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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Anatomi fisiologi 

1. Anatomi Vertebrae 

Tulang vertebra adalah sekumpulan tulang yang tersusun dalam 

columna vertebralis yang berfungsi untuk menjaga tubuh pada posisi 

berdiri di atas dua kaki. Garis berat tubuh manusia di kepala berawal dari 

vertex, diteruskan melalui columna vertebralis ke tulang panggul yang 

selanjutnya akan meneruskan lagi ke tungkai melalui acetabulum. Dalam 

menjalankan fungsinya menahan berat badan, tulang-tulang vertebrae 

diperkuat oleh ligamen dan otot-otot yang sekaligus mengatur 

keseimbangan gerakannya. Columna vertebralis dibentuk oleh serangkaian 

tulang vertebra yang teridiri dari 7 buah vertebrae cervicales, 12 buah 

vertebrae thoracicae, 5 buah vertebrae lumbal, os sacrum dan coccyx. Os 

sacrum merupakan penyatuan dari 5 buah vertebrae sacrales, dan coccyx 

terdiri dari 4 buah vertebrae coccyeae. Dengan demikian dikatakan bahwa 

columna vertebralis dibentuk oleh 33 buah tulang vertebra (Wibowo, 

2009).  

Tulang-tulang vertebra pada columna vertebralis membentuk curva 

lordosis dan kifosis secara bergantian jika dilihat pada bidang sagital. 

Segmen cervical dan lumbal membentuk kurva lordosis dimana derajat 

lordosis pada segmen cervical lebih kecil dari pada derajat lordosis pada 

segmen lumbal. Pada segmen thoracic dan sacrococcygeal memebentuk 

kurva kifosis. Posisi kurva pada posisi netral tersebut bukanlah posisi yang 
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mutlak.Antara ruas-ruas tulang vertebra dihubungkan oleh discus 

intervertebralis yang memungkinkan untuk terjadinya gerakan secara 

dinamis (Neumann, 2002).  

 
Gambar 2.1 tulang vertebra  

Sumber : Sobotta (2010)   

 

2. Vertebrae Cervical 

Tulang vertebra cervical memiliki bentuk tulang yang kecil dengan 

spina atau procesus spinosus (bagian seperti sayap pada belakang tulang) 

yang pendek, kecuali tulang ke-2 dan 7 yang procesus spinosusnya 

pendek. Diberi nomor sesuai dengan urutannya dari C1-C7 (C dari 

cervical), namun beberapa memiliki sebutan khusus seperti C1 atau atlas, 

C2 atau aksis. Setiap mamalia memiliki 7 tulang punggung leher, 

seberapapun panjang lehernya (Wibowo, 2009).  

Tulang belakang cervical terdiri dari 7 vertebra. Pertama 2, C1 dan 

C2, sangat khusus dan diberi nama yang unik: atlas dan sumbu, 

masingmasing. C3-C7 adalah tulang lebih klasik, memiliki tubuh, pedikel, 
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lamina, proses spinosus, dan sendi facet. C1 dan C2 membentuk 

seperangkat unik artikulasi yang memberikan mobilitas yang besar untuk 

tulang tengkorak. C1 berfungsi sebagai cincin dimana tengkorak bersandar 

pada dan berartikulasi pada sendi poros dengan dens atau odontoid 

prosesus dari C2. Sekitar 50% dari ekstensi fleksi cervical terjadi antara 

oksiput dan C1; 50% dari rotasi leher terjadi antara C1 dan C2. Tulang 

belakang cervical jauh lebih mobile daripada tulang belakang pada daerah 

toraks atau lumbal . Berbeda dengan bagian lain dari tulang belakang, 

tulang belakang cervical memiliki foramen melintang di setiap tulang 

belakang untuk arteri vertebralis yang memasok darah ke otak. Tulang 

belakang cervical terdiri dari 7 vertebra pertama , disebut sebagai C1-7 

(lihat gambar di bawah). Ini berfungsi untuk memberikan mobilitas dan 

stabilitas pada kepala yang berhubungan ke tulang belakang dada yang 

relatif tidak bergerak. Tulang belakang cervical dapat dibagi menjadi 2 

bagian: atas dan bawah. (Wibowo, 2009).  

 

Gambar 2.2 tulang vertebra cervical  

Sumber : Sobotta (2010) 
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3. Tulang Belakang cervical bagian atas  

Tulang belakang cervical bagian atas terdiri dari atlas (C1) dan axis 

(C2). 2 vertebra ini sangat berbeda dari tulang belakang cervical lainnya 

(lihat gambar di bawah). Atlas berartikulasi di bagian superior dengan 

oksiput (sendi atlanto-oksipital ) dan di bagian inferior dengan axis (sendi 

atlantoaxial). Sendi atlantoaxial bertanggung jawab untuk 50% dari rotasi 

cervical, sedangkan sendi atlanto-oksipital bertanggung jawab untuk 50% 

dari fleksi dan ekstensi. Fitur-fitur unik dari C2 anatomi dan artikulasinya 

menyulitkan penilaian patologi nya (Kurniasih, 2011).  

a. Atlas (C1)  

Atlas adalah vertebra berbentuk cincin dan tidak memiliki 

body, tidak seperti tulang belakang lainnya. bagian seperti body pada 

atlas merupakan bagian dari C2, di mana disebut prosesus odontoid, 

atau dens. Prosesus odontoid berikatan kuat dengan bagian posterior 

dari lengkung anterior atlas oleh ligamentum transversus, yang 

menstabilkan sendi atlantoaxial. Ligamen Apikal, alar, dan 

transverssus memungkinkan rotasi tulang belakang, 1.3 Cervical 

Vertebra 1.4 Tulang belakang cervical. Catatan atlas berbentuk unik 

dan axis (C1 dan C2). memberikan stabilisasi lebih lanjut dan 

mencegah perpindahan posterior dari dens dalam kaitannya dengan 

atlas (Kurniasih, 2011).  

Atlas ini terdiri dari lengkungan tebal di bagian anterior, 

lengkungan yang tipis di bagian posterior, 2 lateral mass yang 
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menonjol, dan 2 prosesus transversus. Foramen transversus, di mana 

arteri vertebralis lewat dan ditutupi oleh prosesus transversus.  

Menurut aturan sepertiga dari Steele, di tingkat atlas, prosesus 

odontoid, ruang subarachnoid, dan sumsum tulang belakang masing-

masing menempati sepertiga dari wilayah kanal tulang belakang 

(Kurniasih, 2011).  

b. Axis (C2)  

Axis ini memiliki tubuh vertebral yang besar, yang berisi 

prosesus odontoid (dens). Prosesus odontoid berartikulasi dengan 

lengkungan anterior atlas melalui bagian anterior facet artikulasi dan 

ditahan pada tempatnya oleh ligamentum transversus. axis ini terdiri 

dari vertebral body, pedikel yang berat, lamina, dan proses 

transversus, yang berfungsi sebagai titik perlekatan untuk otot. axis 

berartikulasi dengan atlas melalui faset artikular superior, yang 

cembung dan menghadap ke atas dan ke luar (Kurniasih, 2011).  

c. Embryologi  

Menurut Sudaryanto (2004), C2 memiliki perkembangan 

embryologic yang kompleks. Ini berasal dari 4 pusat osifikasi: 1 untuk 

tubuh, 1 untuk prosesus odontoid, dan 2 untuk lengkungan saraf. 

Prosesus odontoid berfusi pada bulan kehamilan ketujuh.  

Saat lahir, ruang diskus tulang rawan vestigial yang disebut 

synchondrosis neurocentral memisahkan prosesus odontoid dari bodi 

C2. Synchondrosis ini terlihat hampir pada semua anak usia 3 tahun 

dan tidak ada pada mereka yang berusia 6 tahun. Bagian apikal dens 
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mengeras pada usia 3- 5 tahun dan berfusi dengan seluruh struktur 

sekitar usia 12 tahun. Synchondrosis ini tidak boleh dirancukan 

dengan patah tulang (Sudaryanto, 2004).  

Bagian dari oksiput, atlas , dan axis berasal dari proatlas. The 

hypocentrum dari sclerotome keempat membentuk tuberkulum 

anterior pada clivus tersebut. Centrum dari proatlas sclerotome 

menjadi tutup apikal dari dens dan ligamen apikal.  

Komponen lengkungan saraf dari proatlas dibagi menjadi 

komponen rostral dan ventral. Komponen rostral membentuk bagian 

anterior foramen magnum dan kondilus oksipital; komponen kaudal 

membentuk bagian superior dari lengkungan posterior atlas dan massa 

atlantal lateral. The alar dan cruciatum ligamen terbentuk dari bagian 

lateral proatlas (Sudaryanto, 2004).  

d. Vaskularisasi  

Ada jaringan anastomotic arteri yang luas di sekitar dens, 

diberi makan oleh bagian anterior dan posterior ascending arteri yang 

berpasangan yang timbul dari arteri vertebralis sekitar level C3 dan 

arcade arteri karotid dari dasar tengkorak. Anterior dan posterior arteri 

ascending mencapai dasar dens melalui ligamen aksesori dan berjalan 

ke arah cephalad di pinggiran untuk mencapai ujung dari prosesus. 

anastomotic arcade juga menerima cabang dari arteri ascending faring 

yang bergabung dengan arcade setelah melewati kondilus oksipital 

(Guntara, 2016).  
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e. Ligamen  

Persimpangan craniocervical dan sendi atlantoaxial diamankan 

oleh ligamen eksternal dan internal (Sudaryanto, 2004). Ligamen 

eksternal terdiri dari atlantooksipital, bagian anterior atlanto-oksipital, 

dan bagian anterior ligamen longitudinal. Ligamen internal memiliki 5 

komponen, sebagai berikut: 

1) Ligamentum transversus memegang prosesus odontoid di tempat 

terhadap atlas posterior, yang mencegah subluksasi anterior pada 

C1 pada C2  

2) Ligamen aksesori muncul dari bagian posterior dan dalam 

hubungannya dengan ligamentum transversus dan menyelip ke 

dalam aspek lateral dari atlantoaxial sendi ligamentum apikal 

terletak bagian anterior dari bibir foramen magnum dan berinsersi 

ke puncak prosesus odontoid  

3) Ligamen alar yang berpasangan mengamankan puncak dari 

odontoid ke foramen magnum bagian anterior  

4) Membran tectorial merupakan kelanjutan dari ligamentum 

longitudinal posterior ke batas bagian anterior dari foramen 

magnum  

5) 3 cm x 5 mm dari atlantoaxial aksesori ligamen tidak hanya 

menghubungkan atlas dengan aksis tetapi juga terus ke arah 

cephalad ke tulang oksipital; secara fungsional, menjadi lebih 

maksimal menegang dengan 5-8 ° rotasi kepala, lemah dengan 

ekstensi cervical, dan maksimal menegang dengan 5-10 ° untuk 
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fleksi cervical. Hal ini terlihat berpartisipasi dalam stabilitas 

craniocervical, perbaikan di masa depan pada magnetic resonance 

imaging (MRI) dapat menyebabkan apresiasi yang lebih baik dari 

struktur dan integritas ligamen ini  

4. Tulang Belakang cervical bagian Bawah  

5 vertebra cervikal yang membentuk tulang belakang cervical 

bagian bawah , C3-C7, mirip satu sama lain, tetapi sangat berbeda dari C1 

dan C2. Masing-masing memiliki vertebral body yang cekung pada 

permukaannya superiornya dan cembung di permukaan inferiornya (lihat 

gambar di bawah). Pada permukaan superior dari body terdapat prosesus 

yang menonjol ke atas seperti kait yang disebut prosesus uncinate, yang 

masing-masing berartikulasi dengan daerah yang tertekan pada aspek 

lateral inferior body pada vertebral superior, yang disebut echancrure atau 

anvil (Kurniasih, 2011).  

Uncovertebral sendi ini adalah yang paling nyata dekat pedikel dan 

biasanya disebut sebagai sendi Luschka. Mereka diyakini sebagai hasil 

dari perubahan degeneratif pada anulus, yang menyebabkan fissuring pada 

anulus dan penciptaan sendi . Sendi ini dapat berkembang menjadi 

osteophytic Spurs, yang dapat mempersempit foramen intervertebralis 

(Kurniasih, 2011).  

Proses spinosus dari C3-C6 biasanya bifida, sedangkan proses 

spinosus C7 biasanya nonbifid dan agak bulat di ujungnya.  
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a. Kolumns Anterior and posterior  

Tulang belakang cervical subaxial dengan mudah dapat dibagi 

menjadi kolom bagian anterior dan posterior. Kolom bagian anterior 

terdiri dari body vertebral cervical yang khas diapit antara diskus yang 

mendukung. Permukaan bagian anterior diperkuat oleh ligamentum 

longitudinal bagian anterior sedangkan bagian posterior vertebral 

body oleh ligamentum longitudinal posterior, yang keduanya berjalan 

dari aksis ke sakrum (Kurniasih, 2011).  

Artikulasi meliputi artikulasi dari diskus -vertebra body, 

uncovertebral sendi, dan zygapophyseal (facet) sendi. Diskusnya tebal 

di bagian anterior, memberikan kontribusi pada lordosis cervical 

normal, dan sendi uncovertebral pada bagian posterior dari bodi 

menentukan panjangnya lateral eksposur saat pembedahan . Sendi 

facet yang berorientasi pada sudut 45º terhadap bidang aksial, 

memungkinkan gerakan menggeser; kapsul sendi yang paling lemah 

adalah di posterior. ligamentum flavum, ligamentum posterior, dan 

ligamentum interspinous juga memperkuat kolom bagian posterior 

(Kurniasih, 2011).  

b. Suplai Saraf  

Pada neuroanatomy dari tulang belakang cervical bagian 

bawah (lihat gambar di bawah), cord diperbesar, dengan ekstensi 

lateral dari gray matter yang terdiri dari sel-sel tanduk bagian anterior. 

Dimensi lateral yang mencakup 13-14 mm, dan ukuran batas bagian 

anterior-posterior 7 mm. Tambahan 1 mm penting bagi cairan 
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serebrospinal (CSF) di bagian anterior dan di posterior, serta 1 mm 

untuk dura. Sebanyak 11 mm diperlukan untuk spinal cord cervical. 

Keluar di setiap tingkat -vertebra adalah saraf tulang belakang, yang 

merupakan hasil dari gabungan anterior dan posterior akar saraf 

(Kurniasih, 2011).  

Foramen yang terbesar adalah di C2-C3 dan semakin menurun 

dalam ukuran C6-C7. Saraf tulang belakang dan spinal ganglion 

menempati 25-33% dari ruang foraminal. Foramen neural berbatasan 

pada anteromedial dengan sendi uncovertebral, posterolateral dengan 

sendi facet, di bagian superior dengan pedikel dari vertebra di atasnya, 

dan di bagian inferior dengan pedikel dari vertebra di bawahnya. Di 

medial, foramen tersebut dibentuk di tepi lempeng akhir dan diskus 

intervertebralis.  

Interkoneksi hadir antara sistem saraf simpatik dan saraf spinal 

yang tepat. saraf spinal keluar di atas vertebral body, mereka Sejalan 

dengan C2- C7. Karena penomoran saraf tulang belakang cervical 

dimulai di atas atlas , terdapat saraf tulang belakang cervical yang ke-

8, dengan keluarnya saraf yang pertama antara oksiput dan atlas (C1) 

dan keluarnya saraf kedelapan antara C7 dan T1 (Kurniasih, 2011).  

b. Vaskularisasi  

Anatomi vaskular terdiri dari arteri spinal bagian anterior yang 

lebih besar terletak di sulkus sentral dari cord dan berpasangan dengan 

arteri spinal posterior yang terletak pada dorsum dari cord. Hal ini 

diterima secara umum bahwa bagian dua pertiga anterior dari cord 
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dipasok oleh arteri spinal bagian anterior dan yang sepertiga posterior 

disuplai oleh arteri posterior.  

c. Sendi Facet  

Sendi facet pada tulang belakang cervical merupakan sendi 

sinovial diarthrodial dengan kapsul fibrosa. Kapsul sendi lebih 

longgar di tulang 1.6 Cross-sectional natomi dari spinal cord cervikal 

belakang cervical bagian bawah daripada di daerah lainnya pada 

tulang belakang untuk memungkinkan gerakan gliding dari facet. 

Sendi ini miring pada sudut 45 ° dari bidang horizontal dan 85 ° dari 

bidang sagital. Kesejajaran ini membantu mencegah pergeseran 

bagian anterior yang berlebihan dan penting dalam menahan beban 

(Kurniasih, 2011).  

d. Suplai saraf  

Kapsul fibrosa dipersarafi oleh mechanoreceptors (tipe I, II, 

dan III), dan ujung saraf bebas telah ditemukan pada areolar longgar 

subsynovial dan jaringan kapsuler padat. Bahkan, ada 

mechanoreceptors lebih banyak di tulang belakang cervical 

dibandingkan tulang belakang lumbar. Input neural dari faset ini 

mungkin penting untuk propriosepsi dan sensasi nyeri dan dapat 

memodulasi refleks otot pelindung yang penting untuk mencegah 

ketidakstabilan sendi dan degenerasi (Sudaryanto, 2004)..  

Sendi facet pada tulang belakang cervical dipersarafi oleh 

kedua bagian anterior dan posterior rami. atlanto-oksipital dan 

atlantoaxial sendi dipersarafi oleh rami bagian anterior saraf spinal 
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cervical pertama dan kedua. C2-C3 sendi facet dipersarafi oleh 2 

cabang ramus posterior dari cervical ketiga spinal saraf, cabang 

communicating dan cabang medial dikenal sebagai saraf oksipital 

ketiga (Guntara, 2016).  

facet servikal yang tersisa, C3-C4 hingga C7-T1, dipasok oleh 

posterior rami cabang medial yang muncul 1 tingkat ke arah cephalad 

dan caudad dari sendi. Oleh karena itu, setiap sendi dari C3-C4 hingga 

C7-T1 dipersarafi oleh cabang medial bagian atas dan bawah. Cabang 

medial ini mengirimkan cabang artikulasi ke sendi facet karena 

mereka membungkus pilar artikulasi di sekitar pinggang (Sudaryanto, 

2004). 

e. Diskus Intervertebralis  

Diskus intervertebralis terletak antara korpus vertebra C2-C7. 

diskus intervertebralis terletak antara setiap korpus vertebra caudad 

mulai dari aksis. Diskus ini terdiri dari 4 bagian: nukleus pulposus 

pada bagian tengah, anulus fibrosis mengelilingi inti, dan 2 lempeng 

akhir yang melekat pada badan vertebra yang berdekatan. Mereka 

berfungsi sebagai gaya penyerapan energi, mentransmisikan beban 

kompresi selama terjadinya pergerakan. diskus lebih tebal di bagian 

anterior dan karena itu berkontribusi terhadap lordosis servikal yang 

normal (Guntara, 2016).  

Diskus intervertebralis terlibat dalam gerakan servikal tulang 

belakang, kestabilan, dan menahan beban. Serat annular tersusun dari 

kolagen lembaran (lamellae) yang berorientasi pada sudut 65-70 ° dari 
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vertikal. Akibatnya, mereka rentan terhadap cedera oleh gaya rotasi 

karena hanya satu setengah dari lamellae yang berorientasi untuk 

menahan gaya yang diterapkan pada arah ini (Guntara, 2016). 

Bagian tengah dan sepertiga luar dari anulus dipersarafi oleh 

nociceptors. Fosfolipase A2 telah ditemukan di diskus dan dapat 

menjadi mediator inflamasi (Guntara, 2016).  

f. Ligamen  

Meskipun tulang belakang cervical terdiri dari 7 vertebra 

cervikal yang diselingi oleh diskus intervertebralis, jaringan ligamen 

yang kompleks menjaga elemen-elemen individual tulang sebagai satu 

kesatuan (Sudaryanto, 2004).  

Sebagaimana dicatat, tulang belakang servikal terbentuk dari 

kolom bagian anterior dan posterior. Ini juga berguna untuk berpikir 

bahwa terdapat kolom ketiga (tengah), sebagai mana berikut ini :  

1) Kolom bagian anterior terdiri dari ligamentum anterior 

longitudinal dan dua pertiga anterior dari badan vertebra, anulus 

fibrosus, dan diskus intervertebralis.  

2) Kolom bagian tengah terdiri dari ligamentum posterior 

longitudinal dan posterior sepertiga dari badan vertebra, anulus 

fibrosus, dan diskus intervertebralis.  

3) Kolom posterior terdiri dari lengkungan posterior, termasuk 

pedikel, prosesus transverssus, artikulasi faset, lamina, dan 

prosesus spinosus.  
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Sudaryanto (2004) mengatakan  bahwa Ligamen longitudinal 

penting untuk menjaga integritas kolom tulang belakang. Sedangkan 

anterior dan posterior ligamen longitudinal mempertahankan integritas 

struktural dari kolom anterior dan middle, Kesejajaran kolom 

posterior distabilkan oleh kompleks ligamen, termasuk nuchal dan 

ligamen kapsular, serta ligamentum flavum.  

Jika 1 dari 3 kolom terganggu sebagai akibat dari trauma, 

kestabilan diberikan oleh yang lain 2, dan cedera saraf biasanya dapat 

dicegah. Dengan gangguan 2 kolom, cedera saraf tulang belakang 

lebih mungkin terjadi karena tulang belakang dapat bergerak sebagai 

unit terpisah (Guntara, 2016).  

Beberapa ligamen tulang belakang servikal yang memberikan 

stabilitas dan umpan balik proprioseptif layak disebut dan dijelaskan 

secara singkat di sini (Kurniasih, 2011). 

Ligamentum transversus, bagian utama dari cruciate ligamen, 

muncul dari tuberkel pada atlas dan membentang melewati cincin 

anterior sambil memegang prosesus odontoid (dens) terhadap 

lengkungan anterior. Sebuah rongga sinovial terletak di antara dens 

dan prosesus transversus. Ligamentum ini memungkinkan rotasi atlas 

pada dens dan bertanggung jawab untuk menstabilkan tulang belakang 

cervical selama fleksi, ekstensi, dan lateral bending. Ligamentum 

transversus adalah ligamen yang paling penting untuk mencegah 

translasi anterior normal (Kurniasih, 2011).  
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Guntara, (2016) mengatakan bahwa Ligamen alar berjalan dari 

aspek lateral dens ke ipsilateral kondilus oksipital medial dan atlas 

bagian ipsilateral. Mereka mencegah gerakan lateral dan rotasi yang 

berlebihan namun memungkinkan fleksi dan ekstensi. Jika ligamen 

alar rusak, seperti pada saat cedera whiplash, kompleks sendi menjadi 

hypermobile, yang dapat menyebabkan penekukan dari arteri dan 

stimulasi nosiseptor dan mechanoreceptors vertebral. Hal ini mungkin 

terkait dengan keluhan khas pasien dengan cedera whiplash (misalnya, 

sakit kepala, sakit cervical, dan pusing).  

Ligamentum anterior longitudinal (ALL) dan posterior 

ligamentum longitudinal (PLL) adalah stabilisator utama dari sendi 

intervertebralis. Kedua ligamen yang ditemukan di sepanjang seluruh 

tulang belakang; Namun, ALL melekat lebih dekat ke diskus 

dibandingkan dengan PLL, dan ligamen ini tidak berkembang dengan 

baik di tulang belakang cervical. ALL menjadi anterior membran 

atlanto-oksipital di tingkat atlas, sedangkan PLL menyatu dengan 

membran tectorial. Keduanya melanjutkan ke oksiput. PLL mencegah 

fleksi yang berlebihan dan gangguan (Kurniasih, 2011).  

Ligamentum supraspinous, ligamen interspinous, dan 

ligamentum flavum menjaga stabilitas antara lengkungan tulang 

belakang. The supraspinous ligamen berjalan di sepanjang ujung 

prosesus spinosus, ligamen interspinous berjalan antara prosesus 

spinosus yang berdekatan, dan ligamentum flavum berjalan dari 
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permukaan anterior dari cephalad vertebra ke permukaan posterior 

dari caudad vertebra (Guntara, 2016).  

Ligamentum interspinous dan (terutama) ligamentum flavum 

berfungsi untuk mengontrol fleksi yang berlebihan dan translasi 

anterior. Ligamentum flavum juga menghubungkan dan memperkuat 

kapsul sendi facet pada aspek ventral. Ligamentum nuchae merupakan 

kelanjutan cephalad ligamentum supraspinous dan memiliki peran 

penting dalam menstabilkan tulang belakang cervical (Guntara, 2016).  

Kurniasih (2011) Mengatakan Anak-anak memiliki variasi 

anatomi yang signifikan dalam persimpangan craniocervical 

dibandingkan dengan orang dewasa. Manajemen operasi 

ketidakstabilan persimpangan craniocervical pada anakanak 

merupakan tantangan yang unik. Sedangkan indikasi untuk fusi 

servikal mirip dengan orang dewasa yang berkaitan dengan teknik 

operasi, pada anakanak, variasi anatomi yang signifikan dalam 

persimpangan craniocervical mempersulit pendekatan dan membatasi 

penggunaan fiksasi internal. Pengobatan terhalang oleh tulang dengan 

struktur kecil dan ligamen, yang sering dipersulit oleh sindromik 

kelainan craniovertebral. Kemajuan terbaru dalam pencitraan telah 

meningkatkan hasil. Menezes mengulas pada 850 anak-anak yang 

menjalani fusi craniocervical. Penulis menyajikan tinjauan rinci teknik 

fusi, serta indikasi dan sarana menghindari komplikasi, pencegahan 

mereka, dan manajemennya (Guntara, 2016). 

 



23 
 

B. Deskripsi Kasus 

1. Definisi Nyeri Leher 

Nyeri leher merupakan rasa tidak nyaman di sekitar leher, sering 

dikeluhkan dan menjadi alasan pasien datang berobat ke dokter, menurut 

The International Association for the Study of Pain (IASP) nyeri leher 

merupakan sakit yang dirasakan di daerah yang dibatasi oleh garis nuchal 

di bagian superior dan dibagain inferiornya dibatasi oleh prosesus 

spinosus torakal satu dan daerah lateral leher, sedangkan nyeri leher non 

spesifik merupakan nyeri mekanik yang dirasakan diantara oksiput dan 

torakal satu dan otot-otot sekitarnya tanpa penyebab yang spesifik (Gupta 

et al, 2008). 

Nyeri leher menurut Douglass dan Bope merupakan nyeri yang 

dihasilkan dari interaksi yang komplek antara otot dari ligamen serta 

faktor yang berhubungan dengan kontraksi otot, kebiasaan tidur, posisi 

kerja, stres, kelelahan otot, adaptasi postural dari nyeri primer lain seperti 

bahu, sendi temporomandibular, craniocervikal atau perubahan 

degeneratif dari discus cervikalis dan sendinya (Douglas dan Bope, 2004). 

2. Epidemiologi Nyeri Leher 

Sekitar 54% individu di dunia pernah mengeluhkan nyeri leher 

dalam periode enam bulan dan kejadian ini terus meningkat prevalensinya 

sekitar 6% sampai 22% dan meningkat pada kelompok usia tua sekitar 

38%, prevalensi nyeri leher pada pekerja berkisar antara 6-76% dan 

kebanyakan terjadi pada perempuan (Ariens et al, 2001; Giannoula et al, 

2013). 
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3. Klasifikasi Nyeri Leher 

Nyeri leher dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat keparahan 

dan struktur anatomi yang terlibat menurut Whisplash Asociated disorder 

(WAD). 

a. Grade 0 : Tidak ada keluhan nyeri leher dan tidak ada tanda-tanda 

fisik. 

b. Grade I: Cedera yang melibatkan keluhan leher nyeri, kekakuan atau 

nyeri, tapi tidak ada tanda-tanda fisik. 

c. Grade II: Keluhan nyeri leher dengan penurunan rentang gerak dan 

titik nyeri 

d. Grade III: Nyeri leher disertai dengan tanda-tanda neurologis seperti 

penurunan atau tidak ada refleks tendon, kelemahan atau defisit 

sensorik. 

e. Grade IV: Keluhan leher disertai dengan fraktur atau dislokasi 

(Crowther, 2010). 

Menurut awitannya nyeri leher dapat dibedakan menjadi: 

a. Nyeri leher akut: nyeri leher berlangsung dari 3 bulan sampai 6 bulan 

atau nyeri yang secara langsung berkaitan dengan kerusakan jaringan. 

b. Nyeri leher kronik: nyeri leher yang berlangsung lebih dari 6 bulan, 

pada nyeri kronis dibedakan menjadi nyeri kronis yang penyebabnya 

dapat diidentifikasi seperti cedera dan proses degenaratif diskus. Nyeri 

leher kronis yang penyebabnya tidak dapat diidentifikasi seperti 

cedera kronis dan fibromialgia (Deardorff, 2003). 
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Klasifikasi nyeri leher berdasarkan diagnosis ICD 10 dan international 

classification of fungtioning, disability, and health (ICF): 

a. Nyeri leher dengan gangguan mobilisasi. 

b. Nyeri leher dengan nyeri kepala. 

c. Nyeri leher dengan gangguan kordinasi gerak. 

d. Nyeri leher dengan nyeri yang menjalar. 

Klasifikasi nyeri leher berdasarkan proses patofisiologi yang 

mendasarinya di bedakan menjadi: 

a. Nyeri leher non spesifik atau axial atau nyeri leher mekanik yaitu 

nyeri leher yang disebabkan proses patologi pada otot-otot leher tanpa 

ada proses penyakit tertentu yang mendasarinya, nyeri leher tipe ini 

biasanya terlokalisir, sering kali dihubungkan dengan postur atau 

posisi leher yang tidak ergonomis dalam jangka waktu tertentu saat 

melakukan pekerjaan. 

b. Nyeri leher radikulopati yaitu nyeri leher yang diikuti dengan 

gangguan sensoris atau kelemahan pada sistem motorik, nyeri ini 

timbul sebagai akibat kompresi atau penekanan akar saraf. 

c. Mielopati yaitu nyeri yang dirasakan sebagai akibat kompresi atau 

penekanan pada medula spinalis dengan gejala seperti nyeri radikular, 

kelainan sensoris dan kelemahan motorik (Robert, 2014). 

Penyebab utama dan berat dari sakit leher meliputi: 

a) Spondilosis  : Artritis degeneratif dan osteofit. 

b) Spinal stenosis : Penyempitan kanal tulang belakang. 

c) Spinal herniasi : Menonjol atau menggelembungnya diskus. 
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Penyebab umum lainnya adalah sebagai berikut: 

a) Posisi yang salah dalam jangka waktu yang lama, banyak orang jatuh 

tertidur di sofa dan kursi dan bangun dengan keluhan sakit leher. 

b) Bekerja pada postur dan posisi tertentu dalam jangka waktu yang lama 

menyebabkan kontraksi otot berlebihan sehingga timbul nyeri. 

c) Cedera atau penyakit pada suatu organ dan struktur yang terletak di 

dekat leher, misalnya saraf, pembuluh darah, kelenjar tiroid, kelenjar 

getah bening leher, sistem pencernaan, jalan napas, otot rangka leher 

dan saraf tulang belakang. 

d) Tekanan fisik dan emosional dapat menyebabkan otot tegang dan 

peregangan, sehingga timbul rasa sakit dan kaku pada otot. 

e) Penyakit degeneratif, misalnya spondilosis tulang leher. 

f) Infeksi pada berbagai struktur pada leher, yang meliputi infeksi 

tenggorokan, abses atau luka nanah di belakang faring, radang atau 

pembesaran kelenjar getah bening, radang tulang belakang, dan 

penyakit Pott atau tuberkulosis tulang belakang. 

g) Meningitis atau infeksi pada selaput pembungkus otak, keganasan atau 

kanker kepala dan leher, pembedahan arteri karotis, fibromyalgia, 

radang pada sendi, radikulopati, penekanan pada saraf-saraf yang 

berasal dari tulang leher. 

h) Cedera akibat hentakan keras di area kepala-leher, kecelakaan mobil, 

cedera kontak pada olahraga, dan juga patang tulang belakang dan 

pada kasus yang berat yang melibatkan tulang belakang menyebabkan 

kelumpuhan (Tulaar, 2008). 

https://www.docdoc.com/id/id/info/condition/meningitis/


27 
 

4. Gejala Klinis 

Individu dengan nyeri leher mengeluh rasa tidak nyaman di daerah 

leher dan punggung atas, sakit kepala, kekakuan dan tortikolis, leher terasa 

nyeri pada satu atau kedua sisi, nyeri seperti terbakar, kesemutan, 

kekakuan, nyeri di sekitar tulang belikat, nyeri yang menjalar sampai ke 

lengan, rasa berputar dan sakit kepala adalah gejala yang bisa ditemukan 

pada nyeri leher. Tanda – tanda yang perlu diwaspadai pada nyeri leher 

adalah nyeri leher yang disertai dengan gejala- gejala berikut: 

a. Mati rasa. 

b. Kelemahan. 

c. Gejala kesemutan (Crowther, 2010). 

5. Nyeri leher non spesifik 

Nyeri leher non spesifik merupakan keluhan yang paling banyak 

terjadi pada pekerja terutama para pekerja yang dalam jangka waktu lama 

dan berulang- ulang melakukan postur tertentu, nyeri leher yang dialami 

oleh pekerja sering kali melibatkan gangguan pada sistem muskuloskeletal, 

nyeri leher ini menurut proses patofisiologinya termasuk nyeri leher 

mekanik atau nyeri leher axial atau sering disebut sebagai nyeri leher non 

spesifik, dikatakan non spesifik karena tidak ada penyakit atau kelainan 

struktural anatomi yang mendasarinya. Gejala yang sering menyertai nyeri 

leher non spesifik ini seperi rasa kaku pada leher bisa satu sisi atau kedua 

sisi leher, nyeri dirasakan sampai ke kepala, nyeri leher non spesifik murni 

disebabkan oleh struktur otot-otot atau sistem muskuloskeletal di leher dan 

sering berhubungan dengan postur tubuh atau posisi leher yang salah saat 
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bekerja, beban kerja otot leher yang berlebihan dalam jangka waktu 

tertentu (Binder, 2007; Lars, 2011; Giannoula et al, 2013). 

Berbagai faktor dapat berkontribusi untuk nyeri leher: termasuk 

fisik dan faktor biomekanik, faktor psikososial, individu dan pribadi 

(Liyanange et al, 2014). 

Faktor Lingkungan kerja: 

a. Tata letak ruang kerja yang buruk, membuat karyawan bekerja di 

posisi yang tidak ergonomis serta desain alat dan mesin yang kurang 

baik. 

b. Suhu ruangan yang terlalu panas atau terlalu dingin. 

c. Pencahayaan yang buruk. 

d. Tingkat kebisingan yang tinggi, menyebabkan tubuh tegang. 

Jenis pekerjaan juga menentukan kejadian nyeri leher: pekerjaan 

kantoran atau di luar kantoran dengan sikap monoton dan dengan postur 

atau posisi yang salah dan berulang meningkatkan risiko nyeri leher. 

Faktor individu: 

a. Umur: memainkan peran penting dalam pengembangan masalah 

kesehatan dan pemahaman kesehatan kerja. 

b. Jenis kelamin: kapasitas dan ketahan fisik pekerja berbeda antara 

wanita dan laki-laki. 

c. Tingkat pendidikan: penilaian informasi pekerja tentang aplikasi 

pekerjaan dengan cara yang sehat, kurangnya pengalaman, pelatihan 

akan meningkatkan risiko kecelakaan atau masalah kesehatan akibat 

kerja. 
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d. Posisi kerja: postur statis, lama duduk, postur tubuh yang buruk dan 

gerakan berulang dalam jangka waktu yang lama. Semua faktor ini 

dapat bertindak secara terpisah tetapi risikonya lebih besar jika 

beberapa faktor risiko terlibat (Tulaar, 2008). 

6. Patofisiologi nyeri leher non spesifik 

Nyeri leher timbul sebagai akibat dari beberapa faktor yang saling 

mempengaruhi, kontraksi otot leher, postur tubuh dan posisi leher saat 

kerja serta durasi atau lama posisi leher dalam posisi tertentu dapat 

menyebabkan timbulnya nyeri leher. Mekanisme ini secara kimiawi diikuti 

dengan penurunan glutathione (GSH) sehingga menyebabkan kenaikan 

dari reactive oxygen species (ROS) dan merangsang aktivasi dari transient 

receptor potential cation channel subfamily 1 (TRPV1) atau reseptor 

capsaicin yang pada akhirnya mengaktivasi reseptor nosiseptik pada otot 

rangka dileher dan menimbulkan sensasi sensoris yang tidak nyaman 

berupa nyeri leher, peregangan dapat meningkatkan biogenesis energi 

dalam mitokondria, meningkatkan aktivasi antioksidan dan meningkatkan 

kalsium lokal pada sel otot. Peningkatan aktivitas biogenesis energi pada 

mitokondria dapat meningkatkan glutathione (GSH), peningkatan 

antioksidan menekan peningkatan ROS dan kalsium lokal yang meningkat 

menekan proliferasi mikrotubulus otot-otot leher sehingga NADPH 

(Nicotinamide Adenine Dinucleotide Phosphate) oxidase dan ROS 

menurun sehingga aktivasi reseptor nyeri ditekan dan nyeri leher dapat 

berkurang (Saleet, 2014). 
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7. Diagnosis nyeri leher non spesifik 

Nyeri leher dapat diagnosis dengan anamnesis, dan pemeriksaan 

fisik yang baik beberapa nyeri leher dapat didiagnosis dengan baik hanya 

dengan anamnesis dan pemeriksaan fisik saja dan tidak memerlukan 

pemeriksaan penunjang yang lebih canggih kecuali pada kasus-kasus 

khusus dan spesifik yang  dicurigai penyebabnya spesifik seperti: kelainan 

neurologi dan keganasan di bagian leher. Gejala-gejala nyeri leher antara 

lain terasa sakit di daearah leher dan kaku, nyeri otot-otot leher yang 

terdapat disekitar leher dan nyeri kepala, otot-otot leher menjadi tegang 

bila disentuh terasa sakit dan keras, kadang nyeri yang dirasakan sampai 

menjalar ke bahu, lengan, dan kepala, nyeri yang tiba-tiba dan terus- 

menerus dapat menyebabkan bentuk leher yang abnormal, kepala 

menghadap kesisi yang tidak nyeri yang sering disebut tortikolis. Nyeri 

leher yang disertai keluhan yang lain seperti rasa kesemutan atau baal, 

kelemahan anggota gerak lengan perlu mendapat perhatian yang serius dan 

pemeriksaaan yang lebih mendalam untuk menentukan penyebab dan 

terapi selanjutnya (Samara, 2007; Anderson et al, 2011). 

Salah satu penyebab tersering nyeri leher non spesifik adalah 

kontraksi berlebihan pada otot leher, hal ini terjadi karena postur yang 

kurang baik atau salah posisi saat tidur, hal ini juga dapat terjadi karena 

seseorang bertahan pada satu posisi tertentu dalam jangka waktu yang 

lama, misalnya membungkuk pada saat bekerja. Sakit leher mungkin 

berasal dari salah satu struktur peka nyeri di leher termasuk tulang 

vertebra, ligamen (anterior dan posterior ligamen longitudinal), akar saraf, 
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dan kapsul, otot, dan duramater, struktur lain dari daerah leher, viseral dan 

struktur somatik (Keshawi et al, 2008; Challote et al, 2008). 

Pemeriksaan fisik pada leher dimulai dengan palpasi pada daerah 

leher dan bahu dan otot-otot sekitar leher pasien untuk mencari ada 

tidaknya massa, pembengkakan kelenjar leher, atau otot yang mengalami 

spasme, kemudian dilanjutkan dengan memeriksa pergerakan leher pasien 

dengan meminta pasien untuk menggerakkan leher kedepan dan 

kebelakang serta kebawah dan keatas dan gerakan rotasi leher, 

pemeriksaan lebih lanjut seperti kekuatan motorik lengan dan otot lengan 

serta sensibilitas bila dicurigai ada keluhan dari pasien. 

Pemeriksaan radiologi pada vertebra servikal dilakukan bila dari 

pemeriksaan dan anamnesis mengarah pada suatu diagnosis yang serius, 

beberapa pemeriksaan penunjang yang lebih canggih seperti Computer 

tomography scans (CT scan), Magnetic resonance imaging (MRI), 

Computer tomography mielografi dan Electroneuromyography (ENMG) 

dilakukan sesuai dengan kebutuhan, bila kecurigaan kelainan oleh sebab 

tulang vertebra, masssa tumor di servikal pemeriksaan radiologi CT dan 

MRI harus dilakukan untuk menunjang diagnosis dan bila kecurigaaan 

mengarah pada kelainan saraf dan otot tindakan ENMG dapat dilakukan 

untuk menunjang diagnosis (Samara, 2007). 

8. Penatalaksanaan nyeri leher non spesifik 

Nyeri leher akibat spasme otot maupun ligamentum tidak 

memerlukan pemeriksaan radiolologi atau scaning jika nyeri leher terus 

berlanjut lebih dari tiga bulan atau lebih perlu pemeriksaan lebih lanjut 
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untuk diagnostik dan pemberian terapi karena nyeri yang berlangsung lebih 

dari tiga bulan sudah termasuk nyeri kronis, pengobatan untuk nyeri leher 

akut dapat berupa farmakologis dengan obat- obatan dan secara non 

farmakologis dengan latihan fisik atau peregangan, pemijatan, traksi, 

TENS (transcutaneous electrical nerve stimulation), magnetik terapi 

ultrasound laser terapi dan saat ini mulai dikembangkan surface EMG 

(sEMG) Biofeedback yang menggunakan elektrode superfisial untuk 

mendeteksi perubahan aktivitas otot rangka yang kemudian akan 

memberikan respon balik, metode EMG Biofeedback ini berfungsi untuk 

mencari dan mengukur gangguan fungsi otot secara akurat dan spesifik dan 

satu lagi modalitas terapi dengan intervensi injeksi steroid pada daearah 

yang mengalami nyeri (Egon, 2000; Walker et al, 2008; Andersen, 2012). 

Keluhan nyeri leher yang ringan dapat diberikan obat anti inflamasi 

non steroid, mengubah pola atau posisi ergonomik tubuh saat bekerja, 

latihan atau peregangan bisa dilakukan.Pasien dianjurkan menghindari 

duduk lama dengan posisi leher menetap atau posisi leher dan kepala yang 

tidak baik dalam jangka waktu yang lama (Egon, 2000). 

a. Peregangan pada nyeri leher non spesifik. 

1) Peregangan otot. 

Peregangan pada otot melibatkan serangkaian latihan otot-

otot yang dirasakan nyeri, mekanisme ini belum sepenuhnya 

diketahui dengan jelas, peregangan pada otot dapat menurunkan 

aliran darah sementara pada otot sesuai dengan beban peregangan 

yang dilakukan, pembuluh darah yang melalui serat- serat otot akan 
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mengalami peregangan longitudinal dan kompresi dari serat serat 

otot, disamping itu latihan peregangan ringan dan teratur pada otot 

secara nyata meningkatkan aliran atau sirkulasi darah seperti 

penelitian yang dilakukan pada pelatih individual balet. Penelitian 

terbaru menunjukkan bahwa peregangan miosit pada otot skeletal 

dapat mengaktivasi NADPH oksidase yang disebabkan oleh 

mechanotranduser dari mikrotubulus otot dan berinteraksi dengan 

Racl untuk mengaktifkan NADPH oxidase, hasil dari proses ini 

adalah pelepasan reactive oxygen species (ROS) yang 

meningkatkan reseptor ryanodine tanpa meningkatkan chanel 

konduksi melalui oksidasi gugus thiol pada protein, pada distrofi sel 

otot respon ini lebih terlihat nyata selama terjadinya peningkatan 

densitas mikrotubulus pada miosit (Walker et al, 2008; Saleet, 

2014). 

Nyeri leher timbul sebagai akibat dari beberapa faktor yang 

saling mempengaruhi yaitu: kontraksi otot yang berlebihan, postur 

tubuh dan posisi leher saat kerja serta durasi atau lama posisi leher 

dalam posisi tertentu dapat menyebabkan timbulnya nyeri leher. 

Mekanisme ini secara kimiawi diikuti dengan penurunan 

gluthatione (GSH) sehingga menyebabkan kenaikan dari reactive 

oxygen species (ROS) dan merangsang aktivasi dari transient 

receptor potential cation chanel subfamily 1 (TRPV1) atau reseptor 

capsaicin yang pada akhirnya mengaktivasi reseptor nosiseptik 

pada otot rangka dileher dan menimbulkan sensasi sensoris yang 
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tidak nyaman berupa nyeri leher. Peregangan dapat meningkatkan 

aktivasi antioksidan dengan meningkatnya antioksidan akan 

menekan peningkatan ROS sehingga aktivasi reseptor nyeri ditekan 

dan nyeri leher dapat berkurang, peregangan juga dapat 

memperbaiki posisi serat-serat otot yaitu aktin dan miosin yang 

mengalami tumpang tindih (Cross link). Serat aktin dan miosin 

yang mengalami Cross link dapat menyebabkan spasme pada otot 

dan mengiritasi serabut saraf A delta dan serabut saraf C (Saleet, 

2014). 

2) Peregangan leher isometrik. 

Peregangan isometrik yaitu peregangan sekelompok otot 

untuk mengangkat atau mendorong beban yang tidak bergerak 

tanpa gerakan anggota tubuh dan panjang otot tidak berubah 

seperti: mengangkat, mendorong, atau menarik suatu benda yang 

tidak dapat digerakan, peregangan isometrik menghasilkan tenaga 

dengan meningkatkan tegangan intramuskular tanpa disertai 

perubahan panjang eksternal otot, peregangan ini melibatkan unsur 

peregangan otot tetapi karena otot mempunyai unsur elastis dan 

kenyal dengan mekanisme kontraktil maka mungkin peregangan 

timbul tanpa suatu penurunan yang berarti terhadap panjang otot 

secara keseluruhan (Pujiatun, 2001; Kisner, 2012; Sawmya, 2014). 

Peregangan isometrik tidak menyebabkan pergeseran 

banyak miofibril, panjang otot saat peregangan mempengaruhi 

tegangan intramuskular yang terjadi, tegangan intramuskular yang 
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terjadi sebanding dengan jumlah hubungan silang antara filamen 

aktin dan miosin, bila tumpang tindih antara filamen aktin dan 

miosin berkurang, hubungan silang filamen aktin dan miosin 

berkurang, sebaliknya jika otot dipendekan maka tumpang tindih 

antara filamen aktin dan miosin dan filamen tipis juga mengurangi 

hubungan silang. Lamanya perlakuan kira-kira 10 detik, 

pengulangan 3 kali, dan istirahat 20 sampai 30 detik. Namun dari 

hasil penelitian Muller menyarankan bahwa 5 sampai 10 

peregangan maksimal dengan ditahan selama 5 detik adalah yang 

terbaik dilihat dari sudut pandang cara berlatih, pada permulaan 

latihan frekuensi latihan kekuatan isometrik adalah 5 kali per 

minggu, sebagai percobaan untuk mendapatkan hasil yang baik 

bisa pula dilaksanakan dalam frekuensi latihan 3 kali per minggu, 

sedangkan lamanya latihan paling sedikit 4 sampai 6 minggu 

(Kisner, 2012). 

Peregangan isometrik ini sederhana untuk dilakukan karena 

mudah dan tidak memerlukan peralatan apapun dapat dilakukan 

dalam posisi duduk maupun berdiri di tempat kerja, aspek negatif 

dari peregangan ini adalah: cenderung untuk memperkuat otot-otot 

leher dalam satu posisi (Pujiatun, 2001). 

Gerakan peregangan leher isometrik terdiri dari: 

a) Fleksi lateral kanan dan kiri: Tempatkan telapak 

tanganterhadap sisi kepala anda bagian kanan dan kiri, 

mendorong dan memberikan tekanan yang sama antara tangan 
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dan kepala. Jangan biarkan kepala untuk bergerak, dan pastikan 

untuk bernapas secara teratur. Tahan 10 detik, istirahat, dan 

Ulangi 3-5 kali untuk setiap sisi (Avesh et al, 2013). 

 

Gambar 2.3 Fleksi leher isometrik kanan dan kiri (Avesh et al, 

2013). 

 

b) Fleksi ke depan: Tempatkan telapak tangan di atas dahi, 

mendorong dan berikan tekanan yang sama antara tangan dan 

kepala, jangan biarkan kepala untuk bergerak, dan pastikan 

untuk bernapas secara teratur, tahan 10 detik, istirahat, dan 

Ulangi 3-5 kali (Avesh et al, 2013). 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Fleksi leher isometrik ke depan 

(Avesh et al, 2013). 

 

c) Ekstensi: tangan digenggamkan di belakang kepala, mendorong 

dan, memberikan tekanan yang sama antara tangan dan kepala. 

Jangan biarkan kepala untuk bergerak, dan pastikan untuk 
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bernapas secara teratur, tahan 10 detik, istirahat, dan Ulangi 3-5 

kali (Avesh et al, 2013). 

 

Gambar 2.5 Fleksi leher isometrik ekstensi ke belakang 

(Avesh et al, 2013) 

 

3) Peregangan leher isotonik 

Teknik peregangan isotonik merupakan salah satu teknik 

peregangan yang sering dilakukan, pada peregangan isotonik otot 

mendapatkan ketegangan atau beban bobot yang sama, pada 

peregangan isotonik terjadi tegangan intramuskular disertai dengan 

perubahan panjang otot baik memendek atau memanjang. 

Ketegangan otot berkembang secara konstan bersamaan dengan 

perubahan panjang otot yang mengalami peregangan, kontrasi 

isotonik dapat dibagi lagi menjadi dua kelompok yaitu: isotonik 

konsentris dan isotonik eksentris, pada peregangan konsentris otot 

menjadi lebih pendek sedangkan pada peregangan eksentris otot 

menjadi memanjang selama peregangan. Pada peregangan isotonik 

beban yang digerakkan melibatkan fenomena inersia yaitu beban 

atau objek lain yang digerakkan mula-mula harus dipercepat dan 

bila kecepatan itu sudah dicapai maka beban mempunyai daya 

gerak yang menyebabkan ia dapat terus bergerak walaupun 
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peregangannya sudah berhenti, oleh karena itu peregangan isotonik 

berlangsung lebih lama daripada peregangan isometrik pada otot 

yang sama, peregangan isotonik mengikuti beban kerja luar yang 

diberikan sehingga jumlah energi diperlukan oleh otot lebih banyak 

(Pujiatun, 2001; Kisner, 2012). 

Peregangan leher isotonik merupakan peregangan 

sekelompok otot-otot leher yang bergerak dengan memanjang dan 

memendek, atau memanjang jika tegangan ditingkatkan, latihan ini 

dapat dilakukan melalui latihan beban dalam yaitu: beban tubuh 

sendiri, maupun melalui beban luar seperti mengangkat barbel 

ataupun dengan menggunakan alat lain (Pujiatun, 2001; Kisner, 

2012). Teknik peregangan leher isotonik dapat dilakukan seperti 

berikut: 

a) Memutar kepala ke arah bahu, kemudian turunkan kepala ke 

belakang sejauh yang bisa dilakukan dengan tangan. Gerakan 

ini dapat diulang tiga kali setiap gerakan dengan durasi 30 

detik. 

 

Gambar 2.6 Gerakan leher ke arah bahu  

(kisner, 2012). 

 



39 
 

b) Posisi duduk atau berdiri perlahan kepala diregangkan ke arah 

dada. Gerakan ini dapat diulang tiga kali setiap gerakan dengan 

durasi 30 detik. 

Gambar 2.7 Gerakan leher ke arah dada  

(kisner, 2012). 

 

c) Lakukan peregangan dengan menjatuhkan kepala ke arah bahu 

lalu lakukan peregangan disisi berlawanan dari leher. Gerakan 

ini dapat Gerakan ini dapat diulang tiga kali setiap gerakan 

dengan durasi 30 detik. 

 

Gambar 2.8 Gerakan leher ke arah sisi bahu bergantian 

(Kisner, 2002). 

 

d) Memutar kepala untuk melihat kearah kanan atau kiri dengan 

melewati bahu, bergerak perlahan ke kanan dan kemudian ke 

kiri. 
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Gambar 2.9 Gerakan leher memutar ke kanan dan ke kiri 

(Kisner, 2012). 

 

Perbedaaan peregangan otot isometrik dan isotonik: 

a) Peregangan isometrik ketegangan otot bervariasi dengan panjang 

otot yang konstan sedangkan pada peregangan isotonik ketegangan 

otot konstan dan panjang otot bervariasi. 

b) Peregangan isometrik periode lebih lama dan relaksasi lebih pendek, 

peregangan isotonik lebih singkat periode lebih pendek dan relaksasi 

lebih lama. 

c) Suhu menurunkan ketegangan isometrik. 

d) Peregangan isometrik lebih hemat energi dibandingkan peregangan 

isotonik. 

e) Selama peregangan isometrik tidak terjadi pemendekan otot dan 

tidak ada kerja eksternal. 

f) Peregangan isometrik terjadi pada seluruh fase peregangan, 

peregangan isotonik terjadi pada tengah-tengah peregangan. 

g) Peregangan otot isometrik meningkat dengan meningkatnya beban 

sedangkan peregangan isotonik menurun dengan meningkatnya 

beban (Kisner, 2012; Avesh et al, 2013). 



41 
 

C. Ergonomi  

1. Definisi Ergonomi  

Berasal dari kata yunani yaitu  dan nomos yang bererti ilmu 

pekerjaan (Bush, 2012). The International Ergonomics Association 

mendefinisikan ergonomi sebagai ilmu yang mempelajari interkasi 

manusis dengan elemen-elemen dalam sistem, sehingga enghasilkan 

berbagai teori dan metode guna mengoptimalkan kinerja dan performa 

sistem secara keseluruhan. Penerapan egonomi bertujuan untuk 

memelihara kesehatan dan produktivitas kerja (Sulianta, 2010). Prinsip 

utama ergonomi adalah menyerasikan pekerjaan dengan pekerja. 

Ergonomi menyediakan desain stasiunkerja, eralatan, dan perlengkapan 

yang nyaman dan efisien sesuai kebutuhan pekerja. Cara bekerja diatur 

edemikian rupa agar tidak tidak terjadi kelelahan, ketegangan otot yang 

mnyebabkan gangguan keehatan(ILO, 2013).  

2. Posisi kerja Berkendara  

Tuntutan tugas dengan kapasitas harus selalu dalam keseimbangan 

dalam kata lain pekerjaan tidak boleh terlalu rendah juga tidak boleh 

terlalu berlebih. Pengemudi merupakan jenis pekerjaan sektor informal 

yang mempunyai risiko ganguan kesehatan pada otot. Pengemudi haruslah 

duduk untuk mengemudikan kendaraannya. Posisi duduk yang tidak 

alamaiah atau tidak ergonomis akan menimbulkan kontraksi pada otot 

psoas, quadratus lumborum secara isometris. Otot leher akan bekerja keras 

menahan beban anggota gerak atas yang sedang melakukan pekerjaan. 

Akibatnya beban kerja bertumpa pada pinggang atau leher bawah sebagai 
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penahan beban utama akan mudah mengalami kelelahan (Fitriningsih dan 

Hariyono, 2011).  

 

Gambar 2.10 Posisi mengemudi (Fathi, 2018) 

 

 

3. Durasi/Lama Duduk  

a. Tarwaka (2010), menjelaskan kerja yang effesien untuk seminggu 

kerja adalah 40- 48 jam yang terbagi dari 5 atau 6 hari dan maksimum 

waktu kerja tambahan yang efisien adalah 30 menit. Waktu yang 

diediakan untuk beristirahat adalah 15- 30% dari selururh waktu kerja 

atau sekitar 1 jam untuk jam kerja 8 jam perharinya. Jam kerja yang 

melebihi dari ketentuan tersebut akan ditemukan hal-hal speperti : 

penurunan ecepatan kerja, gangguan kesehatan dan bermuara pada 

menurunnya produktivitas kerja.  

b. Menurut Chen (2005), mengemudi yang efisien adalah kurang dari 4 

jam, karena setelah 4 jam terdapat terdapat hubungan yang signifikan 

antara durasi mengemudi dengan keluhan nyeri leher bawah. Duduk 

dengan waktu lebih dari 4 jam akan menyebabkan strain pada lumbal 

belakang dan getaran-getaran akan mempercapat terjadinya kelelahan.  

c. Kantana (2010) waktu kerja di bagi 3 yaitu waktu singkat < 1 jam, 

waktu sedang 1-2 jam, waktu lama yaitu >2 jam per hari.durasi postur 
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janggal yang bersiko bila postur tetap dipertahankan lebh dari 10 

detik. Hubungannya dengan fisologis otot yang kontraksi berulang-

ulang akan mengakibatkan kelelahan otot dan oksigen belum 

mencapai jaringan tersebut.  

D. Club Mobil / Pengemudi  

1. Definisi  

Pengemudi menurut KBBI adalah orang yang mengemudikan 

perahu, kapan, mobil dan sebagainya. Manalu (2016) mengatakan bahwa 

supir (pengemudi) atau bahasa Inggrisnya driver adalah orang yang 

mengemudikan kendaraan baik kendaraan bermotor atau orang yang 

secara langsung mengawasi calon pengemudi yang sedang belajar 

mengemudikan kendaraan bermotor ataupun kendaraan tidak bermotor 

seperti pada bendi/dokar disebut juga sebagai kusir, pengemudi becak 

sebagai tukang becak. Pengemudi mobil disebut juga sebagai sopir, 

sedangkan pengemudi sepeda motor disebut juga sebagai pengendara 

(KBBI). Di dalam mengemudikan kendaraan seorang pengemudi 

diwajibkan untuk mengikuti tata cara berlalu lintas. Seorang yang telah 

mengikuti ujian dan lulus ujian teori dan praktik mengemudi akan 

dikeluarkan Surat Izin Mengemudi (SIM). Kewajiban pengemudi di atur 

dalam UULAJ (Undang-undang lalu lintas dan angkutan jasa) BAB VII, 

pasal 23 ayat (1), tentang dan sekitar lalu lintas yaitu :  

a. Mampu mengemudikan kendaraannya dengan wajar, yaitu tanpa 

dipengaruhi keadaan sakit, atau meminum sesuatu yang mengandung 
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alkohol, atau obat bius sehingga mempengaruhi kemampuannya dalam 

mengemudikan kendaraannnya.  

b. Menutamakan keselamatan pejalan kaki.  

c. Menunjukkan STNK, SIM, atau tanda bukti lain.  

d. Mematuhi rambu lalu lintas dan marka jalan. 

         
 

Gambar 2.11  Pengemudi (Fathi, 2018) 

 

2. Pengertian Club Mobil 

Club mobil sering disesuaikan dengan gaya hidup dan penampilan 

yang mereka ikuti atau kekinian. Club menunjukkan pada bagian 

masyarakat yang bertempat tinggal disuatu wilayah (dalam arti geografis) 

dengan batas-batas tertentu dimana faktor utama yang menjadi dasar 

adalah interaksi yang lebih besar diantara para anggotannya.  

Dapat dinyatakan secara singkat bahwa club adalah suatu wilayah 

kehidupan sosial yang ditandai oleh suatu derajat hubungan sosial tertentu. 

Dasar-dasar dari pada club adalah lokalitas dan perasaan masyarakat 

setempat. Fakta club motor atau mobil ditunjukkan dengan kebersamaan 

dan kekompakan mereka. Tidak hanya itu saja, club tersebut pun 

mempunyai visi dan misi yang mereka buat dan dalam komunitas tersebut 

mereka selalu nongkrong bersama ditempat yang ramai atau base camp 
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agar bisa dilihat masyarakat sekaligus ajang silaturahmi kepada club mobil 

lain yang sedang melintas ataupun juga hanya sekedar nongkrong. Nomor 

mobil mereka juga jelas dan tercatat dalam kepolisian atau wadah dari 

perkumpulan club mobil. Club mobil tidak hanya beranggotakan oleh 

orangorang yang mempunyai hobi terhadap mobil saja. Tidak sedikit club 

mobil yang berada di bawah bendera pabrik mobil dan mempunyai nama 

dengan merek pabrikan. Perkumpulan club mobil ini tidak terdiri dari 

beberapa merek mobil, melainkan hanya satu merek mobil. Semisalkan 

klub ini dibawah bendera pabrik mobil toyota khususnya mobil avanza. 

Lingkungan kota Malang yang menjadi tempat penelitian merupakan salah 

satu wilayah yang anak-anak mudanya suka dengan komunitas club mobil. 

Bahkan tidak hanya anak muda saja yang menyukai komunitas club mobil, 

yang tua pun juga tidak kalah dengan yang muda. Sekarang perkembangan 

dunia otomotif di Malang kian hari semakin berkembang. 

Terbukti sering diadakannya event-event otomotif baik roda dua 

maupun roda empat. Dunia otomotif mendapat respon yang bagus dari 

masyarakat khususnya kegiatan yang bersifat menggalang para penggemar 

otomotif semakin diminati baik di Kota Malang maupun di daerah-daerah 

pelosok nusantara.  

3. Perbedaan Club Mobil dengan Genk Mobil 

Club mobil berbeda dengan adanya genk mobil yang saat ini 

dikenal oleh masyarakat. Masyarakat menganggap komunitas, club 

mobildan genk mobil itu sama. Dalam hal ini peneliti ingin menjelaskan 

bahwa komunitas, club dan genk mobil itu berbeda. keberadaan mereka itu 
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meresahkan masyarakat, apalagi bagi orang tua. Komunitas dan club lebih 

cenderung pada organisasi yang terarah dan mempunyai aturan-aturan 

yang ada dalam komunitas. Mereka lebih mengarah ke sport dan 

kegemaran mereka terhadap mobil. Mudah mencirikan club mobil, karena 

salah satu identitas mereka yaitu tidak ugal-ugalan dijalan walaupun masih 

ada club-club mobil yang masih memiliki sifat arogan serta pengetahuan 

berlalu lintas yang minim. Komunitas mobil memang tidak jauh beda 

dengan club mobil, sama -sama tidak melakukan kegiatan yang berbau 

rusuh dan arogan namun darisegi peraturan dan safety driving, komunitas 

mobil berbeda hanya lebih mengandalkan kegiatan touring.  

Adapun genk cenderung pada perkumpulan yang bebas dan tidak 

terarah, tidak ada aturan yang mengikat dan mengharuskan seseorang yang 

ada dalam perkumpulan itu untuk menataatinya. Misalnya, genk mobil 

lebih suka untuk ikut balap liar dari pada balap resmi yang diadakan oleh 

pemerintah daerah. Penyebab inilah yang membuat masyarakat menjadi 

memandang komunitas dan club mobil dengan sebelah mata dan selalu 

meremehkan club mobil. Sekarang genk mobil sudah berada pada taraf 

yang berbahaya, tak segan mereka tawuran dan tak merasa berdosa para 

genk tersebut membunuh. Jelas bukan ciri-ciri dari club mobil.Selama 

mereka jelas dan terdaftar dipihak kepolisian, club mobil tidak bakal 

berubah menjadi genk mobil. Apapun jenis perkumpulan para drivers, bila 

mengacu pada perdamaian dan persaudaraan yang solid itu tidak akan 

menjadi masalah yang berarti bagi masyarakat. Saling tolong menolong 

akan mampu meningkatkan kekompakan mereka dan tidak adanya rasa 
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sombong kepada club atau komunitas lainnya, kalau bertemu saling 

klakson atau bleyer biasanya untuk para drivers club mobil avanza 

Indonesia atau disebut TACI agar tidak dicap sombong. Sekarang club 

mobil di Kota Malang sudah menjadi trend tersendiri dikalangan penggila 

otomotif. Banyaknya club mobil di Kota Malang tidak bisa lagi dibedakan 

dengan genk mobil. Menurut George Simmel dalam karangan Soerjono 

Soekanto (2013:219) menyatakan bahwa mengambil ukuran besar-

kecilnya jumlah anggota kelompok, dilihat dari bagaimana individu dapat 

mempengaruhi kelompoknya dan interaksi sosial dalam kelompok 

tersebut. 

3. Faktor risiko  

a) Faktor indivdu  

1) Usia  

Keluhan otot biasanya di alam oleh seseorang di usia kerja 

yaitu 24-65 tahun (Karwowoski dan Marras, 2006). Prevalensi 

gangguan leher meningkat saat usis seseorang memasuki 30 tahun 

(Beeck dan Hermans, 2000). Pada usis 30 tahun terjadi degenerasi 

yang berupa kerusakan jaringan, pergantan jaringan menjadi 

jaringan parut, pengurangan cairan sehingga hal tersebut 

mengurangi stabilitas otot menjadi berkurang  (Karwowski dan 

Marras, 2006).  

2) Merokok  

Mnengkatnya frekuensi merokok akan meningkatkan 

keluhan ototyang dirasakan. 10 batang rokok dapat meningkatkan 
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risiko 20% per hari. Kebiasaan merokok akan menurunkan 

kapisitas paruparu, sehingga untuk mengkonsumsi oksigen akan 

menurun.Bila orang tersebut di tuntut untuk melakukan tugas 

yang menuntut pengerahan tenaga, maka akan lebih mudah lelah 

karena kandungan oksigen dalam darah rendah (Croamsum, 

2003).  

3) Jenis kelamin  

Prevalensi nyeri leher bawah di Uni Eropa antara pria dan 

wanita adalh sama (Beeck dan Hermans, 2000). Namun beberapa 

studi melaporkan tingkat yang lebih tinggi dari laki-laki terutama 

sciatica (Beeck dan Hermans, 2000).Secara fisiologis otot wanita 

lebih rendah dari otot pria. Kekuatan otot wanita hanya 2/3 dari 

kekuatan otot pria, sedangkan daya taha otot pria lebih tinggi 

dibandingkan wanita (Tarwaka, 2004).   

4) IMT  

Indeks Masa Tubuh adalah berat badan (kg) di bagi 

dengan tinggi badan yang di kuadratkan (M). Indeks yang paling 

berguna untuk mendeteksi secara dini populasi yang obesitas 

karena terdapat korelasi bermakna dengan lemak subkutan 

maupun lemak total dalam tubuh (Arvin, 2005).Menurut WHO, 

kisaran untuk IMT pada orang yang beruia lebih dari 20 tahun 

adalah 18,5- 24,9 yang disebut berat badan ideal, peningkatan 

risiko akan terjadi pada angka 25-29, dan risiko tinggi terjadi 

ketika IMT lebih dari 30.  
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5) Masa kerja  

Gangguan Neck Pain hampir tidak pernah terjadi secara 

langsung, tetapi merupakan suatu akumulasi. Masa kerja 

mempunyai hubungan yang kuat dengan keluhan otot karena 

semakin lama masa kerja seseorang telah terjadi akumulasi 

cedera-cedera ringan yang dialami, dimana paparan 

mengakibatkan rongga diskus menyempit secara permanen dan 

juga mengakibatkan degenerasi tulang belakang yang akan 

menyebabkan Neck Pain kronis. Hal ini dikarenakan pembebanan 

pada tulang belakang dalam waktu lama (Pratiwi, 2009).   

6) Jam kerja  

Jumlah jam kerja yang efisien untuk seminggu adalah 40-

48 jam yang terbagi dalam lima atau enam hari kerja. Apabila jam 

kerja melebihi dari ketentuan tersebut akan ditemukan hal-hal 

seperti: penurunan kecepatan kerja, gangguan kesehatan, angka 

absensi karena sakit meningkat, yang kesemuanya akan bermuara 

pada rendahnya tingkat produktivitas kerja (Tarwaka dkk, 2004). 

Chen(2005) mengungkapkan mengemudi yang effisien adalah 

kurang dari 4 jam karena setelah 4 jam terdapat hubungan yang 

signifikan dengan low back pain. Pada penelitian lain mengatakan 

waktu kerja di bagi 3 yaitu durasi singkat kurang dari 1 jam, 

durasi sedang 1-2 jam dan durasi lama lebih dari 2 jam ( Kantana, 

2010)     
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b) Faktor Lingkungan  

1) Pencahayaan  

Pencahayaan sangat berpengaruh pada performa suatu 

pekerjaan. Pencahayaan yang tidak baik bisa menurunkan 

performa, bahkan bisa membuat pekerja stres karena lingkungan 

kerja yang tidak baik. Tingkat stres tinggi bisa memicu dan 

meningkatkan rasa nyeri leher pada pekerja. Selain itu, bekerja 

dalam kondisi cahaya yang buruk, akan membuat tubuh 

beradaptasi untuk mendekati cahaya. Jika hal itu terjadi dalam 

waktu yang lama akan meningkatkan tekanan pada otot bagian 

atas tubuh (Bridger, 2003).   

2) Kebisingan  

Kebisingan yang ada di lingkungan kerja juga bisa 

mempengaruhi performa kerja. Hampir sama halnya dengan 

pencahayaan, secara tidak langsung dapat memicu dan 

meningkatkan rasa nyeri leher yang dirasakan pekerja karena bisa 

membuat stres pekerja saat berada di lingkungan kerja yang tidak 

baik (Spaulding, 2008).  

c) Faktor Psikososial  

1) Dukungan sosial di tempat kerja  

Dukungan kerja ini meliputi dari rekan kerja sampai 

supervisor. Hoogendoorn (2000) mengatakan bahwa terdapat 

bukti yang kuat antara masalah dengan rekan kerja dan atasan 

sebagai faktor risiko nyeri leher.  
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d) Faktor pekerjaan  

1) Posisi janggal  

Postur tubuh adalah orientasi rata-rata bagian tubuh 

dengan memperhatikan satu dengan yang lainnya dan memegang 

peranan penting dalam ergonomi (Bridger, 2003). Posisi janggal  

menyebabkan posisi tubuh tidak asimetris (Ariani, 2008)   

2) Pekerjaan secara manual yang berat  

Pekerjaan berat adalah pekerjaan yang membebankan 

kekuatan besar pada tulang belakang (Beeck dan Hermans, 2000)  

E. Nordic Body Map (NBM)  

1. Definisi NBM 

Nordic Body Map merupakan salah satu dari metode pengukuran 

subyektif untuk mengukur rasa sakit otot para pengemudi. Untuk 

mengetahui letak rasa sakit atau ketidak nyamanan pada tubuh pengemudi 

digunakan body map. Nordic Body Map  adalah sistem pengukuran 

keluhan sakit pada tubuh yang dikenal dengan musculoskeletal. Sebuah 

sistem muskuloskeletal (sistem gerak) adalah sistem organ yang 

memberikan hewan (dan manusia) kemampuan untuk bergerak 

menggunakan sistem otot dan rangka. Sistem  muskuloskeletal 

menyediakan bentuk, dukungan, stabilitas, dan gerakan tubuh.  

Sistem rangka adalah suatu sistem organ yang memberikan 

dukungan fisik pada makhluk hidup. Sistem rangka umumnya dibagi 

menjadi tiga tipe: eksternal, internal, dan basis cairan (rangka hidrostatik), 

walaupun sistem rangka hidrostatik dapat pula dikelompokkan secara 
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terpisah dari dua jenis lainnya karena tidak adanya struktur penunjang. 

Rangka manusia dibentuk dari tulang tunggal atau gabungan (seperti 

tengkorak) yang ditunjang oleh struktur lain seperti ligamen, tendon, otot, 

dan organ lainnya. Rata-rata manusia dewasa memiliki 206 tulang, 

walaupun jumlah ini dapat bervariasi antara individu. 

Hal ini terdiri dari tulang tubuh (kerangka), otot, tulang rawan, 

tendon, ligamen, sendi, dan jaringan ikat lainnya yang mendukung dan 

mengikat jaringan dan organ bersama-sama. Fungsi utama sistem 

muskuloskeletal termasuk mendukung tubuh, sehingga gerak, dan 

melindungi organ-organ vital. Bagian kerangka sistem berfungsi sebagai 

sistem penyimpanan utama untuk kalsium dan fosfor dan berisi 

komponen-komponen penting dari sistem hematopoietik.  

Sistem ini menjelaskan bagaimana tulang terhubung ke tulang lain 

dan serat otot melalui jaringan ikat seperti tendon dan ligamen. Tulang 

memberikan stabilitas ke tubuh dalam analogi batang besi dalam 

konstruksi beton. Otot menjaga tulang di tempat dan juga memainkan 

peran dalam gerakan tulang. Untuk memungkinkan gerak, tulang yang 

berbeda dihubungkan oleh sendi. Cartilage mencegah tulang berakhir dari 

menggosok langsung pada satu sama lain. Otot kontrak (bergerombol) 

untuk memindahkan tulang melekat pada sendi. Namun demikian, 

penyakit dan gangguan yang dapat merugikan fungsi dan efektivitas 

keseluruhan sistem. Penyakit ini bisa sulit untuk mendiagnosis karena 

hubungan dekat sistem muskuloskeletal ke sistem internal lainnya.   
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Sistem muskuloskeletal mengacu pada sistem yang memiliki otot 

melekat pada sistem kerangka internal dan diperlukan bagi manusia untuk 

pindah ke posisi yang lebih menguntungkan. Masalah yang kompleks dan 

cedera yang melibatkan sistem muskuloskeletal biasanya ditangani oleh 

physiatrist (spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi) atau ahli bedah 

ortopedi.  

The Skeletal System melayani banyak fungsi penting,. 

Memberikan bentuk dan bentuk bagi tubuh kita selain untuk mendukung, 

melindungi, memungkinkan gerakan tubuh, memproduksi darah bagi 

tubuh, dan menyimpan mineral. Jumlah tulang dalam sistem kerangka 

manusia adalah topik yang kontroversial. Manusia dilahirkan dengan lebih 

dari 300 tulang, namun, banyak tulang sekering bersama antara kelahiran 

dan kematangan. Akibatnya sebuah kerangka dewasa rata-rata terdiri dari 

206 tulang. Jumlah tulang bervariasi sesuai dengan metode yang 

digunakan untuk menurunkan menghitung. Sementara sebagian orang 

menganggap struktur tertentu menjadi tulang tunggal dengan beberapa 

bagian, orang lain mungkin melihatnya sebagai satu bagian dengan 

beberapa tulang.  

Ada lima klasifikasi umum tulang. Ini adalah tulang panjang, 

tulang pendek, tulang datar, tulang tidak teratur, dan tulang sesamoid. 

Kerangka manusia terdiri dari kedua tulang menyatu dan individu yang 

didukung oleh ligamen, tendon, otot dan tulang rawan. Ini adalah struktur 

yang kompleks dengan dua divisi yang berbeda. Ini adalah kerangka aksial 

dan kerangka apendikular.  
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The Skeletal Sistem berfungsi sebagai kerangka kerja untuk 

jaringan dan organ untuk menempel. Sistem ini bertindak sebagai struktur 

pelindung untuk organ-organ vital. Contoh utama dari hal ini adalah otak 

dilindungi oleh tengkorak dan paru-paru yang dilindungi oleh tulang 

rusuk. Terletak di tulang panjang adalah dua perbedaan dari sumsum 

tulang (kuning dan merah). Sumsum kuning memiliki jaringan ikat lemak 

dan ditemukan dalam rongga sumsum. Selama kelaparan, tubuh 

menggunakan lemak dalam sumsum kuning untuk energi. Sumsum merah 

beberapa tulang adalah situs penting untuk produksi sel darah, sekitar 2,6 

juta sel darah merah per detik untuk menggantikan sel-sel yang ada yang 

telah hancur oleh hati. Di sini semua eritrosit, trombosit, dan kebanyakan 

bentuk leukosit pada orang dewasa. Dari sumsum merah, eritrosit, 

trombosit, dan leukosit bermigrasi ke darah untuk melakukan tugas-tugas 

khusus mereka. 

Fungsi lain dari tulang adalah penyimpanan mineral tertentu. 

Kalsium dan fosfor adalah salah satu mineral utama yang disimpan. 

Pentingnya penyimpanan ini "perangkat" membantu mengatur 

keseimbangan mineral dalam aliran darah. Ketika fluktuasi mineral yang 

tinggi, mineral ini disimpan dalam tulang, ketika itu rendah maka akan 

ditarik dari tulang. 

2. Pengukuran Keluhan Otot menggunakan Metode Nordic Body Map 

Keluhan otot yang terjadi pada organ tubuh tertentu dapat 

ditelusuri dengan menggunakan beberapa alat ukur ergonomi mulai dari 
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alat yang sederhana hingga menggunakan peralatan komputer. Pengukuran 

subjektif merupakan cara pengumpulan data menggunakan catatan harian, 

wawancara dan kuesioner (David, 2005). Untuk menilai keluhan  

muskuloskeletal  pada pekerja penyapu jalan dapat digunakan kuesioner 

Nordic Body Map.   

Metode  Nordic Body Map merupakan metode penilaian yang 

sangat subjektif artinya keberhasilan aplikasi metode ini sangat tergantung 

dari kondisi dan situasi yang dialami pekerja pada saat dilakukannya 

penelitian dan  juga tergantung dari keahlian dan pengalaman observer 

yang bersangkutan. Kuesioner Nordic Body Map ini telah secara luas 

digunakan oleh para ahli ergonomi untuk menilai tingkat keparahan 

gangguan pada sistem muskuloskeletal dan mempunyai validitas dan 

reabilitas yang cukup (Tarwaka, 2011). 

Pengisian kuesioner Nordic Body Map ini bertujuan untuk 

mengetahui bagian tubuh dari pekerja yang terasa sakit sebelum dan 

sesudah melakukan pekerjaan pada stasiun kerja.   

Kuesioner ini menggunakan gambar tubuh manusia yang sudah 

dibagi menjadi 9 bagian utama, yaitu :  

a) Leher  

b) Bahu   

c) Leher bagian atas  

d) Siku  

e) Leher bagian bawah  
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f) Pergelangan tangan/tangan  

g) Pinggang/pantat  

h) Lutut  

i) Tumit/kaki 

Pembagian bagian-bagian tubuh serta keterangan dari bagian-bagian tubuh 

dapat dilihat pada gambar berikut. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.12 Nordic Body Map (NBM) 

Sumber : Tarwaka (2011) 

 

0. Leher atas 

1. Leher bawah  

2. Bahu kiri 

3. Bahu kanan 

4. Lengan atas kirir 

5. Leher 

6. Lengen atas kanan 

7. Pinggang 

8. Bawah pinggang 

9. Bokong 

10. Siku kiri 

11. Siku kanan 

12. Lengan bawah kiri 

13. Lengan bawah kanan 

14. Pergelangan tangan kiri 

15. Pergelangan tangan kanan 

16. Tangan kiri 

17. Tangan kanan 

18. Paha kiri 

19. Paha kanan 

20. Lutut kiri 

21. Lutut kanan 

22. Betis kiri 

23. Betis kanan 

24. Pergelangan kaki kiri 

25. Pergelangan kaki kanan 

26. Telapak kaki kiri 

27. Telapak kaki kanan 
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Responden yang mengisi kuesioner diminta untuk menunjukkan  

ada atau tidaknya gangguan pada bagian-bagian tubuh tersebut.  Kuisioner  

Nordic Body Map  ini diberikan kepada seluruh pekerja yang terdapat 

pada stasiun kerja. Setiap responden harus mengisi ada atau tidaknya 

keluhan yang diderita.  

Pekerjaan penyapuan jalan, sikap tubuh pekerja lebih banyak 

berdiri dengan kepala serta leher membungkuk ke depan. Otot tangan dan 

kaki selalu mempertahankan sikap tubuh agar tetap seimbang berdiri 

dengan stabil. Tangan kiri mengimbanginya dengan memegang  serokan  

serta tangan kanan memegang sapu lidi. Gerakan kaki, lengan dan tangan 

termasuk relatif tinggi. Dengan gerakan seperti itu akan  berakibat 

terjadinya keluhan  –  keluhan otot  –  otot tubuh, khususnya otot lengan 

dan tangan, bahu, leher, pingang serta otot kaki.   

Dalam aplikasinya metode Nordic Body Map menggunakan 

lembar kerja berupa peta tubuh (body map) merupakan cara yang sangat 

sederhana, mudah dipahami, murah dan memerlukan waktu yang sangat 

singkat ± 5 menit per individu. Observer dapat langsung mewawancarai 

atau menanyakan kepada responden otot  –  otot skeletal bagian mana saja 

yang mengalami gangguan/nyeri atau sakit dengan menunjuk langsung 

pada setiap otot skeletal sesuai yang tercantum dalam lembar kerja 

kuesioner Nordic Body Map. Kuesioner Nordic Body Map meliputi 28 

bagian otot – otot skeletal pada kedua sisi tubuh kanan dan kiri. Dimulai 

dari anggota tubuh bagian atas yaitu otot leher sampai dengan otot pada 

kaki. Melalui kuesioner ini akan dapat diketahui bagian – bagian otot 
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mana saja yang mengalami gangguan kenyerian atau keluhan dari tingkat 

rendah (tidak ada keluhan/cedera) sampai dengan keluhan tingkat tinggi 

(keluhan sangat sakit) (Tarwaka, 2011; Palilingan et al,  2012). 

Pengukuran gangguan otot skeletal dengan kuesioner  Nordic Body 

Map digunakan untuk menilai tingkat keparahan gangguan otot skeletal 

individu dalam kelompok kerja yang cukup banyak atau kelompok sampel 

yang mereprensentasikan populasi secara keseluruhan. Jika metode ini 

dilakukan hanya untuk beberapa pekerja didalam kelompok populasi kerja 

yang besar, maka hasilnya tidak akan valid dan reliabel.   

Penilaian dengan menggunakan kuesioner  Nordic Body Map  

dapat dilakukan dengan berbagai cara; misalnya dengan menggunakan 2 

jawaban sederhana yaitu Ya (adanya keluhan atau rasa sakit pada otot 

skeletal) dan Tidak (tidak ada keluhan atau tidak ada rasa sakit pada otot 

skeletal ). Tetapi lebih utama untuk menggunakan desain penelitian 

dengan skoring ( misalnya; 4 skala Likert). Apabila menggunakan skala 

Likert maka setiap skor atau nilai haruslah mempunyai definisi 

operasional yang jelas dan mudah dipahami oleh responden (Tarwaka, 

2011).    

Selanjutnya setelah selesai melakukan wawancara dan pengisian 

kuesioner makalangkah berikutnya adalah menghitung total skor individu 

dari seluruh otot skeletal (28 bagian otot skeletal) yang diobservasi. Pada 

desain 4 skala Likert akan diperolehskor individu terendah adalah sebesar 

28 dan skor tertinggi adalah 112. Langkah terakhir dari metode ini adalah 
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melakukan upaya perbaikan pada pekerjaan maupunsikap kerja, jika 

diperoleh hasil tingkat keparahan pada otot  skeletal  yang tinggi. 

Tindakan perbaikan yang harus dilakukan tentunya sangat bergantung dari 

risiko otot  skeletal  mana yang mengalami adanya gangguan. Hal ini 

dapat dilakukan dengan melihat presentase jumlah skor pada setiap bagian 

otot skeletal dan kategori tingkat risiko.  

F.  Visual Analogue Scale (VAS) 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.13 Visual Analogue Scale 
Sumber : Klimek (2017) 

 

1. Pengertian VAS (Visual Analogue Scale) 

VAS (Visual Analogue Scale) telah digunakan sangat luas dalam beberapa 

dasawarsa belakangan ini dalam penelitian terkait dengan nyeri dengan 

hasil yang handal, valid dan konsisten.VAS adalah suatu instrumen yang 

digunakan untuk menilai intensitas nyeri dengan menggunakan sebuah 

tabel garis 10 cm dengan pembacaan skala 0–100 mm dengan rentangan 

makna:.  

Skala VAS Interpretasi 

> 0 - < 10 mm Tidak Nyeri 

≥ 10 – 30 mm Nyeri Ringan 
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≥ 30 – 70 mm Nyeri Sedang 

≥ 70 – 90 mm Nyeri Berat 

≥ 90 – 100 mm Nyeri Sangat Berat 

 

Tabel 2.1 Keterangan Skala Vas 

Sumber : Klimek (2017) 

 

Cara penilaiannya adalah penderita menandai sendiri dengan pensil 

pada nilai skala yang sesuai dengan intensitas nyeri yang dirasakannya 

setelah diberi penjelasan dari peneliti tentang makna dari setiap skala 

tersebut. Penentuan skor VAS dilakukan dengan mengukur jarak antara 

ujung garis yang menunjukkan tidak nyeri hingga ke titik yang 

ditunjukkan pasien. 

 

Gambar 2.14 skala VAS untuk Pasien dan untuk Fisioterapis 
Sumber : Klimek (2017) 

 

2. Persyaratan melakukan pengukuran nyeri dengan menggunakan skala 

VAS  

1) Penderita sadar atau tidak mengalami gangguan mental/kognitif 

sehingga dapat berkomunikasi dengan fisioterapis  
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2) Penderita dapat melihat dengan jelas, sehingga penderita dapat 

menunjuk titik pada skala VAS berkaitan dengan kualitas nyeri yang 

dirasakannya.  

3) Penderita kooperatif, sehingga pengukuran nyeri dapat terlaksana. 

Catatan: anak kecil, meskipun sadar, namun tidak kooperatif untuk 

berkomunikasi.  

Agar pengukuran dapat berjalan sebagai mestinya, sebelum 

dilakukan pengukuran pasien diberi penjelasan mengenai pengukuran 

yang akan dilakukan beserta prosedurnya. Kemudian pasien diminta untuk 

memberi tanda pada garis sesuai dengan intensitas nyeri yang dirasakan 

pasien.  

VAS merupakan metode pengukuran intensitas nyeri yang sensitif, 

murah dan mudah dibuat, VAS lebih sensitif dan lebih akurat dalam 

mengukur nyeri dibandingkan dengan pengukuran deskriptif, Mempunyai 

korelasi yang baik dengan pengukuran yang lain, VAS dapat diaplikasikan 

pada semua pasien, tidak tergantung bahasa bahkan dapat digunakan pada 

anakanak di atas usia 5 tahun, VAS dapat digunakan untuk mengukur 

semua jenis nyeri namun VAS juga memiliki kekurangan yaituVAS 

memerlukan pengukuran yang teliti untuk memberikan penilaian, pasien 

harus hadir saat dilakukan pengukuran, serta secara visual dan kognitif 

mampu melakukan pengukuran.VAS sangat bergantung pada pemahaman 

pasien terhadap alat ukur tersebut. Sehingga edukasi / penjelasan terapis / 

pengukur tentang VAS terhadap pasien sangat dibutuhkan. 


