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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Nyeri Punggung Bawah (NPB) merupakan salah satu keluhan nyeri yang 

sering didapatkan di masyarakat. Angka kejadian NPB hampir sama pada semua 

populasi  masyarakat di seluruh dunia, baik di negara maju maupun  di negara 

berkembang. Diperkirakan 60-85% dari seluruh populasi masyarakat di dunia 

pernah mengalami NPB semasa hidupnya  (Lifetime Prevalence) (Elder LAM and 

Burdoff, 2003).  

Setiap tahun prevalensi NPB dilaporkan sebesar 15-45%, sedangkan 

insiden terjadinya NPB sekitar 10-15% (Elder LAM and Burdoff ,2003). Angka 

kejadian NPB terbanyak didapatkan pada usia 35-55 tahun (Van Tulder and Koes  

, 2001), dan tidak ada perbedaan angka kejadian antara laki-laki dan perempuan. 

Kira-kira 90% dari seluruh kasus NPB disebabkan oleh faktor mekanik, yaitu 

NPB pada struktur anatomik normal yang digunakan secara berlebihan atau akibat 

sekunder dari trauma atau deformitas, yang menimbulkan stress atau strain pada 

otot, tendon dan ligamen’ 

Dipandang dari segi anatomis dan fungsional, spine merupakan struktur 

penyangga tubuh dan kepala serta selalu terlibat dalam berbagai sikap tubuh dan 

gerakan. Dilihat dari segi fungsionalnya, di mana spine selalu terlibat dalam 

berbagai sikap dan gerakan, maka spine sering mengalami gangguan. 

Mc. Kenzi mengatakan bahwa Back Pain terbagi menjadi 2 yaitu Upper 

Back Pain dan Lower Back Pain. Ditinjau dari aspek biomekanik, penyebab back 

pain dibagi menjadi 2 yaitu Mechanical Back Pain yang terjadi karena kesalahan 
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postural dalam jangka waktu yang lama dan Kinetic Back Pain yaitu nyeri yang 

timbul karena adanya kelainan atau defek.  

Mechanical Back Pain sering mengenai seseorang pada usia pertengahan.  

Aktifitas pekerjaan yang banyak melibatkan gerakan lumbal, mempunyai resiko 

tinggi untuk terjadinya mechanical back pain. Kesalahan posisi dan gerakan yang 

tiba-tiba dalam melakukan aktifitas pekerjaan akan menimbulkan trauma pada 

discus intervertebralis, sendi facet, otot dan ligamen. Kondisi ini menyebabkan 

nyeri yang hebat dan spasme  pada otot-otot spine, sehingga menurunkan tingkat 

mobilitas lumbal dalam melakukan aktifitas sehari-hari (Soekarno, 1990). 

Untuk mengurangi spasme otot dan pengurangan nyeri, di bidang 

fisioterapi, tersedia berbagai modalitas terapi fisik, seperti pemberian terapi 

pemanasan dalam (diatermi gelombang pendek, diatermi ultrasonik), elektroterapi 

(transcutaneous electrical nerve stimulation [TENS], terapi interferensial), 

manipulasi atau traksi (Sinaki M, Mokri B, 2000).
 
Diantara berbagai modalitas 

tersebut, diatermi gelombang pendek (shortwave diathermy [SWD]) dan TENS 

merupakan modalitas yang paling banyak digunakan di R.S. Panti Wilasa “Dr 

Cipto” untuk terapi NPB. 

 Sedangkan untuk memulihkan mobilitas lumbal pasien diperlukan suatu 

program back exerciset bahkan di Amerika Serikat back exercise telah menjadi 

standar dalam pengelolaan NPB (Weinstein , 1998).
 
Namun, back exercise tidak 

dianjurkan pada kasus NPB mekanik akut, karena dari penelitian-penelitian yang 

pernah dilakukan, tidak ada bukti yang kuat bahwa back exercise memberikan 

efek terapeutik. Bahkan latihan fisik aktif sebaiknya dihindari pada minggu 
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pertama kasus NPB akut.
 
Terapi latihan aktif baru diberikan pada kasus NPB 

subakut atau kronik (Malmivaara dan Hakkinen, 1995). 

Berbagai metoda back exercise telah dikembangkan, diantaranya adalah 

latihan fleksi punggung (Williams’ flexion exercises), yang secara teoritis dapat 

mengurangi tekanan beban tubuh (articular weight-bearing stress) pada sendi 

faset vertebrae dan meregangkan fasia dan otot-otot dorsolumbal, sehingga 

bermanfaat untuk memulihkan mobilitas atau fleksibilitas lumbal pada kasus-

kasus NPB mekanik (Weinstein , 1998). 

B. IDENTIFIKASI MASALAH 

        Hal yang ditemui pada pasien dengan NPB mekanik adalah nyeri, yang pada 

akhirnya mencetuskan spasme otot-otot punggung dan membuat keterbatasan 

mobilitas lumbal  dari pasien. Karena itu tujuan dalam penatalaksanaan pasien-

dengan NPB mekanik subakut dan kronik adalah mengurangi nyeri serta  

memulihkan mobilitas lumbal. 

Nyeri. yang terjadi pada tulang belakang membentuk  reaksi “pertahanan”.   

Hal ini menyebabkan spasme pada otot dan jaringan,  yang pada akhirnya 

memproteksi gerakan dan menimbulkan keterbatasan gerak pada daerah 

punggung bawah. Adanya reaksi proteksi ini menyebabkan gangguan gerak dan 

fungsi terutama daerah punggung bawah. 

 Nyeri adalah pengalaman sensorik dan emosional yang tidak nyaman, 

yang berkaitan dengan kerusakan jaringan atau berpotensi terjadinya kerusakan 

jaringan atau menggambarkan adanya kerusakan jaringan. Nyeri juga merupakan 

suatu refleks untuk menghindari rangsangan dari luar badan, atau melindungi dari 
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semacam bahaya. Nyeri yang dirasakan pada kasus ini antara lain berupa nyeri 

tekan, nyeri gerak lokal bahkan kadang-kadang disertai nyeri pada saat diam  

Dalam hal keterbatasan ROM yang terjadi dalam mechanical back pain 

dapat diakibatkan oleh adanya nyeri ataupun spasme otot. Apabila didapatkan 

keterbatasan ROM, maka akan berakibat lebih lanjut terjadinya penurunan 

mobilitas  pada tulang belakang  

C.  PEMBATASAN MASALAH 

Dari Identifikasi masalah yang ada, serta mengingat adanya keterbatasan 

waktu, tenaga dan biaya, maka peneliti membatasi masalah pada Perbedaan 

Pengaruh Penambahan Wlliam’s Flexion Exercises  pada Intervensi SWD dan 

TENS Pada Penderita Nyeri Punggung Bawah Mekanik  

D. PERUMUSAN MASALAH 

Dari uraian di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut : 

“Apakah ada perbedaan pengaruh penambahan William’s Flexion Exercises pada 

intervensi SWD dan TENS pada penderita nyeri punggung bawah mekanik”. 

E.        TUJUAN PENELITIAN 

 1.   Tujuan Umum 

Untuk  mengetahui  Perbedaan Pengaruh Penambahan Williams’ Flexion 

Exercises  pada Intervensi SWD dan TENS Pada Penderita Nyeri 

Punggung Bawah Mekanik. 

 2.   Tujuan Khusus 

Untuk  mengetahui Perbedaan Pengaruh Penambahan William’s Flexion 

Exercises pada Intervensi SWD dan TENS Pada Penderita Nyeri 
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Punggung Bawah Mekanik, terhadap pengurangan nyeri dan peningkatan 

mobilitas punggung bawah. 

F. MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa 

pihak sebagai berikut : 

1. Manfaat praktis dalam pelayanan. 

Meningkatkan pelayanan fisioterapi terhadap pasien yang mengalami nyeri 

punggung bawah  

2. Manfaat terhadap peneliti. 

Meningkatkan ilmu pengetahuan dan pengalaman dalam memberikan 

solusi pemecahan masalah pengurangan nyeri dan spasme otot, mobilitas 

tulang belakang terhadap penderita nyeri punggung bawah. 

3. Manfaat terhadap instansi. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada instansi 

rumah sakit tentang manfaat intervensi SWD dan TENS dengan  

William’s Flexion Exercises terhadap pengurangan nyeri dan peningkatan 

mobilitas tulang belakang 

4. Manfaat terhadap pembaca. 

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan khasanah pengetahuan 

mengenai jenis alternatif terapi latihan yang dapat dilakukan terhadap 

pasien yang mengalami nyeri punggung bawah sehubungan dengan nyeri 

dan mobilitas tulang belakang. 

5. Manfaat terhadap pendidikan  
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Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi lebih lanjut dan 

gambaran secara riset di lapangan mengenai  Perbedaan Pengaruh 

Penambahan William’s Flexion Exercise  pada Intervensi SWD dan TENS 

pada penderita nyeri punggung bawah mekanik terhadap pengurangan 

nyeri dan  peningkatan mobilitas tulang belakang. 




