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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Indeks Massa Tubuh (IMT) 

1. Definisi  

Indeks massa tubuh (IMT)  merupakan nilai yang akan diambil dari 

perhitungan hasil bagi antara berat badan (BB) dalam kilogram dengan 

kuasrat dari tinggi badan (TB) dalam meter (Taib, 2015). IMT hingga saat ini 

dipakai secara luas untuk mengetahui status gizi seseorang. Hasiol survey 

dari beberapa Negara, menunjukkan bahwa ternyata IMT merupakan suatu 

indeks yang responsive,sensitive dalam perubahan keadaan gizi, kesediaan 

pangan menurut musim, dan terhadap produktivitas kerja. IMT dapat 

dipercayai menjadi indicator atau menggambarkan kadar adipositas bagi 

tubuh seseorang. IMT merupakan alternatif dalam tindakan mengukur lemak 

tubuh. IMT dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

 

 

Gambar 2.1 Rumus perhitungan IMT (Kemenkes, 2010) 

 

IMT  diinterrpretasikan menggunakan kategori status berat badan yang 

standar dan sama untuk semua umur bagi pria maupun wanita secara umum. 

Oleh kemenkes RI pada tahun 2010 telah di publikasikan standar baru untuk. 

Berikut klasifikasi IMT dapat dilihat  pada tabel di bawah ini :  
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Tabel  2.1  Kategori Ambang Batas IMT untuk orang Indonesia (Kemenkes 

(2010) dalam Rizqi & Putra (2018) ) 

Kategori IMT 

Kurus <18,5 

Normal 18,5 – 22,9 

Berat badan lebih      23,0 – 24,9 

Obesitas 25,0 – >30,0 

 

2.  Faktor yang mempengaruhi Indeks Massa Tubuh (IMT)  

a. Usia  

Penelitian yang dilakukan oleh Kantachuvessiri dan Lotrakul 

menyatakan bahwa terdapat hubungan signifikan antara lanjut usia 

dengan IMT kategori obesitas. Pada kelompok usia 40 – 49 tahun dan 

50-59 tahun memiliki resiko yang lebih tinggi akan mengalami obesitas 

dibandingkan kelompok dari 40 tahun. Keadaan tersebut karena 

lambatnya aktivitas fisik, dan frekuensi konsumsi pangan yang 

keseringan ( Benny, 2016) 

b. Jenis kelamin  

IMT pada kategori kelebihan berat badan lebih banyak ditemukan 

pada laki-laki. Namun, pada perempuan angka kejadian obesitas lebih 

tinggi dibandingkan pada laki-laki. National Health and Nutrition 

Examination Survey (NHANES) menunjukan  data periode 1999-2000  

bahwa tingkat obesitas pada laki-laki sebesar 27,3% dan perempuan 

sebesar 30,1% di Amerika (Pradana, 2014).  

c. Pola makan  

Pola makan adalah pengulangan susunan dari makanan yang terjadi 

pada saat makan. Pola makan berkenaan dengan jenis, kombinasi makan 
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dan proporsi yang akan dimakan oleh seorang individu, masyarakat atau 

sekelompok populasi. Makanan cepat saji berkontribusi terhadap 

peningkatan indeks massa tubuh pada seseorang sehingga dapat menjadi 

berat badan berlebihan. Hal ini karena kandungan lemak dan gula yang 

tinggi yang terdapat pada makanan cepat saji. Selain itu peningkatan 

porsi dan frekuensi pada makanan juga akan berpengaruh pada 

peningkatan obesitas. Mengkonsumsi makanan yang tinggi lemak lebih 

cepat mengalami peningkatan berat badan dibandingkan seseorang yang 

mengkonsumsi makanan tinggi karbohidrat dengan jumlah kalori yang 

sama (Benny, 2016). 

d. Aktifitas fisik  

Aktifitas fisik menggambarkan gerakan pada tubuh disebabkan 

adanya kontraksi otot menghasilkan energy ekspenditur. Menjaga 

kesehatan tubuh akan membutuhkan aktifitas fisik sedang atau 

bertenaga serta dilakukan kerang lebih dari 30 menir setiap hari dalam 

seminggu. Mengatasi peningkatan berat badan dapat di lakukan 

dengan beraktifitas fisik sekitar 60 menit dalam sehari (Besral,2010). 

B. Low back pain 

1. Definisi Low back pain  

Low back pain (LBP) adalah salah satu gangguan musculoskeletal 

yang dapat disebabkan oleh aktivitas tubuh yang kurang baik 

(Wahyuni,2014). Low back pain merupakan suatu sindroma klinis yang 

ditandai adanya gejala utama seperti adanya nyeri atau perasaan yang tidak 

enak pada punggung bawah berasal dari tulang belakang, saraf, otot atau 

struktur lain pada daerah punggung (Negara, 2014). Definisi tentang low 
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back pain dijelaskan juga oleh Utami (2015) dalam Sunarto, 2005) yang 

menyatakan bahwa low back pain merupakan rasa ngilu, nyeri, pegel di 

bagian daerah punggung bawah. 

Nyeri pada LBP berupa nyeri radikuler dan nyeri lokal. Low back pain 

merupakan rasa nyeri yang di rasakan antara costae terbawah sampai pada 

lipatan gluteus bawah yait didaerah lumbal atau lumbo-sacral, biasanya 

nyeri tersebut menjalar ke tungkai dan kaki dengan berbagai penyebab 

(Andini, 2015). Klasifikasi pada low back pain ada dua macam yaitu kronis 

dirasakan sekitar 3 bulan, sedangkan akut biasanya nyeri pada daerah 

punggung bawah yang dirasakan kurang dari 12 minggu ( Rogers, 2006 

dalam Swasti,et al.,2012). Penduduk di Negara maju hamper 70 % - 80% 

pernah mengalami LBP (Sitepu, 2015). Nyeri pada low back pain 

merupakan nyeri yang terdapat keterbatasan pada regio lumbal, tetapi 

gejalanya tidak hanya terbatas pada satu radiks saraf dan gejalanya lebih 

merata, namun secara luas nyeri berasal dari discus intervertebralis lumbal 

(Dachlan, 2009 dalam Kusumaningrum, 2014). Nyeri punggung bawah akan 

mengikuti cedera atau trauma pada punggung, tetapi sakit yang dirasakan 

juga dapat disebabkan oleh degenerative yaitu penyakit artritis, osteoporosis 

atau penyakit pada tulang lainnya.  Adapun rasa sakit yang disebabkan oleh 

infeksi virus, iritasi pada sendi,  kelainan bawaan pada tulang belakang dan 

cakram sendi. Beberapa faktor resiko terjadinya low back pain yaitu berat 

badan berlebih atau obesitas, berat badan saat hamil, postur yang tidak 

sesuai saat melakukan kegiatan yang dilakukan, kondisi fisik yang buruk, 

posisi tidur yang buruk juga aka berdampak pada nyeri punggung bawah 

(Anonim, 2014).  
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2. Prevalensi Low back pain 

Low back pain (LBP) merupakan keluhan dalam kehidupan manusia 

yang sering di jumpai. Low back pain adalah salah satu gangguan 

musculoskeletas yang sering terjadi sehingga menyebabkan penurunan 

distabilitas dan produktivitas kerja (Sari, 2015 dalam Ardinda, 2017). Low 

back pain tidak hanya terjadi sekali saja namun akan memungkinkan untuk 

akan terjadi kembali. Sebesar 15 % seseorang merasa terganggu saat 

melakukan aktifitas fungsional yang disebabkan karena low back pain, hal ini 

akan menjadi penyebab kecacatan apabila tidak ditangani secepatnya pada 

seseorang yang berusia dibawah 45 tahun (Arya, 2014). Prevalensi (jumlah 

kasus) low back pain selama 12 bulan terakhir 2013/2014 di Great Britain 

terdapat  310 kasus pada low back pain.  

Diperkirakan bahwa prevalensi pada kasus baru sebanyak 150 kasus 

(LFS dalam HSE, 2014). Sedangka Center for Control and Prevention (CDC) 

dalam the American Academy of Pain Medicine (2011) menyatakan bahwa 

setidaknya ada 100 juta orang dewasa Amerika melaporkan adanya keluhan 

nyeri. Beberapa penyebab meliputi, nyeri leher (15,17%), migrain (16,1%), 

nyeri punggung bawah (28,1%), nyeri bahu (9,0%), nyeri lutut (19,5%), nyeri 

jari (7,6%), dan nyeri pinggul ( 7,19%). Hal ini menunjukan bahwa adanya 

keluhan tertinggi yang sering terjadi adalah nyeri punggung bawah atau low 

back pain. Di Indonesia, low back pain golongan usia 40 tahun lebih sering 

dijumpai. Secara keseluruhan,  low back pain merupakan keluhan paling 

banyak yang dijumpai dengan angka prevalensi sebanyak 49%. Akan tetapi, 

sekitar 80-90% dari mereka yang mengalami low back pain menyatakan 

untuk mengatasi tumbulnya gejala tersebut tidak melakukan usaha apapun. 
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Dengan kata lain, mereka yang mencari perawatan medis ke pelayanan 

kesehatan hanya sekitar 10-20% (I Putu satya,2016). Di Indonesia penelitian 

yang dilakukan oleh persatuan dokter saraf  indonesia pada tahun 2002 di 14 

kota menyatakan ditemukan adanya 18,1% mengalami nyeri di daerah 

punggung bawah (Nurrahman, 2016).  

3. Mekanisme  low back pain 

Tulang belakang dilindung lapisan tipis tulang rawan dan ditopang 

persendian dan otot-otot yang mampu memperthankan keseimbangan tulang 

punggung. Daerah pada tulang punggung (spinal column) terdiri dari tulang 

belakang (vertebrae) yang terpisah dan terdapat bantalan yang terbuat dari 

tulang rawan. Columba vertebralis adalah penghubung yang sangat kokoh 

dan dapat menghasilkan sebuah gerakan yang terbatas, sumbu sentral dan 

melindungi korda spinalis merupakan columna vertebralis. 

Pada setiap vertebrae memiliki lengkung yang menjulur ke belakang 

dan melingkari foramen vertebralis dan setiap lengkung memiliki empat 

processue artikular (2 diatas dan 2 dibawah) dan berartikulasi dengan 

processus dari vertebra yang melekat dan dihubungkan satu sama lain dengan 

kokoh oleh lempengan fibrokartilago yang disebut dengan diskus 

invertebralis. Pada setiap diskus terdapat cincin fibrokartilago di bagian 

dalam yang disebut nucleus pulposus. Saat cincin fibrokartilago  lemah maka 

nucleus pulposus akan mengiritasi akar saraf di dekatnya sehingga dapat 

menimbulkan gangguan nyeri (Septiawan, 2013). 

4. Etiologi Low back pain 

Faktor-faktor yang menyebabkan low back pain dapat diklasifikasikan 

menjadi 2 kategori sebagai berikut (Ramadhani ,2015) : 
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a) Mekanik statik 

Deviasi sikap atau postur tubuh dalam posisi statis (duduk atau 

berdiri) akan menyebabkan sudut lumbosacral meningkat (sudut 

antara segmen vertebra L5dan S1 yang normalnya sebesar 300–

400) atau dalam waktu cukup lama terjadi peningkatan 

lengkungan lordotik, serta akan menyebabkan pergeseran pada 

titik pusat berat badan yang normalnya berada pada garis tengah 

sekitar 2,5cm di depan segmen vertebra S2. Peningkatan sudut 

lumbosacral dan terjadinya pergeseran titik pusat berat badan 

tersebut akan menyebabkan peregangan pada ligament dan 

kontraksi pada otot-otot yang berusaha untuk mempertahankan 

postur tubuh normal, akibatnya akan terjadi strain atau sprain pada 

ligament dan pada otot-otot di daerah punggung bawah yang akan 

menimbulkan nyeri. 

b) Mekanik dinamik 

Terjadinya stress atau beban mekanik abnormal (overuse) di 

struktur jaringan (ligamen dan otot) pada daerah punggung bawah 

saat akan melakukan gerakan. Stress atau beban mekanik tersebut 

akan melebihi kapasitas fisiologis dan toleransi otot atau ligament 

pada daerah punggung bawah. Gerakan-gerakan yang akan 

mengikuti mekanisme normal dapat menimbulkan low back pain 

mekanik, kombinasi gerakan (terutama fleksi dan rotasi) dan 

repetitif, terutama disertai dengan beban yang berlebihan. 
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Andini (2015) Faktor penyebab terjadinya low back pain adalah : 

1. Usia 

Tulang akan mengalami degenerasi yang meningkat seiring 

dengan meningkatnya usia, keadaan akan dimulai saat seseorang 

berusia 30 tahun. Pada saat usia 30 tahun keatas akan terjadi 

degenerasi yang berupa kerusakan pada jaringan, penggantian 

jaringan yang akan menjadi jaringan parut dan pengurangan cairan 

yang menyebabkan stabilitas pada tulang dan otot akan menjadi 

berkurang. Semaikin bertambahnya usia seseorang akan semakin 

tinggi mengalami penurunan elastisitas pada tulang yang 

menimbulkan low back pain (Kantana, 2010). 

2. Jenis kelamin 

Kejadian Low back pain lebih banyak angka terjadinya pada 

wanita dibandingkan laki-laki, Hal tersebut terjadi karena secara 

fisiologis kemampuan otot wanita lebih  rendah dibandingkan otot 

pada pria. Beberapa prevalensi peneliti menunjukkan pada kasus 

musculoskeletal lebih  tinggi  pada  wanita  dibandingkan  pada  laki-

laki  (Tarwaka, et all, 2004 dalam Baida, 2013 ). Sama halnya dengan 

peneliti Hoy (2010) menyatakan bahwa Low back pain lebih banyak 

terjadi pada perempuan dibandingkan pada laki-laki. 

3. Indeks masa tubuh 

Indeks masa tubuh merupakan kalkulasi dari berat badan dan 

tinggi badan.WHO mengklasifikasikan indeks masa tubuh pada orang 

dewasa asia untuk underweight (IMT<18,5), normal (IMT 18,5-22,9) 

dan overweight (IMT ≥ 23). Overweight dibagi menjadi at risk (IMT 
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23-24,9), obese 1 (IMT 25-29,9), dan obese 2 (IMT ≥30).  Low back 

pain akan menjadi lebih beresiko lima kali lipat pada orang yang  

mengalami overweight (Purnamasari dalam Andini, 2015). Low back 

pain (LBP) terjadi akibat tekanan pada susunan saraf tepi terjepit 

karena biomekanik vertebra lumbal mengalami perubahan pada titik 

berat badan dengan kompensasi perubahan posisi tubuh dan akan 

menimbulkan nyeri. Peningkatan IMT dapat menyebabkan berbagai 

mekanisme terjadinya LBP. Mekanisme yang pertama adalah 

terjadinya cidera secara tidak sengaja. Kedua overweightdan obesitas 

menyebabkan peradangan yang bersifat kronik, meningkatkan 

produksi sitokin proinflamasi dan reaktan fase akut yang dapat 

menyebabkan nyeri (Shiri et al., 2009 dalam Setyaningrum, 2014). 

 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 (strain 

otot dan keregangan (sprain) ligamentum tulang belakang di sekitar  

terjepit (Levy & Wegman 1995).Kondisi tersebut akan menimbulakn 

adanya nyeri atau perasaan tidak enak pada bagian punggung bawah 

yang akan menjalar sesuai perjalanan saraf  sampai lipatan gluteus 

bawah yaitu didaerah lumbal atau lumbo-sakral, biasanya disertai 

dengan menjalarnya nyeri ke tungkai dan kaki (Kade,Ary & Susy, 

2015). biasanya nyeri pada punggung bawah dirasakan kurang dari 12 

minggu, sedangkan kronis dirasakan sekitar 3 bulan ( Rogers, 2006). 
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4. Kebiasaan merokok 

Kebiasaan dari merokok akan menurunkan kapasitas pada 

paru-paru, sehingga akan terjadi kemampuan untuk mengkonsumsi 

oksigen menurun. Bila orang tersebut dituntut akan melakukan tugas 

yang menuntut pengerahan tenaga, maka seseorang tersebut akan 

mudah lelah  karena kandungan oksigen dalam darah rendah.  

Trimunggara (2010) dalam Aulia (2014) menemukan hubungan yang   

signifikan   antara   kebiasaan   merokok dengan terjadinya  keluhan   

otot pinggang, khususnya pada pekerjaan yang memerlukan 

pengerahan otot karena nikotin yang berada pada rokok dapat 

menyebabkan berkurangnya aliran darah ke jaringan. Selain itu,   

merokok juga dapat menyebabkan berkurangnya  kandungan  mineral  

pada  tulang  sehingga akan memicu terjadinya nyeri akibat terjadinya 

keretakan atau kerusakan pada tulang . 

5. Pekerjaan 

Pekerjaan  fisik  yang berat akan memberikan  tekanan yang    

cukup besar pada tulang belakang. Pekerjaan yang di hubungkan  

dengan  posisi  statis yang  berkepanjangan, seperti duduk atau  

berdiri  dalam  waktu  lama. Pekerjaan yang dilakukan dengan  

gerakan-gerakan yang membungkukkan  atau  memutar  tubuh secara 

berulang-ulang(Ramadhani, 2015). 

6. Masa kerja 

Faktor yang berkaitan seseorang disuatu tempat dengan lama 

tidur. Semakin lama waktu seseorang bekerja dengan faktor resiko 

maka semakin besar terjadinya resiko low back pain. Keluhan lebih 
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dirasakan oleh pekerja yang memiliki masa kerja lebih dari 5 tahun 

dari pada yang memiliki masa kerja kurang dari 5 tahun. 

7. Lama kerja 

Lama kerja atau durasi kerja merupakan jumlah waktu 

sesorang terpapar oleh faktor resiko. Durasi singkat yaitu kurang dari 

1 jam perhari, sedang 1-2 jam perhari dan durasi lama lebih dari 2 jam 

per hari. Resiko fisiologis biasanya ditimbulkan karena adanya 

gerakan yang berulang-ulang sehingga akan terjadi kelelahan otot. 

Saat berkontraksi otot akan membutuhkan oksigen, jika terjadi 

gerakan berulang-ulang dari otot terlalu cepat maka oksigen belum 

sampai ke jaringan dan akan terjadi kelelahan otot (Andini, 2015). 

8. Riwayat penyakit 

Berkaitan dengan riwayat trauma pada seseorang yang 

mempunyai riwayat penyakit spondylolisthesis akan lebih 

meningkatkan resiko pada low back pain serta pekerjaan yang berat, 

namun kondisi ini sangat jarang terjadi. Riwayat trauma yang terjadi 

pada tulang belakang juga akan meningkatkan resiko low back pain 

karena akan merusak struktur pada tulang belakang dan 

mengakibatkan nyeri secara terus-menerus dirasakan. Low back pain  

disebabkan juga beberapa faktor yaitu oleh kanker, tumor atau batu 

ginjal. 

Secara umum terjadinya low back pain karena otot, tulang dan 

saraf. Nyeri dirasakan karena kondisi patologis organ dalam perut, 

dada maupun panggul. Orang yang hamil juga berpotensi untuk 

terkena low back pain karena akan terjadi penguluran ligament 
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stabilisator pada punggung bawah (Arya, 2014).  Low back pain yang 

sulit diidentifikasi penyebabnya biasanya dikarenakan overweight, 

depresi, postur yang kurang baik atau tidak benar, kondisi statis yang 

lama, kehamilan dan stress. (Almoalim et al, 2014). 

5. Klasifikasi low back pain 

Marjono 2005 dalam (Zebua 2015) Menyatakan bahwa klasifikasi dari 

low back pain adalah sebagai berikut :  

a) Low back pain mekanik, terdiri dari :  

1) Akut merupakan nyeri berat yang terdapat pada punggung 

bawah yang akan dirasakan kurang dari enam bulan. Biasanya 

dengan keadaan akan kembali setelah beberapa minggu.  

2) Subakut merupakan nyeri yang terdapat pada punggung bawah 

bertahan dalam 6-12 minggu.  

3) Kronik adalah perasaan tidak enak pada punggung bawah yang 

dirasakan pada 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 

infeksi atau radang, fraktur yang diakibatkan trauma, keganasan 

yang bersifat primer maupun sekunder, metabolic dan kongenital. 

2) Diskogenik disebabkan oleh hernia nucleus pulposus (HNP), 

spondilosis dan spondilitis ankilosa.  

3) Neurogenik disebabkan oleh patologik pada saraf.  

4) Miogenic  disebabkan oleh ketegangan, spasme dan defisiensi 

otot. 
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(Ramadhani, 2015) Klasifikasi Low back pain menurut penyebabnya yaitu :  

1. Low back pain traumatic 

Lesi traumatic disamakan dengan lesi mekanik. Semua unsur pada 

daerah punggung bawah susunan neuromuskoletal dapat terkena oleh 

trauma. Low back pain dibagi 2 menjadi :   

a. Trauma pada unsur miofasial  

Setiap hari banyak seseorang mengalami trauma miofasial, 

mengingat banyaknya para pekerja kasar yang gizinya kurang baik 

dengan kondisi kesehatan pada badan yang kurang optimal. Di 

kalangan sosial yang serba berkecukupan atau berlebihan keadaan 

tubuh tidak optimal karena terjadi kegemukan, terlalu banyak duduk 

maupun terlalu kaku karena tidak mengadakan gerakan-gerakan untuk 

mengendurkan ototnya. 

b. Trauma pada komponen keras  

Akibat trauma karena jatuh fraktur kompresi dapat terjadi di 

vertebrata torakal bawah atau vertebra lumbalatas. Fraktur kompresi 

juga dapat terjadi  pada kondisi tulang belakang yang mengalami 

patalogik. Karena trauma yang ringan (misal jatuh terduduk dari kursi 

pendek), kolumna vertebralis yang sudah osteoporotik akan mudah 

mendapat fraktur kompresi. 

2. Low back pain akibat proses degeneratif  

a. Spondilosis 

Perubahan degeneratif yang terjadi pada vertebra 

lumbosakralis dapat terjadi pada juga  corpus vertebraberikut arcus 
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dan processus artikularis serta ligament yang menghubungkan 

bagian-bagian ruas tulang belakang satu dengan yang lain. Pada 

proses spondilosis akan terjadi rarefikasi korteks tulang belakang, 

penyempitan discus serta osteofit-osteofit yang dapat menimbulkan 

penyempitan dari foramina intervetebralis. 

b. Hernia Nukleus Pulposus(HNP) 

Perubahan degeneratif dapat juga mengenai angulus fibrosus 

discus intervertebralis yang jika pada suatu saat terobek dapat disusul 

dengan protusio discus intervertebralis yang pada akhirnya akan  

menimbulkan hernia nukleus pulposus (HNP). HNP sendiri paling 

sering mengenai discus intervertebralis L5-S1 dan L4-L5.  

c. Osteoatritis 

Unsur tulang belakang lain yang sering dilanda proses 

degeneratif ialah kartilago artikularisnya, yang dikenal sebagai 

osteoatritis. Pada osteoatritis terjadi degenerasi akibat trauma kecil 

yang terjadi berulang-ulang selama bertahun-tahun. Terbatasnya 

pergerakan pada columna vertebralis pada osteoarthritis akan 

menyebabkan tarikan dan tekanan pada otot atau ligament pada setiap 

gerakan sehingga menimbulkan nyeri pada area  punggung bawah. 

3. Low back pain akibat penyakit inflamasi 

a. Artritis rematoid 

Artritis rematoid merupakan penyakit autoimun yang 

menyerang persendian tulang. Sendi yang terserang akan mengalami 

peradangan, kemudian menimbulkan pembengkakan, nyeri dan 
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kemudian sendi tersebut akan mengalami kerusakan. Akibat synovitis 

(radang pada sinovium) yang menahun, akan terjadi kerusakan pada 

tulang rawan, sendi, tulang, tendon, dan ligament di sendi. 

b. Spondilitis angkilopoetika 

Kelainan pada artikus sakroiliaka yang merupakan bagian dari 

poliartritis rematoid yang juga didapatkan di tempat lain. Rasa nyeri 

timbul akibat terbatasnya gerakan pada kolumna vertebralis, artikulus 

sakroiliaka, artikulus kostovertebralis dan penyempitan foramen 

intervertebralis. 

4. Low back pain akibat gangguan metabolisme 

Osteoporosis merupakan salah satu penyakit metabolik tulang 

yang ditandai oleh menurunnya massa pada tulang, di karenakan 

berkurangnya matriks dan mineral pada tulang disertai juga dengan 

kerusakan mikro arsitektur pada jaringan tulang, Nyeri punggung bawah 

pada orang tua, terutama kaum wanita, seringkali disebabkan oleh 

osteoporosis. Sakitnya bersifat pegal disertai nyeri yang tajam atau 

radicular merupakan keluhan. Dalam hal itu terdapat fraktur kompresi 

yang menjadi komplikasi osteoporosis pada tulang belakang. 

5. Nyeri Punggung Bawah Akibat Neoplasma 

a. Tumor benigna 

Osteoma osteoid yang bersarang di pedikel atau lamina vertebra 

dapat mengakibatkan nyeri hebat yang dirasakan terutama pada 

malam hari. Hemangioma merupakan tumor yang berada di dalam 

kanalis vertebralis dan dapat membangkitkan nyeri pada area 

punggung bawah. Meningioma merupakan suatu tumor intadural 
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namun ekstramedular. Tumor ini dapat menjadi besar sehingga 

menekan pada radiks-radiks. Maka dari itu tumor ini seringkali 

membangkitkan nyeri hebat pada bagiann lumbosakral. 

b. Tumor maligna 

Tumor ganas di vertebra lumbosakralis dapat bersifat primer dan 

sekunder. Tumor primer yang sering dijumpai adalah mieloma 

multiple. Tumor sekunder adalah tumor metastatik mudah bersarang 

di tulang belakang, oleh karena tulang belakang kaya akan pembuluh 

darah. Tumor primernya bisa berada di mamae, prostate, ginjal, paru 

dan glandula tiroidea. 

6. Low back pain sebagai Referred Pain 

Walaupun nyeri punggung bawah dapat dirasakan oleh penderita 

ulkus peptikum, pankreatitis, tumor lambung, penyakit ginjal dan 

seterusnya, namun penyakit  visceral menghasilkan juga nyeri abdominal 

dengan manifestasi masing-masing organ yang terganggu. LBP yang 

bersifat referred pain memiliki ciri khas yaitu :  

a. Nyeri yang dirasakan hanya berlokasi di punggung bawah. 

b. Daerah lumbal setempat tidak memperlihatkan tanda-tanda abnormal, 

yaitu tidak ada nyeri tekan, tidak ada nyeri gerak, tidak ada nyeri 

isometrik dan modalitas punggung tetap baik. Walaupun demikian 

sikap tubuh dapat mempengaruhi bertambah atau meredanya referred 

pain. 
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c. Dalam tahap klinis dan selanjutnya, penyakit visceral didapatkan 

karena adanya keadaan patologik melalui manifestasi gangguan fungsi 

dan  referred pain di daerah lumbal. 

7. Low back pain psikogenik 

Beban psikis yang dirasakan berat oleh penderita, dapat pula 

mempenmgaruhi nyeri punggung karena menegangnya otot-otot. Nyeri 

punggung bawah karena problem psikogenik disebabkan oleh histeria, 

depresi, atau kecemasan. Nyeri punggung bawah karena masalah 

psikogenik merupakan nyeri punggung bawah yang tidak memiliki dasar 

organik dan tidak sesuai dengan kerusakan jaringan atau batas-batas 

anatomis, bila ada kaitan antara nyeri punggung bawah dengan patologi 

organik maka nyeri yang dirasakan tidak sesuai dengan penemuan 

gangguan fisiknya. 

8. Infeksi  

Infeksi dapat dibagi menjadi dua yaitu akut dan kronik. Nyeri 

punggung bawah yang disebabkan infeksi akut misalnya kuman pyogenik 

(stafilokokus , streptokokus). Nyeri punggung bawah yang disebabkan 

infeksi kronik misalnya spondilitis TB 

6. Gejala low back pain 

Gejala pada penyakit punggung yang sering dirasakan merupakan 

nyeri, deformitas, kaku, dan nyeri serta paraestesia atau rasa lemah pada 

tungkai. Gejala pada serangan pertama sangat penting. Dari awal kejadian 

serangan perlu akan diperhatikan yaitu apakah serangannya tersebut dimulai 

dengan tiba – tiba, mungkin setelah menggeliat, atau secara berangsur – 
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Perubahan degenerasi diskus intervertebralis terjadi karena usia menjadi 

fibrokartilago yang padat dan tidak teratur merupakan penyebab terjadinya 

nyeri punggung yang biasanya dirasakan pada L4-L5 serta L5-S1 mengalami 

stress mekanis dan menekan sepanjang akar saraf tersebut. Obesitas, masalah 

struktur, masalah  dengan postur dan peregangan berlebihan akan berakibat 

nyeri pada punggung (Porth, 2011).  

8. Pemeriksaan low back pain 

Pemeriksaan spesifik fisioterapi pada low back pain ada berbagai 

macam, yaitu: 

1. Palpasi  

Palpasi yang dilakukan secara halus dan diraba terlebih dahulu pada 

daerah yang nyerinya terasa ringan . Apakah terdapat nyeri tekan antara 

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

2. Laseque test (straight leg raising test) 

Tes Laseque test ini dilakukan untuk merenggangkan saraf sciatic  di 

L4 –L5 atau L5 – S1 (Gross, 2009). Tes ini dilakukan dengan cara pasif 

yaitu pasien tidur terlentang dengan tungkai lurus kedepan, hip medial 

rotasi dan adduksi, lutut ekstensi, kemudian terapis memfleksikan  

tungkai pasien antara  35°-70° sampai mengeluhkan nyeri atau kaku pada 

bagian daerah posterior tungkai (Magee, 2006). Hasil dikatakan positif 

jika adanya nyeri disepanjang perjalanan saraf ischiadikus, namun jika 

pada low back pain miogenik  ditemui hasil negatif karena tidak adanya 

keterlibatan radik vertebrae  ( Tjokorda, 2009). 
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Gambar 2.3 Laseque test (sumber : Tjokorda, 2009) 

 

 

3. Bragard Test 

Tes ini dilakukan dengan cara sama dengan tes laseque hanya pada 

saat mengangkat tungkai disertai dengan dorsi fleksi kaki dan untuk 

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

akan ditemukan hasil negatif karena tidak adannya keterlibatan radik 

vertebrae (Tjokorda, 2009). 

 

Gambar 2.4 Bragard test (sumber : Tjokorda, 2009) 

 

4. Patrick test (lesi coxae) dan contra patrick test (lesi sakroiliaca) 

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

ekstensi sendi panggul. Dapat dikatakan positif jika gerakan diluar kemauan 

pasien, akan sering disertai dengan rasa nyeri. Positif jika pada penyakit sendi 

panggul, negative pada ischialgia. 
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Gambar 2.5 Patrick test (sumber : Utami, 2012) 

 

5. Tes Valsava 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Valsalva Test (sumber : Cahyati, 2015) 

Pemeriksaan ini dilakukan dengan posisi pasien dengan keadaan 

duduk kemudian pasien diminta untuk mengejan dan menahan nafas. Tes 

dikatakan positif bila muncul adanya nyeri radikuler. Hasil dari pemeriksaan 

positif HNP (Cahyati, 2015). 

6. Tes Neri  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 Tes Neri  (sumber : David,2011) 
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Gerakan ini sama dengan tes SLR hanya saja ditambah dengan 

gerakan fleksi kepala secara aktif dan biasanya dilakukan pada 40-60 derajat. 

Dapat dikatakana positif bila nyeri dirasakan di sepanjang distribusi n. 

Ischiadicus. Dari pemeriksaan yang sudah dilakukan pada kedua tungkai 

bahwa diperoleh hasil negative (Kusumaningrum,2014).  

 

7. Forward Bending Test  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8 Bending Test (sumber : Kusumaningrum,2014) 

 

Forward bending test ini dilakukan untuk mengetahui perbedaan 

adanya tinggi scapula, hal ini dilakukan dengan cara pasien  melakukan flexi 

lumbal. Dari pemeriksaan yang telah dilakukan diperoleh hasil yaitu scapula 

dextra lebih tinggi dari  scapula sinistra (Kusumaningrum,2014).  

9. Anatomi tulang belakang 

1. Tulang vertebrae 

Rangka atau tulang tubuh manusia termasuk pada salah satu alat gerak 

pasif karena tulang dapat bergerak jika digerakkan oleh otot. Hubungan 

antar tulang yang satu dengan tulang yang lainnya  (Hansen, dkk, 2007). 

Tulang punggung adalah tulang yang tak beraturan membentuk 

punggung. Terdapat 33 tulang punggung pada manusia, bagian paling atas 



33 
 

 
 

adalah 7 tulang cervical (leher), lalu 12 tulang thorax (dada), 5 tulang 

lumbal, 5 diantaranya bergabung kemudian membentuk bagian sacral, 

dan 4 tulang terakhir yang membentuk tulang ekor (coccygeus) pada 

manusia. Harsono (2001 dalam sari, 2013) menyatakan tulang vertebrae 

memiliki tiga fungsi, yaitu fungsi dinamis atau pergerakan untuk sendi 

faset dan diskus intervertebralis, fungsi statik untuk menjaga beban dan 

postur tubuh, fungsi protektif pada medula spinalis dan akar saraf tepi 

atau nervus  spinalis. 

Columna vertebralis merupakan susunan dari rangka axial yang 

paling utama, tersusun dari 26 tulang masing-masing yang disebut 

vertebraedan dibagi menjadi 5 regio, rata-rata tingginya adalah 72–75 cm 

pada orang yang dewasa, seperempatnya merupakan bantalan antara 

tulang vertebrae yang disebut discus intervertebralis (DIV). Angulus 

lumbosacral adalah sudut yang terbentuk diantara paling bawah dari 

vertebrae lumbalis dengan tulang sacral. Selain dihubungkan dengan 

discus vertebrae juga dihubungkan dengan persendian synovial yang akan 

memungkinkan fleksibilitas pada tulang punggung (Seeley 2003, dalam 

Zebua 2015). Jika dari samping columna vertebralis ada 4 curva 

(lengkungan) yaitu lengkung vertikal pada daerah leher melengkung 

kedepan, bagian thoracal  yang melengkung ke belakang, bagian lumbal 

melengkung kedepan dan pada daerah pelvis melengkung kebelakang. 

Vertebrae membentuk gerakan pada sendi yang terbatas yaitu fleksi, 

ekstensi, lateral fleksi dextra, lateral flexi sinistra, rotasi dan sirkumduksi 

(Syaiffudin 2006, dalam Putri 2017). 
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Gambar 2.9 Tulang vertebra (Sumber : Puzt dan Pabst, 2008) 

 

Stabilisasi vertebrae tersusun pada dua komponen, yaitu komponen 

tulang dan komponen jaringan lunak yang akan membentuk satu struktur 

dengan tiga tiang atau kolom, yang pertama yaitu terdiri korpus dan 

diskus invertebralis yang berada pada kolom depan, kedua dan ketiga 

rangkaian sendi invertebralis lateralis berada pada kolom kanan dan kiri. 

Struktur utama penopang untuk menahan adanya stress dari kompresi 

adalah kolom anterior yang terdiri diantaranya terdapat vertebra, diskus 

invertebralis, ligamentum longitudinal anterior, dan ligamentum 

longitudinal posterior. Pengontrol semua gerakan pada tulang belakang 

dan tempat menempelnya otot punggung terdiri dari neural arch, facet 

joint, body projecions, ligament dan otot punggung merupakan fungsi dari 

kolom posterior (Harison 1998, dalam Zebua 2015). 
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Gambar 2.10 Komponen penyusun stabilisasi tulang belakang 

(Sumber : Harison 1998, dalam Zebua 2015). 

 

Diskus invertebralis adalah struktur penting pada vertebra untuk 

stabilisasi yang tersusun dari tulang-tulang, bantalan fibrocartilage dan 

sendi. Peyangga beban dan peredam kejut merupakan fungsinya. Diskus 

terbentuk dari anulus fibrosus yang merupakan anyaman serat-serat  

fibroelastik dan sensitif terhadap penguluran otot pada saat rotasi pada 

kompresi dan tension. Anulus fibrosus berperan sebagai coiled spring atau 

gulungan pegas terhadap beban tension yang akan mempertahankan 

korpus vertebra secara bersamaan melawan tahanan dari nukleus 

pulposus. End plate vertebrae merupakan tempat melekatnya tepi atas 

dan bawah anulus fibrosus, rongga ini berisi nukleus pulposus yaitu 

mukopolisakarida kental yang banyak mengandung air yang tidak 

mempunyai pembuluh darah dan tidak mempunyai saraf. Anulus fibrosus 

mampu menahan beban pada kompresi dan untuk mentransmisikan 

beberapa gaya ke annulus dan sebagai shock absorbe karena memiliki 

kandungan cairan yang sangat tinggi pada anulus. (Zhou, et al 2014). 
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Gambar 2.11 Anulus Fibrosus (Sumber : Zhou 2014) 

 

Diskus yang terdiri dari lapisan-lapisan kartilago yang konsentrik 

menutupi kavitas sentral dan yang mengandung protein mineral. Diskusak 

akan dapat menahan beban karena tekanan osmotik positif air selalu 

memasuki diskus tersebut. Nucleus pulposus berfungsi untuk mengurangi 

tekanan di diskus dan sebagai swifel joint atau sendi yang dapat berputar. 

Sifat dari diskus invertebralis adalah viscoelastik, jika adanya 

pembebanan pada diskus akan terjadi perubahan bentuk dan jika beban 

dihilangkan maka diskus akan kembali ke posisi semula. 

 

Gambar 2.12 Invertebral disc (Sumber : Moore, et al 2012) 

 

Processus transversus merupakan struktur lain yang memiliki peran 

penting dalam stabilisasi, ligament dan otot memulai gerakan pada 

vertebra, sebagai stabilisasi ligament dengan memandu gerakan 

segmental, serta menjaga stabilisasi instrinsik vertebra dengan membatasi 

suatu gerakan yang berlebihan. Menjaga agar gerakan tersebut tidak 
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berlebihan dan tidak menimbulkan tergelincirnya pada gerakan akibat 

dari struktur vertebrae merupakan fungsi ligament pada vertebrae. Sistem 

utama dari ligament pada vertebrae dibagi menjadi dua, yaitu 

intrasegmental terdiri dari ligament flavum berfungsi memelihara 

keutuhan pada permukaan atas kanalis vertebralis, ligament interspinosus 

berperan dalam mencegah terpisahnya 2 vertebra, ligamen intraversus 

maupun facet joint bersama-sama menjadi kendali vertebra.  

Intersegmental ligament longitudinal anterior-posterior dan ligament 

supraspinosus (Snell, 2011). 

2. Ligament pada vertebrae 

Ligament utama yang mendukung vertebra lumbal adalah ligament 

longitudinal anterior, ligament longitudinal posterior, sacrotuberous 

ligament, iliolumbar ligament dan flavum ligament. Pergerakan menengah 

sacral, mengontrol rotasi posterior innominate dan perlekatan otot 

gluteus maximus merupakan fungsi dari sacrotuberous ligament. 

Iliolumbar ligament berfungsi untuk meminimalkan putaran pada daerah 

lumbosakral junction dan menahan pergeseran kedepan pada L5 dari 

sakrum. Flavum ligament berfungsi untuk mencegah fleksi (Mc murray, 

2011). Ligament longitudinal anterior merupakan ligament dengan 

struktur fibrosa yang lebar dan kuat, berfungsi sebagai stabilisator saat 

gerakan ekstensi lumbal. Ligament yang akan membentuk batas anterior 

kanalis spinalis adalah stabilisator gerakan fleksi lumbalfungsi dari 

ligament longitudinal posterior (Wingender, 2009). 
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Gambar 2.13 Ligament pada vertebrae (Sumber : Pearson, 2013)  

3. Otot – otot  Vertebrae 

Tabel 2.2 otot-otot pada perut dan punggung (More dan Daley, 2013) 

No. Muscle Origo Insertio Function 

1. Psoas mayor Processus 

vertebrae 

lumbal 1-5 dan 

vertebrae 

thoracolis 

Leser trochanter of 

femur 
Flexi dan 

rotasi hip 

2. Rectus 

abdominis 

Lig symphisis 

pubis dan crista 

iliaca 

Costa cartilago 5-

7 dan processus 

xiphoideus 

Flexi 

vertebrae 

3.  

Iliocostalis 

thoracis 

Processus pars 

medial lumbal 

facies lumbal 

kacies superior 

angulus costae 

7-12 

 Margin superior 

angulus costae 1-

6 

 

Extensi 

vertebrae 

 

4. Multifidus Processus 

transversus dan 

vertebrae 

thoracalis  

Processus 

spinosus ke 2 dan 

vertebrae 

lumbalis 5 

Extensi dan 

lateral rotasi 

5. Semispinalis 

thoracis 

Processus 

spinosus dan 

vertebrae 

thoracalis 11-

12 

Processus 

vertebrae 5-7 

Extensi 

vertebrae 

6. Longisimus 

thoracis 

Processus 

transversus 

vertebrae 

lumbalis dan 

tacia 

Ujung processus 

transversus 

vertebrae 

thoracalis  

Extensi 

vertebrae 
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7. Semispinalis 

thoracis 

Processus 

spinosus dan 

vertebrae 

thoracalis 11-

12 

Processus 

spinosus 

vertebrae 5-7 

Extensi 

vertebrae 

 

8. Ilio costalis 

lumborum 

Sacrum dan 

crista iliaca 

processus 

spinosus 

vertebrae 

thoracalis 11-

12 

Costae inferior 6-

7 

Extensi 

vertebrae 

9. Obliqus 

externus 

abdominis 

Pais antero 

inferior costae 

5-12 

 

Crista iliaca 

inguinal ligament 

dan linea alba 

Flexi trunk 

dan lateral 

flexi 

10. Longisimus 

thoracis 

 

Processus 

transversus 

vertebrae 

lumbalis dan 

facia 

didekatnya 

Ujung processus 

transversus 

vertebrae 

thoracalis dan 

costae 7-12 

 

Extensi 

vertebrae 

 

11. Obliqus 

externus 

abdominis 

Crista iliaca 

anterior, fascia 

thoraco 

lumbalis dan 

inguinal 

ligament 

Margin inferior 

costae 7-12 linea 

alba. Processus 

xiphoideus 

Flexi trunk 

dan lateral 

flexi colum 

vertebrae 

Lateral rotasi 

12. Rotatores 

longus dan 

brevis 

Processus 

transversus 

satu segment 

vertebrae 

Processusspinosus 

segment kedua 

vertebrae (longus) 

dan processus 

spinosus seluruh 

ligament 

vertebrae (brevis) 

Extensi 

vertebrae dan 

rotasi 

13. Quadratus 

Lumborum 

 

Crista iliaca 

dan ligament 

iliolumbalis 

 

Costa 12 dan 

processus 

transversus L1-4 

 

Hiperextensi 

lumbal, 

lateral 

flexitrunk, 

ipsilateral 

elevas hip 
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Gambar 2.14 Otot abdomen (sumber : Knudsen, 2010) 

 

 

10. Biomekanik Lumbal Spine 

Pada semua level pada daerah tulang belakang, terkecuali pada level 

C1-C2 disebut dengan “three joint complex” atau motion segment yang terdiri 

dari tiga artikulasi yaitu antara dua corpus vertebra, satu diskus 

intervertebralis dan dua sendi facet di bagian posterior. Sehingga pada tulang 

belakang sendiri akan dianggap sebagai struktur yang terdiri dari motion 

segment multipel yang saling berhubungan dengan gerakan total dari tulang 

belakang merupakan gabungan dari masing – masing motion segment 

tersebut.(Gellhorn et al., 2012). Dilihat dari fungsional, tiga artikulasi yang 

ada di setiap motion segment adalah struktur yang saling terkait erat, sehingga 

kelainan yang terdapat pada satu artikulasi akan menyebabkan gangguan pada 

dua komponen lainnya. Contohnya adalah gangguan pada diskus 

intervertebrali sehingga akan menyebabkan gangguan pada daerah 

sendi facet, sebaliknya trauma dan instabilitas pada struktur posterior akan 

menyebabkan gangguan pada daerah diskus. Mayoritas individual patologi 

terjadi lebih banyak pada diskus intervertebralis yang akhirnya akan diikuti 

oleh kerusakan sendi facet. (Gellhorn et al., 2012). 
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Dari segi biomekanik, sendi facet berperan penting dalam proses 

transmisi beban yaitu sendi facet memberikan bantuan pada load-bearing 

bagian posterior, menstabilisasi segmen gerakan  fleksi dan ekstensi, dan juga 

berperan pada kinematika mekanisme rotasional dengan cara membatasi 

gerakan rotasi. Sendi facet modifikasi untuk menghambat gerakan rotasi dan 

forward slide, juga sebagai pencegah terjadinya dislokasi pada corpus 

vertebra saat mengalami pembebanan tulang belakang dalam posisi fleksi ke 

arah depan. Tulang belakang lumbal meneruskan beban antar segmen 

intervertebral melalui corpus vertebra dan diskus intervertebralis dan juga dua 

sendi facet tersebut. Dalam keadaan normal antara 3 sampai 25% dari beban 

segemental diteruskan melewati sendi facet maka persentase ini meningkat 

hingga 47% pada facet yang mengalami proses degenerasi. Persentase dari 

beban tersebut diteruskan melalui elemen posterior sangat tergantung dari 

postur tulang belakang dan akan meningkat saat ekstensi (Kalichman & 

Hunter, 2007). 

 

 

 

 

 

Gambar 2.15 Pergerakan pada tulang belakang lumbal. 

(A) Fleksi lateral, (B) Fleksi/ekstensi, (C) rotasi. (Kalichman & Hunter, 2007) 

 

 

Mobilitas tulang belakang lumbal yang paling besar pada saat di 

gerakan fleksi dan ekstensi (mobilitas kumulatif pada segmen L1-5: 57°) dan juga 

lebih terbatas pada lateral bending (L2-5: 26°) dan rotasi aksial (L1-5: 8°).  Pada saat 
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posisi tegak terdapat gaya shear yang terus menerus akan bekerja pada sendi facet 

antara vertebra lumbal 5 dan sakrum oleh karena adanya  lordosis pada lumbal. Pada 

posisi fleksi, gaya tersebut akan meningkat dan akan bekerja pada tulang belakang 

lumbal di atas L5-S1. Pada saat segmen bawah tulang belakang, gaya shearing ini 

akan menjadi lebih tinggi karena berat badan yang lebih besar pada level di atasnya 

dan lebih panjangnya leverage dari pada pusat massa tubuh.  Peningkatan pada area 

tulang rawan sendi facet pada segmen yang lebih inferior merupakan suatu 

konsekuensi normal dari hokum Wolf’s. Orientasi lebih ke arah coronal pada sendi 

facet daerah tulang belakang bagian bawah juga kemungkinan disebabkan karena 

adanya adaptasi dari gaya shearing yang akan mempengaruhi tulang belakang bagian 

bawah. 

Gambar 2.16 Fleksi dan ekstensi tulang belakang lumbal. 

Superior facet menunjukkan kerusakan yang lebih banyak pada pole superior, dimana pada saat gerakan 

fleksi (A), facet inferior menyebabkan tekanan maksimum. Facet inferior menunjukkan kerusakan tulang 

rawan paling banyak pada pole inferior dan superior, dimana aposisi tulang paling sering tampak pada pole 

inferior, dimana kontak tulang antara pole inferior facet inferior dengan lengkung superior facet terjadi pada 

saat ekstensi (Kalichman & Hunter, 2007) 

Rotasi aksial pada daerah tulang belakang lumbal akan terjadi aksis 

longitudinal yang melewati sepertiga bagian posterior dari corpus vertebra dan diskus 

intervertebralis. Pada saat dilakukan gerakan rotasi, elemen posterior dari vertebra 
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bagian atas bergerak dan akan mengayun ke arah lateral, ke arah yang berlawanan 

dari gerakan rotasi. Dengan gerakan tersebut prosesus artikularis inferior dari 

vertebra akan mendorong prosesus artikularis yang berlawanan dari vertebra. 

Mekanisme blok dari rotasi aksial berfungsi untuk dapat melindungi diskus 

intervertebralis dari gerakan torsi berlebihan. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.17 Rotasi tulang belakang lumbal. 

Rotasi dari tulang belakang lumbal. Prosesus artikularis inferior dari vertebra di atasnya (warna abu-abu) 

membentur prosesus artikuler superior dari vertebra bawah pada saat gerakan rotasi. (Kalichman & Hunter, 

(2007) 

C. Nordic Body Map 

1. Definisi 

Nordic Body Map (NBM) adalah pengukuran keluhan 

musculoskeletal pada tubuh untuk  sakit yang dirasakan. Pada penelitian 

akan dilakukan analisis keluhan Musculoskeletal yaitu low back pain 

dengan menggunakan kuesioner Nordic Body Maps.  
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Gambar 2.18 Nordic Body Map (Ketut Tirtayasa, et al. 2003) 

 

Sistem muskuloskeletal menyediakan bentuk dukungan, stabilitas 

maupun gerakan tubuh. Untuk memperoleh gambaran status gejala 

keluhan musculoskeletal dapat menggunakan Nordic Body Map (NBM) 

dengan keluhan yang dikategorikan mulai dari rasa tidak sakit, agak 

sakit, sakit, sangat sakit. Dengan melihat dan menganalisa Nordic Body 

Map(NBM) maka akan didapati tingkat keparahan dan jenis keluhan otot 

skeletal yang dirasakan oleh pasien yang mengalami low back pain 

(Tarwaka,2010).  Kuesioner ini dibagi  menjadi  9  bagian  utama,  yaitu  

leher,  bahu, punggung  bagian  atas,  siku,punggung  bagian  bawah,  

pergelangan  tangan atau  tangan,  pinggang  atau pantat,  lutut dan  tumit  

atau  kaki yang menggunakan gambar tubuh manusia untuk menentukan 

bagian yang dirasa sakit atau nyeri (Kroemer, 2001 dalam Niputu,2015. 
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Tabel 2.3 Kuesioner Nordic Body Maps (Hartoto, 2013) 

 Skoring NBM 

1 2 3 4 

0 Leher      

 

 Tengkuk     

2 Bahu kiri     

3 Bahu kanan     

4 Lengan atas kiri     

5 Punggung     

6 Lengan atas kanan     

7 Pinggang     

8 Pinggul     

9 Pantat     

10 Siku kiri     

11 Siku kanan     

12 Lengan bawah kiri     

13 Lengan bawah kanan     

14 Pergelangan tangan 

kiri 

    

15 Pergelangan tangan 

kanan 

    

16 Tangan kiri     

17 Tangan kanan     

18 Paha kiri     

19 Paha kanan     

20 Lutut kiri     

21 Lutut kanan     

22 Betis kiri     

23 Betis kanan     

24 Pergelangan kaki kiri     

25 Pergelangan kaki 

kanan 

    

26 Kaki kiri     

27 Kaki kanan     

     

Penilaian terhadap keluhan yang dirasakan oleh responden yang dibagi 

menjadi 4 secara subjektif seperti yang terdapat pada tabel di bawah ini (Tirtayasa et 

al., 2003). 

Tabel 2.4 Interpretasi kuesioner Nordic Body Map 

Skor Keterangan 

1 No pain/tidak terasa sakit 

2 Moderately pain/Cukup sakit 

3 Painful/Menyakitkan 

4 Very painful/Sangat menyakitkan 
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Skor  akhir pada  kuisioner  akan  menunjukkan  keluhan  yang  dirasakan  

dan  tindakan perbaikan  yang  akan  dilakukan.  Menurut  Tarwaka,2010 dalam 

Niputu 2015 menyatakan pedoman   sederhana    yang   dapat   dilakukan    untuk   

menentukan klasifikasi subjektivitas keluhan musculoskeletal salah satunya 

merupakan keluhan low back pain. 

 

Tabel 2.5 Klasifikasi Subjektivitas Keluhan Muskuloskeletal Berdaarkan Total Skor 

Individu (Niputu, 2015) 

Total Skor 

Keluhan 

Individu 

Tingkat 

Resiko 

Level 

Resiko 

 

Aksi(Termasuk Tindakan Penilaian) 

 

0-20 

 

0 

 

Rendah 

Belum diperlukan adanya tindakan 

perbaikan 

 

21-41 

 

1 

 

Sedang 

Mungkin diperlukan tindakan 

dikemudian hari 

 

42-62 

 

2 

 

Berat 

 

Diperlukan tindakan segera 

 

63-84 

 

3 

 

Sangat 

Berat 

 

Diperlukan tindakan menyeluruh 

sesegera mungkin 
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D. Indeks massa tubuh dengan keluhan low back pain

Tulang belakang memiliki fungsi untuk mempertahankan posisi tegak 

pada tubuh manusia. Tidak hanya tulang belakang yang berperan tetapi otot 

juga berperan untuk membantu tulang belakang dalam mempertahankan 

posisi dan juga sebagai motor penggerak. Ketika berat badan semakin 

meningkat pada tulang belakang akan semakin tertekan untuk menerima 

beban sehingga memudahkan terjadinya kerusakan dan kerusakan pada 

struktur tulang tersebut (Purnamasari et al, 2010). Pada Otot-otot abdominal 

memiliki peran yang penting saat melakukan aktivasi mengangkat beban dan 

sarana pendukung tulang belakang. Obesitas adalah masalah pada struktur 

dan peregangan berlebihan sehingga sarana pendukung akan beresiko pada 

nyeri bagian punggung. Perubahan degenerasi diskus intervertebralis terjadi 

karena pengaruh usia menjadi fibrokartilago yang padat dan tidak teratur 

merupakan penyebab terjadinya nyeri punggung yang dirasakan pada L4-L5 

serta L5-S1 mengalami stress mekanis dan menekan sepanjang akar saraf 

tersebut. Obesitas, masalah struktur, masalah  dengan postur dan peregangan 

berlebihan akan berakibat nyeri pada punggung (Porth, 2011).  


