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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembangunan Nasional adalah pembangunan disegala aspek kehidupan 

masyarakat Indonesia. Untuk mewujudkan pembangunan nasional yang optimal 

dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas dan sehat jasmani maupun 

rohani. Mengingat kesehatan menjadi daya pendorong yang utama untuk 

mewujudkan pembangunan nasional, peningkatan derajat kesehatan masyarakat 

seyogyanya mengarah pada arah kebijaksanaan pemerintahan dalam 

pembangunan dibidang kesehatan. 

Nyeri punggung bawah adalah sindroma klinik yang ditandai dengan 

gejala utama nyeri atau perasaan lain yang tidak enak didaerah tulang punggung 

bagian bawah. 

Nyeri adalah pengalaman sensori dan emosional yang tidak 

menyenangkan akibat dari kerusakan jaringan yang actual maupun potensial. Low 

Back Pain adalah suatu sensasi nyeri di daerah lumbosacral dan sakroiliaka, 

umumnya pada daerah L4-L5 dan L5-S1. Nyeri ini sering disertai penjalaran ke 

tungkai sampai kaki. Mobilitas punggung bawah sangat tinggi, disamping itu juga 

menyangga beban tubuh dan sekaligus sangat berdekatan dengan jaringan lain 

seperti traktus digestivus dan traktus urinarius. Kedua jaringan atau organ ini 

apabila mengalami perubahan patologik tertentu dapat menimbulkan nyeri yang 

dirasakan di daerah punggung bawah. (Handono Kalim, 2004) 



 

 

 

2 

Low back pain (LBP) atau nyeri punggung bawah termasuk salah satu dari 

gangguan musculoskeletal, gangguan psikologis dan akibat dari mobilisasi yang 

salah. LBP menyebabkan timbulnya rasa pegal, linu, ngilu, atau tidak enak pada 

daerah lumbal berikut sakrum. LBP diklasifikasikan kedalam 2 kelompok, yaitu 

kronik dan akut. LBP akut akan terjadi dalam waktu kurang dari 12 minggu. 

Sedangkan LBP kronik terjadi dalam waktu 3 bulan. Yang termasuk dalam faktor 

resiko LBP adalah umur, jenis kelamin, faktor indeks massa tubuh yang meliputi 

berat badan, tinggi badan, pekerjaan, dan aktivitas/olahraga (Zamma Idyan, 2007). 

Nyeri punggung bawah merupakan suatu sindroma nyeri yang terbatas 

pada regio lumbal. Angka prevalensi sepanjang hidup nyeri punggung pada 

populasi dewasa di dunia adalah 60% - 80%. Di Indonesia sendiri penderita nyeri 

punggung bawah meliputi kurang lebih 5,5% (Harsono, 1996). 

Problematik yang muncul pada penderita LBP antara lain nyeri tekan pada 

region 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 (Sidharta, 1984). 

Fisioterapi sebagai salah satu cabang ilmu kesehatan, ikut berperan serta 

dalam upaya peningkatan kesehatan dengan memberikan pelayanan kesehatan. 

Pelayanan fisioterapi adalah pelayanan yang dilakukan terhadap individu dan 

masyarakat dalam memelihara, meningkatkan, memperbaiki gerak dan fungsi. 

Untuk itu peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam rangka menciptakan 

upaya kesehatan yang terpadu  (Heri Priatna, 2001). 
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Fisioterapi dapat memberikan terapi pada kasus Low Back Pain dengan 

menggunakan Shortwave Diathermy (SWD), Transcutaneus Electrical Nerve 

Stimulation (TENS) dan Terapi Latihan (William Fleksi Exercise). SWD dapat 

mengurangi nyeri karena efek yang dihasilkan SWD dapat menaikkan ambang 

rangsang nyeri sehingga menyebabkan vasodilatasi pembuluh darah, sirkulasi 

darah ke jaringan akan meningkat dan diikuti pembuangan substansi nyeri 

sehingga didapatkan efek sedatif pada jaringan. TENS juga dapat mengurangi 

nyeri karena efek stimulasi listrik yang diaplikasikan pada serabut saraf akan 

menghasilkan aktivasi antidromik, dengan adanya aktivasi simpatis sehingga 

meningkatkan aliran darah dan pengangkutan materi yang berpengaruh terhadap 

nyeri juga akan meningkat. Dan terapi latihan dapat meningkatkan lingkup gerak 

sendi, meningkatkan kekuatan otot dan meningkatkan aktivitas fungsional karena 

efek yang didapatkan adalah memperlancar sirkulasi darah, sebagai rileksasi otot, 

memelihara kekuatan otot, meningkatkan kekuatan otot sehingga dapat 

meningkatkan aktivitas fungsional. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas rumusan 

masalah dalam KTI ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah SWD dan TENS dapat mengurangi nyeri punggung bawah 

miogenik ? 

2. Apakah terapi latihan berupa SWD, TENS dan William Fleksi exercise 

dapat meningkatkan kekuatan otot, menambah Lingkup Gerak Sendi 
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(LGS) serta meningkatkan kemampuan fungsional pada nyeri punggung 

bawah akibat miogenik ? 

C. Tujuan 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui penatalaksanaan fisioterapi pada kasus Low Back Pain 

Miogenik. 

2. Tujuan Khusus 

Adapun tujuan khusus fisioterapi pada kondisi Low Back Pain Miogenik 

adalah : 

a. Untuk mengetahui manfaat SWD dan TENS pada kasus nyeri 

punggung bawah akibat miogenik. 

b. Untuk mengetahui manfaat dari SWD, TENS dan terapi latihan 

terhadap peningkatan kekuatan otot, menambah Lingkup Gerak Sendi 

(LGS) serta meningkatkan kemampuan fungsional pada nyeri punggung 

bawah akibat miogenik. 

D. Manfaat 

1. Bagi Penulis 

Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang pelaksanaan SWD, TENS 

dan terapi latihan pada kasus Low Back Pain Miogenik. 

2. Bagi Pendidik 

Dapat lebih mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang Low Back Pain dan 

penanganannya. 
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3. Bagi Institusi 

a. Diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan tentang kondisi Low 

Back Pain Miogenik bagi institusi pendidikan fisioterapi. 

b. Memberikan informasi tentang pelaksanaan SWD, TENS dan Terapi 

latihan. 

4. Bagi Masyarakat 

Diharapkan masyarakat dapat memelihara kesehatan, memperdalam 

informasi tentang permasalahan yang disebabkan oleh kasus low back pain 

miogenik, serta mengetahui program fisioterapi yang tepat pada kondisi ini. 

 

 


