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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

Pembangunan Nasional adalah pembangunan yang meliputi segala aspek 

kehidupan termasuk salah satunya bidang kesehatan. Pembangunan di bidang 

kesehatan, pada hakekatnya adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan 

manusia, membentuk sumber daya manusia yang optimal dalam bidang kesehatan 

sehingga dapat melaksanakan pembangunan yang didasarkan pada pembangunan 

berwawasan kesehatan. Indonesia masih mengupayakan agar masyarakat dapat 

menyadari pentingnya kesehatan bagi setiap individu. Karena dengan angka 

kesehatan yang baik akan memberikan efek bagi Negara Indonesia dimata Negara 

lain. Karena dengan keadaan masyarakat yang sehat dapat membuktikan bahwa 

Negara tersebut sudah dapat dikatagorikan sebagai Negara maju. 

Low Back Pain merupakan nyeri yang berkaitan tentang bagaimana  tulang, 

liagamen, dan otot punggung bekerja. Nyeri tersebut akan menjadi masalah bila 

mempengaruhi cara kita menjalani dan mengganggu aktifitas kehidupan. Hal ini 

berkaitan dengan Hadist Rasulullah Saw “seluruh bagian tubuh anak adam akan 

dimakan bumi kecuali tulang ekor, darinyalah ia diciptakan dan dengannyalah ia 

dibangkitkan kembali” (diriwayatkan oleh Al-Bukhori). Sebagian besar Low Back 

Pain Miogenik merupakan gangguan yang dapat sembuh pada sendirinya, sekitar 

90% dalan dua bulan dan 10% pasien akan mengalami nyeri dalam beberapa 

bulan bahkan tahun sehingga mengalami disabilitas berkelanjutan (Paramita, 

2014).  
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Menurut Pulat (2006) dan Rivai (2014) di Uni Eropa sebesar 25%-27% dari 

pekerja di Eropa mengeluh sakit punggung dan 23% nyeri otot. Sedangkan di 

Indonesia sendiri berdasarkan hasil dari data studi Departemen Kesehatan tahun 

2005, menunjukkan bahwa 40,4% penyakit yang diderita pekerja sehubungan 

dengan perkejaannya. Rahim (2012) juga berpendapat bahwa Low Back Pain 

adalah keluhan yang umum dijumpai dimasyarakat dan diperkirakan mengenai 

65% dari populasi.  

 

A. Latar Belakang Masalah 
  

Low Back Pain adalah suatu gangguan neuro muskuloskeletal berupa nyeri 

yang terdapat pada regio thoraco lumbal dan sakral, tapi gejalanya lebih merata 

dan tidak hanya terbatas pada satu Radiks saja, namun secara luas berasal dari 

degenerasi discus intervertebralis  lumbalis. 

Low Back Pain tetap menjadi beban kesehatan masyarakat yang utama 

diseluruh dunia industri, dari data epidemiologi menunjukkan Low Back Pain 

masuk pada urutan yang ke 19 dengan presentase 27 %, dan prevalensi dirasakan 

seumur hidup sebanyak 60 % (Demoulin 2012). Menurut World Health 

Organization (WHO), 2-5% dari karyawan di negara industri tiap tahun 

mengalami nyeri punggung bawah, dan 15% dari absenteisme di industri baja 

serta industri perdagangan disebabkan karena Low Back Pain (Sakinah et al, 

2010). Penanganan Low Back Pain umumnya bervariasi, mengikut studi, jenis 

pekerjaan, misalnya seperti lumbar support, dari hasil penelitian menunjukkan 

masih terdapat 17% responden yang tidak patuh menggunakan lumbar support 
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dari 46% responden yang memenuhi syarat penelitian, pada saat melakukan 

aktivitas pekerjaan rumah sehingga lumbar support yang dipakai pekerja tidak 

memberikan dampak yang baik, karena tidak patuh, pada penelitian ini lumbar 

support seharusnya dipakai terus menerus ketika pekerja melakukan pekerjaan 

rumah untuk memeberikan hasil yang diharapkan (Pepijn et al, 2010).  

Pada karya tulis ilmiah ini penulis hanya membahas Low Back Pain 

Miogenik. Miogenik merupakan salah satu bentuk kelainan pada struktur tulang 

belakang umumnya terjadi karena trauma dan pergeseran yang terjadi kearah 

antero-posterior, meskipun terjadi juga ke lateral kanan atau  kiri. Kondisi ini 

dapat disertai nyeri atau tanpa nyeri. 

Nyeri didefinisikan sebagai pengalaman yang tidak menyenangkan baik 

sensori maupun emotional yang berhubungan dengan resiko dan aktualnya 

kerusakan jaringan tubuh (Tournaire dan Yonneau, 2007). Dalam kasus ini 

penulis menggunakan intervensi SWD (Short Wave Diathermy), TENS 

(Transcutaneus Electrical Nerve Stimulation), dan William Flexion Exercise 

sebagai modalitas terapi yang digunakan dalam kasus Low Back Pain Miogenik. 

SWD dapat berfungsi meningkatkan metabolisme sel-sel lokal, TENS untuk 

mengurangi rasa nyeeri¸ William Flexion exercise untuk meningkatkan LGS. 

 

B. Rumusan Masalah 

Masalah  yang muncul berupa adanya keterbatasan gerak dan nyeri diam, 

nyeri gerak, nyeri tekan pada kasus Low Back Pain Miogenik dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 
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1. Apakah SWD, TENS, dan William Flexion Exercise dapat mengurangi 

nyeri diam, nyeri gerak, dan nyeri tekan pada Low Back Pain 

Miogenik?. 

2. Apakah SWD, TENS, dan William Flexion Exercise dapat 

meningkatkan LGS pada Low Back Pain Miogenik?. 

3. Apakah SWD, TENS, dan William Flexion Exercise dapat 

meningkatkan kemampuan fungsional pada Low Back Pain Miogenik?. 

 

C. Tujuan Penulisan 
 

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

umum dan tujuan khusus. 

1. Tujuan Umum 
 

Untuk mengetahui manfaat fisioterapi pada kemampuan fungsional 

pada kondisi Low Back Pain Miogenik. 

2. Tujuan Khusus 
 

a) Manfaat SWD,  TENS, dan William Flexion Exercise dalam 

mengurangi nyeri diam, nyeri gerak, dan nyeri tekan pada kausus  

Low Back Pain Miogenik. 

b) Manfaat SWD, TENS, dan William Flexion Exercise dapat 

meningkatkan LGS pada kasus Low Back Pain Miogenik. 

c) SWD, TENS, dan William Flexion Exercise dapat meningkatkan 

kemampuan fungsional pada kasus Low Back Pain Miogenik. 
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D. Manfaat 
 

Dalam Penilisan ini berharap akan bermanfaat bagi: 
 

1. Manfaat bagi Peneliti. 
 

Meningkatkan pengetahuan dan sebagai aset pribadi mengenai 

bagaimana cara mengurangi spasme, dan meningkatkan kemampuan 

fungsional pada Low Back Pain Miogenik.    

2. Manfaat bagi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Fisioterapi. 
 
Meningkatkan ilmu pengetahuan serta mengerti manfaat apa yang 

dapat diberikan oleh intervensi TENS dan SWD pada Low Back Pain 

Miogenik.




