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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Aktivitas fisik adalah setiap gerakan tubuh yang membutuhkan energi 

untuk mengerjakannya seperti berjalan, naik turun tangga, mengangkat barang, 

berlari dan lain sebagainya (Ariyanto et al., 2020). Ketika tubuh melakukan 

aktivitas berdiri maupun duduk terus menerus akan membuat tubuh bagian 

punggung bawah bekerja secara berlebih (Susanti et al., 2015). Nyeri dapat 

timbul diberbagai bagian tubuh dan dapat diakibatkan oleh banyak hal, salah 

satunya seperti kondisi kerja mengangkat barang, kondisi ini dapat 

menyebabkan stress fisik yang berlebihan pada sumsum tulang belakang 

sehingga menyebabkan spasme otot dan membuat saraf terhimpit dan timbulah 

rasa nyeri pada bagian punggung bawah. Nyeri punggung bawah terjadi di 

bawah tulang rusuk ke-12 dan di atas lipatan gluteal. Nyeri punggung bawah 

sering diakibatkan asimetri minor columna vertebralis, terutama regio 

lumbosacral (Karundeng, 2019). Punggung bawah menjadi nyeri, otot-otot 

disekitarnya mengalami spasme, dan kemampuan fungsional menjadi menurun 

(Mustagfirin et al., 2020). “Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam 

untuk beristirahat, dan (menjadikan) matahari dan bulan untuk perhitungan. 

Itulah ketentuan Allah yang Maha perkasa lagi Maha Mengetahui.” (Al-

An’am: 98). 

Low Back pain (LBP) atau nyeri punggung bawah yang berhubungan 

dengan stress/ strain otot punggung, tendon, dan ligament yang biasanya 
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dirasakan setelah melakukan aktifitas berlebihan, seperti mengangkat beban 

berat, terlalu  lama membungkuk, berdiri/duduk dengan posisi yang salah, 

nyeri punggung bawah yang timbul dapat mengakibatkan kehilangan dan 

menganggu produktivitas kerja.  

Spasme terjadi karena duduk dengan waktu cukup lama. Sebagian besar 

kasus nyeri punggung bawah bersifat non-spesifik dan dapat pulih sempurna. 

Negara Indonesia mendapati angka prevalensi LBP bervariasi yaitu antara 7,6 

% sampai 37 %. Masalah LBP pada umumnya dimulai pada usia mencapai 

dewasa 3 muda dengan puncak prevalensi pada kelompok usia 45-60 tahun 

dengan sedikit perbedaan berdasarkan jenis kelamin. Menurut Sudirman (2011) 

ternyata kurang lebih 60–80% individu setidaknya pernah mengalami nyeri 

punggung dalam hidupnya. Puncak usia penderita nyeri punggung bawah 

adalah pada usia 45–60 tahun. Pada penderita dewasa tua, nyeri punggung 

bawah dapat mengganggu aktivitas sehari-hari pada 40% penderita dan 

gangguan tidur pada 20% penderita. Sebagian besar (75%) penderita akan 

mencari pertolongan medis dan 25% di antaranya perlu dirawat inap untuk 

evaluasi lebih lanjut. Menurut Chang (2006), ternyata 60 % orang dewasa 

mengalami LBP karena masalah duduk yang terjadi pada mereka yang bekerja 

atau yang aktivitasnya lebih banyak dilakukan dengan duduk. Duduk lama 

dengan posisi yang salah dapat menyebabkan otot-otot punggung bawah 

menjadi tegang dan dapat merusak jaringan lunak sekitarnya. 

Beberapa istilah yang digunakan untuk menjelaskan LBP antara lain, 

nonspecific LBP, mechanical LBP (beban pada lumbal), common LBP, 
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musculoskeletal LBP, atau simple LBP (Dagenais & Haldeman, 2012). Dalam 

kasus ini akan lebih kita spesifikan lagi penyebabnya yaitu strain pada otot-otot 

lumbal. Strain adalah kerusakan pada muscle fibers yang melekatkan otot 

dengan tulang. Strain dikenal juga dengan torn muscle, muscle pull, dan ruptur 

tendon (Millar, 2011). 

Core dijelaskan oleh Akuthota et al., (2008) adalah kumpulan otot yang 

membentuk kubus, terdiri dari otot abdominal di bagian depan, otot paraspinal 

dan gluteal di bagian belakang, diafragma di bagian atas, dan otot dasar 

panggul di bagian bawah. Sedangkan core stabilization adalah kemampuan 

untuk mengontrol gerak dan posisi trunk atas pelvis dan tungkai guna 

mendapatkan kontrol gaya yang optimal dalam aktivitas rantai kinetik (Kibler 

et al., 2006). Otot yang paling berperan dalam stabilitas segmen vertebra saat 

gerakan adalah transversus abdominis. Peneliti sudah membuktikan bahwa 

transversus abdominis akan teraktivasi sesaat sebelum terjadi gerakan pada 

tungkai, namun tidak terjadi pada pasien dengan riwayat LBP. Pada pasien 

LBP, terdapat gangguan dalam aktivasi otot transversus abdominis sehingga 

terjadi spinal instability yang menyebabkan munculnya gejala pada pasien. 

Tujuan pemberian latihan core stability adalah untuk mengembalikan fungsi 

normal otot, dan meningkatkan stabilitas vertebra untuk mengurangi nyeri dan 

gangguan gerak. Gerakan dasar dalam core stability exercise untuk setiap otot 

core (Akuthota et al., 2008). 

Berdasarkan latar belakang tersebut, pengamatan peneliti literature 

study dari jurnal terdahulu mendapatkan hasil yang berbeda-beda dan untuk 
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kepastian hasil peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam adanya pengaruh 

pemberian  core stability exercise pada pasien low back pain myogenik 

menggunakan critical review. Peneliti akan mengkaji perlakuan yang diberikan 

apakah memiliki dampak yang besar untuk mengurangi nyeri. Sehingga, 

penulis akan menyusun penelitian dengan judul “Pengaruh Pemberian Core 

Stability Exercise Terhadap Penurunan nyeri pada LBP Myogenik (Literature 

Study)”. 

B. Rumusan Masalah 

Adakah Pengaruh Pemberian Core Stability Exercise Terhadap 

Penurunan Nyeri pada Low Back Pain? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan artikel-artikel 

terkait pemberian Core Stability Exercise terhadap penurunan nyeri pada 

pasien penderita Low Back Pain. 

2. Tujuan Khusus 

Untuk menyajikan informasi temuan dan menyimpulkan artikel 

mengenai pemberian Core Stability Exercise terhadap penurunan nyeri 

pada pasien penderita Low Back Pain. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Menambah ilmu pengetahuan tentang efektifitas Core Stability 

Exercise terhadap penurunan nyeri pada pasien penderita low back pain, 
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serta memberikan informasi kesehatan mengenai low back pain terhadap 

penderita masyarakat 

2. Manfaat Praktisi  

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat untuk tenaga 

kesehatan terutama para fisioterapis. Penelitian ini dapat menjadi acuan 

untuk pemberian dosis, penatalaksanaan dan kelimuan tentang efektifitas 

core stability terhadap penurunan nyeri pada penderita low back pain.


