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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang 

Tujuan Pembangunan Nasional Indonesia adalah tercapainya masyarakat 

yang adil, makmur, dan sejahtera. Adapun Indonesia Sehat 2010 merupakan 

visi pembangunan Nasional yang ingin dicapai melalui pembangunan 

kesehatan dengan tujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang 

dilakukan secara berkelanjutan sehingga pada akhirnya dapat mewujudkan 

derajad kesehatan yang optimal bagi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat 

pekerja (Sulistomo, dkk, 2003). 

Banyak sekali jenis pekerjaan yang memiliki resiko gangguan kesehatan 

ditempat kerja. Salah satunya adalah pengemudi. Pengemudi merupakan salah 

satu jenis pekerjaan sektor informal yang mempunyai resiko gangguan 

kesehatan berupa gangguan pada otot. Yang dimaksud dengan industri 

informal adalah kegiatan ekonomi tradisional, usaha-usaha di luar sektor 

modern/formal yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: sederhana, skala 

usaha relatif kecil, umumnya belum terorganisisr secara baik. Menurut 

Mikheev (ICOHIS 1997), gambaran umum industri sektor informal 

mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 1) Timbulnya risiko bahaya pekerjaan 

yang tinggi. 2) Keterbatasan sumber daya dalam mengubah lingkungan kerja 

dan menentukan tentang pelayanan kesehatan kerja yang adekuat  

3) Rendahnya kesadaran terhadap faktor-faktor fisiko kesehatan kerja.  

4) Kondisi pekerjaan yang tidak ergonomis, kerja fisik yang berat dan jam 
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kerja yang panjang. 5) Pembagian kerja distruktur yang beraneka ragam dan 

rendahnya pengawasan manajemen serta pencegahan bahayabahaya pekerjaan. 

6) Anggota keluarga sering kali terpajan bahaya-bahaya akibat pekerjaan. 7) 

Masalah perlindungan lingkungan tidak terpecahkan dengan baik. 8) 

Kurangnya pemeliharaan kesehatan, jaminan keamanan, sosial (asuransi 

kesehatan) dan fasilitas kesejahteraan (Effendi, 2002).  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kusiyono (2004) dalam 

Risyanto (2008) menyebutkan bahwa gangguan otot akan diperberat oleh 

situasi tertentu misalnya posisi duduk yang tidak benar, usia, postur tubuh 

serta kursi yang tidak ergonomis. Pengemudi merupakan salah satu jenis 

pekerjaan mempunyai resiko gangguan pada otot. Posisi duduk yang salah 

adalah fakor penyebab yang sering ditemukan. Kondisi ini juga dialami oleh 

para pengemudi bis kota di Surakarta  yang setiap harinya melayani peduduk 

Surakarta dengan mobilitas yang tinggi. Salah satu resikonya adalah terkena 

nyeri punggung bawah atau Low Back Pain (LBP) miogenik. 

Angka kejadian LBP hampir sama pada semua populasi masyarakat di 

seluruh dunia, baik di negara maju maupun di negara berkembang. 

Diperkirakan 60-85% dari seluruh populasi masyarakat di dunia ini pernah 

mengalami LBP semasa hidupnya (lifetime prevalence). Setiap tahun 

prevalensi LBP dilaporkan sebesar 15-45%, sedangkan insiden terjadinya 

nyeri punggung bawah sekitar 10-15%(Burdoff et al, 2003). Angka kejadian 

LBP terbanyak didapatkan pada usia 35-55 tahun (Koes et al, 2001), dan tidak 

ada perbedaan angka kejadian antara laki-laki dan perempuan. LBP adalah 

termasuk salah satu dari gangguan muskuloskeletal, gangguan psikologis dan 
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akibat dari mobilisasi yang salah. LBP menyebabkan timbulnya rasa pegal, 

linu, ngilu, atau tidak enak pada daerah lumbal berikut sakrum. LBP 

diklasifikasikan kedalam 2 kelompok, yaitu kronik dan akut. LBP akut akan 

terjadi dalam waktu kurang dari 12 minggu. Sedangkan LBP kronik terjadi 

dalam waktu 3 bulan. LBP menjadi masalah kesehatan di hampir semua 

negara. Hampir bisa dipastikan, 50- 80% orang berusia 20 tahun ke atas 

pernah mengalami nyeri pinggang atau disebut nyeri pinggang bawah (low 

back pain). Bahkan umumnya, perempuan usia 60 tahun ke atas lebih sering 

merasakan sakit pinggang (Idyan, 2007). 

Masalah LBP yang timbul akibat duduk lama menjadi fenomena yang 

sering terjadi saat ini. Menurut Chang (2006) dalam Idyan 2007, ternyata 60 

% orang dewasa mengalami LBP karena masalah duduk yang terjadi pada 

mereka yang bekerja atau yang aktivitasnya lebih banyak dilakukan dengan 

duduk. Duduk lama dengan posisi yang salah dapat menyebabkan otot-otot 

punggung bawah menjadi tegang dan dapat merusak jaringan lunak 

sekitarnya. Bila keadaan ini berlanjut, akan menyebabkan penekanan pada 

bantalan saraf tulang belakang yang mengakibatkan hernia nukleus pulposus 

(Idyan, 2007).  

Menurut Sutajaya (1997) dalam Sulistomo (2003), faktor yang 

menyebabkan keluhan gangguan otot maka posisi duduk yang tidak benarlah 

faktor paling banyak ditemukan. Posisi duduk yang tidak alamiah atau tidak 

ergonomis akan menimbulkan kontraksi otot secara isometris (melawan 

tahanan) pada otot-otot utama yang terlibat dalam pekerjaan. Otot-otot 
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punggung akan bekerja keras menahan beban anggota gerak atas yang sedang 

melakukan pekerjaan. Akibatnya beban kerja bertumpu di daerah pinggang 

dan menyababkan otot pinggang sebagai penahan beban utama akan mudah 

mengalami kelelahan dan selanjutnya akan terjadi nyeri pada otot sekitar 

pinggang atau punggung bawah. Namun juga terdapat keluhan lain pada sopir 

karena posisi duduk yang tidak benar yaitu tumpuan lengan pada setir dan 

tumpuan kaki pada pedal (Lientje, 2000). 

Dari berbagai resiko diatas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang 

hubungan antara lamanya posisi duduk dengan keluhan LBP pada pengemudi 

bis kota Damri di Terminal Kartasura. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Pengemudi merupakan salah satu jenis pekerjaan mempunyai resiko 

gangguan pada otot. Posisi duduk yang statis dan lama adalah faktor penyebab 

yang sering ditemukan. Kondisi ini juga dialami oleh para pengemudi bis kota 

di Surakarta  yang setiap harinya melayani penduduk Surakarta dengan 

mobilitas yang tinggi. Samara (2004) dalam Idyan (2007) mengemukakan 

bahwa posisi duduk baik tegak maupun membungkuk dalam jangka waktu 

lebih dari 30 menit dapat mengakibatkan gangguan pada otot. 

Sikap duduk dengan posisi yang salah sangat berbahaya bagi kesehatan 

dan mengurangi kenyamanan. Duduk dalam posisi membungkuk (kurang dari 

900) dapat memicu kerja otot yang kuat dan lama tanpa cukup pemulihan dan 

aliran darah ke otot terhambat. Sehingga mengakibatkan keluhan pegal pada 
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bagian punggung bawah. Posisi duduk yang tepat adalah duduk dengan posisi 

punggung rapat ke sandaran kursi. Kursi sebaiknya cukup rendah agar posisi 

kepala menghadap kedepan (tidak menunduk). Posisi lutut sebaiknya 

membentuk sudut 1100 (untuk mengurangi tekanan pada diskus dan 

merelaksasi otot punggung). 

Suatu sikap yang statis, otot bekerja statis dimana pembuluh-pembuluh 

darah dapat tertekan sehingga aliran darah dalam otot menjadi berkurang yang 

berakibat berkurangnya glukosa dan oksigen dari darah dan harus 

menggunakan cadangan yang ada. Selain itu sisa metabolisme tidak diangkut 

keluar dan menumpuk didalam otot yang berakibat otot menjadi lelah dan 

timbul rasa nyeri.  

Penyebab yang paling sering ditemukan yang dapat mengakibatkan LBP 

adalah kekakuan dan spasme otot punggung oleh karena aktivitas tubuh yang 

kurang baik serta tegangnya postur tubuh. Selain itu berbagai penyakit juga 

dapat menyebabkan LBP seperti osteoarthritis, osteoporosis, fibromyalgia, 

scoliosis, rematik (Rice, 2002).  

Istilah LBP erat kaitannya dengan pekerjaan sopir. karena aktivitas 

sehari-hari dihabiskan dalam posisi duduk dalam kondisi static dan gerakan-

gerakan yang sifatnya monoton serta dituntut selalu konsentrasi dalam 

mengendalikan kendaraan. Kondisi tersebut menyebabkan kelelahan dan otot-

otot pinggang menjadi tegang, sehingga menyebabkan aliran darah ke otot 

punggung bawah yang mengangkut oksigen menjadi terhambat dan otot 

kekurangan oksigen yang berakibat timbulnya nyeri pada area punggung 

bawah (Santoso, 2008). 
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C. Penelitian Terdahulu 

Penelitian menurut Dian Samara (2003) yang berjudul Duduk Statis 

Lama, Relaksasi, dan Indeks Masa Tubuh terhadap Risiko Nyeri Pinggang 

Bawah pada Pekerja Wanita Percetakan Pembuatan Kaset Video VHS di PT. 

M, Cikarang, menunjukkan bahwa dari subyek penelitian berjumlah 298 

orang, yang menderita LBP 82 orang. Faktor-faktor risiko yang 

mempengaruhi timbulnya LBP adalah lama duduk statis, relaksasi, dan indeks 

masa tubuh. Bila dibandingkan dengan lama duduk statis 5-90 menit, maka 

lama duduk statis 91-300 menit berisiko LBP 2,35 kali lipat lebih besar. 

Sedangkan penelitin yang dilakukan oleh Idyan (2006) dengan judul 

Hubungan Lama Duduk Saat Perkuliahan Dengan Keluhan "Low Back Pain" 

menunjukkan hasil pengolahan data yang berhubungan dengan variabel duduk 

bahwa total lama duduk responden antara yang duduk 30 menit s/d 1 jam 

dengan yang duduk 1-3 jam yang jauh berbeda yaitu 32 orang responden 

duduk 1-3 jam dan 3 orang responden duduk 30 menit s/d 1 jam pada saat 

perkuliahan, dengan posisi duduk yang dominan adalah bersandar yaitu 20 

orang, 8 orang duduk tegak dan 7 orang duduk membungkuk. Menurut 

Samara (2004), bahwa seseorang yang duduk dalam jangka waktu 30 menit 

saja dengan posisi duduk tegak/bersandar atau membungkuk dapat 

mengakibatkan LBP. 

 

D. Pembatasan masalah 

Telah diuraikan sebelumnya bahwa banyak hal yang dapat menyebabkan 

terjadinya nyeri punggung bawah. Dalam penulisan ini penulis hanya ingin 
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membatasi pada penulisan dan penelitian tentang hubungan antara lamanya 

posisi mengemudi dengan keluhan nyeri punggung bawah pada pengemudi bis 

kota Damri di Terminal Kartasura. 

 

E. Perumusan Masalah 

Apakah ada hubungan lamanya posisi mengemudi dengan keluhan nyeri 

punggung bawah pada pengemudi bis kota Damri di Terminal Kartasura? 

 

F. TujuanPenelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan lamanya posisi 

mengemudi dengan keluhan nyeri punggung bawah pada pengemudi bis kota 

Damri di Terminal Kartasura. 

 

G. Manfaat Penelitian 

Dengan penelitian ini maka akan didapatkan berbagai manfaat, antara 

lain: 

1. Bagi pendidikan 

Dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang posisi duduk yang 

benar. 

2. Bagi peneliti 

Menambah pengetahuan, wawasan dan pengalaman dalam 

mengembangkan diri dan mengabdikan diri pada dunia kesehatan 

khususnya di bidang fisioterapi di masa yang akan datang. 
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3. Bagi keilmuan 

Hasil penelitian dapat memperkuat informasi system musculoskeletal 

sehingga faktor-faktor yang paling berhubungan dengan terjadinya nyeri 

punggung bawah dapat diminimalkan dengan metode yang efektif dan 

efisien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


