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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Low back pain atau nyeri punggung bawah merupakan sekumpulan gejala 

yang menandakan bahwa terdapat sesuatu yang salah.Nyeri punggung bawah adalah 

kondisi yang tidak mengenakan disertai adanya keterbatasan aktivitas dan nyeri 

apabila melakukan pergerakan atau mobilisasi. Kebanyakan nyeri punggung bawah  

disebabkan oleh salah satu dari berbagai masalah musculoskeletal (Muttaqin, 2011) 

Seperti yang dikatakan oleh (Sidharta, 1984) bahwa setiap  hari beribu-ribu 

orang mendapat trauma miofisial, mengingat banyaknya pekerja kasar yang bergizi 

kurang baik dengan kondisi kesehatan badan yang serba kurang optimal. Juga 

dikalangan social yang serba cukup atau berlebihan keadaan tubuh tidak optimal 

karena kegemukan, terlalu banyak duduk dan terlalu kaku karena tidak mengadakan 

gerakan-gerakan untuk mengendurkan ototnya. 

Low back pain Myogenik adalah suatu pengalaman sensorik dan emosional 

yang tidak menyenangkan di daerah antara vertebra torakal 12 sampai dengan bagian 

bawah pinggul atau lubang dubur yang timbul akibat adanya potensi kerusakan 

ataupun adanya kerusakan jaringan antara lain : dermis pembuluh darah, fasia, 

muskulus, tendon, kartilago, tulang, ligament, intra artikuler meniscus, bursa 

(Paliyama, 2003). Sindroma miofasial merupakan bagian terbesar dalam kasus nyeri 

pinggang. Diagnosa sindroma ini didasarkan pada anamnesis yang teliti, 

kemungkinan adanya trauma atau penggunaan berlebihan dan pemeriksaan sistemik 

dengan memperhatikan anatomi-fungsional otot tubuh (Kuswantoro, 1987). 
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Gangguan yang dapat ditimbulkan akibat kondisi ini antara lain nyeri,  

panas, gemetar, kesemutan, seperti terbakar, tertusuk atau ditikam. Nyeri  

punggung bawah bersumber dari berbagai struktur. Otot merupakan salah satu 

struktur yang berhubungan didalamnya yang dapat mengakibatkan nyeri kemudian 

terjadi spasme yang berasal dari ketegangan-ketegangan otot dibagian punggung 

bawah. 

Infra red, Tens dan terapi latihan metode William flexion exercise  

serta pemberian edukasi merupakan modalitas fisioterapi yang dipilih penulis pada 

kasus nyeri punggung bawah myogenic yang penulis pilih pada karya tulis ilmiah  

ini. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan pada kasus nyeri punggung bawah yang 

disebabkan oleh otot (myogenic) maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai 

berikut : 

a. Bagaimanakah Infra Red (IR), Transcutaneus Electrical Nerve Stimulation 

(TENS) dan Terapi Latihan dapat mengurangi nyeri pada kondisi nyeri punggung 

bawah myogenic? 

b. Bagaimanakah pemberian terapi latihan dengan metode William flexion  

exercise dapat meningkatkan lingkup gerak sendi (LGS) trunk , kekuatan otot 

fleksor dan extensor trunk serta kemampuan aktivitas fungsional pada nyeri 

pinggang bawah myogenic? 
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C. Tujuan Penulisan 

a. Tujuan Umum 

a. Mengetahui pengaruh IR, TENS, dan terapi latihan dalam mengurangi nyeri 

pada punggung bawah. 

b. Mengetahui pengaruh terapi latihan dalam meningkatkan lingkup gerak 

sendi (LGS) trunk serta kekuatan otot fleksor dan ekstensor. 

c. Mengetahuai pengaruh terapi latihan dalam melakukan kemampuan 

fungsional. 

 

D. Manfaat Penulisan 

        Manfaat penulisan  yang ingin dicapai penulis pada kasus Low Back Pain 

Myogenic dengan modalitas IR, TENS dan terapi latihan adalah sebagai berikut: 

1. Bagi penulis 

Menambah pengetahuan dan memperluas wawasan mengenai hal-hal 

yang berhubungan dengan penatalaksanaan Fisioterapi pada kasus Low Back 

Pain Myogenic 

2. Bagi pendidikan 

Untuk dapat dimanfaatkan dalam dunia pendidikan dalam memahami dan 

mengembangkan informasi mengenai Low Back Pain Myogenic 

3.   Bagi pasien 

Untuk mengatasi masalah yang timbul pada penderita Low Back Pain 

Myogenic 

4. Bagi masyarakat 

Dapat menyebarluaskan dan memberikan informasi kepada pembaca 

ataupun masyarakat tentang peran fisioterapi pada kasus Low Back Pain 

Myogenic. 




