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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di 

Indonesia semakin meningkat pula hasil-hasil teknologi yang di gunakan dalam 

kehidupan manusia. Hal ini dapat mengakibatkan meningkatnya kualitas hidup 

dengan mudahnya komunikasi dan transportasi. Namun demikian, kemudahan 

teknologi itu menyebabkan manusia kurang aktivitas, kurangnya aktivitas ini 

dapat menurunkan kebugaran dan kesehatan manusia.  

Menurut UU kesehatan nomor 36 tahun 2009, kesehatan merupakan suatu 

keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan hidup 

produktif secara sosial dan ekonomi. Sedangkan  menurut data WHO tahun 

2013, kesehatan adalah keadaan fisik lengkap, mental dan kesejahteraan sosial 

dan tidak adanya penyakit atau kelemahan. Kesehatan merupakan salah satu hal 

yang berpengaruh dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Namun, banyak orang 

yang kurang memperhatikan masalah kesehatan sehingga sering menimbulkan 

banyak keluhan, salah satunya nyeri pinggang. 

 Nyeri pinggang atau low back pain  (LBP) merupakan gangguan atau 

keluhan yang pernah dialami oleh 80% populasi orang dewasa (NIH,2014). 

Menurut community oriented program for controle of rheumatic disease 

(COPCORD,2012), prevalensi LBP di amerika serikat dalam kurun waktu satu 

tahun berkisar antara 15-20%, sedangkan insidensi berdasarkan kunjungan 

pasien baru adalah 14,3%. Di Indonesia menunjukan prevalensi nyeri pinggang 

18,2% pada laki-laki dan 13,6% pada wanita. Nyeri pinggang bawah terjadi 

karena berbagai faktor seperti duduk dalam waktu yang lama, posture tubuh 

yang buruk, trauma saat melakukan aktifitas dan trauma mekanik atau saat 

mengangkat beban berat dengan posisi yang salah. Nyeri pinggang ini dapat 

bersifat nyeri lokal dan menjalar atau keduanya. Nyeri pinggang yang dirasakan 

akan mengakibatkan penderita mengalami ketidakmampuan atau  disabilitas 
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sehinggga terjadi keterbatasan fungsional dalam aktivitas sehari-hari 

(NIH,2014). 

Nyeri pinggang dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian                    

(diagnostic triage back pain). Yaitu simple back pain, mekanik back pain, dan 

nerve root back pain. simple back pain merupakan nyeri punggung bawah di 

area lumbosacral yang terjadi pada usia sekitar 20-25 tahun. sedangkan mekanik 

back pain yang merupakan nyeri punggung bawah akibat trsuma atau terdapat 

riwayat trauma biasanya terjadi pada usia <20 atau  >55 tahun. dan nerve root 

pain merupakan nyeri yang menjalar sampai ke kaki (O’Sullivan,2014)  

Salah satu nyeri pinggang yang sering dialami pasien adalah nyeri 

dikogenik. Nyeri pinggang diskogenik adalah nyeri pinggang karena kerusakan 

diskus. Seperti discbulging, herniated protrusion, extruded dan fragmented. 

Yang ditandai dengan nyeri yang timbul saat lumbal fleksi dan berkurang 

apabila lumbal ekstensi. Sehingga dapat memanifestasi kegiatan sehari-hari. 

Kerusakan dan kelemahan pada annulus fibrosus yang menyebabkan 

bergesernya nucleus pulposus kearah posterior atau posterolateral, 

,menyebabkan penonjolan diskus yang mengiritasi jaringan peka rangsang 

bagian dorsal, ligament longitudinal posterior. Lebih lanjut tonjolan tersebut 

dapat menyebabkan inflamasi dan nyeri central. Serta adanya penyempitan 

foramen intervertebral yang menyebabkan iritasi radiks sehingga timbul nyeri 

menyebar sepanjang persyarafan n.ischiadicus.Nyeri pinggang diskogenik dapat 

diikuti guarding spasme apabila intensitas nyeri tinggi dan hampir semua 

penderita nyeri pinggang diskogenik mengalami guarding spasme. Guarding 

spasme merupakan refleks ketegangan otot sebagai akibat nyeri lokal, tetapi 

ketegangan tersebut dapat menyebabkan penjepitan sistem sirkulasi di dalam 

otot itu sendiri sehingga akan menimbulkan ischemic lokal. Ischemic tersebut 

akan menyebabkan sensasi nyeri yang diikuti dengan guarding spasme, yang 

diikuti siklus tersebut seperti nyeri (Kisner and colby, 2012). 

Penyimpangan posisi yang mengikuti diskogenik backpain adalah 

deviasi/flatback yang merupakan upaya reflekstoris tubuh untuk menghindari 

iritasi nyeri. Hal ini menyebabkan keterbatasan gerak pada penderita diskogenik. 
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Penegakan diagnosis dilakukan dengan cara pemeriksaan spesifik pada 

diskogenik dan bilamana diperlukan, dapat digunakan pemeriksaaan penunjang. 

Dalam intervensi perhatian utama diberikan pada anatomic impairment yaitu 

pada penonjolan diskus lalu diikuti ritme standar jaringan yang teriritasi 

 Menurut Permenkes No.65 tahun 2015, pada pasal 1 ayat 2, fisioterapi 

merupakan bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu atau 

kelompok untuk mengembangkan, memelihara, dan memulihkan gerak dan 

fungsi sepanjang daur kehidupan dengan penanganan secara manual, 

peningkatan gerak, peralatan (fisik, elektrotrapeutis, dan mekanis), pelatihan 

fungsi, komunikasi. Berdasarkan definisi diatas, fisioterapi sebagai bentuk 

pelayanan kesehatan, diharapkan  dapat memberikan pelayanan yang tepat, 

efektif, dan efisien dalam menangani keluhan serta keterbatasan fungsi pada 

kasus diskogenik. Banyak upaya penanganan fisioterapi untuk mengurangi nyeri 

serta ketidakmampuan dalam melakukan aktivitas yang diakibatkan oleh 

diskogenik diantarnya dengan menggunakan metode elektroterapi, terapi latihan, 

dan manual terapi. Seperti posterior anterior center vertebra pressure (PACVP), 

spinal mobilization with movement (SMWLM), Pold method, traction 

Intermittent, Mc.Kenzie exercise, shortwave diathermy (SWD), dan microwave 

diathermy (MWD). Yang bertujuan untuk mengurangi rasa nyeri dan dapat 

meningkatkan mobilitas fleksi lumbal sehingga dapat beraktivitas kembali. 

Salah satu cara untuk meningkatkan mobilitas lumbal adalah dengan 

menggunakan oscillated resonance Pold method. Pold method adalah suatu 

teknik mobilisasi berosilasi pada bagian tulang belakang (Lopez Diaz,2012). 

Terapi osilasi  dapat membantu pelemasan otot-otot paravertebral sehingga 

kompresi pada diskus berkurang, membantu peningkatan sirkulasi pada bagian 

lumbal dan dapat membantu mobilisasi nucleus. Dari hasil penelitian Lopez 

Diaz, ternyata dapat diperoleh hasil bahwa Pold method dapat memberikan efek 

yang baik  untuk kasus nyeri pinggang diskogenik.  

Traction intermittent adalah merupakan teknik dekompresi pada tulang 

belakang yang dilakukan dengan cara penarikan pada arah dan sudut traksi yang 

disesuaikan dengan lokasi diskus intervertebral. Sehingga tulang intervertebral 

mengalami peregangan dan terjadi stretching pada otot-otot vertebral yang 
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bertujuan untuk mengurangi tekanan pada intervertebralis, mengurangi tekanan 

intradiskal, penguluran kontraktur ligament dan dapat menurunkan spasme otot 

(jospt,2016). 

Mc.Kenzie exercise adalah  teknik terapi latihan yang dilakukan secara 

aktif dan berulang dalam posisi ekstensi dan fleksi, pada diskogenik ini dipilih 

posisi ekstensi. Sehingga pada saat posisi ekstensi akan terjadi pergerakan diskus 

kearah ventral dan dapat menurunkan viskositas pada diskus sehingga 

mempermudah nucleus pulposus untuk dimobilisasi (Kisner and colby,2012). 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin meneliti dan mengetahui 

“perbedaan efek Pold method dan Mc.Kenzie exercise dengan traction 

intermittent dan Mc.Kenzie exercise pada kasus nyeri pinggang diskogenik”. 

  

B. Identifikasi Masalah 

Diskogenik merupakan nyeri pinggang yang diakibatkan karena kerusakan 

diskus. Seperti discbulging, herniated protrusion, extruded dan fragmented. 

Yang ditandai dengan nyeri yang timbul saat lumbal fleksi dan berkurang 

apabila lumbal ekstensi. Sehingga dapat memanifestasi kegiatan sehari-hari.  

 Kerusakan dan kelemahan pada annulus fibrosus yang menyebabkan 

bergesernya nucleus pulposus kearah posterior atauau posterolateral, 

menyebabkan penonjolan diskus yang mengiritasi jaringan peka rangsang 

bagian dorsal, ligament longitudinal posterior. Lebih lanjut tonjolan tersebut 

dapat menyebabkan inflamasi dan nyeri central. Serta adanya penyempitan 

foramen intervertebral yang menyebabkan iritasi radiks sehingga timbul nyeri 

menyebar sepanjang persyarafan n.ischiadicus. 

Dalam hal ini, peran fisioterapi sangat penting untuk mengurangi 

ketidakmapuan pasien dalam melakukan aktivitas sehari-hari akibat nyeri 

pinggang diskogenik seperti nyeri (lokal maupun reffered), keterbatasan ROM, 

dan keluhan lain yang menyebabkan keterbatasan dalam beraktivitas dengan 

cara memberikan intervensi seperti pold method yang dapat membantu posisi 

diskus intervertebralis ke posisi semula, Mc.Kenzie exercise yang dapat 

menurunkan viskositas diskus dan traction intermittent untuk mengurangi 

tekanan intradiskal. 
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Dalam melakukan intervensi, memungkinkan terjadinya perbedaan metode 

dan teknik intervensi yang diterapkan pada setiap kelompok sample. Maka 

peneliti akan membuat protokol intervensi untuk meyakinkan bahwa perlakuan 

yang diberikan pada setiap kelompok sample sama. 

Untuk menegakkan diagnosis fisioterapi pada kasus nyeri pinggang 

diskogenik, dapat diawali dengan assesment fisioterapi dimana untuk hipotesis 

awal adalah dengan menggunakan test cepat. Test cepat yang dilakukan adalah 

gerak fleksi, ekstensi, dan 3D ekstensi. Bila pada test cepat terdapat rasa nyeri 

pada saat pasien melakukan fleksi, maka hipotesisnya adalah nyeri pinggang 

diskogenik. Selain itu, untuk memeriksa apakah terjadi nerve root pain, dapat 

dilakukan pemeriksaan pasif dan lasaque test atau fleksi lumbal <70 positif 

nyeri dan pharastesia pada area yang diinervasi oleh segment L4-L5 dan L5-S1. 

Nyeri pinggang diskogenik dapat ditegakan dengan pemeriksaan MRI. 

Instrument pengukuran yang dilakukan adalah Visual Analogue Scale 

(VAS) dan Modified-Modified Schober (MMS). VAS digunakan untuk 

mengukur intensitas nyeri secara subjektif pada pasien nyeri pinggang 

diskogenik. Sedangkan MMS digunakan untuk mengukur mobilitas lumbal pada 

nyeri pinggang diskogenik secara objektif. 

Oleh karena itu, dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui perbedaan 

“efektifitas pold method dan Mc.Kenzie exercise dengan traction intermittent 

dan Mc.Kenzie exercise pada kasus nyeri pinggang diskogenik”. 

 

C. Perumusan Masalah 

Berdasrkan penjelasan diatas, maka penulis menjelaskan masalah yang 

akan diteliti antara lain : 

1. Apakah kombinasi intervensi Pold method dan Mc.Kenzie  exercise dapat 

menurunkan intensitas nyeri dan meningkatkan mobilitas lumbal pada 

kasus nyeri pinggang diskogenik ? 

2. Apakah intervensi traction intermittent dan Mc.Kenzie exercise dapat 

menurunkan intensitas nyeri dan meningkatkan mobilitas lumbal pada 

kasus nyeri pinggang diskogenik ? 
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3. Apakah ada perbedaan antara kombinasi pold methode dan   Mc.Kenzie 

exercise dengan kombinasi traction intermittent dan Mc.Kenzie exercise 

terhadap penurunan nyeri dan peningkatan mobilitas lumbal pada kasus 

nyeri pinggang diskogenik ? 

 

D. Tujuan Penelitian  

1.Tujuan Umum 

Untuk mengetahui perbedaan antara Pold method dan Mc.Kenzie exercise 

dengan traction intermittent dan Mc.Kenzie exercise terhadap nyeri dan 

mobilitas lumbal pada kasus  nyeri pinggang diskogenik ? 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui efek Pold method dan Mc.Kenzie exercise terhadap 

nyeri dan mobilitas lumbal pada kasus. nyeri pinggang diskogenik. 

b. Untuk mengetahui efek traction intermittent dan Mc.Kenzie exercise 

terhadap nyeri dan mobilitas lumbal pada kasus. nyeri pinggang 

diskogenik. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi institusi pendidikan  

Dapat dipergunakan sebagai bahan referensi atau bahan tambahan menegnai 

nyeri pinggang diskogenik dan dapat dikembangkan dalam studi ilmiah 

dalam mendapatkan intervensi yang tepat bagi fisioterapi. 

2. Bagi instistusi pelayanan 

Sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan pelayanan fisioterapi 

secara tepat, efektif, dan efisien sesuai dengan fungsi kinesiology dan 

biomekanik kepada pasien pada praktek klinis. 

3. Bagi peneliti 

Sebagai sarana untuk meningkatkan pengetahuan peneliti dalam melakukan 

penelitian ilmiah sekaligus pengetahuan patologi mengenai nyeri pinggang 

diskogenik dan mengetahui intervensi manual yang tepat sesuai dengan 

anatomi jaringan spesisifik dan patologi. 

 


