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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Sebagai upaya mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia untuk mencapai 

tingkat kesehatan secara optimal guna memenuhi kebutuhan dasar manusia, 

dewasa ini bangsa Indonesia melakukan pembangunan nasional yang mencakup 

disegala bidang. Pembangunan nasional ini salah satunya pada bidang kesehatan, 

pada hakekatnya pembangunan dapat terlaksana jika diselenggarakan oleh 

manusia yang cerdas dan sehat. 

Pada tahun 1947, World Health Oranisation (WHO) mendefinisikan 

kesehatan sebagai suatu keadaan atau status sehat secara utuh baik fisik, mental 

atau rohani, dan sosial, bukan hanya suatu keadaan yang bebas dari penyakit, 

cacat, dan kelemahan. Pada hakekatnya penyelenggaraan upaya kesehatan oleh 

bangsa Indonesia guna mencapai kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap 

penduduk agar dapat mewujudkan derajat masyarakat secara optimal. Menurut 

pandangan Fisioterapi, sehat merupakan suatu keadaan dimana seseorang dapat 

melakukan aktifitasnya sehari-hari tanpa adanya gangguan gerak dan fungsi 

tubuhnya. Oleh karena itu, untuk memungkinkan terciptanya gerak dan fungsi 

tubuh yang optimal sehingga seseorang dapat melakukan aktifitas fungsional 

sehari-hari dengan baik maka dibutuhkan kondisi tubuh yang sehat baik jasmani 

maupun rohani. Namun, apabila terdapat suatu penyakit atau cidera yang dapat 
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mempengaruhi status kesehatan seseorang, hal ini dapat menurunkan kemampuan 

fungsional tubuh  sehingga seseorang kesulitan untuk dapat melaksanakan 

aktifitasnya sehari-hari sebagaimana biasanya. Salah satunya adalah gangguan 

pada spine yang lebih dikenal dengan nama  low back pain (LBP).

Low back pain  adalah perasaan nyeri pada daerah lumbosacral dan 

sacroilliaca. Menurut Kramer bahwa penyebab terbesar nyeri punggung bawah 

adalah oleh karena adanya diskus problem yang persentasenya mencapai 61,94% 

yang terjadi pada usia pertengahan. Salah satu penyebab nyeri punggung bawah 

yang banyak terjadi biasanya diakibatkan karena proses degenerasi dari diskus 

intervertebralis. Apabila diskus yang telah berdegenerasi jika ditambah atau 

mendapatkan beban yang terus menerus akan menimbulkan injury atau cidera, 

dimana salah satu bentuk cideranya berupa bentuk penonjolan dari diskus atau 

yang disebut Disc Bulging. 

Kebanyakan kasus terjadi pada daerah L45 atau L5S1, yang terjadi pada 

orang dewasa antar usia 20  55 tahun, dan pada umumnya laki-laki lebih banyak 

yang mengalami Disc Bulging dari pada wanita.

            Penonjolan dari diskus intervetebralis (Disc Bulging) merupakan suatu 

keadaan dimana terjadi penonjolan dari diskus intervertebralis yang kemudian 

menekan kanalis spinalis melalui annulus yang robek. Akibat dari proses 

degenerasi dan beban yang terus-menerus yang mana diskus pada serabut 

annulus fibrosus bagian dorso sentral atau dorso lateral mengalami kelemahan. 

Selain proses degenerasi, faktor injury yang terjadi berulang-ulang akan 
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menyebabkan kerobekan dari annulus misalnya mengangkat barang atau beban 

yang berat dengan membungkuk dan membungkuk dengan posisi berputar 

(rotasi) akan menyebabkan cidera pada diskus. Faktor lainnya adalah malposisi, 

karena posisi yang salah saat beraktifitas dalam waktu yang lama akan 

menyebabkan dismigration sehingga menyebabkan kerusakan pada annulus 

bertambah akibatnya akan menambah beban pada diskus sehingga berkurang 

stabilisasinya, akibatnya nukleus akan mudah bergeser kearah postero atau 

posterolateral.

Akibat dari penonjolan tersebut maka akan menekan ligament longitudinal 

posterior yang sangat sensitive, karena banyak mengandung saraf afferent tipe 

Aδ dan C dan jaringan sekitarnya. Dengan terjadinya penekanan tersebut maka 

mengakibatkan inflamasi yang nantinya akan menimbulkan nyeri di sekitar 

daerah lumbal. Selain penekanan pada ligament longitudinal posterior juga dapat 

terjadi penekanan pada forament intervertebralis, dimana akan menghasilkan 

nyeri yang menyebar, karena dalam forament intervertebralis terdapat radiks. 

Dengan keadaan diskus yang demikian dapat menye-babkan nyeri pada pinggang 

yang dapat mengganggu aktifitas seseorang dalam bekerja. Gejala akut setelah 

membungkuk, mengangkat barang, stress dengan keadaan berputar dan dapat 

sangat nyeri sehingga penderita tidak dapat berdiri tegak. Nyeri yang terjadi pada 

disc bulging disebabkan oleh tonjolan dari diskus ke posterior atau posterolateral 

sehingga akan mengenai ligament longitudinal posterior dan jaringan 

sekitarnyayang kemudian akan menyebabkan inflamasi, disc bulging yang kronik 
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akan menimbulkan nyeri yang kontinyu sehingga nyeri tersebut akan 

mengaktifasi nosiseptor Aδ & C dan merangsang saraf simpatik secara terus-

menerus yang mengakibatkan guarding spasme dimana terjadi statis sirkulasi 

yang pada jaringan disekitarnya akan mengakibatkan iskemik karena 

mikrosirkulasi yang akan mengakibatkan nyeri, dan mal posisi dalam waktu yang 

lama dapat menyebabkan spasme otot paralumbal dan jika spasme tersebut 

berlangsung lama maka akan diikuti ketegangan hingga pemendekan otot 

paralumbal kemudian terjadi Flat back sebagai upaya tubuh untuk menghindari 

iritasi radiks sehingga akibat dari otot spasme ini akan menghambat terjadinya 

gerakan. Dan fisioterapi memiliki peran untuk mengatasi gangguan gerak dan 

fungsi tersebut sebagaimana tercantum dalam KEPMENKES 1363 pasal 1 tahun 

2001 pasal 1 ayat 2 bahwa: 

Fisioterapi sebagai suatu bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada 
individu atau kelompok dalam rangka untuk mengembangkan, memelihara 
dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang daur kehidupan, dengan 
menggunakan penanganan secara manual peningkatan gerak, peralatan (fisik, 
elektroterapeutik, mekanik) pelatihan fungsi serta komunikasi.

Fisioterapis dalam melaksanakan praktek fisioterapi berwenang untuk 

melakukan proses fisioterapi yang terdiri dari assement fisioterapi dan evaluasi,

diagnosa fisioterapi, perencanaan fisioterapi, interversi fisioterapi, evaluasi/re-

evaluasi/re-assement yang dapat diaplikasikan pada kasus Disc Bulging. 

Dari pengertian di atas tergambarkan fisioterapi sangat peduli pada 

kesehatan manusia, baik secara individu maupun kelompok yang berhubungan 

dengan gerak dan fungsi, berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi 
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nyeri yang diakibatkan Disc Bulging, antara lain dengan pemakaian obat-obatan 

atau juga mengirim ke fisioterapi, salah satu upaya fisioterapi yang dapat 

dilakukan pada Disc Bulging adalah mengurangi nyeri dengan memberikan 

beberapa modalitas yang dimiliki fisioterapi.

Berdasarkan hasil penelitian, di Eropa dan US diperkirakan sekitar 80% 

populasi mempunyai pengalaman minimal sekali episode nyeri pinggang dalam 

hidup mereka dengan point prevalence berkisar 15%-39%, life time prevalence 

60%-90%. Penelitian di Malang tahun 1998, dari keseluruhan penyakit reumatik, 

nyeri pinggang merupakan keluhan yang paling banyak dijumpai (49%).1

Di Klinik Fisioterapi Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta, 

pasien dengan kondisi ini juga menempati urutan pertama dari sekian banyak 

jenis penyakit yang diderita oleh pasien Fisioterapi.  Rata-rata pasien mengeluh 

nyeri menjalar sepanjang tungkai yang diakibatkan karena adanya lesi pada 

radiks dorsalis sebagaimana telah dijelaskan diatas. 

Dewasa ini semakin banyak pula pasien yang mulai berpikir bagaimana 

menghilangkan rasa nyerinya tanpa harus menggunakan obat-obatan yang 

mereka sadari betul akan efek sampingnya. Untuk itulah maka kami mencoba 

mencari metode mana yang paling signifikan untuk menurunkan tingkat nyeri 

tersebut. 

Selama ini, program terapi yang diterapkan berjalan terpadu antara dokter 

dan Fisioterapi. Khusus untuk program Fisioterapi, modalitas yang digunakan 

                                                
1 Kalim Handono, SpPD-KR,Diagnosis dan Penatalaksanaan Nyeri Pinggang, (Malang: Kelompok 
studi nyeri pinggang Indonesia, 1998) h. 4
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meliputi: Traksi Lumbal, SWD, Ultra Sonic, dan Elektrical Stimulation dengan 

menggunakan arus Interferensial maupun Diadinamis.  

Arus Interferensial berpengaruh penghambatan sensasi nyeri pada level 

PHC (Posterior Horn Cell) dan Diadinamis berpengaruh pada pengurangan nyeri 

PHC dan supraspinal. Arus Interferensial tidak dijumpai perubahan kimiawi pada 

jaringan, penetrasi lebih dalam mencapai otot dan karena tidak menimbulkan 

nyeri maka intensitas arus dapat diberikan tinggi, sementara arus diadynamis 

terjadi sebaliknya, yaitu terjadi perubahan kimiawi, penetrasi dangkal samapi 

cutan dan intrensitas harus rendah mengingat efek samping sensasi nyeri dan 

electric burn. Disamping itu juga terjadi kontraksi otot yang ritmik akan 

meniumbulkan pengaruh pumping action sehingga terjadi reabsorbsi sisa 

metabolisme otot dan akhirnya terjadi pengurangan nyeri. 

Pemberian traksi lumbal mempunyai tujuan untuk peregangan otot spinal, 

peregangan ligamenta dan kapsul facet joint, melebarkan forament intervertebra, 

koreksi kurva spine, translasi facet joint, meratakan tonjolan discus. 

Sesuai judul yang penulis tetapkan, maka titik berat pembahasan kali ini 

adalah membandingkan perbedaan pengaruh intervensi antara Traksi Lumbal dan 

Interferensial dengan Traksi Lumbal dan arus Diadynamis dalam hal menurunkan 

nyeri pinggang akibat Disc Bulging. Nyeri merupakan keluhan yang paling 

banyak dikeluhkan oleh pasien. Pada umumnya mereka mengukur tingkat 

keberhasilan berobat dari hilang atau berkurangnya rasa nyeri terlebih dahulu. 



7

B. Identifikasi Masalah.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa masalah yang timbul pada  

Disc Bulging diawali problem pada discus intervertebralis dimana nucleus 

pulposus bergeser sehingga annulus fibrosus menonjol ke arah posterior atau 

posterolateral yang nantinya akan menekan ligament longitudinal yang kemudian 

diikuti proses inflamasi dan menimbulkan nyeri selama 24-36 jam pertama. Dan 

penyebab nyeri yang lain karena adanya iritasi forament intervertebralis serta 

jaringan ligament sekitarnya yang menimbulkan rasa nyeri radikuler bila iritas 

radiks atau paseudoradikuler bila iritasi pada duramater. Sensai nyeri akan diiluti

spasme otot-otot dan menimbulkan iskemik lokal yang menimbulkan nyeri dan 

seterusnya terjadi visious circle of spasm. Penyimpangan postur tubuh terjadi 

karena menghindari iritasi pada jaringan yangbv inflamasi akibat disc bulging 

tersebut. Nyeri akan mengaktifasi nosiseptor Aδ  dan C dan merangsang syaraf 

simpatik secara terus menerus yang mengakibatkan terjadinya vaso spasm mikro 

sirkulasi sehingga terjadi hipoksia atau bahkan iskemik lokal sehingga terjad 

myofsacial pain pada otot tersebut. 

Dalam hal ini, peran fisioterapis adalah untuk mengurangi nyeri akibat 

penekanan ligament dan jaringan sekitarnya dengan cara mengembalikan posisi 

diskus intervertebralis yang telah mengalami penonjolan tersebut dapat kembali 

ketempatnya. Untuk menegakkan diagnosa fisioterapi pada kasus Disc Bulging 
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dapat diawali dengan assessment yang tepat. Nyeri di area ini sering mudah 

dimunculkan dalam gerak membungkuk dalam suatu test gerak trunk. Disamping 

pemeriksaan tersebut, beberapa test khusus seperti Sraight Leg Rising (SLR), 

Neri test ( SLR + Fleksi leher), Bragard Test ( SLR + Dorso-fleksi Foot) dan 

penunjang lain. Hal ini merupakan komponen penting dalam penegakan diagnosa

Disc Bulging.  Kenyataan di klinis, pasien mengeluh nyeri pinggang saat 

melakukan aktifitas seperti membungkuk, mendorong dan mengangkat barang. 

Selain keluhan nyeri, masalah yang dapat ditimbulkan akibat Disc Bulging 

adalah lordosis lumbal berkurang dan terjadi skoliosis, spasme otot-otot 

paralumbal dan keterbatasan gerak lumbal, lalu melakukan test khusus dengan 

memberikan kompresi pada posisi fleksi dan hasilnya positif nyeri. Ditunjang 

dari hasil MRI dimana terlihat adanya penonjolan dari diskus intervertebralis. 

Intervensi fisioterapi yang dapat dilakukan untuk mengurangi nyeri, diantaranya 

Interferensial dan Diadinamis. "Dengan demikian, dari penanganan di atas ada 

beberapa cara yang dapat dilakukan atau dapat diukur sebagai hasil treatment 

salah satunya penurunan tingakat nyeri   dibuktikan   dalam   penelitian   ini   

dengan menggunakan alat ukur, salah satunya Visual Analogue Scala atau VAS.

Methoda penatalaksanaan yang umum dilakukan di klinik-klinik  fisioterapi   

terhadap kasus nyeri pinggang akibat Disc Bulging ini salah satunya adalah 

dengan intervensi Traksi Lumbal, arus Interferensial dan Diadinamis. Maka demi 

melihat perkembangan metode terapi yang efektif dan efisien terhadap kasus

Disc Bulging ,  penulis merasa tertarik untuk mngetahui perbedaan pengaruh 
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traksi lumbal dan interferensial dengan traksi lumbal dan diadinamis terhadap 

penurunan nyeri pinggang karena Disc Bulging.

Pemberian traksi lumbal mempunyai tujuan: peregangan otot spinal, 

peregangan ligamenta dan kapsul facet joint, melebarkan for. Intervertebra, 

koreksi kurva spine, translasi facet joint, meratakan tonjolan discus.

Sedangkan pemberian intervensi arus Interferensial dan Diadinamis sangat 

membantu dalam penurunan nyeri radikuler maupun regional.

C. Pembatasan Masalah.

Dari identifikasi masalah tersebut, maka pada penelitian ini akan dibatasi 

pada masalah hanya pada perbedaan pengaruh penerapan modalitas traksi lumbal 

dan arus interferensial dengan traksi lumbal dan diadynamis untuk dapat 

mengurangi nyeri pinggang akibat Disc Bulging. Sebagai alat evaluasi hasil 

terapi kami menggunakan alat ukur VAS untuk melihat tingkat penurunan 

nyerinya.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka penulis merumuskan 

masalah penelitian sebagai berikut : 

”Apakah ada perbedaan pengaruh pemberian Traksi lumbal dan arus 

interferensial dengan Traksi Lumbal dan arus diadynamis  terhadap pengurangan 

nyeri pinggang akibat Disc Bulging ?”
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E. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui perbedaan pengaruh intervensi traksi lumbal dan 

interferensial dengan traksi lumbal dan diadinamis terhadap penurunan nyeri 

pinggang akibat disc bulging pada pasien RSU PKU Muhammadiyah 

Yogyakarta yang datang di klinik Fisioterapi (rawat jalan)  maupun rawat 

inap.  

2. Tujuan Khusus

a. Untuk mengetahui pengaruh intervensi traksi lumbal dan arus interferensial 

terhadap pengurangan nyeri pinggang akibat disc bulging.

b. Untuk mengetahui pengaruh intervensi traksi lumbal dan arus diadynamis 

terhadap pengurangan nyeri pinggang akibat disc bulging.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat bagi peneliti

Dengan penelitian ini, dapat mengetahui manfaat dan mekanisme 

pemberian arus interfernsial dan diadynamis terhadap penurunan rasa nyeri.

2. Manfaat bagi pelayanan



11

Hasil dari penelitian pada pemberian arus interferensial dan 

diadynamis ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan Fisioterapi di RSU 

PKU Muhammadiyah Yogyakarta.

Selain itu tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan fisioterapi 

juga semakin meningkat pula karena sebagian besar pasien yang datang ke 

Klinik Fisioterapi mengeluh nyeri.

3. Manfaat bagi pendidikan

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi pembaca 

dan dikembangkan kedalam penelitian yang lebih mendetail. 
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PENDAHULUAN



A. Latar Belakang.

Sebagai upaya mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia untuk mencapai tingkat kesehatan secara optimal guna memenuhi kebutuhan dasar manusia, dewasa ini bangsa Indonesia melakukan pembangunan nasional yang mencakup disegala bidang. Pembangunan nasional ini salah satunya pada bidang kesehatan, pada hakekatnya pembangunan dapat terlaksana jika diselenggarakan oleh manusia yang cerdas dan sehat. 

Pada tahun 1947, World Health Oranisation (WHO) mendefinisikan kesehatan sebagai suatu keadaan atau status sehat secara utuh baik fisik, mental atau rohani, dan sosial, bukan hanya suatu keadaan yang bebas dari penyakit, cacat, dan kelemahan. Pada hakekatnya penyelenggaraan upaya kesehatan oleh bangsa Indonesia guna mencapai kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat masyarakat secara optimal. Menurut pandangan Fisioterapi, sehat merupakan suatu keadaan dimana seseorang dapat melakukan aktifitasnya sehari-hari tanpa adanya gangguan gerak dan fungsi tubuhnya. Oleh karena itu, untuk memungkinkan terciptanya gerak dan fungsi tubuh yang optimal sehingga seseorang dapat melakukan aktifitas fungsional sehari-hari dengan baik maka dibutuhkan kondisi tubuh yang sehat baik jasmani maupun rohani. Namun, apabila terdapat suatu penyakit atau cidera yang dapat mempengaruhi status kesehatan seseorang, hal ini dapat menurunkan kemampuan fungsional tubuh  sehingga seseorang kesulitan untuk dapat melaksanakan aktifitasnya sehari-hari sebagaimana biasanya. Salah satunya adalah gangguan pada spine yang lebih dikenal dengan nama  low back pain (LBP).

Low back pain  adalah perasaan nyeri pada daerah lumbosacral dan sacroilliaca. Menurut Kramer bahwa penyebab terbesar nyeri punggung bawah adalah oleh karena adanya diskus problem yang persentasenya mencapai 61,94% yang terjadi pada usia pertengahan. Salah satu penyebab nyeri punggung bawah yang banyak terjadi biasanya diakibatkan karena proses degenerasi dari diskus intervertebralis. Apabila diskus yang telah berdegenerasi jika ditambah atau mendapatkan beban yang terus menerus akan menimbulkan injury atau cidera, dimana salah satu bentuk cideranya berupa bentuk penonjolan dari diskus atau yang disebut Disc Bulging. 

Kebanyakan kasus terjadi pada daerah L45 atau L5S1, yang terjadi pada orang dewasa antar usia 20  55 tahun, dan pada umumnya laki-laki lebih banyak yang mengalami Disc Bulging dari pada wanita.

            Penonjolan dari diskus intervetebralis (Disc Bulging) merupakan suatu keadaan dimana terjadi penonjolan dari diskus intervertebralis yang kemudian menekan kanalis spinalis melalui annulus yang robek. Akibat dari proses degenerasi dan beban yang terus-menerus yang mana diskus pada serabut annulus fibrosus bagian dorso sentral atau dorso lateral mengalami kelemahan. Selain proses degenerasi, faktor injury yang terjadi berulang-ulang akan menyebabkan kerobekan dari annulus misalnya mengangkat barang atau beban yang berat dengan membungkuk dan membungkuk dengan posisi berputar (rotasi) akan menyebabkan cidera pada diskus. Faktor lainnya adalah malposisi, karena posisi yang salah saat beraktifitas dalam waktu yang lama akan menyebabkan dismigration sehingga menyebabkan kerusakan pada annulus bertambah akibatnya akan menambah beban pada diskus sehingga berkurang stabilisasinya, akibatnya nukleus akan mudah bergeser kearah postero atau posterolateral.

Akibat dari penonjolan tersebut maka akan menekan ligament longitudinal posterior yang sangat sensitive, karena banyak mengandung saraf afferent tipe Aδ dan C dan jaringan sekitarnya. Dengan terjadinya penekanan tersebut maka mengakibatkan inflamasi yang nantinya akan menimbulkan nyeri di sekitar daerah lumbal. Selain penekanan pada ligament longitudinal posterior juga dapat terjadi penekanan pada forament intervertebralis, dimana akan menghasilkan nyeri yang menyebar, karena dalam forament intervertebralis terdapat radiks. Dengan keadaan diskus yang demikian dapat menye-babkan nyeri pada pinggang yang dapat mengganggu aktifitas seseorang dalam bekerja. Gejala akut setelah membungkuk, mengangkat barang, stress dengan keadaan berputar dan dapat sangat nyeri sehingga penderita tidak dapat berdiri tegak. Nyeri yang terjadi pada disc bulging disebabkan oleh tonjolan dari diskus ke posterior atau posterolateral sehingga akan mengenai ligament longitudinal posterior dan jaringan sekitarnyayang kemudian akan menyebabkan inflamasi, disc bulging yang kronik akan menimbulkan nyeri yang kontinyu sehingga nyeri tersebut akan mengaktifasi nosiseptor Aδ & C dan merangsang saraf simpatik secara terus-menerus yang mengakibatkan guarding spasme dimana terjadi statis sirkulasi yang pada jaringan disekitarnya akan mengakibatkan iskemik karena mikrosirkulasi yang akan mengakibatkan nyeri, dan mal posisi dalam waktu yang lama dapat menyebabkan spasme otot paralumbal dan jika spasme tersebut berlangsung lama maka akan diikuti ketegangan hingga pemendekan otot paralumbal kemudian terjadi Flat back sebagai upaya tubuh untuk menghindari iritasi radiks sehingga akibat dari otot spasme ini akan menghambat terjadinya gerakan. Dan fisioterapi memiliki peran untuk mengatasi gangguan gerak dan fungsi tersebut sebagaimana tercantum dalam KEPMENKES 1363 pasal 1 tahun 2001 pasal 1 ayat 2 bahwa: 

Fisioterapi sebagai suatu bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu atau kelompok dalam rangka untuk mengembangkan, memelihara dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang daur kehidupan, dengan menggunakan penanganan secara manual peningkatan gerak, peralatan (fisik, elektroterapeutik, mekanik) pelatihan fungsi serta komunikasi.



Fisioterapis dalam melaksanakan praktek fisioterapi berwenang untuk melakukan proses fisioterapi yang terdiri dari assement fisioterapi dan evaluasi, diagnosa fisioterapi, perencanaan fisioterapi, interversi fisioterapi, evaluasi/re-evaluasi/re-assement yang dapat diaplikasikan pada kasus Disc Bulging. 

Dari pengertian di atas tergambarkan fisioterapi sangat peduli pada kesehatan manusia, baik secara individu maupun kelompok yang berhubungan dengan gerak dan fungsi, berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi nyeri yang diakibatkan Disc Bulging, antara lain dengan pemakaian obat-obatan atau juga mengirim ke fisioterapi, salah satu upaya fisioterapi yang dapat dilakukan pada Disc Bulging adalah mengurangi nyeri dengan memberikan beberapa modalitas yang dimiliki fisioterapi.

 Berdasarkan hasil penelitian, di Eropa dan US diperkirakan sekitar 80% populasi mempunyai pengalaman minimal sekali episode nyeri pinggang dalam hidup mereka dengan point prevalence berkisar 15%-39%, life time prevalence 60%-90%. Penelitian di Malang tahun 1998, dari keseluruhan penyakit reumatik, nyeri pinggang merupakan keluhan yang paling banyak dijumpai (49%).[footnoteRef:2] [2:  Kalim Handono, SpPD-KR,Diagnosis dan Penatalaksanaan Nyeri Pinggang, (Malang: Kelompok studi nyeri pinggang Indonesia, 1998) h. 4] 


Di Klinik Fisioterapi Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta, pasien dengan kondisi ini juga menempati urutan pertama dari sekian banyak jenis penyakit yang diderita oleh pasien Fisioterapi.  Rata-rata pasien mengeluh nyeri menjalar sepanjang tungkai yang diakibatkan karena adanya lesi pada radiks dorsalis sebagaimana telah dijelaskan diatas. 

Dewasa ini semakin banyak pula pasien yang mulai berpikir bagaimana menghilangkan rasa nyerinya tanpa harus menggunakan obat-obatan yang mereka sadari betul akan efek sampingnya. Untuk itulah maka kami mencoba mencari metode mana yang paling signifikan untuk menurunkan tingkat nyeri tersebut. 

Selama ini, program terapi yang diterapkan berjalan terpadu antara dokter dan Fisioterapi. Khusus untuk program Fisioterapi, modalitas yang digunakan meliputi: Traksi Lumbal, SWD, Ultra Sonic, dan Elektrical Stimulation dengan menggunakan arus Interferensial maupun Diadinamis.  

Arus Interferensial berpengaruh penghambatan sensasi nyeri pada level PHC (Posterior Horn Cell) dan Diadinamis berpengaruh pada pengurangan nyeri PHC dan supraspinal. Arus Interferensial tidak dijumpai perubahan kimiawi pada jaringan, penetrasi lebih dalam mencapai otot dan karena tidak menimbulkan nyeri maka intensitas arus dapat diberikan tinggi, sementara arus diadynamis terjadi sebaliknya, yaitu terjadi perubahan kimiawi, penetrasi dangkal samapi cutan dan intrensitas harus rendah mengingat efek samping sensasi nyeri dan electric burn. Disamping itu juga terjadi kontraksi otot yang ritmik akan meniumbulkan pengaruh pumping action sehingga terjadi reabsorbsi sisa metabolisme otot dan akhirnya terjadi pengurangan nyeri. 

Pemberian traksi lumbal mempunyai tujuan untuk peregangan otot spinal, peregangan ligamenta dan kapsul facet joint, melebarkan forament intervertebra, koreksi kurva spine, translasi facet joint, meratakan tonjolan discus. 

Sesuai judul yang penulis tetapkan, maka titik berat pembahasan kali ini adalah membandingkan perbedaan pengaruh intervensi antara Traksi Lumbal dan Interferensial dengan Traksi Lumbal dan arus Diadynamis dalam hal menurunkan nyeri pinggang akibat Disc Bulging. Nyeri merupakan keluhan yang paling banyak dikeluhkan oleh pasien. Pada umumnya mereka mengukur tingkat keberhasilan berobat dari hilang atau berkurangnya rasa nyeri terlebih dahulu. 







B. Identifikasi Masalah.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa masalah yang timbul pada  Disc Bulging diawali problem pada discus intervertebralis dimana nucleus pulposus bergeser sehingga annulus fibrosus menonjol ke arah posterior atau posterolateral yang nantinya akan menekan ligament longitudinal yang kemudian diikuti proses inflamasi dan menimbulkan nyeri selama 24-36 jam pertama. Dan penyebab nyeri yang lain karena adanya iritasi forament intervertebralis serta jaringan ligament sekitarnya yang menimbulkan rasa nyeri radikuler bila iritas radiks atau paseudoradikuler bila iritasi pada duramater.  Sensai nyeri akan diiluti spasme otot-otot dan menimbulkan iskemik lokal yang menimbulkan nyeri dan seterusnya terjadi visious circle of spasm. Penyimpangan postur tubuh terjadi karena menghindari iritasi pada jaringan yangbv inflamasi akibat disc bulging tersebut. Nyeri akan mengaktifasi nosiseptor Aδ  dan C dan merangsang syaraf simpatik secara terus menerus yang mengakibatkan terjadinya vaso spasm mikro sirkulasi sehingga terjadi hipoksia atau bahkan iskemik lokal sehingga terjad myofsacial pain pada otot tersebut. 

Dalam hal ini, peran fisioterapis adalah untuk mengurangi nyeri akibat penekanan ligament dan jaringan sekitarnya dengan cara mengembalikan posisi diskus intervertebralis yang telah mengalami penonjolan tersebut dapat kembali ketempatnya. Untuk menegakkan diagnosa fisioterapi pada kasus Disc Bulging dapat diawali dengan assessment yang tepat. Nyeri di area ini sering mudah dimunculkan dalam gerak membungkuk dalam suatu test gerak trunk. Disamping pemeriksaan tersebut, beberapa test khusus seperti Sraight Leg Rising (SLR), Neri test ( SLR + Fleksi leher), Bragard Test ( SLR + Dorso-fleksi Foot) dan penunjang lain. Hal ini merupakan komponen penting dalam penegakan diagnosa Disc Bulging.  Kenyataan di klinis, pasien mengeluh nyeri pinggang saat melakukan aktifitas seperti membungkuk, mendorong dan mengangkat barang. Selain keluhan nyeri, masalah yang dapat ditimbulkan akibat Disc Bulging adalah lordosis lumbal berkurang dan terjadi skoliosis, spasme otot-otot paralumbal dan keterbatasan gerak lumbal, lalu melakukan test khusus dengan memberikan kompresi pada posisi fleksi dan hasilnya positif nyeri. Ditunjang dari hasil MRI dimana terlihat adanya penonjolan dari diskus intervertebralis. Intervensi fisioterapi yang dapat dilakukan untuk mengurangi nyeri, diantaranya Interferensial dan Diadinamis. "Dengan demikian, dari penanganan di atas ada beberapa cara yang dapat dilakukan atau dapat diukur sebagai hasil treatment salah satunya penurunan tingakat nyeri   dibuktikan   dalam   penelitian   ini   dengan menggunakan alat ukur, salah satunya Visual Analogue Scala atau VAS.

Methoda penatalaksanaan yang umum dilakukan di klinik-klinik  fisioterapi   terhadap kasus nyeri pinggang akibat Disc Bulging ini salah satunya adalah dengan intervensi Traksi Lumbal, arus Interferensial dan Diadinamis. Maka demi melihat perkembangan metode terapi yang efektif dan efisien terhadap kasus Disc Bulging ,  penulis merasa tertarik untuk mngetahui perbedaan pengaruh traksi lumbal dan interferensial dengan traksi lumbal dan diadinamis terhadap penurunan nyeri pinggang karena Disc Bulging.

Pemberian traksi lumbal mempunyai tujuan: peregangan otot spinal, peregangan ligamenta dan kapsul facet joint, melebarkan for. Intervertebra, koreksi kurva spine, translasi facet joint, meratakan tonjolan discus.

Sedangkan pemberian intervensi arus Interferensial dan Diadinamis sangat membantu dalam penurunan nyeri radikuler maupun regional.



C. Pembatasan Masalah.

Dari identifikasi masalah tersebut, maka pada penelitian ini akan dibatasi pada masalah hanya pada perbedaan pengaruh penerapan modalitas traksi lumbal dan arus interferensial dengan traksi lumbal dan diadynamis untuk dapat mengurangi nyeri pinggang akibat Disc Bulging. Sebagai alat evaluasi hasil terapi kami menggunakan alat ukur VAS untuk melihat tingkat penurunan nyerinya.



D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut : 

”Apakah ada perbedaan pengaruh pemberian Traksi lumbal dan arus interferensial dengan Traksi Lumbal dan arus diadynamis  terhadap pengurangan nyeri pinggang akibat Disc Bulging ?”







E. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui perbedaan pengaruh intervensi traksi lumbal dan interferensial dengan traksi lumbal dan diadinamis terhadap penurunan nyeri pinggang akibat disc bulging pada pasien RSU PKU Muhammadiyah Yogyakarta yang datang di klinik Fisioterapi (rawat jalan)  maupun rawat inap.  

2. Tujuan Khusus

a. Untuk mengetahui pengaruh intervensi traksi lumbal dan arus interferensial terhadap pengurangan nyeri pinggang akibat disc bulging.

b. Untuk mengetahui pengaruh intervensi traksi lumbal dan arus diadynamis terhadap pengurangan nyeri pinggang akibat disc bulging.



F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat bagi peneliti

Dengan penelitian ini, dapat mengetahui manfaat dan mekanisme pemberian arus interfernsial dan diadynamis terhadap penurunan rasa nyeri.

2. Manfaat bagi pelayanan

Hasil dari penelitian pada pemberian arus interferensial dan diadynamis ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan Fisioterapi di RSU PKU Muhammadiyah Yogyakarta.

Selain itu tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan fisioterapi juga semakin meningkat pula karena sebagian besar pasien yang datang ke Klinik Fisioterapi mengeluh nyeri.

3. Manfaat bagi pendidikan

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi pembaca dan dikembangkan kedalam penelitian yang lebih mendetail. 
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