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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Nyeri punggung merupakan keluhan yang sering dijumpai pada 

kehidupan sehari-hari. Diperkirakan hampir semua orang pernah 

mengalami nyeri punggung semasa hidupnya. Nyeri punggung bawah 

tetap menjadi beban kesehatan masyarakat yang utama diseluruh dunia 

industri, dari data epidemiologi menunjukan nyeri punggung bawah 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 nyeri punggung bawah 

(Sakinah et al 2010). 

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 
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sakroiliaka, atau yang paling sering ialah perubahan pada jaringan 

lunak seperti diskus, ligament, dan otot (Rahim, 2012). 

Spondilosis lumbalis dapat diartikan perubahan pada sendi tulang 

belakang dengan ciri khas bertambahnya degenerasi diskus intervertebralis 

yang diikuti perubahan tulang dan jaringan lunak, atau dapat berarti 

pertumbuhan berlebihan dari tulang (osteofit), yang terutama terletak di 

aspek anterior, lateral, dan kadang-kadang posterior dari tepi superior dan 

inferior vertebra centralis (korpus) (Mahadewa dan Maliawan, 2009).   

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 (Mahadewa dan Maliawan, 2009). 

Adanya nyeri yang disebabkan oleh spondilosis lumbal dapat 

menyebabkan gangguan impairment berupa nyeri pada punggung bawah, 

terbatasnya lingkup gerak sendi lumbal, adanya kelemahan otot perut dan 

punggung. Fungtional limitation berupa kesulitan melakukan gerakan 

membungkuk, berjalan dalam waktu yang lama dan duduk dalam waktu 
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yang lama karena adanya nyeri yang dirasakan. Disability dalam aktifitas 

sehari-hari seperti tidak lagi dapat mengikuti kegiatan-kegiatan social 

masyarakat di lingkungannya. Fisioterapi dalam hal ini memegang 

peranan untuk mengembalikan dan mengatasi gangguan impairment, 

fungtional limitation dan disability tersebut sehingga pasien dapat 

beraktifitas kembali. Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka 

modalitas fisioterapi yang penulis gunakan adalah Infrared, Transcutaneus 

Electrical Nerve Stimulation (TENS), dan Terapi Latihan berupa William 

Flexion Exercise serta pemberian edukasi kepada pasien. 

Transcutaneus Electrical Nerve Stimulation (TENS) merupakan 

suatu cara penggunaan energi listrik untuk merangsang sistem saraf 

melalui permukaan kulit dan terbukti efektif untuk merangsang berbagai 

tipe nyeri. Pemberian TENS dapat menurunkan nyeri, baik dengan cara 

peningkatan vaskularisasi jaringan yang rusak tersebut, maupun melalui 

normalisasi saraf pada level spinal maupun supra spinal, sehingga dengan 

berkurangnya nyeri pada punggung bawah didapatkan gerakan yang lebih 

ringan (Garisson, 1995). 

William Flexion Exercise adalah exercise therapy yang 

diperkenalkan oleh Dr. Paul Williams pada tahun 1937. Latihan William 

Flexion Exercise ini dirancang untuk mengurangi nyeri pinggang degan 

memperkuat otot-otot yang memfleksikan lumbo sacral spine, terutama 

otot-otot abdominal dan otot gluteus maksimus dan meregangkan 

kelompok ekstensor punggung bawah (Luklukaningsih, 2014). 
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Dengan pemberian modalitas tersebut, penulis mengharapkan 

adanya dampak pada kesembuhan pasien. sebagaimana disebutkan 

didalam sebuah hadist yang berbunyi : 

 

      “Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obatnya, 

demikian pula Allah menjadikan bagi setiap penyakit ada obatnya. Maka 

berobatlah kalian dan janganlah berobat dengan yang haram.” (HR. Abu 

Dawud dari Abud Darda` radhiallahu „anhu)   

A. Rumusan Masalah 

       Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah pada 

kasus Low Back Pain akibat Spondilosis Lumbal adalah sebagai berikut : 

1. Apakah Infrared, TENS, dan William Flexion Exercise dapat 

mengurangi nyeri pada kondisi Low Back Pain akibat Spondilosis 

Lumbal? 

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

meningkatkan kekuatan otot perut dan otot punggung pada kondisi 

Low Back Pain akibat Spondilosis Lumbal? 

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

meningkatkan lingkup gerak sendi (LGS) lumbal pada kondisi Low 

Back Pain akibat Spondilosis Lumbal? 

4. Apakah Infrared, TENS, dan William Flexion Exercise dapat 

meningkatkan kemampuan fungsional pada kondisi Low Back Pain 

akibat Spondilosis Lumbal? 

http://4.bp.blogspot.com/_OslimEvJWsU/TTKXT5sdtMI/AAAAAAAAAH0/A8B_Haucb9o/s1600/6.jpg
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B. 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 kondisi Low Back Pain 

akibat Spondilosis lumbal dengan menggunakan modalitas Infrared, 

Transcutaneus Electrical Stimulation (TENS) dan William Flexion 

Exercise. 

2. Tujuan khusus 

Adapun tujuan khusus penatalaksanaan fisioterapi pada kondisi 

Low Back Pain akibat Spondilosis lumbal adalah : 

a. Untuk mengetahui manfaat Infrared, TENS, dan William Flexion 

Exercise dalam mengurangi nyeri pada Low Back Pain akibat 

Spondilosis Lumbal. 

b. Untuk mengetahui manfaat Infrared, TENS, dan William Flexion 

Exercise dalam meningkatkan kekuatan otot perut dan punggung 

pada Low Back Pain akibat Spondilosis Lumbal. 

c. Untuk mengetahui manfaat Infrared, TENS, dan William Flexion 

Exercise dalam meningkatkan lingkup gerak sendi (LGS) pada Low 

Back Pain akibat Spondilosis Lumbal. 

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

Exercise dalam meningkatkan kemampuan aktivitas fungsional pada 

kondisi Low Back Pain akibat Spondilosis Lumbal. 
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C. Manfaat penulisan 

1. Bagi Penulis 

Menambah pemahaman dalam melaksanakan proses fisioterapi pada 

kasus Low Back Pain akibat Spondilosis Lumbal. 

2. Bagi Institusi 

Sebagai referensi untuk mengetahui penatalaksanaan fisioterapi pada 

kasus Low Back Pain akibat Spondilosis Lumbal. 

3. Bagi Pembaca 

Untuk memeberi informasi bagi masyarakat tentang kasus Low Back 

Pain akibat Spondilosis Lumbal serta memperkenalkan peran 

fisioterapi dalam menangani kasus tersebut sehingga masyarakat 

mengetahui upaya pencegahan Low Back Pain akibat Spondilosis 

Lumbal. 


