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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi diseluruh aspek 

kehidupan masyarakat terutama dalam bidang kesehatan, diikuti pula dengan 

bertambahnya masalah kesehatan dikalangan masyarakat yang berupa 

gangguan gerak fungsional yang mengakibatkan aktifitas fungsional dalam 

kehidupan sehari-hari menjadi terganggu. Terganggunya aktifitas fungsional 

itu di karenakan otot-otot didaerah punggung bagian bawah nyeri dan spasme. 

 Sektor informal adalah suatu sektor yang jarang mendapatkan perhatian. 

Perkerja pada sektor ini hanya mengurus diri sendiri atau bahkan terkadang 

mengabaikan kesehatan. Salah satu sektor informal tersebut adalah tukang 

becak. Di Pabelan, khususnya sekitar kampus Universitas Muhammadiyah 

Surakarta terdapat 16 orang yang masih mengayuh becak.  

 Akibat mengayuh becak dalam jangka waktu lama dan secara terus-

menerus akan menimbulkan keluhan pada nyeri punggang bawah. Pengayuh 

becak merasakan nyeri pada punggung bawah setelah bekerja lebih dari 2 jam, 

karena setelah duduk selama 15-20 menit otot-otot punggung mulai letih. 

Nyeri yang dirasakan dapat berupa nyeri lokal, nyeri radicular (menjalar), 

ataupun keduanya. 
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Nyeri punggung bawah merupakan salah satu keluhan yang dapat menurunkan 

kemampuan produktivitas dan kemampuan fungsional manusia, keluhan nyeri 

punggung bawah, semakin meningkat seiring dengan bertambahnya usia. 

Penyebab dari nyeri punggung berbeda-beda dari penyebab yang ringan 

sampai berat. Walaupun nyeri punggung bawah jarang mengakibatkan 

kematian namun nyeri yang dirasakan menyebabkan penderita mengalami 

keterbatasan fungsional dan banyak kehilangan jam untuk bekerja (Susanti, 

2012). 

 Nyeri punggung bawah adalah suatu sindroma klinik yang ditandai dengan 

gejala utama nyeri atau perasaan lain yang tidak nyaman pada sekitar tulang 

punggung bagian bawah. Dalam masyarakat nyeri punggung bawah tidak 

mengenal perbedaan umur, jenis kelamin, pekerjaan, status sosial, tingkat 

pendidikan, semuanya bisa terkena. 

 Nyeri punggung bawah merupakan nyeri di sekitar punggung bawah yang 

disebabkan oleh gangguan pada muskuloskeletal vertebra thoracal 12 sampai 

bawah pinggul. Pada keluhan NPB dapat terjadi nyeri, spasme otot punggung 

bawah yang akan menimbulkan ketidakseimbangan otot sehingga terjadi 

penurunan stabilitas otot perut dan punggung bawah, selain itu dapat 

mengakibatkan penurunan aktifitas fungsional. Nyeri akan menyebabkan 

penurunan kekuatan otot, spasme otot, dan keterbatasan pada lingkup gerak 

sendi (LGS). Akibat rasa nyeri tersebut maka dapat berpengaruh terhadap 

aktifitas fungsional serta mempengaruhi perkerjaannya (Susanti, 2012).  
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 Nyeri punggung bawah menjadi masalah kesehatan di semua negara. 

Hampir bisa dipastikan, 50-80% orang berusia 20 tahun keatas pernah 

mengalami nyeri pinggang atau disebut nyeri punggung bawah. Bahkan 

umumnya, perempuan usia 60 tahun keatas sering merasakan sakit punggung.. 

Prevalensi penyakit nyeri punggung bawah di Indonesia berdasarkan diagnosis 

yang pernah dilakukan oleh tenaga kesehatan yaitu 11,9% dan berdasarkan 

gejala yang pernah terjadi yaitu 24,7%. Di provinsi Jawa Tengah angka 

prevalensi penyakit nyeri punggung bawah berdasarkan diagnosis yang pernah 

dilakukan oleh tenaga kesehatan yaitu sebanyak 11,2% sedangkan yang 

berdasarkan gejala yang pernah ada yaitu sebanyak 25,5%. Prevalensi 

penyakit nyeri punggung bawah tertinggi berdasarkan pekerjaan adalah pada 

petani, nelayan atau buruh yaitu sebesar 31,2% (Badan Penelitian dan 

Pengembangan Kesehatan, 2013).  

 Masalah umum yang terjadi pada penderita nyeri punggung bawah lebih 

sering mengkonsumsi obat, padahal dampak mengkonsumsi obat secara terus 

menerus dapat merusak organ dalam tubuh. Hal ini dikarenakan masih 

sedikitnya informasi dan data-data mengenai metode latihan ataupun terapi 

yang sesuai untuk menangani keluhan nyeri punggung bawah.   

 Semua penyakit dapat disembuhkan, termasuk penyakit nyeri punggung 

bawah. Seperti dalam Al-Qur’an terdapat ayat yang menjelaskan tentang sakit, 

seperti pada surat Asy-Syu‟araa ayat 80 berikut:   

                                     

Artinya: “Dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan aku”. 
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 Selain di dalam Al-Qur‟an penjelasan tentang sakit juga terdapat pada 

Hadist, seperti dalam Hadist Riwayat Al-Bukhari berikut: “Tidaklah Allah 

menurunkan penyakit kecuali Dia juga menurunkan penawarnya.” (HR 

Bukhari).  

 Jadi segala macam penyakit sesungguhnya hanya dapat disembuhkan oleh 

Allah SWT. Menyembuhkan berbagai macam rasa sakit bagi Allah bukanlah 

perkara sulit, disamping usaha berobat secara medis, hendaknya meminta 

pertolongan pada Allah SWT. Tanpa izin dan kehendak Allah seseorang tidak 

mungkin sembuh dari sakit yang dideritanya, walaupun dia mendatangi 

berbagai rumah sakit dengan biaya yang mahal. 

 Seperti ayat yang dijelaskan diatas usaha berobat secara medis yang bisa 

dilakukan oleh penderita nyeri punggung bawah terdapat banyak pilihan 

treatment yaitu penggunaan obat anti nyeri jangka pendek dan anti inflamasi 

dapat mengurangi gejala dari nyeri punggung bawah. NSAID adalah obat 

yang efektif untuk menurunkan gejala dalam jangka pendek pada pasien 

dengan nyeri punggung bawah tanpa sciatica akut atau kronik. Relaksasi otot 

untuk nyeri akut atau kronis memiliki beberapa manfaat yang lebih efektif 

untuk menurunkan nyeri dan spasme. (Khalid et al, 2013). 

 Fisioterapi dalam kasus nyeri punggung bawah memegang peranan 

penting untuk mengurangi keluhan nyeri dan meningkatkan fungsional 

sehingga penderita dapat beraktivitas kembali. Untuk mengatasi masalah pada 

nyeri punggung bawah yang  dapat digunakan modalitas fisioterapi seperti : 

Terapi panas antara lain Hot pack, Kompres panas, Short Wave Diathermy 
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(SWD), Micro Wave Diathermy (MWD), Infra Red (IR). Terapi dingin yaitu 

antara lain kompres dingin (Cold Pack) dan ice massage. Terapi listrik antara 

lain Transcutaneus Electrical Nerve Stimulation (TENS), interferensi (IF), 

dyadinamis. Terapi manipulasi, stretching, massage. Terapi latihan back 

exercise : William Flexion Exercise dan Mc Kenzie. 

 Salah satu modalitas fisioterapi yang bisa digunakan adalah kompres 

hangat. Kompres panas merupakan salah satu pengobatan tradisional yang 

biasa digunakan untuk meredakan rasa sakit dan nyeri (Kozier et al, 2010). 

Kompres panas juga biasa disebut dengan istilah thermotherapy yaitu 

pemberian aplikasi panas pada tubuh untuk mengurangi gejala nyeri akut 

maupun kronis, terapi ini juga efektif untuk mengurangi nyeri yang 

berhubungan dengan ketegangan otot, sprain, dan strain (Arovah, 2010). 

Kompres hangat merupakan tindakan untuk mengurangi nyeri dengan 

memberikan energi panas melalui proses konduksi. Suhu air yang digunakan 

harus memiliki nilai aman. Individu dewasa berkisar 40
o
C sampai 45

o
C. 

Dengan lama pemakaian 15-20 menit (Kozier et al, 2010). 

 Ada modalitas lain yang dapat digunakan yaitu back exercise. Back 

exercise mempunyai manfaat untuk memperkuat otot- otot perut dan otot-otot 

punggung sehingga tubuh dalam keadaan tegak secara fisiologis. Back 

exercise yang dilakukan secara baik dan benar dalam waktu yang relatif lama 

akan meningkatkan kekuatan otot secara aktif sehingga  disebut stabilisasi 

aktif (Brown, 2009). William Flexion Exercise pertama kali diperkenalkan 

oleh Dr. Paul William’s pada tahun 1937. Metode William Flexion Exercise 
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yaitu latihan yang dirancang untuk mengurangi nyeri punggung dengan 

memperkuat otot-otot lumbosacral spine, terutama otot abdominal dan otot 

gluteus maximus dan meregangkan kelompok ekstensor punggung bawah 

(Luklukaningsih, 2014). 

 Melihat latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti merasa 

perlu untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kompres Hangat 

dan Exercise Terhadap Nyeri Punggung Bawah Pada Tukang Becak di 

Pabelan”. 

B. Rumusan Masalah  

 Berdasarkan judul dan latar belakang yang sudah dikemukakan diatas, maka 

penulis membuat rumusan masalah: 

1. Apakah pemberian kompres hangat dan latihan William Flexion sebelum 

menarik becak dapat mengurangi nyeri punggung bawah pada tukang becak 

di Pabelan? 

2. Apakah pemberian kompres hangat dan latihan William Flexion setelah 

menarik becak dapat mengurangi nyeri punggung bawah pada tukang becak 

di Pabelan? 

3. Apakah ada perbedaan pengaruh pemberian kompres hangat dan latihan 

William Flexion antara sebelum menarik becak dan setelah menarik becak 

dalam mengurangi nyeri punggung bawah pada tukang becak di Pabelan? 
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C. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan diatas, maka diperoleh tujuan sebagai berikut: 

1. Tujuan Umum 

Dapat mengetahui pengaruh pemberian kompres hangat dan latihan 

William Flexion antara sebelum menarik becak dan setelah menarik becak 

dalam mengurangi nyeri punggung bawah pada tukang becak di Pabelan. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui pengaruh pemberian kompres hangat dan latihan William 

Flexion sebelum menarik becak dalam mengurangi nyeri punggung 

bawah pada tukang becak di Pabelan. 

b. Mengetahui pengaruh pemberian kompres hangat dan latihan William 

Flexion setelah menarik becak dapat mengurangi nyeri punggung 

bawah pada tukang becak di Pabelan.  

c. Mengetahui perbedaan pengaruh pemberian kompres hangat dan 

latihan William Flexion antara sebelum menarik becak dan setelah 

menarik becak dapat mengurangi nyeri punggung bawah pada tukang 

becak di Pabelan. 

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis  

Memberikan tambahan pengetahuan kepada tukang becak tentang kompres 

hangat dan latihan William Flexion yang dapat membantu mengurangi rasa 

nyeri punggung bawah bagi tukang becak yang menderita nyeri punggung 

bawah.     
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2. Manfaat Praktis  

Penelitian ini dapat menjadi salah satu pilihan yang dapat digunakan tukang 

becak yang menderita nyeri punggung bawah mengenai kompres hangat dan 

latihan William Flexion untuk mengurangi rasa nyeri punggung bawah. 

 

 

 


