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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Tinjauan Pustaka 

Tabel 2. 1. Penelitian Terdahulu Yang Lebih Relevan 

No Judul Metode Hasil Kesimpulan 

1. The Effect 

of 

Smartphone 

Addiction 

on 

Childrens 

Cervical 

Posture and 

Range of 

Motion 

(Alonazi et 

al., 2019) 

Dua puluh empat 

anak laki-laki dan 

26 anak 

perempuan dibagi 

menjadi 2 

kelompok yaitu 

kelompok adiksi  

(skor> 32, n = 32) 

dan kelompok 

non adiksi (skor ≤ 

hingga 32, n = 

18). 

Craniovertebral 

Angle (CVA) 

dinilai 

menggunakan 

foto tampak 

samping, forward 

head posture 

(FHP) diukur 

menggunakan 

perangkat lunak 

ImageJ 64, dan 

ROM cervical di 

setiap arah diukur 

menggunakan 

perangkat 

cervical (CROM). 

Sebuah regresi 

berganda maju 

menunjukkan bahwa 

skor adiksi dan indeks 

massa tubuh (BMI) 

adalah prediktor 

signifikan CVA (R2 = 

0,31, p <0,001). Dua 

puluh tiga persen dari 

variabilitas CVA terkait 

dengan skor adiksi. 

Sebuah regresi logistik 

maju menunjukkan 

bahwa adiksi 

penggunaan 

smartphone dan BMI 

adalah prediktor yang 

signifikan untuk 

mengalami FHP, dan 

peserta yang adiksi 

lebih dari empat kali 

lebih mungkin untuk 

memiliki FHP daripada 

mereka yang tidak: 

Rasio Ganjil (OR) 

dengan interval 

kepercayaan 95% (CI) 

= 4,5 (1,2, 10,7), p = 

0,03. Penurunan yang 

signifikan ditemukan 

pada sudut cervical 

rata-rata pada anak laki-

laki yang adiksi versus 

non-adiksi (49,4 ± 6,7 

vs 55,5 ± 7,6, η2 = 0,5, 

p = 0,03) dan anak 

Anak-anak 

yang adiksi 

smartphone 

dapat 

mengembang

kan postur 

kebiasaan 

yang salah 

karena fleksi 

leher terus-

menerus ke 

bawah, yang 

dapat 

membuat 

mereka 

berisiko 

tinggi 

mengalami 

kelainan 

tulang 

belakang. 
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perempuan (47,3 ± 6,3 

vs 52,9 ± 6,1, η2 = 0,9, 

p = 0,02). ROM 

cervical yang secara 

signifikan lebih terbatas 

ditemukan di sebagian 

besar gerakan leher 

pada peserta yang 

adiksi dengan FHP 

dibandingkan dengan 

peserta tanpa FHP. 

2. The 

Relationshi

p between 

Smartphone 

Addiction 

and 

Forward 

Head 

Posture in 

Junior High 

School 

Students in 

North 

Denpasar 

(Wiguna et 

al., 2019) 

Siswa di SMP 

Negeri 2 

Denpasar dan 

SMP Negeri 4 

Denpasar dengan 

jumlah sampel 56 

yang diambil 

melalui simple 

random sampling. 

Variabel yang 

diteliti adalah 

kecanduan 

smartphone yang 

diukur 

menggunakan 

kuesioner 

Smartphone 

Addiction Scale, 

dan forward head 

posture diukur 

dengan mengukur 

sudut 

craniovertebral.  

 

Berdasarkan penelitian 

tersebut, kecanduan 

smartphone 

berhubungan dengan 

forward head posture. 

Hasil penelitian 

menunjukkan sebanyak 

45 sampel memiliki 

Smartphone Addiction 

(80,35%) sedangkan 

yang memiliki forward 

head posture sebanyak 

29 sampel (51,78%). 

 

Ketidaktahua

n bagaimana 

memilah dan 

memilih efek 

globalisasi, 

terutama 

penggunaan 

smartphone, 

yang dapat 

mengakibatk

an gangguan 

postur tubuh. 

Faktor yang 

dikenali 

faktor 

terjadinya 

forward head 

posture 

adalah 

kurangnya 

edukasi 

tentang posisi 

ergonomis 

saat 

menggunaka

n 

smartphone. 

Para orang 

tua 

disarankan 

untuk 

mengatur 

penggunaan 

smartphone 

yang tepat 
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untuk anak 

sedini 

mungkin. 

 

B. Tinjauan Teori 

1. Adiksi Smartphone 

a. Pengertian Adiksi  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti dari adiksi 

adalah kecanduan atau ketergantungan secara fisik maupun mental 

terhadap suatu zat. Adiksi diartikan dalam kamus sebagai kelainan 

fungsi tubuh yang disebabkan oleh racun makanan atau obat, kondisi 

patologis yang tidak dapat ditoleransi tanpa pemberian alkohol atau 

obat-obatan secara terus menerus dan status tidak mampu menilai atau 

membedakan secara rasional karena ide atau objek tertentu (Kwon et 

al., 2013). 

b. Pengertian Smartphone 

Smartphone adalah ponsel yang menjalankan banyak fungsi 

komputer, biasanya memiliki antarmuka layar sentuh, akses internet, 

dan sistem operasi yang mampu menjalankan aplikasi yang diunduh 

(Boumosleh & Jaalouk, 2017). 

c. Pengertian Adiksi Smartphone 

Adiksi smartphone didefinisikan sebagai penggunaan 

smartphone yang berlebihan, tidak terkendali, dan merusak dengan 

ketergantungan neurotik pada smartphone dan layanan terkaitnya, 
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yang kemudian mengarah ke keadaan diperbudak olehnya (Kee et al., 

2016). 

Saat ini, adiksi tidak hanya ditunjukkan oleh konsumsi obat-

obatan dan materi tetapi juga diterapkan pada perjudian, internet, game 

dan bahkan smartphone. Istilah adiksi pada smartphone, 

ketergantungan pada smartphone dan penggunaan smartphone secara 

kompulsif telah diciptakan untuk fenomena yang sama, yaitu 

menunjukkan kebahagiaan selama menggunakan smartphone dan 

meninggalkan aktivitas sehari-hari (Arthy et al., 2019). 

d. Gejala Adiksi Smartphone 

Gejala adiksi pada smartphone secara garis besar dapat 

diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu:  

1) Gangguan Psikososial:  

a) Gangguan tidur  

b) Gejala agresif atau depresi  

c) Putus sekolah  

d) Gangguan kepribadian antisosial  

2) Gangguan Fisiologis:  

a) Mata kering  

b) Carpal tunnel syndrome  

c) Gangguan musculosceletal 

d) Sakit kepala migrain 
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Diantaranya, gangguan musculosceletal terjadi terutama pada 

jari, leher, punggung dan bahu yang merupakan daerah yang terutama 

terlibat dalam penggunaan smartphone dalam waktu lama. Selain itu 

penggunaan media digital dalam waktu lama, termasuk smartphone, 

sering kali menyebabkan perubahan yang merusak pada postur kepala 

dan leher, membulatkan bahu dan mendorong kepala ke depan. Selain 

itu, peningkatan penggunaan smartphone dapat menyebabkan 

perubahan signifikan pada postur upper cervical (Kee et al., 2016). 

Sedikit diketahui tentang indikator dan prediktor penggunaan 

smartphone yang berlebihan atau membuat ketagihan, namun dalam 

penelitian Haug et al., (2015) menunjukkan bahwa perempuan 

melaporkan mereka menghabiskan lebih banyak waktu secara 

signifikan pada smartphone mereka per hari daripada laki-laki, dan 

bahwa mengirim pesan teks, mengirim email dan menggunakan situs 

media sosial adalah kegiatan yang paling memakan waktu. Meskipun 

aktivitas adiksi bervariasi menurut jenis kelamin, waktu yang 

dihabiskan di situs jejaring sosial, jumlah panggilan telepon yang 

dilakukan dan jumlah teks yang dikirim merupakan prediktor adiksi 

pada smartphone. 

e. Adiksi Smartphone pada Remaja 

Menurut WHO, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-

19 tahun, menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 tahun  

2014, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-18 tahun dan 
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menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) 

rentang usia remaja adalah 10-24 tahun dan belum menikah 

(Kemenkes RI, 2015). 

Secara spesifik, remaja adalah kelompok berisiko tinggi terhadap 

adiksi pada smartphone. Remaja sangat terikat dengan smartphone 

mereka, dan mereka menganggap smartphone sebagai diri kedua 

mereka. Banyak pengguna smartphone telah melaporkan bahwa 

mereka tidak akan dapat hidup tanpa smartphone. Secara 

perkembangan, remaja mengalami beberapa kali perubahan fisik dan 

psikologis. Sementara di satu sisi mereka bergantung pada orang tua 

dengan mengacu pada kehidupan dan identitas mereka, untuk 

membangun jati diri mereka sendiri. 

Selama perubahan tersebut, smartphone menjadi sangat 

diperlukan bagi para remaja. Mereka tertarik pada teknologi baru dan 

terbiasa dengan pengoperasian perangkat semacam itu dengan lebih 

mudah daripada orang dewasa. Remaja mengekspresikan 

pemikirannya dalam ruang online, berusaha mengikuti fashion, 

menggunakan berbagai macam aplikasi dan mencari hubungan serta 

dukungan emosional. Ketika karakteristik ini termasuk pencarian pada 

remaja, dikombinasikan dengan kompetensi mereka yang belum 

matang, mereka ditempatkan pada risiko tinggi adiksi terhadap 

smartphone (Cha & Seo, 2018). 
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f. Alat Ukur Adiksi pada Smartphone  

Tingkat adiksi pada smartphone diukur menggunakan 

Smartphone Addiction Scale Short Version (SAS-SV) terlepas dari jam 

sebenarnya yang dihabiskan. Kuesioner ini terdiri dari 10 item dengan 

menggunakan skala likert 5 poin, yang berskala dari 1: “sangat tidak 

setuju” dan 5: “sangat setuju”. Peserta ditetapkan sebagai 

adiksi/pecandu smartphone jika skor mereka lebih dari 32 pada 

kuesioner SAS-SV; jika tidak, mereka didefinisikan non-adiksi (skor ≤  

32) (Kwon et al., 2013). 

2. Forward Head Posture (FHP) 

a. Pengertian Forward Head Posture 

Karena meningkatnya popularitas perangkat media seperti 

smartphone dan komputer, sering kali pengguna menunjukkan postur 

yang salah. Forward Head Posture (FHP) adalah kebiasaan postur 

leher yang buruk yang diidentifikasi sebagai perpindahan kepala ke 

anterior dengan sudut craniovertebral kurang dari atau sama dengan 

50⁰ . Saat kepala bergerak ke depan, center of gravity (COG) juga 

bergeser dan akibatnya, menyebabkan tubuh bagian atas bergeser ke 

belakang dengan bahu merosot. Mempertahankan kepala dalam postur 

ke arah depan ini dengan jangka waktu yang lama telah dikaitkan 

dengan perkembangan gangguan musculosceletal lain seperti “upper 

crossed syndrome” yang mengarah pada penurunan lordosis pada 

lower cervical dan kifosis pada upper thoracic vertebra. Dalam jangka 
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panjang, hal ini dapat menyebabkan pemendekan otot yang melibatkan 

atlanto occipital (Ramalingam & Subramaniam, 2019). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 1. Lateral View Pada Kondisi Forward Head Posture 

(Koseki et al., 2019) 

Beberapa jenis masalah yang terkait dengan FHP adalah sakit 

kepala, ketidaknyamanan pada leher, ketegangan otot di leher dan 

bahu, ketidaknyamanan di punggung bagian tengah, nyeri dada, dan 

gangguan musculosceletal (Koseki et al., 2019). 

b. Etiologi pada Forward Head Posture 

Beberapa penyebab yang mengakibatkan forward head posture 

yaitu:  

1) Postur pada saat bekerja seperti kepala condong ke depan atau ke 

belakang untuk waktu yang lama 

2) Duduk dalam posisi bungkuk  

3) Postur duduk yang salah saat menggunakan komputer atau 

smartphone 

4) Pengaruh gravitasi seperti membungkuk  

5) Alignment ergonomic yang buruk 
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6) Postur yang rusak lainnya seperti postur pelvic dan postur 

lumbar spine 

7) Tidur dengan kepala terangkat terlalu tinggi 

8)  Postur tubuh yang buruk dipertahankan untuk waktu yang 

lama  

9) Kurangnya perkembangan kekuatan pada back muscle.  

Namun pada penelitian Ramalingam & Subramaniam (2019) 

menunjukkan bahwa komputer dan smartphone memiliki hubungan 

yang sangat  signifikan terkait pada faktor risiko forward head 

posture. 

c. Patofisiologi Forward Head Posture  

Saat menggunakan smartphone, pengguna cenderung 

memiringkan kepala dan leher mereka lebih ke depan daripada saat 

mereka melihat tayangan video tradisional. Dengan demikian, 

pengguna smartphone mempertahankan kesejajaran kepala dan leher 

yang tidak normal. Masalah yang paling umum pada penggunaan 

smartphone adalah forward head posture dan bahu yang membulat. 

Forward head posture membuat gerakan fleksi pada lower cervical 

vertebra dan hyper extensi pada upper cervical vertebra yang dapat 

menyebabkan nyeri leher serta menyebabkan penurunan pergerakan 

cervical vertebra dan perubahan fungsi otot leher.  

Forward head posture menggerakan pusat gravitasi tubuh ke 

depan, sehingga menyebabkan deformitas mekanis pada sendi dan 
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tulang belakang serta otot yang terlibat dalam kontrol postural. Otot 

fleksor leher bagian dalam pada vertebra cervical berperan penting 

dalam menstabilkan tulang belakang leher dan mengurangi lordosis 

leher selama gerakan leher. Forward head posture ditandai dengan 

penurunan otot fleksor bagian dalam yang terletak di kedua sisi dan 

peningkatan fleksi pada permukaan leher. Akibatnya mengurangi 

range of motion leher dan meningkatkan torsi tekuk otot fleksor leher 

permukaan (Ha & Sung, 2020). 

Selain itu, mempertahankan postur tubuh yang terus-menerus 

menyebabkan kerusakan ligament disekitar leher atau lumbal. Postur 

tubuh yang demikian disebabkan oleh kelelahan otot atau penurunan 

aktivitas fisik yang mengakibatkan peningkatan nyeri dan penyakit. 

Pada akhirnya, penggunaan smartphone yang berlebihan dapat 

menyebabkan pemeliharaan postur kepala yang bungkuk untuk waktu 

yang lama dan karenanya menimbulkan tekanan pada otot serta 

perubahan kerangka yang dapat menyebabkan hilangnya kurva 

berbentuk C pada tulang belakang leher dan mulai melengkung 

kedepan sebagai gantinya. Gangguan seperti itu dapat menyebabkan 

homeostasis, yang mengontrol suplai darah dan metabolit di otot, dan 

dapat menyebabkan nyeri yang signifikan dan hilangnya fungsi (Kong 

et al., 2017). 
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d. Kajian Biomekanik Forward Head Posture 

Teori The Janda Approach telah mengklarifikasikan beberapa 

pola yang diakibatkan karena postur tubuh yang tidak benar sehingga 

menimbulkan ketidakseimbangan yang akan menyebar ke seluruh 

sistem otot dengan cara yang dapat diprediksi. Salah satunya yang 

berkaitan dengan gangguan forward head posture adalah pola upper 

crossed syndrome. Upper crossed syndrome ditandai dengan 

tegangnya otot upper trapezius, levator scapula, sternokleidomastoid, 

dan pectoralis, serta melemahnya otot deep fleksor cervical, lower 

trapezius, dan serratus anterior (Page & Frank, 2007). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 2. Janda's Muscle Imbalance Syndromes 
 

Aktivitas otot upper trapezius meningkat lebih banyak pada 

forward head posture dibandingkan pada posisi anatomi yang benar, 

dan kebanyakan pasien mengeluhkan nyeri akibat penggunaan otot 

yang berlebihan. Kelelahan dan stres di leher dan bahu terjadi lebih 

mudah dengan penggunaan smartphone dibandingkan dengan 

komputer karena perangkat monitor kecil seperti smartphone dan 
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tablet menyebabkan orang melihat ke bawah dan lebih membungkuk 

dibandingkan dengan komputer. 

Penggunaan smartphone dalam posisi statis dan dengan lengan 

yang tidak didukung dapat menyebabkan kesejajaran leher dan bahu 

yang tidak normal. Karena smartphone memiliki monitor kecil yang 

biasanya dipegang ke bawah di dekat pangkuan, pengguna harus 

menundukkan kepala untuk melihat layar, meningkatkan aktivitas di 

leher, otot ekstensor membebani leher dan bahu, meningkatkan 

kelelahan otot, menurunkan kapasitas kerja, dan memengaruhi sistem 

musculoskeletal (Kim & Koo, 2016). 

Penggunaan smartphone dalam posisi duduk tampaknya 

menyebabkan lebih banyak pergeseran sudut kepala-leher daripada 

dalam posisi berdiri. Karena stabilitas postural dikaitkan dengan 

posisi kepala dan gerakan saat berdiri, karena fleksi atau ekstensi 

leher dalam postur tegak saat berdiri dapat mengubah stabilitas 

postural.  Oleh karena itu, saat smartphone digunakan dalam posisi 

berdiri, pengguna cenderung meminimalkan pergantian postur leher 

untuk menghindari ketidakstabilan postur tubuh (Eitivipart et al., 

2018). 

Pemeliharaan pada postur leher non-netral, seperti postur leher 

tertekuk adalah penyebab umum nyeri leher.  Gerakan kecil kepala 

ke arah depan pada bidang sagital akan meningkatkan beban pada 

struktur pendukung dan mengaktifkan otot leher. Beban tekan pada 
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cervical discus dalam posisi neck fleksi ke depan adalah 10 kg lebih 

besar daripada pada posisi leher tegak. Variasi biomekanik ini atau 

adanya nyeri leher dapat menyebabkan defisit proprioseptif di daerah 

cervical (Kim, 2015). 

e. Alat Ukur pada Forward Head Posture 

Pengukuran sudut FHP dilakukan dengan pemeriksaan pada 

Craniovertebralis Angle (CVA). Craniovertebralis Angle (CVA) 

didefinisikan sebagai sudut yang dibuat oleh perpotongan garis yang 

menghubungkan titik tengah tragus telinga ke kulit di atas procesus 

spinosus cervical 7 dan garis horizontal yang melewati procesus 

spinosus cervical 7 (Sikka et al., 2020). 

CVA dinilai menggunakan kamera digital, kamera ditempatkan 

1,5 m dari sisi kanan peserta untuk mengambil foto tampak lateral 

kepala dan leher peserta dalam posisi duduk. FHP yang dihasilkan 

ditentukan dengan menggunakan aplikasi untuk mengetahui derajat 

craniovertebral. CVA kurang dari atau sama dengan 50⁰  

didefinisikan sebagai FHP (Alonazi et al., 2019). 

CVA yang lebih rendah menunjukkan forward head posture 

yang lebih besar. Dalam penelitian Jung et al., (2016) subjek yang 

menggunakan smartphone lebih dari 4 jam per hari memiliki CVA 

yang lebih rendah. 
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Gambar 2. 3. Sudut Craniovertebral (Naik & Ingole, 2018)
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C. Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 4. Kerangka Berfikir 
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D. Kerangka Konsep 

 

 

 

Gambar 2. 5. Kerangka Konsep Penelitian 

 

E. Hipotesis 

Ada hubungan adiksi smartphone dengan forward head posture (FHP).
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