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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Nyeri Punggung  Bawah merupakan salah satu masalah kesehatan yang 

sering dijumpai di masyarakat. Sekitar 60-80% dari seluruh penduduk dunia 

pernah mengalami paling tidak satu episode nyeri pungung bawah selama 

hidupnya (lifetime prevalence). Kelompok Studi Nyeri (Pokdi Nyeri) 

PERDOSSI (Persatuan Dokter Spesialis Saraf Indonesia) melakukan 

penelitian pada bulan Mei 2002 di 14 rumah sakit pendidikan, dengan hasil 

menunjukkan bahwa kejadian NPB meliput 18,37% dari seluruh kasus nyeri 

yang ditangani (Lubis, 2003). 

Nyeri punggung merupakan keluhan nyeri yang umum dijumpai di 

masyarakat. Keluhan ini diperkirakan mengenai 65% dari seluruh populasi. 

Patologi dasar dari nyeri punggung dapat berupa kelainan di dalam ataupun di 

luar vertebra. Penyebab nyeri punggung ada bervariasi, salah satunya nyeri 

punggung spondilogenik. Nyeri tipe ini berasal dari kolumna vertebra dan 

struktur-struktur yang berkaitan dengannya, serta penyebab nyeri punggung 

paling utama. Nyeri biasanya diperberat dengan pergerakan, dan menjadi lebih 

ringan dengan istirahat. Etiologi nyeri dapat berupa suatu lesi yang melibatkan 

komponen vertebra, perubahan sendi sakroiliaka, atau yang paling sering ialah 

perubahan pada jaringan lunak seperti diskus, ligamen, dan otot (Rahim, 

2012).   
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Spondilosis lumbalis muncul pada 27-37% dari populasi yang 

asimtomatis. Di Amerika Serikat, lebih dari 80% individu yang berusia lebih 

dari 40 tahun mengalami spondilosis lumbalis, meningkat dari 3% pada 

individu berusia 20-29 tahun. Di dunia spondilosis lumbal dapat  mulai 

berkembang pada usia 20 tahun. Hal ini meningkat, dan mungkin tidak dapat 

dihindari, bersamaan dengan usia. Kira-kira 84% pria dan 74% wanita 

mempunyai osteofit vertebralis, yang sering terjadi setinggi T9-10. Kira-kira 

30% pria dan 28% wanita berusia 55-64 tahun mempunyai osteofit lumbalis. 

Kira-kira 20% pria dan 22% wanita berusia 45-64 tahun mengalami osteofit 

lumbalis (Thamburaj dalam Wardani, 2007). 

Gangguan yang terjadi akibat nyeri punggung bawah adanya nyeri tekan 

pada regio lumbal, spasme otot-otot punggung, keterbatasan gerak punggung 

dan penurunan kekuatan otot punggung dan ekstremitas inferior, sehingga 

dapat menimbulkan keterbatasan fungsi (Candra dalam Abdul, 2014). 

Nyeri Punggung Bawah pada kasus spondylosis lumbalis disebabkan 

oleh menipisnya diskus  dan menyempitnya foramen intervertebrale. Berbagai 

keluhan dapat timbul antara lain:  nyeri, spasme  otot, gangguan  postur,  

keterbatasan Range of Motion (ROM).  Nyeri dirasakan  disekitar  punggung 

bawah dan mungkin menyebar ke salah satu sisi  gluteus hingga paha. Apabila 

keluhan tersebut tidak ditangani, akan mengganggu  aktifitas   gerak  dan 

fungsi  tubuh yang berakibat penurunan produktifitas kerja (Subadi, 2013). 

Peran fisioterapi pada kasus Low Back Pain akibat Spondylosis adalah 

untuk mengembalikan dan mengatasi gangguan  impairment  dan  functional 



3 
 

limitation  sehingga pasien dapat beraktivitas kembali. Untuk mengatasi 

masalah tersebut dapat digunakan modalitas fisioterapi berupa Micro Wave 

Diathermy (MWD), Transcutaneus Elecrical Nerve Stimulation (TENS) dan 

William Flexion Exercise. Menurut Sujatno  (2007) dalam Subadi tahun 2013 

mengatakan  MWD  dapat meningkatkan suhu permukaan sehingga akan 

terjadi vasodilatasi pembuluh darah yang dapat meningkatkan sirkulasi dan 

metabolisme otot sehingga terjadi reabsorbsi zat iritan dan sisa metabolisme, 

serta panas secara langsung memperbaiki fleksibilitas jaringan ikat, otot, dan 

myelin, sehingga nyeri akan berkurang. Sedangkan dengan TENS 

menurunkan nyeri  terutama melalui mekanisme segmental yaitu dengan  jalan 

mengaktivasi serabut  afferent  yang  berdiameter besar yang  selanjutnya akan 

menginhibisi neuron nosiseptif  di kornu posterior medula spinalis. Terapi 

latihan  william flexion exercise  digunakan untuk penguluran otot  ekstensor  

daerah punggung dan penguatan otot-otot daerah  abdomen (Abdul, 2014). 

Menurut Hooper  (2000) dalam Subadi tahun 2013 mengatakan dengan 

intervensi William’s Exercises  terjadi gerak dinamis fleksi lumbal yang 

dilakukan berulang berfungsi untuk menambah  ROM, memulihkan mobilitas 

dan fungsi lumbal, mengulur otot otot erector spine,  serta mengurangi 

penguncian sendi facet.   

 

B.  Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah pada kasus 

Low Back Pain akibat Spondylosis adalah sebagai berikut : 
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1. Apakah  MWD, TENS, dan William Flexion Excercise dapat mengurangi 

nyeri pada kondisi Low Back Pain akibat Spondylosis lumbalis? 

2. Apakah  MWD, TENS, dan William Flexion Exercise dapat meningkatkan 

kekuatan otot trunk pada kondisi Low Back Pain akibat Spondylosis 

lumbalis? 

3. Apakah MWD, TENS, dan William Flexion Exercise dapat meningkatkan 

Lingkup gerak Sendi (LGS) trunk pada kondisi Low Back pain akibat 

Spondylosis lumbalis? 

4. Apakah MWD, TENS, dan William Flexion excercise  dapat 

meningkatkan kemampuan aktivitas fungsional pada kondisi Low Back 

Pain akibat Spondylosis lumbalis?   

 

C.  Tujuan Penulisan  

Tujuan penulisan Karya Tulis Ilmiah ini terdiri atas 2 hal yaitu tujuan  

umum dan tujuan khusus.   

1. Tujuan umum  

Dapat melakukan proses fisioterapi pada pada kondisi Low Back Pain 

akibat Spondylosis lumbalis dengan menggunakan modalitas Micro wave 

diathermy (MWD), Transcutaneus Electrical Nerve Stimulation (TENS) 

dan William Flexion  Exercise. 

2. Tujuan Khusus  

Adapun tujuan khusus penatalaksanaan fisioterapi pada kondisi Low Back 

Pain Spondylosis lumbalis  adalah : 
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a. Untuk mengetahui manfaat MWD, TENS dan William Flexion 

Excercise dalam mengurangi nyeri pada Low Back Pain akibat 

Spondylosi lumbalis. 

b. Untuk mengetahui manfaat MWD, TENS dan William  Flexion 

Exercise dalam meningkatkan kekuatan otot trunk pada Low Back Pain 

akibat Spondylosis lumbalis. 

c. Untuk mengetahui manfaat MWD, TENS dan William Flexion 

Exercise dalam meningkatkan Lingkup Gerak Sendi (LGS) trunk pada 

Low Back Pain akibat Spondylosis lumbalis. 

d. Untuk mengetahui manfaat MWD, TENS, dan William Flexion 

Exercise dalam meningkatkan kemampuan aktivitas fungsional pada 

kondisi Low Back Pain akibat spondylosis lumbalis. 

 

D.  Manfaat Penulisan 

Dalam Penulisan ini berharap akan bermanfaat bagi :  

1. Bagi Penulis 

Mengetahui bagaimana penatalaksanaan MWD, TENS dan William  

Flexion Exercise pada kondisi Low Back Pain akiabat Spondylosis 

lumbalis.  

2. Bagi Institusi Pendidikan 

Dapat digunakan sebagai referensi mengenai penatalaksanaan fisioterapi 

pada kasus Low Back akibat Spondylosis lumbalis dan dapat digunakan 

sebagai bacaan bagi mahasiswa di Institusi Pendidikan. 
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3. Bagi Masyarakat  

Untuk memberi informasi bagi masyarakat  tentang kasus Low Back Pain 

akibat Spondylosis lumbalis serta memperkenalkan peran fisioterapi dalam 

menangani kasus tersebut sehingga masyarakat mengetahui upaya 

pencegahan  Low Back Pain akibat Spondylosis lumbalis. 

 


