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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Nyeri punggung bawah merupakan masalah umum kesehatan yang 

sering terjadi di masyarakat. Nyeri punggung bawah sering dijumpai dalam 

praktek sehari hari terutama di negara industri seiring dengan era yang 

semakin maju seperti saat ini ilmu pengetahuan dan teknologi mengalami 

perkembangan yang cukup pesat, antara lain bidang pertanian, bidang 

teknologi dan bidang kesehatan. 

Upaya pelayanan kesehatan awalnya hanya difokuskan pada 

penyembuhan saja. Kemudian berangsur-angsur berkembang, sehingga 

mencakup upaya peningkatan kesehatan, pencegahan, penyembuhan dan 

pemulihan. 

Salah satu diantaranya upaya kesehatan tersebut adalah fisioterapi. 

Dimana pengertian fisioterapi adalah suatu bentuk pelayanan kesehatan yang 

ditujukan kepada individu atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara 

dan memulihkan gerak dan tungsi sepanjang daur kehidupan dengan 

menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan (fisik, 

elektroterapeutis dan mekanis), pelatihan fungsi dan komunikasi (SK Menkes. 

No. 376, 2007). 

Populasi mengenai pasien yang berobat ke klinik neurologi rumah 

sakit pondok indah bahwa umlah pasien di atas umur 40 tahun yang datang 
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dengan keluhan nyeri punggung bawah ternyata jumlahnya cukup besar. Data 

menunukan bahwa lebih dari 80% pasien dengan keluhan nyeri punggung 

bawah oleh degenerasi vertebra lumbal  atau spondilosi lumbalis (anonim 

2005) 

Gangguan akibat keterbatasan fungsi dan gerakan merupakan masalah    

     utama bagi fisioterapi. Gangguan neuromuskuloskletal akibat nyeri. 

Berbagai keluhan dapat muncul antara lain nyeri, keterbatasan lingkup 

gerak sendi, spasme otot. Sehingga dapat diberikan Modalitas yang dapat di 

terapkan pada kasus spondylosis adalah IR, tens dan wiliam exercise  

Efek terapeutik yang ditimbulkan dari pemberian IR adalah : 

mengurangi / menghilangkan rasa nyeri. Rasa nyeri bisa juga ditimbulkan oleh 

karena adanya rasa pembengkakan, sehingga pemberian sinar infra merah 

yang dapat mengurangi pembengkakan juga mengurangi rasa nyeri yang ada  

relaksasi otot.  

Tens merupakan sutu cara penggunaan energy listrik untuk merangsang 

system syaraf melalui permukaan kulit sehingga dapat mengurangi nyeri 

             Terapi latihan adalah teknik yang digunakan fisioterapi untuk 

memulihkan dan meningkatkan kondisi otot, tulang, jantung dan paru - paru 

agar menjadi lebih baik dari seorang pasien (Kisner, 1996) tujuan terapi 

latihan disini adalah untuk meningkatkan kekuatan otot, menambah LGS dan 

kemampuan fungsional. Terapi latihan juga memperbaiki sistem peredaran 

darah tepi dan getah bening sehingga bisa mengatasi terjadinya pembengkakan 

yang dapat mengganggu gerakan dan fungsi sendi (Sujono, 2000). 
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Dengan modalitas tersebut diharapkan mampu mampu mengurangi 

permasalahan kapasitas fisik dan meningkatkan kemampuan fungsional. 

Dengan demikian mampu mengembalikan aktivitas penderita seperti semula 

sehingga kemampuan fungsional menjadi lebih baik. 

 

B. Perumusan Masalah 

Gangguan fungsi terjadi akibat keterlibatan sendi sebagai penumpu 

yang menyebabkan nyeri dan menghambat gerak dalam aktivitas (Hartono, 

2000). Dalam kasus ini ditemukan perumusan permasalahan sebagai berikut: 

1. Apakah pemberian IR, TENS dan terapi latihan dapat mengurangi nyeri 

pada kondisi low back pain? 

2. Apakah pemberian IR dan TENS dapat meningkatkan LGS pada kondisi 

low back pain? 

3. Apakah pemberian IR dan terapi iatman dapat meningkatkan kekuatan otot 

pada kondisi low back pain? 

4. Apakah pemberian IR dan terapi latihan dapat meningkatkan kemampuan 

fungsional pada kondisi low back pain? 

 

C. Tujuan Penelitian 

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

umum dan tujuan khusus. 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui penatalaksanaan fisioterapi pada kondisi dengan 

menggunakan infra red (IR), TENS dan Terapi latihan, menambah 
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wawasan dan ilmu pengetahuan serta menyebarluaskan informasi 

tambahan tentang peran fisioterapi pada kondisi low back pain pada 

kalangan fisioterapi, medis dan kalangan luas. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui pengaruh pemberian IR, TENS dan terapi latihan 

terhadap penurunan nyen pada kondisi low back pain. 

b. Untuk mengetahui pengaruh pemberian IR, TENS dan terapi latihan 

terhadap pemngkatan LGS pada kondisi low back pain. 

c. Untuk mengetahui pengaruh pemberian IR, TENS dan terapi latihan 

terhadap peningkatan kekuatan otoi path kondisi low back pain. 

d. Untuk mengetahui pengaruh pemberian ir tens  dan terapi latihan 

terhadap peningkatan kemampuan fungsionai pada kondisi low back 

pain. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang ingin dicapai penulis pada kondisi low back 

pain spondilosis lumbal dengan pemberian infra merah (IR), TENS dan terapi 

latihan adalah sebagai berikut : 

1. IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) 

Hasil penetitian ini diharapkan dapat sebagai khasanah ilmu 

pengetahuan khususnya dalam bidang kesehatan yang memberikan 

gambaran bahwa IR, TENS dan terapi latihan sebagai modallias fisioterapi 

dapat digunakan sebagai alternatif untuk diterapkan pada pasien dengan 
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kondisi low back pain untuk menyelesaikan problem pada kapasitas fisik 

dan kemampuan fungsional pasien. 

2. Institusi Pendidikan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk institusi 

pendidikan sebagai sarana pendidikan untuk mempersiapkan peserta didik 

di lingkungan pendidikan tisioterapi untuk memahami serta melaksanakan 

proses fisioterapi dengan modalitas yang ada khususnya IR, TENS dan 

terapi latihan. 

3. Bagi Penulis 

Memperdalam dan memperluas wawasan mengenai hal-hal yang 

berhubungan dengan penatalaksanaan fisioterapi pada kondisi nyeri 

pinggang bawah. 

4. Bagi Pasien  

Untuk membantu mengatasi masalah yang timbul pada penderita 

nyeri pinggang bawah. 

5. Bagi Masyarakat 

Menyebarluaskan informasi kepada pembaca maupun masyarakat 

tentang pentingnya terapi latihan dalam hal ini pada kondisi nyeri 

pinggang bawah. 

 

 

 

 


