
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang  

Transportasi publik atau angkutan umum merupakan alat transportasi 

yang masih menjadi kebutuhan masyarakat. Hal ini dikarenakan harganya yang 

murah, efisien, dan mudah ditemukan. Beberapa contoh transportasi publik 

yang masih menjadi pilihan masyarakat dalam pemakaian jasa dan sarana 

trasnportasi darat antara lain angkutan kota, bus, taksi, metro mini, dan lain 

sebagainya (Susanto dan Danang, 2004).  

Beberapa sektor pekerjaan yang berisiko tinggi terkena gangguan 

muskuloskeletal seperti fasilitas kesehatan, transportasi, pertambangan, 

pengolahan makanan, dan pekerja konstruksi. Pekerja di bidang transportasi 

seperti sopir bus terpapar berbagai faktor risiko yang dapat menyebabkan 

masalah kesehatan. Masalah kesehatan yang timbul pada sopir bus diantaranya 

gangguan muskuloskeletal, masalah psikologis seperti kelelahan dan tegang, 

gangguan intestinal, dan gangguan tidur. Masalah - masalah tersebut berakibat 

pada performa mengemudi dari sopir bus (Lalit et al., 2015).   

Sopir bus yang berhenti di terminal Surakarta dapat dikategorikan 

menjadi sopir bus cepat dan sopir bus lambat. Sopir bus cepat menempuh 

perjalanan antar kota dan antar provinsi. Jam kerja dari sopir bus cepat lebih 

dari NAB yang ada dalam UU No 22 tahun 2009 yang selama 4 jam 

mengemudi, bahkan ada yang lebih dari 6 jam perjalanan sedangkan waktu 
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istirahat kurang mencukupi hanya 5-25 menit yang seharusnya dari 4 jam 

berkendara wajib istirahat selama 1 jam sesuai UU No 22 Tahun 2009.  

Pekerjaan dalam waktu lama dengan posisi yang tetap atau sama baik 

berdiri maupun duduk akan menyebabkan ketidak nyamanan. Sikap kerap 

berdiri dalam waktu lama akan membuat pekerja selalu berusaha 

menyeimbangkan posisi tubuhnya sehingga menyebabkan terjadinya beban 

kerja statis pada otot – otot punggung dan kaki. Kondisi tersebut juga 

menyebabkan mengumpulnya darah pada anggota tubuh bagian bawah. 

Sedangkan sikap kerja duduk dalam waktu lama tanpa adanya penyesuaian 

bisa menyebabkan melembeknya otot – otot perut, melengkungnya tulang 

belakang dan gangguan pada organ pernapasan dan pencernaan (Pangaribuan, 

2009). 

Permasalahan posisi duduk tubuh sopir bus yaitu akan mendapatkan 

masalah muskuloskeletal yang dipengaruhi oleh kondisi fisik dan mental sopir 

bus itu sendiri. Saat perjalanan berlangsung, sopir bus membutuhkan duduk 

dalam waktu yang lama saat mengemudi, posisi duduk dapat mendorong 

kearah ketidaknyamanan dan timbulnya penyakit yang dapat mengakibatkan 

kerugian besar melalui kesalahan kerja dan mengurangi efektifitas serta 

produktifitas kerja ( Klonizakis et al., 2010).  

Prevalensi nyeri muskuloskeletal di masyarakat selama 1 tahun 

besarnya 40% dan prevalensi nyeri muskuloskeletal pada pekerja besarnya 

berkisar antara 60-76% (Samara, 2009). Berdasarkan hasil Riset Kesehatan 

Dasar tahun 2013, angka prevalensi gangguan muskuloskeletal sesuai gejala 
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yang ada sebesar 24,7% (Kemenkes, 2014). Menurut Departemen Kesehatan 

RI tahun 2005, terdapat 40,5% pekerja di Indonesia mempunyai gangguan 

kesehatan yang berhubungan dengan pekerja diantaranya adalah gangguan 

muskuloskeletal sebanyak 16%, gangguan kardiovaskular, kulit 1,3% dan 

gangguan THT 1%.   

Berdasarkan survei pendahuluan dari 20 sopir bus yang ada di Terminal 

Tirtonadi Surakarta baik sopir bus AKAP maupun sopir bus AKDP dengan 

menggunakan Nordic Body Map, diperoleh data sopir bus dengan durasi duduk 

selama 4 jam untuk waktu istirahat kurang dari 1 jam sebanyak 12 (55%) sopir 

bus mengalami gangguan muskuloskeletal yaitu nyeri pada leher, lengan, 

tangan, punggung, paha, lutut, hingga pergelangan kaki. Berdasarkan latar 

belakang di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait hubungan 

antara durasi duduk saat mengemudi dengan gangguan muskuloskeletal pada 

sopir bus di Terminal Tirtonadi Surakarta. 

 

B. Rumusan Masalah  

Apakah ada hubungan antara durasi duduk saat mengemudi dengan 

gangguan muskuloskeletal pada sopir bus di Terminal Tirtonadi Surakarta? 

 

C. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan umum 

Mengetahui hubungan antara durasi duduk saat mengemudi dengan 

gangguan muskuloskeletal pada sopir bus di Terminal Tirtonadi Surakarta. 
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2. Tujuan khusus  

a. Mendeskripsikan karakteristik sopir bus di Terminal Tirtonadi 

Surakarta.  

b. Mendiskripsikan durasi duduk saat mengemudi pada sopir bus di 

Terminal Tirtonadi Surakarta. 

c. Mendeskripsikan keluhan muskuloskeletal sopir bus di Terminal 

Tirtonadi Surakarta. 

d. Menganalisis hubungan durasi duduk saat mengemudi dengan 

gangguan muskuloskeletal pada sopir bus Terminal Tirtonadi Surakarta. 

 

D. Manfaat penelitian  

1. Bagi sopir bus 

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi tentang durasi duduk saat 

mengemudi dengan gangguan muskuloskeletal. 

2. Bagi Instansi Kesehatan 

Hasil penelitian ini dapat menjadi kajian evaluasi mengenai kesehatan 

masyarakat berkaitan hubungan durasi duduk saat mengemudi dengan 

gangguan muskuloskeletal sopir pada saat mengemudi. 

3. Bagi Peneliti Lain  

Memberikan informasi dan data dasar untuk penelitian selanjutnya tentang 

gangguan sistem muskuloskeletal pada pengemudi kendaraan.  

 

 


