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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

Salah satu masalah yang bisa mempengaruhi menurunnya produktifitas 

kerja adalah nyeri pinggang. Nyeri pinggang adalah nyeri yang dirasakan di 

daerah pinggang, dapat merupakan nyeri inflamasi, maupun nyeri redikuler atau 

keduanya. Semakin majunya perkembangan jaman, persaingan dalam segala 

bidang semakin ketat. Untuk mampu mengikuti persaingan yang semakin ketat 

dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang bermutu dan mempunyai 

produktivitas kerja yang baik. SDM cukup berkualitas pun jika mengalami 

masalah kesehatan dapat menurunkan produktifitas kerja yang baik. Untuk 

mencapai SDM yang berkualitas dibutuhkan pengetahuan mengenai kesehatan 

agar dapat mengatasi masalah-masalah kesehatan. 

Nyeri merupakan suatu keadaan tidak menyenangkan yang menggangu 

kebahagian raga, sering mengganggu dan membatasi gerak seseorang, apabila 

yang terkena salah satu bagian dari susunan neuromuskuloskeletal (Bull & 

Archard 2005, hlm. 2) 

Low Back Pain (LBP) atau nyeri pinggang merupakan salah satu kasus yang 

banyak ditemui fisioterapis dalam praktek klinis. Nyeri pinggang merupakan 

penyakit nomor dua yang paling banyak di derita manusia setelah Influenza. 

Sekitar 65-80% manusia akan mengalami nyeri pinggang pada suatu waktu dalam 

kehidupannya. Nyeri pinggang mencapai 30-5-% dari keluhan reumatik pada 

praktek umum (Tjang 2004, hlm. 5). 

Fisioterapi adalah bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada 

individu dan atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara dan memulihkan 

gerak dan fungsi tubuh sepanjang daur kehidupan dengan menggunakan 

penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan (fisik, elektroterapeutis 

dan mekanis), pelatihan fungsi, komunikasi (PERMENKES RI NO.80 tahun 

2013). 
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Prevalensi musculoskeletal, termasuk back pain, telah dideskripsikan 

sebagai sebuah epidemic. Keluhan nyeri biasanya self limiting, tetapi jika menjadi 

kronik, konsekuensinya serius, hal ini akhirnya menyebabkan turunnya 

produktivitas orang yang mengalami back pain (Main & Williams, 2011 hlm. 

325). 

 

I.1  Latar Belakang Masalah 

Punggung merupakan bagian penting dari diri kita. Tanpa punggung kita 

tidak mungkin dapat berdiri, berjalan, berputar, berbalik, membungkuk atau 

mengangkat. Kita menggunakan punggung pada hampir setiap aktivitas kehidupan 

kita sehari-hari. Oleh karena itu, saat kita mengalami nyeri pada punggung, maka 

kita harus menanggapinya dengan serius (Bull & Archard 2005, hlm. 5) 

Istilah ‘punggung’ menggambarkan batang tubuh mulai dari bawah leher, 

terus ke bawah sampai ke tulang ekor. Punggung bagian atas disebut punggung 

bagian toraks (dada) dan punggung bagian bawah merupakan punggung bagian 

lumbal (pinggang). Pinggang disusun oleh tulang, otot, dan jaringan lainnya. Tiga 

puluh tiga tulang kecil yang disebut vertebra (berbentuk seperti cincin irregular), 

satu tulang tertumpuk di atas tulang yang lain untuk membentuk punggung yang 

menyangga berat badan, dan melingkupi serta melindungi sumsum tulang 

belakang. Rongga sumsum tulang belakag (kolumna spinalis) terletak di dalam 

mangkuk tulang yang besar disebut pelvis (panggul), dan di bagian atasnya 

ditutup oleh tengkorak. Tulang ekor adalah coccyx yang merupakan seperempat 

vertebra yang menyatu di bagian bawah punggung dan tidak memiliki fungsi 

yang nyata. 

Nyeri pinggang terjadi pada usia 40 sampai 60 tahun keatas dengan 

terbiasanya posisi yang salah sehingga menyebabkan punggung mengalami 

kekakuan pada otot yang menimbulkan spasme otot sehingga mengalami nyeri 

yang menyebabkan gerakan menjadi terbatas.  

Nyeri adalah suatu pengalaman sensorik dan emosional yang tidak 

menyenangkan, akibat kerusakan jaringan. Nyeri merupakan cara tubuh untuk 

mengetahui kita bahwa terjadi sesuatu yang salah.  
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Nyeri bekerja sebagai suatu sistem alarm yang merupakan sinyal yang 

memberitahukan kita untuk berhenti melakukan sesuatu yang mungkin 

menyakitkan kita, dan dengan cara ini melindungi kita dari keadaan yang 

berbahaya. Dengan alasan ini, nyeri seharusnya ditangani secara serius. 

Nyeri pinggang bukan merupakan penyakit tersendiri. Nyeri pinggang 

merupakan sekumpulan gejala yang menandakan bahwa terdapat sesuatu yang 

salah. Bila ditangani secara tepat, nyeri punggung dapat sembuh dalam beberapa 

hari atau minggu. 

Kita semua mengetahui apa arti nyeri bagi kita, namun seringkali sangat 

sulit untuk menjelaskannya. Nyeri dapat digambarkan sebagai sensasi tidak 

menyenangkan yang terjadi bila kita mengalami cedera atau kerusakan pada tubuh 

kita. Nyeri dapat terasa sakit, panas, gemetar, atau kesemutan. Nyeri menjadi 

suatu masalah bila nyeri mempengaruhi cara kita menjalani hidup. Hal ini biasa 

terjadi karena nyeri berlangsung dalam waktu yang lama atau menjadi kronik. 

Nyeri pinggang adalah nyeri yang dirasakan didaerah pinggang, dapat 

merupakan nyeri lokal (inflamasi), maupun nyeri radikuler atau keduanya. Nyeri 

yang berasal dari pinggang dapat berujuk kedaerah lain atau sebaliknya yang 

berasal dari daerah lain dirasakan di daerah punggung bawah. 

Nyeri pinggang sering menjadi penyebab anggota masyarakat merasakan 

penurunan kemampuan pada aktifitas fungsional sehari-hari. Penderita nyeri 

pinggang selalu menyampaikan keluhan gejala nyeri, spasme otot dan gangguan 

fungsi. Kaku otot sendiri akan menimbulkan keluhan nyeri yang menyebabkan 

aktifitas fungsinal terganggu. Tidak jarang penderita mengatakan adanya 

penurunan fungsi pada aktifitasnya diantaranya penurunan kemampuan berjalan 

jauh, fleksibilitas pinggang yang menurun dan lain sebagainya. 

Nyeri pinggang miogenik (LBP) dapat didefinisikan sebagai rasa sakit dan 

kekakuan pada punggung bawah. Nyeri pinggang dapat mempengaruhi jenis 

kelamin. Biasanya rasa sakit dibagi atas berapa lama keluhan rasa sakit. Nyeri 

yang berlangsung kurang dari seminggu disebut nyeri akut dan nyeri yang 

berlangsung lebih dari seminggu untuk bulan disebut nyeri punggung kronis.  
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Nyeri akut sembuh dalam seminggu dengan pengobatan. Jika rasa sakit ini 

tidak diobati maka menjadi sakit kronis. Sebuah nyeri pinggang kronis 

mengganggu individu selama melakukan kerjaanya. Kadang-kadang rasa sakit ini 

menjadi begitu parah sehingga akan mempengaruhi aktivitas sehari-hari dan untuk 

sementara waktu rasa sakit ini menjadi sangat ekstrim bahwa seseorang tidak 

dapat bergerak dan hasilnya adalah istirahat total (Khalid, Rafiq & Zehra 2013, 

hlm. 22). 

Nyeri otot bisa dikurangi dengan minum obat, namun ada beberapa orang 

yang alergi dengan obat-obatan tertentu. Mereka memilih kembali ke alam untuk 

mengurangi nyeri, yakni dengan teknik penguluran dan pemijatan otot. Dengan 

teknik William Flexion Exercise di dalamnya terdapat latihan stretching otot-otot 

punggung bawah, dimana stretching bisa untuk mengurangi nyeri otot (Bull & 

Archard 2005, hlm. 10). Masa penyembuhan ini dapat berlangsung 1 sampai 2 

bulan. Namun, hilangnya keluhan nyeri pinggang masih meninggalkan 

permasalahan yaitu resiko untuk kambuh kembali yang salah satunya diakibatkan 

oleh penurunan fungsi stabilisasi otot-otot tulang belakang bagian dalam. 

Penderita nyeri pinggang yang tidak melakukan terapi latihan khusus, 

memiliki resiko sebesar 12,4 kali untuk kambuh kembali dalam jangka waktu 3 

tahun. Peran pinggang yang sangat besar memerlukan stabilitas yang baik agar 

dapat berfungsi maksimal dan terhindar dari cidera atau gangguan. Nyeri 

pinggang yang tidak dapat sembuh dalam waktu 3 bulan akan berkembang 

menjadi nyeri pinggang kronik. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa 

penderita nyeri pinggang kronik akan mengalami problem tambahan berupa 

penurunan lingkup gerak sendi, penurunan kelenturan, kekuatan dan daya tahan 

otot-otot stabilisator pinggang, adanya atrofi otot multifidus, adanya penurunan 

otot-otot ekstensor lumbal dan otot-otot abdominal penderita nyeri pinggang 

kronik. Dalam penelitian yang mengalami nyeri pinggang kronik sering terjadi 

pada wanita dengan usia 45 tahun sampai 60 tahun keatas (Khalid, Rafiq & Zehra 

2013, hlm. 6). 
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Isitilah kronik pada nyeri pinggang kronik berhubungan dengan riwayat 

perjalanan penyakit. Kronik diartikan sebagai kondisi yang sudah berlangsung 

lama (menahun), lawannya adalah akut yang berarti penyakit yang datang 

mendadak. Banyak pendapat ahli yang mencoba menentukan batasan waktu 

antara akut dan kronik. Salah satunya menetapkan 3 bulan sebagai batas antara 

akut dan kronik. Dengan demikian, nyeri pinggang kronik adalah keluhan nyeri 

pada daerah pinggang yang sudah berlangsung lebih dari 3 bulan. Nyeri pinggang 

kronik dapat disebabkan oleh banyak hal. Pemahaman tentang berbagai penyebab 

nyeri pinggang sangatlah penting mengingat nyeri pinggang hanyalah suatu 

diagnosa klinis dan bukan diagnosa etiologis (Bulls & Archard 2005, hlm. 10) 

Fisioterapi dalam hal ini memegang peranan untuk mengembalikan dan 

mengatasi gangguan impairment dan activity limitation sehingga pasien dapat 

beraktivitas kembali. Karena adanya keterbatasan dalam berbagai hal, maka 

pembahasan penanganan nyeri punggung bawah miogenik selanjutnya hanya 

dengan menggunakan William Flexion Exercise untuk penguluran otot ekstensor 

daerah punggung dan penguatan otot-otot daerah abdomen sehingga ketegangan 

otot dapat menurun akibatnya nyeri dapat berkurang. 

Hal diatas menunjukkan bahwa nyeri pinggang miogenik dapat diberikan 

terapi latihan William Flexion Exercise. Dalam Karya Tulis Ilmiah kali ini 

dibatasi terapi William Flexion Exercise untuk mengatasi masalah nyeri pinggang 

karena miogenik. 

 

I.2  Identifikasi Masalah 

Dari uraian latar belakang di atas nyeri pinggang merupakan suatu masalah 

sering menjadi penyebab anggota masyarakat merasakan penurunan kemampuan 

pada aktifitas fungsional sehari-hari dengan tingkat tersering pada wanita dan 

berusia 40 sampai 60 tahun keatas. Penderita nyeri pinggang selalu 

menyampaikan keluhan gejala nyeri, spasme otot dan gangguan fungsi.  

Kaku otot sendiri akan menimbulkan keluhan nyeri yang menyebabkan 

aktifitas fungsinal terganggu. Tidak jarang penderita mengatakan adanya 

penurunan fungsi pada aktifitasnya diantaranya penurunan kemampuan berjalan 

jauh, fleksibilitas pinggang yang menurun dan lain sebagainya. 
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Maka pembahasan penanganan nyeri punggung bawah miogenik 

selanjutnya dengan menggunakan William Flexion Exercise untuk penguluran 

otot ekstensor daerah punggung dan penguatan otot-otot daerah abdomen 

sehingga ketegangan otot dapat menurun akibatnya nyeri dapat berkurang. 

 

I.3  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas maka rumusan 

masalahnya  adalah bagaimana keadaan nyeri, pada kasus nyeri pinggang 

miogenik setelah diberikan metode William Flexion Exercise sebanyak 12 kali 

terapi. 

 

I.4  Tujuan Penulisan 

Untuk mengetahui bagaimana manfaat William Flexion Exercise untuk 

keadaan nyeri, pada kasus nyeri pinggang miogenik setelah di berikan terapi 

sebanyak 12 kali terapi. 
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