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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Ischialgia merupakan keluhan berupa nyeri menjalar pada 

punggung bawah hingga ke tungkai.kanan atau kiri, bahkan dapat juga 

mengenai keduanya namun hal tersebut jarang terjadi. Prevalensi gejala 

ischialgia dilaporkan dalam literatur yang bervariasi mulai dari 1,6% pada 

populasi umum menjadi 43% dalam populasi kerja. Meskipun adanya 

prognosis yang baik pada kebanyakan pasien, sebagian besar masih 

merasakan sakit selama 1 tahun lebih. Pada 90% kasus nyeri punggung 

bawah disebabkan karena hernia nucleus pulposus (HNP) yang melibatkan 

kompresi akar saraf (Kumar et al., 2011). 

HNP adalah salah satu dari penyebab ischialgia karena 

menonjolnya nucleus pulposus yang menyebabkan kompresi akar saraf 

ischiadicus. Sehingga akan mengakibatkan nyeri menjalar disebagian atau 

sepanjang perjalanan saraf  ischiadicus. Penekanan akar saraf oleh HNP 

umumnya terjadi pada level L4-L5 dan L5-S1 (British Journal of Medicine 

Hospital, 2016). 

 Akibat dari penekanan akar saraf ischiadicus tersebut dapat 

menyebabkan rasa nyeri menjalar dari yang ringan hingga tak tertahankan. 

Sehingga dapat membatasi aktivitas sehari-hari bagi yang mengalaminya. 

Namun, telah disebutkan dalam hadits shahih riwayat Imam Bukhari, 
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bahwa Rasulullah shallallahu’alaihi wa sallam bersabda : 

    َما أَْنَزَل هللاُ َداًء إَِّلا أَْنَزَل لَهُ ِشفَاء

“Tidaklah Allah swt menurunkan penyakit kecuali Dia juga menurunkan 

penawarnya (obatnya)” (HR. Bukhari). 

Seperti halnya peran fisioterapi dalam proses rehabilitatif bagi 

penderita ischialgia. Peran fisioterapi yaitu mengurangi nyeri dan 

mengurangi keterbatasan dalam beraktivitas dengan modalitas Short Wave 

Diathermy (SWD), Transcutaneus Electrical Nerve Stimulation (TENS), 

dan Mckenzie exercise. 

Peran penting fisioterapi bagi penderita ischialgia, maka penulis 

berkeinginan untuk membuat Karya Tulis Ilmiah dengan kasus ischialgia. 

Pada Karya Tulis Ilmiah ini penulis menemukan penyebab dari ischialgia  

yaitu karena adanya hernia nucleus pulposus sehingga dapat menekan 

saraf ischiadicus. Dengan adanya hal tersebut penulis membuat judul 

“Penatalaksanaan Fisioterapi pada Kasus Ischialgia et causa Hernia 

Nucleus Pulposus di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengambil rumusan 

masalah sebagai berikut : 

1. Apakah Short Wave Diathermy, Transcutaneus Electrical Nerve 

Stimulation dan MckenzieExercise  dapat mengurangi nyeri menjalar 

pada punggung bawah hingga telapak kaki kanan? 

2. Apakah Short Wave Diathermy, Transcutaneus Electrical Nerve 
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Stimulation dan MckenzieExercise  dapat meningkatkan Lingkup 

Gerak Sendi (LGS) lumbal? 

3. Apakah Short Wave Diathermy, Transcutaneus Electrical Nerve 

Stimulation dan MckenzieExercise  dapat meningkatkan kekuatan otot 

pada lumbal? 

C. Tujuan 

Tujuan penulisan Karya Tulis Ilmiah adalah : 

1. Umum 

Untuk meningkatkan pengetahuan dalam mempelajari, 

mengidentifikasi masalah, menganalisa, mengambil kesimpulan dan 

cara penatalaksanaan Fisioterapi pada  kasus ischialgia et causa 

hernia nucleus pulposus. 

2. Khusus 

Mengetahui manfaat dari Short Wave Diathermy, 

Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation dan Mckenzie Exercise 

pada kasus ischialgiaet causa hernia nucleus pulposus. 

D. Manfaat 

Dalam penulisan ini penulis berharap akan bermanfaat bagi : 

1. Bagi Penulis 

Bermanfaat dalam meningkatkan pengetahuan dan kemampuan 

mempelajari, mengidentifikasi masalah, menganalisa dan mengambil 

kesimpulan, menambah pemahaman penulis tentang penatalaksanaan 

fisioterapi pada kondisi ischialgia et causa hernia nucleus pulposus 
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serta mengetahui manfaat yang dihasilkan SWD, TENS dan Mckenzie 

Exercise dalam mengurangi nyeri, meningkatkan lingkup gerak sendi 

dan kekuatan otot pada kondisi ischialgia et causa hernia nucleus 

pulposus. 

2. Bagi Institusi 

Berfungsi bagi institusi-institusi kesehatan agar dapat lebih 

mengembangkan ilmu pengetahuan dan kemampuan dalam 

mempelajari, menganalisa dan mengambil suatu kesimpulan tentang 

kasus-kasus ischialgia yang banyak ditemui dimasyarakat, sehingga 

dapat memberi intervensi pada kasus tersebut sesuai dengan 

problematika fisioterapi yang ditemui. 

3. Bagi Masyarakat 

Bertujuan memberi dan menyebarluaskan informasi tentang 

kasus ischialgia et causa hernia nucleus pulposus kepada masyarakat 

luas dan memperkenalkan peran dari fisioterapi dalam menangani 

kasus tersebut, sehingga masyarakat mengetahui bagaimana upaya 

pencegahannya. 

4. Bagi Teknologi 

Berfungsi menambah wawasan mengenai pengetahuan cara 

mengaplikasikan SWD, TENS dan Mckenzie Exercise untuk 

menambah maupun mengurangi permasalahan pada kondisi ischialgia 

et causa hernia nucleus pulposus. 


