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BAB I  

PENDAHULUAN 

 
 

A. Latar Belakang masalah 

Nyeri punggung merupakan keluhan yang sering dijumpai di praktek 

sehari-hari. Diperkirakan hampir semua orang pernah mengalami nyeri punggung 

semasa hidupnya. Menurut Ehrlich G.E, et.all prevalensi di Amerika Serikat 

berkisar 15 – 20 %. Sedangkan penelitian Community Oriented Program for 

Controle of Rheumatic Disease ( COPORD ) Indonesia menunjukan prevalensi 

nyeri punggung 18,2 % pada laki-laki dan 13,6 % pada wanita. Penyebab nyeri 

punggung sangat beraneka ragam dari yang ringan sampai yang berat dan sangat 

serius (Wirawan, 2004). Walaupun nyeri punggung bawah jarang fatal namun 

nyeri yang dirasakan menyebabkan penderita mengalami suatu 

kekurangmampuan (disabilitas) yaitu keterbatasan fungsional dalam aktifitas 

sehari-hari dan banyak kehilangan jam kerja terutama pada usia produktif, 

sehingga merupakan alasan terbanyak dalam mencari pengobatan (Kambodji J. 

dkk, 2002). 

Berdasarkan etiologi, menurut Braton RL. 1999 mengelompokkan 

penyebab nyeri punggung sebagai berikut: (1) Nyeri punggung non spesifik, (2) 

Sciatica (herniated disc), (3) Fraktur spina (kompresi fraktur), (4) Spondylosis 

(5) Penyakit malignasi (multiple myeloma), (6) Connective tissue disease ( 

systemic lupus erythematous), (7) Infeksi, (8) Aneurysma aortik abdominal (9) 

Syndroma cauda equine, (10) Hyperparathyroidsm, (11) Ankylosing spondilitis 



 

 

2

(12) Nephrolithiasis  (Lamsudin R, 2001). Dari data yang ada lebih kurang 85% 

kasus nyeri punggung bawah adalah non spesifik. Kelainan yang mendasari nyeri 

punggung bawah ini ialah cedera otot atau ligamen, sprain, strain serta spasme 

otot. (Wirawan 2004). 

Berbagai pendekatan yang dipakai untuk mengatasi nyeri punggung 

bawah seperti : fisioterapi, medikamentosa, pemakaian alat adaptasi, akupuntur, 

bahkan sampai tindakan pembedahan. Khusus pendekatan fisioterapi tersedia 

berbagai modalitas  yang terdiri dari : (1) Cryotherapy: Ice pack, gel pack, ice 

massage, ethyl chloride spray (2) Heating; Moist heat pack, Infra red, 

Hydrotherapy, Short Wave Diathermi (SWD), Micro Wave Diathermi (MWD), 

ultrasound (US), (2) Electrotherapeutik ; Transcutaneus Electrical Nerve 

Stimulation(TENS ),alternating or direct current electrical stimulation low or 

high votage, iontophoresis, Interferensial current, (3) Traction, (4) Massage, (5) 

Manual Therapy; stretching, mobilization, manipulation, (6) Exercise; 

passive,active assisted, active, resistive ( isotonic,isometric, isokinetic) ( Kaplan 

et all, 1989). Teknologi terapan fisioterapi terhadap penyelesaian masalah nyeri 

punggung bawah saat ini belum ada kesepahaman. Intervensi fisioterapi pada 

nyeri punggung bawah non spesifik  yang sering dipakai adalah SWD, US, dan  

Back exercise.  

SWD merupakan arus bolak balik dengan frekuensi tinggi. Gelombang 

radio pada gelombang pendek mempunyai frekuensi 10 – 100 MHz. Mesin SWD 

yang digunakan fisioterapi memakai frekuensi 27,12 MHz, dengan panjang 

gelombang lebih besar dari 11 m. ( Wadsworth,H. & Chanmugam, A.P.P. 1980). 
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SWD digunakan sebagai modalitas fisioterapi untuk memperoleh pengaruh panas 

dalam jaringan lokal, merileksasi otot, mengurangi nyeri dan meningkatkan 

metabolisme sel-sel.  

Panas yang ditimbulkan akan berpengaruh terhadap jaringan ikat 

terutama otot, tendon, kapsul sendi dan ligamentum yang akan menyebabkan 

terjadinya penurunan viscositas matrik sehingga elastisitas juga meningkat. 

Dengan meningkatnya elastisitas otot maka tonus otot menurun melalui 

normalisasi nosi-sensoris, sehingga akan menurunkan nyeri ( Sugijanto, 2006 ). 

Penelitian yang dilakukan oleh Mariani, ES, dkk, 2002, terhadap 36 

penderita nyeri punggung bawah mekanik yaitu dengan kelompok I berjumlah 18 

orang diberikan terapi laser berdaya rendah dan kelompok II berjumlah 18 orang 

diberikan terapi diathermi.Didapatkan hasil  bahwa baik laser berdaya rendah 

maupun diathermi gelombang pendek mampu mengurangi nyeri dan 

memperbaiki kemampuan fungsional pasien nyeri punggung bawah mekanik.  

Ultrasonik  (US) merupakan generator yang menghasilkan arus bolak-

balik berfrekuensi tinggi yang berjalan pada kabel koaksial pada transduser yang 

kemudian dikonversikan menjadi getaran suara oleh karena adanya efek 

piezoelectric. Frekuensi yang dihasilkan oleh generator ultrasonic berkisar antara 

0,75 MHz – 3 MHz, dimana frekuensi 1 MHz merupakan frekuensi yang paling 

umum digunakan di Amerika Utara. Satu MHz dianggap sebagai frekuensi yang 

dapat memenuhi kebutuhan penetrasi dalam dan minimalisasi resiko terjadi 

kerusakan jaringan. Absorbsi gelombang ultrasonic dengan frekuensi 1 MHz oleh 

berbagai jaringan dapat dibandingkan dengan absorbsi jaringan otot, sebagai 
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contoh tulang 10 x, ligament/tendon 4 x, lemak 0,5 x, dan lain-lain. ( Parjoto, 

2001) 

Beberapa penelitian yang berhubungan dengan ultrasonik untuk 

pengurangan nyeri dan spasme otot didapatkan hasil bahwa nilai ambang nyeri 

setelah pemberian ultrasonik dengan intensitas 1,5 W/cm2  selama 2 menit 

(Lehman,1958 dalam arjoto,2001). Nwuga, 1983 dalam Parjoto 2001 melaporkan 

bahwa akibat herniasi discus intervertebralis yang diberikan ultrasonik dengan 

intensitas 1-2 watt/cm2 selama 10 menit dan tirah baring memberikan hasil yang 

paling baik dibandingkan kelompok analgetika dan tirah baring serta plasebo 

ultrasonik dan tirah baring.  (Aldes dan Gabrin 1958, dalam Parjoto,2001 

)melaporkan ultrasonik pada 209 pasien nyeri punggung bawah akibat herniasi 

86 % pasien mengalami pengurangan nyeri setelah diberikan ultrasonic sebanyak 

12 kali dengan intensitas 0,3 – 0,8 W/cm2  ( Parjoto, 2001 ) 

Back Exercise adalah upaya penyembuhan dengan menggunakan bagian 

tubuh secara aktif maupun pasif yang bertujuan untuk relaksasi dan penguluran 

otot-otot punggung bawah yang mengalami spasme (kejang otot) akibat aktivitas 

motor reflek yang terjadi pada jaringan yang rusak oleh karena trauma (Kisner, 

1996) 

 Penelitian yang dilakukan Tulder et al dalam Wright & Sluka,2001, 

dimana penelitian tidak termasuk dalam meta analysis, menyatakan bahwa 

meskipun latihan khusus bisa memberikan pengaruh minimal yang kuat tehadap 

nyeri pada penderita nyeri punggung bawah akut, latihan khusus secara 

signifikan   mengurangi nyeri yang berulang pada nyeri punggung.  Sedang 
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menurut ( Knudsen, 2003) penderita nyeri punggung  yang tidak melakukan 

terapi latihan khusus memiliki resiko kemungkinan sebesar 12.4 kali untuk 

kambuh kembali dalam jangka waktu 3 tahun ke depan. Penelitian pada 260 

subyek dengan nyeri pungung bawah subakut dan kronik dari 8 minggu diberikan 

terapi latihan selama 2 bulan terlihat adanya perbaikan pengurangan nyeri dan 

disabilitas,  ( Petterson, 2002). Terapi latihan untuk nyeri punggung bawah 

banyak ragamnya, mulai dari yang paling sederhana sampai yang komplek, 

namun Back Exercise merupakan teknik latihan yang mudah dimengerti oleh 

pasien , sehingga dapat diterapkan di rumah. 

Program Penataksanaan Fisioterapi bagi pasien nyeri punggung bawah 

dapat dilakukan dengan berbagai metode dan modalitas . Pengamatan peneliti di 

Poliklinik Fisioterapi RSUP.Dr. Sardjito menemukan bahwa kurang lebih 80% 

pasien nyeri punggung bawah diberikan terapi thermal dengan SWD dan sisanya 

dengan IRR. Pemberian SWD maupun thermal yang lain biasanya 

dikombinasikan dengan modalitas lain seperti; TENS, Traksi Lumbal, 

Interferensial  maupun US. Penambahan modalitas terapi latihan belum banyak 

dilakukan. Selama 3 bulan terakhir dari Bulan Pebruari hingga April ditemukan 

data awal untuk pasien nyeri punggung bawah non spesifik itu sendiri yang 

hanya kurang lebih 12,5 % dari pasien nyeri punggung bawah  biasanya hanya 

diberikan terapi thermal dengan SWD saja, jarang yang dikombinasikan dengan 

terapi latihan ataupun kombinasi US dengan terapi latihan  

Melihat latar belakang yang telah dipaparkan tersebut diatas maka 

penulis ingin meneliti pengaruh perbedaan terapi antara SWD dan Back Exercise 
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dengan US dan Back Exercise terhadap penurunan nyeri pada nyeri punggung 

bawah non spesifik. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Penyebab nyeri punggung bawah non spesifik adalah akibat posisi statis 

atau kesalahan postural dan posisi over dinamis pada saat melakukan aktivitas 

yang dapat mencederai otot terutama otot-otot punggung sehingga 

mengakibatkan nyeri punggung bawah. Nyeri yang ditimbulkan tersebut dapat 

terjadi mikrosirkulasi dari jaringan sekitar yang mengalami pemendekan 

termasuk  ligamen dan kapsul yang mengalami kontraktur, juga otot jaringan 

sekitar yang dapat menyebabkan spasme otot dan diikuti ischemik pada otot 

tersebut. Kondisi ini berulang sehingga menimbulkan visicous circle (nyeri-

spasme-ischemik). Nyeri yang ditimbulkan akan diikuti immobilisasi pada 

punggung bawah sehingga apabila tidak segera teratasi maka akan berpengaruh 

terhadap kualitas hidupnya, Oleh karena itu dibutuhkan penanganan yang tepat 

agar diperoleh hasil yang optimal. 

Untuk mengatasi problem pada nyeri punggung bawah non spesifik 

terhadap penurunan nyeri, intervensi fisioterapi yang dapat digunakan adalah. 

penggunaan kombinasi SWD dan Back exercise ataupun US dan Back exercise.  

 

C.   Pembatasan Masalah  

Mengingat banyaknya jenis nyeri punggung bawah, serta  modalitas 

fisioterapi, maka penulis akan membatasi pada nyeri punggung bawah non 
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spesifik tanpa komplikasi, dengan menggunakan modalitas SWD,US, dan Back 

Exercise untuk menurunkan nyeri. 

 

D. Perumusan Masalah 

Dalam rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut : 

1. Apakah ada pengaruh SWD dan Back Exercise terhadap penurunan nyeri 

pada penderita nyeri punggung bawah non spesifik ?  

2. Apakah ada pengaruh US dan Back Exercise  terhadap penurunan nyeri      

pada penderita nyeri punggung bawah non spesifik ? 

3.  Apakah ada perbedaan pengaruh antara SWD dan Back Exercise   dengan      

US dan Back Exercise terhadap penurunan nyeri pada penderita nyeri 

punggung bawah non spesifik ? 

 

E. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan umum 

Untuk mengetahui perbedaan pengaruh SWD dan Back Exercise dengan US 

dan Back Exercise terhadap penurunan nyeri pada nyeri punggang bawah non 

spesifik         

 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui pengaruh SWD dan Back Exercise  terhadap 

penurunan nyeri pada nyeri punggung bawah non spesifik. 
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b. Untuk mengetahui pengaruh US dan Back Exercise terhadap penurunan 

nyeri pada nyeri punggung bawah non spesifik. 

c. Untuk mengetahui perbedaan pengaruh SWD dan Back Exercise dengan 

US dan Back Exercise terhadap penurunan nyeri pada nyeri punggung 

bawah non spesifik.        

        

F. Manfaat Penelitian 

1. Institusi pelayanan 

Sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan intervensi fisioterapi yang 

bermanfaat pada penurunan nyeri pada nyeri punggung bawah non spesifik. 

2. Institusi pendidikan  

Dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan referensi 

penelitian lebih lanjut. 

3. Peneliti 

Sebagai tahap awal melakukan penelitian dan dapat menambah pengetahuan. 

 
 
 
 




