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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Sopir adalah pekerjaan mengemudi kendaraan yang membutuhkan 

konsentrasi tinggi karena memerlukan koordinasi yang cepat dan tepat antara 

mata, tangan, kaki, dan otak. Sehingga mengemudi merupakan suatu pekerjaan 

yang sangat berisiko tinggi mengalami kelelahan dan berbagai gangguan 

kesehatan lainnya (Yogisutanti dkk, 2013).  

Sopir bus dalam menjalankan pekerjaannya mendapati beberapa resiko 

antara lain kecelakaan lalu lintas, terpapar polusi udara, ketegangan pada otot 

bagian pungung serta low back pain. Sopir bus duduk statis selama kurang lebih 

9-12 jam dalam sehari. Hal ini dapat menimbulkan permasalahan kesehatan pada 

sopir bus, Salah satunya low back pain. Melakukan aktivitas dengan posisi 

duduk yang monoton lebih dari 2 jam dalam sehari, dalam sehari pula 

meningkatkan resiko timbulnya nyeri punggung (Rachmawati, 2008). 

Low back pain merupakan nyeri punggung bawah lokal maupun 

radikular yang disebabkan oleh gangguan musculoskeletal tanpa disertai dengan 

gangguan neurologis. Low back pain merupakan satu dari sekian banyak 

gangguan musculosceletal yang disebabkan oleh aktivitas tubuh yang kurang 

baik sehingga terjadi ketegangan pada otot punggung (Maher dkk, 2002). Low 

back pain dapat menurunkan produktivitas manusia dan pernah dialami oleh 

50% - 80% penduduk negara industri, dimana persentasenya meningkat sesuai 

pertumbuhan usia dan menghilangkan jam kerja yang sangat banyak. Kejadian 

low back pain tidak mengakibatkan kecacatan tapi menyebabkan gangguan 

fungsional (Gatam, 2006). 
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Fisioterapi dalam hal ini memegang peranan untuk mengembalikan dan 

mengatasi problematik fisik berupa nyeri gerak dan adanya keterbatasan lingkup 

gerak sendi. Banyak penanganan yang berkonsentrasi pada penyembuhan low 

back pain diantaranya Penggunaan back exercise, Mc kenzie exercise, 

melakukan core stability, kinesiotapping, dan pemberian terapi TENS.  

Back exercise merupakan salah satu modalitas fisioterapi yakni berupa 

terapi latihan untuk memperkuat otot-otot perut dan otot-otot punggung sehingga 

tubuh dalam keadaan tegak secara fisiologis. Peningkatan kekuatan otot juga 

mempunyai efek peningkatan daya tahan tubuh terhadap perubahan gerakan atau 

pembebanan secara statis dan dinamis sehingga dengan adanya perbaikan postur 

tersebut juga akan mengurangi nyeri pada penderita low back pain. 

Dari hasil penelitian sebelumnya oleh Suharto (2008) di Makassar 

terhadap 20 responden pegawai kantor pelayanan pajak, melaporkan adanya 

pengaruh antara Back exercises terhadap penurunan nyeri pinggang bawah pada 

pegawai kantor pelayanan pajak. Yang mana para karyawan keluhan nyeri 

pinggang bawah yang sebelumnya jumlah keluhan nyeri sedang berjumlah 17 

orang atau 85% dan nyeri berat 3 orang atau 15%. Setelah diberikan perlakuan 

Back exercises berubah menjadi cukup nyeri 16 orang atau 80% dan nyeri 

sedang 4 orang atau 20%. 

Mc.kenzie exercise adalah salah satu program perawatan konservatif 

yang paling popular untuk tulang belakang , Teknik ini merupakan metode untuk 

diagnosis dan pengobatan yang didasarkan pada pola pergerakan tulang 

belakang. Bentuk latihan pasif  manipulasi tulang belakang yang mana pasien 

menghasilkan gerakan, posisi, dan kekuatan. Rentang siklik latihan gerak atau 

biasanya dalam gerak pasif ekstensi adalah landasan dari program mc.kenzie, 
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latihan ini berulang-ulang memusatkan rasa sakit dan beberapa postur mencegah 

akhir rentang stress, kemudian latihan lumbar flexi dapat ditambahkan ketika 

tulang belakang pasien telah bergerak penuh (Brotzman, 2003).  

Mc.Kenzie exercise bertujuan untuk mengurangi nyeri dan jika 

memungkinkan, latihan ini dapat mengembalikan fungsi normal yaitu 

mendapatkan kembali mobilitas maksimal dari punggung bawah atau pergerakan 

maksimal yang seharusnya dapat dilakukan (Mc.Kenzie, 2000). 

Dari penelitian sebelumnya berhubung jumlah subyek pada masing-

masing kelompok penelitian < 30 orang. Menunjukkan ada beda pengaruh yang 

lebih efektif, terhadap penurunan nyeri penderita NPB. Hal ini ditunjukkan nilai 

selisih rata-rata yaitu kelompok program back school sebesar 14,29. Sedangkan 

nilai selisih rata-rata pada kelompok Mc Kenzie bernilai 24. Jadi terdapat adanya 

perbedaan hasil yang signifikan antara program back to school dan Mc kenzie 

exercise. 

Berdasarkan penelitian pendahuluan yang telah dilakukan peneliti pada 

60 sopir bus di terminal landungsari, yang memiliki jam kerja yang sama dan 

memiliki posisi duduk yang beresiko mengalami low back pain. Berdasar 

permasalahan tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang efektifitas 

penggunaan back exercise dan Mc.kenzie exercise terhadap penurunan nyeri 

karena low back pain pada sopir bus umum di terminal landungsari. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh back exercise dalam penurunan nyeri low back 

pain pada supir bus? 

2. Bagaimana pengaruh Mc kenzie exercise dalam penurunan nyeri low 

back pain pada supir bus? 
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3. Apakah ada perbedaan yang signifikan dalam pengurangan nyeri antara 

pemaberian back exercise dan pemberian Mc kenzie exercise dalam 

penurunan nyeri low back pain pada sopir bus? 

C. Tujuan 

1. Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui beda pengaruh antara 

pemberian back exercise dan Mc kenzie exercise  terhadap penurunan 

nyeri pada kasus Low back pain terhadap sopir bus.  

2. Tujuan Khusus 

a. Membandingan nyeri antara sebelum dan sesudah  diberikan 

intervensi pemberian back exercise. 

b. Membandingan nyeri antara sebelum dan sesudah  diberikan 

intervensi Mc.kenzie exercise. 

c. Menganalisis efektifitas Pengunaan back exercise dan Mc.kenzie 

exercise terhadap penurunan nyeri antara sebelum dan sesudah 

intervensi. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini dapat dikemukakan menjadi dua sisi : 

1. Manfaat bagi peneliti 

penelitian ini sebagai informasi ilmiah serta menambah pengetahuan tentang 

perbedaan pengaruh back exercise dan Mc kenzie exercise terhadap 

penurunan nyeri dan peningkatan lingkup gerak sendi kasus LBP pada  sopir 

bus. 
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2. Manfaat bagi lokasi penelitian 

Penelitian ini sebagai informasi pada lingkungan terkait dengan penanganan 

terhadap low back pain,sehingga dapat ,mengurangi populasi 

sopir bus dengan low back pain. 

3. Bagi institusi pendidikan 

a. Dapat menjadi pertimbangan untuk diterapkan dalam dunia 

pendidikan,pada lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia sebagai 

solusi atas permasalahan yang ada. 

b. Dapat dijadikan informasi dalam menyusun kebijakan dan strategi 

program-program kesehatan terutama yang berhubungan dengan low 

back pain.  

E. Keaslian Penelitian 

Pada penelitian ini digunakan dua terapi yakni penggunaan kinesio taping dan mc 

kenzie exercise untuk penurunan nyeri pada dua kelompok dengan kasus low back 

pain.Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang pernah dilakukan 

adalah sebagai berikut : 

1. Andry Saddam,dkk, 2012, Pengaruh back exercise terhadap tingkat nyeri 

punggung bawah Pada pekerja industry di PT Dewhirst meanswear Indonesi

a yang dilakukan mulai Maret sampai Juli 2012. Jenis penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah quasi eksperimen dengan disaign 

adalah prates dan postes Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan 

yang bekerja di Departemen Production dan beraktivitas dengan posisi  

duduk yaitu 679 orang dengan 1047 kasus selama Januari-Mei2012. Sample 

yang diambil sebanyak 60 orang dengan menggunakan metode  proprosive 
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sampling inklusi dan eksklusi. Selanjutnya pada sample diberikan terapi 

berupa back exercise. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang  

dilakukan peneliti adalah, peneliti sebelumnya menggunakan sample buruh  

pabrik sedang peneliti menggunakan sample sopir bus bagong, penelitian  

sebelumnya menggunakan exercise berupa back exercise sedangkan peneliti 

mengggunakan back exercise. 

2. Amalia,dkk, 2015, The effectiveness of the mc. Kenzie extension method 

On the low back pain in elderly, penelitian dilakukan selama februari –

 Juni 2015 Resident Home di Hisosu Binjai, Sumatera Utara. Sampel peneliti

an ini direkrut dengan sampel berturutturut sebanyak 28 orang.  

Dengan menggunakan jenis penelitian quasi experiment with the pre  post 

test group approach. Penelitian ini menggunakan mc kenzie exercise dalam 

penelitiannya. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis  

adalah, penelitian sebelumnya mengunakan sample berupa karyawan  dari 

resident home sedangkan peneliti menggunakan sample sopir bus PO 

Bagong, penelitian sebelumnya menggunakan mc kenzie exercise sedang 

penulis menggunakan mc kenzie dan back exercise. 

3. Fahmi, 2015, Gambaran kelelahan dan keluhan musculoskeletal pada 

pengemudi bus malam jarak jauh PO. Restu Mulya. Dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan jenis penelitian observasional deskribtif dengan desain 

studi cross sectional.Pengumpulan data dengan menggunakan kuisioner pada 

12 supir bus PO. Restu Mulya pada bulan April hingga Mei 2015. Kuisioner 

yang diberikan berupa kuisioner kelelaha dan keluhan kelelahan.Hasil yang 

diperoleh dari penelitian tersebut berupa: 11 responden mengeluh sakit pada 

bokong, 9 responden sakit pada punggung, 7 responden sakit pada betis 
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kanan, 5 responden sakit pada betis kiri, 6 responden sakit pada leher, dan 7 

responden sakit pada leher bagian bawah. Perbedaan penelitian dengan 

penelitian penulis adalah, responden yang digunakan berupa sopir bus  

PO. Restu Mulya sedangkan penulis menggunakan responden sopir dari  

PO. Bagong. Penelitian tersebut berfokus pada keluhan pada sopir bus 

sedangkan, penelitian penulis berfokus pada penurunan nyeri pada sopir bus 

dengan low back pain. 

4. Penelitian hadyan, 2015,  Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kejadian 

Low Back Pain pada Pengemudi Transportasi Publik.Nugroho,2013, 

Pengaruh kinesio taping dan core stability terhadap penurunan nyeri dan 

peningkatan lingkup gerak sendi kasus nyeri punggung bawah (NBP). 

Penelitian ini dilakukan di Desa Janti, kecamatan Polanharjo Kabupaten 

Klaten,pada 19 April 2013 sampai 14 juni 2013.Penelitian terhadap 24 orang 

pekerja penenun lidi dengan nyeri pungung bawah,dengan usia diatas 26 

Tahun dan hanya bekerja sebagai penenun lidi.populasi dibagi menjadi 2 

kelompok 12 orang mendapat modalitas kinesio tapping dan 12 orang 

mendapat modalitas core stability.peneliti menggunakan kuisioner dalam 

pengumpulan data dan bentuk penelitian berupa quasi eksperimental dengan 

memberikan posttest dan pretest. Kesimpulan dari penelitian tersebut sebagai 

berikut:Ada perbedaan pengaruh kinesio taping dan core stability terhadap 

penurunan nyeri dan peningkatan lingkup gerak sendi kasus NPB. Perbedaan 

dengan penelitian penulis adalah:Tempat penelitian dilakukan di Klaten 

sedang penelitian penulis dilakukan di kota Malang.populasi didalam 

penelitian tersebut berupa pekerja penenun lidi sedangkan populasi penetian 

penulis berupa supir bus.Intervensi yang diberikan berupa kinesio tapping 
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dan core stability sedangkan intervensi penulis berupa kinesio tapping dan 

mc.kenzie exercise. 

5. Lestari dan Yuantari,2013,keluhan subyektif nyeri pinggang pada pengemudi 

bus.Penelitian ini dilakukan di Kota Semarang,dengan menggunakan 30 

sample sopir bus DAMRI (Djawatan Angkoetan Motor Repoeblik 

Indonesia) yang telah bekerja selama 2 tahun. Yang mana Peneliti 

menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data dan metode penitian 

adalah survey.penelitian ini menggunakan pendekatan cross sectional. Dalam 

penelitian tersebut didapatkan kesimpulan bahwa: tidak ada hubungan antara 

sikap kerja duduk dengan keluhan subyektif nyeri pinggang dan tidak ada 

hubungan antara lama duduk dengan keluhan subyektif nyeri pinggang.  

Perbedaan dengan penelitian penulis adalah sebagai berikut: Tempat 

penelitian tersebut dilakukan di kota Semarang sedangkan penelitian penulis 

dilakukan di kota Malang.Jenis penelitian yang digunakan berupa penelitian 

observasional sedangkan penelitian yang digunakan penulis berupa 

penelitian eksperimental.Penelitian tersebut mengamati sikap dan lama 

duduk supir bus terhadap nyeri pinggang, sedang penelitian penulis mengkaji 

tentang perrbedaan ektifitas penurunan nyeri pada supir bus dengan low back 

pain. 

 

 


