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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembangunan kesehatan merupakan salah satu upaya pembangunan 

nasional agar tercapainya kesadaran, kemauan, dan  kemampuan untuk 

hidup sehat bagi setiap masyarakat disepanjang hidupnya.  Tujuan adanya 

pembangunan kesehatan untuk mewujudkan kemandirian msyarakat untuk 

hidup sehat, memelihara serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia 

yang lebih baik. 

Fisioterapi adalah bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada 

individu dan atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara dan 

memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang daur kehidupan dengan 

menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan 

(fisik, elektroterapeutis dan mekanis), pelatihan fungsi, komunikasi 

(KEMENKES, 2007). 

       Fisioterapi juga merupakan pengobatan aktif dan bukan pasif, dan 

biasanya memfokuskan untuk menjaga sendi dan otot agar tetap bergerak. 

Seperti untuk meredakan nyeri punggung dan gangguan umum lainnya 

(Bull, 2008 :98) 

       Selain itu, untuk mewujudkan pembangunan kesehatan masyarakat 

Indonesia perlu mencakup beberapa aspek. Adapun beberapa aspek yang 

perlu dicapai meliputi aspek peningkatan (promotif), aspek pencegahan 
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(preventif), aspek penyembuhan (kuratif), dan aspek pemulihan dan 

pemeliharaan (rehabilitatif).  

       Nyeri punggung bawah atau yang lebih sering dikenal dengan Low 

Back Pain (LBP) merupakan kondisi maupun sensasi yang tidak 

mengenakan atau nyeri kronik minimal keluhan 3 bulan disertai adanya 

keterbatasan aktivitas yang diakibatkan nyeri apabila melakukan 

pergerakan atau mobilisasi. Kondisi tersebut banyak dijumpai dalam 

kehidupan sehari –hari, pada umumnya diderita pada usia dewasa tanpa 

mengenal perbedaan umur, jenis kelamin, status social dan pekerjaan 

(Helmi, 2012). 

       Sekitar hampir 80% dari populasi ,seseorang dalam kehidupannya 

akan mengalami nyeri punggung bawah. Keterbatasan yang diakibatkan 

oleh nyeri punggung bawah pada seseorang sangat berat. Kehilangan 

produktivitas akibat nyeri punggung bawah dapat menyebabkan kerugian 

ekonomi yang cukup besar. Nyeri punggung bawah merupakan penyebab 

kedua kunjungan kedokter setelah penyakit saluran pernafasan. Sekitar 

12% orang yang mengali nyeri punggung bawah menderita Hernia 

Nukleus Pulposus (HNP).  

       Hernia Nukleus Pulposus (HNP) adalah suatu penyakit yang 

disebabkan oleh trauma atau perubahan degeneratife yang menyerang 

massa nucleus pada daerah vertebra L4-L5, L5-S1, atau C6-C6 yang 

menimbulkan nyeri punggung bawah, kronik dan berulang atau kambuh. 

Permasalahan yang sering terjadi pada kasus Hernia Nukleus Pulposus 
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(HNP) yaitu adanya nyeri diam, nyeri gerak, nyeri tekan, mengurangi 

spasme otot serta adanya keterbatasan gerak dan menambah kekuatan otot. 

Pada kasus Hernia Nukleus Pulposus (HNP), diharapkan fisioterapi 

dengan menggunakan static contraction dapat mengurangi nyeri, resisted 

active exercise dapat meningkatkan kekuatan otot, pasif exercice dapat 

meningkatkan LGS dan teknik MC. Kenzi dapat mengurangi spasme. 

Dengan pemberian modalitas tersebut diharapkan mampu mengurangi 

nyeri, mengurangi spasme otot serta meningkatkan luas gerak sendi dan 

menambah kekuatan otot. 

B. Rumusan Masalah 

       Berdasarkan permasalahan pada kondisi Hernia Nukleus Pulposus  

(HNP) ini maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Apakah ada manfaat terapi latihan untuk penurunan nyeri pada kondisi 

Hernia Nukleus Pulposus (HNP)? 

2. Apakah ada manfaat terapi latihan terhadap peningkatan kekuatan otot 

paravetebra, M. quadriceps, M. hamstring, M. Gastroc, dan abdominal  

pada kondisi Hernia Nukleus Pulposus (HNP)? 

3. Apakah ada manfaat terapi latihan untuk peningkatan LGS hip, knee, 

ankle pada kondisi Hernia Nukleus Pulposus (HNP)? 

4. Apakah ada manfaat terapi latihan mengurangi spasme pada kondisi 

Hernia Nukleus Pulposus (HNP)? 
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C. Tujuan 

       Tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penulisan Karya Tulis Ilmiah 

ini adalah : 

1. Tujuan Umum 

       Untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan 

Diploma III di Akademi Fisioterapi Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. 

2. Tujuan Khusus  

       Untuk mengetahui bagaimana manfaat Terapi Latihan terhadap 

pengurangan nyeri, pengurangan spasme, peningkatan luas gerak 

sendi, dan meningkatkan kekuatan otot pada kasus Hernia Nucleus 

Pulposus (HNP). 

D. Manfaat penulisan 

       Manfaat dari pembuatan karya tulis ilmiah yang ingin dicapai 

penulis adalah sebagai berikut : 

1. Bagi penulis  

       Untuk menambah pemahaman tentang penatalaksanaan terapi 

latihan pada kondisi Hernia Nucleus Pulposus (HNP). 

2. Bagi ilmu pengetahuan  

       Ikut serta dalam menambah wacana ilmu pengetahuan khususnya 

mengenai tentang penatalaksanaan terapi latihan pada kondisi Hernia 

Nucleus Pulposus (HNP). 
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3. Bagi institut pendidikan 

       Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang ada diinstitut 

pendidikan khususnya mengenai fisioterapi tentang penatalaksanaan 

terapi latihan pada kondisi Hernia Nukleus Pulposus (HNP). 

4. Bagi masyarakat  

       Sebagai tambahan ilmu mengenai peran fisioterapi terhadap kondisi 

Hernia Nukleus Polposus (HNP). 

 

 


