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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Nyeri punggung bawah adalah rasa nyeri pada bagian lumbosakral (daerah 

L4-L5) dan sakroiliakal (daerah S1). Nyeri ini dapat menjalar hingga ke kaki. 

Nyeri punggung bawah merupakan penyakit yang banyak dijumpai di masyarakat, 

dimana memiliki tingkat prevalensi 70-85% dari seluruh populasi secara umum. 

Di Indonesia, belum ada data prevalensi mengenai nyeri punggung bawah secara 

umum. Menurut penelitian, 40% penduduk Jawa Tengah yang berusia lebih dari 

65 tahun pernah mengalami nyeri punggung bawah. Laki-laki memiliki prevalensi 

18,2% dan wanita 13,6%. (1) 

Nyeri punggung bawah dapat disebabkan oleh berbagai hal. Salah satu hal 

yang diperkirakan dapat menjadi penyebab dari nyeri punggung bawah adalah 

kelainan tulang belakang yang disebabkan oleh postur. Diperkirakan hal ini 

disebabkan oleh penggunaan telepon genggam. Di era sekarang, semua orang 

terutama kalangan remaja memiliki telepon genggam dan menggunakannya 

hampir setiap saat. Lama waktu penggunaan telepon genggam yang digunakan 

juga akan mempengaruhi postur tubuh seseorang dan memungkinkan terjadinya 

nyeri punggung bawah, tidak hanya pada lansia, namun juga pada usia remaja.  

Penelitian mengenai hubungan durasi penggunaan smartphone dengan 

nyeri punggung bawah sudah pernah dilakukan di Maulana Azad Medical College, 
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Central Delhi, India pada tahun 2018 oleh Dr. Akanksha Tomar, Dr. Bratati 

Banerjee, dan Dr. G.K. Ingle dalam artikel “Use of Digital Gadgets And 

Associated Chief Musculoskeletal and Visual Complains Among Medical 

Undergraduates In A College of Delhi” (2). Penelitian ini melibatkan 800 

mahasiswa kedokteran berusia 18 tahun ke atas. Penelitian tersebut tidak hanya 

meneliti hubungan penggunaan smartphone dengan low back pain saja namun 

juga gangguan musculoskeletal lainnya serta gangguan penglihatan. Hasil dari 

penelitian tersebut adalah terbukti bahwa penggunaan gadgets dalam jangka 

waktu akan mempengaruhi timbulnya keluhan- keluhan musculoskeletal dan 

penglihatan, dengan gangguan tersering adalah pada leher, diikuti dengan 

punggung bawah dan punggung atas. 

Pencarian data melalui literatur dan jurnal- jurnal yang sudah ada 

mengenai hubungan gadget yang memiliki fitur layer sentuh dengan nyeri 

punggung bawah juga pernah dilakukan di Perth, Australia pada tahun 2017 

dalam artikel “The associations of mobile touch screen device use with 

musculoskeletal symptoms and exposures: A systematic review” (3). Hasil dari 

pencarian ini adalah ada kemungkinan bahwa gadget berlayar sentuh memiliki 

hubungan dengan keluhan- keluhan musculoskeletal, namun hal ini masih 

memerlukan riset yang lebih dalam karena terbatasnya jurnal- jurnal yang diteliti.  

Belum ada penelitian yang membuktikan bahwa durasi penggunaan 

smartphone berhubungan dengan timbulnya nyeri punggung bawah secara 

spesifik. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui lebih lanjut mengenai 

hubungan dari durasi penggunaan smartphone dengan nyeri punggung bawah.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Peneliti ingin mengetahui hubungan dari durasi penggunaan smartphone 

dengan nyeri punggung bawah. 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

Apakah durasi penggunaan smartphone memiliki hubungan dengan nyeri 

punggung bawah? 

 

1.4 Tujuan Umum dan Khusus 

1.4.1 Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan antara smartphone dengan nyeri punggung 

bawah 

1.4.2 Tujuan Khusus 

 Mengetahui pengaruh lama penggunaan smartphone terhadap 

timbulnya nyeri punggung bawah 

 Mengetahui pengaruh posisi dominan sewaktu menggunakan 

smartphone terhadap timbulnya nyeri punggung bawah 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Akademik 

 Memberikan data tambahan untuk penelitian yang ada saat ini 

 Menambah minat dan rasa ingin tahu mahasiswa terhadap 

penelitian 

1.5.2 Manfaat Praktis 

Memberikan informasi mengenai durasi penggunaan smartphone 

yang akan berhubungan degan nyeri punggung bawah 


	BAB I
	PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Rumusan Masalah
	1.3 Pertanyaan Penelitian
	1.4 Tujuan Umum dan Khusus
	1.5 Manfaat Penelitian




