
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Transportasi merupakan komponen utama dalam sistem 

kehidupan masyarakat. Peningkatan kepadatan penduduk akan 

memiliki pengaruh signifikan terhadap kemampuan transportasi 

melayani kebutuhan masyarakat. Transportasi publik atau angkutan 

umum merupakan alat transportasi yang masih menjadi kebutuhan 

masyarakat. Beberapa transportasi publik yang masih menjadi pilihan 

masyarakat dalam pemakaian jasa dan sarana transportasi darat antara 

lain angkutan kota atau angkot, bus, taksi, metro mini dan lain 

sebagainya ( Susanto, 2004). 

Alat transportasi seperti bus merupakan salah satu sektor 

teknologi  transportasi yang terus mengalami perkembangan. Hal ini 

dapat dilihat dari jumlah dan jenis kendaraan yang semakin banyak dan 

arus lalu lintas yang semakin padat. Inovasi dalam bidang ini berjalan 

terus-menerus seiring dengan kebutuhan manusia akan daya jangkau 

dan jelajah yang semakin besar. Akan tetapi di sisi lain, apabila  tidak 

ditangani dengan baik teknologi ini dapat berubah menjadi faktor 

penyebab terjadinya penyakit akibat kerja dan kecelakaan akibat kerja 

(Wibowo, 2011). 
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Penyakit akibat kerja merupakan suatu penyakit yang diderita 

pekerja dalam hubungan dengan pekerjaan, baik faktor risiko karena 

kondisi tempat kerja, peralatan kerja, material yang dipakai, proses 

produksi, cara kerja, limbah, perusahaan dan hasil produksi (Buchari, 

2007). Salah satu penyakit akibat kerja yang menjadi masalah 

kesehatan umum terjadi di dunia dan mempengaruhi hampir seluruh 

populasi adalah low back pain. Salah satu penyakit yang berhubungan 

dengan gangguan muskoloskeletal adalah low back pain (LBP) atau 

yang biasa orang awam kenal dengan nyeri punggung bawah (NPB). 

Pekerjaan yang berisiko mengalami LBP salah satunya adalah 

pengemudi bus.  

Pengemudi bus diketahui memiliki risiko yang tinggi untuk 

mengalami LBP karena duduk yang terlalu lama dan vibrasi dari mesin 

kendaraan. Selain itu, kondisi kabin kemudi yang sempit tidak 

memungkinkan bagi pengemudi untuk menggerakkan anggota 

tubuhnya secara leluasa. Getaran atau vibrasi ini memapari seluruh 

tubuh pekerja terutama pada sopir yang sering disebut whole body 

vibration. Whole body vibration dapat menyebabkan efek fisiologis 

seperti mempengaruhi peredaran darah, gangguan saraf, menurunkan 

ketajaman penglihatan, kelainan pada otot, dan tulang (Kenyon & 

Kenyon, 2007).  

Bekerja  dalam  keadaan  menahan rasa  sakit  dapat  

menyebabkan ketidaknyamanan  dalam  bekerja sehingga  risiko  untuk  
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terjadinya kecelakaan  kerja  akan  muncul. Satu  orang  sopir bus 

bertanggungjawab  terhadap keselamatan  puluhan  penumpang yang  

diangkutnya (Marwati, 2008). Secara teknis sopir adalah orang-orang 

yang terlibat langsung dalam arus berlalu lintas (Marwati, 2008).  

Berdasarkan  studi  yang  dilakukan secara  klinik,  

biomekanika,  fisiologi,  dan epidemiologi,  didapatkan  kesimpulan  

bahwa terdapat tiga faktor besar yang menyebabkan terjadinya  LBP  

akibat  pekerjaan  yaitu  faktor pekerjaan  (work  factors)  dalam  hal  

ini termasuk  faktor  risiko  tempat  kerja  seperti sikap tubuh, posisi 

tubuh, desain tempat kerja, repetisi,  lama  kerja,  pekerjaan  statis,  dan 

pekerjaan yang memaksakan tenaga. Selain itu, terdapat  faktor  

individu  (personal  factors) seperti  masa  kerja,  usia,  jenis  kelamin,  

posisi kerja,  kebiasaan  merokok  dan  obesitas  dan faktor  lingkungan  

seperti  getaran  dan temperatur ekstrem.  

Menurut Alperofitch dkk, (2010) dalam Farras (2015) 

mengemukakan bahwa sopir bus diketahui memiliki risiko yang tinggi 

untuk  mengalami nyeri punggung  bawah  karena  duduk  yang  terlalu  

lama  dan  vibrasi  dari  mesin kendaraan  bermotor.  Selain  itu,  

kondisi  kabin  kemudi  yang  sempit  tidak memungkinkan bagi  sopir 

bus  untuk menggerakkan anggota tubuhnya secara leluasa. Studi  

prevalensi mengenai  nyeri punggung bawah  pada sopir bus, sopir truk, 

dan pekerja yang duduk menetap terindikasi sekitar 81% di  Amerika  

dan  49%  di  Swedia  mengalami  nyeri  punggung  bawah  selama 
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waktu kerjanya. Nyeri punggung bawah  adalah permasalahan 

kesehatan yang umum dimana 50%-70% orang  memiliki  

kemungkinan mengalami nyeri punggung bawah selama hidupnya.  

Penelitian yang dilakukan Nahar (2012) menjelaskan  prevalensi   nyeri  

punggung   bawah  pada  sopir  bus  di  Kota Dhaka  Banglasdesh  

sebesar  78%. Di  Indonesia  penelitian  serupa telah dilakukan oleh 

Hariyono (2011) menjelaskan prevalensi  nyeri punggung bawah  pada  

sopir  bus  angkutan  kota  di  Kota  Wonosobo  sebesar  54,5%. 

Gangguan  kesehatan  pada punggung  bagian  bawah  sangat 

mempengaruhi  kinerja  dan kesejahteraan  pekerja  dan  jika  terus 

menerus  dibiarkan  akan  menyebabkan kecacatan (Duthey, 2013).  

Berdasarkan data  National  Safety  Council menyatakan bahwa 

penyakit akibat kerja tertinggi  adalah  nyeri  punggung  bawah dengan  

persentase  22%  dari  1.700.000 kasus  yang  ada (Waters,  et  al,  1996 

dalam  Tarwaka,  2015).   

Terminal Bus  Tirtonadi merupakan Terminal bertipe A yang 

memiliki luas 5 hektar dan mampu menampung 2000 kendaraan bus, 

terminal ini dibagi menjadi 4 zona yaitu untuk penumpang bertiket, 

zona penumpang belum bertiket, zona perpindahan penumpang, dan 

zona pengendapan kendaraan. Berdasarkan studi pendahuluan kepada 

20 sopir antar kota antar provinsi (AKAP), hasil wawancara mengenai 

keluhan low back pain (LBP) diketahui 10 (50%) responden 

mengeluhkan low back pain. Keluhan low back pain yang dirasakan 
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para sopir adalah  nyeri punggung bawah dan kaku pada saat 

melakukan aktivitas pekerjaan maupun sesudah melakukan aktivitas. 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti ingin meneliti lebih lanjut 

mengenai hubungan  antara getaran dengan keluhan low back bain pada 

sopir bus di Terminal Tirtonadi. 

B. Rumusan Masalah 

Apakah ada hubungan antara getaran bus dengan keluhan low back 

pain pada sopir bus di Terminal Tirtonadi Surakarta. 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan getaran bus dengan gangguan low back pain 

sopir bus di terminal Tirtonadi. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mendiskripsikan  karakteristik sopir bus di terminal Tirtonadi. 

b. Mendiskripsikan getaran bus di terminal Tirtonadi. 

c. Mendeskripsikan keluhan low back pain sopir bus di terminal 

Tirtonadi. 

d. Menganalisis hubungan  tingkat getaran bus dengan keluhan low 

back pain pada sopir bus terminal Tirtonadi. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Sopir  Bus 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang 

hubungan getaran pada bus dengan low back pain. 
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2. Bagi Instansi Kesehatan 

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan informasi dan kajian 

evaluasi mengenai kesehatan masyarakat yang  berkaitan dengan 

hubungan getaran terhadap  keluhan low back pain sopir pada saat 

mengemudi.  

3. Bagi Peneliti Lain 

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan informasi dan data 

dasar untuk penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

  


