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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang 

Hampir di semua kota-kota besar di Indonesia kita menemukan 

perkumpulan atau club pemuda yang menyukai otomotif entah itu motor 

ataupun mobil. Club mobil seringkali disesuaikan dengan gaya hidup dan 

kebiasaan yang mereka ikuti atau kekinian. Tidak jarang club mobil juga 

melakukan beberapa aktivitas seperti touring atau menghadiri anniversarry 

cabang club mobil tersebut di daerah yang berbeda. Karena jarak yang jauh 

maka tempat duduk harus layak aman dan nyaman atau disebut sebagai 

ergonomis. Posisi pengemudi pada saat mengemudi berisiko terhadap 

terjadinya kejadian muskuloskeletal disorder. Nyeri leher adalah kondisi medis 

yang paling sering di alami hampir 30% orang pada suatu waktu tertentu 

selama hidupnya (Jayaratnam et al, 2009).  

Nyeri leher adalah nyeri yang dirasakan pada area yang dibatasi oleh 

garis nuchal pada bagian atas dan garis imaginer transversa yang melewati 

prosesus transversa korpus vertebra torakalis satu pada bagian bawah (Kleef et 

al, 2014). Nyeri leher merupakan keluhan yang sering dijumpai pada praktek 

sehari-hari. Sekitar 30-50% populasi dewasa mengalami nyeri leher setiap 

tahunnya, 50-85% tidak mengalami perbaikan dan beberapa diantaranya 

mengarah ke nyeri kronik. Prevalensi penyembuhan nyeri dalam 12 bulan 

hanya sekitar 3,1-4,5%. Rendahnya angka ini dan adanya nyeri leher kronik 

menyebabkan biaya pengobatan nyeri leher membutuhkan biaya yang besar, 

baik secara langsung maupun tidak langsung (Ylinen et al, 2010). 
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Dalam praktek fisioterapi sering dijumpa keluhan nyeri leher yang 

sangat beragam, dimana berdasarkan penelitian kasus nyeri leher merupakan 

kasus muskuloskeletal terbanyak setelah kasus nyeri pinggang bawah dan 

kasus ini sulit ditangani secara tuntas karena susunan anatomis dan fungsi yang 

sangat kompleks, serta mempunyai risiko yang sangat tinggi mengingat besar 

pengaruhnya terhadap gerak dan fungsi dasar tubuh, mempengaruhi sistem 

saraf kuadran atas serta berpengaruh terhadap pembuluh darah ke otak 

(Sugianto, 2002). Nyeri leher itu sendiri merupakan suatu gejala yang berasal 

dari patologi jaringan spesifik tertentu atau patologi tertentu. Nyeri yang terjadi 

tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti kesalahan sikap, spondilosis, 

spondilolistesis, iritasi radiks, whiplash injuri, vertebro basillar insuficienci, 

penguncian sendi facet, disc migration dan Iain-lain. 

Karena penyebab yang beragam, maka ciri nyerinya pun beragam, salah 

satu penyebabnya adalah disc migration. Keadaan ini banyak disebabkan oleh 

kesalahan posisi dalam waktu yang cukup lama sehingga terjadi pembebanan 

yang tidak simetris pada intradiskal, seperti bekerja dengan posisi duduk 

sambil menunduk atau posisi tidur terlentang dengan bantal yang tinggi dalam 

waktu yang lama. 

Hasil studi pendahuluan yang dilakukan peneliti pada tanggal 28 Maret 

2020 di base camp club mobil Morefine Malang sebanyak 12 pengemudi yang 

di wawancara menyatakan 4 pengemudi  tidak mengalami nyeri leher dan  8 

pengemudi  mengalami nyeri leher. 
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Berdasarkan latar belakang dan paparan di atas maka dari itu, peneliti 

ingin meneliti mengenai hubungan lama posisi duduk terhadap risiko kejadian 

nyeri leher pada anggota club mobil morefine Malang.  

B. Rumusan Masalah  

Apakah ada hubungan lama duduk terhadap risiko kejadian nyeri leher 

pada anggota club mobil morefine Malang ? 

C. Tujuan Masalah  

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara lama posisi 

duduk terhadap risiko kejadian nyeri leher pada anggota club mobil 

morefine Malang.  

2. Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi lama posisi duduk pengemudi yang berisiko 

terhadap nyeri leher pada anggota club mobil morefine Malang. 

b. Mengidentifikasi risiko Neck Pain pada anggota club mobil morefine 

Malang 

c. Menganalisis hubungan lama posisi duduk terhadap risiko nyeri leher 

pada anggota club mobil morefine Malang  
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D. Manfaat penelitian  

1. Peneliti  

Dapat memberikan perkembangan ilmu pengetahuan tentang 

konsep hubungan lama posisi mengemudi dengan risiko nyeri leher pada 

anggota club mobil morefine Malang. 

2. Institusi 

Dapat dijadikan referensi dan bahan pertimbangan untuk praktisi 

dan masyarakat. 

3. Masyarakat  

Memberikan dan menyebarluaskan informasi tentang peranan 

fisioterapi pada nyeri leher akibat posisi saat mengemudi khususnya para 

pembaca dan masyarakat.  

E. Keaslian Penelitian  

 

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian 

No.  Pengarang  Judul  
Varabel  

Metode  
Perbedaan  

Dependen  Independen  

1.  Achmad 

Sofwan, 

Soebijanto

, Bambang 

Soempeno 

(2009)  

Hubungan 

antara rasa 

nyeri di 

leher 

dengan 

posisi 

melihat 

dekat 

ketika 

duduk 

membaca, 

menulis 

dan 

menggamb

ar 

Nyeri 
Leher  

Posisi 

melihat 

dekat  

ketika 

duduk 

Metode  

penelitian cross 

sectional  

dengan 
observasi 

analitik. 

Subyek dari 
observasi 

adalah 124 

siswa Sekolah 
Dasar Islam 

Terpadu 

(SDIT) 

Lukman Al-
Hakim kelas 

VI, dengan 

rentang usia 

10-12 tahun. 

Tempat  

penelitian, bukan 

pengemudi  
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2.  Setyowati 

(2017)  

Hubungan 

Beban 

Kerja, 

Postur Dan 

Durasi Jam 

Kerja 

Dengan 

Keluhan 

Nyeri Leher 

Pada Porter 

Di 

Pelabuhan 

Penyeberan

gan Ferry 

Merak-

Banten 

Beban 

Kerja, 

Postur 

Dan 

Durasi 

Jam Kerja 

Nyeri leher Penelitian  

menggunakan 

metode  

observasional 
dengan 

pendekatan 

cross-sectional. 
Populasi dalam 

Studi ini adalah 

kuli Pelabuhan 
Merak Ferry 

Banten yang 

berjumlah 64 

orang 
 

Tempat penelitian,  

Variabel penelitian, 

Subjek yang di 

ambil porter 

pelabuhan   

3.  Safrin 

Arifin  

(2014)  

Pengaruh 

Traksi 

Manual 

Cervical 

Terhadap 

Nyeri Leher 

Akibat Disc 

Migration 

Nyeri 

leher  

Disc 

Migration  

  

  

  

Metode 

penelitian 

bersifat Quasi 

eksperimental 

untuk 

mengetahui 

efek suatu 

intervensi atau 

perlakuan pada 

objek 

penelitian, 

Dengan kata 

lain ada 

intervensi 

terhadap suatu 

variabel dan 

ada 

monitoring 

perubahan efek. 

Tempat penelitian,  

Variabel penelitian,  

4.  Diana 

Samara 

(2007)  

Nyeri 
muskuloskel

etal pada 

leher 

pekerja 
dengan 

posisi 

pekerjaan 
yang statis 

Nyeri 

muskulosk

eletal pada 

leher 

posisi 

pekerjaan 

yang statis 

  Tempat penelitian, 

variabel independen 

posisi pekerjaan 

yang statis  
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5.  Veronika 
Sasamu,  
et all  

(2017)  

Hubungan  

Durasi  

Mengemudi 
dan Umur  
Dengan  

Keluhan  

Nyeri  

Punggung 
Bawah pada 
Pengemudi 
Mikrolet 
Jurusan 
Karombasan 
Pusat Kota 
di Manado.   

Nyeri 

punggung

bawah  

Umur dan 
durasi  
mengemudi.  

Jenis penelitian 
bersifat survei 
analitik dgn 
pendekatan 
cross sectional.  
Penelitian 
dilakukan pada 
bulan Maret –  

Agustus 2017. 

Dengan sampel 

sebanyak 30 

orang.   

Tempat penelitian, 

subjek supir 

mikrolet variabel 

independen umur 

dan durasi 

mengemudi, 

variabel dependent 

nyeri punggung 

bawah 

 


