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HUBUNGAN DEPRESI DAN KUALITAS TIDUR DENGAN  

INTENSITAS NYERI PADA PENDERITA LOW BACK PAIN 

DI RSUD KABUPATEN KARANGANYAR 

 

Abstrak 

 

Pasien low back pain di RSUD Kabupaten Karanganyar mengalami peningkatan 

dari tahun 2018 sebanyak 67 pasien dan 2019 menjadi 87 pasien. Rata-rata pasien 

penderita Low Back Pain berusia 44 - 65 tahun dan perempuan dengan penyakit 

penyerta berupa arthrosis, sciatica, dan dyspepsia. Low back pain berdampak 

negatif terhadap mental penderitanya, seperti depresi, kecemasan, dan sulit tidur. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi hubungan depresi dan 

kualitas tidur dengan intensitas nyeri pada penderita low back pain. Penelitian ini 

menggunakan desain penelitian observasional analitik dengan pendekatan cross 

sectional. Penelitian dilakukan di poliklinik saraf RSUD Kabupaten Karanganyar 

pada bulan November - Desember 2019 dengan responden yang berjumlah 57 

pasien diambil dengan teknik purposive sampling. Analisis data menggunakan 

analisis univariat, bivariat menggunakan uji chi square dan multivariat. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan depresi dengan intensitas nyeri LBP 

pada pasien di RSUD Kabupaten Karanganyar dengan nilai p value 0,000 (p value 

< 0,05). Ada hubungan yang signifikan antara kualitas tidur dengan intensitas 

nyeri LBP pada pasien di RSUD Kabupaten Karanganyar dengan nilai p value 

0,046 (p value < 0,05). Terdapat hubungan antara depresi dan kualitas tidur 

terhadap intensitas nyeri LBP pada pasien di RSUD Kabupaten Karanganyar. 

 

Kata Kunci: Depresi, Kualitas Tidur, Intensitas Nyeri, Low Back Pain. 

 

Abstract 

 

Low back pain patients in Karanganyar Regency Regional General Hospital have 

increased from 2018 by 67 patients and 2019 to 87 patients. The average patient 

with Low Back Pain aged 44 - 65 years and women with comorbidities in the 

form of arthrosis, sciatica, and dyspepsia. Low back pain negatively affects 

mental sufferers, such as depression, anxiety, and difficulty sleeping. The purpose 

of this study was to identify the relationship of depression and sleep quality with 

pain intensity in patients with low back pain. This study uses an analytic 

observational research design with a cross sectional approach. The study was 

conducted at the neurological clinic of Karanganyar Regency Regional General 

Hospital in November - December 2019 with 57 respondents taken by purposive 

sampling technique. Data analysis using univariate analysis, bivariate using chi 

square and multivariate tests. The results showed that there was a relationship of 

depression with LBP pain intensity in patients at Karanganyar Regency Regional 

General Hospital with p value 0.000 (p value <0.05). There is a significant 

relationship between sleep quality and LBP pain intensity in patients at 

Karanganyar Regency Regional General Hospital with p value 0.046 (p value 
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<0.05). There is a relationship between depression and sleep quality on LBP pain 

intensity in patients at Karanganyar Regency Regional General Hospital. 

 

Keywords: Depression, Sleep Quality, Pain Intensity, Low Back Pain. 

 

1. PENDAHULUAN 

Low Back Pain (LBP) merupakan salah satu gangguan muskuloskeletal yang 

sering terjadi pada praktik sehari-hari (Ehrlich, 2003). Low Back Pain merupakan 

masalah yang umum terjadi, sampai 10 tahun yang lalu, sebagian besar kejadian 

ini dianggap sebagai masalah terbatas pada negara-negara Barat. Sejak saat itu 

peningkatan jumlah penelitian menunjukkan bahwa LBP juga merupakan masalah 

besar di negara-negara berpenghasilan rendah dan sedang (Hoy et al., 2010). 

Survei yang pernah dilakukan pada 1000 pekerja kantor berusia 18 atau lebih di 

seluruh Amerika Serikat, 2 dari 3 pekerja kantor merasa sakit dan nyeri pada 

tubuhnya selama 6 bulan terakhir. American Osteopathic Association (AOA) 

dalam survei menunjukkan, bahwa dalam 30 hari terakhir sekitar 62% responden 

merasakan nyeri di punggung bawah (American Osteopathic Association, 2009). 

Prevalensi penyakit muskuloskeletal di Indonesia berdasarkan yang pernah 

didiagnosis oleh tenaga kesehatan yaitu 11,9% dan berdasarkan diagnosis atau 

gejala yaitu 24,7% (Riskesdas, 2013). Data epidemiologi di Indonesia mengenai 

Low Back Pain belum ada, namun diperkirakan 40% penduduk Jawa Tengah 

berusia diatas 65 tahun pernah menderita nyeri pinggang, prevalensi pada laki-laki 

18,2% dan pada wanita 13,6%. Insiden berdasarkan kunjungan pasien ke beberapa 

rumah sakit di Indonesia berkisar antara 3-17% (Purnamasari et al., 2010). 

Intensitas nyeri pada penderita LBP dapat berbeda-beda pada setiap 

penderita baik pada acute low back pain dan chronic low back pain (Delitto et al, 

2012), sedangkan Chronic Low Back Pain merupakan nyeri punggung bawah 

dengan intensitas yang bertahan selama lebih dari 7-12 minggu, atau setelah masa 

penyembuhan atau nyeri punggung berulang yang mempengaruhi individu selama 

periode waktu yang panjang (Duthey, 2013). Intensitas nyeri dapat diukur dengan 

menggunakan Visual Analog Scale (VAS) yaitu garis lurus dari 0 sampai 10 
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dimana angka 0 adalah tidak nyeri dan angka 10 adalah nyeri yang paling berat 

(Harsono, 2009; Kambodji, 2003). 

Faktor psikososial tampaknya memainkan peran besar dalam frekuensi nyeri 

punggung bawah. Orang dengan rendahnya tingkat dukungan sosial di tempat 

kerja, rendahnya tingkat kontrol pekerjaan, tuntutan psikologis yang tinggi dan 

ketidakpuasan kerja serta stress, kecemasan, depresi lebih rentan terhadap nyeri 

punggung bawah (Duthey, 2013). Menurut Rahimi et al (2015), depresi dapat 

meningkatkan risiko terjadinya low back pain. 

Hasil studi sebelumnya menunjukkan adanya hubungan yang signifikan 

antara prevalensi low back pain dengan depresi, tetapi tidak ada hubungan yang 

signifikan antara low back pain dengan kecemasan dan stress. Orang dengan 

pekerjaan yang berat lebih banyak mengeluhkan nyeri punggung bawah. Keadaan 

depresi dan kecemasan juga berhubungan dengan intensitas nyeri (Rahimi et al., 

2015). 

Kualitas tidur juga merupakan salah satu faktor risiko nyeri punggung 

(Asaaldi, 2014). Penelitian Bukit (2011) menemukan adanya hubungan yang 

signifikan antara kualitas tidur dengan intensitas nyeri pada penderita nyeri 

punggung bawah (low back pain). Penelitian Auvinen et al (2010) menemukan 

bahwa kuantitas atau kualitas tidur yang tidak memadai pada usia 15-16 tahun 

diprediksi menjadi faktor risiko nyeri leher dan nyeri punggung bawah (low back 

pain) pada anak perempuan berusia 18-19 tahun. 

Data yang diperoleh dari RSUD Kabupaten Karanganyar, pada tahun 2018 

terdapat 173 pasien dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 67 pasien dan 

perempuan sebanyak 106 pasien. Pasien LBP tersebut umumnya memiliki usia 

lebih dari 45 tahun yaitu sebanyak 89 pasien (51,4%) dengan rentang usia 45-65 

tahun, sebanyak 49 pasien (28,3%) dengan rentang usia 15-44 tahun, dan 

sebanyak 35 pasien (20,2%) dengan usia lebih dari 65 tahun. Pada tahun 2019 

hingga bulan Agustus terdapat 87 pasien LBP di RSUD Kabupaten Karanganyar 

yang terdiri dari 31 pasien (35,6%) laki-laki dan 56 pasien (64,4%) perempuan. 

Penyakit penyerta pada pasien LBP ini umumnya adalah sciatica, dyspepsia, 

arthrosis, essential (primary) hypertension, dan anaemia. 
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Dari hasil studi pendahuluan yang peneliti lakukan di RSUD Kabupaten 

Karanganyar kemudian peneliti tertarik untuk menemukan faktor risiko yang 

menyebabkan intensitas nyeri pada penderita LBP tersebut berupa depresi dan 

kualitas tidur. Namun, di sisi lain masih ada penelitian yang menemukan bahwa 

kualitas tidur berupa gangguan tidur tidak berhubungan dengan intensitas nyeri 

punggung bawah. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memperoleh 

hasil yang konsisten tentang hubungan depresi dan kualitas tidur terhadap 

intensitas nyeri pada penderita LBP. Penelitian ini diharapkan dapat 

meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengontrol depresi dan kualitas tidur 

sehingga secara langsung dapat menurunkan intensitas nyeri pada penderita LBP. 

 

2. METODE 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian analitik observasional dengan 

rancangan penelitian cross-sectional. Penelitian ini dilakukan di poliklinik saraf 

RSUD Kabupaten Karanganyar. Populasi penelitian ini adalah pasien LBP dengan 

sampel sebesar 57 pasien diambil menggunakan teknik purposive sampling. 

Kriteria inklusi meliputi pasien LBP yang telah didiagnosa LBP oleh dokter 

spesialis saraf di Poli Saraf RSUD Kabupaten Karanganyar, jenis kelamin laki-

laki dan perempuan dan usia 18 – 70 tahun.  Kriteria Eksklusi meliputi pasien 

yang menolak menjadi responden dan pasien LBP dengan penyakit penyerta 

seperti arthritis, epilepsi, nyeri kepala, gagal ginjal, dan asma. 

Variabel penelitian ini meliputi variabel bebas berupa depresi dan  kualitas 

tidur sedangkan variabel terikat yaitu intensitas nyeri pada low back pain. 

Penelitian ini menggunakan data primer yang didapat dari kuesioner. Kuesioner 

yang digunakan adalah Visual Analog Scale (VAS): 0 tidak nyeri; 1-3 nyeri 

ringan; 4-6 nyeri sedang; 7-10 nyeri berat, Beck Depression Inventory II (BDI) 0-

13 tidak depresi; 14-19 depresi ringan; 20-28 depresi sedang; 29-63 depresi berat, 

dan Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) skor PSQI ≤ 5 kualitas tidur baik; skor 

PSQI >5 kualitas tidur buruk. 
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Analisis data dalam penelitian ini terdiri dari analisis univariat, analisis 

bivariate dan multivariat. Analisis bivariat adalah analisis yang dilakukan 

terhadap dua variabel yang diduga berhubungan atau berkorelasi. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Poliklinik Saraf RSUD Kabupaten Karanganyar mulai 

bulan November – Desember 2019. Sampel penelitian diambil secara random 

sampling sebanyak 57 pasien terdiagnosis LBP. Berikut ini adalah hasil penelitian 

berdasarkan karakteristik responden penelitian. 

Tabel 1. Crosstab antara Depresi dengan Intensitas Nyeri LBP 

 

Depresi 

Intensitas Nyeri pada LBP 
Jumlah 

Skor 0-5 Skor 6-10 

N % N % N % 

Depresi 1 3,7 15 50 16 28,1 

Tidak 26 96,3 15 50 41 71,9 

Jumlah 30 100 27 10

0 

57 100 

Sumber: Data Penelitian Diolah, 2020 

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa pasien yang tidak mengalami 

depresi dan didiagnosis LBP dengan skor nyeri 0-5 yaitu sebanyak 26 pasien 

sedangkan pada pasien LBP dengan skor nyeri 6-10 sebanyak 15 pasien. Pasien 

yang mengalami depresi dan didiagnosis LBP dengan skor nyeri 6-10 sebanyak 

15 orang sedangkan LBP dengan skor 0-5 yang mengalami depresi hanya ada 1 

pasien.  

Dari tabel kontingensi 2 x 2 dapat dihitung besarnya rasio prevalensi (RP) 

sebagai berikut: 

RP = a/(a+b) : c/(c+d) 

Keterangan : 

a  = subyek dengan faktor risiko yang mengalami efek 

b  = subyek dengan faktor risiko yang tidak mengalami efek 

c  = subyek tanpa faktor risiko yang mengalami efek 
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d  = subyek tanpa faktor risiko yang tidak mengalami efek 

RP  : a/(a+b):c/(c+d) 

  : 15/(15+1):15/(15+26) 

   :15/16 : 15/41 

   : 2,56 

Rasio Prevalensi (RP) = 2,56 atau >1 artinya dugaan adanya faktor resiko 

terhadap efek sakit adalah benar. 

Hasil uji Chi-square dari data penelitian mengenai depresi dengan intensitas 

nyeri LBP pada pasien RSUD Kabupaten Karanganyar didapatkan hasil sebagai 

berikut: 

Tabel 2. Chi-square Test dan Risk Estimate Depresi Dengan Intensitas Nyeri LBP 

Depresi 

Intensitas Nyeri pada LBP 
Jumlah 

 

P 

value Skor 0-5 Skor 6-10 

N % N % N %  

0,000 Depresi 1 3,7 15  50 16 28,1 

Tidak 26  96,3 15 50 41 71,9 

Jumlah 27 100 30 100 57 100,0 

OR :  0,038 CI 95% = 0.005 - 0,321    

Sumber: Data Penelitian Diolah, 2020 

 

Hasil analisis dengan uji Chi-square untuk menganalisis hubungan antara 

depresi dengan intensitas nyeri LBP, diperoleh nilai p value 0,000 (p value < 0,05) 

sehingga hipotesis alternatif (Ha) dalam penelitian ini diterima yang artinya ada 

hubungan yang signifikan antara depresi dengan intensitas nyeri LBP pada pasien 

di RSUD Kabupaten Karanganyar. Hasil OR=0,038 dengan Confidence Interval 

(CI) 95% (0,005– 0,321) maka dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa pasien 

yang mengalami depresi memiliki resiko 0,038 kali mengalami peningkatan 

intensitas nyeri pada LBP. 

Berikut ini adalah hasil crosstab antara kualitas tidur dengan intensitas 

nyeri LBP pada pasien RSUD Kabupaten Karanganyar: 

  



7 

Tabel 3. Crosstab antara Kualitas Tidur dengan Intensitas Nyeri LBP 

Kualitas 

Tidur 

Intensitas Nyeri pada LBP 
Jumlah 

Skor 0-5 Skor 6-10 

N % N % N % 

Baik 7 25,9 1 3,3 8 14 

Buruk 20 74,1 29 96,7 49 86 

Jumlah 27 100 30 100 57 100 

Sumber: Data Penelitian Diolah, 2020 

 

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa pasien yang memiliki kualitas tidur 

buruk dan didiagnosa LBP dengan skor nyeri 0-5 yaitu sebanyak 20 pasien 

sedangkan pada pasien LBP dengan skor nyeri 6-10 sebanyak 29 pasien. Pasien 

yang memiliki kualitas tidur baik dan didiagnosa LBP dengan skor nyeri 0-5 

sebanyak 7 pasien sedangkan LBP dengan skor 6-10 sebanyak 1 pasien.  

Dari tabel kontingensi 2 x 2 dapat dihitung besarnya rasio prevalensi (RP) 

sebagai berikut: 

RP = a/(a+b) : c/(c+d) 

Keterangan : 

a  = subyek dengan faktor risiko yang mengalami efek 

b  = subyek dengan faktor risiko yang tidak mengalami efek 

c  = subyek tanpa faktor risiko yang mengalami efek 

d  = subyek tanpa faktor risiko yang tidak mengalami efek 

RP : a/(a+b):c/(c+d) 

  : 29/(29+20):1/(1+7) 

  : 29/49 : 1/8 

  : 4,73 

Rasio Prevalensi (RP) = 4,73 atau > 1 artinya dugaan adanya faktor resiko 

terhadap efek sakit adalah benar. 

Hasil uji Chi-square dari data penelitian mengenai kualitas tidur dengan 

intensitas nyeri LBP pada pasien RSUD Kabupaten Karanganyar didapatkan hasil 

sebagai berikut: 
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Tabel 4. Chi-square Test dan Risk Estimate Kualitas Tidur dengan Intensitas 

Nyeri LBP 

Kualitas 

Tidur 

Intensitas Nyeri pada LBP 
Jumlah 

 

P 

value Skor 0-5 Skor 6-10 

N % N % N %  

0,017 Baik 7 25,9 1 3,3 8  14 

Buruk 20 

 

74,1 29  96,7 49 86 

Jumlah 27 100 30 100 57 100,0 

OR :  10,150 CI 95% = 1,157–89,017    

Sumber: Data Penelitian Diolah, 2020 

 

Hasil analisis dengan uji Chi-square untuk menganalisis hubungan antara 

kualitas tidur dengan intensitas nyeri LBP, diperoleh nilai p value 0,017 (p value 

< 0,05) sehingga hipotesis alternatif (Ha) dalam penelitian ini diterima yang 

artinya ada hubungan yang signifikan antara kualitas tidur dengan intensitas nyeri 

LBP pada pasien di RSUD Kabupaten Karanganyar. Hasil OR=10,150 dengan 

Comfidence Interval (CI) 95% (1,157 – 89,017) maka dari hasil tersebut dapat 

dikatakan bahwa pasien yang memiliki kualitas tidur buruk memiliki resiko 

10,150 kali mengalami peningkatan intensitas nyeri pada LBP. 

Berikut ini adalah hasil multivariat antara depresi dan kualitas tidur dengan 

intensitas nyeri LBP pada pasien RSUD Kabupaten Karanganyar: 

Tabel 5. Uji Multivariat 

Effect Value F 

Hypothesis 

df 

Error 

df Sig. 

Intercept Pillai's Trace .978 1183.758
b
 2.000 54.000 .000 

Wilks' Lambda .022 1183.758
b
 2.000 54.000 .000 

Hotelling's Trace 43.843 1183.758
b
 2.000 54.000 .000 

Roy's Largest 

Root 
43.843 1183.758

b
 2.000 54.000 .000 

LBP Pillai's Trace .330 13.287
b
 2.000 54.000 .000 

Wilks' Lambda .670 13.287
b
 2.000 54.000 .000 

Hotelling's Trace .492 13.287
b
 2.000 54.000 .000 

Roy's Largest 

Root 
.492 13.287

b
 2.000 54.000 .000 

a. Design: Intercept + LBP 

b. Exact statistic 
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Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi depresi 

dan kualitas tidur terhadap intensitas nyeri LBP adalah 0,000<0,05 artinya bahwa 

depresi dan kualitas tidur bersama-sama berpengaruh positif signifikan terhadap 

intensitas nyeri LBP pada pasien LBP di RSUD Kabupaten Karanganyar. Guna 

mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel 

terikat dilakukan tes Of Between-Subjects Effects seperti pada tabel di bawah ini: 

Tabel 6. Test Of Between-Subjects Effects 

Tests of Between-Subjects Effects 

Source 

Dependent 

Variable 

Type III 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Corrected 

Model 

Depresi 3.046
a
 1 3.046 19.794 .000 

Kualitas_Tdr .725
b
 1 .725 6.485 .014 

Intercept Depresi 91.467 1 91.467 594.435 .000 

Kualitas_Tdr 195.322 1 195.322 1746.255 .000 

LBP Depresi 3.046 1 3.046 19.794 .000 

Kualitas_Tdr .725 1 .725 6.485 .014 

a. R Squared = .265 (Adjusted R Squared = .251) 

b. R Squared = .105 (Adjusted R Squared = .089) 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa depresi dengan adjusted R 

square 0,251 menunjukkan bahwa depresi berpengaruh signifikan terhadap 

intensitas nyeri LBP sebesar 0,251 atau 25,1%. Kualitas tidur dengan nilai 

adjusted R square 0,089 menunjukkan bahwa kualitas tidur berpengaruh 

signifikan terhadap intensitas nyeri LBP sebesar 0,089 atau 8,9%. 

 

3.2 Pembahasan 

Penelitian ini dilakukan terhadap pasien LBP skor nyeri 0-5 dan skor nyeri 6-10 di 

RSUD Kabupaten Karanganyar mulai bulan November hingga Desember 2019. 

Sampel penelitian yaitu sebanyak 57 pasien terdiri dari 27 pasien (47,4%) 

mengalami LBP dengan skor nyeri 0-5 dan sebanyak 30 pasien (52,6%) 

mengalami LBP dengan skor nyeri 6-10. Penelitian ini menggunakan studi cross 

sectional untuk mencari hubungan variabel bebas (faktor risiko) dengan variabel 

terikat (efek) dengan melakukan pengukuran saat bersamaan. 
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Hasil analisis dengan uji chi square untuk menganalisis hubungan antara 

depresi dengan intensitas nyeri LBP pada pasien di RSUD Kabupaten 

Karanganyar, didapat nilai p value 0,000 (p value < 0,05). Dasar pengambilan 

keputusan ini adalah jika p value kurang dari 0,05 maka Ho ditolak dan Ha 

diterima. Pada uji tersebut p value 0,000<0,05 sehingga Ho ditolak dan Ha 

diterima. Hal ini berarti hipotesis yang menyatakan bahwa “ada hubungan yang 

signifikan antara depresi dengan intensitas nyeri LBP pada pasien di RSUD 

Kabupaten Karanganyar” diterima.  

Penelitian ini menemukan bahwa pasien yang mengalami depresi memiliki 

risiko 0,038 kali mengalami peningkatan intensitas nyeri LBP. Hasil ini sejalan 

dengan temuan Juwita (2015) bahwa sekitar 45-95% penderita depresi 

mengeluhkan gejala komorbid di antaranya berupa nyeri kronis. Selain itu 

penelitian Bener et al (2013) dan Srivastava (2018) juga menemukan tingkat 

keparahan depresi berkorelasi positif dengan nyeri kronik low back pain. 

Hubungan tingkat depresi seseorang pada nyeri karena adanya peningkatan kadar 

kortisol dalam darah akan menyebabkan berbagai efek pada metabolisme tubuh 

dan bila berlangsung lama menyebabkan efek yang tidak menguntungkan bagi 

pasien, salah satu efek adalah penurunan kadar serotonin sehingga menyebabkan 

proliferasi inflamasi perifer, yang berakibat pada peningkatan intensitas nyeri 

kronis karena kegagalan inhibisi descenden sentral. Salah satu menifestasi 

penurunan kadar serotonin adalah depresi. 

Hasil analisis dengan uji chi square untuk menganalisis hubungan antara 

kualitas tidur dengan intensitas nyeri LBP pada pasien di RSUD Kabupaten 

Karanganyar, didapat nilai p value 0,017 (p value < 0,05). Dasar pengambilan 

keputusan ini adalah jika p value kurang dari 0,05 maka Ho ditolak dan Ha 

diterima. Pada uji tersebut p value 0,017<0,05 sehingga Ho ditolak dan Ha 

diterima. Hal ini berarti hipotesis yang menyatakan bahwa “ada hubungan yang 

signifikan antara kualitas tidur dengan intensitas nyeri LBP pada pasien di RSUD 

Kabupaten Karanganyar” diterima.  

Penelitian ini menemukan bahwa pasien yang memiliki kualitas tidur buruk 

memiliki risiko 10,150 kali mengalami peningkatan intensitas nyeri LBP. Hasil 
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penelitian ini sejalan dengan temuan Bukit (2011) bahwa ada hubungan kualitas 

tidur dengan intensitas nyeri pada penderita Low Back Pain. Ini berarti 

menunjukkan bahwa semakin baik kualitas tidur seseorang maka resiko terjadinya 

nyeri punggung bawah akan semakin rendah sebaliknya jika semakin buruk 

kualitas tidur maka akan semakin beresiko mengalami nyeri punggung bawah. 

Depresi dan kualitas tidur seseorang menjadi faktor penyebab terjadinya 

LBP. Hal ini sejalan dengan temuan Nugroho (2019) menemukan bahwa depresi 

dan kualitas tidur berpengaruh terhadap intensitas nyeri, dimana depresi memiliki 

kemungkinan yang cukup tinggi terhadap kejadian nyeri lebih besar dibandingkan 

seseorang yang tidak mengalami depresi sedangkan kualitas tidur yang buruk 

memiliki kemungkinan lebih besar dalam meningkatkan kejadian nyeri 

dibandingkan dengan kualitas tidur yang baik. 

Nyeri dan gangguan tidur, keduanya dipicu oleh perubahan neurotransmitter 

dan gangguan pada irama sirkadian. Kadar serotonin telah terbukti mempunyai 

pengaruh pada tidur REM dan nyeri. Gangguan siklus antara REM dan non-REM 

melalui ketidakseimbangan kadar serotonin dapat mengakibatkan gangguan tidur. 

Penurunan kadar serotonin dapat memicu nyeri dan gangguan tidur dengan 

mempengaruhi tidur REM (Bukit, 2011). 

Penelitian ini masih memiliki kelemahan yaitu dalam pengambilan data 

terdapat pasien LBP yang sudah diberikan obat obatan yang dapat mengurangi 

rasa nyeri sehingga pasien tidak mengalami gangguan tidur. Diharapkan 

penelitian selanjutnya menggunakan kohort dengan pengambilan data secara 

langsung dan lengkap dengan faktor resiko LBP lainnya mengingat dari data 

epidemiologi LBP di Indonesia didapatkan prevalensi sekitar 18% (Meliala et all, 

2003). 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang 

signifikan antara depresi dengan intensitas nyeri LBP pada pasien di RSUD 

Kabupaten Karanganyar. Ada hubungan yang signifikan antara kualitas tidur 

dengan intensitas nyeri LBP pada pasien di RSUD Kabupaten Karanganyar. 
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Kualitas tidur yang buruk dan depresi dapat meningkatkan intesitas nyeri LBP 

maka sebaiknya setiap orang dapat melakukan upaya pencegahan risiko LBP 

dengan menerapkan gaya hidup sehat seperti dengan tidur secara teratur, 

berolahraga dan mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang 
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