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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Berdasarkan data WHO (2012) penyebab terjadinya kesakitan dan 

kematian pada urutan kesepuluh yaitu faktor risiko pekerjaan. Faktor risiko 

pekerjaan menjadi salah satu penyebab beberapa gangguan penyakit otot 

rangka. Pada tahun 2012 memperkirakan prevalensi gangguan otot rangka 

mencapai hampir 60% dari semua penyakit akibat kerja, lokasi tersering pada 

bagian punggung bawah (Tana, 2013). Pada tahun 2012 World Health 

Organization (WHO) memperkirakan angka penyakit nyeri punggung bawah 

sekitar 60 - 80%. Di Inggris dan Amerika Serikat kasus ini telah mencapai 

proporsi endemik. Survei yang telah dilakukan di Inggris melaporkan bahwa 

17,3 juta orang pernah mengalami nyeri punggung dan sebanyak 1,1 juta 

orang mengalami kelumpuhan akibat nyeri punggung (Septiawan et al., 

2014). Di Indonesia pada tahun 2012 menunjukan prevalensi nyeri punggung 

18,2 % pada pria dan 13,6 % pada wanita. Sekitar 40,5 % penyakit yang 

diderita pekerja berhubungan dengan pekerjaannya (Septiawan et al., 2014). 

Ojek merupakan salah satu moda transportasi yang sangat akrab 

diberbagai kalangan masyarakat di Indonesia. Kemampuan moda transportasi 

ini yang lebih dinamis, menjadi alasan moda ini sangat digemari masyarakat 

untuk menjangkau kawasan yang jauh dari halte, terminal, atau transportasi 

publik lainnya. Sejak munculnya aplikasi mobile seperti Gojek dan dalam  
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kurun waktu singkat masuknya Grab dan Uber, konsumen ojek menjadi 

semakin tinggi meningkat. Dimulai dari sana ojek berevolusi bukan hanya 

sekedar mengantarkan penumpang tapi juga menjadi layanan pesan antar 

makanan, kirim barang, beli obat, beli pulsa, belanja tiket nonton dan 

kebutuhan lifestyle lainnya. 

Faktor penyebab pengemudi angkutan umum rentan mengalami 

gangguan nyeri punggung antara lain adalah umur dan posisi duduk. Keluhan 

dapat disebabkan karena durasi mengemudi antara 2 jam per hari dengan 

posisi duduk mengemudi yang statis dan dalam durasi yang lama sehingga 

mengakibatkan timbulnya rasa pegal dan kelelahan pada daerah punggung. 

Mengemudi dengan posisi duduk yang keliru akan menyebabkan kelelahan 

yang terlalu cepat, dikarenakan otot-otot punggung menjadi tegang, apabila 

dilakukan dalam waktu yang berulang-ulang akan menyebabkan nyeri 

sehingga dapat menyebabkan kelumpuhan. Hal ini menjadi faktor risiko 

keluhan nyeri punggung pada pengemudi yang sangat mengganggu 

kenyamanan dalam mengemudikan kendaraan (Laalah et al., 2014). 

Dalam Q.S Al-Jumu‟ah ayat 10 artinya: “Apabila telah ditunaikan 

salat, maka bertebaranlah kamu di bumi, dan carilah kunia Allah dan ingatlah 

Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”. Ayat ini bermakna bahwa 

kita sebagai muslim dianjurkan agar senantiasa disiplin dalam menunaikan 

ibadah wajib seperti salat, dan selalu giat berusaha atau bekerja sesuai dengan 

nilai-nilai Islam seperti bekerja keras dan belajar secara sungguh-sungguh. 
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Berdasarkan hasil pengamatan penulis Pangkalan Sedulur Ojek Online 

Menco Raya, ditemukan permasalahan yaitu terdapat nyeri punggung pada 

pengemudi yang disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah duduk 

berkendara dengan rentan waktu yang lama sehingga menimbulkan 

permasalahan nyeri punggung. Dari permasalah diatas maka perlu dilakukan 

penelitian tentang “Pengaruh Lama Berkendara Dengan Risiko Terjadinya 

Low Back Pain Pada Pengemudi Ojek Online di Pangkalan Sedulur Ojek 

Online Menco Raya”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Apakah ada hubungan lama berkendara dengan risiko terjadinya low 

back pain pada pengemudi ojek online di Pangkalan Sedulur Ojek Online 

Menco Raya? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui hubungan lama berkendara dengan risiko terjadinya 

low back pain pada pengemudi ojek online. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui adakah hubungan lama berkendara dengan risiko 

terjadinya low back pain pada pengemudi ojek online. 
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b. Membuktikan penelitian sebelumnya terkait adanya hubungan lama 

berkendara dengan resiko terjadinya low back pain pada pengemudi 

ojek online. 

    

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

a. Mendapat pengalaman meneliti. 

b. Meningkatkan pengetahuan khususnya tentang hubungan lama 

berkendara dengan resiko terjadinya low back pain pada pengemudi 

ojek online di Surakarta. 

2. Bagi Mayarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan 

terutama bidang kesehaan tentang hubungan lama berkendara dengan 

resiko terjadinya low back pain pada pengemudi ojek online di Surakarta. 

3. Bagi Institusi Pendidikan 

Dapat dijadikan sumber referensi atau bahan perbandingan bagi 

peningkatan kualitas materi perkuliahan bagi mahasiswa. 


