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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Punggung dan tulang belakang hampir selalu terlibat dalam aktivitas manusia. 

Dalam kaitanya dengan  problem  ganguan fisik yang berhubungan dengan alat gerak 

tubuh, gangguan tulang belakang adalah salah satu dari sekian banyak gangguan 

akibat kerja, baik itu dilihat dari susunannya, fungsinya, maupun proses patologinya. 

Daerah lumbal terdiri atas L1 sampai L5 dan L5 – S1 yang paling besar menerima 

beban atau berat  tubuh sehingga daerah  lumbal menerima gaya dan stres mekanikal 

paling besar sepanjang vertebra (Bellenir, 2008). 

Pada tahun 2012 hampir 80% penduduk Indonesia mengalami nyeri punggung 

bawah. Insiden berdasarkan kunjungan pasien baru  ke dokter  sekitar 14,3%, 

sedangkan persentasi berdasarkan kunjungan pasien nyeri punggung bawah ke 

beberapa Rumah Sakit di Indonesia diketahui sekitar 3%-7%. Prevalensi tahunannya 

bervariasi dari 14%-15%, dengan point prevalensi rata-rata 30%. Sekitar 80%-90% 

pasien nyeri punggung bawah menyatakan bahwa mereka tidak melakukan usaha 

apapun untuk mengobati penyakitnya. Dan 70%-80% tidak diketahui penyebabnya/ 

idiopatik (Yanuar, 2002). 

Nyeri punggung bawah mencapai 30%-50% dari keluhan rematik pada praktik 

umum dan  merupakan penyakit nomor dua pada manusia setelah  influenza     

(Albar, 2000). Berdasarkan penelitian Copcord Indonesia (Community Oriented 

Program Or Controle Of Rhematic Disease) menunjukkan prevalensi nyeri punggung 
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bawah 18,2% pada laki-laki dan 13,6% pada wanita (Wirawan, 2004). Sekitar 11%- 

12% pasien  menjadi cacat akibat kasus ini dan kecenderungan untuk kambuh cukup 

tinggi yaitu sekitar 26%- 37%, sehingga menyebabkan penderita kembali tidak 

bekerja atau kurang produktif (Marpaung, 2006). 

Nyeri punggung bawah miogenik adalah  nyeri di daerah punggung bawah yang 

disebabkan oleh ganguan atau kelainan  muskuloskeletal tanpa disertai gangguan 

neurologis antara vertebra thorakal 12 sampai dengan bagian bawah pinggul atau 

anus (Paliyama, 2003). Tanda dan gejala nyeri punggung bawah  miogenik antara lain 

sebagai berikut: onset  / waktu timbulnya bertahap, nyeri difus setempat sepanjang 

punggung bawah, Lingkup Gerak Sendi terbatas, tanda-tanda gangguan neurologis 

tidak ada. 

Pengobatan  nyeri punggung bawah  miogenik dapat menggunakan obat 

maupun tanpa obat (terapi). Fisioterapi dalam hal ini memegang peranan  yang sangat 

penting untuk mengembalikan dan  mengatasi  impairment  dan fungsional  limitation 

sehingga pasien dapat beraktivitas kembali. Banyak modalitas fisioterapi  yang 

digunakan untuk mengobati nyeri punggung bawah miogenik seperti: terapi panas 

antara lain: Hot Pack, Short Wave Diathermy (SWD), Micro Wave Diathermy 

(MWD), Infra Red  (IR). Terapi dingin antara lain: Cold Pack. Terapi listrik antara 

lain: Trancuneus Electrical Nerve Stimulation (TENS), Interferensi (IF). Terapi 

latihan: William Flexion Exercise, Mc. Kenzie, Core Stabilization Exercise. 

Karena adanya keterbatasan  modalitas, maka pembahasan penanganan nyeri 

punggung bawah  miogenik selanjutnya hanya mengunakan William Flexion  

Exercise dan Core Stabilization Exercise. William Flexion Exercise secara teoritis 
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dapat bermanfaat untuk mengurangi hiperlordosis lumbal atau postur tubuh, 

memperkuat otot-otot  flexor sendi lumbrosakral yaitu dinding abdomen dan  

hamstring. Sedangkan  Core Stabilization  Exercise secara efektif bermanfaat untuk 

merekrut otot-otot batang dan  kemudian belajar untuk mengontrol posisi tulang 

belakang  lumbal selama gerakan dinamis. Melihat latar belakang di atas maka 

peneliti mengambil judul: “Pengaruh William Flexion Exercise Dan Core 

Stabilization Exercise  terhadap nyeri punggung miogenik”. Semoga penelitian ini 

berguna bagi penulis, pembaca, dan masyarakat umum. 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah  ada pengaruh William Flexion Exercise terhadap nyeri punggung bawah 

miogenik? 

2. Apakah ada pengaruh Core Stabilization Exercise terhadap nyeri punggung 

bawah miogenik? 

3. Apakah ada perbedaan pengaruh William Flexion Exercise dan Core 

Stabilization Exercise terhadap nyeri punggung bawah miogenik? 

C. Tujuan Penelitian 

Pada dasarnya segala kegiatan penelitian tidak lepas dari tujuan yang hendak 

dicapai. Dalam penelitian ini, penulis mempunyai tujuan penelitian sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui adanya pengaruh William Flexion Exercise terhadap nyeri 

punggung bawah miogenik. 

2. Untuk mengetahui adanya pengaruh Core Stabilization Exercise terhadap nyeri 

punggung bawah  miogenik. 
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3. Untuk mengetahui adanya perbedaan pengaruh William  Flexion Exercise dan 

Core  Stabilization Exercise terhadap nyeri punggung bawah miogenik. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang ingin dicapai penulis dengan kondisi nyeri punggung 

bawah miogenik adalah sebagai berikut: 

Manfaat teoritis 

1. Bagi Institusi Pendidikan: Penelitian ini diharapkan dapat mempersiapkan peserta 

didik di lingkungan pendidikan fisioterapi untuk memahami tentang manfaat  

William Flexion Exercise dan Core Stabilization Exercise terhadap  nyeri 

punggung bawah  miogenik. 

2. Bagi penulis: Manfaat hasil penelitian ini bagi penulis diharapkan dapat 

menambah dan memperluas wawasan, serta pengetahuan penulis tentang 

perbedaan pengaruh William Flexion  Exercise dan Core Stabilization Exercise 

terhadap nyeri punggung bawah miogenik. 

Manfaat praktis 

1. Bagi Iptek: Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu 

pengetahuan khususnya dalam bidang kesehatan  yang memberikan gambaran 

bahwa William Flexion Exercise dan Core Stabilization Exercise dari modalitas 

fisioterapi  yang dapat digunakan sebagai alternative untuk diterapkan  pada pasien 

dengan kondisi nyeri punggung bawah miogenik. 

2. Bagi Pembaca: Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

kepada masyarakat tentang nyeri punggung bawah miogenik dan permasalahannya 

serta dapat mengetahui program fisioterapi pada kondisi ini. 


