyatakan 

bahwa penurunan LGS leher dapat terjadi akibat adanya nyeri 

pada leher. Keterbatasan LGS disebabkan oleh kontraktur 

jaringan, ankylosis tulang, nyeri dan spasme atau ketegangan 

otot. Seseorang dengan keluhan nyeri leher juga biasanya 

bercirikan dengan ketidakseimbangan postur tubuh yang 

diakibatkan oleh adanya pemendekan  dan meningkatnya 

aktivasi otot, sternocleidomastoideus, suboccipital, upper 

trapezius, rotator cuff, dan pectoralis. Keterbatasan pada LGS 



 
 

24 
 

juga bisa dikarenakan oleh adanya minor positional fault pada 

sendi ( Wahyuningsih, 2017). 

E. Teknik Mulligan  

1. Definisi teknik Mulligan 

 Teknik Mulligan merupakan teknik mobilisasi yang menggunakan 

gerakan co-contraction dan digabungkan dengan kontrol gerak yang 

dilakukan oleh fisioterapis. Prinsip dari teknik Mulligan adalah saat 

teknik ini diaplikasikan yaitu tanpa adanya rasa nyeri ( Norlinta et al., 

2019). Secara khas, konsep dari teknik Mulligan  yaitu mobilisasi pada 

spine yang berada dalam posisi weight bearing serta arah dari 

mobilisasinya yaitu sejajar terhadap bidang gerak dari facet spinal 

(Sudaryanto et al, 2013). 

 Sustained Natural Apophyseal Glides (SNAGs) merupakan salah 

satu taknik Mulligan untuk mengatasi permasalahan di daerah cervical, 

thoracal serta lumbal. Teknik ini diaplikasikan atau dilakukan dengan 

posisi weight bearing serta arah mobilisasinya sejajar dengan bidang 

gerak dari facet joint. Fasilitasi pada glide harus dilakukan secara penuh 

tanpa adanya rasa nyeri yang timbul (Sudaryanto et al, 2013). 

2. Indikasi dan kontra indikasi teknik Mulligan 

Indikasi dari teknik Mulligan adalah sebagai berikut (Petty 2004 

dalam Wahyuningsih, 2017): 

a. Nyeri sepanjang proses lingkup gerak sendi 

b. Nyeri diakhir lingkup gerak sendi 

c. Kekakuan (stiffness) 
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d. Pasien sulit berbaring 

Kontraindikasi dari teknik mulligan adalah sebagai berikut 

(Petty 2004 dalam Wahyuningsih, 2017): 

a. Nyeri konstan secara terus-menerus (karena malignan,sistemik 

serta inflamasi) 

b. Perubahan pada sensori dan kelemahan (karena kompresi pada akar 

syaraf, serta gangguan metabolisme) 

c. Kondisi yang kurang baik (karena ada gangguan sistemik atau 

metabolisme) 

d. Gangguan malignan aktif 

e. Berat badan yang menurun tanpa adanya sebab yang jelas 

f. Infeksi arthritis 

g. Mati rasa pada kedua tangan dan kaki (adanya kompresi pada 

spinal cord) 

h. Kesulitan berjalan (kompresi spinal cord) 

i. Gangguan pada fungsi bowel dan blader 

j. Saddle anaesthesia (penekanan pada cauda equine) 

k. Dizziness, mual, perubahan penlihatan, ataxia, perubahan sensasi 

facial, kesulitan menelan, kesulitan berbicara (vertebrobasilar 

insufficiency) 

 

 

3. Aplikasi Teknik Mulligan 
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 Teknik Mulligan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Sustained Natural Apophyseal Glides (SNAGs). Pada pengaplikasian 

teknik Mulligan pasien diposisikan duduk dengan nyaman kemudian 

terapis berdiri dibelakang pasien. Ibu jari terapis diletakan di bawah 

processus spinosus cervical yang sedang mengalami keterbatasan. Ibu 

jari terapis diletakan kurang lebih 450 pada bagian yang akan diterapi, 

kemudian ibu jari diperkuat oleh ibu jari dari tangan lainnya. Jari-jari 

lainnya selain ibu jari ditempatkan pada kedua sisi leher pasien dengan 

nyaman. Setelah itu terapis mendorong processus spinosus dengan ibu 

jari ke arah caudal. Ibu jari yang berada di atas akan mendorong ibu jari 

lainnya yang berada di bawah nya, ibu jari yang di atas merupakan 

sumber tenaga untuk menggerakan processus spinosus ke arah caudal. 

Saat posisi facet glide dipertahankan atau processus spinosus bergerak 

ke arah caudal dipertahankan, maka langkah selanjutnyaa adalah 

menginstruksi atau meminta pasien untuk menggerakan kepala dengan 

perlahan ke arah yang mengalami nyeri atau keterbatasan (ekstensi, 

fleksi, lateral fleksi, atau rotasi). Minta pasien untuk melakukan 

pergerakan semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan pasien 

tanpa diikuti rasa nyeri. Pada akhir pergerakan, instruksikan pasien 

untuk melakukan penekanan lembut dengan salah satu tangan 

kemudian pertahankan beberapa detik. Gerakan ini dipertahankan 

sampai kepala pasien kembali ke posisi semula. Teknik ini dapat 

dilakukan dengan 6 repetisi 3 set dalam tiap sesi latihan (Mulligan, 

2010). 
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F. Penilaian Aktivitas Fungsional Leher 

Pengukuran untuk mengetahui aktivitas fungsional leher pada 

seseorang dapat diukur dengan menggunakan NDI (neck disability index). 

Cara pengukurannya yaitu dengan pasien menjawab pertanyaan dalam tiap 

sesi yaitu sebanyak 10 sesi pertanyaan, jawaban dari tiap sesi diberi nilai 0-

5  apabila nilai NDI yang didapat semakin tinggi maka semakin besar pasien 

 mengalami gangguan atau penurunan fungsional leher. Begitu juga 

sebaliknya apabila nilai NDI yang didapat rendah maka penurunan aktivitas 

fungsional leher pasien rendah atau bahkan tidak mengalami penurunan atau 

gangguan fungsional leher. Kuesioner disisi sebanyak dua kali yaitu 

sebelum dan sesudah dilakukan intervensi teknik mulligan (Melia, 2018). 

 


