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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Low back pain (LBP) kronik adalah suatu sindrom klinis yang 

ditandai dengan gejala utama nyeri atau perasaan tidak enak di daerah 

tulang punggung bagian bawah dan sekitar yang telah berlangsung lebih 

dari 3 bulan (Wardhani, 2008). LBP dapat mengakibatkan disabilitas, serta 

berdampak lain yang merugikan seperti seringnya cuti sakit, hilangnya jam 

kerja serta besarnya biaya pemeliharaan kesehatan yang harus dikeluarkan 

(Kasjmir, 2006). 

 Menurut survei yang dilakukan di Inggris, prevalensi LBP pada 

tahun 1997 dilaporkan sekitar 38% dari jumlah populasi orang dewasa 

(Croft, 1998). Sedangkan angka pasti kejadian LBP kronik di Indonesia 

tidak diketahui, namun diperkirakan, pada tahun 2000 angka prevalensi LBP 

kronik bervariasi antara 7,6% sampai 37% (Kasjmir, 2006). Di poli 

rehabilitasi medik RSUD dr. Iskak Tulungagung dicatat LBP kronik 

merupakan keluhan pertama alasan pasien datang. Pada periode Januari 

2010 – Desember 2010 dicatat LBP kronik menduduki peringkat pertama 

yaitu sekitar 30% pasien datang ke poli rehabilitasi medik RSUD dr.Iskak 

Tulungagung untuk menjalani fisioterapi. 

 Fisioterapi dalam hal ini memegang peranan untuk mengembalikan 

dan mengatasi gangguan impairment dan activity limitation sehingga pasien 

dapat beraktivitas kembali. Untuk mengatasi masalah pada LBP dapat 
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digunakan modalitas fisioterapi. Modalitas fisioterapi ialah modalitas terapi 

yang menggunakan agen fisik atau sifat fisik materi yang dipergunakan 

sebagai modalitas terapi (Reksoprodjo, 2002). 

Dari survey pendahuluan yang telah dilaksanakan di RSUD dr. 

Iskak Tulungagung didapatkan data bahwa penderita LBP yang menjalani 

rawat jalan di poli rehabilitasi medik dr. Iskak Tulungagung ialah penderita 

LBP dengan klasifikasi LBP kronik. Oleh karena itu, peneliti ingin 

melakukan penelitian mengenai pengaruh fisioterapi terhadap penurunan 

nyeri LBP kronik. 

 

1.2.  Rumusan Masalah 

Adakah pengaruh fisioterapi terhadap penurunan nyeri pada pasien LBP 

kronik di RSUD dr. Iskak Tulungagung ? 

 

1.3.  Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan karya tulis ilmiah ini adalah : 

1.3.1 Tujuan umum 

Mengetahui pengaruh fisioterapi terhadap penurunan nyeri pada 

pasien LBP kronik di RSUD dr. Iskak Tulungagung  

1.3.2 Tujuan khusus 

1. Mengetahui jenis fisioterapi yang paling efektif dalam menurunkan 

nyeri pada pasien LBP kronik 

2. Mengetahui lama waktu fisioterapi yang dibutuhkan oleh pasien 

LBP kronik dalam menurunkan keluhan nyeri 
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1.4. Manfaat 

1.4.1 Bagi akademik 

Diharapkan penelitian ini bisa menjadi referensi bagi staf pengajar 

kedokteran serta sebagai sumber inspirasi dan titik awal bagi 

peneliti-peneliti selanjutnya. 

1.4.2 Bagi klinis 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh fisioterapi 

terhadap penurunan nyeri pada pasien LBP kronik. Dengan adanya 

penelitian ini, dapat diketahui efektifitas fisioterapi terhadap 

penurunan rasa nyeri pada pasien LBP kronik, sehingga diharapkan 

nantinya hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan 

dalam penatalaksanaan LBP kronik. 

1.4.3 Bagi Masyarakat  

Untuk menyampaikan / sebagai sumber informasi bagi masyarakat 

luas tentang kasus LBP kronik serta memperkenalkan manfaat terapi 

latihan fisik (fisioterapi) dalam menangani kasus tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 


