
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Low back pain merupakan salah satu keluhan nyeri yang sering didapatkan di 

masyarakat dan menjadi salah satu alasan paling umum yang membuat orang tidak 

dapat bekerja atau melakukan kegiatannya dengan baik (Kusumawati & Wahyono, 

2015). Low Back Pain Myogenic adalah  suatu  pengalaman  sensorik  dan emosional 

yang tidak menyenangkan di daerah antara vertebra torakal 12 sampai dengan bagian  

bawah  pinggul  atau  lubang  dubur yang  timbul  akibat  adanya potensi  kerusakan 

ataupun  adanya  kerusakan  jaringan  antara  lain:  dermis pembuluh  darah,  facia, 

muskulus, tendon,  cartilago,  tulang  ligament,  intra artikuler meniscus, dan bursa 

(Saddam, Kosasih & Tika, 2012). 

Survei yang telah dilakukan di Inggris melaporkan bahwa 17,3 juta orang di 

Inggris pernah mengalami back pain. Dari jumlah ini 1,1 juta orang mengalami 

kelumpuhan akibat back pain (Septiawan, 2013). Sedangkan Jumlah penderita low 

back pain di Indonesia tidak di ketahui secara pasti, namun di perkirakan antara 7,6% 

sampai 37% (Widyanti, Basuki & Jannis, 2009). Sedangkan dari populasi, yang 

pernah mengalami Low Back Pain sekali dan lebih selama hidupnya antara 60% 

hingga 90% (Kusuma, Hasan & Hartanti, 2014). Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan oleh Pirade, Angliadi dan Sengkey (2013) melaporkan bahwa sekitar 90% 

dari sampel penelitiannya (karyawan bank) mengeluhkan adanya nyeri Low Back 

Pain. 

Penyebab Low Back Pain yang paling sering ialah aktivitas yang berlebihan, 

postur tubuh yang tidak ideal, sikap duduk yang tidak tepat, serta posisi dan duduk 
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terlalu lama (Rahmawati, 2008). Sumekar dan Natalia (2010) dalam penelitiannya 

menyatakan bahwa lama duduk >4 jam menyebabkan terjadinya Low Back Pain  

pada hampir seluruh sampel penelitiannya. Nyeri punggung dapat terjadi pada 

berbagai situasi kerja, tetapi risikonya lebih besar apabila duduk lama dalam posisi 

statis. Pekerjaan yang berisiko menimbulkan Low Back Pain antara lain pekerjaan 

yang memiliki jam kerja panjang dan mengharuskan karyawannya untuk duduk 

dalam waktu yang lama pada posisi duduk tertentu, seperti karyawan bank (Pirade, 

Angliadi & Sengkey, 2013).  

Pekerja / karyawan bank menghabiskan rata-rata 10 jam sehari untuk duduk 

dalam melakukan pekerjaannya. Setengahnya tidak pernah berdiri saat sementara 

bekerja sekalipun disediakan waktu untuk beristirahat. Sehingga bekerja di bank 

merupakan salah satu pekerjaan yang berisiko untuk terkena Low Back Pain. Duduk 

lama dalam posisi statis akan menyebabkan kontraksi otot yang terus menerus serta 

pembuluh darah terjepit. Penyempitan pembuluh darah menyebabkan aliran darah 

terhambat dan iskemia, jaringan kekurangan oksigen dan nutrisi, sedangkan 

kontraksi otot yang lama akan menyebabkan penumpukan asam laktat. Kedua hal 

tersebut menyebabkan nyeri (Pirade, Angliadi & Sengkey, 2013; Sari, Mogi & 

Angliadi, 2015). 

Terapi latihan yang biasa di gunakan untuk penderita nyeri low back pain antara 

lain latihan Mc.Kenzy, latihan PNF, latihan core stability dan latihan William flexion 

exercise (Kusumawati & Wahyono, 2015). William Flexion Exercise adalah  exercise 

therapy  diperkenalkan oleh Dr. Paul Williams pada tahun 1937. Latihan  William 

Flexion Exercise ini dirancang untuk mengurangi nyeri pinggang dengan 

memperkuat otot-otot yang memfleksikan lumbo sacral spine, terutama otot 

abdominal dan otot gluteus maksimus dan meregangkan kelompok ekstensor 
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punggung bawah (Kusuma & Setiowati, 2015). Manfaat dari terapi latihan William’s 

flexion adalah untuk mengurangi tekanan beban tubuh pada sendi faset (articular 

weight bearing stress), untuk mengoreksi postur tubuh yang salah, meregangkan otot 

dan fascia (meningkatkan ekstensibilitas jaringan lunak) di daerah dorsolumbal, 

penguatan otot-otot daerah abdomen sehingga ketegangan otot dapat menurun 

akibatnya nyeri dapat berkurang (Kusumawati & Wahyono, 2015). 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Ellythy (2011) melaporkan 

bahwa Post Isometric Relaxation Technique (PIR) efektif dalam mengurangi nyeri 

dan disability pada Low Back Pain. Post Isometric Relaxation Technique adalah 

teknik yang sering digunakan oleh manual therapists (termasuk beberapa 

chiropractor) untuk mengobati ketegangan otot, disfungsi sendi dan myofascial pain 

syndrome (Emary, 2012). Post Isometric Relaxation Technique dapat mengurangi 

ketegangan otot (atau sekelompok otot) dan juga meningkatkan toleransi otot untuk 

meregang, yang mana dianggap disebabkan oleh stimulasi organ tendon Golgi yang 

disebabkan oleh kontraksi isometrik (Ptaszkowski, 2015).  

Penelitian yang telah dilakukan oleh Muhith dan Yasma (2014), Kusumawati 

Dan Wahyono (2015), Sa’adah (2013) dan Kumar, Revathi  dan Ramachandran 

(2015) menunjukan hasil bahwa William Flexion Exercise efektif dalam mengurangi 

nyeri Low Back Pain. Penelitian yang dilakukan Ellythy (2011), Ellythy (2012), 

Bindra (2013) dan Hariharasudhan dan Balamurugan (2014) menunjukkan hasil 

bahwa teknik Post Isometric Relaxation Technique terbukti efektif dalam 

mengurangi nyeri Low Back Pain.  

Berdasarkan penelitian diatas, kedua teknik tersebut efektif dalam mengurangi 

nyeri pada Low Back Pain dan hasil dari study pendahuluan yang telah peneliti 
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lakukan tanggal 23 februari 2017 pada beberapa karyawan di salah satu bank swasta, 

mereka mengeluhkan adanya nyeri Low Back Pain. Sehingga dalam penelitian ini 

peneliti ingin meneliti Perbedaan Efektivitas Pemberian William Flexion Exercise 

dengan Post Isometric Relaxation Technique Terhadap Penurunan Nyeri pada Low 

Back Pain Myogenic di karyawan Bank. 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah ada penurunan nyeri antara sebelum dan sesudah intervensi William 

Flexion Exercise terhadap Penurunan Nyeri pada Low Back Pain Myogenic di 

karyawan Bank ? 

2. Apakah ada penurunan nyeri antara sebelum dan sesudah 

intervensi Post Isometric Relaxation Technique terhadap Penurunan Nyeri pada 

Low Back Pain Myogenic di karyawan Bank ? 

3. Apakah ada beda Efektivitas Pemberian William Flexion Exercise dengan Post 

Isometric Relaxation Technique terhadap Penurunan Nyeri pada Low Back Pain 

Myogenic di karyawan Bank? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

Mengetahui Perbedaan Efektivitas Pemberian William Flexion Exercise dengan 

Post Isometric Relaxation Technique Terhadap Penurunan Nyeri pada Low Back 

Pain Myogenic di karyawan Bank. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui penurunan nyeri antara sebelum dan sesudah intervensi William 

Flexion Exercise. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 
 

 
 

b. Mengetahui penurunan nyeri antara sebelum dan sesudah 

intervensi Post Isometric Relaxation Technique. 

c. Mengetahui beda efektivitas pemberian terapi William Flexion Exercise dan Post 

Isometric Relaxation Technique terhadap penurunan nyeri pada  Low Back Pain 

Myogenic. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Menambah pemahaman, pengalaman dan pengetahuan dalam manajement nyeri 

pada kasus Low Back Pain Myogenic. 

2. Lokasi IPTEK  

Pengaplikasian pengelolaan nyeri pada kasus Low Back Pain Myogenic. 

3. Bagi Institusi 

Untuk menambah referensi tentang penanganan pada kasus Low Back Pain 

Myogenik dengan terapi William Flexion Exercise dan Post Isometric Relaxation 

Technique. 

E. Keaslian Penelitian 

Penelitian yang dilakukan oleh Ellythy 2011 dengan judul “Evaluation of Post-

Isometric Relaxation Technique on Myofascial Tightness of Lumbo-Pelvic 

Musculature”. Tujuan dari penelitian tersebut untuk mengetahui efektivitas dari Post 

Isometric Relaxation Technique pada myofascial tightness dari otot lumbopelvic. 

Penelitian ini mengambil 40 sample yang berusia 30 dan 55 tahun. Kemudian dibagi 

menjadi dua kelompok yaitu kelompok 1 diberikan Post Isometric Relaxation 

Technique dan kelompok B di berikan specific physical therapy treatment program 

(Infra Red Radiation, ultrasound, transcutanuous electrical nerve stimulation and 
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therapeutic exercises) dilakukan tiga kali seminggu untuk durasi 4 minggu. Evaluasi 

dilakukan di awal dan akhir dengan mengukur nyeri dan level dari disability dan 

Lumbar spine range of movement in standing dari subjek dengan menggunakan 

visual analoque scale, The Oswestry disability questionnaire dan Inclinometers. 

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Post Isometric Relaxation Technique 

efektif dalam mengurangi nyeri dan functional disability dan meningkatkan lumbar 

spine mobility pada pasien dengan Chronic Low Back Pain. 

Adapun perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan adalah pada penggunaan 

skala pengukuran, jumlah sampel dan dosis treatment perminggu. Pada penelitian 

saya, saya hanya mengukur nyeri yaitu dengan menggunakan skala Visual Analoque 

Scale (VAS), jumlah sampel 30 dan intervensi di berikan 2 kali/minggu. 

Penelitian yang dilakukan oleh Supreet Bindra 2013 dengan judul “A study on the 

Efficacy of Muscle Energy Technique as compared to Conventional Therapy on 

Lumbar Spine Range of Motion in Chronic Low Back Pain of Sacroiliac Origin”. 

Penelitian ini menggunakan teknik/bentuk dan konsep dari post isometric relaxation. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Perbandingkan efektivitas dari 

Muscle Energy Technique (post isometric relaxation) dengan Conventional Therapy 

pada ROM Lumbar Spine in Chronic Low Back Pain of Sacroiliac Origin. Penelitian 

ini mengambil 30 sample yang terdiri dari 24 perempuan and 6 laki-laki  yang 

berusia 30 – 50 tahun. Kemudian dibagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok I 

diberikan Experimental group dan kelompok II diberikan Conventional Therapy 

selama 6 hari. Hari pertama sebelum treatment dan hari ke enam sesudah treatment 

kedua grup di dilakukan pengukuran skor VAS, pengukuran Lumbar spine flexion 

and extension ROM menggunakan MMST (modified modified schober test), dan 

penggukuran menggunakan Oswestry disability index. Hasil dari penelitian ini adalah 
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SIJD menyokong untuk terjadinya Chronic Low Back Pain dan mengakibatkan 

Disability, Penelitian menunjukkan hubungan antara lumbar spine ROM and SIJD 

dapat di perbaiki dengan menggunakan MET (post isometric relaxation) dan 

Conventional Therapy, MET dan Conventional Therapy dapat mengurangi nyeri 

pada chronic low back pain. 

Adapun perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan adalah pada penggunaan 

skala pengukuran dan lama penelitian. Pada penelitian saya, saya hanya mengukur 

nyeri yaitu dengan menggunakan skala Visual Analoque Scale (VAS), lama penelitian 

saya yaitu selama 4 minggu. 

Penelitian yang dilakukan oleh Marzouk A Ellythy 2012 dengan judul “Efficacy 

of Muscle Energy Technique Versus Strain Counter Strain on Low Back 

Dysfunction”. Penelitian ini menggunakan teknik/bentuk dan konsep dari post 

isometric relaxation. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

Perbandingkan efektivitas dari Muscle Energy Technique (post isometric relaxation) 

dengan strain counter strain technique pada pasien dengan chronic low back pain. 

Penelitian ini mengambil 30 sample yang terdiri dari 24 perempuan and 6 laki-laki  

yang berusia 30 – 50 tahun, dengan chronic low back pain (lebih dari 3 bulan). 

Sample penelitian ini dibagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok 1 diberikan 

Muscle Energy Technique (post isometric relaxation) dan kelompok dua diberikan 

Strain Counter Strain selama empat minggu. Muscle Energy Technique (post 

isometric relaxation) di berikan 3 kali per sesi untuk 12 sesi dengan waktu 

penahanan posisi masing-masing selama 5 detik dan Strain Counter Strain dilakukan 

penahanan selama  90 detik  untuk masing-masing dan di ulangi tiga kali. Instrumen 

evaluasi untuk mengukur nyeri dengan menggunakan formulir kuisioner singkat 

McGill pain, pergerakan pada berdiri dari Lumbar spine range: diukur menggunakan 
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Modified schober's test untuk memeriksa lumbar flexion dan extension, pengukuran 

Fungsional menggunakan The Oswestry disability questionnaire. Hasil dari 

penelitian menunjukkan bahwa MET dan SCS efektif daam mengurangi nyeri dan 

functional disability pada pasien dengan chronic low back pain. 

Adapun perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan adalah pada penggunaan 

skala pengukuran dan dosis latihan post isometric relaxation yang digunakan. Pada 

penelitian saya, saya hanya mengukur nyeri yaitu dengan menggunakan skala Visual 

Analoque Scale (VAS), dosis latihan post isometric relaxation pada penelitian saya 

yaitu pengulangan sebanyak 4 kali. Gerakan dipertahankan selama 7-10 detik, relax 

selama 2-3 detik, diberikan sebanyak 2 kali per minggu selama 1 bulan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Yoni Rustiana Kusumawati, Yulianto Wahyono 

2015 dengan judul “Latihan Core Stability Dan William’s Flexion dalam 

Menurunkan Nyeri, Peningkatan Keseimbangan Dan Kemampuan Fungsional”. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh latihan core stability 

terhadap penurunan nyeri, keseimbangan dan kemampuan fungsional pasien Low 

Back Pain, pengaruh latihan Williams flexion terhadap penurunan nyeri, 

keseimbangan dan kemampuan fungsional pasien Low Back Pain, dan perbedaan 

pengaruh antara terapi latihan core stability dengan latihan Williams flexion terhadap 

penurunan nyeri, keseimbangan dan kemampuan fungsional pasien Low Back Pain. 

Penelitian dilakukan di poliklinik fisioterapi RSUD Dr. Moewardi. Subyek penelitian 

ini berjumlah 30 orang, dimana masing-masing kelompok berjumlah 15 orang. 

Sample penelitian ini dibagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok 1 diberikan 

latihan core stability dan kelompok 2 diberikan william flexion exercise yang mana 

diberikan perlakuan selama 8 kali. Alat ukur penelitian ini menggunakan quadruple 

visual analoque scale (Q-VAS) sebagai alat ukur nyeri, kemampuan fungsional 
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dengan oswestry disability index, dan keseimbangan menggunakan Functional Reach 

Test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh terapi latihan core stability 

terhadap penurunan nyeri, peningkatan keseimbangan dan kemampuan fungsional 

pasien Low Back Pain, ada pengaruh terapi latihan Williams flexion terhadap 

penurunan nyeri, peningkatan keseimbangan dan kemampuan fungsional pasien Low 

Back Pain, dan tidak terdapat perbedaan pengaruh yang bermakna antara terapi 

latihan core stability dengan latihan Williams flexion terhadap penurunan nyeri, 

peningkatan keseimbangan dan kemampuan fungsional pasien Low Back Pain. 

Adapun perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan adalah pada penggunaan 

skala pengukuran nyeri, sample dan lokasi penelitian. Pada penelitian saya untuk 

pengukuran nyeri saya menggunakan skala Visual Analoque Scale (VAS), pada 

penelitian ini sampel saya adalah karyawan Bank dan lokasi penelitian saya di salah 

satu bank swasta daerah. 

Penelitian yang dilakukan oleh Mohan Kumar. G, Revathi. R & Ramachandran. S 

2015 dengan judul ” Effectiveness Of William’s Flexion Exercise In The 

Management Of Low Back Pain”. Penelitian di lakukan di department of 

Physiotherapy at ACS Medical College and Hospital Chennai. Tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas dari William’s flexion exercise dalam 

manajement dari low back pain. Subyek penelitian ini berjumlah 30 orang yang 

terdiri dari laki-laki dan perempuan berusia 18-45 tahun. William’s flexion exercise 

di berikan 2 kali seminggu selama empat minggu. Visual analogue scale and 

Oswestry disability index questionnaire digunakan sebelum dan sesudah latihan 

untuk ngenalisis nyeri dan aktivitas. Adanya efek yang signifikan dari William’s 

flexion exercise untuk memanajement intensits nyeri Low Back Pain management. 
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Adapun perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan adalah pada penggunaan 

skala pengukuran nyeri dan lokasi penelitian. Pada penelitian saya untuk pengukuran 

nyeri saya menggunakan skala Visual Analoque Scale (VAS), Lokasi penelitian saya 

di salah satu bank swasta daerah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


