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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Kondisi pandemi virus COVID-19 membuat banyak kegiatan sehari-hari 

berubah, dari himbauan 3M (memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 

atau physical distancing). Sampai saat ini per 19 Oktober 2020 sudah ada 365.240 

kasus yang terkonfirmasi positif COVID-19 dengan pertambahan per hari ini 

sebanyak +3.373 kasus. Melihat tren grafik kasus positif yang fluktuatif dan tidak 

kunjung turun, memberikan berbagai dampak dalam berbagai bidang sektor dari 

ekonomi,sosial dan termasuk pendidikan (Kemenkes RI, 2020). 

Dampak dari kondisi pandemi yang tidak kunjung selesai mengharuskan kita 

melakukan kegiatan sehari-hari dengan cara normal yang baru dengan mengikuti 

protokol kesehatan, hal tersebut termasuk dalam dunia pendidikan. Kegiatan 

belajar mengajar kemudian dialihkan menjadi daring terutama daerah yang 

termasuk kedalam zona merah sesuai himbauan pemerintah (Siahaan, 2020).  

Dalam memenuhi kegiatan pembelajaran daring tentunya pelajar termasuk 

mahasiswa akan menggunakan gawai atau laptopnya sebagai media pembelajaran, 

tidak heran pihak universitas dan pemerintah sampai menyediakan anggaran dana 

untuk kuota mahasiwa guna menunjang kegiatan pembelajaran. Internet user pada 

2020 itu sebanyak 175,5 juta mengalami kenaikan 25 juta atau 17 persen 

dibandingkan tahun sebelumnya pada 2019 (Maharani, 2020).  

Sering kali banyak pelajar atau mahasiswa yang menggunakan laptop dalam 

kegiatan pembelajaran baik dalam kelas atau pengerjaan tugas yang dilakukan. 

Hal tersebut tidak mungkin dihindari bahkan sebelum terjadi pandemi, namun 
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semakin meningkat sejalan dengan pembelajaran daring sehingga durasi 

penggunaan gawai atau laptop sehari-hari tentunya semakin lama dari biasanya. 

Dalam perkuliahan tentunya penggunaan laptop hampir menjadi kebutuhan yang 

tidak dapat dihindari, Lamanya durasi penggunaan laptop tentunya memiliki 

dampak terhadap kesehatan penggunanya sendiri.  Salah satu akibat penggunaan 

laptop yang berlebihan adalah munculnya masalah Musculoskeletal Disorder 

(MSDs) yang paling sering muncul khususnya pada orang dewasa adalah nyeri 

leher atau neck pain. Kondisi ini merupakan masalah umum dengan dua pertiga 

populasi mengalami nyeri leher pada suatu saat dalam kehidupan. Setiap 

tahunnya, diperkirakan sekitar 16,6% populasi dewasa mengeluh rasa tidak 

nyaman di leher, bahkan 0,6% akan berlanjut kearah berat (Nadhifah et al., 2019).  

Nyeri leher yaitu salah satu kondisi muskuloskeletal yang paling umum dan 

menyakitkan (Tsakitzidis et al., 2013). Keluhan nyeri leher merupakan hal yang 

sering dialami oleh kebanyakan orang, ditambah postur tubuh yang tidak 

ergonomis tentunya akan menambah beban pada leher. Nyeri dan kerusakan leher 

sering terjadi. Diperkirakan bahwa 22% sampai 70% dari populasi akan 

mengalami sakit leher beberapa waktu dalam hidup mereka dengan peningkatan 

nyerinya seiring bertambah usia (Blanpied et al., 2017).  

Prevalensi nyeri leher pada usia remaja yaitu sekitar 16,7% hingga 75,1%. 

Kondisi ini memiliki etiologi yang kompleks, termasuk sejumlah faktor: 

ergonomis (aktivitas fisik yang berat, pembebanan berlebih, postur tubuh yang 

tidak memadai dan gerakan berulang), individu (usia, indeks massa tubuh, riwayat 

nyeri musculoskeletal dan genetik), perilaku (merokok dan tingkat aktivitas fisik), 
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dan psikososial (pekerjaan kepuasan, tingkat stres, kecemasan, dan depresi). 

(Genebra et al., 2017).  

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya nyeri leher pada penguna laptop 

umumnya karena pengguna tidak memperhatikan ergonomi yang baik saat 

menggunakan laptop, serta durasi yang lama dan terus menerus yang pada 

akhirnya menyebabkan ketegangan otot-otot sekitar leher dan pundak sehingga 

kemudian berkelanjutan menjadi nyeri leher atau neck pain. Nyeri leher 

menempati penyebab kecacatan keempat paling umum di Amerika Serikat, 

Karena banyak orang yang tidak meyadari dampak dari posisi tubuh yang salah 

selama menggunakan laptop, karena perubahan postur tubuh adalah hal yang 

terjadi secara perlahan-lahan. Untuk mecegah hal tersebut terjadi artinya kita 

harus meningkatkan kesadaran dan pengetahuan posisi yang baik saat 

mengoprasikan laptop (Cohen & Hooten, 2017). 

Janganlah menyerah dan tetap optimis dalam menghadapi cobaan dalam hidup 

salah satunya yaitu penyakit, untuk itu sebagai hambanya kita perlu berbaik 

sangka terhadap apapun yang terjadi. Dalam QS. Asy Syu‟araa (26) : 80  

 َوإَِذا َمِرْضُت فَُهَى يَْشفِينِ 

 „Dan apabila aku sakit, Dialah Yang menyembuhkan aku‟. Ayat ini 

menjelaskan bahwa Allah yang menyembuhkan manusia apabila ia sakit. Allah 

berkuasa menyembuhkan penyakit apa saja yang diderita oleh seseorang. 

Meskipun begitu, manusia juga harus mencari tahu cara untuk memperoleh 

kesembuhan itu. Imam Jamaluddin al-Qasimi dalam tafsirnya menguraikan bahwa 
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ayat ini menggambarkan tata susila seorang hamba Allah kepada Khaliknya. 

Sebab penyakit itu kadang-kadang akibat dari perbuatan manusia sendiri, seperti 

disebabkan oleh pelanggaran terhadap norma–norma kesehatan, atau pola hidup 

sehari-hari, maka serangan penyakit terhadap tubuh tidak dapat dielakkan. 

Sebaliknya yang berhak menyembuhkan penyakit adalah Allah semata. Bila orang 

sakit merasakan yang demikian waktu ia menderita sakit, maka ia akan 

menghayati benar nikmat-nikmat Allah setelah ia sembuh dari penyakit tersebut. 

Kenyataan memang membuktikan, kebanyakan manusia terserang penyakit 

disebabkan kurang memperhatikan norma–norma kesehatan yang berlaku (Al-

Qasimi, 2020) 

Studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti melalui wawancara kepada 10 

mahasiswa yang mengalami pembelajaran secara daring menjelaskan, bahwa 

selama pembelajaran daring menggunakan perangkat laptop yang dilaksanakan 

sejak bulan maret membuat mereka mengeluhkan gangguan muskuloskeletal 

seperti tegang kaku atau berat pada leher. 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan diatas, penulis ingin 

membahas lebih lanjut terkait dengan “Hubungan Durasi dan Posisi 

Penggunaan Laptop Saat Perkuliahan Daring Terhadap Keluhan Nyeri 

Leher Pada Mahasiswa Farmasi Universitas Setia Budi” 

https://risalahmuslim.id/kamus/norma
https://risalahmuslim.id/kamus/norma
https://risalahmuslim.id/kamus/norma
https://risalahmuslim.id/kamus/norma
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B. Rumusan masalah 

Apakah ada hubungan antara durasi dan posisi penggunaan laptop saat 

perkuliahan daring terhadap keluhan nyeri leher pada mahasiswa Farmasi 

Universitas Setia Budi? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui hubungan antara durasi dan posisi penggunaan laptop 

saat perkuliahan daring terhadap keluhan nyeri leher pada mahasiswa Farmasi 

Universitas Setia Budi 

2. Tujuan Khusus 

a. Menganalisis apakah ada hubungan durasi penggunaan laptop terhadap 

resiko nyeri leher pada mahasiswa Farmasi Universitas Setia Budi 

b. Menganalisis apakah ada hubungan posisi penggunaan laptop terhadap 

resiko nyeri leher pada mahasiswa Farmasi Universitas Setia Budi 

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis 

a. Menambah pemahaman tentang hubungan lama penggunaan laptop 

terhadap keluhan nyeri leher pada mahasiswa Farmasi Universitas Setia 

Budi 

b. Menambah informasi yang berhubungan dengan faktor penyebab nyeri 

leher 
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2. Manfaat Praktis 

a. Memberikan informasi terbaru tentang hubungan lama penggunaan laptop 

terhadap keluhan nyeri leher pada mahasiswa Fisioterapi.  

b. Memberikan wawasan baru pada dunia kesehatan umumnya dan 

Fisioterapi khususnya.  

c. Memberikan pengetahuan bagaimana hubungan lama penggunaan laptop 

terhadap keluhan nyeri leher pada mahasiswa Farmasi Universitas Setia 

Budi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


