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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam kehidupan manusia, duduk merupakan salah satu posisi yang paling banyak 

frekuensi penggunaannya dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari.  Seperti pada saat 

bekerja, khususnya pekerjaan-pekerjaan yang memerlukan banyak penggunaan tangan 

misalnya : tukang jahit, pekerja di depan komputer, kasir, murid sekolah, pegawai bank, 

sopir, dan lain-lain  yang kesemuanya  tidak terlepas dari bekerja dengan posisi duduk 

(Samara, 2007). 

Berbagai jenis pekerjaan dapat mengakibatkan neckpain terutama selama bekerja 

dengan posisi tubuh yang salah sehingga membuat leher berada dalam posisi tertentu 

dalam jangka waktu lama. Misalkan pekerja yang sepanjang hari hanya duduk bekerja 

dengan komputer, sopir jarak jauh, dan pekerja yang sering menggunakan beban yang 

berat. Pengemudi bis/seorang sopir bis merupakan salah satu pekerjaan yang mempunyai 

risiko tinggi terhadap keselamatan dan kesehatan mengemudi, para pengemudi bis sering 

mengalami ketidaknyamanan kerja yang ditandai oleh munculnya penyakit-penyakit yang 

berhubungan dengan Musculoskeletaldisorder (MSDS) dimana gangguan tersebut 

biasanya menyerang pada bagian bahu, leher dan punggung (Trinkoff et al., 2002). 

Neckpain adalah nyeri yang dirasakan pada bagian atas tulang belakang. Ini 

merupakan tanda bahwa sendi, otot, atau bagian lain dari leher terluka, tegang, atau tidak 

berfungsi sebagaimana mestinya. Nyeri leher adalah masalah yang umum ditemukan. 

Dua dari tiga orang akan mengalaminya selama hidup. Leher manusia adalah struktur 

yang kompleks dan sangat rentan terhadap iritasi. Bahkan, 10% dari semua orang akan 

mengalami nyeri leher dalam 1 bulan. Potensi pembangkit nyeri termasuk tulang, otot, 
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ligament, sendi, dan diskus intervertebralis. Hampir setiap cedera atau proses penyakit 

pada struktur leher atau yang berdekatan akan menghasilkan spasme otot dan hilangnya 

gerak (Thompson et al., 2013).  

Sebuah studi menunjukkan prevalensi nyeri muskuloskeletal pada leher di 

masyarakat selama 1 tahun besarnya 40% dan prevalensi ini lebih tinggi pada wanita. 

Selama 1 tahun, prevalensi nyeri muskuloskelatal di daerah leher pada pekerja besarnya 

berkisar antara 6-76% dan wanita ternyata juga lebih tinggi dibandingkan pria. Di 

Kanada, sebanyak 54% dari total penduduk pernah mengalami nyeri di daerah leher 

dalam 6 bulan yang lalu. Pada perawat, prevalensi nyeri di daerah leher selama 1 tahun 

besarnya 45,8% (Samara, 2007).  

Diagnosis diferensial dari nyeri leher sangat luas. Sebagian besar gejala bersumber 

dari biomekanik, seperti nyeri leher aksial, whiplash-associated disorder (WAD), dan 

radikulopati. Suatu akar saraf mungkin diiritasi atau dikompresi oleh : 1. Penonjolan 

tulang atau osteofit yang tumbuh keluar melalui jalur saraf, 2. Penonjolan bagian dari 

diskus yang terletak di depan saraf, 3. Herniasi nukleus pulposus melalui bagian luar 

annulus, 4. Fraktur atau cedera yang menyebabkan fragmen tulang yang yang 

mempersempit atau menekan saluran saraf (Finkelstein, 2012). 

Sikap duduk dengan posisi yang salah sangat berbahaya bagi kesehatan dan 

mengurangi kenyamanan. Duduk dalam posisi statis dan sikap tubuh yang kurang 

ergonomis seperti duduk dalam posisi membungkuk (kurang dari 90 derajat) dapat 

memicu kerja otot yang kuat dan lama tanpa cukup pemulihan dan aliran darah ke otot 

terhambat. Sehingga mengakibatkan keluhan pegal pada bagian leher. Posisi duduk yang 

tepat adalah duduk dengan posisi punggung dan leher rapat ke sandaran kursi. Kursi 

sebaiknya cukup rendah agar kaki bisa menapak ke lantai agar lutut lebih tinggi dari paha. 

Posisi kepala menghadap ke depan tidak menunduk. Neckpain erat kaitannya dengan 
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pekerjaan sopir. karena aktivitas sehari- hari dihabiskan dalam posisi duduk dalam 

kondisi statik dan gerakan- gerakan yang sifatnya monoton serta dituntut selalu 

konsentrasi dalam mengendalikan kendaraan. Kondisi tersebut menyebabkan kelelahan 

dan otot- otot leher menjadi tegang, sehingga menyebabkan aliran darah ke otot leher 

yang mengangkut oksigen menjadi terhambat dan otot kekurangan oksigen yang 

berakibat timbulnya nyeri pada area leher (Santoso, 2008) 

Sindroma neckpain hampir selalu didahului dengan adanya rasa nyeri pada leher 

terutama pada saat melakukan aktifitas yang melibatkan sendi leher keadaan ini membuat 

penderita cenderung merasa ketakutan menggerakkan leher. Sindroma neckpain sangat 

kompleks jika ditinjau dari penyebab dan spesifikasi jaringan yang umum apabila struktur 

jaringan tubuh (muskuloskeletal) mengalami lesi, hampir selalu diikuti dengan kerusakan 

jaringan (Kuntoro, 2006). 

Peran fisioterapi dalam penanganan neckpain adalah mengatasi masalah nyeri dan 

spasme otot disekitar leher serta memberikan pengetahuan tentang agar kondisi tersebut 

tidak terjadi dan menghambat dalam melakukan aktifitas sehari – hari. 

 

B. Rumusan Masalah 

Apakah ada hubungan antara lama duduk mengemudikan bis dengan resiko 

terjadinya neckpain ? 

 

C. Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara lama duduk pengemudi 

bis saat mengemudi terhadap risiko terjadinya kondisi neckpain.  
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D. Manfaat 

1. Bagi Penulis 

Menambah pengetahuan serta keterampilan dalam penanganan kasus dengan 

melihat bagaimana riwayat perjalanan penyakit neckpain.  

2. Bagi Pembaca 

Dapat memberikan informasi tentang resiko terjadinya neckpain pada supir, 

yang diharapkan dapat menjadi pencegahan agar kondisi tersebut tidak sampai terjadi 

dan mengganggu aktivitas sehari – hari. 


