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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A.  Penyakit Akibat Kerja 

 1. Definisi Penyakit Akibat Kerja 

Penyakit akibat kerja merupakan penyakit yang timbul akibat dari 

pengaruh lingkungan kerja atau penyakit yang berhubungan dengan 

pekerjaan. Penyakit akibat kerja juga dapat berpengaruh kepada keluarga 

atau lingkungan rumah baik secara langsung maupun tidak langsung 

(Djatmiko, 2016). Penyakit yang diakibatkan karena pekerjaan pada 

kalangan masyarakat Indonesia belum tercatat dengan baik. Hal tersebut 

berbeda dengan negara maju, berdasarkan beberapa pengamatan 

terhadap negara maju terdapat peningkatan (Husaini et al, 2017). 

Gangguan kesehatan yang terjadi pada pekerja akibat resiko 

pekerjaan sebenarnya dapat dicegah atau dihindari secepat mungkin 

(Anoraga, 2009). Penyakit akibat kerja ini mempunyai dampak yang 

besar bagi kehidupan, baik kerugian secara langsung maupun tidak 

langsung. Kurangnya kesadaran pekerja dan kualitas serta ketrampilan 

pekerja merupakan faktor penyebab dari penyakit akibat kerja. Banyak 

pekerja yang meremehkan akibat serius dari gangguan kesehatan akibat 

pekerjaan. Penyakit akibat kerja disebabkan dua faktor, yaitu akibat 

hubungan kerja dan lingkungan kerja (Husaini et al, 2017).  

Stres adalah salah satu penyebab dari terjadinya penyakit akibat 

kerja. Beban kerja yang berat, waktu yang mendesak, kualitas tidur yang 

kurang dapat menjadi pemicu terjadinya stress. Ketika sesorang 
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mengalami stress maka akan mengubah cara kerja dari sistem kekebalan 

tubuh. Kekebalan tubuh yang menurun dapat membuat seseorang 

cenderung sering terkena penyakit dalam masa penyembuhan yang lama, 

hal ini disebabkan karena tubuh tidak banyak memproduksi sel-sel 

kekebalan tubuh atau sel antibodi (Djatmiko, 2016). 

Kelelahan atau stres yang dirasakan pekerja apabila dibiarkan tanpa 

adanya penanganan akan membuat pekerja menjadi tertekan, tidak 

mempunyai motivasi dan pada akhirnya akan frustasi. Hal seperti ini 

sangat menganggu pekerja karena dapat menurunkan jumlah produksi 

dan juga kecacatan pada produksi. Jika pekerja selalu dalam keadaan ini 

maka menyebabkan pekerja tidak optimal dalam bekerja sehingga 

membuat pekerjaan tertunda dan sering absensi (Oesman et al, 2019). 

Selain stress ada faktor lingkungan yang berperan dalam timbulnya 

penyakit akibat kerja (Djatmiko, 2016). 

2. Penyebab Penyakit Akibat Kerja 

a. Faktor Fisik 

Penyakit akibat kerja berasal dari beberapa faktor fisik 

berdasarkan hasil penelitian (Salawati, 2015), faktor fisik yang 

dimaksud meliputi: 

1) Kebisingan, hal ini dapat menyebabkan gangguan pada 

pendengaran dan bisa sampai Non-induced hearing loss 

2) Radiasi dapat mengakibatkan kelainan kulit dan kelainan darah 
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3) Suhu udara yang terlalu tinggi dan terlalu rendah dapat 

mengakibatkan permasalahan kesehatan seperti Hyperpyrexia, 

Hypotermia, Heat Stroke, dan frostbite 

4) Tekanan udara tinggi dapat mengakibatkan Caison Disease 

5) Pencahayaan yang kurang juga dapat menyebabkan kelelahan 

pada mata. 

b. Faktor Kimia 

Bahan kimia merupakan racun-racun dalam industri yang 

dapat berakibat menimbulkan penyakit. Jalan masuk bahan kimia ke 

dalam tubuh yaitu: pernafasan yang bersumber dari bahan kimia di 

udara, pencernaan bersumber dari bahan diudara yang melekat 

ditenggorokan dan ditelan, kulit yang dapat bersumber dari bahan-

bahan cair (Djatmiko, 2016). 

c. Faktor Biologi 

Faktor biologi dari penyakit akibat kerja banyak macamnya, 

yaitu: virus, bakteri, jamur, protozoa, jamur, cacing, kutu, pinjal, 

serta hewan dan tumbuhan besar. Penyakit yang disebabkan karena 

faktor biologi biasanya pindah dari ternak kepada pekerja dalam 

perusahaan peternakan. Berbeda dari faktor penyebab yang lain, 

faktor biologi dapat menular dari satu orang pekerja ke pekerja yang 

lain bahkan keluarganya. Pemberian vaksinasi untuk pekerja 

ataupun keluarga pekerja dianjurkan untuk mencegah penyakit 

akibat kerja (Djatmiko, 2016). 

d. Faktor Ergonomi 
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Ergonomi merupakan ilmu, teknologi, dan seni untuk upaya 

menyerasikan alat, cara, proses dan lingkungan kerja terhadap 

kemampuan, kebolehan dan batasan manusia untuk mewujudkan 

kondisi lingkungan kerja yang sehat, nyaman, aman dan 

tercapaianya efisiensi setinggi-tingginya. Sebagian besasr para 

pekerja di perkantoran atu pelayanan kesehatan pemerintah bekerja 

dalm posisi yang kurang ergonomis. Posisi kerja yang salah dan 

dipaksakan dapat berakibat kepada seorang pekerja mudah lelah dan 

bekerja kuran efisien apabila dilakukan dalam jangka waktu yang 

lama akan menyebabkan gangguan fisik bahkan psikologis seperti 

stress (Djatmiko, 2016). 

e. Faktor Psikologi 

Faktor yang timbul dari dalam diri seorang pekerja dan biasanya 

menyebabkan stress merupakan faktor psikologi. Menurut Djatmiko 

(2016), faktor psikologi disebabkan oleh beberapa penyebab: 

1) Lingkungan kerja. Kondisi kerja yang buruk dapat berpotensi 

menjadi penyebab karyawan mudah jatuh sakit, mudah stress, 

sulit konsentrasi dan dapat menurunkan produktivitas kerja.  

2) Overload. Hal ini dibedakan secara kuantitatif dan kualitatif. 

Dikatakan overload secara kuantitatif apabila banyak pekerjaan 

yang ditarget melebihi kapasitas dari karyawan sehingga dapat 

mengakibatkan karyawan mudah lelah. Sedangkan overload 

secara kualitatif apabila pekerjaan sangat komplek dan sulit akan 

berakibat pada kognitif serta kemampuan teknis karyawan. 
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3) Deprivational stress. Istilah ini menjelaskan tentang kondisi 

pekerjaan yang tidak menantang seperti biasanya atau dengan 

kata lain pekerjaan tidak menarik lagi untuk karyawan. Muncul 

keluhan seperti ini biasaya karena karyawan bosan, tidak puas, 

atau kurangnya komunikasi sosial. 

4) Pekerjaan berisiko tinggi. Ada beberapa macam pekerjaan yang 

berisiko tinggi dan berbahaya bagi keselamatan pekerja seperti 

halnya tentara, pemadam kebakaran, pekerja tambang minyak 

lepas pantai, bahkan cleaning service yang bertugas untuk 

membersihkan gedung-gedung bertingkat. Contoh pekerjaan ini 

berpotensi menimbulkan stress karena setiap saat para pekerja 

dihadapkan pada kemungkinan untuk terjadinya kecelakaan. 

3. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Akibat Kerja 

Menurut Djatmiko (2016), penyakit akibat kerja dapat diminimalisir 

dengan cara-cara sebagai berikut: 

a. Subtitusi, yaitu mengganti bahan yang lebih berbahaya dengan bahan 

yang kurang bahaya atau dengan yang tidak berbahaya sama sekali. 

b. Ventilasi umum, yaitu mengalirkan udara sebanyak perhitungan 

kedalam ruang kerja. 

c. Ventilasi keluar setempat (local exhauster), merupakan alat yang 

biasanya digunakan untuk menghirup udara di suatu ruangan tempat 

kerja agar bahan-bahan berbahaya yang berada di dalam ruangan 

dapat dialirkan keluar. 
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d. Isolasi, yaitu mengisolasi atau proses yang membahayakan di dalam 

perusahaan agar tingkat kegaduhan menurun dan tidak ada gangguan 

lagi. 

e. Menggunakan APD (Alat Pelindung Diri) seperti masker, kacamata, 

sarung tangan, topi, sepatu, pakaian kerja dan lain sebagainya. 

f. Diberi penerangan sebelum bekerja, hal ini dilakukan agar pekerja 

dapat mematuhi aturan yang ada dan membuat para pekerja lebih 

berhati-hati. 

g. Pendidikan tentang kesehatan dan keselamatan kerja secara 

berkelanjutan agar pekerja tetap waspasa dalam bekerja. 

B.  Penjahit 

 1. Definisi Penjahit 

Penjahit merupakan profesi seseorang dimana penjahit dapat 

menciptakan sebuah pakaian. Menjahit adalah proses menyambungkan 

kain atau bahan-bahan lain dengan menggunakan jarum tangan atau 

mesin jahit. Salah satu pekerjaan yang ditekuni sebagian besar 

masyarakat Indonesia adalah penjahit, baik itu penjahit individu maupun 

produksi industri konveksi. Di industri konveksi, sebagian besar menjahit 

dengan mesin jahit. Di rumah, orang menjahit dengan menggunakan 

tangan atau mesin jahit (Wulandari et al, 2017). 
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Gambar 2. 1 Menjahit (Amran, 2014). 

 

Terdapat tiga tahap umum dalam proses menjahit, yang pertama 

tahap membuat pola, kedua tahap memotong bahan dan tahap terakhir 

adalah menjahit bahan-bahan yang dipotong menjadi satu kesatuan. 

Dalam proses menjahit diperlukan barang-barang seperti jarum, benang, 

jarum pentul, gunting, penggaris, pensil, pembongkar benang, dan lain-

lain (Surya, 2017). 

 2. Ergonomi Posisi Penjahit 

Penjahit mempunyai risiko dalam menimbulkan permasalahan 

ergonomi. Risiko ergonomi penjahit dapat ditimbulkan karena beberapa 

hal seperti postur yang janggal pada lengan, leher, punggung dan kaki. 

Posisi janggal yang dimaksud disini adalah memegang dalam posisi 

statis, menjepit dengan tangan, memiringkan badan, menggapai dengan 

gerakan berulang, jongkok, dan ketika duduk badan diputar. Para pekerja 

ini menggunakan tangan untuk memegang, mengkontrol dan menyentuh 

benda-benda yang dibutuhkan untuk menjahit serta dibutuhkan gerak 

kordinasi yang cepat. Para penjahit melakukan pekerjaannya dengan 

posisi duduk dalam waktu yang lama sekaligus melakukan gerakan 

berulang-ulang (Saputri & Djunaidi, 2013) 
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Ketika seseorang akan menjahit, terdapat beberapa hal yang harus 

diperhatikan untuk melancarkan proses pekerjaan agar berjalan dengan 

baik tanpa efek negatif dan tidak memicu timbulnya permasalahan 

kesehatan bagi penjahit. Posisi duduk yang tepat seperti posisi badan 

ketika menjahit harus tegak, kaki kanan bertumpu dipedal, kaki kiri 

bertumpu di samping pedal dan posisi badan setara dengan letak jarum 

merupakan hal-hal yang harus diperhatikan ketika akan memulai 

menjahit. Salah posisi ketika mejahit dapat membuat leher, bahu, 

pinggang dan kaki terasa pegal dan nyeri. Para penjahit rentan dengan 

keluhan nyeri dibagian leher karena mayoritas para penjahit bekerja 

dengan posisi duduk statis dan kepala sedikit membungkuk (Elnathika, 

2018). 

 3. Posisi Kerja Penjahit 

Posisi ketika menjahit dengan duduk statis, kepala sedikit 

membungkuk, kemudian siku dan lutut ditekuk. Tangan dan kaki 

melakukan gerakan berulang saat mengoperasikan mesin jahit (Chandra 

& Dubey, 2014).  

                 
Gambar 2. 2 Posisi Menjahit Tampak Samping (Elnathika, 2018). 
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Cara kerja seperti itu dipertahankan dengan bantuan mata sebagai 

kontrol gerakan dan penglihatan dalam menjahit. Posisi tangan untuk 

mengarahkan bahan jahitan lalu untuk kaki untuk menginjak pedal dan 

mengkontrol kecepatan menjahit (Chandra & Dubey, 2014). 

 
Gambar 2. 2 Posisi Menjahit Tampak Belakang (Elnathika, 2018). 

Ketika menjahit dengan posisi diatas dapat beresiko menimbulkan 

rasa pegal dan timbul rasa nyeri terutama bagian leher, bahu, pinggang 

dan kaki (Chandra & Dubey, 2014). Duduk dengan posisi statis 

kemudian ditambah kepala menunduk kebawah dalam waktu yang lama 

dapat meningkatkan risiko kerja yang berlebihan pada daerah leher dan 

bahu. Nyeri yang muncul di bagian leher dan bahu penjahit diakibatkan 

karena posisi kerja yang salah sehingga terjadi spasme di area tersebut. 

Leher juga merupakan bagian tubuh yang kebih rentan terkena trauma 

karena perlindungan di leher lebih sedikit daripada anggota tubuh yang 

lain (Samara, 2007). 
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 C. Nyeri 

 1. Definisi Nyeri 

Dalam kehidupan sehari-hari, setiap individu pernah merasakan 

nyeri yang mengganggu aktivitasnya. Nyeri adalah kondisi 

ketidaknyamanan yang dapat diartikan dalam berbagai perspektif dan 

sesuatu hal yang normal ketika dialami seseorang. Rasa nyeri yang 

dikeluhkan seseorang dapat menimbulkan rasa cemas akibat rasa tidak 

nyaman yang dialaminya. Nyeri merupakan alarm bagi tubuh untuk 

mengetahui bahwa kondisi tubuh terancam atau tubuh dalam kondisi 

tidak baik. Seseorang yang mengalami rasa nyeri selalu mencari upaya 

untuk menghilangkan rasa nyeri (Pinandita et al, 2012) 

Nyeri merupakan pengalaman yang tidak menyenangkan akibat 

kerusakan jaringan. Pengalaman nyeri yang dirasakan berbeda 

tergantung seperti nyeri ringan, nyeri sedang, nyeri berat, nyeri tumpul, 

nyeri tajam, nyeri seperti terbakar, nyeri lokal atau nyeri menjalar. 

Meskipun nyeri adalah sensasi, nyeri juga suatu bentuk penderitaan 

(Bahrudin, 2017). Asosiasi International untuk penelitian nyeri 

(International Association for the Study of Pain, IASP) mendefinisikan 

nyeri sebagai suatu sensoris subjektif dan pengalaman emosional yang 

tidak menyenangkan berkaitan dengan kerusakan jaringan yang aktual 

atau potensional dalam kejadian terjadinya kerusakan (Pinandita, 2012). 

 2. Mekanisme Nyeri 

Terdapat empat proses antara stimulus cedera jaringan dan 

pengalaman subjektif nyeri menurut (Bahrudin, 2017), yaitu: 
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a. Tranduksi 

Merupakan proses dimana akhiran saraf aferen 

menerjemahkan stimulus seperti tusukan jarum ke dalam impuls 

nosiseptif.  

b. Transmisi 

Merupakan proses dimana impuls disalurkan ke kornu 

dorsalis medula spinalis, setelah itu sepanjang traktus sensoris 

menuju ke otak. 

c. Modulasi 

Proses amplifikasi sinyal neural terkait dengan nyeri dan 

proses ini terutama terjadi di kornu dorsalis medula spinalis. 

d. Persepsi 

Merupakan kesadaran akan permasalahan nyeri. Reseptor 

nyeri adalah organ tubuh yang bertugas untuk menerima rangsang 

nyeri. Reseptor nyeri disebut juga Nociseptor. 

 3. Klasifikasi Nyeri 

Rasa nyeri mempunyai sifat yang unik untuk setiap individu. Akibat 

ditimbulkan dari rasa nyeri dapat berupa rasa takut, cemas, marah, 

depresi serta kelelahan. Terdapat beberapa klasifikasi dari nyeri, yaitu: 

a. Nyeri Akut dan Nyeri Kronik 

Nyeri berdasarkan durasi dapat dibagi menjadi nyeri akut 

dan nyeri kronis. Nyeri akut terjadi karena kerusakan jaringan yang 

akut dan durasi waktu dari nyeri akut tidak berlangsung lama. Nyeri 

akut biasanya terasa setelah terjadinya kerusakan sampai tujuh hari. 
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Sedangkan nyeri kronik tetap berlanjut walaupun kerusakan sudah 

sembuh. Durasi waktu untuk nyeri kronik selama 1-6 bulan 

(Kurniawan, 2015). 

b. Nyeri Nosiseptif dan Nyeri Neuropatik 

Nyeri secara patofisiologi dapat dibagi menjadi nyeri 

nosiseptif dan nyeri neuropatik. Nyeri nosiseptif merupakan nyeri 

inflamasi yang dihasilkan oleh rangsangan kimia, mekanik, maupun 

suhu yang dapat menyebabkan aktifasi maupun sensitisasi pada 

nosiseptor perifer (saraf yang bertanggung jawab pada rangsang 

nyeri). Nyeri neuropatik adalah nyeri yang ditimbulkan akibat 

kerusakan neural pada saraf perifer maupun sistem saraf pusat yang 

meliputi jalur saraf aferen sentral dan perifer (Kurniawan, 2015). 

c. Nyeri Viseral 

Nyeri viseral biasanya menjalar dan mengarah ke daerah 

permukaan tubuh jauh dari tempat nyeri tetapi berasal dari 

dermatom yang sama dengan asal nyeri. Nyeri viseral seperti kram 

sering bersamaan dengan penyakit kantung empedu, menstruasi, 

distensi uterus pada tahap pertama persalinan. Penyebab dari nyeri 

viseral termasuk iskemia, peregangan ligamen, spasme otot polos, 

distensi struktur lunak seperti ureter, salurn empedu atau kantung 

empedu (Kurniawan, 2015). 

d. Nyeri Somatik 

Nyeri somatik biasanya tergambarkan dengan nyeri tajam, 

menusuk, mudah dilokalisasi dan rasa terbakar. Permasalahan pada 
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nyeri somatik berupa insisi bedah, tehap kedua persalinan, atau 

iritasi peritoneal (Kurniawan, 2015). 

 4. Etiologi Nyeri 

a. Nyeri Fisiologi 

Nyeri fisiologi merupakan nyeri yang diakibatkan karena 

adanya kerusakan oleh organ tubuh. Penyebab nyeri umumnya 

mudah dikenali akibat adanya cedra, penyakit atau pembedahan 

(Zakiyah, 2015). 

b. Nyeri Psikogenik 

Penyebab fisik dari nyeri ini sulit diidentifikasi karena nyeri 

disebabkan karena berbagai faktor psikologis. Nyeri psikogenik 

terjadi karena efek yang dirasakan klien seperti cemas dan takut 

(Zakiyah, 2015). 

5. Penilaian Intensitas Nyeri 

a. Numeric Rating Scale (NRS) 

Nyeri merupakan sensasi yang paling penting bagi tubuh. 

Kontrol nyeri adalah salah satu problem signifikan di pelayanan 

kesehatan pada seluruh lapisan masyarakat. Untuk mendapatkan 

penanganan nyeri yang efektif tergantung dari pemeriksaan dan 

penilaian nyeri berdasarkan informasi subjektif ataupun objektif. 

Penilaian intensitas nyeri dapat dilakukan dengan menggunakan 

beberapa macam skala yaitu skala numerik, skala deskriptif dan 

skala analog visual. Pada penelitian ini peneliti menggunakan skala 

penelitian numerik (Yudiyanta et al, 2015). 
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Gambar 2. 3 Numeric Rating Scale (Kurniawan, 2015). 

Skala numerik (Numeric rating scale, NRS) digunakan 

sebagai alat pengganti deskripsi kata-kata. Metode ini menggunakan 

agka untuk menggambarkan range  dari intensitas nyeri . Skala NRS 

ini pasien disuruh menilai nyeri dengan menggunakan angka 0-10. 

Hasil dari metode ini yaitu angka 0 tidak menunjukkan nyeri 

sedangkan angka 10 menggambarkan nyeri hebat. Cara mengukur 

nyeri dilakukan dengan pasien menunjukkan dimana angka yang 

menjadi patokan rasa nyeri yang dirasakan.  Skala numeric efektif 

dilakukan saat mengkaji nyeri sebelum dan sesudah dilakukan 

intervensi. Metode ini dianggap lebih sederhana dan mudah 

dimengerti (Yudiyanta et al, 2015). 

b. Nordic Body Map (NBM) 

Keluhan nyeri otot upper trapezius dapat diketahui dengan 

beberapa macam cara dan salah satunya dapat diketahui dengan 

kuesioner Nordic Body Map (NBM). Nordic Body Map  (NBM) 

membagi tubuh menjadi 28 bagian yang terdiri dari leher sampai 

kaki. Terdapat 4 tingkat penilaian dalam kuesioner NBM, 

diantaranya tidak terasa sakit (1), sedikit sakit (2), sakit (3), dan 

sangat sakit (4) (Savitri et al, 2012).  
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                  Gambar 2. 4 Kuesioner Nordic Body Map (Hartoto, 2013). 

Pasien dianjurkan mengisi kuesioner ini dengan cara 

menentukan dimana lokasi yang terdapat nyeri dan nyeri yang 

dirasakan berada pada tingkat berapa. Kuesioner ini bersifat 

subjektif yaitu tergantung dari keluhan pasien dan tidak dijadikan 

diagnosa klinik karena tidak berdasarkan diagnosa kesehatan 

(Savitri et al, 2012). 

D.  Otot Upper Trapezius 

 1. Anatomi Otot Upper Trapezius 

Otot trapezius merupakan salah satu otot terbesar dan mudah 

dipalpasi karena terletak paling superfisial yang berada pada 

scapulothorax. Otot ini dinamakan trapezius karena dari bentuk otot ini 

seperti bangun datar trapezium. Otot Trapezius dibagi menjadi empat 
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bagian, pada bagian I dan II membentuk upper trapezius yang berperan 

dalam gerakan elevasi dan adduksi shoulder, kemudian pada bagian III 

membentuk middle trapezius yang berperan dalam gerakan abduksi 

shoulder, serta bagian ke IV membentuk lower trapezius yang berperan 

dalam gerakan depresi dan adduksi shoulder. Otot upper trapezius 

berasal dari ossis ocipitalis diantara linea suprema dan linea nuchalis 

superior kemudian berakhir dibagian sepertiga acromion clavicula 

(Vizniak, 2010). 

 
Gambar 2. 5 Otot Trapezius (Gustama, 2014). 

Salah satu otot rangka yang berperan sebagai penyusun struktur 

leher, bahu dan punggung manusia adalah otot upper trapesius. Otot 

upper trapezius adalah otot tonik atau otot postural dimana otot ini 

bekerja dalam pergerakan di leher dan bahu. Ketika otot upper trapezius 

melakukan gerakan kontraksi konsentrik dengan otot levator scapula 

akan menghasilkan gerakan elevasi tulang scapula. Ketika otot upper 

trapezius berkontraksi secara unilateral maka menghasilkan gerakan 

lateral fleksi dari kepala dan jika dilakukan gerakan bilateral maka 

menghasilkan gerakan ekstensi kepala (Vizniak, 2010). 

Pada upper trapezius terdapat dua tipe serabut otot yaitu serabut 

slow-twitch dan serabut fast-twitch, berikut penjelasannya : 
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a. Slow Twitch atau Tipe I 

Pada tipe serabut otot ini disebut dengan red muscle karena 

otot berwarna merah atau lebih gelap dari otot lainnya. Terdapat 

beberapa karakteristik pada serabut otot ini, yaitu menghasilkan 

kontraksi yang lambat, kekuatan motor unit rendah, mengandung 

banyak kapiler pembuluh darah, tidak cepat lelah, mempunyai 

kapasitas aerobik yang tinggi serta dapat berfungsi untuk 

mempertahankan sikap. Serabut otot ini berguna bagi cabang 

olahraga yang membutuhkan endurance tinggi seperti lari marathon 

atau berenang (Ansar & Sudaryanto, 2011). 

b. Fast Twitch atau Tipe II 

Pada tipe serabut otot ini disebut dengan white muscle karena 

otot berwarna putih atau lebih pucat. Terdapat beberapa karakteristik 

pada serabut otot ini, yaitu menghasilkan kontraksi otot yang cepat, 

mudah lelah, mengandung banyak myofibril, mempunyai 

karakteristik yang rendah, dan durasi kontraksi lebih pendek yang 

berfungsi untuk melakukan gerakan yang cepat sekaligus kuat. 

Serabut otot ini berguna bagi cabang olahraga seperti lari cepat 

(Ansar & Sudaryanto, 2011). 

E.  Nyeri Otot Upper Trapezius 

1. Definisi Nyeri Otot Upper Trapezius 

Bagian atas tubuh lebih sering terkena cidera daripada bagian tubuh 

lainnya, otot upper trapezius adalah salah satunya. Kondisi yang 

menyebabkan nyeri pada otot upper trapezius adalah myofascial 
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syndrome (Makmuriyah & Sugijanto, 2013). Myofascial syndrome 

merupakan gangguan muskuloskeletal akibat adanya trigger points 

dengan ciri nyeri otot kronis dan terjadi peningkatan sensitivitas 

terhadap tekanan. Trigger points  adalah benjolan/nodul yang 

hipersensitif dan ketika sekelompok otot dipalpasi akan terasa tegang 

(Werenski, 2011). 

Permasalahan ini menyebabkan nyeri lokal atau reffered pain, 

tightness, stiffness, spasme dan keterbatasan gerak kemudian rasa nyeri 

dapat menjalar pada regio tertentu dan bersifat lokal. Nyeri pada otot 

upper trapezius ini ditimbulkan karena aktivitas kerja otot yang 

berlebih, dilakukan terus menerus dan ketika beraktivitas sering 

menggunakan otot upper trapezius yang pada akhirnya menyebabkan 

otot tegang, spasme, tightness dan stiffness. Ketika otot tegang terus 

menerus maka terjadi penurunan mikrosirkulasi dan jaringan terjadi 

iskemik. Rasa nyeri dicetuskan karena sekelompok serabut otot menjadi 

seperti tali yang abnormal kemudian membentuk taut band. Suatu 

kondisi yang ketika diraba terasa berbeda dari bagian otot lain disebut 

dengan taut band, taut band merupakan satu ikat muscle belly mengeras 

dan kaku (Makmuriyah & Sugijanto, 2013).  
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Gambar 2. 6 Titik Nyeri Otot Upper Trapezius (Penas et al, 2007) 

Titik lokasi nyeri yang dirasakan dalam myofascial sydrome pada 

otot upper trapezius bahwa rasa nyeri menjalar dari punggung atas 

sampai sepanjang leher, belakang telinga dan pelipis mata (Vizniak, 

2010). 

2. Patofisiologi Nyeri Otot Upper Trapezius 

Kelainan pada tipe otot ini cenderung tegang dan memendek 

dikarenakan otot upper trapezius merupakan otot tipe I atau otot tonik 

yang merupakan otot postural. Hal tersebut yang menyebabkan otot 

upper trapezius menjadi tegang dan mengalami nyeri apabila 

berkontraksi dalam jangka waktu yang lama. Ketika melakukan 

aktivitas dengan postur yang jelek dan ditambah adanya mikro atau 

makro trauma akan menambah beban kerja pada otot upper trapezius, 

akibat yang tercipta dari keadaan seperti ini adalah fase kompresi dan 

ketegangan lebih lama dari pada relaksasi dan juga otot mengalami 

kelelahan dengan cepat. Trauma pada jaringan baik akut ataupun kronik 

dapat menimbulkan kejadian berurutan seperti hiperalgesia dan spasme 

otot skeletal, vasokontriksi kapiler (Makmuriyah & Sugijanto, 2013).  
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Terjadi penumpukan oksigen dan zat nutrisi di jaringan myofascial, 

sehingga menimbulkan iskemik di jaringan myofascial. Keadaan 

iskemik menyebabkan sirkulasi menurun sehingga kurangnya oksigen 

dan nutrisi serta penumpukan sisa metabolisme menghasilkan proses 

radang. Proses radang menghasilkan respon neuromuskular berupa 

ketegangan otot disekitar area yang mengalami kerusakan otot. 

Peradangan kronis merangsang substansi P menghasilkan zat algogen 

berupa prostaglandin, bradikinin dan serotonin yang akhirnya 

memunculkan sensori nyeri (Makmuriyah & Sugijanto, 2013). 

3. Etiologi Nyeri Otot Upper Trapezius 

Usia produktif merupakan usia yang berisiko mengalami 

permasalahan nyeri pada otot upper trapezius, hal seperti ini terjadi 

karena ketika berada di usia tersebut maka massa otot akan menurun dan 

mengalami degenerasi jaringan (Rozana & Adiatmika, 2014). Faktor 

yang berpengaruh pada nyeri otot upper trapezius, yaitu : 

a. Ergonomi 

Ketika seseorang bekerja kemudian melakukan gerakan 

berulang-ulang dan dalam durasi waktu yang lama akan 

menimbulkan stress mekanik yang berkepanjangan (Makmuriyah & 

Sugijanto, 2013). 

b. Postur Tubuh 

Beraktivitas dengan postur tubuh yang buruk seperti forward 

head posture dapat menyebabkan stress dan strain pada otot upper 

trapezius. Forward head posture merupakan aktivitas dengan posisi 
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kepala menunduk terus menerus dan dalam posisi statis sehingga 

mengakibatkan otot yang digunakan untuk stabilisasi kepala terulur 

dan akhirnya terjadi kelemahan pada otot tersebut (Makmuriyah & 

Sugijanto, 2013). 

c. Usia 

Pada usia lanjut tampak jelas perubahan seperti 

berkurangnya massa otot. Makin bertambah usia maka massa otot 

menurun, hal ini disebabkan karena terjadinya atrofi. Efek dari 

bertambahnya usia adalah jika otot dalam posisi statis yang lama dan 

tidak ada penguluran akan mengakibatkan tighness apabila posisi 

seperti itu berlangsung lama (Makmuriyah & Sugijanto, 2013). 

d. Trauma 

Terdapat dua macam trauma yaitu trauma makro dan trauma 

mikro. Trauma makro merupakan cidera yang mengenai otot atau 

fascia. Ketika jaringan mengalami cidera maka terjadi proses 

inflamasi. Mobilitas dari jaringan myofascial terjadi penurunan 

akibat serabut kolagen menurun dan karena hal tersebut maka 

tekanan dalam jaringan myofascial akan meningkat. Peningkatan 

tersebut yang akan menekan arteri, vena dan pembuluh darah limfe 

sehingga menyebabkan iskemis pada otot upper trapezius. 

Sedangkan untuk trauma mikro merupakan cidera berulang akibat 

melakukan pekerjaan dalam jangka waktu yang lama dan dengan 

beban berlebihan. Beban yang berlebih yang diterima jaringan 

myofascial secara terus menerus dan lama akan menstimulasi 
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fibroblast dalam fascia untuk menghasilkan kolagen yang banyak. 

Apabila kolagen terkumpul dalam jumlah banyak akan 

menimbulkan jaringan fibrous. Jaringan fibrous terasa keras saat 

dipalpasi dan jaringan ini berjalan secara longitudinal sepanjang otot 

upper trapezius (Maruli et al, 2014). 

4. Tanda dan Gejala Nyeri Otot Upper Trapezius 

Terdapat beberapa keluhan klinis yang muncul karena permasalahan 

nyeri pada otot upper trapezius menurut (Gazbare et al, 2014), yaitu: 

a. Rasa tidak nyaman pada sekitar leher dan bahu bahkan terasa vertigo 

atau migraine 

b. Ketika dipalpasi terdapat taut band 

c. Nyeri lokal pada taut band 

d. Tenderness atau nyeri tekan di sepanjang taut band 

e. Terjadi tightness atau pemendekan otot sehingga lingkup gerak 

sendi terbatas 

f. Spasme otot akibat rasa nyeri 

g. Stiffness atau kekuatan otot menurun pada bahu dan lengan sehingga 

menyebabkan lingkup gerak sendi terbatas 

F.  Teknik Mulligan 

1. Definisi Teknik Mulligan 

Teknik Mulligan merupakan salah satu intervensi fisioterapi dalam 

menganani permasalahan pada sistem muskuloskletal. Tindakan 

fisioterapi dengan menggunakan teknik mulligan dapat meningkatkan 

kemampuan fungsional, meningkatkan kekuatan otot, dan menurunkan 
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rasa nyeri dari daerah yang mengalami permasalahan. Teknik Mulligan 

dipelopori oleh Brian yang berasal dari New Zealand, teknik ini 

menggunakan teknik intervensi bebas nyeri. Tindakan manual terapi 

pada teknik Mulligan ini diaplikasikan dengan cara penarikan rolling 

dan gliding pada cervical dengan menentukan dimana facet joint yang 

mengalami gangguan (Norlinta et al, 2019). 

Teknik mulligan adalah suatu teknik mobilisasi yang pada akhir 

gerak lingkup gerak sendi dipadukan dengan gerak aktif pasien . Teknik 

ini dilakukan dengan cara bersamaan antara pasien dan terapis dan 

tindakan ini melibatkan gerak sendi pasien secara aktif kemudian terapis 

memberi gerakan glide (Bisa, 2018). Terdapat beberapa konsep dari 

teknik mulligan seperti Natural Aphophysial Glides (NAG), Reserve 

NAGs, Spine Mobilization With Limb Movement (SMWLM), 

Mobilization With Movement (MWM) dan Sustained Natural 

Apophyyseal Glides (SNAGs). Peneliti hanya meneliti salah satu teknik 

yaitu Sustained Natural Apophyyseal Glides (SNAGs). Sustained 

Natural Apophyyseal Glides (SNAGs) cocok untuk diaplikasikan pada 

gangguan di cervical karena dapat mengatasi nyeri dan keterbatasan 

gerak pada cervical serta gangguan yang lainnya (Norlinta et al, 2019). 

2. Indikasi dan Kontraindikasi Teknik Mulligan 

Terdapat beberapa indikasi dan juga kontra indikasi dari pemberian 

teknik mulligan (Wahyuningsih, 2018), yaitu: 

a. Indikasi Teknik Mulligan 

1) Terdapat tenderness atau nyeri tekan di sepanjang taut band  
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2) Spasme pada otot yang merasakan nyeri 

3) Tightness atau pemendekan otot pada bagian yang mengalami 

permasalahan 

4) Stiffness atau kekuatan otot terjadi penurunan 

b. Kontraindikasi Teknik Mulligan 

1) Memiliki gangguan neurologis (cervical root syndrome, 

thoracic outlet syndrome, dan lain-lain) 

2) Memiliki riwayat fraktur (cervical, scapula, clavicula, dan 

humerus) 

3) Mempunyai luka terbuka yang cenderung terjadi pendarahan 

sekitar otot upper trapezius 

4) Adanya kompresi di spinal cord 

5) Adanya kompresi di cauda equine 

6) Adanya vertigo 

3. Aplikasi Teknik Mulligan Sustained Natural Apophyyseal Glides 

(SNAGs) 

Cara mengaplikasikan teknik mulligan ini yaitu dengan cara pasien 

diposisikan duduk dengan posisi senyaman pasien kemudian terapis 

berdiri dibelakang pasien. Terapis meletakkan ibu jari di bawah 

processus spinosus cervical yang mengalami keterbatasan. Posisi 

tangan terapis dengan meletakkan bu jari terapis sekitar 450 di aera yang 

akan diterapi kemudian ibu jari terapis yang satunya diletakkan diatas 

ibu jari yang diletakkan pertamakali untuk diberikan penguatan tekanan 

kemudian untuk jari-jari terapis yang lain diletakkan di kedua sisi leher 
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pasien dengan nyaman. Setelah itu terapis memberi dorongan processus 

spinosus ke arah caudal. Ibu jari yang diletakkan kedua merupakan 

sumber tekanan untuk menggerakkan ke arah caudal. Ketika processus 

spinosus digerakkan ke arah caudal, langkah selanjutnya adalah 

memberi instruksi ke pasien untuk menggerakkan kepala dengan pelan-

pelan ke sumber nyeri atau yang mengalami keterbatasan (ekstensi, 

fleksi, lateral fleksi atau rotasi). Tahap selanjutnya adalah meminta 

pasien melakukan pergerakan dengan semaksimal mungkin sesuai 

kemampuan pasien tanpa rasa nyeri. Dan di akhir gerakan , pasien 

diinstruksikan untuk memberi tekanan lembut dengan menggunakan 

salah satu tangan lalu dipertahankan selama beberapa detik. Teknik ini 

dilakukan dengan 6 repetisi 3 set setiap latihan (Mulligan, 2010). 

 


