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ABSTRAK 

 

Khubay Alvia Shonafi. J500080069, 2011. Hubungan Antara Intensitas Nyeri 
dengan Disabilitas Aktivitas Sehari-hari pada Pasien Nyeri Punggung Bawah 
(NPB) di RSUD Dr.Moewardi Surakarta. Fakultas Kedokteran, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 

 
Latar Belakang: Nyeri punggung bawah (NPB) ialah perasaan nyeri 
muskuloskeletal di daerah lumbosakral dan sakroiliaka. Disabilitas merupakan suatu 
keterbatasan atau ketidakmampuan seseorang dalam melakukan aktivitas fungsional sehari-
hari. Minimnya ketersediaan data epidemiologi menjadi latar belakang untuk meneliti 
adanya hubungan antara intensitas nyeri dengan disabilitas aktivitas sehari-hari pada 
pasien nyeri punggung bawah (NPB). 
Tujuan: Untuk mengetahui hubungan antara intensitas nyeri dengan disabilitas 
aktivitas sehari-hari pada pasien NPB di RSUD Dr.Moewardi Surakarta. 
Metode: Penelitian ini menggunakan desain penelitian epidemiologik analitik dengan 
pendekatan Cross Sectional untuk mengetahui hubungan antara intensitas nyeri 
dengan disabilitas aktivitas sehari-hari. Jumlah sampel adalah 52 orang dengan 
keluhan nyeri punggung bawah spondilogenik, didapatkan dari pencuplikan non 
random dengan teknik convenience sampling. Data diperoleh dari pengisian 
kuesioner Visual Analogue Scale (VAS) dan Oswestry Disability Index. 
Hasil: Untuk pengujian hipotesis digunakan uji Gamma and Sommers’d. Didapatkan 
nilai korelasi antar variable kuat (r = 0,689) dan nilai signifacancy 0,00 (p < 0,05). 
Kesimpulan: Terdapat hubungan antara intensitas nyeri dengan disabilitas aktivitas 
sehari-hari pada pasien NPB di poliklinik saraf RSUD Dr.Moewardi Surakarta, yaitu 
jika terjadi peningkatan nilai intensitas nyeri akan diikuti juga dengan peningkatan 
pada disabilitas aktivitas sehari-hari. 
 
 
Kata kunci: Nyeri punggung bawah, intensitas nyeri, disabilitas aktivitas 
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ABSTRACT 

 

Khubay Alvia Shonafi.  J500080069, 2011. Relationship Between Pain Intensity 
and Disability Activities of Daily Living in Patients with Low Back Pain (LBP) 
in Dr.Moewardi hospital’s, Surakarta. Medical Faculty, Muhammadiyah 
University of Surakarta. 

 
Background: Low back pain (LBP) is the sense of musculoskeletal pain in the 
lumbosacral and sacroiliac region. Disability is the limitation or inability of a person 
in performing daily functional activities. The lack of availability of epidemiologic 
data is the background for researching the relationship between pain intensity and 
disability activities of daily living in patients with low back pain (LBP). 
Objective: To determine the relationship between pain intensity and disability 
activities of daily living in low back pain’s patients in Dr.Moewardi hospital’s 
Surakarta. 
Methods : This study used epidemiological study designs ‘Cross Sectional’ 
analytical approach to determine the relationship between pain intensity with 
disability activities of daily living. The number of samples are 52 people with 
complaints of spondilogenic low back pain, obtained from  non-random sampling by 
convenience sampling technique. Data obtained from self-reported questionnaire, 
includes a visual analog scale (VAS) and Oswestry Disability Index. 
Results: To test the hypothesis test used Gamma and Sommers'd. Obtained the value 
of a strong correlation between the variables (r = 0.689) and signifacancy value 0.00 
(p <0.05). 
Conclusion: There is a relationship between the pain intensity and disability 
activities of daily living in LBP patients in the clinical of neurology Dr.Moewardi 
Hospital’s Surakarta,  if an increase in pain intensity value will be followed by an 
increase in disability activities of daily living. 
 
 
Key words: Low back pain, pain intensity, disability activities 
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PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 

   Perubahan struktur masyarakat agraris ke masyarakat industri banyak 
memberi andil pada perubahan gaya hidup, hal ini memacu semakin meningkatnya 
penyakit tidak menular. Perubahan pola penyakit dari penyakit menular ke penyakit 
tidak menular dikenal dengan istilah ‘Transisi Epidemiologi’ dan Indonesia sebagai 
salah satu negara berkembang, mengalami beban akibat dari perubahan tersebut. Hal 
ini disebabkan karena penyakit infeksi belum dapat diatasi secara tuntas sementara 
penyakit tidak menular terus meningkat (Bustan , 2007). 
  Penyakit tidak menular masing-masing memiliki gejala-gejala klinis yang 
beragam. Beberapa penyakit memiliki gejala klinis yang sama. WHO dalam 
laporannya yang dimuat dalam WHO Technical Report Series Nomor 919 tahun 2003 
yang berjudul "The Burden of Musculoskeletal Conditions at The Start of The New 
Millenium" menyatakan terdapat kira-kira 150 jenis gangguan muskuloskeletal yang 
diderita ratusan juta manusia, yang mengakibatkan nyeri dan inflamasi 
berkepanjangan dan disabilitas, sehingga menyebabkan gangguan psikologik dan 
sosial penderita. Nyeri yang diakibatkan oleh gangguan tersebut salah satunya adalah 
keluhan nyeri punggung bawah yang merupakan keluhan paling banyak ditemukan 
diantara keluhan nyeri. Laporan ini berhubungan dengan penetapan dekade 2000-
2010 oleh WHO sebagai dekade tulang dan persendian (Bone and Joint Decade 
2000-2010), dimana penyakit gangguan muskuloskeletal telah menjadi masalah yang 
banyak dijumpai di pusat-pusat pelayanan kesehatan di seluruh dunia (WHO, 2003). 
  Lima puluh sampai dengan delapan puluh persen penduduk di negara industri 
pernah mengalami nyeri punggung bawah (NPB). Persentase nyeri punggung 
meningkat dengan bertambahnya usia. NPB menghilangkan banyak jam kerja dan 
membutuhkan banyak biaya untuk penyembuhannya. Survei pada 3000 laki-laki dan 
3500 wanita usia 20 tahun ke atas menunjukkan lima puluh satu persen laki-laki dan 
lima puluh tujuh persen wanita mengeluhkan nyeri punggung, lima puluh persen 
tidak bugar untuk bekerja selama beberapa waktu dan delapan persen harus alih 
pekerjaan (Suharto, 2005). 
 Di negara maju seperti Amerika Serikat, nyeri pada  punggung dan tulang 
belakang merupakan penyebab tersering dari semua kelainan kronis yang 
menyebabkan keterbatasan aktivitas masyarakat berusia dibawah 45 tahun dan 
menduduki peringkat ketiga setelah penyakit jantung, arthritis dan rematik pada usia 
45 hingga 65 tahun (Kim, 2005). Nyeri punggung bawah merupakan keluhan yang 
sering disampaikan oleh pasien, dimana insidensi nyeri punggung bawah di beberapa 
negara berkembang berkisar tiga belas hingga dua puluh persen dari total populasi 
(Wirawan, 2004). 
  Di Indonesia diperkirakan empat puluh persen penduduk Jawa Tengah berusia 
diatas 65 tahun pernah menderita NPB dan prevalensinya pada laki-laki delapan belas 
persen dan wanita empat belas persen. Prevalensi ini meningkat sesuai dengan 
meningkatnya usia. Proporsi berdasarkan kunjungan pasien ke beberapa rumah sakit 
di Indonesia berkisar antara tiga hingga tujuh belas persen (Mahadewa, 2009). Di 
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rumah sakit wilayah Jakarta, Yogyakarta dan Semarang proporsi kasus baru sekitar 
5,4 - 5,8 persen dengan frekwensi terbanyak pada usia 45-65 tahun (Tunjung, 2009). 
 Prevalensi dari NPB di Indonesia sampai saat ini belum pernah diketahui 
secara pasti. Pendataan serta penelitian untuk ini perlu dilakukan mengingat beban 
nyeri serta penyebab disabilitas penderita yang mengakibatkan kehilangan jam kerja 
cukup tinggi, problema kesehatan kerja, keterbatasan fungsional aktivitas sehari-hari 
dan penurunan kualitas hidup seseorang (Purba, 2006 & Yudiyanta, 2007). 
  Disabilitas atau keterbatasan fungsional yang diakibatkan oleh Nyeri 
Punggung Bawah (NPB) menyebabkan tingginya biaya yang dibutuhkan setiap tahun, 
sehingga terhadap penderita perlu dilakukan evaluasi seberapa besar disabilitas yang 
terjadi dan faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya hal tersebut. Kekurangan 
dalam mengidentifikasi penyebab NPB menyebabkan banyak klinisi memusatkan 
perhatian pada besarnya hendaya, keterbatasan fungsi dan beratnya disabilitas. 
(Liebenson, 1999). 
  Menurut Thomas (1999) Penelitian tentang NBP yang berhubungan dengan 
disabilitas dan keterbatasan fungsional belum banyak dilakukan. Dari 180 Penderita 
NPB akut yang difollow-up selama satu tahun ternyata tiga puluh delapan persen 
mengalami disabilitas menetap. Disabilitas yang menetap bukan saja dipengaruhi 
oleh beratnya nyeri tetapi juga oleh faktor premorbid antara lain faktor distress 
psikologi, rendahnya aktivitas fisik, merokok, ketidakpuasan dalam pekerjaan dan 
faktor yang berhubungan dengan lamanya gejala, luasnya nyeri dan terbatasnya 
mobilitas spinal. 
 Dengan adanya data-data di atas yang menunjukkan pengurangan hari kerja, 
maka peneliti ingin mengetahui hubungan antara nyeri punggung bawah  dengan 
disabilitas aktivitas sehari-hari, khususnya pada pasien RSUD Dr.Moewardi 
Surakarta. 
 

B. Rumusan Masalah 
  Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah terdapat 
hubungan antara intensitas nyeri dengan disabilitas aktivitas sehari-hari pada pasien 
nyeri punggung bawah di RSUD Dr.Moewardi Surakarta. 
 

C. Tujuan 
  Mengetahui hubungan antara intensitas nyeri dengan disabilitas aktivitas 
sehari-hari pada pasien nyeri punggung bawah di RSUD Dr.Moewardi Surakarta. 
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D. Manfaat 
1. Manfaat teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan di bidang 
kedokteran 

b. Penelitian ini diharapkan juga dapat digunakan sebagai bahan acuan dan 
masukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya 

2. Manfaat praktis 
Jika penelitian ini dapat membuktikan adanya hubungan intensitas nyeri terhadap 
disabilitas aktivitas sehari-hari penderita NPB, maka klinisi dapat memberikan 
pilihan pengobatan yang lebih baik pada penderita NPB. 

 

METODE PENELITIAN 
A. Desain Penelitian 

   Penelitian ini merupakan penelitian analitik observasi dengan 
pendekatan cross sectional. Variabel bebas maupun variabel tergantung dinilai 
hanya satu kali saja dan diukur menurut keadaan atau status saat dilakukan 
observasi. 
   Dalam penelitian cross sectional digunakan pendekatan transversal, 
yaitu observasi (faktor resiko) dan variabel terikat (efek) dilakukan sekali pada 
saat yang sama. 

 
B. Tempat dan Waktu Penelitian 

   Penelitian dilakukan di RSUD Dr.Moewardi Surakarta, pada bulan 
September - Oktober 2011. 

 
C. Populasi Penelitian 

   Populasi penelitian adalah keseluruhan objek penelitian atau objek 
yang diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah penderita nyeri punggung 
bawah di RSUD Dr.Moewardi Surakarta. 

 
D. Sampel dan Teknik Sampling 

1. Sampel 
Pasien dengan keluhan nyeri pinggang bawah yang terdaftar di 

bagian neurologi RSUD Dr.Moewardi Surakarta. 
2. Teknik Sampling 

Dalam penelitian ini teknik sampling yang digunakan adalah 
pencuplikan non  random dengan teknik convenience sampling (incidental 
sampling), yaitu pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan 
persyaratan sampel yang diperlukan. 

E. Kriteria Restriksi 
1. Kriteria Inklusi 
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a. Pasien dengan keluhan nyeri punggung bawah akut maupun kronik, 
jenis kelamin laki-laki dan perempuan, dan berusia antara 20 - 65 
tahun. 

b. Mau menandatangani surat persetujuan ikut dalam penelitian. 
2. Kriteria Eksklusi 

a. Pasien dengan NPB viserogenik dan psikogenik. 
b. Pasien kurang lengkap dalam pengisian kuisioner. 

 
F. Estimasi Besar Sampel 

Jumlah sampel minimal yang diperlukan untuk penelitian ini menggunakan 
rumus untuk menaksir proporsi sebuah populasi dimana prevalensi pada 
populasi tidak diketahui, tetapi besarnya populasi pada penelitian sebelumya 
diketahui, menurut Murti (1997) adalah: 

           N. Z2
1-α/2  p.q 

    d2 (N-1) + Z2
1-α/2  p.q 

           60. (1,96)2 0,25 
    (0,05)2 (58-1) + (1,96)2 0,25 
          60 . 0,9604 
    0,0025 . 57 + 0,9604 
    57,624 
    1,1029 
        
 

Keterangan :  
n       =  Ukuran sampel  
N      =  Besar sampel populasi dari penelitian sebelumnya (berdasar  penelitian   
             pada pasien NPB di RSUD Dr. Moewardi  tahun 2008). 
Z1-α/2 =  Statistik Z (Z=1,96 untuk kepercayaan 95%) 
D     =  Delta, margin of error yang diinginkan (0,05 untuk kepercaayan 95%) 

 
G. Variabel Penelitian 

1. Variabel Bebas     : Intensitas nyeri  
2. Variabel Terikat   : Disabilitas aktivitas sehari-hari 
3. Variabel Perancu  : Usia, jenis kelamin, jenis pekerjaan dan riwayat 

pengobatan. 
 
H. Definisi Operasional Variabel 

1. Intensitas Nyeri pada LBP 
   Intensitas nyeri adalah beratnya nyeri yang dirasakan penderita, 

merupakan suatu hal yang penting dalam evaluasi penderita NPB, adanya 
NPB ditentukan berdasarkan diagnosis yang ditegakkan oleh dokter 
berdasarkan prosedur tetap RSUD Dr.Moewardi Surakarta.  

n =   51,95 

n =   52 

n = 

n = 

n = 

n = 
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 Intensitas nyeri diukur dengan menggunakan VAS (Visual 
Analogue Scale) yaitu suatu garis lurus lurus dari 0 sampai 10 cm (100 
mm) dimana angka 0 adalah tidak nyeri dan angka 10 adalah nyeri yang 
paling berat yang pernah dirasakan. Pengukuran dilakukan dengan 
meminta subyek memberi tanda titik pada garis yang menggambarkan 
nyeri yang dialami. Skor diperoleh dengan mengukur jarak antara titik nol 
sampai titik yang ditandai pasien, biasanya dalam millimeter. 

 Keuntungan VAS adalah sederhana dan cepat untuk mendapatkan 
skor, terhindar dari istilah yang tidak tepat dan memberikan kesempatan 
beberapa titik yang dipilih. Namun diperlukan konsentrasi dan kerjasama 
yang baik (Kambodji, 2003). 
Skala : Ordinal 

 
 

2. Disabilitas 
 Disabilitas merupakan suatu keterbatasan atau ketidakmampuan 

seseorang dalam melakukan aktivitas fungsional sehari-hari yang 
dianggap akibat dari adanya impairment. Secara sederhana disabilitas 
sama dengan ketidakmampuan dalam bekerja (Robinson, 2001). 

 Skala disabilitas Oswestry merupakan standar ‘emas’ untuk 
outcome disabilitas fungsional pada nyeri punggung. Kuesioner ini terdiri 
dari 10 pertanyaan mengenai intensitas nyeri, perawatan diri, mengangkat 
barang, berjalan, duduk, berdiri, tidur, kehidupan seks, kehidupan sosial 
dan bepergian. Setiap pokok pertanyaan terdiri dari 6 pertanyaan pilihan 
mulai dari tingkat terendah dengan skor 0 sampai pada skor tertinggi 5. 
Skor yang diberikan pada kuesioner yang telah diisi oleh subjek 
penelitian yang dinyatakan dalam persen (%) merupakan hasil bagi antara 
jumlah nilai jawaban dibagi jumlah skor tertinggi (Ibrahim, 2000). 
Skala : Ordinal 

 
I. Instrumen Penelitian 

Penelitian ini menggunakan instrumen kuesioner yang berisi pertanyaan 
yang harus diisi oleh responden. Kuesioner ini bertujuan untuk mengetahui 
status responden secara lengkap dan terjaga kerahasiaannya. Kuesioner ini 
berisikan pernyataan bahwa kesediaan menjadi subjek dalam penelitian tanpa 
suatu paksaan dari pihak manapun. Dan bersedia menjawab pertanyaan dengan 
sejujur-jujurnya. 

Tingkatan nyeri akan diukur menggunakan alat VAS. Disabilitas aktivitas 
sehari-hari akan diukur menggunakan The Oswestry and Disability 
Questionnaire. 
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Pembahasan 

J. Rancangan Analisis Data 
Setelah dilakukan pencuplikan dengan metode convenience sampling 

(incidental sampling) dengan cara penyebaran kuisioner ke populasi yang akan 
diperiksa akan diperoleh data yang dilanjutkan dengan analisis menggunakan  
Gamma and Sommers’d. Seluruh data yang diperoleh diolah dengan 
menggunakan metode komputerisasi dengan program SPSS. 

 
K. Skema Penelitian 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemilihan pasien nyeri punggung bawah berdasar diagnosis 

dolter di RSUD Dr. Moewardi Surakarta 

Memenuhi kriteria inklusi 

Wawancara dan pemberian kuisioner mengunakan VAS dan 

Oswestry Disability Questionnaire 

Pemasukan Data 

Analisis data 

Hasil analis data 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Hasil Penelitian 

Penelitian dilakukan di Poliklinik Saraf  RSUD Dr. Moewardi Surakarta, 
pada bulan September hingga Oktober 2011. Sampel penelitian yaitu berjumlah 
52 orang. Semua sampel merupakan penderita nyeri punggung bawah. Dari 
penelitian tersebut di dapatkan hasil sebagai berikut : 
a. Karakteristik Responden 

1) Umur Responden 
Tabel 1. Distribusi sampel berdasarkan usia 
   Usia Jumlah Presentasi % 
20 - 25 th 
26 - 31 th 
32 - 37 th 
38 - 43 th 
44 - 49 th 
50 - 55 th 
56 – 61 th 
 62 - 67 th 

    4 
    5 
    3 
    5 

               11 
    8 
   10 

                6 

7.7 % 
9.6 % 
5.8 % 
9.6 % 
21.2 % 
15.4 % 
19.2 % 

            11.5 % 
Jumlah                52             100 % 

  
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 52 sampel penderita nyeri 

punggung bawah berusia produktif (15-64 tahun) ada 46 orang (98,5%) 
dan 6 orang (11,5%)  berusia lanjut (65 tahun ke atas) . 

 
 

2) Jenis Kelamin Responden 
Tabel 2. Distribusi sampel berdasarkan jenis kelamin 
Jenis Kelamin Jumlah Presentasi % 
Laki-laki 
Perempuan 

21 
31 

40.4 % 
59.6 % 

Jumlah 52 100 % 
 
Dari responden yang diteliti ternyata jenis kelamin laki-laki yaitu 

sebanyak 21 orang (40,4%) dan jenis kelamin perempuan sebanyak 31 
orang (59,6%). 
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3) Pekerjaan Responden 
Tabel 3. Distribusi sampel berdasarkan jenis pekerjaan 
Tingkat Pekerjaan       Jumlah Presentasi % 
Ibu Rumah Tangga 
PNS 
Swasta 
Buruh 
Tidak Bekerja 

         14 
         10 
         11 
          9 
          8 

     27,0 % 
     19,2 % 
     21,1 % 
     17,3 % 
     15,4 % 

Jumlah          52      100 % 
 
Dari responden yang diteliti ternyata golongan pekerjaan terbanyak 

adalah pekerjaan utama sebagai ibu rumah tangga 14 orang (27 %), PNS 
10 orang (19,2 %), swasta 11 orang (21,1 %) dan buruh 9 orang (17,3 %) 
sedangkan yang paling sedikit adalah golongan tidak bekerja sebanyak 8 
orang (15,4 %). 

 
 

4) Riwayat Pengobatan 
Tabel 4. Distribusi sampel berdasarkan riwayat pengobatan 

 Waktu    Jumlah Presentasi % 
  NPB Akut 
  NPB Kronis 

        9 
       43 

      17,3 % 
      82,7 %  

  Jumlah        52       100 % 
     
   Dari responden yang diteliti ternyata golongan dengan riwayat 

pengobatan NPB akut sebanyak 9 orang (17,3 %) dan golongan dengan 
riwayat pengobatan NPB kronis sebanyak 43 (82,7 %) orang. 

 
b. Hasil penelitian  

a) Intensitas Nyeri 
 Intensitas nyeri diukur dengan menggunakan VAS (Visual Analogue 

Scale) yaitu suatu garis lurus lurus dari 0 sampai 10. Angka 0 adalah tidak 
nyeri dan angka 10 adalah nyeri paling berat yang pernah dirasakan.  
  Pengukuran dilakukan dengan meminta subyek memberi tanda titik 
pada garis yang menggambarkan nyeri yang dialami.Skor diperoleh dengan 
mengukur jarak antara titik nol sampai titik yang ditandai pasien. Derajat 
rasa nyeri berdasarkan skala VAS dibagi dalam beberapa kategori yaitu 0,5 
– 1,9 derajat sangat ringan; 2,0 – 2,9 ringan; 3,0 – 4,9 sedang; 5,0 – 6,9 
kuat; 7,9 – 9,9 sangat kuat dan 10 sangat kuat sekali.
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Tabel 5. Distribusi sampel berdasarkan intensitas nyeri 
Intensitas Nyeri             Jumlah        Presentasi % 
Lemah 
Sedang 
Kuat 
Sangat Kuat 

16 
22 
12 
2 

30,8 % 
42,3 % 
23,0 % 
3,9 % 

Jumlah 52 100 % 
 

Dari responden yang diteliti, tingkat intensitas nyeri sangat kuat 
merupakan kelompok terkecil yaitu 2 orang (3,9%), intensitas nyeri kuat 
ada 12 orang (23%), intensitas nyeri ringan ada 16 orang (30,8%) dan 
intensitas nyeri sedang merupakan kelompok terbesar yaitu 22 orang 
(42,3%). 

 
 

b) Disabilitas Aktivitas 
  Pengukuran disabilitas aktivitas dengan menggunakan kuesioner 
Oswestry yang terdiri dari 10 pokok pertanyaan mengenai intensitas nyeri, 
perawatan diri, mengangkat barang, berjalan, duduk, berdiri, tidur, 
kehidupan seks, kehidupan sosial dan bepergian. Setiap pokok pertanyaan 
terdiri dari 6 pertanyaan pilihan mulai dari tingkat terendah dengan skor 0 
sampai pada skor tertinggi 5. Skor yang diberikan pada kuesioner yang 
telah diisi oleh subjek penelitian yang dinyatakan dalam persen (%) 
merupakan hasil bagi antara jumlah nilai jawaban dibagi jumlah skor 
tertinggi. 
 
 

 
Tabel 6. Distribusi sampel berdasarkan disabilitas aktivitas 
Disabilitas Aktivitas         Jumlah       Presentasi % 
 Ringan 
 Sedang 
 Berat 
 Sangat Berat 

15 
19 
13 
5 

28,9 % 
36,5 % 
25,0 % 
9,6 % 

Jumlah 52 100 % 
 

Dari responden yang diteliti, tingkat disabilitas sangat berat 
merupakan kelompok terkecil yaitu 5 orang (9,6%), disabilitas berat ada 13 
orang (25%), disabilitas ringan ada 15 orang (28,9%) dan disabilitas 
sedang merupakan kelompok terbesar yaitu 19 orang (36,5%). 
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c) Hubungan antara intensitas nyeri dengan disabilitas aktivitas. 
Tabel 7. Hasil uji korelasi gamma dan somers’d 
           Hubungan      Nilai Korelasi      Kemaknaan 
      Intensitas Nyeri 
 (Variabel Independen) 
   Disabilitas Aktivitas 
   (Variabel Dependen) 

        ( + ) 0,685 
 
        ( + ) 0,714 

0,000 
 

0,000 

   
 

Korelasi antar variabel ordinal penelitian menggunakan uji korelasi 
gamma dan somers’d, dapat diketahui bentuk hubungan dan tingkat 
kemaknaan antara kedua variable. Koefisien korelasi disimbolkan dengan 
huruf r, dimana semakin tinggi nilai r (semakin mendekati 1), maka tingkat 
kekuatan korelasi (keeratan) antara dua variable semakin tinggi. Nilai r 
ditafsirkan sangat kuat (r > 0,8), kuat (0,6-0,79), sedang (0,4- 0,59), lemah 
(0,2- 0,39) dan sangat lemah (0,0- 0,19). Bentuk hubungan antara dua 
variable dengan tanda negative ( - ) menunjukkan arah hubungan 
berbanding terbalik, yaitu peningkatan nilai dari satu variabel akan diikuti 
dengan peningkatan nilai dari satu variable akan diikuti dengan penurunan 
nilai variable yang lain. Tanda positif ( + ) menunjukkan arah hubungan 
searah, yaitu peningkatan nilai dari satu variable akan diikuti juga dengan 
peningkatan nilai variable yang lain. Untuk menilai tingkat kemaknaan 
korelasi antara dua variable dilambangkan dengan nilai p(sig.).terdapat 
korelasi yang bermakna antara dua variabel jika nilai p< 0,05 

                (Dahlan, 2009). 
Dari hasil di atas disebutkan bahwa hipotesis nol (H0) ditolak dan 

hipotesis kerja (H1) diterima yang berarti ada hubungan antara intensitas 
nyeri dan disabilitas aktivitas sehari-hari pada pasien nyeri punggung 
bawah di RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 

Dari hasil diatas diketahui bahwa intensitas nyeri dipakai sebagai 
variabel bebas, dan disabilitas sehari-hari sebagai variabel tergantung, 
maka diketahui dari hasil uji Somer’s mempunyai nilai korelasi (r) sebesar 
0.685, hal ini menunjukkan bahwa terdapat korelasi atau hubungan yang 
kuat (r=0,6–0,79) antara keluhan nyeri punggung bawah terhadap 
disabilitas aktivitas sehari-hari pada pasien RSUD Dr. Moewardi 
Surakarta.  

Pada tabel diatas diperoleh hasil antara intensitas nyeri dan 
disabilitas aktivitas sehari-hari memiliki kemaknaan 0,00 (p.sig< 0,05), ini 
menunjukkan korelasi antara intensitas nyeri dan disabilitas aktivitas 
sehari-hari secara statistika bermakna karena nilai p<0,05. 
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B. Pembahasan 
Dari hasil penelitan yang dilakukan pada 52 penderita nyeri punggung 

bawah (NPB) yang dijadikan responden pada penelitian yang dilakukan di RSUD 
Moewardi Surakarta. Dari hasil diatas diketahui bahwa intensitas nyeri dipakai 
sebagai variabel bebas, dan disabilitas sehari-hari sebagai variabel tergantung, 
maka diketahui dari hasil uji Somer’s mempunyai nilai korelasi (r) sebesar 0.685. 
Hal ini menunjukkan bahwa terdapat korelasi atau hubungan yang kuat antara 
keluhan nyeri punggung bawah terhadap disabilitas aktivitas sehari-hari pada 
pasien RSUD Dr. Moewardi Surakarta 

Hal ini sesuai dengan pernyataan Setiohadi (2009) bahwa nyeri dapat 
menyebabkan impairment dan disabilitas. Impairment adalah abnormalitas atau 
hilangnya fungsi anatomik, fisiologik, maupun psikologik, sedangkan disabilitas 
adalah hasil dari impairment, yaitu keterbatasan atau gangguan kemampuan 
untuk melakukan aktivitas sehari-hari. 

Penderita nyeri kronik sering berakhir pada kondisi disabilitas dan 
berakibat pada gangguan aktivitas sehari-hari (Purba, 2006). Sembilan puluh 
persen pasien nyeri punggung bawah (NPB) mengalami penyembuhan dalam 
enam minggu namun ada kecenderungan berulang sehingga menyebabkan nyeri 
kronik dan disabilitas (Meliala, 2003). 

Episode nyeri dan disabilitas pada NPB akut hanya sementara tapi pada 
NPB kronis dapat menyebabkan disabilitas yang berat. Mekanisme terjadinya 
NPB kronis dapat disebabkan adanya nyeri nosiseptif yang persisten, ataupun 
adanya proses sensitasi sentral akibat nyeri yang berkepanjangan. Selain itu juga 
berasal dari riwayat pengobatan, yang tidak adekuat pada fase akut (Meliala, 
1999 cit. Kambodji, 2003). 

Dari penelitian yang dilakukan oleh Thomas (1999) dari 180 Penderita 
NPB akut yang difollow-up selama satu tahun ternyata tiga puluh delapan persen 
mengalami disabilitas menetap. Disabilitas yang menetap bukan saja dipengaruhi 
oleh beratnya nyeri tetapi juga oleh faktor premorbid antara lain faktor distress 
psikologi, rendahnya aktivitas fisik, merokok, ketidakpuasan dalam pekerjaan 
dan faktor yang berhubungan dengan lamanya gejala, luasnya nyeri dan 
terbatasnya mobilitas spinal. 

Banyak faktor yang menyebabkan disabilitas pada penderita NPB, antara 
lain nyeri  baik intensitas, durasi, dan perluasannya, kurangnya aktivitas fisik dan 
gerakan lumbal, faktor psikososial, stress, depresi (terutama pada NPB kronis), 
serta ketidakpuasan dalam pekerjaan (Werneke et al., 2001). 

Prediktor yang dapat meningkatkan terjadinya disabilitas antara lain, NPB 
yang dialami lebih dari dua tahun, skor disabilitas yang tinggi pada fase akut, dan 
nyeri yang diperberat oleh batuk (Robinson, 2001). Begitu pula penelitian yang 
dilakukan oleh Kambodji (2003) menunjukkan bahwa disabilitas dipengaruhi 
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oleh intensitas nyeri, nyeri yang diperberat oleh batuk, status pengobatan dan 
hasil pemeriksaan Laseque. 

Pada penelitian ini responden paling banyak adalah dari golongan usia 
produktif. Hal ini sesuai dengan pernyataan Sudomo (2002) yang menyatakan 
bahwa keluhan nyeri pinggang bawah banyak diderita pada usia produktif. 
Prevalensi terbanyak pada usia 55-64 tahun, banyak diderita pada usia produktif 
terutama kurang dari 45 tahun. Gejala awal NPB mulai pada usia produktif 25-30 
tahun sampai usia 50 tahun sehingga mengakibatkan kerugian kerja. Keadaan ini 
bisa disebabkan karena pada usia produktif mereka bekerja dengan aktifitas yang 
lebih berat atau akibat dari aktivitas dengan postur tubuh yang salah (Jonaedi, 
2005). 

Pada aktifitas berat dan aktifitas dengan postur tubuh yang salah 
menyebabkan otot tidak mampu mempertahankan posisi tulang belakang torakal 
dan lumbal, sehingga facet joint lepas disertai tarikan dari samping, kemudian 
terjadi gesekan pada kedua permukaan faset sendi menyebabkan ketegangan otot 
di daerah tersebut setelah itu terjadi menimbulkan keterbatasan gesekan pada 
tulang belakang. Akibat yang ditimbulkan adalah gejala nyeri punggung bawah, 
berupa nyeri, spasme otot tulang belakang torakolumbal dan keterbatasan 
gerakan punggung (Suharto, 2005). 

Dari hasil penelitian ini juga didapatkan bahwa jenis nyeri pinggang 
bawah yang terbanyak pada usia produktif adalah jenis spondilogenik. Hal ini 
bisa disebabkan karena proses trauma dan proses biomekanik pinggang 
(Harsono, 2003). Hal ini diperkuat pula oleh pernyataan Zuljasri (2000) yang 
menyatakan bahwa sembilan puluh persen penderita nyeri pinggang mempunyai 
dasar mekanik. Nyeri pinggang mekanik (mechanical low back pain) 
didefinisikan sebagai nyeri pinggang pada struktur anatomik normal yang 
digunakan secara berlebihan (muscle strain) atau nyeri yang sekunder terhadap 
trauma atau deformitas. 

Dalam penelitian ini juga dapat diketahui bahwa penderita nyeri 
punggung bawah yang terbanyak adalah perempuan. Hal ini sesuai dengan 
penelitian yang telah dilakukan oleh Suharto pada tahun 2005, yang menyatakan 
bahwa wanita lebih banyak mengeluh nyeri pinggang, dimana pada perempuan 
proses menopause juga dapat menyebabkan kepadatan tulang berkurang akibat 
penurunan hormon estrogen sehingga memungkinkan terjadinya nyeri punggung 
bawah. Dalam Department of Pain Medicine (2011) disebutkan bahwa wanita 
pada usia produktif yang pernah mengalami dua atau lebih kehamilan memiliki 
risiko lebih tinggi terkena nyeri pinggang. 

Berdasarkan jenis pekerjaannya, pada penelitian kali ini dapat diketahui 
bahwa kelompok ibu rumah tangga merupakan kelompok yang paling banyak 
terjadi sehingga nyeri punggung bawah, mungkin disebabkan karena banyak 
melakukan aktivitas tubuh yang kurang baik. Hal ini sesuai dengan pernyataan 
Zamna (2007) yang menyatakan bahwa nyeri pinggang bawah merupakan salah 
satu gangguan muskuloskeletal yang disebabkan oleh aktivitas tubuh yang 
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kurang baik, karena kebanyakan orang melakukan aktivitasnya sehari- hari sering 
melupakan masalah posisi tubuh. Jika sikap tubuh tidak baik, selain tulang 
menjadi tidak lurus, otot- otot, serta ligamen akan tertarik lebih keras.  

Sikap yang tidak baik juga memacu cepat lelah, ketegangan otot, dan 
akhirnya rasa sakit. Pekerjaan berat dan aktifitas berat sering memicu timbulnya 
NPB, seperti mengangkat, menarik, mendorong, memutar pinggang, terpeleset, 
duduk dalam jangka waktu lama, atau terpapar getaran yang lama. Orang yang 
merasa pekerjaannya membosankan, tidak menyenangkan atau monoton juga 
akan sering mengeluhkan adanya NPB. Selain itu adanya perubahan hormonal, 
berat badan serta riwayat pekerjaan dan nutrisi di lingkungan rumah tangga juga 
dapat mempengaruhi. Tegangnya postur tubuh, obesitas, kehamilan, faktor 
psikologi dan beberapa aktifitas yang dilakukan dengan tidak benar seperti 
mengangkat barang yang berat dan duduk lama juga dapat menyebabkan nyeri 
pinggang (Jonaedi, 2005). 

Keluhan nyeri ini berkaitan erat dengan aktivitas mengangkat beban 
berat, sehingga riwayat pekerjaaan sangat diperlukan dalam penelusuran 
penyebab serta penanggulangan keluhan ini. Selain sikap tubuh yang salah yang 
seringkali menjadi kebiasaan, beberapa aktifitas berat seperti melakukan aktifitas 
dengan posisi berdiri lebih dari satu jam dalam sehari, melakukan aktifitas 
dengan posisi duduk yang monoton lebih dari dua jam dalam sehari, naik turun 
anak tangga lebih dari sepuluh anak tangga dalam sehari, berjalan lebih dari 3,2 
km dalam sehari dapat pula meningkatkan resiko timbulnya nyeri pinggang 
(Jonaedi, 2005). 

Menurut Zamna (2007), ternyata enam puluh persen orang dewasa 
mengalami nyeri pinggang bawah karena masalah duduk yang terjadi pada 
mereka yang bekerja atau yang aktifitasnya lebih banyak dilakukan dengan 
duduk. Duduk lama dengan posisi yang salah dapat menyebabkan otot- otot 
pinggang menjadi tegang dan dapat merusak jaringan lunak di sekitarnya. Bila 
keadaan ini berlanjut, akan menyebabkan penekanan pada bantalan saraf tulang 
belakang yang mengakibatkan hernia nukleus pulposus. 

Intensitas nyeri pada penelitian ini terbukti bermakna mempengaruhi 
disabilitas. Hasil yang sama juga dilaporkan oleh McGorry et al., (2000). 
Penderita NPB kronis dengan intensitas nyeri yang tinggi secara signifikan 
mengalami disabilitas yang lebih berat dibandingkan dengan intensitas nyeri 
yang rendah (p<0,001), sehingga dibutuhkan obat-obatan. Hal ini tentunya 
menegaskan bahwa status pengobatan penderita NPB kronis juga mempengaruhi 
disabilitas. 

Menurut Purba (2006) penatalaksanaan NPB berprinsip pada kondisi akut 
atau kronik dan didasari kelainan patologik sebagai penyebab nyeri itu sendiri. 
Sembilan puluh persen NPB akut biasanya membaik dalam enam minggu dan 
akan menjadi kronik apabila berhubungan dengan kondisi stress. 
Penanggulangan dalam keadaan akut dengan intervensi misalnya dengan tirah 
baring, orthosis, pemberian NSAID, relaksan otot serta terapi manual tidak 
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terlalu berperan namun penanganan yang disertai dengan biopsikososial akan 
memberikan dampak yang jauh lebih efisien (Rusdi, 2003). 

Untuk nyeri punggung kronik, opioid, dan sejumlah antidepresan lebih 
menguntungkan dibanding NSAID (Asnawi, 2003). Selain itu, dalam keadaan 
kronik penanganannya juga mengarah pada rehabilitasi secara multidisiplin baik 
dalam penyesuaian perangkat kerja sepihak (ergonomik) maupun terhadap 
penderita itu sendiri. Tujuan utama adalah supaya secepat mungkin penderita 
bisa kembali bekerja secara produktif (Purba, 2006). 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Kambodji (2003), didapatkan bahwa 
ada perbedaan bermakna antara kelompok yang diobati dengan obat aktif 
dibandingkan dengan placebo dalam mempengaruhi perbaikan disabilitas. Efek 
terapi pada NPB dapat memperbaiki disabilitas yang dipengaruhi intensitas nyeri. 

 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 
a. Kesimpulan 

1. Terdapat korelasi yang kuat dan bermakna antara intensitas nyeri dangan 
disabilitas aktivitas pada pasien nyeri punggung bawah (NPB) di RSUD 
Dr.Moewardi Surakarta. 

2. Nyeri punggung bawah lebih banyak terjadi pada usia produktif dibanding 
usia lanjut. 

3. Penderita nyeri punggung bawah lebih banyak pada perempuan dibanding 
laki-laki. 

4. Berdasarkan jenis pekerjaannya, kelompok ibu rumah tangga merupakan 
penderita terbanyak nyeri punggung bawah dikarenakan banyak melakukan 
aktivitas dengan sikap tubuh yang kurang baik . 

 
b. Saran 

1. Karena nyeri punggung bawah dapat mengakibatkan disabilitas pada 
aktivitas sehari-hari, maka sebaiknya dicegah dengan tidak melakukan 
aktivitas secara berlebihan dan beraktivitas dengan posisis tubuh secara 
anatomis. 

2. Pengobatan pada nyeri sebaiknya dioptimalkan pada fase akut, karena bila 
sudah mencapai fase kronik akan menyebabkan disabilitas. 
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