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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Punggung adalah bagian tubuh yang paling keras, punggung harus bekerja selama 

24 jam sehari. Dalam posisi duduk, berdiri, bahkan tidur punggung harus bekerja keras 

menyangga tubuh. Bisa dibayangkan apabila tidak jeli untuk menjaga kesehatan 

punggung maka nyeri punggung akan terjadi pada tubuh seseorang. Nyeri punggung 

adalah nyeri dibagian tulang belakang, keluhan nyeri punggung sering terjadi dalam 

kehidupan sehari-hari dan dapat menyerang semua orang, jenis kelamin, usia, ras, status 

pendidikan dan profesi.  

Nyeri punggung sering dijumpai dalam praktek sehari-hari, terutama di negara-

negara industri. Diperkirakan 70-85% dari seluruh populasi pernah mengalami episode 

nyeri punggung ini selama hidupnya. Prevalensi tahunannya bervariasi dari 15-45%. Di 

Amerika Serikat nyeri ini merupakan penyebab urutan paling sering dari pembatasan 

aktivitas pada penduduk dengan usia kurang dari 45 tahun, urutan ke 2 untuk alasan 

paling sering berkunjung ke dokter, urutan ke 5 alasan perawatan di rumah sakit, dan 

alasan penyebab yang paling sering untuk tindakan operasi. Nyeri punggung ini bisa 

menyerang setiap tingkatan usia, terutama pada mereka yang berusia antara 45-65 tahun. 

Penyebab nyeri punggung yang paling umum adalah keregangan otot atau postur 

tubuh yang tidak tepat. Hal-hal yang dapat mempengaruhi timbulnya nyeri punggung 

adalah kebiasaan duduk, bekerja membungkuk dalam waktu yang relatif lama, 

mengangkat dan mengangkut beban dengan sikap yang tidak ergonomis, tulang belakang 
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yang tidak normal, atau akibat penyakit tertentu seperti penyakit degeneratif 

(Widyastuti,2009). Aktivitas sehari-hari yang menuntut banyak gerak ke depan maupun 

membungkuk dibanding ke belakang, duduk, berdiri terlalu lama atau postur batang 

tubuh lainnya yang janggal akan mengakibatkan nyeri pinggang non spesifik (Harianto, 

2010). 

Saat ini ada tren pengobatan nyeri punggung yang baru yaitu dengan cara 

menggunakan terapi dengan metode hidroterapi (terapi dengan memanfaatkan air)  

yaitu terapi hangat (heat therapy). Terapi hangat (Heat Therapy) adalah suatu metode dalam 

penggunaan suhu hangat setempat yang dapat menimbulkan beberapa efek fisiologis 

antara lain efek vasodilatasi, meningkatkan permeabilitas kapiler, meningkatkan 

metabolisme selular, merelaksasi otot, meningkatkan aliran darah ke suatu area (Berman, 

2009). 

Terapi hangat pada tubuh dapat berbentuk terapi hangat kering dan basah. 

Terapi hangat kering dapat digunakan secara lokal, untuk konduksi panas dengan 

menggunakan botol air air panas, bantalan pemanas elektrik, atau kemasan pemanas (alat 

kompres panas). Terapi hangat basah dapat diberikan melalui konduksi dengan cara 

kompres menggunakan kain/handuk, beredam atau mandi menggunakan air hangat. 

Terapi hangat basah efektif untuk melebarkan pembuluh darah, memperbaiki sirkulasi, 

dan menghilangkan edema. Terapi hangat juga merupakan tindakan untuk memenuhi 

kebutuhan rasa nyaman, mengurangi atau membebaskan nyeri, mengurangi atau 

mencegah terjadinya spasme otot, merangsang peristaltic usus, dan memberikan rasa 

hangat (Potter, 2005). 
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Penanganan dalam menurunkan nyeri punggung dengan terapi hangat bisa 

dimodifikasi dengan menggunakan Massage punggung. Massage dapat dilakukan 

dipunggung yang tujuan utamanya adalah relaksasi sehingga apabila seseorang yang 

mengalami nyeri punggung dilakukan terapi hangat dan massage punggung maka nyeri 

yang akan dialaminya mengalami penurunan. Modifikasi terapi hangat (heat therapy) 

dengan massage punggung dikenal juga sebagai “HTM Mix” (Heat Therapy Massage Mix). 

Di antara berbagai perawatan lain untuk nyeri punggung Heat Therapy Massage Mix 

dianggap sebagai yang terbaik, karena bahwa terapi panas bekerja di lebih dari satu cara 

untuk memberikan bantuan. Pertama, melebarkan pembuluh darah yang mengelilingi 

tulang belakang. Selanjutnya, aliran oksigen dan nutrisi lainnya mencapai tulang belakang 

meningkat secara signifikan. Hal ini mempercepat proses penyembuhan. Lebih jauh, 

aplikasi panas di tempat rasa sakit merangsang reseptor sensorik, sehingga sinyal nyeri 

tidak diteruskan ke otak sehingga nyeri yang dirasakan akan berkurang.  

 Prevalensi penderita nyeri punggung pada kuli panggul di UD.Soponyono 

Banyuwangi sebanyak 92%. Penyebab nyeri punggung di UD.Soponyono adalah karena 

kuli panggul ini mengangkat beban dengan berat dengan menggunakan punggung 

mereka sepanjang hari. Hal ini yang membuat peneliti tertarik untuk mengangkat 

penelitian apakah ada “Efektifitas “HTM Mix” (Heat Therapy Massage Mix) Terhadap 

Penurunan Nyeri Punggung pada Pekerja Kuli Panggul di UD.Soponyono Banyuwangi”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang dapat dirangkum 

adalah sebagai berikut: Bagaimanakah Efektifitas “HTM Mix” (Heat Therapy Massage Mix) 

Terhadap Penurunan Nyeri Punggung pada Pekerja Kuli Panggul di UD Soponyono 

Banyuwangi? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Untuk mengetahui efektifitas “HTM Mix” (Heat Therapy Massage Mix) 

terhadap penurunan nyeri punggung pada pekerja kuli panggul di UD 

Soponyono Banyuwangi. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

a. Mendeskripsikan gambaran tingkat nyeri punggung sebelum dilakukan “HTM 

Mix” (Heat Therapy Massage Mix). 

b. Mendeskripsikan gambaran tingkat nyeri punggung setelah dilakukan “HTM 

Mix” (Heat Therapy Massage Mix). 

c. Menganalisis keefektifan penurunan nyeri punggung pada responden sebelum 

dan sesudah “HTM Mix” (Heat Therapy Massage Mix). 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi Akademis 

  Secara akademis penelitian ini berguna untuk menambah informasi bagi 

perawat tentang pengobatan nyeri punggung  dengan “HTM Mix” (Heat Therapy 

Massage Mix). 
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1.4.2 Bagi Profesi Keperawatan 

  Meningkatkan pengetahuan perawat tentang manfaat “HTM Mix” (Heat 

Therapy Massage Mix) dan dapat menjadi bahan masukan untuk meningkatkan 

pelayanan kesehatan tentang manajemen nyeri. 

1.4.3 Bagi Peneliti 

  Menambah wawasan dalam mengembangkan ilmu yang diperoleh selama 

perkuliahan untuk diaplikasikan kepada diri sendiri dan masyarakat 

1.4.4 Bagi Masyarakat  

  Memberikan pengetahuan tentang khasiat “HTM Mix” (Heat Therapy Massage 

Mix) dalam kegunaan untuk menurunkan tingkat nyeri punggung. 

1.5 Keaslian Penelitian 

Menurut penelitian  Mery Fanada (2012) tentang “Pengaruh Kompres Hangat 

dalam  Menurunkan Skala Nyeri pada Lansia yang Mengalami Nyeri Rematik di Panti 

Sosial Tresna Werdha Teratai Palembang Tahun 2012” dengan menggunakan desain pre 

and post test only. Dan menggunakan uji T Dependent didapatkan hasil sebelum perlakuan 

sebesar 2,45 dan setelah perlakuan sebesar 0,20. 

Menurut penelitian Iin Zuliyati Fauziyah (2013) tentang “Efektivitas Teknik 

Effleurage dan Kompres Hangat Terhadap Penurunan Tingkat Disminore pada Siswi 

SMAN 1 Gresik” metode untuk penelitian ini adalah quasy eksperimental dengan desain pre 

post test design. Dan didapatkan hasil nilai untuk sebelum perlakuan lebih besar daripada 

nilai setelah perlakuan.  
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Perbedaan penelitian yang dilakukan Mery Fanada (2012) yaitu terapi hangat 

tersebut dipergunakan untuk mengetahui penurunan skala nyeri pada nyeri rematik, 

sedangkan pada penelitian ini terapi hangat dimodifikasi dengan massage dan dilakukan 

untuk mengetahui penurunan tingkat nyeri punggung. Responden yang digunakan 

sebesar 20 sedangkan pada penelitian ini adalah 23 responden. 

Penelitian yang dilakukan Iin Zuliyati Fauziyah (2013) terapi hangat dilakukan 

untuk mengetahui tingkat disminore sedangkan pada penelitian ini untuk mengetahui 

tingkat nyeri punggung. Metode yang digunakan yaitu quasy eksperimental sedangkan pada 

penelitian ini adalah pre eksperimental. 

 


