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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Petani 

Petani adalah orang yang memiliki pekerjaan dengan bercocok tanam 

(Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005). Petani merupakan bidang pekerjaan 

yang memanfaatkan sumberdaya alam dalam sektor pertanian, baik pertanian 

kebun, ladang ataupun sawah yang dilakukan oleh manusia untuk 

menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri atau sumber energi dan 

untuk mengolah lingkungan hidup disekitar untuk memenuhi kebutuhan 

hidup dengan menggunakan peralatan tradisional dan modern (Alfarizi, 

2016). 

B. Low Back Pain  

1. Definisi low back pain 

Nyeri punggung bawah atau low back pain adalah nyeri yang 

biasanya dirasakan pada daerah punggung bawah, berupa nyeri lokal, 

nyeri radikuler maupun keduanya. Rasa nyeri biasanya dirasakan dari 

costae terbawah sampai lipatan gluteus bawah yaitu didaerah lumbosakral 

dan biasanya disertai rasa nyeri menjalar ke tungkai dan kaki (Tanjung, 

2009). Klasifikasi dari low back pain ada dua macam yaitu akut biasanya 

nyeri pada punggung bawah dirasakan kurang dari 12 minggu, sedangkan 

kronis dirasakan sekitar 3 bulan (Rogers, 2006). Penyebab low back pain 

bervariasi dari yang ringan (posisi tubuh yang salah), berat (keganasan) 

dan low back pain myogenic adalah faktor terbanyak yang sering terjadi. 

Low back pain myogenic 90% dikarenakan faktor mekanik pada struktur 

anatomi normal yang digunakan secara berlebihan atau karena trauma dan 
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deformitas yang mengakibatkan penguluran otot (strain), tendon dan 

ligament (Borenstein dan Wiesel, 2004). 

Low back pain myogenic adalah nyeri pada daerah punggung bawah 

sampai gluteus dikarenakan terulurnya otot (strain) dan atau terjadinya 

muscle imbalance (antara otot abdominal dan otot punggung). Gangguan 

ini dirasakan dengan adanya nyeri yang bersifat tumpul dan tidak 

menjalar ke tungkai. Terjadi saat melakukan aktivitas sekari-hari yang 

dilakukan secara berlebihan, seperti mengangkat beban dengan cara yang 

salah, duduk lama dan berdiri lama dengan posisi yang tidak benar 

(Magee, 2013). Penderita low back pain myogenic akan mengalami 

penurunan aktivitas fungsional karena nyeri yang dapat mengakibatkan 

tegangnya otot-otot pada punggung bawah (Paliyama, 2003). Sebagian 

besar low back pain myogenic dapat sembuh dengan sendirinya, 90% 

akan kembali pulih dalam waktu 2 bulan dan 10% akan mengalami nyeri 

dalam waktu beberapa bulan bahkan sampai bertahun-tahun (Paramita, 

2014).  

2. Etiologi low back pain  

Faktor-faktor yang menyebabkan low back pain diklasifikasikan 

menjadi 2 kategori (Borenstein dan Wiesel 2004 dalam Paramita 2014) : 

a. Faktor mekanik statis 

Peningkatan sudut antara segmen vertebrae L5 dan S1 

normalnya 30°-34°. Postur tubuh yang dapat meningkatkan kurva 

lordotik lumbal dalam waktu yang lama sehingga dapat menyebabkan 

pergeseran titik pusat berat badan (center of gravity) yang normalnya 

berada digaris tengah sekitar 2,5 cm didepan segmen vertebrae S2. 
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Peregangan yang terjadi pada ligament dan kontraksi berlebih pada 

otot-otot yang berusaha untuk mempertahankan postur tubuh agar 

tetap dalam posisi normal, adanya peningkatan sudut lumbosakral dan 

terjadinya pergeseran center of gravity, hal ini dapat menimbulkan 

sprain atau strain pada otot sekitar punggung bawah yang 

menimbulkan nyeri (Pandono, 2008). Faktor yang menybabkan low 

back pain  statis yaitu : 1) Bergesernya pusat berat badan kedepan, 

dikarenakan oleh kebiasaan posisi tubuh yang tidak benar, obesitas, 

kehamilan, pemendekan tendon achiles dan kelemahan otot-otot 

dinding perut serta kelainan atau pemendekan otot punggung, 2) 

Pergeseran titik pusat berat badan yang bergeser kesamping. 

b. Faktor mekanin dinamik 

Gerakan pada punggung bawah dapat menyebabkan stress atau 

beban mekanik abnormal pada struktur jaringan ligament atau otot. 

Kelainan ritme lumbal pelvis karena fungsinya yang tidak sempurna 

dapat menyebabkan nyeri pada punggung bawah. Gerakan kombinasi 

terutama fleksi dan rotasi yang berulang dengan adanya pembebanan 

menyebabkan potensi terjadinya nyeri pada punggung bawah 

(Pandono, 2008). 

Andini (2015) Faktor penyebab terjadinya low back pain adalah : 

1. Usia 

Departemen Kesehatan (2009) menyatakan bahwa rentang 

usia dibagi menjadi 3 yaitu 1) Dewasa awal dengan kisaran usia 26 – 

35 tahun 2) Dewasa akhir dengan kisaran usia 36 – 45 tahun 3) 

Lansia akhir kisaran usia 46 – 55 tahun. 
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Degenerasi tulang akan meningkat siring dengan 

meningkatnya usia, keadaan ini biasanya dimulai saat seseorang 

berusia 30 tahun berpotensi terjadinya kerusakan jaringan menjadi 

jaringan parut dan pengurangan cairan akibat degenerasi, hal ini 

menyebabkan stabilisasi pada tulang dan otot menjadi berkurang. 

Semakin tua seseorang maka semakin tinggi resiko orang tersebut 

mengalami penurunan elastisitas pada tulang sehingga memicu 

terjadinya low back pain. 

2. Jenis Kelamin 

Angka kejadian Ilow back pain lebih banyak terjadi pada 

wanita daripada laki-laki, hal ini terjadi secara fisiologis karena 

kemampuan otot wanita lebih lemah daripada laki-laki. 

3. Masa Kerja  

Faktor yang berkaitan dengan lama kerja seseorang disuatu 

tempat. Semakin lama waktu bekerja atau semakin lama seseorang 

terpajan dengan faktor resiko maka semakin besar pula resiko low 

back pain. Keluhan lebih dialami oleh pekerja yang memiliki masa 

kerja kurang dari 5 tahun. 

4. Lama Kerja 

Lama kerja atau durasi adalah jumlah waktu seseorang 

terpajan oleh faktor resiko. Durasi singkat kurang dari 1 jam perhari, 

sedang 1 – 2 jam perhari dan durasi lama lebih dari 2 jam perhari. 

Resiko fisiologis biasanya berkaitan dengan gerakan yang berulang-

ulang sehingga akan terjadi kelelahan otot. Saat berkontraksi otot 

membutuhkan oksigen, jika gerakan berulang-ulang dari otot terlalu 
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cepat maka oksigen belum sampai ke jaringan dan menyebabkan 

kelelahan otot. 

5. Riwayat Penyakit  

Berkaitan dengan riwayat trauma. Orang yang mempunyai 

riwayat penyakit spondylolisthesis akan lebih meningkatkan resiko 

low back pain pada pekerjaan yang berat, namun kondisi ini sangat 

jarang. Riwayat trauma pada tulang belakang juga akan 

meningkatkan resiko low back pain karena akan merusak struktur 

tulang belakang dan mengakibatkan nyeri yang terus-menerus 

dirasakan. Low back pain dapat disebabkan juga oleh kanker, tumor 

atau batu ginjal. 

Secara umum low back pain terjadi karena otot, tulang dan saraf. 

Nyeri yang dirasakan karena kondisi patologis pada organ dalam perut, 

dada dan panggul. Orang hamil juga berpotensi untuk terkena low back 

pain karena terjadi penguluran ligament stabilisator pada punggung 

bawah (Arya, 2014). Low back pain yang sulit diidentifikasi 

penyebabnya biasanya dikarenakan overweight, kehamilan, postur yang 

tidak benar saat berdiri dan duduk atau kondisi statis yang lama 

(Almoalim, et al, 2014). 

3. Klasifikasi low back pain  

Marjono, 2005 (dalam Zebua 2015) menyatakan klasifikasi dari low 

back pain adalah sebagai berikut : a. Low back pain mekanik, terdiri dari : 

1) Akut merupakan nyeri berat pada punggung bawah yang dirasakan 

kurang dari 6  bulan. Biasanya keadaan akan kembali setelah beberapa 

minggu. 2) Subakut jika nyeri pada punggung bawah bertahan dalam 6-12 
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minggu 3) Kronik adalah rasa tidak enak pada punggung bawah yang 

dirasakan dari waktu ke waktu dan bertahan lebih dari 12 minggu. b. Low 

back pain organik terdiri dari : 1) Osteogenik yaitu low back pain yang 

disebabkan karena radang atau infeksi, trauma yang mengakibatkan 

fraktur, keganasan yang bersifat primer ataupun sekunder, konginetal dan 

metabolik 2) Diskogenik disebabkan oleh spondilosis, hernia nucleus 

pulposus (HNP) dan spondilitis ankilosa 3) Neurogenik disebabkan 

patologik pada saraf 4) Myogenic disebabkan karena ketegangan, spasme 

dan defisiensi otot. 

4. Gejala low back pain  

Gejala dari low back pain myogenic tidak ada tanda-tanda dari 

gangguan neurologis, lingkup gerak sendi terbatas, otot-otot punggung 

bawah mengalami tenderness, nyeri difusi (setempat) sepanjang 

punggung bawah, waktu terjadinya secara bertahap (Muhith dan Yasma, 

2014). 

5. Patofisiologi low back pain 

Keluhan utama dari penyakit low back pain myogenic adalah spasme, 

nyeri dan keterbatasan fungsional yang berkaitan dengan mobilitas 

lumbal. Nyeri adalah pengalaman sensori yang tidak menyenangkan 

karena kerusakan jaringan pada tubuh (Meliana dan Pinzon 2004, dalam 

Pramita 2014). Menurut Tan (2006) nyeri terjadi jika saraf sensori perifer 

dipicu oleh rangsangan mekanik, kimiawi ataupun thermal maka impuls 

nyeri akan dihantarkan ke serabut-serabut saraf afferent cabang spinal. 

Impuls dari medula spinalis akan diteruskan traktus spinotalamikus 

kolateral ke otak, kemudian otak merespon dengan pengeluaran 
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endhorpin untuk menghambat nyeri. Impuls nyeri yang sudah mencapai 

medula spinalis dapat mengakibatkan terjadinya spasme pada otot dan 

vasokontriksi  yang terjadi karena respon dari reflek spinal segmental. 

Spasme otot yang berlangsung lama akan membuat otot cenderung 

menjadi tightness, keadaan ini akan terjadi pada otot-otot erector spine 

dan akan memperberat nyeri karena terjadinya ischemic dan 

menyebabkan aligment spine menjadi abnormal sehingga menimbulkan 

beban stress atau kompresi yang besar pada diskus invertebralis (Riana, 

2017). Spasme otot yang terjadi dan menimbulkan keterbatasan adalah 

salah satu mekanisme untuk mencegah kerusakan yang lebih parah, hal 

ini dapat menyebabkan ischemic dan munculnya trigger point yang 

merupakan salah satu kondisi dari nyeri. Sensasi nyeri ini yang 

berkembang bisa menyebabkan gangguan fungsional tubuh dan disabilitas 

(Puentedura dan Flynn, 2016). 

Mediator inflamasi akan meningkat saat terjadi penggunaan otot 

secara berlebihan, hal ini akan membuat otot menjadi lebih sensitif. 

Stimulasi yang seharusnya tidak menimbulkan nyeri dapat menimbulkan 

terjadinya nyeri, setiap gerakan diotot dapat menimbulkan nyeri dan 

menambah spasme otot. Ketidak seimbangan otot paravertebrae dan otot 

abdominal adalah akibat adanya spasme otot, maka akan membatasi 

gerakan fleksi dan rotasi sehingga terjadi penurunan aktivitas fungsional 

yang membuat penderita takut mengunakan otot-otot punggungnya untuk 

melakukan gerakan lumbal dan menyebabkan perubahan fisiologi pada 

otot dengan berkurangnya masa otot dan penurunan kekuatan otot (Hills 

2006, dalam Pramita 2014). 
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Nyeri pada punggung bawah juga dapat disebabkan karena postur 

hiperekstensi karena saat posisi seperti itu dapat terjadi pembebanan pada 

bagian posterior tulang belakang terutama permukaan processus 

articularis pada tulang vertebrae. Pembebanan ini dapat menyebabkan 

stress contact yang berlebihan antara kedua permukaan sendi dan 

meningkatkan gaya friksi  pada setiap gerakan atrokinematik lumbal. 

Hiperextention syndrome terjadi saat sarat sensori perifer pada facet joint 

merespon pembebanan dan menghasilkan nyeri. Posisi ini mempengaruhi 

kontraksi berlebihan pada otot ekstensor punggung bawah sehingga 

menyebabkan stress yang akan menyebabkan sensasi nyeri (Muttaqin, 

2011).  

C. Anatomi Tulang Belakang 

1. Tulang Vertebrae 

Rangka atau tulang pada tubuh manusia termasuk salah satu alat gerak 

pasif karena tulang dapat bergerak apabila digerakkan oleh otot. 

Hubungan antar tulang yang satu dengan tulang lainnya dihubungkan oleh 

sendi (Hansen et al, 2007). Tulang punggung adalah tulang tak beraturan 

yang membentuk punggung. Terdapat 33 tulang punggung pada manusia, 

bagian paling atas merupakan 7 tulang cervical (leher), 12 tulang thorax 

(dada), 5 tulang lumbal, 5 diantaranya bergabung membentuk bagian 

sacral dan 4 tulang terakhir membentuk tulang coccygeus (ekor). 

Menurut Harsono, 2001 (dalam Sari, 2013) menyatakan bahwa tulang 

vertebrae mempunyai tiga fungsi yaitu  fungsi statik untuk menjaga 

beban dan postur tubuh, fungsi dinamis atau pergerakan untuk sendi, facet 
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dan diskus invertebralis, fungsi protektif terhadap medula spinalis dan 

akar saraf tepi atau nervus spinalis. 

Columna vertebralis adalah penyusun dari rangka axial yang paling 

utama, tersusun dari 26 tulang masing-masing disebut vertebrae dan 

dibagi menjadi 5 regio, rata-rata tingginya adalah 72-75 cm pada oranf 

dewasa, dimana seperempatnya adalah bantalan antar tulang vertebrae 

yang biasa disebut diskus invertebralis (DIV). Angulus lumbosacral 

adalah sudut yang terbentuk diantara bagian paling bawah dari vertebrae 

lumbalis dengan tulang sacral. Selain dihubungkan dengan diskus 

vertebrae juga dihubungkan oleh persendian synovial yang 

memungkinkan fleksibilitas tulang punggung (Seeley 2003, dalam Zebua 

2015). Jika dari samping columna vertebralis ada 4 kurva (lengkungan) 

yaitu lengkungan vertical didaerah leher melengkung kedepan, bagian 

thoracal melengkung ke belakang, bagian lumbal melengkung kedepan 

dan daerah pelvis melengkung kebelakang. Vertebrae akan membentuk 

gerakan sendi yang terbatas yaitu fleksi, ekstensi, lateral fleksi dextra, 

lateral fleksi sinistra, rotasi dan sirkumduksi (Putri, 2017). 

 
Gambar 2.1 Tulang vertebrae 

(Sumber : Puzt dan Pabst, 2008) 
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Stabilisasi vertebrae tersusun oleh dua komponen, yaitu komponen 

tulang dan komponen jaringan lunak yang membentuk satu struktur 

dengan tiga tiang atau kolom, yang pertama terdiri dari korpus dan diskus 

invertebralis yang berada dikolom depan, yang kedua dan ketiga 

rangkaian sendi invertebralis lateralis yang berada dikolom kanan dan 

kiri. Struktur utama penopang untuk menahan stress dari kompresi adalah 

kolom anterior yang terdiri dari vertebrae, diskus invertebralis, 

ligamentum longitudenal anterior dan ligamentum longitudinal posterior. 

Pengontrol semua gerakan tulang belakang dan tempat menempelnya otot 

punggung yang terdiri dari neural arch, facet joint, body projecions, 

ligament dan otot punggung adalah fungsi dari kolom posterior (Harison 

dalam Zebua 2015). 

 
Gambar 2.2 Komponen Penyusun Stabilisasi Tulang Belakang 

(Sumber : Zebua 2015) 

Diskus invertebralis adalah struktur penting vertebrae untuk 

stabilisasi yang tersusun dari tulang-tulang, sendi dan bantalan 

fibrocartilage. Penyangga beban dan peredam kejut adalah fungsinya. 

Diskus terbentuk dari annulus fibrosus yang merupakan anyaman serat-

serat fibroelastik dan sensitif terhadap penguluran otot saat rotasi 
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daripada komprsi dan tension. Anulus fibrosus mampu menahan beban 

kompresi dan untuk mentransmisikan beberapa gaya ke annulus dan 

sebagai shock absorbe karena memiliki kandungan cairan yang sangat 

tinggi (Zhou, et al 2014). 

 
Gambar 2.3 Annulus fibrosus 

(Sumber : Zhou 2014) 

Diskus terdiri dari lapisan-lapisan kartilago yang konsentrik menutupi 

kavitas sentral dan mengandung protein mineral. Diakus dapat menahan 

beban karena tekanan osmotik positif air yang selalu memasuki diskus. 

Nucleus pulposus berfungsi untuk mengurangi tekanan pada diskus  dan 

sebagai swifel joint atau sendi yang bisa berputar. Sifat dari diskus 

invertebralis adalah viscoelastik, jika ada pembebanan diskus  akan 

berubah bentuk dan jika beban dihilangkan maka diskus akan kembali ke 

posisi semula (Moore, et al 2012). 

 
Gambar 2.4 Invertebral Disc 

(Sumber : Moore, et al 2012) 
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Processus transversus adalah struktur lain yang berperan penting 

dalam stabilisasi, menjadi titik dimana ligament dan otot memulai 

gerakan pada vertebrae, sebagai stabilisasi ligament dengan memandu 

gerakan segmental, serta menjaga stabilisasi intrinsik vertebrae dengan 

membatasi gerakan yang berlebihan. Menjaga agar gerakan tidak 

berlebihan dan tidak menimbulkan tergelincirnya gerakan akibat struktur 

vertebrae adalah fungsi ligament pada vertebrae. Sistem utama ligament 

pada vertebrae dibagi menjadi dua, yaitu intrasegmental yang terdiri dari 

ligament flavum yang berfungsi memelihara kebutuhan permukaan atas 

kanalis vertebralis, ligament interspinosus yang berperan dalam 

mencegah terpisahnya 2 vertebrae, ligament intraversus, serta facet joint 

yang bersama-sama menjadi kendali pada vertebrae. Intersegmental 

ligament longitudinal anterior-posterior dan ligament supraspinosus 

(Snell, 2011). 

2. Ligament pada vertebrae 

Ligament utama pendukung vertebrae lumbal adalah ligament 

longitudinal anterior, ligament longitudinal posterior, sacrotuberous 

ligament, iliolumbar ligament dan flavum ligament. Mencegah pergerakan 

sacral, mengontrol rotasi posterior innominate dan perlekatan otot 

gluteus maximus adalah fungsi dari sacrotuberous ligament. Iliolumbar 

ligament berfungsi meminimalkan putaran pada lumbosacral junction dan 

menahan pergeseran kedepan dari L5 pada sacrum. Flavum ligament 

berfungsi mencegah fleksi (Mc murray, 2011). Ligament longitudinal 

anterior adalah ligament dengan struktur fibrosa yang lebar dan kuat, 

berfungsi sebagai stabilisator saat gerakan ekstensi lumbal. Ligament 
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yang membentuk batas anterior kanalis spinalis adalah ligament 

longitudinal posterior berfungsi sebagai stabilisator gerakan fleksi lumbal 

(Wingender, 2009). 

 
Gambar 2.5 Ligament pada vertebrae 

(Sumber : Pearson 2013) 

3. Otot-otot Pada Vertebrae 

Tabel 2.1 Otot-otot pada perut dan punggung 

(Sumber : More dan Daley, 2013) 

No. Muscle Origo Insertio Function 

1. Ilio costalis 

thoracalis 

Processus 

pars medial 

lumbal 

facies 

lumbal 

kaciecs 

superior 

angulus 

costae 7-12  

Margin superior 

angulus 1-6 

Ekstensi 

vertebrae 

2. Rectus 

abdominis 

Lig 

symphisis 

pubis dan 

crista iliaca 

Costa cartilago 5-7 

dan  processus 

xyphoideus 

Flexi 

vertebrae 

3. Psoas major Processus 

vertebrae 

lumbal 1-5 

dan 

vertebrae 

thoracalis 

Leser trochanter of 

femur 

Flexi dan 

rotasi hip 

4. Multifidus Processus 

transversus 

and 

vertebrae 

Processus spinosus 

ke 2 and vertebrae 

lumbalis 5 

Ekstensi 

and lateral 

rotasi 
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thoracalis 

5. Semispinalis 

thoracis 

Processus 

spinosus and 

vertebrae 

thoracalis 

11-12 

Processus 

vertebrae 5-7 

Ekstensi 

vertebrae 

6. Longisimus 

thoracis 

Processus 

lumbalis and 

tacia 

Ujung processus 

transversus 

vertebrae 

thoracalis 

Ekstensi 

vertebrae 

7. Semispinalis 

thoracis 

Processus 

spinosus and 

vertebrae 

thoracalis 

11-12 

Processus spinosus 

vertebrae 5-7 

Ekstensi 

vertebrae 

8. Ilio costalis 

lumborum 

Sacrum and 

crista iliaca 

processus 

spinosus 

vertebrae 

11-12 

Costae inferior 6-7 Ekstensi 

vertebrae 

9. Longisimus 

thoracis 

Processus 

transversus 

vertebrae 

lumbalis and 

facia 

didekatnya  

Ujung processus 

transversus 

vertebrae 

thoracalis and 

costae 7-12 

Ekstensi 

vertebrae 

10. Obliqus 

externus 

abdominis 

Pais antero 

inferior 

costae 5-12 

Crista iliaca 

inguinal ligament 

and linea alba 

Flexi trunk 

and lateral 

fleksi 

11. Obliqus 

externus 

abdominis 

Crista iliaca 

anterior, 

fascia 

thoraco 

lumbalisdan 

inguinal 

ligament 

Margin inferior 

costae 7-12 linea 

alba 

Processus 

xyphoideus 

Flexi trunk 

and lateral 

flexi colum 

vertebrae 

lateral  

rotasi 

12. Quadratus 

Lumborum 

Crista iliaca 

and ligament 

iliolumbalis 

Costa 12 and 

processus 

transversus L1-4 

Hipereksten

si lumbal, 

latreal flexi 

trunk, 

ipsilateral 

elevasi hip 

13. Rotatores 

Longus and 

brevis 

Processus 

transversus 

1 segment 

vertebrae 

Processus spinosus 

segmen 2 vertebrae 

(longus) and 

processus spinosus 

seluruh ligament 

vertebrae (brevis) 

Ekstensi 

vertebrae 

and rotasi  
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Gambar 2.6 Low back muscle 

(Sumber : Pearson 2009) 

 
Gambar 2.7 Otot Abdomen 

(Sumber : Knudsen 2010) 

D. Anatomi Fascia 

Fascia merupakan tipe jaringan yang membungkus tendon, ligament 

dan jaringan parut. Fascia terdapat diseluruh tubuh, sebagai perantara dari 

semua sistem yang ada pada tubuh dan memberikan bentuk untuk sistem 

tubuh seperti sistem sirkulasi darah, sistem saraf dan sistem limfatik. Fascia 

berfungsi untuk dapat membentuk dan menunjang bagian tubuh dan menahan 

agar tetap berada pada tempatnya, memberikan lubrikasi (pelumas) sehingga 

otot akan bebas bergerak tanpa menimbulkan suatu gesekan yang bisa 

menyebabkan adanya injury pada otot (Clay, 2008). 

Fascia dapat dibagi menjadi 3 bagian yaitu fascia superficialis, fascia 

profunda (deep), dan deepest fascia. Fascia superficialis merupakan lapisan 

jaringan ikat longgar yang terletak pada lapisan bawah dermis kulit dan 
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kadang disebut sebagai jaringan subkutan. Fascia ini berfungsi sebagai jalur 

untuk saraf dan darah menuju otot rangka dan berbagai jaringan adiposa. 

Fascia superficialis 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. 

Deep fascia adalah lapisan fibrosa pada jaringan ikat yang ditemukan di 

bawah superficialis fascia. Deep fascia berfungsi sebagai jalur untuk saraf 

dan pembuluh darah dan sebagai tempat untuk mengembangkan otot dan 

struktur internal lainnya. Deepest fascia dikenal sebagai dural tube yang 

mengelilingi dan melindungi otak dan sumsum tulang belakang (Lindsay dan 

Robertson, 2008).  

Berdasarkan tempat ditemukannya fascia di dalam otot, maka fascia 

dibagi menjadi 3 yaitu Epimysium, Perymisium dan Endomysium. Ketiga 

lapisan tersebut merupakan 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 serat otot. 

E. Biomekanik 

Gerakan yang terdapat di vertebrae lumbal mengambil titik pusat 

pada lumbosacral adalah fleksi, ekstensi, rotasi dan latero fleksi (Kapandji, 

2010). 

1. Flexi Lumbal  

Gerakan ini berada pada bidang sagital dengan axis gerakan frontal. 

Sudut normal gerakan flexi lumbal adalah sekitar 60°. Gerakan ini 
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dilakukan oleh otot fleksor yaitu otot rectus abdominis dibantu oleh otot-

otot ekstensor spine. 

 
Gambar 2.8 Flexi lumbal 

(Sumber : Kepandji, 2010) 

2. Ekstensi lumbal   

Gerakan ekstensi lumbal menempati bidang sagital dengan axis 

frontal. Sudut normal ekstensi  lumbal sekitar 35°. Gerakan ini dilakukan 

oleh otot spinalis dorsi, otot longissimus dorsi dan iliocostalis lumborum. 

 
Gambar 2.9 Ekstensi lumbal 

(Sumber : Kepandji, 2010) 
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3. Rotasi  

Gerakan rotasi berada pada bidang horizontal dengan axis melalui 

processus spinosus dan gerakan ini berada pada sudut normal sekitar 45°. 

Otot penggerak utama dari gerakan rotasi adalah otot iliocostalis 

lumborum untuk rotasi ipsi lateral dan kontra lateral, jika gerakan ini 

berkontraksi kearah yang berlawanan oleh otot obliqua externus 

abdominis. Gerakan ini dibatasi oleh  rotasi  samping yang berlawanan 

dan ligament interspinosus. 

4. Lateral Flexi 

Gerakan lateral flexi berada pada bidang frontal dan sudut normal 

yang dibentuk oleh bidang ini sekitar 30°. Otot penggerak dari gerakan ini 

adalah obliqus internus dan rectus abdominis. 

 
Gambar 2.10 Rotasi dan lateral flexi 

(Sumber : Kepandji, 2010) 

F. Pemeriksaan Low Back Pain  

Pemeriksaan spesifik fisioterapi untuk low back pain myogenic ada 

berbagai macam, yaitu : 
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1. Palpasi 

Palpasi dilakukan secara halus dan diraba terlebih dahulu pada daerah 

yang nyerinya terasa ringan. Apakah ada nyeri tekan pada tulang 

belakangan atau spasme pada otot erector spine (Harsono, 2007). 

2. Laseque test (straight leg raising test) 

Tes ini dilakukan untuk merenggangkan saraf sciatic di L4-L5 atau 

L5-S1 (Gross, 2009). Tes ini dilakukan dengan cara pasif, pasien tidur 

terlentang dengan tungkai lurus, hip medial rotasi dan adduksi, lutut 

ekstensi, lalu terapis mem flexi kan tungkai antara 35° - 70° sampai pasien 

mengeluhkan nyeri atau kaku pada bagian posterior paha (Magee, 2006). 

Hasil positif jika timbul nyeri disepanjang perjalanan saraf ischiadicus, 

namun jika pada low back pain myogenic akan ditemui hasil negatif 

karena tidak ada keterlibatan radik vertebrae (Tjokorda, 2009). 

 
Gambar 2.11 Laseque test 

(Sumber : Tjokorda, 2009) 

3. Bragard Test  

Cara melakukan tes ini sama dengan tes laseque hanya saat 

mengangkat tungkai disertai dengan dorsi flexi kaki dan untuk hasilnya 

sama dengan laseque,  namun jika pada low back pain myogenic akan 

ditemui hasil negatif karena tidak ada keterlibatan radik vertebrae 

(Tjokorda, 2009) 
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Gambar 2.12 Bragard test 

(Sumber : Tjokorda, 2009) 

4. Patrick Test 

Cara melakukan tes ini yaitu gerakkan pasien kearah flexi-abduksi-

ekstensi sendi panggul. Positif jika pada gerakan diluar kemauan pasien, 

sering disertai dengan rasa nyeri. Positif pada penyakit sendi panggul, 

negatif pada ischialgia. 

 
Gambar 2.13 Patrick test 

(Sumber : Utami, 2012) 

G. Nyeri 

1. Definisi Nyeri 

Nyeri adalah sensasi yang tidak menyenangkan saat mengalami 

cedera atau kerusakan pada tubuh, biasanya terasa panas, gemetar, 

kesemutan, seperti terbakar, tertusuk atau tertikam. Nyeri akan menjadi 

masalah saat mengganggu aktivitas fungsional, hal ini bisa terjadi karena 
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nyeri berlangsung dalam waktu yang lama dan menjadi kronik. Nyeri 

dibagi menjadi dua yaitu 1) Nyeri akut yang terjadi dalam waktu singkat 

2) Kronis adalah nyeri yang terjadi lebih dari 2 bulan (Bull, et al 2007). 

Menurut The International For Study Of Pain (IASP) Nyeri adalah 

pengalaman emosional dan sensorik yang tidak nyaman, berkaitan dengan 

kerusakan jaringan dan berpotensi terjadinya kerusakan jaringan atau 

menggambarkan adanya kerusakan pada jaringan (Dougherty, 2011). 

Nyeri low back pain adalah nyeri yang dirasakan pada daerah lokal 

punggung bawah, biasanya dirasakan pada costae dan lipatan gluteus 

bagian bawah pada lumbosacral dengan disertai nyeri ke tungkai dan kaki 

(Mahadewa dan Maliawan, 2009). Gejala dari nyeri punggung bawah 

sering digambarkan tumpul, nyeri mendalam, rasa kaku, menetap dan 

menjalar ke bagian pantat, tungkai dan kaki. Nyeri sering muncul ketika 

otot dan ligament mengalami penguluran seperti saat mengangkat beban 

(Maizura, 2015). 

Gangguan muskuloskeletal yang menyebabkan nyeri seperti kondisi 

myogenic dikarenakan struktur anatomi normal yang digunakan secara 

berlebihan atau karena trauma yang menyebabkan stress atau penguluran 

otot, tendon dan ligament. Kelainan muskuloskeletal tanpa disertai dengan 

gangguan neurologis adalah ciri dari nyeri myogenic, biasanya karena 

aktifitas yang dilakukan dengan posisi yang tidak benar dan secara 

berlebihan. Keterbatasan gerak pada sendi dapat terjadi karena pasien 

menghindari gerakan-gerakan pada sendi yang disebabkan oleh nyeri 

tekan pada daerah yang mengalami gangguan myogenic dan ketegangan 

karena spasme otot (Vohra, et al 2014). Duduk dan berdiri atau 
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mempertahankan posisi statis dalam waktu lebih dari dua jam selama 

terus-menerus dapat mengakibatkan permasalahan pada otot-otot disekitar 

regio lumbal. Spasme, pemendekan otot, muscle imbalance dan 

hipersensitif otot dapat menyebabkan nyeri myogenic (Belague, 2012). 

2. Mekanisme Nyeri 

Ada beberapa teori yang menjelaskan tentang bagaimana reseptor 

nyeri dapat menghasilkan rangsangan nyeri. Teori yang dianggap paling 

relevan adalah teori gate control (Tamsuri, 2007). 

Impuls nyeri dapat diatur atau dihambat oleh mekanisme pertahanan 

yang ada di sepanjang sistem saraf pusat. Respon nyeri diteruskan jika 

gerbang terbuka dan respon nyeri dihambat jika gerbang tertutup. 

Pengatur gerbang dalam melakukan aktivitas untuk membuka dan 

menutup adalah aktivitas keseimbangan dari neuron sensori, serabut 

kontrol desenden dan otak. Neuron delta A dan C melepaskan substansi C 

dan melepaskan substansi P untuk mentransmisi impuls melalui 

mekanisme pertahanan. Mekanoreseptor, neuron beta A yang lebih tebal 

dan lebih cepat melepaskan neurotransmitter penghambat, apabila yang 

masuk lebih dominan berasal dari serabut beta A maka akan menutup 

mekanisme pertahanan dan jika pesan yang masuk lebih dominan berasal 

dari serabut delta A dan C maka seseorang akan meraskan sensasi nyeri 

(Potter, 2005). 

Keluhan utama dari penyakit low back pain myogenic adalah spasme, 

nyeri dan keterbatasan fungsional yang berkaitan dengan mobilitas 

lumbal (Pramita, 2014).  
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3. Pengukuran Nyeri 

Pengukuran nyeri yang digunakan peneliti sebelum pemberian 

intervensi dan sesudah intervensi menggunakan numerical rating scale 

(NRS). NRS adalah alat ukur yang efisien untuk mengukur intensitas 

nyeri yang dirasakan dan meliputi garis horizontal dan menggunakan 

patokan dalam bentuk angka daro 0 – 10. Ada beberapa keuntungan yang 

bisa didapatkan dari pengukuran NRS ini yaitu, metode pengukuran nyeri 

yang mudah untuk dibuat dan murah karena dapat dibuat sendiri oleh 

peneliti. 

 
Gambar 2.14 Numerical rating scale 

(Sumber : Herr, 2009) 

Keterangan : 

 

0 : Tidak ada nyeri 

1 – 3    : Nyeri ringan 

4 – 6    : Nyeri sedang 

7 – 9   : Nyeri berat terkontrol 

10      : Nyeri berat tidak terkontrol  

Cara pengukuran dari numerical rating scale adalah responden 

diberikan alat ukur ini dan diperintahkan untuk menunjuk dimanakah 

rasa nyeri jika dilambangkan dengan angka dan klasifikasi seperti 

diatas. 
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H. Latihan  

1. Myofascial release 

a. Definisi 

Myofascial release adalah terapi pada jaringan lunak yang 

bertujuan untuk mengurangi nyeri dan meningkatkan mobilitas pada 

seseorang yang menderita penyakit kronis dengan memberikan 

tekanan dan pembebasan fascia (Nitsure dan Welling, 2014). Menurut 

Werenski (2011) penerapan myofascial release bisa menjadi terapi 

yang efektif pada kasus nyeri myofascial pain,  teknik ini berupa 

kontrol yang berfokus pada tekanan. Tujuan dari terapi ini adalah 

untuk meregangkan struktur dari myofascia dan otot untuk 

melepaskan adhesion, mengurangi nyeri dengan gate contro, 

memulihkan kualitas dari fascia dan cairan, mobilitas jaringan dan 

fungsi sendi. 

b. Indikasi dan Kontra indikasi dari myofascial release 

Indikasi dilakukannya myofascial release adalah adanya 

adhesi, sprain, strain, fibromyalgia, myofascial pain, neck pain, low 

back pain dan ketegangan otot. Kontraindikasi dilakukannya teknik 

ini adalah peradangan akut, riwayat penyakit diseksi arteri, 

hypermobility sendi, keganasan, osteomyelitis, osteoporosis vertebrae, 

rheumatoid arthritis, oedeme berat dan sprain atau strain akut (Riggs 

dan Grant, 2009). 

c. Mekanisme myofascial release dalam penurunan nyeri 

Myofascial release dapat mengurangi nyeri muskuloskeletal 

dengan gate contro theory. Rangsangan atau stimulus akan 
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mengaktivasi saraf berpenampang tebal, dimana saraf berpenampang 

tebal akan berjalan menuju spinal dibagian PHC yang berada 

disubtansia galatinosa, ketika ada rangsangan maka substania 

galatinosa ini akan aktif sehingga gate akan tertutup jika gate tertutup 

maka transmition sel tidak akan aktif sehingga rangsangan nyeri tidak 

akan sampai ke otak (Werenski, 2011). 

Myofascial release membantu melepaskan perlengketan 

jaringan dan akan terjadi aktivitas dari parasimpatik yang membuat 

aliran darah diarea tersebut menjadi lancar sehingga akan 

menimbulkan efek sedative yang membuat rasa nyeri berkurang atau 

bahkan hilang (Manuel, et al 2008). Menurut Fryer et al (2005) 

menyatakan bahwa secara fisiologis adanya pelepasan biokimia dari 

tubuh seperti histamin dan serotonin akan menyebabkan vasodilatasi. 

d. Teknik myofascial release 

Riggs dan Grant (2008) menyatakan ada beberapa teknik 

myofascial release, yaitu : 

1) Direct technique  

Teknik ini disebut dengan penekanan pada deep tissu. 

Pendekatan yang lebih menimbulkan nyeri karena penekanan 

langsung pada area yang mengalami nyeri. Meskipun pasien akan 

merasa tidak nyaman tetapi penekanan dilakukan dengan lembut 

dan lambat. 

2) Indirect technique 

Teknik yang dilakukan dengan tekanan lembut dan 

peregangan didaerah yang mengalami nyeri. Tekanan stabil 
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kearah fascia yang dirasakan untuk memungkinkan kemudahan 

pada gerakan. Terapis melakukan peregangan sampai beberapa 

menit.   

3) Combinated direct and indirect technique 

Kombinasi antara 2 teknik diatas, yaitu penekanan langsung 

pada area yang mengalami nyeri, tekanan lembut dan peregangan 

didaerah yang mengalami nyeri. 

e. Gerakan myofascial release 

1) Peneliti memposisikan responden senyaman mungkin sebelum 

melakukan proses treatment. Posisi yang disarankan adalah tidur 

tengkurap diatas bed. 

2) Responden disarankan untuk membuka baju 

3) Kedua tangan terapis diletakkan diatas otot trapezius lalu 

didorong kearah sacrum dengan penekanan yang dilakukan secara 

lambat. 

4) Proses ini dilakukan selama 10 menit 

 
 

Gambar 2.15 Myofascial release  

(Sumber : Akuthota, 2008) 
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Gambar 2.16 myofascial release  

(Sumber : Akuthota, 2008) 

2. Core stability exercise 

a. Definisi 

Core stability exercise adalah latihan untuk meningkatkan 

kemampuan neuromuscular dalam melindungi tulang belakan dari 

cidera. Peningkatan kontrol pada lumbopelvic adalah tujuan dari 

latihan ini. Lumbopelvic dapat ditingkatkan dengan dua cara yaitu : 1) 

Meningkatkan koordinasi dan kontrol dari otot-otot lumbopelvic 2) 

Meningkatkan kekuatan otot-otot lumbopelvic. Core stability exercise 

didasarkan pada stabilisasi tulang belakang tergantung pada kontribusi 

otot, dengan kata lain untuk mempertahankan posisi tulang belakang 

diperlukan aktivitas otot (Lawrence, 2013).  

Core stability exercise berfokus pada latihan ulang pada deep 

muscle (transfer abdominis dan multifidus) dan mengintegrasi 

aktivitas deep muscle dan global muscle pada tugasnya. Koordinasi 

deep muscle sangat penting dalam gerak segmen invertebrae dari 

tulang belakang dan pelvic, meskipun otot tersebut tidak berperan 

penting pada tulang belakang namun sangat penting untuk 

menstabilkan tulang belakang. Kedua otot lumbopelvic memiliki 

kemampuan yang minimal untuk menggerakkan tulang belakang. 
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Mempertahankan stabilisasi tulang belakang dengan meningkatkan 

tekanan intra abdominal  adalah kontribusi otot transver abdominis. 

Peningkatan tekanan intra abdominal akan mengakibatkan 

ketegangan tulang belakang sehingga tulang belakang menjadi stabil. 

Multifidus memiliki peran yang sangat kecil untuk mengontrol tulang 

belakang tapi dapat mengendalikan gerakan invertebrae (Crossley, 

2013). 

b. Mekanisme core stability exercise pada penurunan nyeri  

Efek dari latihan core stability exercise akan mengembangkan 

kerja otot-otot dynamic muscular corset. Dengan adanya kontraksi 

yang terkoordinasi secara bersamaan dari otot-otot tersebut akan 

memberikan kestabilan lumbal, akibatnya tekanan intradiskal 

berkurang dan akan mengurangi beban kerja dari otot lumbal, 

sehingga jaringan tidak mudah cidera dan ketegangan otot lumbal 

yang abnormal akan berkurang. Dengan terjadinya relaksasi otot 

diharapkan akan terjadi perbaikan muscle pump yang akan 

meningkatkan sirkulasi darah pada jaringan otot punggung, suplai 

makanan dan oksigen dijaringan otot menjadi lebih baik, nyeri yang 

ditimbulkan karena spasme akan berkurang (Kisner, 2011). 

c. Indikasi dan kontra indikasi dari core stability exercise 

Kibler, 2006 (dalam Muslimah 2017) menyatakan core 

stability exercise digunakan untuk kondisi : spasme otot, keterbatasan 

pada fleksor di pinggul, kontrol yang buruk pada panggul, kelemahan 

otot, meningkatkan kinerja tubuh, menstabilkan dada dan panggul, 

memperbaiki postur tubuh, mencegah sakit punggung bawah dan 
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membantu menjaga kesehatan otot sehingga mencegah terjadinya 

cidera berulang pada punggung. 

Kontra indikasi dilakukannya latihan ini adalah : fraktur, 

spondylolistesis, ankylosing spondylitis, dislokasi, adanya ruptur 

ligament, sedang hamil dan adanya tumor disekitar daerah lumbal. 

d. Gerakan 

Pramita, et al (2015) menyatakan dosis latihan 10 repetisi 3 set 

dan ditahan selama 8 detik dilakukan satu minggu 3 kali selama 4 

minggu. 

1) Bridging 

Posisi tidur terlentang punggung tetap menempel dimatras, 

flexi kan ke dua lutut secara bersamaan, pelan-pelan tekan ke dua 

kaki kearah matras hingga trunk lurus. Ambil nafas saat 

mengangkat gluteus lalu buang nafas saat gluteus diturunkan. 

Pertahankan dalam 8 hitungan saat mengangkat (pengulangan 

dilakukan 10x3 set). 

 
Gambar 2.17 Bridging 

(Sumber : Pramita, et al 2015). 
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2) Single leg bridging 

Posisi tidur terlentang diatas matras punggung menempel 

dimatras, flexi kan ke dua lutit secara bersamaan, pelan-pelan 

tekan kedua kaki kearah matras hingga trunk lurus. Saat ambil 

nafas posisi bridging dan angkat satu kaki keatas lalu buang nafas 

saat gluteus dan kaki diturunkan, ulangi kaki satunya. Pertahankan 

dalam 8 hitungan saat mengangkat (pengulangan dilakukan 10x3 

set). 

 

Gambar 2.18 Single leg bridging 

(Sumber : Pramita, et al 2015) 

3) Plank 

Posisi tengkurap diatas matras, letakkan kedua siku diatas 

matras, lebarkan ke dua bahu, badan disangga oleh ke dua siku 

tubuh dalam keadaan lurus dari punggung sampai kaki. Menjaga 

tulang belakang dalam posisi netral. Pertahankan dalam 8 

hitungan saat mengangkat (pengulangan dilakukan 10x3 set). 
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Gambar 2.19 plank 

(Sumber : Pramita, et al 2015) 

4) Modified plank 

Posisi badan miring diatas matras , letakkan salah satu siku 

diatas matras dan tekuk asatu kaki sisi yang sama dengan 

ditekuknya siku satu kaki lurus, lalu sangga badan menggunakan 

siku dan kaki yang ditekuk, pertahankan badan dalam satu garis 

lurus, mulai dari punggung sampai gluteus. Pertahankan posisi 

dalam 8 hitungan saat mengankat kemudian ulangi sisi satunya 

(Pengulangan dilakukan 10x3 set). 

 

Gambar 2.20 modified side plank 

(Sumber : Pramita, et al 2015) 


