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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Spine  merupakan tulang penopang tubuh yang  tersusun atas cervical 

spine, thoracic spine dan lumbal spine. Lumbal spine merupakan area yang 

paling mobile diantara bagian-bagian lain. Lumbal spine terbentuk dari lima 

tulang penopang tubuh yang disebut vertebrae. Kelima tulang vertebrae 

tersebut tegak terhadap sebuah corpus, dan antar vertebrae terdapat dicus 

intervertebralis. Lumbal spine terdiri atas lima tulang tepat berada dibawah 

thoracic vertebrae, tulang tersebut adalah L1, L2, L3, L4, dan L5. Discus 

intervertebralis dinamakan berdasarkan tulang yang berada diatas dan 

dibawahnya. Discus intervertebralis pertama adalah L1-L2 dan selanjutnya 

hingga L5-S1. S1 mewakili sacrum dan sebagai penghubung antara spine dan 

pelvic. Menurut Pooler (2009) lokasi pada lumbal spine 90% hingga 95% 

yang paling sering terjadi injury yaitu pada L4-L5 dan L5-S1. Hal ini 

disebabkan karena pada L4-L5 dan L5-S1 merupakan pusat penopang beban 

tubuh  terberat. Ketika pada L4-L5 atau L5-S1 terjadi injury, dapat 

menyebabkan Hernia Nucleus Pulposus.  

Paulman dkk. (2012) mengatakan  Hernia Nucleus Pulposus (HNP) 

adalah kondisi dimana terjadi protrusi pada discus intervertebralis yang 

disebabkan karena injury dan beban mekanik yang salah dalam waktu yang 

lama. Selain itu faktor utama yang menyebabkan HNP adalah degeneratif 

1 



2 
 

dimana elastisitas dari annulus fibrosus menurun sehingga menyebabkan 

robeknya annulus fibrosus.  Kamori (1996) dalam Ciaccio, dkk (2012) 

mengatakan HNP adalah kondisi patologis yang sering ditemui di rehabilitasi 

medis dimana ditandai dengan kompresi dari satu atau lebih nerve roots. 

Gluteal dan unilateral leg pain merupakan keadaan yang dirasakan oleh 

penderita HNP, tergantung dengan nerve roots yang terkompresi. Penurunan 

Lingkup Gerak Sendi (LGS) dan kehilangan kekuatan otot tungkai juga 

merupakan keadaan yang dialami penderita HNP. Pada lokasi terkait juga 

mengalami nyeri dan spasme. 

Fisioterapi sebagai salah satu cabang ilmu kesehatan, ikut berperan 

serta dalam menangani permasalahan yang timbul pada kondisi HNP. 

Fisioterapi adalah bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada 

individu dan/atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara, dan 

memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan dengan 

menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan (fisik, 

elektroterapeutis, dan mekanis) pelatihan fungsi, komunikasi (DepKes, 2013). 

Modalitas yang dapat digunakan untuk menangani permasalahan yang timbul 

pada kondisi HNP adalah elektroterapeutis, manual terapi, dan exercise. 

Menurut Singh (2011) Elekroterapi adalah  terapi untuk mengobati berbagai 

macam penyakit menggunakan modalitas elektrofisika yang  meliputi Infra 

Red (IR), Transcutaneus Electrical Nerve Stimulation (TENS), Short Wave 

Diathermi (SWD), Micro Wave Diathermi (MWD), Interrupted Direct 

Current (IDC), dan Ultra Sound (US). Manual terapi salah satunya adalah 
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massage. Sedangkan exercise diantaranya ada activation deep muscle 

exercise dan isotonic resistive exercise. Menurut Kisner (2007)  Activation 

deep muscle exercise adalah latihan yang digunakan untuk mengaktifkan deep 

muscle terutama m. transversus abdominis dan m. multifidus. Isotonic 

resistive exercise menurut Early (2013) merupakan latihan menggunakan 

kontraksi otot isotonik melawan sejumlah berat untuk bergerak hingga akhir 

Lingkup Gerak Sendi (LGS). 

Dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini penulis menggunakan 

modalitas TENS dan Ativation Deep Muscle Exercise. TENS disini bertujuan 

untuk mengurangi nyeri yang timbul karena penjempitan nerve roots.  

Activation Deep Muscle Exercise sendiri bertujuan untuk mengkatifkan deep 

muscle untuk mengurangi nyeri. Menurut Kibler (2006) dalam Johnson 

(2012) mengatakan penguatan dan neuromuscular reeducation dari deep 

muscle memiliki peranan berarti dalam mengembalikan stability pada spinal 

column dan mengurangi nyeri yang berhubungan dengan instability. 

Sedangkan Isotonic resistive exercise bertujuan untuk meningkatkan kekuatan 

otot. 

Berdasarkan pembahasan diatas maka dalam penulisan karya tulis 

ilmiah ini penulis mengambil judul “Penatalaksanaan Fisioterapi pada 

Kondisi Hernia Nucleus Pulposus (HNP) pada L5-S1 di RSUD Salatiga”. 
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B. Rumusan Masalah 

Dari permasalahan yang muncul pada penderita HNP diperoleh beberapa 

rumusan masalah 

1. Apakah penatalaksanaan TENS dan Activation Deep Muscle Exercise 

pada kasus HNP L5-S1 dapat mengurangi nyeri dan meningkatkan 

aktifitas fungsional? 

2. Apakah penatalaksanaan Isotonic Resistive Exercise pada kasus HNP L5-

S1 dapat meningkatkan kekuatan otot tungkai kiri? 

 

C. Tujuan 

1. Tujuan Umum 

Untuk menambah pengetahuan proses penatalaksanaan fisioterapi 

pada kondisi HNP, dan menyebarluaskan peran fisioterapi pada kondisi 

HNP kepada kalangan fisioterapi, medis, dan masyarakat. 

2. Tujuan khusus 

Tujuan khusus dalam penulisan karya tulis ilmiah ini adalah: 

a. penatalaksanaan TENS dan Activation Deep Muscle Exercise pada 

kasus HNP L5-S1 dapat mengurangi nyeri dan meningkatkan aktifitas 

fungsional. 

b. Untuk mengetahui apakah penatalaksanaan Isotonic Resistive Exercise 

pada kasus HNP L5-S1 dapat meningkatkan kekuatan otot tungkai kiri. 
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D. Manfaat 

Manfaat penulisan karya tulis ilmiah ini adalah: 

1. Bagi Rumah Sakit 

Bermanfaat sebagai salah satu metode pelayanan fisioterapi yang dapat 

diaplikasikan kepada pasien dengan kondisi HNP, sehingga dapat 

ditangani secara optimal. 

2. Bagi Institusi Pendidikan 

Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang ada di institusi pendidikan 

khususnya mengenai fisioterapi tentang penatalaksanaan TENS, Activation 

Deep Muscle Exercise, dan isotonic resistive exercise pada kondisi HNP. 

3. Bagi Penulis 

Memperdalam dan memperluas wawasan mengenai hal-hal yang 

berhubungan dengan penatalaksanaan fisioterapi pada kondisi HNP. 

 

 

 

 

   


