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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Semakin majunya perkembangan zaman, persaingan dalam segala 

bidang semakin ketat. Persaingan yang semakin ketat tersebut menuntut kualitas 

Sumber Daya Manusia (SDM) yang bermutu dan produktifitas kerja yang baik. 

Tuntutan pekerjaan dalam dunia modern saat ini dapat menimbulkan tekanan 

fisik dan psikis pada seseorang. Hal ini memperbesar risiko pekerjaan atau 

terkena penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan jabatannya, sebagai 

contoh,beberapa perusahaan seperti di swalayan menuntut karyawan wanita 

untuk berpenampilan yang menarik dan selalu memberikan pelayanan yang 

terbaik bagi para konsumennya, salah satu diantaranya yaitu untuk selalu berdiri 

disetiap bekerja untuk melayani  para konsumen. Selama seseorang itu bekerja, 

sering tidak memperhatikan posisi bagaimana dia bersikap kerja. Posisi berdiri 

yang terlalu lama dengan postur yang salah akan mengundang berbagai masalah. 

Salah satunya dapat menyebabkan nyeri pada punggung bawah yang diakibatkan 

karena ketegangan otot yang terus-menerus dalam waktu yang lama. Salah satu 

gangguan atau masalah kesehatan yang dapat timbul akibat berdiri terlalu lama 

adalah Low back pain (LBP) (Hanung, 2008).  

LBP bukanlah suatu penyakit, tetapi LBP mengarah pada suatu 

sindroma klinis dengan manifestasi berupa nyeri dan keluhan tidak nyaman lain 

(seperti ketegangan atau kekakuan otot) di daerah punggung bawah (Erlich GE, 

2003 dan Chiodo A, 2003). Atlas dan Deyo (2001), menggunakan istilah LBP 
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mekanik dan nonmekanik, berdasarkan faktor penyebabnya, yaitu faktor 

mekanik dan nonmekanik. LBP mekanik mengarah pada LBP yang terjadi pada 

struktur anatomik punggung bawah normal yang digunakan secara berlebihan 

(khususnya otot-otot punggung bawah yang digunakan secara berlebihan).  

Berbagai data epidemiologik menjelaskan bahwa terdapat terdapat 

faktor risiko yang mempengaruhi insiden atau prevalensi LBP mekanik. Faktor-

faktor tersebut dapat dibagi menjadi 2 kelompok utama, yaitu : faktor pekerjaan 

(okupasional) dan faktor individu (personal) (Sinaki M, 2000 dan Tohamuslim A, 

2003). Faktor pekerjaan yang sering dihubungkan dengan LBP mekanik adalah 

pekerjaan yang berhubungan dengan posisi statik yang berkepanjangan, seperti 

duduk atau berdiri terlalu lama. Posisi statik berkepanjangan ini dapat kita jumpai 

pada karyawati yang rutinitas bekerja dengan posisi berdiri, contohnya pada Sales 

Promotion Girls (SPG) yang lama jam kerjanya rata-rata 8 jam perhari dengan 

waktu istirahat 1 jam. Survey yang dilakukan oleh peneliti pada bulan januari 2012 

di Matahari Pasar Besar Kota Malang, SPG yang bekerja di swalayan rata-rata 

menggunakan hak setinggi 5-7 cm, karena perusahaan ini mewajibkan SPG 

menggunakan sepatu hak tinggi minimal 5 cm. Selain itu, mereka berdiri lebih 

dari 7 jam setiap harinya serta dilarang duduk, bersandar dan istirahat selama jam 

kerja. Dari wawancara pada 10 orang SPG 5 diantaranya mengeluh sering 

mengalami sakit pinggang dan sembuh setelah istirahat. Pemakaian sepatu hak 

tinggi dalam waktu lama dapat mengubah posisi anatomi tulang belakang 

menjadi tidak normal dan membuat otot pada daerah punggung cedera. 

Memakai sepatu dengan hak tinggi ≥ 5 cm, membuat kaki terus-menerus plantar 

fleksi sehingga posisi anatomi tulang belakang menjadi berubah. Artinya, 

punggung akan terus-menerus hiperekstensi untuk menjaga keseimbangan, 
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sehingga otot yang berada pada punggung bawah seperti otot erektor spine 

dalam keadaan tegang oleh karena kontraksi yang terus-manerus sehingga dapat 

menyebabkan nyeri. 

LBP karena faktor mekanik di Amerika sebesar 60-80% di mana 

70%-nya karena ketegangan/keregangan lumbal (Markam S, 2002). Insiden 

secara keseluruhan  pria dan wanita sama tetapi setelah usia 60 tahun wanita 

lebih banyak oleh karena terjadinya osteoporosis. Sebuah survey yang dilakukan di 

Rumah sakit Dr. Kariadi Semarang, pasien baru yang berkunjung di Divisi 

Rehabilitasi Medik selama Januari – Desember 1995 sebanyak 1327 terdapat 276 

orang (20 %) dengan keluhan LBP dengan 5 orang harus menjalani operasi dan 

9 orang (3,04%) mengalami keterbatasan aktifitas sehari-hari / ADL. Pada tahun 

2002 didapatkan 52 penderita LBP dari pasien baru yang berkunjung di Instalasi 

Rehabilitasi Medik. Proporsi terbesar pasien datang dengan intensitas nyeri 

sedang (VAS 4-6) yaitu 51%.  

Banyak terapi yang dapat dilakukan untuk mengatasi LBP, antara lain 

Hot pack Short Wave Diathermy (SWD), Micro Wafe Diathermy (MWD), IR, Cold 

pack, kompres dingin dan Massage es, terapi listrik (Transcutaneus Electrical Nerve 

Stimulation (TENS), interferensi (IF), terapi manipulasi atau stretching, Massage, terapi 

latihan (back exercise) : William Flexion Exercise dan Mc Kanzie. Menurut weinsten 

(1998), di Amerika Serikat, back exercise telah menjadi standar dalam pengelolahan 

LBP. Namun, back exercise tidak dianjurkan pada kasus LBP mekanik akut, karena 

dari penelitian-penelitian yang pernah dilakukan, tidak ada bukti yang kuat 

bahwa back exercise memberikan efek terapeutik pada keadaan akut (Parlevliet T, 

dkk 2003 dan Malmivaara A, dkk 1995). Berbagai metode back exercise telah 

dikembangkan, diantaranya adalah latihan fleksi punggung (william flexion 
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exercises). Terapi william flexion exercise pertama kali dikembangkan oleh Dr. Paul 

William’s pada tahun 1937 (Knudsen, 2003).  Tujuan dari latihan fleksi ini adalah 

untuk mengurangi tekanan oleh beban tubuh pada sendi faset (articular weight 

bearing stress) dan meregangkan otot dan fasia di daerah dorsolumbal, serta dapat 

mengkoreksi postur tubuh yang salah, sehingga bermanfaat untuk memulihkan 

mobilitas atau fleksibilitas lumbal pada kasus-kasus LBP mekanik (Hills, 2006).     

Banyak penelitian yang telah dilakukan untuk membuktikan manfaat 

dari terapi william flexion exercise, termasuk pengaruhnya pada orang dengan LBP, 

dan hasilnya adalah terdapat pengaruh terapi william flexion exercise terhadap LBP. 

Namun, belum ada penelitian tentang efektifitas terapi william flexion exercise 

terhadap intensitas nyeri, mobilitas lumbal, dan aktifitas fungsional kasus LBP 

mekanik pada SPG, yang sangat beresiko tinggi terhadap LBP mekanik. Selain 

itu sebagai seorang perawat, peran perawat sebagai educator dan promotor 

sangat diperlukan untuk hal ini. Diantaranya adalah mengajarkan bagaimana 

postur tubuh dan posisi tubuh yang benar untuk mencegah terjadinya gangguan 

muskuloskeletal, serta memberikan pelayanan dan intervensi pada klien dengan 

gangguan muskuloskeletal. Karena itulah, penelitian ini dirasa perlu untuk 

mengetahui efektif tidaknya terapi william flexion exercise terhadap intensitas, 

mobilitas lumbal dan aktifitas fungsional pada kasus LBP, terutama LBP 

mekanik pada SPG. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah 

“apakah terapi william flexion exercise efektif terhadap intensitas nyeri, mobilitas 

lumbal dan aktifitas fungsional kasus LBP mekanik pada SPG”. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum  

Tujuan umum penelitian ini untuk mengetahui efektifitas terapi william flexion 

exercise terhadap intensitas nyeri, mobilitas lumbal, dan aktivitas fungsional pada 

kasus LBP mekanik.  

1.3.2 Tujuan Khusus 

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk : 

1) Mengidentifikasi intensitas nyeri, mobilitas lumbal dan aktifitas fungsional 

klien dengan LBP mekanik sebelum diberikan terapi william flexion exercise 

2) Mengidentifikasi intensitas nyeri, mobilitas lumbal dan aktifitas fungsional 

klien dengan LBP mekanik sesudah diberikan terapi william flexion exercise 

3) Membandingkan intensitas nyeri, mobilitas lumbal dan aktifitas fungsional 

sebelum dan setelah diberikan terapi william flexion exerxise. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

1.4.1 Bagi Peneliti 

Mengetahui sejauh mana efektifitas terapi william flexion exercise terhadap  

kejadian LBP mekanik pada SPG. 

1.4.2 Bagi Penderita LBP 

Sebagai masukan bagi penderita untuk mengatasi kejadian LBP mekanik 

dengan menggunakan alternatif terapi william flexion exercise. 

1.4.3 Bagi Ilmu Keperawatan 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sabagai salah satu intervensi keperawatan 

yang dapat digunakan untuk mengurangi LBP mekanik /gangguan lain dan 
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dapat juga digunakan sebagai referensi penelitian selanjutnya yang terkait 

dengan terapi LBP. 

 

1.5 Keaslian Penelitian 

Penelitian terkait yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain yaitu : 

1) Penatalaksanaan Fisioterapi Pada Kondisi Low Back Pain Miogenik Di RSUD 

Boyolali oleh Hanung Priyambodo (2008). Penelitian Karya Tulis ini 

menggunakn metode studi kasus dengan pelaksanaan terapi sebanyak enam 

kali. Dari hasil pemeriksaan terakhir didapatkan adanya peningkatan LGS 

trunk, penurunan rasa nyeri diam, nyeri tekan, dan nyeri geraknya, serta 

adanya peningkatan kekuatan otot fleksor dan ekstensor trunk. 

2) Pengaruh Pemakaian Sepatu Hak Tinggi Terhadap Nyeri Punggung Bawah 

(NPB) Miogenik Pada Sales Promotion Girls (SPG) Di Counter Pakaian Matahari 

Solo Square oleh Erni Susilaningmrih (2011). Penelitian ini merupakan 

penelitian Survey Analitik dengan metode Cross Sectional, untuk mengetahui 

pengaruh penggunaan sepatu hak tinggi terhadap LBP myogenic pada Sales 

Promotion Girls (SPG) di counter pakaian Matahari Solo Square Surakarta 

dengan jumlah sampel penelitian 49 responden SPG dengan menggunakan uji 

hipotesis uji correlation product moment Pearson. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa ada pengaruh pemakaian sepatu hak tinggi terhadap nyeri punggung 

bawah miogenik pada sales promotion girls di counter pakaian matahari Solo 

Square.  

3) Pengaruh Postur Dan Posisi Tubuh Terhadap Timbulnya Nyeri Punggung 

Bawah oleh Putri Perdani (2010). Penelitian ini adalah kasus-kontrol dengan 

matching variabel usia dan jenis kelamin. Penderita nyeri punggung bawah 
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sebagai sampel penelitian. Penelitian dilakukan di bagian Saraf RSUP Dr. 

Kariadi Semarang selama bulan Maret sampai akhir Juni 2010, sampel yang 

diperoleh sebanyak lima puluh. Pengumpulan sampel dilakukan dengan 

instrumen kuesioner. Pengolahan data dilakukan secara deskriptif dalam 

bentuk tabel, dilakukan uji Chisquare, rasio odds, dan analisis regresi logistik. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Terdapat hubungan antara postur dan 

posisi tubuh dengan timbulnya nyeri punggung bawah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


