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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

        Dari berbagai sumber, 80% dari populasi dewasa pernah mengalami nyeri 

punggung bawah dengan derajad yang berbeda. Orang Amerika menghabiskan 17 

juta dollar setiap tahun untuk penegakan diagnose dan terapi nyeri punggung 

bawah, dan jutaan dollar lagi untuk klaim asuransi akibat ketidakmampuan dan 

kecacatan yang ditimbulkan. Nyeri punggung bawah bukan penyakit yang baru 

(soetini, 2008). 

        Hampir setiap orang pernah mengalami nyeri punggung bawah (NPB) 

sepanjang hidupnya. Tidak ada seorangpun yang kebal terhadap kondisi ini dan 

masing-masing sangat berpotensi untuk mengalami disabilitas akibat kondisi 

tersebut. NPB dapat berhubungan dengan berbagai kondisi ataupun faktor risiko, 

namun seringkali tidak ditemukan adanya faktor spesifik yang mendasarinya. 

       Nyeri pinggang bawah adalah keluhan yang sering dialami oleh 50-80% 

penduduk negara-negara industri, dimana prosentasi meningkat sesuai usia.Pada 

tahun 1975-1978 diteliti 3000 pria dan 3500 wanita usia 20 tahun keatas di 

Belanda menyatakan 51% pria 57% wanita mengeluh nyeri punggung bawah 

dimana 50% nya dalam beberapa waktu tidak bugar untuk bekerja dan 8% harus 

alih pekerjaan ( Herdin, 2008) 

       Gangguan terhadap gerak dan fungsi pada manusia akan berakibat 

terganggunya atau menurunnya kemampuan aktivitas fungsional. Banyak faktor 

atau penyebab yang dapat menimbulkan gangguan aktivitas fungsional, antara lain 
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kecelakaan, bawaan lahir, penyakit dan lain-lain. Salah satu penyebab diantaranya 

“low back pain” yang merupakan sindroma nyeri punggung bawah. Keluhan 

yang ditimbulkan bervariasi, mulai dari yang ringan sampai yang berat sehingga 

memerlukan perawatan medis maupun fisioterapi. 

       Peran fisioterapi memberikan layanan kepada individu atau kelompok 

individu untuk memperbaiki, mengembangkan, dan memelihara gerak dan 

kemampuan fungsi yang maksimal selama perjalanan kehidupan individu atau 

kelompok tersebut. Layanan fisioterapi diberikan dimana individu atau kelompok 

individu mengalami gangguan gerak dan fungsi pada proses pertambahan usia dan 

atau mengalami gangguan akibat dari injuri atau sakit. Gerak dan fungsi yang 

sehat  dan maksimal adalah inti dari hidup sehat (Depkes, 2008). 

 

A. LATAR BELAKANG 

       LBP atau NPB adalah suatu sensasi nyeri yang dirasakan pada diskus 

intervertebralis umumnya lumbal bawah, L4-L5 dan L5-S1. Low back pain 

sering dipakai sebagai kajian nyeri pada regio punggung bawah. Sebenarnya 

bukanlah diagnosis, tetapi dengan seringnya digunakan istilah tersebut seakan-

akan menutupi diagnosis yang sebenarnya (Kuntono, 2000).  

       Spondylolisthesis adalah pergeseran kedudukan corpus vetebra terhadap 

vetebra atas atau disebelah bawahnya.Spondylolisthesis paling sering terjadi 

pada sendi lumbo sacral (SLs) karena beban yang paling banyak pada tulang 

punggung terletak pada persendian ini. Pada penderita LBP karena 

Spondylolisthesis dapat terjadi dengan atau tanpa menimbulkan nyeri, insiden 
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timbulnya nyeri pinggang bagian bawah akibat corpus vetebra lumbal 5 

bergeser ke depan diatas corpus vetebra dibawahnya dengan mengikutsertakan 

seluruh columna vetebra diatasnya. Ini dikelompokan menjadi 3 menurut 

kelompok umur yaitu diatas 40 tahun akan selalu didapat, dibawah 26 tahun 

didapat 19% nyeri pinggang, dan antara 26-39 tahun kemungkinan besar 

didapati dari pinggang. Efek utama yang didapatkan pada pediculus dari 

vetebra yang berpindah itu kini dianggap bahwa pada keadaan ini pediculus 

itu berbentuk abnormal dan pusat-pusat osifikasi tambahan gagal 

menyatukannya. Processus spinosus, Lamina dan Processus artikularis inferior 

terpeleset ke depan karena lamina tertinggal, canalis vertebralis tidak 

menyempit namum radiks saraf mungkin tertekan yang menimbulkan nyeri 

bokong dan sxiatiaca menyentuh crista iliaca (Fonet spot, 2011) 

       Nyeri pinggang merupakan masalah kesehatan masyarakat yang penting 

pada semua negara. Besarnya masalah yang diakibatkan oleh nyeri pinggang 

dapat dilihat dari ilustrasi data berikut. Pada usia kurang dari 45 tahun, nyeri 

pinggang menjadi penyebab kemangkiran yang paling sering, penyebab 

tersering kedua kunjungan kedokter, urutan kelima masuk rumah sakit dan 

masuk 3 besar tindakan pembedahan. Pada usia antara 19-45 tahun, yaitu 

periode usia yang paling produktif, nyeri pinggang menjadi penyebab 

disabilitas yang paling tinggi. 

       Di Indonesia, LBP dijumpai pada golongan usia 40 tahun. Secara 

keseluruhan, LBP merupakan keluhan yang paling banyak dijumpai (49 %). 
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Pada negara maju prevalensi orang terkena LBP adalah sekitar 70-80 %. Pada 

buruh di Amerika, kelelahan LBP meningkat sebanyak 68 % antara thn 

 1971-1981.Sekitar 80-90% pasien LBP menyatakan bahwa mereka tidak 

melakukan usaha apapun untuk mengobati penyakitnya jadi dapat disimpulkan 

bahwa LBP meskipun mempunyai prevalensi yang tinggi namun penyakit ini 

dapat sembuh dengan sendirinya (Bimaariotejo, 2010). 

       Spondilolistesis mengenai 5%-6% populasi pria, dan 2%-3% wanita. 

Karena gejala yang diakibatkan olehnya bervariasi, kelainan tersebut sering 

ditandai dengan nyeri pada bagian belakang (low back pain), nyeri pada paha 

dan tungkai. Sering penderita mengalami perasaan tidak nyaman dalam bentuk 

spasme otot, kelemahan, dan ketegangan otot betis (hamstring 

muscle).Meskipun demikian, banyak penelitian menyebutkan bahwa terdapat 

predisposisi kongenital dalam terjadinya spondilolisthesis dengan prevalensi 

sekitar 69% pada anggota keluarga yang terkena. Vertebra L4 dan L5 paling 

penting pada tulang belakang lumbosacral merupakan bagian yang paling 

sering terkena, penanganan deangan memberikan stabilisasi dan mencegah 

pergerekan yang tidak dibutuhkan merupakan kunci utama dalam 

penatalaksanaan kelainan tersebut  (Tahir, 2010). 

       Pada spondilolistesis korpus vertebrae itu sendiri ( biasanya L5 ) tergeser 

ke depan.Walaupun kejadian ini terjadi sewaktu bayi itu masih berada dalam 

kandungan, namun (oleh karena timbulnya kelinan-kelainan degeneratif) 

sesudah berumur 35 tahun, barulah timbul keluhan nyeri pinggang. Nyeri 

pinggang ini berkurang/hilang bila penderita duduk atau tidur. Dan akan 
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bertambah, bila penderita itu berdiri atau berjalan.Spondilolitesis dapat 

mengakibatkan tertekuknya radiks L5 sehingga timbul nyeri (Santoso, 2010). 

       Gangguan yang dapat ditimbulkan akibat kondisi ini antara lain nyeri 

tekan pada regio lumbal, spasme otot, terjadi penurunan kekuatan otot, 

keterbatasan gerak, dapat juga terjadi penjalaran nyeri pada tungkai. Sehingga 

dapat menimbulkan keterbatasan fungsi seperti gangguan saat bangun dari 

keadaan duduk, saat membungkuk, duduk atau berdiri lama dan berjalan 

(Santoso, 2010) 

       Short wave diathermy (SWD) dan Transcutaneous Electrical Nerve 

Stimulation (TENS) serta pemberian edukasi merupakan modalitas fisioterapi 

yang dipilih penulis pada kasus nyeri punggung bawah akibat 

spondylolisthesis yang dibahas pada karya tulis ilmiah ini. 

       Short wave diathermy adalah salah satu modalitas fisioterapi dengan 

memanfaatkan pancaran elektromagnetik yang dihasilkan oleh arus bolak-

balik frekuensi tinggi yaitu 27 MHz dan panjang gelombang 11 meter. 

Manfaat SWD adalah menurunkan nyeri, normalisasi tonus otot lewat efek 

sedatif, mengurangi proses kontraktur jaringan, mengurangi spasme dan 

memperbaiki sirkulasi darah (Sujatno, 2002). Sedangkan TENS merupakan 

salah satu teknik elektroanalgesia non-invasif yang melibatkan aliran listrik 

lemah melalui elektroda yang ditempelkan pada permukaan kulit. Elektroda 

ditempatkan pada beberapa tempat di tubuh, kemudian arus dialirkan melalui 

kabel dengan frekuensi dan intensitas yang disesuaikan untuk mendapatkan 

efek optimal selama dan setelah stimulasi (Aprillia,  2012). 
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B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan permasalahan pada nyeri punggung bawah yang disebabkan 

oleh Spondylolisthesis  maka penulis dapat merumuskan masalah antara 

lain :   

(1) apakah SWD  dapat berpengaruh terhadap pengurangan nyeri 

pada nyeri punggung bawah akibat spondylolisthesis? 

 (2) apakah  TENS  dapat berpengaruh terhadap pengurangan nyeri   

pada nyeri punggung bawah akibat Spondylolisthesis ? 

C. TUJUAN PENULISAN 

       Tujuan penulisan Karya Tulis Ilmiah ini terdiri atas 2 hal yaitu tujuan 

umum dan tujuan khusus. 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui penatalaksanaan fisioterapi pada kondisi Low Back 

Pain ec. Spondylolithesis L4-L5 grade 1 

2. Tujuan Khusus 

Dalam penulisan Karya Tulis Ilmiah ini,penulis mempunyai tujuan 

khusus antara lain sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui modalitas fisioterapi berupa TENS dan SWD 

dapat mengurangi nyeri 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat penelitian yang ingin dicapai penulis pada kondisi Low Back Pain 

Ec. Spondylolithesis L4-L5 grade 1 adalah sebagai berikut: 
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1. Ilmu pengetahuan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai khasanah ilmu pengetahuan 

khususnya dalam bidang kesehatan yang memberikan gambaran bahwa 

SWD dan TENS sebagai modalitas fisioterapi dapat digunakan sebagai 

alternatif untuk diterapkan pada pasien dengan kondisi Low Back Pain ec. 

Spondylolithesis. Dimana dalam pelaksanaannya dengan tidak 

mengindahkan atau tetap mengacu pada ketrampilan dasar dari praktek 

klinik dan pengembangan ilmu. 

2. Institusi pendidikan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk institusi 

pendidikan sebagai sarana pendidikan untuk mempersiapkan peserta didik 

dilingkungan pendidikan fisioterapi untuk memahami serta melaksanakan 

proses fisioterapi dengan modalitas SWD dan TENS. 

3. Bagi Penulis 

Memperdalam dan memperluas wawasan mengenai hal-hal yang 

berhubungan dengan penatalaksanaan fisioterapi pada kondisi Low Back 

Pain ec. Spondylolithesis 

4. Bagi Pasien  

Untuk membantu mengatasi masalah yang timbul pada penderita Low Back 

Pain ec. Spondylolithesis 

5. Bagi Masyarakat 

Menyebarluaskan informasi kepada pembaca maupun masyarakat tentang 

peran fisioterapi pada kasus Low Back pain ec.Spondylolithesis. 




