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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Nyeri merupakan suatu “alarm” tubuh yang tidak menyenangkan yang

berhubungan dengan terjadinya potensi kerusakan jaringan pada tubuh seseorang

(Andarmoyo, 2013). Salah satu nyeri yang sering terjadi pada manusia adalah nyeri

punggung bawah atau yang juga dikenal dengan istilah low back pain. Nyeri punggung

bawah adalah suatu sindroma nyeri yang terjadi pada daerah punggung bagian bawah

yang dapat disebabkan oleh inflamasi, proses degeneratif, keganasan, kelainan

ginekologi, trauma, dan gangguan metabolik (Munir, 2012).

Diperkirakan setidaknya 70% manusia menderita nyeri punggung, baik kronis

maupun sporadis. Di Indonesia diperkirakan angka prevalensi nyeri punggung bawah

7,6% sampai 37%. Pada penelitian yang dilakukan oleh studi nyeri (pokdi nyeri) pada

14 rumah sakit pendidikan Indonesia menunjukkan jumlah penderita nyeri sebanyak

4456 orang (25% dari total kunjungan), dimana 1598 orang (35,86%) merupakan

penderita nyeri kepala dan 819 (18,37%) adalah penderita nyeri punggung bawah

(Suherman, 2009).

Penyebab nyeri punggung bawah yang paling umum adalah ketegangan otot atau

postur tubuh yang tidak tepat. Hal-hal yang dapat mempengaruhi timbulnya nyeri

punggung bawah adalah kebiasaan duduk, bekerja membungkuk dalam waktu yang

relatif lama, mengangkat dan mengangkut beban dengan sikap yang tidak ergonomis,

tulang belakang yang tidak normal, atau akibat penyakit tertentu seperti penyakit

degeneratif . Selain itu obesitas, kehamilan, faktor psikologi dan sikap tubuh yang

statis akan mengakibatkan nyeri punggung non spesifik (Klooch, 2006 dalam

Wulandari, 2010).
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Salah satu aktifitas dengan sikap tubuh yang statis yaitu aktifitas duduk lama

menggunakan komputer. Saat ini penggunaan komputer tidak hanya digunakan oleh

pekerja kantoran saja, melainkan juga digunakan oleh anak-anak dan remaja. Pada

anak-anak dan remaja penggunaan komputer utamanya digunakan untuk mengerjakan

tugas sekolah, bermain game dan internet (Hakala et al,2012). Ho and Lee (2001)

dalam Zapata et al (2006) menyebutkan bahwa remaja berusia 8-18 tahun di Hongkong

menggunakan komputer rata-rata 2,5 jam per hari.

Penggunaan komputer dengan posisi duduk yang lama akan menyebabkan

pembebanan otot statis dan berulang yang mengakibatkan terhambatnya aliran darah,

sehingga suplai oksigen tidak cukup untuk proses metabolisme aerobic. Keadaan

tersebut menyebabkan akumulasi tertimbunnya asam laktat dan panas tubuh, pada

akhirnya menyebabkan kelelahan otot skeletal yang dirasakan sebagai bentuk

kenyerian otot (Tarwaka, 2008).  Onishi (1991) dalam Wulandari (2010) melaporkan

bahwa kerja dengan posisi duduk terus – menerus menyebabkan kontraksi otot

menjadi statis dan the load pattern menjadi lebih kuat dibandingkan dengan kontraksi

dinamis. Disamping itu, pada kondisi yang hampir sama, kerja otot statis dibandingkan

dengan dinamis; konsumsi energi lebih tinggi, denyut nadi meningkat, dan diperlukan

waktu pemulihan yang lama.

Posisi duduk yang baik selama menggunakan komputer yaitu posisi dengan

tangan sejajar lengan bawah, kepala tidak menunduk, pandangan sejajar dengan

monitor, punggung tertopang, bahu santai, dan kaki terletak pada bantalan (Sumekar,

2010). Nyeri punggung bawah akibat penggunaan komputer umumnya disebabkan

oleh posisi duduk yang tidak baik, dimana tempat duduk yang digunakan tidak

ergonomis serta tidak terdapat kemudahan dalam menjangkau peralatan komputer

seperti mouse dan keyboard. Apabila menggunakan komputer dalam posisi yang tidak
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baik seperti kepala menunduk, pandangan tidak sejajar dengan monitor, bahu kaku,

kaki menggantung, dibiarkan secara terus menerus maka tidak menutup kemungkinan

nyeri punggung bawah kronik dapat terjadi (Tarwaka et al, 2004).

Penelitian yang dilakukan oleh Hameed (2013) mengenai prevalensi nyeri

punggung bawah pada tenaga IT profesional di India didapatkan hasil lebih dari 50%

tenaga IT profesional mengeluhkan nyeri punggung bawah, nyeri leher, nyeri bahu dan

punggung atas, serta nyeri pada jari-jari tangan. Penelitian yang dilakukan oleh Bawab

et al (2015) menyebutkan, pekerja kantoran di Lebanon mengeluhkan terjadinya nyeri

punggung bawah yang mempengaruhi kinerja dan pendapatan mereka. Sedangkan

penelitian yang dilakukan oleh Shan et al (2013) menyebutkan bahwa nyeri punggung

bawah, nyeri leher dan bahu pada remaja dipengaruhi oleh kebiasaan penggunaan

komputer,telepon genggam, lama duduk ketika disekolah.

Data awal dari hasil wawancara secara acak dengan 15 pemain game online pria

dan wanita umur 17-22 tahun di Warung Internet Flash Net Kota Malang di dapatkan

hasil pemain game online mengeluhkan adanya nyeri pada bahu, leher dan punggung

bawah, 60% diantaranya mengatakan nyeri tersebut hilang setelah beristirahat, dan

sisanya menngatakan nyeri hilang setelah 2-3 hari kemudian. Nyeri tersebut umumnya

dialami setelah kurang lebih 3 jam bermain game online. Berdasarkan hal tersebut,

maka peneliti tertarik untuk meneliti hubungan antara sikap duduk dan lama

penggunaan komputer dengan kejadian low back pain pada pemain game online di

Warung Internet Flash Net Kota Malang.
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B. Rumusan Masalah

Apakah hubungan posisi duduk dan lama penggunaan komputer dengan kejadian

nyeri punggung bawah pada pemain game online di Warung Internet Flash Net Kota

Malang

C. Tujuan

1. Tujuan Umum

Mengetahui hubungan posisi duduk dan lama penggunaan komputer

dengan kejadian nyeri punggung bawah pada pemain game online di Warung

Internet Flash Net Kota Malang

2. Tujuan Khusus

a. Mengetahui prevalensi nyeri punggung bawah pada pemain game online

di Warung Internet Flash Net Kota Malang tahun 2017

b. Menganalisis hubungan posisi duduk dan lama penggunaan komputer

dengan kejadian nyeri punggung bawah pada pemain game online di

Warung Internet Flash Net Kota Malang

D. Manfaat

1. Bagi Peneliti

a. Menambah pengetahuan di bidang muskuloskeletal

b. Mendapatkan pengalaman dalam melakukan penelitian di bidang

kesehatan

2. Bagi Institusi

a. Mendapatkan referensi hubungan posisi duduk dan lama penggunaan

komputer pada pemain game online terhadap kejadian nyeri punggung

bawah
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b. Pengembangan ilmu pengetahuan terkait kejadian nyeri punggung bawah

3. Bagi Masyarakat

a. Memberikan informasi adanya pengaruh posisi duduk dan lama

penggunaan komputer pada pemain game online terhadap kejadian nyeri

punggung bawah

E. Keaslian Penelitian

1. Penelitian yang dilakukan oleh P Shahul Hameed dengan judul “Prevalence of

Work Related Low Back Pin Among the Information Technology Professionals

in India – A Cross Sectional Study” yang bertujuan untuk mengetahui faktor

yang menyebabkan nyeri punggung bawah pada pekerja IT profesional.

Metode penelitian yang digunakan adalah cross sectional study dengan subyek

penelitian pekerja IT umur 25-40 tahun yang bekerja minal 5 jam per hari atau

25 jam per minggu. Penelitian dilakukan dengan menyebarkan kuesioner.

Perbedaan penelitian yang saya lakukan adalah sampel yang saya pilih yaitu

pemain game online di Warung Internet Kota Malang yang berumur 17-22

tahun dengan waktu bermain game random.

2. Penelitian yang dilakukan Zhi Shan et al dengan judul “Correlation Analysis

of neck/shoulder Pain and Low Back Pain with the Use of Digital Product,

Phusical Activity and Psychological Status among Adolescent in Shanghaii”

yeng bertujuan untuk mengetahui hubungan antar nyeri dan faktor-faktor yang

mempengaruhinya seperti produk digital, aktifitas fisik, dan keadaan

psikologis. Penelitian ini dilakukan pada 3600 siswa dari 30 sekolah yang

berada di Shanghaii dengan memberikan kuesioner yang berisi pertanyaan

mengenai aktifitas fisik yang dilakukan, penggunaan telepon genggam serta

penggunaan komputer. Perbedaan penelitian yang saya lakukan yaitu desain
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penelitian saya menggunakan Cross Sectional Study dengan tehnik sampling

non probability atau non random sampling. Sampel yang saya gunakan yaitu

pemain game online berusia 17-22 tahun.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Wafa Bawab et al dengan judul “Prevalence

and Risk Factors of Low Back Pain among Office Workers in Lebanon” tujuan

penelitian ini adalah untuk mengatahui faktor resiko nyeri punggung bawah

pada pekerja kantoran di Lebanon. Penelitian ini menggunakan desain Cross-

sectional study dengan sampel 250 pekerja kantoran berusia 20-64 tahun

dengan diberikan kuesioner berisi pertanyaan-pertanyaan. Perbedaan

penelitian yang saya lakukan sampel yang saya gunakan yaitu pemain game

online berusia 17-22 tahun dengan tehnik sampling non probability atau non

random sampling


