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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

Pada Era Globalisasi persaingan disegala bidang semakin ketat, sehingga 

diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang bermutu untuk produktivitas kerja 

yang baik. SDM yang berkualitas banyak melakukan aktivitas, mulai dari hanya 

posisi duduk yang terlalu lama, berdiri terus- menerus, dan untuk menjaga stamina 

mereka melakukan latihan berat di pusat kebugaran, ketika melakukan aktivitas 

tersebut memungkinkan posisi yang tidak ergonomis. Terlalu banyak duduk, berdiri 

dan mengangkat beban akan menimbulkan rasa nyeri, nyeri yang tidak disadari dan 

berlangsung berulang kali maka akan menimbulkan gejala penyakit. Gejala yang 

sering timbul adalah sakit pada bagian pinggang bawah yang dapat menjalar hingga 

ke tungkai. Penyebab yang sering terjadi pada penderita sakit pinggang adalah hernia 

nucleus pulposus. Hernia Nukleus Pulposus (HNP) adalah proses degenerative 

dimana gel yang berada di tengah annulus fibrosus atau yang disebut nucleus 

pulposus keluar dari dinding annulus fibrosus. 

HNP merupakan salah satu masalah kesehatan yang dapat menyebabkan nyeri 

serta gangguan gerak dan fungsional seseorang. Rasa nyeri tersebut membuat 

seseorang tidak mampu melakukan aktivitas sehari- hari. Seorang pekerja kantoran 

tidak dapat duduk lama karena merasa nyeri saat duduk. Seorang ibu rumah tangga 

tidak mampu melakukan aktivitas pekerjaan rumahnya karena rasa nyeri saat 

melakukan aktivitas. Seorang kuli panggul tidak mampu mengangkat beban berat 

karena rasa nyeri di area pinggang saat mengangkat benda. Untuk pemberian 

tindakan pada kasus ini dibutuhkan beberapa tenaga kesehatan antara lain dokter dan 

fisioterapi. Fisioterapi dapat berperan dalam mengatasi nyeri pada HNP yang dapat 

dilakukan dengan berbagi macam metode diantaranya dengan pemberian latihan 

penguatan yaitu Core Stability. 
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Core Stability adalah nama yang diberikan untuk penguatan otot sekitar 

pinggang dan perut. Otot-otot ini juga dikenal sebagai „inti‟ atau otot pengontrol 

postur. Sebuah program penguatan yang komprehensif dari otot inti dapat digunakan 

untuk rehabilitasi dan peningkatan kinerja seseorang. 

 

I.1  Latar Belakang Masalah 

Aktifitas yang dilakukan sehari-hari, tidak jarang dapat menimbulkan gangguan 

pada tubuh, misalnya pada saat mengangkat barang dengan posisi membungkuk, 

duduk dengan posisi membungkuk atau posisi tubuh yang tidak proporsional dalam 

jangka waktu yang lama dapat mengakibatkan gangguan pada pinggang yang dikenal 

dengan back pain (nyeri pinggang). 

Keluhan nyeri pinggang sangat sering ditemui dalam kehidupan masyarakat 

yang sering terjadi sebagai akibat penyakit degenerasi, trauma, predisposisi 

kongenital, faktor biomekanis, obesitas dan masih banyak lagi faktor lainnya, salah 

satunya adalah nyeri pinggang akibat HNP. 

Hernia Nukleus Pulposus (HNP) adalah keadaan ketika jarak antar vertebra 

menyempit dan diskus intervertebralis terkompresi sehingga nukleus pulposus keluar 

menonjol untuk kemudian menekan ke arah kanalisspinalis  melalui anulus fibrosis 

yang robek. HNP merupakan  suatu nyeri yang disebabkan oleh proses patologik di 

kolumna vertebralis pada diskus intervertebralis (Muttaqin 2008, hlm 192). 

HNP merupakan kondisi dimana nucleus pulposus bergeser kearah postero 

lateral dan dapat menimbulkan keluhan berupa nyeri yang menjalar hingga tungkai, 

kelemahan otot-otot paravertebra lumbal sehingga dapat mengakibatkan keterbatasan 

lingkup gerak sendi. Kondisi ini disebabkan oleh karena mengangkat beban yang 

berlebihan (berat). HNP lebih banyak terjadi pada daerah lumbosacral, juga dapat 

terjadi pada daerah cervical dan thoracal, tetapi itu jarang terjadi. 

Untuk mengatasi problem nyeri pada penderita HNP, perkembangan pelayanan 

kesehatan mengikut sertakan fisioterapi disamping tim kesehatan lainnya. Sesuai 

dengan definisi fisioterapi yaitu suatu bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan 

kepada individu dan atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara, dan 
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memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan dengan 

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

elektroterapeutis, dan mekanis), pelatihan fungsi dan komunikasi. (Kepmenkes 

No.778/MENKES/SK/VIII/2008). 

Dengan adanya pelayanan fisioterapi diharapkan mampu menanggulangi 

keluhan Low Back Pain akibat HNP, yang dimana keluhan Low Back Pain tersebut 

dapat mempengaruhi kinerja seseorang. 

Sebagai upaya untuk mengatasi keluhan LBP akibat  HNP yaitu dengan latihan 

Core Stability. Core Stability diberikan untuk penguatan otot-otot pengontrol postur 

dikarenakan penderita low back pain sering melakukan aktifitas dengan posisi yang 

tidak tepat sehingga dapat memprovokasi timbulnya nyeri, sehingga latihan ini 

diberikan untuk memperkuat otot. 

 

I.2  Identifikasi Masalah 

Dari uraian latar belakang tersebut ada beberapa masalah yang berhubungan 

dengan fisioterapi antara lain : 

a. Nyeri. 

b. Kelemahan otot paravertebra lumbal.  

c. Keterbatasan lingkup gerak sendi. 

 

I.3  Rumusan Masalah 

Berdasarkan Latar Belakang dan Indentifikasi masalah tersebut maka yang 

menjadi permasalahan utama adalah bagaimana kondisi nyeri pada penderita LBP 

akibat HNP setelah dilakukan Latihan Core Stability sebanyak 12 kali. 

 

I.4  Tujuan Penulisan 

Untuk mengetahui manfaat dari latihan Core Stability untuk mengurangi nyeri 

pada kondisi LBP akibat HNP. 
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