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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A.  Latar Belakang Masalah 

           Notebook terkadang disebut juga laptop. Notebook merupakan komputer 

bergerak yang berukuran relatif kecil dan ringan, berat berkisar dari 1-6 kg, 

tergantung ukuran, bahan dan spesifikasi notebook tersebut. Sumber daya 

notebook berasal dari baterai atau adaptor AC yang dapat digunakan untuk 

mengisi ulang baterai dan menyebabkan notebook itu sendiri. Baterai 

notebook pada umumnya dapat bertahan sekitar 1 hingga 6 jam sebelum 

akhirnya habis. Notobook menggunakan LCD (Liquid Crystal Display) 

berukuran 10 inci sampai 17 inci tergantung dari ukuran notebook itu sendiri 

(Anonim, 2012). Kebutuhan masyarakat terhadap computer jinjing / notebook 

meningkat sejalan dengan kebutuhan masyarakat terhadap informasi, busnis, 

dan hiburan yang serba instans serta praktis dalam kehidupan sehari-hari. 

Penjualan notebook tahun 2009 di Indonesia sekitar 1,6 juta unit, meningkat 

sekitar 26 persen di banding tahun  2008, sebanyak 1,1 juta unit. Sehingga 

pasar tumbuh hingga 2,2 juta unit notebook pada tahun 2010 (Anonim, 2012).             

          Di Universitas Muhammadiyah Surakarta pada umumnya ataupun Kama 

Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta (FIK UMS) 

pada khususnya, saat ini juga banyak mahasiswa yang membawa dan 

menggunakan notebook untuk membantu mereka dalam proses perkuliahan 

baik dalam mengerjakan tugas maupun untuk akses internet. Dengan fasilitas 
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ini, mahasiswa dapat menggunakan internet dengan gratis. Salah satu 

penelitian tentang istilah gangguan muskuloskeletal akibat penggunaan 

notebook dikenal dengan istilah Cummulative Trauma Disorders (CTD). 

Menurut United Kingdom, Cummulative Trauma Disorders adalah nyeri 

musculoskeletal yang menetap dan selalu muncul akibat trauma setelah 6 

minggu. Menurut standar ergonomic OSHA, mengatakan bahwa work-related 

musculoskeletal disorder termasuk CTD disebabkan atau diperberat faktor 

risiko yang ada di tempat kerja, termasuk tanda atau gejala yang menetap 

sekitar 7 hari, atau secara klinis didiagnosis workrelated muskuloskeletal 

disorder. Faktor tempat kerja, mengakibatkan CTD termasuk peralatan yang 

kurang sesuai, pekerjaan berat yang berulang, waktu kerja tanpa istirahat, 

kurangnya variasi pekerjaan, tidak adekuatnya waktu istirahat saat kerja, 

kondisi fisik lemah, posisi kerja yang salah, penggunaan tenaga berlebihan, 

kurangnya body mechanics, gerakan memutar, postur, posisi, vibrasi, kondisi 

lingkungan kerja terlalu panas atau dingin, membawa, mengangkat, 

mendorong, cahaya yang nyaman, faktor psikososial dan gender (Octaviani & 

Hendra, 2009) 

            Dalam masalah muskuloskeletal, tidak jarang keluhan nyeri leher sangat 

berkaitan dengan pekerjaan menjadi semakin umum, khususnya di kalangan 

pengguna notebook. Sebuah studi terbaru yang dilakukan oleh Cagnie dkk. 

(2007) menemukan bahwa selama periode dua belas bulan, 45,5% dari 512 

pekerja kantor melaporkan keluhan nyeri leher. Rasa sakit di leher ini, diduga 

oleh posisi duduk yang statis, yang menyebabkan postur tubuh dan pola 
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pengoperasian otot cervicobrachial yang berubah (Wegner et al., 2010). Maka 

scapular postural correction (SPC) menjadi intervensi yng cukup baik tanpa 

harus mengeluarkan uang, datang ke tempat terapi, dan merupakan sarana 

pencegahan yang paling tepat dalam masalah ini. Jika dibandingkan 

Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS), Ultra Sonic (US), dan 

Infra Red (IR) yang berefek sementara karena ia hanya mengobati gejalanya 

tanpa pernah menggacu sumber awal penyebabnya sehingga pengaruh terapi 

yang didapatkan, hanya sementara. Jadi, SPC ini langsung mengoreksi dan 

memperbaiki kerja otot lewat metode yang lebih ergonomis dan efisien 

sehingga iskemia lokal akibat kinerja terforsir serta statis yang nantinya akan 

menyebabkan krisis energi sehingga dapat diminimalkan lewat latihan ini 

(Wegner et al, 2010).  

B. Rumusan Masalah    

    Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

           Apakah ada pengaruh latihan scapular postural correction terhadap 

penurunan  nyeri leher pengguna notebook di Kama FIK UMS? 

C. Tujuan Penelitian 

Mengetahui pengaruh modalitas latihan scapular postural correction 

terhadap penurunan  nyeri leher pengguna notebook di Kama FIK UMS. 
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D. Manfaat Penelitian 

     Penelitian yang dilakukan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi Peneliti 

                  Untuk meningkatkan pengetahuan dalam memberikan solusi 

pemecahan masalah mengenai kasus yang berkaitan dengan posisi yang 

ergonomis ketika menggunakan notebook. 

2. Bagi IPTEK 

                  Untuk menambah khasanah ke ilmuan dari segi kesehatan khususnya 

pada fisioterapi dalam  ranah kesehatan masyarakat. 

      3. Bagi Fisioterapi 

                  Menambah khasanah pengetahuan dalam menangani kasus yang 

berkaitan dengan posisi ergonomis  ketika menggunakan notebook secara 

umum. 

      4. Bagi Masyarakat  

                  Untuk mengetahui sejauh mana posisi yang ergonomis menggunakan 

notebook untuk mencegah mengurangi terjadinya gangguan trauma nyeri 

leher. 

 

 

 


