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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Konsep Myofascial Release

1. Definisi

  Myofascial release technique adalah teknik manual terapi berupa 

massage untuk peregangan pada fascia (Whisler, 2012). Terapi ini berperan 

untuk meregangkan atau memajangkan struktur fascia dan otot dengan tujuan 

mengurangi nyeri, memulihkan kualitas dari jaringan fascia, mobilitas 

jaringan dan fungsi normal sendi (Riggs dan Grant, 2008). Konsep myofascial 

release yaitu meregangkan fascia karena adanya kontraksi otot yang berlebih, 

saat melakukan myofascial release maka serabut elastin akan terulur atau 

meregang sehingga meningkatkan fleksibilitas pada otot dan dapat 

mengurangi nyeri (Werenski, 2011).  

2. Anatomi Myofascia

 Fascia merupakan tipe jaringan yang berperan membungkus tendon, 

ligament, aponeurosis dan jaringan parut. Fascia berada diseluruh tubuh, 

fascia berfungsi untuk dapat membentuk dan menunjang bagian tubuh dan 

menahan agar tetap berada pada tempatnya, memberikan pelumas sehingga 

otot akan bebas bergerak tanpa menimbulkan suatu gesekan yang bisa 

menyebabkan adanya injury pada otot (Clay, 2008). Fascia terdapat menjadi 

3 bagian yaitu fascia superficialis bagian lebih menonjol pada bagian 

belakang tubuh daripada bagian depan. Fungsi utama lapisan ini yaitu sebagai 

pelindung deformasi mekanikal dan memberikan jalur untuk saraf dan 

dinding pembuluh saraf. fascia profunda (deep) yaitu lapisan fibrosa pada 

jaringan ikat yang ditemukan di bawah superficialis fascia, dan berfungsi 
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sebagai jalur untuk saraf dan pembuluh darah dan sebagai tempat untuk 

mengembangkan otot dan struktur internal lainnya. Deepest fascia ini juga 

dikenal sebagai yang mengelilingi dan melindungi otak dan sumsum tulang 

belakang (Lindsay dan Robertson, 2008). Otot fascia juga dibagi menjadi 3 

berdasarkan tempatnya, yaitu epimysium, perymisium dan endomysium. 

Ketiga lapisan tersebut bagian perluasan dari deep fascia. Epimysium 

merupakan jaringan myofascial terluas yang melapisi seluruh otot dan 

mengikat seluruh fasikel. Perimysium merupakan jaringan fascia yang 

membungkus sekelompok serabut otot ke dalam satu fasikel. Endomysium 

merupakan jaringan fascia terdalam yang memisahkan serat otot (Alter, 

2004). 

 

Gambar 2.1 Struktur myofascia 
(Sumber: Werenski, 2011) 

 

3. Mekanisme Myofascial Release  

Ketika terjadi penguluran, maka serabut otot akan terulur penuh 

melebihi panjang serabut otot itu dalam posisi normal. Ketika penguluran 

terjadi, serabut yang berada pada posisi yang tidak teratur akan diubah 

posisinya sehingga posisinya akan menjadi lurus sesuai dengan arah 
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ketegangan yang diterima (Dewi, 2016). Pergerakan fascia yang terjadi pada 

myofascial release dipengaruhi oleh 2 sumber yaitu, stretching terjadi ketika 

tangan fisioterapis menyentuh ketegangan pada fascia dan memberikan 

tekanan, maka saat itu dihantarkan sensoris pada fascia untuk menguangi 

ketegangan pada fascia. Yang kedua pasien itu sendiri dengan cara 

mengarahkan gerakan yang bisa mempengaruhi keadaan otot baik dia 

menjadi terstretching atau rileks (Stanborough, 2004). Untuk memudahkan 

melakukan myofascial releas dengan menekan ketegangan pada fascia yang 

dirasakan, maka palpasi dari fisioterapis sangat diperlukan, tekanan yang 

diberikan tidak kuat, bahkan tidak memerlukan tenaga dari fisioterapis tapi 

memanfaatkan berat badan sebagai tekanan pasien, tekanan juga bisa 

dilakuakan dengan ibu jari, jari tangam, siku di sesuaikan pada area yang akan 

di release (Stanborough, 2004). 

4. Indikasi Myofascial Release 

Adapun indikasi dari Myofascial Release yaitu (Riggs dan Grant, 2008):  

a. Adanya ketegangan jaringan lunak, perlengketan jaringan parut dari 

sprain, strain, dan overuse 

b. Fibromyalgia dan nyeri myofascial sindrom 

c. Myofascitis terutama pada facitis plantaris 

d. Low back pain 

e. Nyeri leher atau sakit kepala dan keteganggan otot.  
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5. Kontraindikasi Myofacsial Relese 

Adapun yang termasuk kontraindikasi dari myofascial release yaitu 

(Riggs dan Grant, 2008) :  

a. Cedera akut  

b. Selulitis yaitu infeksi bakteri yang berpotensi serius pada kulit 

c. Deep vain thrombosis 

d. Fraktur tulang (lokal) 

e. Tumor (lokal dan persetujuan pengobatan) 

f. Osteoporosis terutama di bagian tulang rusuk dan belakang 

6. Teknik Aplikasi Myofascial Release 

Ada beberapa teknik dalam myofascial release yaitu teknik general, 

direct technique dan lifting atau rolling. Dalam penelitian ini hanya 

dijelaskan direct technique. Pada direct technique terapis menggunakan 

lengan bawah, kedua palmar tangan, atau suatu permukaan yang kasar. 

Perlu diingat, bahwa saat melakukan stretch yang cepat pada fascia baik 

menggunakan posisi tubuh untuk memanjangkan komponen fascia 

(meletakkan jaringan dalam posisi cukup stretch untuk memanjangkan otot 

tanpa adanya ketegangan yang dapat menyebabkan kesulitan penetrasi) 

atau dengan menggunakan anchor pada satu tangan dan tangan lain 

melakukan stretch secara terlokalisir (Riggs dan Grant, 2009). 

a. Teknik Effluerage 

Teknik ini menggunakan telapak tangan dengan memberikan 

tekanan lembut ke atas permukaan tubuh dengan sirkular secara 

berulang ( Reeder, 2011). 
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Gambar 2.2 Teknik efflurage 

                                 (Sumber: Risma, 2015) 
b. Teknik Skin Rolling 

Teknik ini menggunakan ibu jari dan jari telunjuk untuk melipat 

kulit dengan irama yang teratur, tujuannya yaitu untuk melonggarkan 

atau memisahkan lengketan yang terjadi antara kulit dengan jaringan 

dibawahnya.  

 

                                 Gambar 2.3 Teknik skin rolling 
       (Sumber : Erwanto, 2015) 

 

c. Teknik Petrissage 

Teknik ini menggunakan satu tangan bahkan keduanya. 

Tujuannya untuk memperlancar penyaluran zat yang didalam jaringan 

kedalam pembulu darah dan getah bening, sehingga dapat 

meningkatkan aliran darah, meredakan pembengkakan lokal, dan 

memberikan efek relaksasi otot (Purnomo, 2015).  
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          Gambar 2.4 Teknik Petrissage 
                (Sumber : Fitria, 2015) 
 

B. Konsep Core Stability Exercise 

1. Definisi  

Menurut Brandon dan Raphael (2009), Core stabiliy exercise 

merupakan sebuah latihan yang diberikan pada pasien nyeri punggung yang 

ada di beberapa negara. Fungsi utama core yaitu untuk memelihara postur 

tubuh. Kepopuleran program latihan ini didasarkan pada keyakinan bahwa 

core strength and endurance (inti kekuatan dan ketahanan) adalah hal penting 

untuk memelihara kesehatan punggung bawah dan mencegah terjadinya 

cedera terutama dalam peningkatan aktivitas fungsional. Otot lemah atau 

tidak seimbang dapat mengakibatkan adanya rasa sakit di daerah punggung 

bawah (Pramita, 2014 ).  

2. Anatomi Otot Core Stability 

Core stability exercise sebagai salah satu bentuk latihan yang bertujuan 

untuk membentuk dan menguatkan otot-otot utamanya yang berada di daerah 

punggung bawah dan panggul, dimana otot-otot tersebut memegang peranan 

yang sangat penting dalam menjaga kestabilan serta keseimbangan dalam 

tubuh. Core stability exercise merupakan latihan yang aktivasi sinergis yang 

mengkontraksikan stabilisator otot-otot core musle yang terdiri dari otot 

travensum abdominus, rektus abdominus, multifidus, internal oblique dan 
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extenal oblique. Core muscle yang kuat dapat meningkatkan keseimbangan 

dan stabilitas dengan adanya stabilitas yang baik center of mass (COM) dan 

center of gravity (COG) dapat dipertahan diatas base of support (BOS) 

keseimbangan terbaik adalah ketika center of mass dan center of gravity 

dipertahankan diatas base of support sehingga terjadi peningkatan pada 

postural dan peningkatan produktivitasnya (Milner, 2008). 

 

 

Gambar 2.5 Core muscle 
(Sumber : Nie, 2016) 

 
3. Mekanisme Core Stability Exercise 

Latihan core stability akan mengembangkan kerja otot-otot dynamic 

muscular corset, dengan terjadinya kontraksi yang terkoordinasi dan 

bersamaan dari otot-otot tersebut akan memberikan rigiditas untuk menopang 

trunk, akibatnya adanya tekanan intradiskal berkurang dan akan mengurangi 

beban kerja dari otot lumbal, sehingga jaringan disekitar tidak mudah cidera, 

ketegangan otot lumbal yang abnormal berkurang (Kisner, 2011). Dengan 

terjadinya penguluran otot diharapkan akan terjadi perbaikan muscle pump 

yang berakibat meningkatkan sirkulasi darah pada jaringan otot punggung. 

Dengan demikian suplai darah dan oksigen di jaringan otot menjadi lebih 

baik, sehingga nyeri yang ditimbulkan karena spasme akan berkurang. Selain 

itu teraktivasinya otot core yang berfungsi sebagai otot stabilisator tulang 

belakang akan membuat otot sekitar yang tadinya spasme menjadi rileks, 
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dengan demikian didapatkan pula stabilitas tulang belakang yang baik dan 

posisi tulang belakang dalam keadaan netral (Kisner, 2011). Dengan stabilitas 

tulang belakang yang baik seseorang akan lebih mudah dalam melakukan 

aktivitas fungsional. Selain itu berkurangnya tekanan intradiskal akan 

membuat pasien lebih mudah dalam melakukan aktivitas fungsional, antara 

lain pasien akan lebih mudah dalam melakukan aktivitas mengangkat, 

berjalan, duduk, berdiri dan saat melakukan aktivitas rekreasi. 

4. Indikasi Core Stability Exercise 

Adapun indikasi dari core stability exercise adalah (Lawrence, 2007):  

a. Kelemahan otot 

b. Stabilisasi 

c. Perbaikan postur 

5. Kontraindikasi core stability exercise 

Adapun kontraindikasi core stability exercise adalah (Lawrence, 

2007) :  

a. Adanya tumor atau cencer pada spine  

b. Infeksi pada tulang belakang (osteomeilitis) 

c. Spinal fraktur 

d. Abdominal aneurysm 

6. Teknik Aplikasi Core Stability Exercise 

Ada berbagai macam latihan yang termasuk dalam core stability 

exercise ini, dalam latihan ini dipilih jenis latihan yang mudah diterapkan oleh 

pasien secara mandiri. Adapun macam – macam core stability exercise 

adalah: 
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a. Bridging 

Posisi berbaring, menekuk kedua lutut lalu pelan-pelan kedua kaki 

dan mengangkat pantat keatas sehingga trunk lurus. Ambil nafas saat 

mengangkat pantan lalu buang nafas saat turun. Pertahankan 10 hitungan, 

lalu rileks, ulangi sebanyak 10 kali (Pramita, 2013). 

 

Gambar 2.6 Bridging 
                                  (Sumber : Yuri, 2014) 

 

b. Single leg bridging 

Posisi berbaring punggung tetap datar, pelan-pelan angkat salah 

satu kaki dan tekankan kaki yang lainnya dan mengangkat pantat ke atas 

sehingga trunk lurus. Ambil nafas saat mengangkat pantan lalu buang 

nafas saat turun. Pertahankan 10 hitungan, lalu rileks, ulangi sebanyak 

10 kali (Pramita, 2013). 

           

        Gambar 2.7 Single leg bridging 

                (Sumber : Julie, 2015) 
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c. Front Plank  

Posisi tengkurap letakkan siku di lantai kemudian sangga 

badan dengan menggunakan siku dan ujung jari. Pertahankan badan 

dalam satu garis lurus, mulai dari punggung sampai pantat. Tahan 

selama 20 detik kemudian istirahat 8 detik, ulangi sebanyak 3 kali 

(Pramita, 2013).  

 

Gambar 2.8 Front plank 
(Sumber : Yuri, 2014) 

 
d. Side Plank 

Posisi miring letakkan salah satu siku dilantai kemudian sangga 

badan dengan menggunakan siku dan lateral ankle. Pertahankan badan 

dalam satu garis lurus, dari punggung hingga pantat. Tahan selama 20 

detik kemudian istirahat 8 detik, ulangi sebanyak 3 kali (Pramita, 2013). 

 

Gambar 2.9 Side plank 
(Sumber : Runsociet, 2014) 
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C. Konsep Tulang Belakang 

1. Anatomi  

 Tulang Belakang merupakan bagian yang penting dalam ergonomi 

karena rangka ini merupakan rangka yang menyokong tubuh manusia 

bersama dengan panggul untuk mentransmisikan beban kepada kedua kaki 

melalui sendi yang terdapat pada pangkal paha. Tulang belakang terdiri dari 

beberapa bagian yaitu: Kolumna vertebralis atau tulang belakang merupakan 

susunan dari beberapa tulang-tulang yang disebut vertebrae. Vertebra 

berjumlah 33, terdiri dari cervical, thoracal, lumbal, sacrum, coccyx.  

Pada penelitian ini akan membahan tentang nyeri punggung bawah 

yang berkaitan dengan tulang belakang lumbal. Tulang belakang lumbal 

terdiri atas 5 tulang yang merupakan bagian paling tegap konstruksinya dan 

menanggung beban terberat dari tulang yang lainnya. Bagian ini 

memungkinkan gerakan fleksi dan ekstensi tubuh dan beberapa gerakan rotasi 

dengan derajat yang kecil.  

 

                            Gambar 2.10 Tulang Belakang 
                                (Sumber: Sanjay, 2012) 
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2. Vertebre Lumbal  

Vertebre lumbal terdiri dari 5 ruas tulang dan 5 pasang facet joint yang 

disebut apophseal atau zygoapohyseal joint. Secara anatomis dan fungsi pada 

regio lumbal dibagi dalam segmentasi regional sebagai berikut:  

a. Thoracolumbal junction 

Adalah daerah perbatasan antara fungsi lumbal dengan thoracal, 

dimana gerakannya terbatas pada thoracal 12 arah superior facet, 

sedangkan inferior facet di bidang sagital gerakan fleksi, ekstensi yang 

luas.  

b. Lumbosacral joint 

L5-S1 ialah daerah yang mendapatkan beban yang sangat berat, 

karena lumbal mempunyai gerak yang luas sementara sacrum kaku, 

sehingga lumbosacral joint merupakan daerah yang banyak menerima 

beban yang paling besar di regio lumbal. 

c. Lumbal joint 

Pada Vertebra lumbalis membentuk kurva lordosis dengan puncak 

L3 sebesar 2-4 cm, sehingga terkompresi beban dan gerakan yang sangat 

besar. Stabilitas dan gerkannya ditentukan oleh facet, diskus, ligament dan 

otot. Dari arah permukaan facet joint maka facet joint cenderung ke posisi 

sagital sehingga, regio lumbal menghasilkan gerakan yang luas yaitu 

gerakan fleksi dan ekstensi lumbal.  

d. Diskus Intervertebralis 

Merupakan struktur penghubung antara ruas-ruas vertebra yang 

cukup besar (Kurniasih, 2011). Fungsi discus intervertebralis antara lain 

memperluas gerak antar tulang vertebra, melindungi permukaan sendi 
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ruas-ruas vertebra yang bersangkutan serta sebagai stabilisasi tulang 

vertebra (Neumann, 2002). Diskus intervertebralis memiliki 2 komponen, 

yaitu :  

1) Nukleus Pulposus 

Nukleus pulposus ini mengandung air 90% dan sisanya collagen 

dan proteoglycans yang merupakan unsur khusus yang bersifat 

mengikat dan menariak, bentuknya berupa jelly transparan. Nukleus ini 

tidak memiliki pembulu darah dan saraf, tetapi memiliki kandungan 

cairan yang sangat tinggi sehingga dapat menahan beban kompresi. 

2) Annulus fibrosus 

Memiliki sekitar 90 serabut konsentrik jaringan collagen, serabut 

menyilang vertikal sekitar 30° satu sama lain sehingga, struktur ini 

lebih sensitif pada strain rotasi dari pada kompresi, tension dan shear. 

Annulus fibrosus berperan sebagai coiled spring terhadap beban tension 

dengan mempertahankan corpus vertebra secara bersamaan melawan 

tahanan dari nukleus pulposus.  

e. Facet joint  

Sendi facet dibentuk oleh processus articularis superior dari 

vertebra bawah dengan processus articularis inferior dari vertebra atas. 

Sendi facet termasuk dalam non-axial diarthrodial joint. Setiap sendi facet 

mempunyai cavitas articular dan terbungkus oleh sebuah kapsul. Gerakan 

yang terjadi pada sendi facet adalah gliding yang cukup kecil. Besarnya 

gerakan pada setiap vertebra sangat ditentukan oleh arah permukaan facet 

articular (Sudaryanto, 2004).  
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f. Ligamen  

Ligamen memperkuat columna vertebralis sehingga membentuk 

postur tubuh seseorang. Ligamen-ligamen tersebut antara lain :  

1) Ligamen longitudinal anterior  

Fungsi ligamen ini menyatukan ruas-ruas vertebra dari arah 

depan, tetapi tidak cukup kuat menutupi annulus fibrosus, discus 

intervertebralis (Kurniasih, 2011).  

2) Ligamen longitudinal posterior  

Ligamen ini dapat menutupi discus intervertebralis sehingga 

berfungsi membatasi gerakan terutama gerakan fleksi dan ekstensi serta 

berperan sebagai stabilitator. Ligamen ini sangat sensitif  karena banyak 

mengandung serabut saraf afferent nyeri (A delta dan tipe C) dan 

memiliki sirkulasi darah yang banyak (Kurniasih, 2011). 

3) Ligamen Intertransversal  

Ligamen ini melekat pada tuberculum asesori dari processus 

transversus dan berkembang baik pada regio lumbal. Ligamen ini 

mengontrol gerakan lateral fleksi kearah kontralateral (Sudaryanto, 

2004).  

4) Ligamen Flavum  

Ligamen ini sangat elastis dan melekat pada arcus vertebra 

tepatnya pada setiap lamina vertebra. Ke arah anterior dan lateral, 

ligamen ini menutup capsular dan ligamen anteriomedial sendi facet. 

Ligamen ini mengontrol gerakan fleksi lumbal (Sudaryanto, 2004).  
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5) Ligamen Interspinosus  

Ligamen ini sangat kuat yang melekat pada setiap processus 

spinosus dan memanjang kearah posterior dengan ligamen 

supraspinosus. Ligamen ini berperan sebagai stabilisator pasif saat 

gerakan fleksi lumbal (Sudaryanto, 2004).  

6)  Ligamen Supraspinosus  

Ligamen ini melekat pada setiap ujung processus spinosus. Pada 

regio lumbal, ligamen ini kurang jelas karena menyatu dengan serabut 

insersio otot lumbodorsal. Ligamen ini berperan sebagai stabilisator 

pasif saat gerakan fleksi lumbal (Sudaryanto, 2004) 

       

           Gambar 2.11 Ligamen columna vertebralis 

           (Sumber : Spine Universe, 2011) 
 

g. Otot-otot vertebral lumbal 

Adapun otot-otot yang memperkuat gerakan lumbal yaitu :  

1) Erector spine, yaitu grup otot yang luas dan terletak dalam pada   facia 

lumbodorsal, serta muncul dari suatu aponeurosis pada sacrum, crista 

illiaca dan procesus spinosus thoraco lumbal. Grup otot ini terbagi atas 

beberapa otot yaitu: 
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a) Musculus Longissimus 

b) Musculus Iliocostalis 

c) Musculus Spinalis 

Grup otot ini merupakan penggerak utama pada gerakan ektensi 

lumbal dan sebagai stabilisator vertebra lumbal saat tubuh dalam 

keadaan tegak (Kishner, 2014). 

2) Abdominal, merupakan grup otot ekstrinsik yang membentuk dan 

memperkuat dinding abdominal. Grup otot ini ada 4 otot abdominal 

yang penting dalam fungsi spine, yaitu Musculus rectus abdominis, 

Musculus obliqus external, Musculus obliqus internal dan Musculus 

transversalis abdominis. Grup otot ini merupakan fleksor trunk yang 

sangat kuat dan berperan dalam mendatarkan kurva lumbal. Di samping 

itu musculuc obliqus internal dan external berperan pada rotasi trunk 

(Kishner, 2014). 

3) Deep lateral muscle, merupakan grup otot intrinstik pada bagian 

lateral lumbal yang terdiri dari : 

a)  Musculus Quadratus Lumborum 

b)  Musculus Psoas 

Grup otot ini berperan pada gerakan lateral fleksi dan rotasi lumbal 

(Kishner, 2014). 

h. Biomekanika  

Tulang punggung yang memiliki bentuk seperti huruf “S” 

membuat tulang belakang memiliki sifat yang elastis dan menyerap 

tekanan kearah bawah saat mengangkat beban. Discus Intervertebralis 

merupakan struktur tulang belakang yang berperan dalam proses 
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biomekanika, terletak diantara dua ruas vertebra yang saling berdekatan 

(Faturachman, 2015). Discus intervertebralis lumbal mempunyai sifat 

persednian synarthrosis dengan nukleus pulposus yang berfungsi sebagai 

aksis dari vertebra saat melakukan gerakan fleksi, ekstensi, membungkuk, 

menarik dan mendorong. Oleh karena itu, seseorang dapat melakukan 

gerakan fleksi, ekstensi dan rotasi akibat peran dari vertebre lumbal. Pada 

saat gerakan rotasi vertebra yang besar terkena dampaknya yaitu lapisan 

eksternal struktur annulus fibrosus, sedangkan gerakan fleksi, ekstensi 

beban yang paling besar adalah bagian dalam annulus fibrosus 

(Faturachman, 2015). 

Ligamen berfungsi untuk menjaga agar sendi tetap terfiksasi atau 

meminimalisir gerakan yang berpotensi mengakibatkan cedera. Saat 

melakukan fleksi tulang belakang tekanan yang besar terdapat pada 

ligamen interspinosus dan ligamen supraspinosus yang diikuti oleh 

ligamen intrascapular dan ligamen flavum. Pada saat gerakan ekstensi 

tekanan terbesar pada ligamen anterior longitudinal. Saat membungkuk  

tekanan yang besar terdapat pada ligamen kontralateral dari arah 

membungkuknya dan saat rotasi tekanan terbesar pada ligamen kapsular. 

Sehingga, peregangan yang terjadi pada ligamen akan mengakibatkan rasa 

nyeri pada tulang belakang (Faturachman, 2015). 

D. Konsep Nyeri  

1. Definisi 

Menurut IASP, 1979 (Intenational Association for Study of Pain) nyeri 

adalah sensori subyektif dan emosional yang tidak menyenangkan yang 

dikaitkan dengan kerusakan jaringan akut dan potensial yang 
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menggambarkan kondisi adanya terjadi kerusakan (Tamsuri, 2007). 

Sedangkan menurut Jamie (2006), nyeri merupakan segala sesuatu yang 

dikatakan seseorang dan dirasakannya berhubungan dengan rasa tidak 

nyaman. Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa nyeri 

merupakan suatu “alaram” bagi tubuh karena menunjukan adanya masalah 

didalam tubuh, dan rasa yang tidak nyaman yang dirasakan oleh tubuh kita.  

2. Jenis nyeri  

a. Nyeri Berdasarkan Durasi 

1) Nyeri Akut  

Merpakan nyeri yang terjadi setelah cedera akut, penyakit, atau 

intervensi bedah dan memiliki proses yang cepat dengan intensitas yang 

bervariasi (ringan hingga berat), dan berlangsung untuk waktu yang 

singkat (Andarmoyo, 2013). 

2)  Nyeri kronik  

Nyeri kronik adalah nyeri yang menetap sepanjang suatu priode 

waktu, Nyeri ini berlangsung lama dengan intensitas yang bervariasi 

dan biasanya berlangsung lebih dari 6 bulan (McCaffery, 1986 dalam 

Potter dan Perry, 2005).  

b. Klasifikasi Nyeri Berdasrkan Asal 

1) Nyeri Nosiseptif 

Nyeri ini diakibatkan karena aktivitas atau sensivitas nosiseptor 

perifer yang merupakan respetor khusus yang mengantarkan stimulus 

(Andarmoyo, 2013). Nyeri nosiseptor ini dapat terjadi karna adanya 

adanya stimulus yang mengenai kulit, tulang, sendi, otot, jaringan ikat, 

dan lain-lain (Andarmoyo, 2013). 
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2) Nyeri Neuropatik 

Nyeri ini terjadi karena suatu cedera yang di dapat pada struktur 

saraf perifer maupun sentral, nyeri ini lebih sulit diobati (Andarmoyo, 

2013). 

c. Klasifikasi Nyeri Berdasarkan Lokasi 

1) Supervicial  

Nyeri supervisial adalah nyeri yang disebabkan oleh stimulus kulit. 

Karakteristik dari nyeri berlangsung sebentar dan berlokalisasi. Nyeri 

biasanya terasa seperti sensasi yang tajam (Potter dan Perry, 2006 

dalam Sulistyo, 2013).  

2) Viseral Dalam  

Nyeri viseral adalah nyeri yang terjadi akibat stimulasi organ-

organ internal (Potter dan Perry, 2006 dalam Sulistyo, 2013). Nyeri ini 

dapat menyebar kebeberapa arah. Nyeri ini menimbulkan rasa tidak 

menyenangkan dan berkaitan dengan mual dan gejala-gejala otonom. 

Contohnya sensasi pukul (crushing) seperti angina pectoris dan sensasi 

terbakar seperti pada ulkus lambung.  

3) Nyeri Alih (Referred pain)  

Nyeri ini merupakan fenomena umum karna banyak organ tidak 

memiliki reseptor nyeri. Karakteristik nyeri dapat terasa di bagian tubuh 

yang terpisah dari sumber nyeri dan dapat terasa dengan berbagai 

karakteristik (Potter dan Perry, 2006 dalam Sulistyo, 2013). Contohnya 

nyeri yang terjadi pada infark miokard, yang menyebabkan nyeri alih 
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ke rahang, lengan kiri, batu empedu, yang mengalihkan nyeri ke 

selangkangan.  

4) Radiasi 

Nyeri radiasi merupakan rasa nyeri yang meluas dari area awal 

cedera ke bagian tubuh yang lain (Potter dan Perry, 2006 dalam 

Sulistyo, 2013). Karakteristik nyeri terasa seakan menyebar ke bagian 

tubuh bawah atau sepanjang kebagian tubuh. Contoh nyeri punggung 

bagian bawah akibat diskusi interavertebral yang ruptur disertai nyeri 

yang meradiasi sepanjang tungkai dari iritasi saraf skiatik.  

3. Mekanisme Nyeri 

Mekanisme timbulnya nyeri ada 4 macam, yaitu : transduksi, 

transmisi, modulasi, dan persepsi (Mc Guire dan Sheilder, 1993).  

a. Transduksi/Transduction 

  Transduksi adalah proses dari stimulasi nyeri yang dapat diakses oleh 

otak. Proses transduksi dimulai ketika nociceptor yaitu reseptor yang 

berfungsi untuk menerima rangsang nyeri teraktivasi. Aktivasi reseptor ini 

merupakan sebagai bentuk respon terhadap stimulus yang datang seperti 

kerusakan jaringan (Dedi, 2007). 

b. Transmisi/Transmission 

Proses transmisi melibatkan saraf afferen yang terbentuk dari serat 

saraf berdiameter kecil ke sedang serta yang berdiameter besar. Saraf 

aferen akan ber-axon pada dorsal horn di spinalis. Selanjutnya akan 

melwati sistem contralateral spinalthalamic melalui ventral lateral dari 

thalamus menuju kotreks serebral (Dedi, 2007). 
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c. Modulasi/Modulation  

Proses modulasi mengacu kepada aktivitas neural  dalam upaya 

mengontrol jalur transmisi nociceptor tersebut. Proses modulasi 

melibatkan system neural yang komplek. Ketika impuls nyeri sampai di 

pusat saraf, transmisi impuls nyeri ini akan dikontrol oleh system saraf 

pusat dan mentransmisikan impuls nyeri ini kebagian lain dari system saraf 

seperti bagian cortex. Selanjutnya impuls nyeri ini akan ditransmisikan 

melalui saraf-saraf descend ke tulang belakang untuk memodulasi efektor 

(Dedi, 2007). 

d. Persepsi/Perception 

Proses persepsi ini tidak hanya berkaitan dengan proses 

fisiologis atau proses anatomis saja, akan tetapi juga meliputi pengenalan 

dan memory (mengingat). Oleh karena itu, faktor psikologis, emosional, 

dan berhavioral (perilaku) juga muncul sebagai respon dalam 

mempersepsikan pengalaman nyeri tersebut. Proses persepsi ini jugalah 

yang menjadikan nyeri tersebut suatu fenomena yang melibatkan 

multidimensional (Dedi, 2007).  

4. Teori-Teori Nyeri  

a. Teori Spesivitas (Specivicity Theory)  

Teori Spesivitas ini diperkenalkan oleh Descartes, teori ini 

menjelaskan bahwa nyeri berjalan dari resepror-reseptor nyeri yang 

menuju kepusat nyeri diotak (Andarmoyo, 2013). Teori spesivitas ini 

tidak menunjukkan karakteristik multidimensi dari nyeri, teori ini 

hanya melihat nyeri secara sederhana yakni paparan biologis tanpa 

melihat variasi dari efek psikologis individu (Prasetyo, 2010).  
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b. Teori Pola (Pattern theory)  

Teori Pola diperkenalkan oleh Goldscheider pada tahun 1989, 

teori ini menjelaskan bahwa nyeri di sebabkan karena berbagai reseptor 

sensori yang di rangsang oleh pola tertentu, dimana nyeri ini merupakan 

akibat dari stimulasi reseprot yang menghasilkan pola dari implus saraf 

(Andarmoyo, 2013). Teori ini bertujuan untuk menimbulkan 

rangsangan yang kuat yang mengakibatkan berkembangnya gaung 

secara terus menerus pada spinal cord sehingga saraf trasamisi nyeri 

bersifat sangat sensitif yang mana rangsangan dengan intensitas rendah 

dapat mengahasilkan trasmisi nyeri (Lewis, 1983 dalam Andarmoyo, 

2013).  

c. Teori Pengontrol Nyeri (Theory Gate Control)  

Teori gate control dari Melzack dan Wall (1965) menyatakan 

bahwa implus nyeri dapat diatur dan dihambat oleh mekanisme 

pertahanan disepanjang sistem saraf pusat, dimana implus nyeri 

dihantarkan saat sebuah pertahanan dibuka dan implus dihambat saat 

pertahanan tertutup (Andarmoyo, 2013).  

d. Endogenous Opiat Theory 

Teori ini di kembangkan oleh Avron Goldstein, ia 

mengemukakan bahwa terdapat substansi seperti yang terjadi secara 

alami didalam tubuh, substansi ini disebut endorphine (Andarmoyo, 

2013). 
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5. Pengukuran Nyeri  

Ada beberapa cara untuk membatu mengetahui nilai nyeri, yaitu 

salah satunya dengan numeric rating scale (NRS), berikut dibawah ini 

penjelasan dari NRS:  

a. Numeric Rating Scale  

skala NRS ini merupakan alat ukur nyeri yang berbentuk garis 

horizontal sepanjang 10 cm, pengukuran nyeri dilakukan dengan cara 

pasien memberikan tanda pada angka yang ada pada garis tersebut  

dengan tanda titik yg nyeri pasien rasakan (Mrandina, 2014). Skala 

nyeri ini sederhana dan mudah dimengerti, sensitif terhadap dosis. 

Angka 0 menunjukkan “tidak nyeri” dan angka 10 menunjukkan “nyeri 

hebat”. Namun, kekurangannya adalah keterbatasan pilihan kata untuk 

menggambarkan rasa nyeri, tidak memungkinkan untuk membedakan 

tingkat nyeri dengan lebih teliti dan dianggap terdapat jarak yang sama 

antar kata yang menggambarkan efek analgesik (Yudianta et al, 2015). 

 

                

               Gambar 2.12 Numeric Rating Scale 

               (Sumber : Novitasari et.al, 2015) 
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E. Konsep Nyeri Punggung Bawah 

1. Definisi  

Nyeri punggung bawah adalah nyeri yang dirasakan di daerah regio 

lumbal, dapat merupakan nyeri lokal maupun nyeri radikular atau keduanya 

(Mahadewa dan Maliawan, 2009). Menurut Sigamani (2007) nyeri adalah 

pengalaman sensori dan emosional yang tidak menyenangkan yang dapat 

disertai dengan kerusakan jaringan akut atau potensial. Faktor penyebab nyeri 

punggung bawah adalah faktor fisik yang berhubungan dengan pekerjaan 

seperti duduk, mengemudi, berdiri berjam-jam (posisi tubuh kerja yang 

statis), getaran, membawa beban (Mahadewa dan Maliawan, 2009). 

2. Etiologi nyeri punggung bawah 

        Adapun penyebab nyeri punggung bawah yaitu :  

a. Nyeri punggung bawah akibat trauma  

Gerakan yang tidak terkontrol pada punggung belakang dapat 

menyebabkan kekakuan dan spasme pada otot disekitar dan 

mengakibatkan terjadinya trauma pada punggung sehingga dapat 

menimbulkan nyeri (Idyan, 2008).  

b. Nyeri punggung bawah akibat perubahan jaringan 

Disebabkan karena adanya perubahan jaringan pada daerah yang 

mengalami sakit. Perubahan jaringan tersebut tidak hanya pada daerah 

punggung bawah, tapi terdapat di sepanjang punggung dan anggota tubuh 

lainnya (Soeharso, 1978 dalam Shocker, 2008).  

c. Nyeri punggung bawah akibat pengaruh posisi tubuh  

Posisi atau berat tubuh juga berpengaruh terutama pada posisi 

berdiri, duduk dan berjalan sehingga dapat mengakibatkan rasa nyeri pada 
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punggung bawah dan dapat menimbulkan komplikasi pada bagian tubuh 

lainnya seperti genu valgum, gebu varum, dan coxa valgum 

(Soeharso,1987 dalam Shocker, 2008). Beberapa pekerjaan yang 

mengharuskan berdiri dan duduk dengan waktu yang lama dapat 

mengakibatkan NPB (Kloch, 2006 dalam Shocker, 2008). 

3. Patofiologi Nyeri Punggung Bawah 

Pada kasus nyeri punggung bawah ini aktivasi nosireseptor 

disebabkan oleh rangsang mekanik, yaitu penggunaan otot secara 

berlebihan (overuse). Pengunaan otot yang berlebihan ini terjadi pada saat 

tubuh dipertahankan dalam posisi statik atau postur yang salah untuk 

jangka waktu yang cukup lama, mengakibatkan otot-otot di daerah 

punggung akan berkontraksi untuk mempertahankan postur tubuh yang 

normal (Ramadhani, 2010). Setiap gerakan otot yang berlebihan, 

mengangkat beban atau posisi yang kurang baik akan menimbulkan nyeri 

sekaligus akan menambah spasme otot. Akibat terjadinya spasme otot, 

akan berpengaruh pada lingkup  gerak punggung bawah sehingga 

gerakannya terbatas, terutama untuk gerakan membungkuk (fleksi) dan 

memutar (rotasi). Selanjutnya akan menyebabkan perubahan fisiologis 

pada otot-otot tersebut, yaitu berkurangnya massa otot dan penurunan 

kekuatan otot. Pada akhirnya setiap individu akan mengalami penurunan 

tingkat aktivitas fungsionalnya (Ramadhani, 2010). 

4. Gejalan nyeri punggung bawah 

Gejala nyeri punggung ada yang bersifat sementara atau menetap, 

dan lokal atau menjalar, ada juga yang bersifat dangkal dan dalam. Hal ini 
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tergantung dari penyebab dan jenis nyeri, terdapat beragai jenis nyeri 

punggung menurut (Cianflocco, 2013) : 

a. Nyeri Lokal  

Terjadi pada area tertentu di punggung bawah. Biasanya 

penyebabnya karena terkilir atau keseleo dan cedera lainnya. Nyeri ini 

biasanya menetap atau terkadang hilang timbul.  

b. Nyeri menjalar  

Nyeri ini sifatnya menjalar dan tumpul dari punggung bawah 

ketungkai. Nyeri ini bisa diikuti dengan nyeri tajam, biasanya hanya 

mengenai satu sisi tungkai. Nyeri yang menjalar biasanya menandakan 

adanya penekanan pangkal saraf, misalnya HNP, osteoarthritis atau 

stenosis tulang belakang.  

c. Referred Pain 

Nyeri ini biasanya dirasakan pada lokasi yang berbeda dari 

lokasi penyebab nyeri sebenarnya. Misalnya, pada pasien serangan 

jantung, nyeri dirasakan pada lengan kiri, nyeri jenis ini bersifat sakit 

dan dalam, sulit untuk menentukan lokasi asal nyeri.  

5. Faktor Resiko Terjadinya Nyeri Punggung Bawah 

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya keluhan pada 

kasus nyeri punggung bawah yaitu faktor internal dan eksternal. Dibawah 

ini yang termasuk faktor-faktor internal mempengaruhi terjadinya nyeri 

punggung bawah menurut (Erizal, 2013) yaitu: 

a.  Umur 

Secara teori, nyeri punggung bawah dapat dialami oleh siapa 

saja dan pada umur berapa saja. Tetapi pada kelompok usia 0-10 tahun 
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keluhan ini jarang ditemui, hal ini mungkin berhubungan dengan 

beberapa faktor etiologi tertentu yang lebih sering dijumpai pada umur 

yang lebih tua. Pada umumnya, nyeri punggung bawah menyerang 

remaja yang mempunyai kegiatan yang aktif (20-24 tahun), dan 

mencapai puncaknya pada mereka yang berusia lebih dari 40 (Secer 

et al, 2010).  

b. Riwayat Penyakit 

Penyakit yang timbul bukan karena pekerjaannya tetapi 

berhubungan dengan keluhan otot skeletal yang sudah pernah dimiliki 

oleh oekerja tersebut dari sebelum ia bekerja. Contohnya adalah 

skoliosis, yaitu kelainan bentuk tulang belakang yang dapat 

menyebabkan tekanan yang lebih besar pada saat seseorang duduk 

sehingga dapat mengakibatkan nyeri punggung bawah (Idyan, 2006). 

HNP juga merupakan penyebab tersering terjadinya NPB (Leksana, 

2013). 

c.  Indeks Masa Tubuh (IMT) 

Pada orang yang memiliki berat badan yang berlebih, risiko 

timbulnya nyeri punggung bawah lebih besar karena beban pada sendi 

penumpu berat badan akan meningkat, sehingga dapat memungkinkan 

terjadinya nyeri pada punggung bawah.  

d. Aktivitas 

Sikap tubuh yang kurang tepat merupakan penyebab nyeri 

punggung bawah yang sering tidak disadari oleh penderitanya. 

Terutama sikap tubuh yang menjadi kebiasaan sehari-hari kebiasaan 

seseorang, seperti duduk, berdiri, tidur, mengangkat beban pada posisi 
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yang salah dapat menimbulkan nyeri punggung. Mengangkat beban 

dari posisi berdiri kemudian langsung membungkuk mengambil beban 

merupakan posisi yang salah, sebaiknya beban tersebut  diangkat 

dengan posisi jongkok terlebih dahulu. Selain sikap tubuh yang tidak 

tepat seringkali menjadi kebiasaan, beberapa aktivitas berat seperti 

melakukan aktivitas dengan posisi berdiri lebih dari 1 jam dalam sehari, 

melakukan aktivitas posisi duduk yang lebih dari 2 jam dalam sehari 

dapat juga meningkatkan risiko timbulnya nyeri punggung bawah 

(Adelia, 2007). 

e. Posisi Tubuh 

Gerakan pada daerah lumbar yang bisa menyebabkan terjadinya 

nyeri punggung yaitu gerakan fleksi ke depan, rotasi, dan mengangkat 

beban yang berat. Beban yang lebih lama akan memberi tekanan pada 

fibrosis annular. Daya kompresi dari otot dan beban dapat 

meningkatkan tekanan pada intradiskus yang melebihi kekuatan 

annulus, sehingga dapat menyebabkan robeknya annulus dan gangguan 

diskus (Hillus et al, 2010).  

Sedangkan faktor eksternal (lingkungan) yang mempengaruhi 

terjadinya kelauhan pada punggung bawah meliputi : 

1) Getaran 

Ternyata getaran juga berpotensi menimbulkan keluhan nyeri 

punggung bawah ketika seseorang menghabiskan waktu lebih banyak 

di kendaraan  atau  lingkungan kerja yang memiliki hazard  getaran. 

Getaran merupakan  faktor  risiko  yang  signifikan untuk terjadinya 

nyeri punggung bawah karena getaran dapat menyebabkan kontraksi 
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otot meningkat sehingga  menyebabkan peredaran darah  tidak  lancar, 

penimbunan asam laktat meningkat dan akhirnya timbul rasa nyeri 

(Andini, 2015). 

2) Peralatan Kerja  

Dalam hal ini jika peralatan kerja yang belum sesuai akan cepat 

menimbulkan kelelahan, perasaan kurang nyaman, termasuk 

didalamnya keluhan muskuloskeletal (Grandjean, 1998). 

6. Pemeriksaan Nyeri Punggung Bawah 

a. Pemeriksaan Fisik  

1) Inspeksi :  

Gerakan aktif pasien harus dilihat, perhatikan gerakan mana 

yang membuat nyeri dan juga dilihat bentuk dari kolumna vertebralis. 

Berkurang hingga hilangnya lordosis lumbal dapat disebabkan oleh 

spasme otot paravertebral. Gerakan-gerakan yang perlu diperhatikan 

pada penderita nyeri punggung yaitu adanya keterbatasan gerak pada 

salah satu sisi atau arah.  

2) Palpasi  

Adaya nyeri didaerah punggung, bisa ditentukan dengan letak 

segmen yang menyebabkan nyeri dengan cara menekan pada ruangan 

intervertebralis menggerakkan ke kanan ke kiri prosesus spinosus 

sambil melihat respons pasien. Pada spondilolistesis yang dengan 

kondisi kronis dapat diraba adanya ketidak rataan pada palpasi di area 

yang terkena. Penekanan dengan jari jempol pada prosesus spinosus 

dilakukan untuk mencari titik nyeri di daerah punggung.  
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b. Pemeriksaan Khusus 

Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui ada kelainan yang 

berpengaruh pada kejadian nyeri punggung awah atau tidak. Berikut 

pemeriksaan khusus untuk nyeri punggung bawa :  

1) Tes Laseque 

Jika adanya ketegangan pada saraf spinal khususnya L5-S1. 

Cara melakukan tes Laseque dengan memfleksikan lutut terlebih 

dahulu, lalu di panggul hingga 90° lalu  perlahan-lahan lakukan 

ekstensi lutut dan gerakan ini akan menghasilkan nyeri pada 

tungkai pasien (tes yang positif) dan nyeri akan berkurang bila lutut 

dalam keadaan fleksi. tes ini juga dimodifikasi dengan mengangkat 

tungkai dengan lutut dalam keadaan ekstensi. Modifikasi-

modifikasi tanda laseque yang lain semua dianggap positif bila 

menyebabkan suatu nyeri radikuler.  

 

            

                   Gambar 2.13 Test laseque 
             (Sumber : Bahar dan Wuysyang, 2015) 
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2) Bragard test 

Tujuan dari test ini untuk mengidentifikasi patologi lesi pada 

spinal cord. Prosedur test sama dengan laseque test, bedanya hanya 

ditambahkan flexi cervical dan disertai dorso flexi pada ankle.  

        

              Gambar 2.14 Bragard test 
            (Sumber : Physiocare, 2014) 
 

F. Konsep Petani  

1. Definisi 

 Upaya perlindungan pada tenaga kerja terhadap bahaya-bahaya yang 

timbul merupakan kebutuhan yang sifatnya mendasar. UU No. 36 Tahun 

2009 tentang Kesehatan, menyatakan kesehatan kerja diselenggarakan agar 

setiap pekerja dapat bekerja dengan sehat tanpa membahayakan dirinya dan 

masyarakat disekitarnya. Pertanian merupakan sektor penting 

perekonomian negara terutama indonesia yang mayoritas masyarakatnya 

bekerja sebagai petani. Petani menghabiskan waktunya setiap hari dikebun, 

seperti mencangkul, memanen dan dilakukan secara terus menerus. Dalam 

melakukan pekerjaan tersebut para petani di khawatirkan bekerja dengan 

posisi yang salah seperti, membungkuk, mengangkat beban berlebih dari 

hal-hal tersebut dapat menimbulkan keluhan pada pinggang (Sitepu, 2015). 



39 
 

 


