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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kesehatan adalah bagian terpenting didalam kehidupan manusia yaitu 

sehat secara jasmani maupun rohani. Menurut Undan-undang No. 36 tahun 

2009 pengertian kesehatan adalah setiap orang yang hidup produktif secara 

sosial dan ekonomis dengan keadaan sehat, baik secara fisik serta mental 

(Bhestari,2016). Berbagai kemajuan di bidang ekononomi, ilmu pengetahuan 

dan tenologi, bidang medis dan perbaikan lingkungan hidup akan 

meningkatan kualitas hidup dan kesehatan serta meningkatkan harapan hidup 

sehingga jumlah pendudu lansia cenderung meningkat (Nugroho, 2000 dalam 

Pratintya, et al., 2014). 

Lansia adalah terjadi suatu proses alami yang tidak dapat dihindari 

oleh manusia (Anwar,2006). Lansia merupakan fase kehidupan tahap akhir 

manusia yang mempengaruhi menurunnya kemampuan akal dan fisik dengan 

adanya beberapa perubahan dalam kehidupan karena suatu proses penuaan. 

Berdasarkan kriteria Badan Kesehatan Dunia (WHO) membagi  batasan  usia  

lansia  menjadi:  kelompok  usia  45 –59  tahun  sebagai  lanjut usia awal, 

kelompok  usia   60 –74  tahun  disebut  lanjut usia tengah, kelompok usia 75 

–90 tahun disebut lanjut usia akhir. Berdasarkan  UU  No.  13  Tahun  1998  

menyatakan bahwa  lanjut  usia  merupakan seseorang  yang  telah berusia  60  

tahun  ke atas (Rohana, 2011 dalam Lidia Valentin,2016). Seiring 
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bertambahnya usia, maka seseorang akan mengalami perubahan baik pada 

fungsi tubuh, organ, jaringan tubuh maupun psikologi akibat dari penuaan. 

Hal ini akan menyebabkan lansia rentan mengalami gangguan kesehatan  

karena pada usia lanjut secara fisiologis terjadi kemunduran fungsi-fungsi 

dalam tubuh. Insiden penyakit degenerasi atau non degenerasi diakibatkan 

karena adanya perubahan dalam absorbsi pada asupan makanan, perubahan 

dalam absorbsi tersebut dan pemanfaatan zat gizi di tingkat jaringan akan 

menyebabkan masalah gizi pada lansia salah satunya ketika IMT pada lansia 

menigkat (Isfandiari, 2015). 

Indeks Massa Tubuh (IMT) merupakan gambaran dari status gizi 

seseorang untuk mengetahui status gizi orang dewasa yang dapat dinilai 

melalui tinggi badan dan berat badan (Waspadji, 2003). Peningkatan Indeks 

Massa Tubuh (IMT) akan berdampak terjadinya resiko beragam penyakit dan 

gangguan musculoskeletal khususnya yang berkaitan dengan nyeri punggung 

bawah atu low back pain. Kondisi IMT yang cenderung tinggi akan membuat 

beban tubuh semakin bertambah sehingga akan terjadi penekanan pada tulang 

belakang yang akan mengakibatkan tulang belakang menjadi tidak stabil 

(Meliala, 2003).  

IMT dapat dikategorikan menjadi Kurus ( <18,5), Normal (18,5 – 

22,9), Berat badan lebih (23,0 – 24,9), Obesitas (25,0 - >30,0) (Tobin, 2009). 

Helmi (2012) menyatakan bahwa peningkatan IMT akan menyebabkan  

adanya suatu konstruksi pada punggung yang unik memungkinkan terjadinya 

fleksibilitas dan tekanan pada susunan saraf tepi terjepit karena biomekanik 

vertebra lumbal mengalami perubahan pada titik berat badan dengan 
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kompensasi perubahan posisi tubuh dan akan menimbulkan nyeri. 

Perubahahan yang terjadi karena perubahan pada titik berat badan  akibat 

indeks massa tubuh meningkat akan menyebabkan tubuh akan cenderung 

kedepan atau kiposis sehingga terjadinya tekanan pada tulang belakang  yang 

akan mengakibatkan tulang belakang bekerja lebih keras, sehingga terjadinya 

ketegangan otot dan keregangan ligamentum tulang belakang di sekitar  

terjepit dan terjadinya nyeri pada punggung bawah atau low back pain (Levy 

& Wegman 1995).  

Low back pain adalah nyeri yang di rasakan di costae terbawah 

sampai pada lipatan gluteus bawah yaitu didaerah lumbal atau lumbo-sacral, 

biasanya nyeri menjalar ke tungkai dan kaki dengan berbagai penyebab 

(Andini, 2015). Aktivitas tubuh yang kurang baik akan menyebabakan salah 

satu gangguan musculoskeletal yaitu LBP (Maher, Salmond & Pellino,2002). 

Aktivitas tubuh yang kurang baik seperti halnya kebiasaan mengangkat beban 

yang terlalu berat dengan posisi yang salah, kurang melakukan olahraga 

sehingga cenderung seseorang mengalami kegemukan. Nyeri yang dirasakan 

pada LBP karena adanya spasme otot sehingga dapat mempengaruhi ketidak 

seimbangan otot maka akan terjadi stabilitas otot perut dan punggung bawah 

menurun, keterbatasan Lingkup Gerak Sendi (LGS) yang akan 

mengakibatkan aktifitas fungsional menurun, mobilitas lumbal terbatas 

(Susanti, 2012). 

Menurut World Health Organization (WHO) tahun 2011, menyatakan 

bahwa ada sekitar 80% yang menderita low back pain berdasarkan survey 

yang di lakukan National Health Interview Survey (NHIS) pada tahun 2009 
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persentase penderita LBP di Amerika Serikat telah mencapai 28,5%. Di 

Amerika Serikat, keluhan tersering urutan kedua yaitu nyeri punggung bawah 

setelah nyeri kepala (Bener et al, 2003). Data epidemiologi belum ada 

mengenai LBP di Indonesia, namun dapat diperkirakan 40% penduduk pulau 

Jawa Tengah  yang berusia di atas 65 tahun pernah mengalami nyeri 

punggung bawah dengan prevalensi pada laki-laki sebesar 18,2% dan pada 

perempuan sebesar 13%. Hal ini bersarkan kunjungan pasien ke beberapa 

rumah sakit di Indonesia yang berkisar antara 3% - 17% (Ruli,ending & 

asmunir,2016). Pada rumah sakit di daerah Jakarta, Yogyakarta dan 

Semarang jumlah low back pain sebesar 5,4% sampai 5,8% dan frekuensi 

bertambah pada usia 45 – 65 tahun (Lubis,2003). Data jumlah penderita low 

back pain di Kalimantan Barat khususnya di RSUD dr. Soedarso Pontianak 

bahwa pada tahun 2010 sebanyak 189 kasus, tahun 2011 sebanyak 63 kasus 

dan pada tahun 2012 sebanyak 959 kasus (Lailani,2013). 

Beberapa faktor yang menyebabkan low back pain yaitu usia, indeks 

massa tubuh (IMT), jenis kelamin, faktor psikologis, kehamilan, 

cedera/trauma,kebiasaan sehari-hari (Kade,Ari & susy,2015). 

Adapun penelitian yang dilakukan oleh (Donna, 2011 dalm Negara, et 

al., 2015) menggunakan penelitian cross sectional pada 135 partisipan yang 

usia 25 – 62 tahun di Australia, diketahui bahwa semakin meningkatnya IMT 

khusunya overwight dan obesitas maka durasi timbul gejala low back pain  

akan semakin meningkat. Peneliti juga menyatakan setiap peningkatan 5 kg 

massa tubuh akan menimbulkan resiko terjadinya peningktan intensitas nyeri 

hingga 19%. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Donna, 2011 



5 
 
 

 
 
 

dalam Negara, et al., 2015) , maka dapat disimpulkan bahwa meningkatnya 

indeks massa tubuh berkaitan erat dengan terjadinya low back pain . 

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan peneliti di 

Puskesmas Dinoyo Kota Malang dengan cara pengambilan data terdapat 

banyak pasien yang menderita LBP. Data dengan prevalensi penderita low 

back pain sebanyak 92 orang, yang diantaranya pada laki-laki sebanyak 42 

orang dan perempuan sebanyak 50 orang dan jumlah sampel yang di dapat 

adalah 70 sampel dari 92 populasi di Puskesmas Dinoyo Kota Malang. 

Adapun perbedaan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Setyaningrum (2014) meneliti tentang IMT dengan karakteristik responden 

yang terdiri dari usia, jenis kelamin dan kadar profil lipid dengan jumlah 

sampel sebanyak 102 sampel yang terbagi menjadi sampel target dan sampel 

control dengan teknik simple random sampling dengan masing – masing 

berjumlah 51 responden LBP dan 51 responden non LBP, karakteristik 

responden usia yang di ambil 26 – 65 tahun. Banyaknya jumlah data potensi 

pasien LBP di Puskesmas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

yang berjudul  “Hubungan Indeks Massa Tubuh (IMT) dengan potensi Low 

Back Pain (LBP) pada pasien di Puskesmas Dinoyo Kota Malang”. 

B. Rumusan Masalah 

Apakah ada hubungan Indeks Massa Tubuh dengan potensi Low Back 

Pain  pada pasien di Puskesmas Dinoyo Kota Malang? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 
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Mengetahui hubungan Indeks Massa Tubuh dengan potensi Low Back Pain  

pada pasien di Puskesmas Dinoyo Kota Malang. 
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2. Tujuan Khusus  

a. Mengidentifikasi nilai Indeks massa tubuh (IMT) pada pasien di 

Puskesmas Dinoyo Kota Malang. 

b. Mengidentifikasi nilai Low Back Pain (LBP) pada pasien di Puskesmas 

Dinoyo Kota Malang. 

c. Menganalisis hubungan Indeks massa tubuh (IMT) dengan potensi Low 

Back Pain di Puskesmas Dinoyo Kota Malang. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Subyek Penelitian  

Sebagai referensi mahasiswa fisioterapi Universitas Muhammadiyah 

Malang untuk mengetahui hubungan Indeks massa tubuh (IMT) dengan 

potensi Low Back Pain  di Puskesmas Dinoyo Kota Malang. 

2. Bagi Peneliti  

Memperluas wawasan serta pengetahuan penulis tentang hubungan 

Indeks massa tubuh (IMT) dengan potensi Low Back Pain di di Puskesmas 

Dinoyo Kota Malang. 

3. Institusi  

Dapat memberikan informasi obyektif mengenai hubungan Indeks massa 

tubuh (IMT) dengan potensi Low Back Pain di di Puskesmas Dinoyo Kota 

Malang. 
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E. Keaslian penelitian  

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian 

Peneliti, 

Tahun 
Judul 

Desain 

Penelitian  
Hasil Perbedaan 

Ruli Syukran 

Maulana,Endan

g Mutiawati, 

Azmunir,2016 

Hubungan 

Indeks  Massa 

Tubuh (IMT) 

Dengan  

Tingkat 

Nyeri Pada  

Penderita Low 

Back Pain 

(LBP) Di 

Poliklinik Saraf 

RSUD dr. 

Zainoel 

Abidin Banda 

Aceh 

Penelitian ini 

menggunakan 

rancangan 

cross 

sectional. Data 

dikumpulkan 

menggunakan 

Comparative 

Pain Scale. 

dilakukan Uji 

Spearman 

Rank Rho. 

Adanya 
hubungan antara 

indeks massa 

tubuh dengan 

tingkat nyeri 

pada penderita 

LBP di 
poloklinik saraf 

RSUDZA 

Banda Aceh 

dengan nilai p 

sebesar 0,00 

(p<0,05) 

Penelitian ini 

hanya 

memberikan 

NBM tidak 

mengukur 

tingkat nyeri 

,sampel 

menggunakan 

teknik purposive 

sampling,tempat 

peneliti di 

Puskesmas 

Dinoyo Kota 

Malang 

Tony Bohman, 

Lars 

Alfredsson,Joha

n Hallqvist,Eva 

Vingard and 

Eva 

Skillgate,2013 

The influence 

of self-reported 

leisure time 

physical 

activity and the 

body mass 

index on 

recovery from 

persistent back 

pain among 

men 

and women: a 

population-

based cohort 

study 

 The study 

population 

(n=1836) in 

this 

longitudinal 

cohort study 

consisted. 
Log-binomial 

models were 

applied to 

calculate Risk 

Ratios with 95 

percent 

Confidence 

Intervals (CI) 

comparing 

physically 

active and 

normal weight 

groups versus 

sedentary and 

overweight 

groups 

There were no 

indications that 

leisure time 

physical activity 

influenced 

recovery among 

men, or that 

BMI was 

associated with 

recovery from 

persistent back 

pain 

either among 

men or among 

women. 

Peneliti 

menggunakan 

observasi 

analitik dengan 

pendekatan 

cross sectional, 

Penelitian ini 

hanya meneliti 

tentang potensi 

low back 

pain,sampel 

menggunakan 

teknik purposive 

sampling,tempat 

peneliti di 

Puskesmas 

Dinoyo Kota 

Malang 
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Kursiah Warti 

Ningsih,2017 

Keluhan Low  

Back Pain pada  

Perawat Rawat 

Inaprsud 

Selasih 

Pangkalan  

Kerinci 

Jenis 

penelitian 

kuantitatif 

dengan desain 

cross 

sectional, 
Analisa data 

yang 

digunakan 

secara 

univariat 

,menggunakan 

uji bivariate 

dan Hasil 

analisis 
multivariate  

Instrument 

penelitiannya 
adalah 

kuesioner dan 

lembar 

penilaian 
REBA  

Terdapat 

hubungan 
antara sikap 

kerja, dan 

kebiasaan 

olahraga 

terhadap 

kejadian low 

back pain. 

Penelitian ini 

menggunakan 

kuesioner NBM 

,sampel 

menggunakan 

teknik purposive 

sampling,tempat 

peneliti di 

Puskesmas 

Dinoyo Kota 

Malang 

 

 

 

 

Maria M. 

Wertli,Ulrike 

Held, Marco 

Campello  and 

Shira Schecter 

Weiner,2016 

Obesity is 

associated with 

more disability 

at 

presentation 

and after 

treatment in 

low 

back pain but 

not in neck 

pain: findings 

from the OIOC 

registry 

 Cross-

sectional 

analysis of 

baseline 

factors. 

Longitudinal 

analysis of 

prospectively 

collected 

patient 

information 

Overweight and 

obesity are 

associated with 

higher levels of 

disability before 

treatment in 

LBP 

In LBP, 

disability 

increased with 

increasing BMI 

Interactions with 

BMI were 

included if they 

were 

significantly 

different from 

zero (p < 0.05) 

 

Mengetahui 

hubungan 

indeks massa 

tubuh dengan 

potensi low back 

pain, sampel 

menggunakan 

teknik purposive 

sampling, 

tempat 

penelitian di 

Puskesmas 

Dinoyo Kota 

Malang. 
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Enugu State 

University of 

Science and 

Technology, 

Nigeria 

Department of 

Radiology, 

Enugu State 

University of 

Science and 

Technology, 

Nigeria 

Department of 

Radiology, 

National 

Orthopedic 

Hospital Enugu, 

Nigeria,2016 

Correlation of 

Body Mass 

Index with Low 

Back Pain 

amongst 

patients without 

Injury in a 

Nigeria 

Population 

This 

prospective 

study, 

Patient’s 

weight 

and height was 

measured with 

a health scale. 

BMI was found 

to be 

significantly 

related to 

patient’s gender 

and age at 

P<0.01 and LBP 

at P<0.05. BMI 

is a relevant 

factor of LBP. 

Mengetahui 

hubungan 

indeks massa 

tubuh dengan 

potensi low back 

pain, 

, Peneliti hanya 

mengukur 

keluhan pada 

pasien nyeri 

punggung 

bawah,  tempat 

penelitian di 

Puskesmas 

Dinoyo Kota 

Malang. 


