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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Nyeri punggung bawah (NPB) merupakan keluhan yang sering terdengar 

dari orang usia lanjut, namun tidak tertutup kemungkinan dialami oleh orang usia 

muda (Paliyama, 2003). NPB merupakan satu dari sekian banyak gangguan 

musculosceletal yang disebabkan oleh aktivitas tubuh yang kurang baik (Maher et 

al, 2002). NPB diklasifikasikan kedalam dua kelompok yaitu akut dan kronik. 

NPB akut terjadi dalam waktu kurang dari 12 minggu, sedangkan NPB kronik 

terjadi dalam waktu 3 bulan (Rogers, 2006). 

Masalah nyeri punggung yang timbul akibat duduk lama menjadi 

fenomena yang sering terjadi saat ini. Terdapat 60 % orang dewasa mengalami 

nyeri punggung bawah karena masalah duduk yang terjadi pada mereka yang 

bekerja atau yang aktivitasnya lebih banyak dilakukan dengan duduk. Duduk lama 

dengan posisi yang salah dapat menyebabkan otot-otot punggung bawah menjadi 

tegang dan dapat merusak jaringan lunak sekitarnya (Chang, 2006). Melakukan 

aktivitas dengan posisi duduk yang monoton lebih dari 2 jam dalam sehari, dalam 

sehari pula meningkatkan resiko timbulnya nyeri punggung (Rachmawati, 2008). 

NPB dapat menurunkan produktivitas manusia dan pernah dialami oleh 

50% - 80% penduduk negara industri, dimana persentasenya meningkat sesuai 

pertumbuhan usia dan menghilangkan jam kerja yang sangat banyak. Kejadian 
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NPB tidak mengakibatkan kecacatan tapi menyebabkan gangguan aktivitas kerja 

(Gatam, 2006). 

Fenomena diatas juga terjadi pada pengrajin tenun lidi di desa Janti. 

Dimana jam kerjanya lebih banyak dihabiskan dengan duduk. Pengrajin tenun lidi 

duduk statis selama kurang lebih 7 jam dalam sehari. Hal ini dapat menimbulkan 

permasalahan kesehatan pada pengrajin tenun lidi di desa janti, salah satunya 

nyeri punggung bawah. Fisioterapi dalam hal ini memegang peranan untuk 

mengembalikan dan mengatasi problematik fisik berupa nyeri gerak, adanya 

spasme otot paravertebra, dan adanya keterbatasan lingkup gerak sendi 

(Nurrahsari, 2007).  

Berdasarkan uraian di atas penulis merasa perlu untuk menelaah lebih jauh 

tentang permasalahan ini dengan melakukan survei pendahuluan ke lokasi 

penelitian. Hasil survei pendahuluan yang telah dilakukan  pada pengrajin tenun 

lidi di desa Janti, ditemukan data bahwa 24 dari 35 orang dari pengrajin 

mengalami nyeri punggung bawah. 

Untuk mengatasi masalah tersebut, modalitas fisioterapi yang digunakan 

yaitu kinesio taping dan core stability. Pemasangan kinesio taping pada otot 

berguna untuk mengurangi derajat nyeri, meningkatkan lingkup gerak sendi, 

menormalisasi panjang dan tegangan dari otot untuk tenaga yang maksimal, 

membantu penyembuhan jaringan otot, mengurangi kelelahan otot, fasilitasi 

(meningkatkan kontraksi pada otot yang mengalami kelemahan), dan inhibisi 

(stimulasi relaksasi pada otot yang berkontraksi secara berlebihan) ( Purbo, 2012). 
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Core stability merupakan kemampuan untuk mengendalikan posisi dan 

gerakan sentral pada tubuh. Aktifitasnya akan membantu memelihara postur 

dengan baik dalam melakukan gerakan. Core juga menjadi dasar untuk semua 

gerakan pada anggota gerak atas maupun bawah yang dapat dilakukan dengan 

efisien (Kibler, 2006). 

Menurut MacDonald et al. (2006), beberapa penulis menganjurkan latihan 

yang mengaktifkan keseluruhan kelompok otot paravertebrae, dalam rangka 

untuk mengendalikan gerakan tulang belakang. Mereka mengusulkan bahwa 

tujuan efektivitas latihan ini adalah karena peningkatan kekuatan otot trunk, baik 

segmental dan regional. Penulis lain menunjukkan bahwa lebih dari meningkatkan 

kekuatan otot-otot trunk, tujuan latihan pada sakit punggung bawah harus 

meningkatkan fungsi otot trunk, yang dianggap sangat cocok untuk menstabilkan 

lumbar spine. 

Core stability exercise, menurut Stevens et al. (2006), dirancang untuk 

meningkatkan fungsi otot-otot yang diyakini mengatur stabilitas trunk dan ketika 

otot-otot yang berfungsi secara optimal, mereka akan melindungi tulang belakang 

dari trauma. Hicks et al. (2005), menyatakan bahwa tujuan dari latihan stabilisasi 

adalah untuk melatih pola motorik otot untuk meningkatkan stabilitas tulang 

belakang, dan mengurangi  rasa sakit yang terkait. 

B. Rumusan Masalah 

Supaya penelitian ini lebih terarah maka peneliti merumuskan masalah 

sebagai berikut: 
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1. Apakah ada pengaruh kinesio taping terhadap penurunan nyeri dan 

peningkatan lingkup gerak sendi kasus NPB ? 

2. Apakah ada pengaruh core stability terhadap penurunan nyeri dan 

peningkatan lingkup gerak sendi kasus NPB ? 

3. Apakah ada perbedaan kinesio taping dan core stability terhadap 

penurunan nyeri dan peningkatan lingkup gerak sendi kasus NPB ? 

C. Tujuan Penulisan 

Dalam penulisan ini peneliti mencoba memilah tujuan umum dan 

tujuan khusus dari penelitian ini. 

1. Tujuan umum 

Penelitian ini bertujan untuk mengetahui beda pengaruh pemberian kinesio 

taping dan core stability terhadap penurunan nyeri dan peningkatan 

lingkup gerak sendi kasus NPB. 

2. Tujuan khusus 

a. Untuk mengetahui pengaruh pemberian kinesio taping tehadap 

penurunan nyeri dan peningkatan lingkup gerak sendi kasus NPB. 

b. Untuk mengetahui pengaruh pemberian core stability terhadap 

penurunan nyeri dan peningkatan lingkup gerak sendi kasus NPB. 

c. Untuk mengetahui perbedaan pengaruh kinesio taping dan core 

stability terhadap penurunan nyeri dan peningkatan lingkup erak sendi 

kasus NPB. 
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D. Manfaat Penulisan 

1. Manfaat teoritis  

Manfaat teoritis dari penelitian ini sebagai informasi ilmiah serta 

menambah pengetahuan tentang perbedaan pengaruh kinesio taping 

dan core stability terhadap penurunan nyeri dan peningkatan lingkup 

gerak sendi kasus NPB  pada pengrajin tenun lidi. 

2. Manfaat praktis 

Manfaat praktis dari dari penlitian ini adalah peneliti membuat 

suatu perlakuan yang menggunakan metode kinesio taping dan core 

stability untuk mengurangi  nyeri dan peningkatan lingkup gerak sendi 

lumbal, yang mana hal ini dapat menambah informasi dalam 

perkembangan ilmu fisioterapi, dapat dijadikan refrensi bagi ilmuwan 

lain untuk melakukan penelitian lanjutan, yang dapat menambah 

wawasan ilmu pengetahuan teknologi, dan seni (IPTEKS). 


