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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Nenek moyang sepeda diperkirakan berasal dari Perancis. Menurut kabar 

sejarah, negeri itu sudah sejak awal abad ke-18 mengenal alat transportasi roda 

dua yang dinamai velocipede. Bertahun-tahun, velocipede menjadi satu-satunya 

istilah yang merujuk hasil rancang bangun kendaraan dua roda. Dimana 

konstruksinya belum mengenal besi. Modelnya pun masih sangat primitif dimana 

hanya menggunakan satu engkol saja untuk menggerakkanya, atau yang lebih 

dikenal dengan sebutan velocipede. 

Seorang warga Jerman Baron Karls Drais von Sauerbronn adalah seorang 

penyempurna velocipede. Tahun 1818, von Sauerbronn membuat alat transportasi 

roda dua untuk menunjang efisiensi kerjanya. Hingga pada tahun 1885 bentuk 

sepeda dengan menggunakan ban angin mencapai bentuk sempurna hingga 

sekarang, yang mengilhami berbagai bentuk varian sepeda lainnya seperti sepeda 

gunung, sepeda jalan raya, sepeda mini, BMX bahkan sepeda motor bermesin. 

 Bersepeda memang menjadi salah satu olahraga yang menyehatkan, hingga 

akhirnya masuk kedalam salah satu cabang olahraga dalam PON ke II, tetapi 

bersepeda juga memiliki resiko dalam melakukannya, baik oleh faktor dari luar 

berupa kecelakaan dalam bertanding maupun faktor dari dalam berupa fatique 

overuse maupun kesalahan dalam postur yang tidak sesuai dengan bentuk sepeda, 

perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang olahraga balap sepeda 

http://id.wikipedia.org/wiki/Perancis
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Baron_Karls_Drais_von_Sauerbronn&action=edit&redlink=1
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memberikan informasi bahwa bersepeda dengan posisi yang tidak ergonomis akan 

menimbulkan permasalahan-permasalahan berupa penurunan dalam pencapaian 

nilai maksimal atau bisa juga menyebabkan gangguan dalam bentuk postur hingga 

mengakibatkan rasa nyeri (Salma, 2011). 

Sering kali pemakai sepeda merasa tidak nyaman berada diatas sadle setelah 

menempuh jarak yang lumayan jauh, terlepas dari kondisi fisik pemakai sepeda. 

Sebenarnya ada beberapa hal teknis yang patut diperhatikan sebelum pembalap 

sepeda merasa siap berlama-lama diatas sadle. Apakah hal teknis yang menjadi 

perhatian agar pembalap sepeda merasa nyaman diatas sadle sepeda, yang paling 

pokok adalah “sepeda” itu sendiri. Frame sepeda, seperti yang pernah diulas 

diartikel-artikel sebelumnya, frame adalah heart of bike (jantungnya sepeda). 

Kesalahan dalam pemilihan ukuran frame berakibat fatal, hal ini jika posisi frame 

dengan posisi Stem yang terlalu pendek atau ukuran stem yang terlalu panjang. 

Pembalap sepeda akan mengalami nyeri pada bagian punggung bawah karena 

posisi pembalap sepeda yang terlalu menunduk, atau bisa juga diakibatkan oleh 

posisi Seatpost yang terlalu tinggi hal ini menyebabkan posisi badan terlalu 

menunduk dan pinggul bergoyang secara berlebihan (Hall, 2011). 

Nyeri punggung menurut Clarsen dkk (2010) meupakan penyakit yang 

sering di alami oleh pembalap sepeda, dalam penelitiannya 45% pembalap sepeda 

profesional mengalami gangguan nyeri punggung bawah dan 20% mengurangi 

aktivitas bersepeda untuk memulihkan kondisi nyeri punggung bawahnya. 

Bersepeda memang sangat erat berhubungan dengan posisi menekuk tulang 

belakang (flexed spinal position) dengan tujuan agar dapat melihat jarak depan 
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dengan pandangan lebih luas agar sebanding dengan kecepatan yang dikeluarkan 

dan juga membantu dalam peningkatan sistem aerodinamis dengan tujuan 

menurunkan beban hambatan. Tetapi konsekuensi yang biasanya muncul dalam 

posisi ini adalah posisi lumbal menjadi cenderung kifosis dimana akan 

menyebabkan nyeri punggung bawah mekanik pada akhirnya (Marsden et al., 

2010). 

Nyeri Punggung Bawah (NPB) atau Low Back Pain (LBP) menurut Meliala 

dan Pinzon (2004) adalah salah satu sindroma nyeri yang terjadi pada regio 

punggung bawah dengan penyebab yang sangat bervariasi antara lain: degenerasi, 

inflamasi, infeksi, metabolisme, neoplasma, trauma, konginetal, muskuloskletal, 

viserogenik, vaskuler, dan psikogenik, serta paska operasi. NPB sendiri diartikan 

sebagai nyeri mulai dari bawah iga hingga lipatan pantat dengan atau tanpa rasa 

nyeri menjalar ke kaki.  

Pengurangan nyeri dapat dilakukan dengan berbagai modalitas fisioterapi 

seperti terapi termal (MWD, SWD, US Kontinyu, Infra merah, dll), terapi latihan, 

pemijatan, terapi manipulasi maupun Electrical Myo Stimulation (EMS). Tetapi 

salah satu bagian yang terpenting adalah program preventif atau menjaga agar 

kondisi LBP tidak terjadi, salah satu program preventif adalah dengan 

memberikan edukasi berupa core stability exercise dimana dalam core stability 

exercise mengajarkan melatih secara mandiri untuk memahami cara mengurangi 

ketegangan otot punggung belakang, dimana dalam latihan core stability exercise 

mengandung unsur-unsur stretching dan strengtening terhadap otot belakang, 
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dimana dalam manfaatnya akan meningkatkan stabilitas sendi dan kekuatan otot 

belakang  (R.A.T, 2011). 

Dari uraian diatas peneliti tertarik untuk meneliti tentang perbandingan 

EMS dan core stability exercise terhadap penurunan nyeri punggung bawah pada 

klub pesepeda Cinet Community Karanganyar. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan, maka permasalahan 

dirumuskan sebagai berikut: 

Adakah perbandingan EMS dan core stability exercise terhadap penurunan 

nyeri punggung bawah pada klub pesepeda Cinet Community Karanganyar? 

C. Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian ini batasan masalah berupa perbandingan EMS dan core 

stability exercise terhadap penurunan nyeri punggung bawah pada klub pesepeda 

cinet community karanganyar. Pengukuran rasa nyeri menggunakan cara manual 

dengan VDS. Penelitian juga menggunakan kuesioner untuk membantu 

mendapatkan data-data lain yang menunjang penelitian.  

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan di lakukannya penelitian ini adalah: 

Untuk mengetahui perbandingan EMS dan core stability exercise terhadap 

penurunan nyeri punggung bawah pada klub pesepeda Cinet Community 

Karanganyar. 
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E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Untuk menambah ilmu pengetahuan, wawasan, dan pengalaman 

dalam mengembangkan diri dan mengabdikan diri pada dunia kesehatan, 

khususnya di bidang fisioterapi di masa yang akan datang, serta di 

akademik khususnya dalam membuat suatu penelitian dan analisa kasus. 

2. Bagi Masyarakat 

 Adapun secara umum di masyarakat, hasil penelitian ini 

diharapkan dapat bermanfaat untuk: 

a Mendapat gambaran tentang perbandingan EMS dan core stability 

exercise terhadap penurunan nyeri punggung bawah pada klub 

pesepeda Cinet Community Karanganyar. 

b Membantu membedakan perbandingan EMS dan core stability 

exercise terhadap penurunan nyeri punggung bawah pada klub 

pesepeda Cinet Community  Karanganyar. 

3. Bagi Institusi 

a Memberikan referensi dan bahan pembanding dalam kegiatan yang ada 

hubungannya dengan pelayanan kesehatan. 

b Memberikan ruang sudut pandang fisioterapi dalam menganalisa 

tentang perbandingan EMS dan core stability exercise terhadap 

penurunan nyeri punggung bawah pada klub pesepeda Cinet 

Community Karanganyar. 


