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PHYSIOTHERAPY MANAGEMENT OF LOW BACK PAIN IN THE 

SUSPECT HERNIA NUCLEUS PULPOSUS RST Dr SOEDJONO 

MAGELANG 

(Syahrul Ramadan , 2015 , 57 pages) 

Abstract 

 

Background: Hernia nucleus pulposus (HNP) is a condition where there is a 

protrusion on Intervertebral discus into the vertebral canal pressing annulus 

fibrosus causing nerve compression. Nucleus pulposus great distress would find a 

way out and through the annulus fibrosus tears push to pass longitudinal ligament 

hernia. This will cause the clamping distance between the vertebral body that 

eventually will irritate nerve roots that go into the intervertebral foramen causing 

severe pain sometimes spreads to the limbs. 

Objective: To investigate the implementation of physiotherapy in reducing pain, 

increasing range of motion and increase muscle strength in the case of low back 

pain herniated nucleus pulposus suspect using Transcutaneus modalities Electrical 

Nerve Stimulation (TENS) and core stability exercise. 

Results: After treatment for 6 times the result of pain assessment of pain in 

motion T1: 7.3, became T6: 3.2, tenderness T1: 3.5, became T6: 2.4, silent pain 

T1: 2.4 , became T6: 0, increase range of motion flexi T1: 7cm, became T6: 8cm, 

entensi, T1: 3cm, into T6: 4cm, flexi right side T1: 3 cm into T6: 5 cm, flexi left 

side T1: 3 cm to T6: 5 cm increase T1 trunk flexor muscle strength: 3 to 4, trunk 

extensor T1: 3 to T6: 4. 

Conclusion: transcutaneus electrical nerve stimulation (TENS) may reduce local 

pain in the back and core stability exercise can increase muscle kekuaan so as to 

boost the range of motion trunk. 

Keywords: hernia nucleus pulposus, Transcutaneus Electrical Nerve Stimulation 

(TENS), and Core Stability Exercise. 
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PENATALAKSANAAN FISIOTERAPI PADA LOW BACK PAIN 

 SUSPECT HERNIA NUCLEUS PULPOSUS  

DI RST Dr SOEDJONO MAGELANG 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Punggung merupakan salah satu dari bagian tubuh manusia yang sering 

digunakan untuk beraktifitas. Banyak aktifitas yang melibatkan pergerakan 

punggung antara lain aktifitas sehari-hari seperti, berolahraga, bekerja, dan 

aktifitas lainnya. Akibat dari banyaknya aktifitas yang dilakukan punggung maka 

sering muncul keluhan pada punggung bagian bawah. Di Amerika Serikat 

dilaporkan total pengeluaran untuk biaya kesehatan yang berhubungan dengan 

nyeri punggung pada bagian bawah berkisar 60 milyar dollar per tahun (Wad, 

2006). Permasalahan pada punggung bagian bawah biasa terjadi karena faktor 

overuse, degeneratif, trauma/benturan, pergeseran tulang vertebra, dan pergeseran 

pada bantalan antar vertebra (discus). 

Nyeri punggung pada bagian bawah yang umum terjadi yaituHernia 

Nucleus Pulposus (HNP).Pada kasus spesifik akan ada pemeriksaan tambahan 

karena adanya kelainan neurologi, yang kebanyakan disebabkan karena HNP, 

spondilosis, dantrauma. HNP terjadi karena pergeseran nucleus puposus sehingga 

menekan akar syaraf pada spinal cord(Eyles, 2013). HNP biasa terjadi pada 

vertebra bagian Lumbal dan Sacrum karena pada kedua bagian tersebut 

merupakan pusat tumpuan dan mobilitas batang tubuh. Menurut Annor (2011) 

HNPmerupakan su a tu  keadaan dimana terjadi penonjolan pada Discus 

Intervertebralis ke dalam Kanalis Vertebralis yang menekan Anulus Fibrosus 

sehingga menyebabkan kompresi syaraf.Hal tersebut  menimbulkan adanya 

gangguan neurologi (nyeri punggung bawah) yang didahului oleh perubahan 

degeneratif pada proses penuaan.HNP dapat dialami pria maupun wanita dengan 

rentang usia 30 hingga 50 tahun (Pooler, 2009). 
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Dari pembahasan di atas, penulis mengambil kesimpulan akan membahas 

penatalaksanaan fisoterapi pada Hernia Nukleus Pulposus (HNP) L4-L5dengan 

modalitas TENS dan terapi latihan core stability agar dapat mengembalikan 

aktifitas fungsional seperti biasanya. 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang di uraikan diatas maka rumusan 

masalah dalam Karya Tulis Ilmiah (KTI) sebagai berikut : apakah TENS dapat 

mengurangi permasalahan yang diakibatkan HNP dan apakah latihan core stability 

dapat meningkatkan aktifitas pada kasus HNP. 

Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai penulis adalah untuk mengetahui apakah 

dengan pemberian TENS dapat mengurangi permasalahan pada kasus HNP dan 

untuk mengetahui apakah dengan pemberian core stability dapat meningkatkan 

aktifitas fungsional yang diakibatkan HNP 

TINJAUAN PUSTAKA 

Definisi  

Hernia Nucleus Pulposus (HNP)merupakan sua tu  keadaan dimana 

terjadi penonjolan pada DiscusIntervertebralis ke dalam Kanalis Vertebralis yang 

menekan Anulus Fibrosus sehingga menyebabkan kompresi syaraf. Hal tersebut  

menimbulkan adanya gangguan neurologi (nyeri punggung bawah) yang didahului 

oleh perubahan degeneratif pada proses penuaan. HNP dapat dialami pria maupun 

wanita dengan rentang usia 30 hingga 50 tahun (Pooler, 2009). 

 Etiologi  

Penyebab utama HNP lumbal 4-5 paling banyak adalah trauma, baik 

trauma berat maupun ringan yang dapat terjadi secara langsung maupun tidak 

langsung. Umumnya akibat mengangkat benda berat dengan posisi pinggang 

membungkuk dan mendadak, sehingga fibrosis akan terobek. Sebagai faktor 

hambatan adalah adanya perubahan degeneratif pada sendi tulang belakang da 

berkurangnya kekenyalan dari annulus fibrosis akibat proses penuaan (Benjamin, 

2009). 
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Patologi  

Nyeri yang tertjadi pada HNP L4-5 dapat disebabkan oleh (1) adanya  

iritasi pada selaput yang menyertai radiks atau saraf yang masuk ke dalam 

foramen intervertebralis; (2) adanya iritasi dari penonjolan nukleus pulposuske  

ligamentum longitudinal posterior karena mendapat innervasi dari syaraf 

siniferbrais; (3) spasme otot-otot erector spine yang innervasi olah ramus 

primasius posterior nevus spinalis sifat nyeri dapat lokal maupun radikuler 

(Martin, 2002). 

Tanda dan Gejala 

Keluhan utama pada NHP vertebra L4-5 adalah adanya rasa nyeri pada pinggang 

bawah yang biasanya timbul setelah trauma atau setelah melewati intervel 

tertentu. Nyeri dapat bersifat lokal atau radikuler. Nyeri radikuler menjalar ke 

tungkai sesuai akar saraf L5 yang teriritasi yaitu pada paha bagian posterior 

lateral, lutut, betis, lateral tungkai bawah dan ibu jari kaki. 

Diagnosa Banding 

Hernia nukleus pulposus,  bukan merupakan satu-satunya penyebab LBP, 

akan tetapi masih banyak penyebab yang lainnya, diantaranya : spondilosis, 

ischialgia, spondylolistesis. Dengan mengetahui riwayat penyakit yang jelas, 

pemeriksaan spesifik dan foto Rontgen yang jelas maka dapat ditentukan 

diagnosis yang tepat. 

PENATALAKSANAAN STUDI KASUS 

Identitas Pasien 

 Dari hasil anamnesis yang berhubungan dengan kasus ini di dapatkan hasil 

sebagai berikut, nama Tn. RH, umur 25 tahun, jenis kelamin laki-laki, alamat 

Banjarsari, Windusari, Magelang, agama Islam, pekerjaan wiraswasta. 

Keluhan utama 

Keluhan utama yang dirasakan pasien adalah adalah pasien merasakan nyeri pada 

punggung bagian bawah dan mengalami keterbatasan gerak sendi sehingga pasien 

terkadang sulit untuk beraktivitas. 
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Pemeriksaan Fisioterapi 

Pemeriksaan fisioterapi pada kasus ini meliputi, inspeksi, palpasi, perkusi, 

pemeriksaan gerak, pemeriksaan nyeri, pemeriksaan kekuatan otot, pemeriksaan 

lingkup gerak sendi (LGS), dan pemeriksaan aktivitas fungsional. 

Pelaksanaan Tindakan Fisioterapi 

Pelaksanaan fisioterapi pada kondisi ini dilakukan dengan modaltas 

Transcutaneus Electrical Nerve Stimulations (TENS) dan core stability.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil 

1. Penurunan derajat nyeri 

Tabel 1 hasil evaluasi nyeri dengan VAS 

 T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Diam 2,4 cm 1,7 cm 1,5 cm 2,3 cm 2,1 cm 1,3 cm 0 

Gerak 8,3 cm 7,3 cm 5,7 cm 7,4 cm 5,4 cm 4,6 cm 3,2 cm 

Tekan 5,8 cm 3,5 cm 3,2cm 3,2 cm 2,7 cm 2,5 cm 2,4 cm 

 

Pada tabel nyeri di atas dapat dilihat  bahwa terjadi pengurangan nyeri 

setelah dilakukan tindakan terapi selama enam kali. Pada T0=T1 sampai dengan 

T2 sempat terjadi penurunan nyeri, dari nyeri diam 2,4cm sampai 1,5cm, nyeri 

gerak 8,3cm sampai 5,7, dan nyeri tekan 5,8cm sampai 3,2cm. Masuk pada T3 

nyeri sempat meningkat kembali menjadi nyeri diam 2,3cm, nyeri gerk 7,4, dan 

nyeri tekan 3,2 dikarenakan pasien libur terapi disertai pasien mengalami tidak 

enak badan. Pada T4 sampai T6 nyeri mulai menurun kembali karena pasien 

mengikuti instruksi terapis dan melakukan edukasi di rumah yang dberikan oleh 

terapis. 

2. Lingkup Gerak Sendi   

Tabel 2 hasil evaluasi Lingkup Gerak Sendi Trunk 

Gerakan 
T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Fleksi 7 cm 8 cm 8 cm 6cm 8cm 8cm 8cm 

Ekstensi 3 cm 4 cm 4 cm 3cm 4cm 4cm 4cm 
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Side fleksi 

kanan 
3cm 3 cm 3 cm 3cm 5cm 5cm 5cm 

Side fleksi 

kiri 
3cm 3 cm 3 cm 3cm 5cm 5cm 5cm 

 

Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan LGS 

(Lingkup Gerak Sendi) aktif punggung pada gerakan flexi, ekstensi, lateral flexi 

kanan-kiri, setelah diberikan terapi sebanyak enam kali dimana pengukuran 

dilakukan menggunakan midline. Pada pengukuran lingkup gerak sendi dengan 

menggunakan midline mempunyai patokan-patokan dalam setiap gerakannya.  

Gerakan fleksi dan ekstensi dilakukan pengukuran dengan patokan pada 

jarak antara procesus spinosus  C7 dan S1. Pengukuran awal dibuat saat pasien 

dalam posisi normalhasinya ditulis, kemudian pasien dperintahkan untuk fleksi 

dan ekstensi, lalu hasil pengukuran fleksi dan ekstensi di tulis. Perbedaan antara 

pengukuran awal dan akhir menunjukan besarnya jarak gerak fleksi ataupun 

ekstensi lumbal. Untuk gerakan lateral flexi kanan dan kiri dilakukan dengan 

mengukur jarak antara ujung jari tengah dengan tanah atau lantai pada saat akhir 

ROM. 

3. Kekuatan otot 

Tabel 3 kekuatan otot MMT 

Kelompok otot T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Flexor 3 3 3 4 4 4 4 

Extensor 3 3 3 4 4 4 4 

Evaluasi yang ke tiga adalah penilaian kekuatan otot dengan MMT yang 

dpat dilihat pada table 4.3 terdapat kenaikan kekuatan otot fleksor dan ekstensor 

trunk. Hasil  nilai kekuatan otot fleksor dan ekstensor trunk sebelum terapi 3 dan 

sesudah terapi menjadi 4. Dari hasil tersebut membuktikan bahwa terapi latihan 

core stability exercise dapat meningkatkan kekuatan otot fleksor dan ekstensor 

trunk. 
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Pembahasan 

Modalitas fisioterapi berupa TENS mampu mengaktivasi baik saraf 

berdiameter besar maupun kecil yang akan menyampaikan berbagai informasi 

sensoris ke saraf pusat (Norrbrink, 2009). Pulsa monopasik sama dengan pulsa 

bipasik asimetris, selalu mengakibatkan pengumpulan muatan listrik pulsa dalam 

jaringan sehingga akan terjadi reaksi elektrokimia yang ditandai dengan rasa 

panas dan nyeri apabila intensitas dan durasi teralu  tinggi. Pada aplikasi klinis 

biasanya apabila durasi besar maka intensitas kecil dan sebaliknya untuk 

menghindari beban muatan yang berlebihan. Tujuan pemberian TENS 

Memelihara fisiologis otot dan mencegah atrofi otot, re-edukasi fungsi otot, 

modulasi nyeri tingkat sensorik, menambah Range Of Motion (ROM)/mengulur 

tendon, memperlancar peredaran darah dan memperlancar resorbsi oedema 

(Kuntono, 2001). 

Core stability adalah komponen penting dalam memberikan kekuatan lokal 

dan keseimbangan untuk memaksimalkan aktifitas secara efisien. Aktifitas otot–

otot core merupakan kerja integrasi sebelum adanya suatu gerakan integrasi satu 

sendi ataubanyak sendi, untuk mempertahankan stabilitas dan gerakan. Kerja core 

stabilitymemberikan suatu pola adanya stabilitas proksimal yang digunakan untuk 

mobilitaspada distal. Pola proksimal ke distal merupakan gerakan 

berkesinambungan yangmelindungi sendi pada distal yang digunakan untuk 

mobilisasi saat bergerak. Saatbergerak otot–otot core meliputi trunk dan pelvic, 

sehingga membantu dalam aktifitas,disertai perpindahan energi dari bagian tubuh 

yang besar hingga kecil selama aktifitas(Kibler, 2006). 

Latihan core stability pada dasarnya untuk mengkontraksikan otot dan daya 

tahan, meningkatkan stabilitas, kelincahan, serta meningkatkan keseimbangan 

pelvic. Menurut Lawrence (2013) latihan core stability juga dapat membantu 

memperbaiki postur tubuh pada daerah punggung dan sering digunakan untuk 

mengatasi permasalahan pada vertebra atau tulang belakang.  
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan  

 Berbagai permasalahan yang timbul pada kondisilow back pain suspect 

HNP ini yaitu adanya nyeri, keterbatasan LGS (Lingkup Gerak Sendi) dan 

spasme. Modalitas Fisioterapi yang digunakan untuk mengatasi masalah tersebut 

yaitu TENS dan Terapi latihancore stability. Selain itu pasien diberi edukasi untuk 

melakukan latihan di rumah seperti yang telah di ajarkan oleh terapis. 

 Setelah penulis menguraikan bab-bab mengenai low back pain suspect 

HNP dan penerapannya dengan  TENS dan terapi latihan core stability exercise 

sebagai modalitas yang terpilih, ternyata penyakit ini merupakan penyakit yang 

cukup serius dan dibutuhkan terapi secara intensif, karena apabila tidak ditangani 

secara intensif dikhawatirkan progresifitas akan meningkat yang akan 

mengganggu kualitas hidup pasien. 

Penerapan TENS dan terapi latihan core stability exercise pada kondisi low 

back pain suspect HNPsangat besar pengaruhnya karena dapat membantu dan 

mengurangi permasalahan berupa, (1) mengurangi nyeri pada pinggang bawah, (2) 

meningkatkan LGS fungsional trunk, (3) meningkatkan kekuatan otot fleksor dan 

ekstensor trunk, (4) meningkatkan kemampuan aktifitas fungsional. 

Saran  

1. Saran bagi pasien 

Fisioterapi mengajarkan di rumah (home program) seperti saat 

tidur tidak menggunakan bantal yang terlalu tebal dan keras, tidak 

dibenarkan menggerakan pinggang secara spontan, tidur dengan posisi 

yang benar yaitu terlentang dan olahraga yang teratur. Pada pasien agar 

selalu memperhatikan anjuran atau larangan tim medis yang kiranya 

mengganggu kesembuhan pasien dan untuk kesembuhan melaksanakan 

program terapi secara intensif sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan 

oleh terapis demi keberhasilan suatu terapi. 

2. Saran bagi fisioterapis 

Fisioterapi dalam memberikan tindakan terapi perlu diawali dengan 

pemerikasaan yang teliti, penegakan diagnosa yang benar, pemilihan 
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modalitas, pemberian edukasi yang benar dan mengevaluasi hasil terapi 

yang rutin agar memperoleh hasil terapi yang optimal dan terdokumentasi 

dengan baik. 

3. Saran bagi masyarakat 

Ditujukan kepada masyarakat awam, apabila merasakan keluhan 

nyeri punggung bawah sehingga mengalami keterbatasan pada gerakan 

punggungnya lebih baik segera mencari pertolongan ke tenaga kesehatan 

untuk mendapatkan tindakan pengobatan yang tepat sehingga dapat 

sembuh tanpa ada gejala sisa. Apabila dijumpai keluarga atau orang 

terdekat mengalami keluhanseperti di atas dapat disarankan untuk mencari 

pertolongan segera ke tenaga kesehatan yang profesional. 

4. Bagi Institusi 

Sebagai wacana bacaan yang diharapkan dapat menambah dan 

bermanfaat bagi adik – adik tingkat sebagai contoh acuan pembuatan 

Karya Tulis Ilmiah. Penulis menyadari dalam penulisan Karya Tulis 

Ilmiah ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan 

saran dan kritik yang membangun agar lebih sempurna dan bisa lebih 

bermanfaat.  
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