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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Anatomi Lumbal 

1. Tulang Vertebra 

Tabel .2.1. Tulang Vertebra Lumbal 

 

NO Bagian 

Tulang 

Nama Ligament 

1 Anterior Korpus Vertebra Ligament Longitudinal Anterior 

Diskus Invertebra Ligament Longitudinal Posterior 

2 Posterior Lamina Ligament Flavum 

Pedikel Ligament Interspinosus 

Processus Spinosu Ligament Interspinosus 

Processus 

Transversus 

Ligament Intertransversus 

 

 

Gambar 2.1 Tulang Vertebra Lumbal(Ellis, 2006
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2. Otot Lumbal 

Tabel .2.2. Otot Lumbal 

 

Nama Origo Insersio Fungsi 

M. Oblikus 

eksternus 

 

Permukaan eksternal 

costa ke 5 - 12 

Linea alba, 

tuberkulum pubikum 

dansetengah bagian 

anterior krista iliaca 

Fleksi dan rotasi 

trunk 

M. Oblikus 

internus 

 

Fascia toracolumbal, 

2/3 anterior krista 

iliaca danlateral 

ligamen inguinal 

posterior costa ke 

10 – 12, linea alba 

dan pektenpubis 

 

Fleksi dan rotasi 

trunk. 

M. 

Transversus 

abdominis 

 

Kosta ke 7 – 12,  

fascia torakolumbal, 

krista iliaka dan 1/3 

lateral ligamen 

inguinal 

Linea alba, krista 

pubikum, 

anteriorrectus dan 

pekten pubis 

Menyangga 

viscera 

abdominal. 

M. Rektus 

abdominis 

Simpisis pubis dan 

krista pubikum 

Prosesus 

xifoideusdan 

kartilago 

Fleksi trunk 

M. Psoas 

Major 

 

Proc. 

Tansversuslumbalis, 

vertebrae T12-L5 dan 

discus intervertebralis 

Tendonpada 

trochanter minor 

femur. 

 

Fleksi hip, 

laterofleksi 

columna 

vertebralis 

M. Latissimus 

dorsi 

 

Krista iliaka,kosta 

8,torakal 6dan 

fasciatorakolumbal 

Fossa 

intertuberkularis 

humeri. 

Ekstensi  

M. Erector 

Spinae 

Crista iliaca, Sacrum, 

proc. 

Spinosuslumbaldan 

ligament 

supraspinale. 

M. iliocostalis Laterofleksidan 

ekstensi 

vertebralis 

ketika bungkuk 

M. 

Isciocoxygeus 

Ischial spine dan 

ligamen 

sakrospinosus 

coxy bagian atas 

dansakrum bagian 

bawah 

Penyangga  

pelvisdan 

stabilitas sendi 

sacro iliaca. 
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Gambar 2.2 Otot Lumbal 

(Putz dan Pabst, 2012) 

 

B. Nyeri Punggung Bawah 

1. DefinisiNyeri Punggung Bawah 

International Classificationof Disease mendefinisikan nyeri punggung 

bawah (low back pain) sebagai nyeri di regio lumbal atau sacral dari tulang 

belakang yang disebabkan oleh sprain, strain, pergeseran diskus 

intervertebralis, ataupun berasal dari semua bagian anatomi yang berada di 

sekitar tulang belakang (Walker, 2012). Low back pain berhubungan dengan 

gangguan otot di daerah punggung bawah, tendon, dan ligamen yang bisa 

timbul pada saat melakukan aktifitas sehari-hari secara berlebihan, seperti 

duduk lama, berdiri lama atau mengangkat beban berat dengan cara yang salah 

(Magee, 2013). 

Nyeri punggung bawah terbagi menjadi nyeri punggung spesifik dan 

non spesifik. Nyeri punggung spesifik berupa gejala yang disebabkan oleh 

mekanisme patologi yang spesifik, seperti hernia nukleus pulposis (HNP), 

infeksi, osteoporosis, rheumatoid arthritis, fraktur, atau tumor. Sedangkan 
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nyeri punggung bawah non spesifik berupa gejala tanpa penyebab yang jelas 

serta diagnosisnya berdasarkan eklusi dari patologi spesifik. Diagnosa nyeri 

punggung bawah non spesifik termasukseperti mysofascial syndromes, 

musclespasm, mechanicallow back pain, back sprain, dan back 

strain(Abdullah, 2012). 

2. Klarifikasi 

Nyeri punggung bawah yang dibedakan dari kelainan kongenital 

menurut (Rahajeng Tanjung, 2009), yaitu : 

1. Nyeri Punggung Bawah Visirogenik 

Nyeri punggung bawah yang disebabakan oleh adanya proses patologik 

di ginjal atau visera di daerah pelvis serta tumor retroperitoneal. Nyeri 

viserogenik tidak bertambah berat dengan aktivitas tubuh dan sebaliknya 

tidak berkurang dengan istirahat. Pada penderita nyeri punggung bawah 

visirogenik mengalami nyeri hebat. 

2. Nyeri Punggung Bawah Vaskulogenik 

Pada nyeri ini  Aneurisma  atau penyakit  vascular perifer  dapat 

menimbulkan nyeri punggung atau menyerupai  iscialgia.  Aneurisma 

abdominal dapat menimbulkan nyeri punggung bawah di bagian dalam 

dan tidak ada hubungannya dengan aktivitas fisik. 

3. Nyeri Punggung Bawah Spondilogenik 

Suatu Nyeri yang disebabkan oleh berbagai proses patologik di 

kolumnavertebralis yang terdiri dari unsur tulang (osteogenik), diskus 

inveterbralis (diskogenik) dan miofasial (miogenik) dan proses patologik 

di artikulasio sakroiliaka. 
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4. Nyeri Punggung Bawah Psikogenik 

Nyeri jenis ini biasanya ditemukan setelah dilakukan pemeriksaan 

yang lengkap, dan hasilnya tidak memberikan jawaban yang pasti. Nyeri 

punggung bawah pada umumnya disebabkan oleh ketegangan jiwa atau 

kecemasan dan depresi atau campuran antar kecemasan dan depresi. 

5. Nyeri Punggung Bawah Neurogenik 

Nyeri punggung bawah neurogenik misalnya pada iritasi arachnoid 

dan tumor-tumor pada spinal durmater dapat menyebabkan nyeri 

punggung bawah. 

3. Faktor Resiko 

Penyebab nyeri punggung bawah sering tidak disadari penderitanya. 

Nyeri punggung bawah denganpenyebab yang tidak diketahui disebut nyeri 

punggung non spesifik (Makhsous,2009).Faktor resiko pada nyeri punggung 

bawah :  

a. Usia 

Dari berbagai studi epidemiologik, kejadian nyeri punggung bawah 

meningkat pada usia remaja sampai orang tua. Pada umumnya, nyeri 

punggung bawah menyerang remaja yang mempunyai kehidupan sosial 

yang aktif (20-24 tahun), dan mencapai puncaknya pada mereka yang 

berusia lebih dari 40(Secer et al, 2010). 

b. Obesitas 

Individu dengan obesitas mempunyai resiko yang lebih besar 

mengalami nyeri punggung bawah karena obesitas menyebabkan 

hiperlordosis lumbal sehingga terjadi pergeseran titik pusat berat badan ke 

depan(Makhsous,2009). 
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c. Durasi duduk 

Aktivitas duduk terlalu lama dengan perilaku statis akan 

menimbulkan gangguan pada sistem muskuloskeletal dan memberikan 

tekanan cukup besar di diskus intervertebralis sehingga bisa menimbulkan 

nyeri punggung bawah. Tulang belakang terhubung dengan ligamen yang 

bisa memicu rasa sakit. Terlalu lama duduk dengan posisi yang salah akan 

menyebabkan ketegangan otot-otot dan keregangan ligamentum tulang 

belakang. Hal ini menyebabkan tekanan abnormal dari jaringan sehingga 

menyebabkan rasa sakit. Sebagaimana diketahui ligamentum longitudinalis 

posterior memiliki lapisan paling tipis setinggi L2-L5. Keadaan ini 

mengakibatkan daerah tersebut lebih sering terjadi gangguan.  

 Duduk statis selama 90-300 menit dapat menyebabkan nyeri 

punggung bawah sehingga duduk statis tidak boleh melebihi 1,5 jam dan. 

Bila pekerjaan yang dilakukan membutuhkan duduk statis  >1,5 jam, maka 

diperlukan waktu untuk merelaksasikan badan. Semakin lama seseorang 

duduk maka ketegangan otot dan keregangan ligamentum makin bertambah 

(Samara,2005). 

d. Posisi duduk 

Duduk memerlukan lebih sedikit energi daripada berdiri karena hal itu 

dapat mengurangi banyaknya beban otot statis pada kaki. Kegiatan yang 

dilakukan sambil duduk harus dilakukan secara ergonomi sehingga dapat 

memberikan kenyamanan dalam melakukan pekerjaan. Sikap duduk yang 

keliru merupakan penyebab adanya masalah – masalah punggung. Hal ini 

dapat terjadi karena tekanan pada bagian tulang belakang akan meningkat 

pada saat duduk dibandingkan dengan saat berdiri ataupun berbaring. Jika 
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diasumsikan tekanan tersebut sekitar 100% ; maka cara duduk yang tegang 

atau kaku (erect posture) dapat menyebabkan tekanan tersebut mencapai 

140% dan cara duduk yang dilakukan dengan membungkuk ke depan 

menyebabkan tekanan tersebut sampai 190% (Nurmianto, 2004 dalam Putri, 

2010).  

Salah satu akibat dari pekerjaan yang tidak ergonomis akan muncul 

sikap kerja yang tidak fisiologis seperti jongkok, duduk membungkuk, duduk 

bersila di lantai dan sebaginya. Pada posisi duduk pada lantai dengan 

punggung yang telalu membungkuk, posisi seperti itu sangat berisiko untuk 

menimbulkan risiko secara ergonomic yang dapat menyebabkan gangguan 

musculoskeletal disorders (MSDs) ( Frizka dan Martiana, 2015). 

Duduk yang paling baik adalah duduk dengan menggunakan kursi 

yang ergonomi. Sikap dudukyang tidak berpengaruh buruk terhadap sikap 

badan dan tulang belakang adalah sikap duduk dengan sedikit lardosa pada 

pinggang dan sedikit mungkin kifosa pada punggung (Suma’mur, 1989). 

Sikap duduk yang benar yaitu sebaiknya duduk dengan punggung lurus dan 

bahu berada dibelakang serta bokong menyentuh belakang kursi. Selain itu, 

duduklah dengan lutut tetap setinggi atau sedikit lebih tinggi panggul 

(gunakan penyangga kaki) dan sebaiknya kedua tungkai tidak saling 

menyilang. Jaga agar kedua kaki tidak menggantung dan hindari duduk 

dengan posisi yang sama lebih dari 20-30 menit. Selama duduk, istirahatkan 

siku dan lengan pada kursi, jaga bahu tetap rileks (Wasisto, 2005 dalam Putri, 

2010). 

Duduk dalam posisi yang baik (rileks) sangat penting sebab jaringan 

pada tulang belakang terhubung dengan ligamen dapat memicu rasa sakit jika 
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posisi tidak tepat. Duduk membungkuk dapat meningkatkan aktifitas otot 

>25% dari berat badan sedangkan duduk tegak aktifitas ototnya =25% berat 

badan. Duduk rileks dapat mengurangi resiko terjadinya nyeri punggung 

bawah. Nyeri lebih sering terjadi pada posisi tegak dan membungkuk karena 

pada posisi ini otot-otot erektor spina lebih sering berkontraksi sehingga lebih 

cepat terjadi ketegangan yang berlebihan (Sari, Mongi, & Angliadi, 2015). 

e. Jenis Kelamin 

Laki–laki dan perempuan memiliki risiko yang sama terhadap keluhan 

nyeri punggung bawah. Namun pada kenyataannya jenis kelamin seseorang 

dapat mempengaruhi timbulnya keluhan nyeri punggung bawah, karena 

pada wanita keluhan ini sering terjadi misalnya pada saat mengalami siklus 

menstruasi, selain itu proses menopause juga dapat menyebabkan kepadatan 

tulang berkurang akibat penurunan hormon estrogen sehingga 

memungkinkan terjadinya nyeri punggung bawah. Pada penelitian 

sebelumnya menunjukkan bahwa rata-rata kekuatan otot wanita kurang 

lebih hanya 60% dari kekuatan otot pria, khususnya untuk otot lengan, 

punggung dan kaki yang menyatakan bahwa perbandingan keluhan otot 

antara pria dan wanita adalah 1:3 (Tarwaka, 2004). 

4. Etiologi 

Pada umumnya nyeri punggung bawah disebabkan oleh sebuah 

peristiwa traumatis akut, atau trauma kumulatif. Nyeri punggung bawah akibat 

trauma kumulatif lebih sering terjadi di tempat kerja, misalnya karena duduk 

statis terlalu lama atau posisi kerja yang kurang ergonomis. Tulang, ligamen, 

tendon, diskus, otot dan saraf pada punggung bawah memiliki peran yang besar 

akibat timbulnya rasa nyeri. Struktur disekitar diskus intervertebralis sensitif 
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terhadap rasa sakit karena banyak dari komponen tersebut memiliki persarafan 

sensoris yang dapat menghasilkan sinyal nosiseptif yang merupakan reaksi 

terhadap adanya suatu kerusakan jaringan (Everett,2010). 

Nyeri punggung dapat disebabkan oleh berbagai kelainan. Kelainan 

tersebut antara lain (Fauci,2008) : (1) Kelainan kongenital/kelainan 

perkembangan: spondilosis dan spondilolistesis,kiposkoliosis, spina bifida, 

gangguan korda spinalis; (2) Trauma minor: regangan, cedera whiplash; (3) 

Fraktur:  traumatik  -  jatuh, kecelakaan kendaraan bermotor, 

osteoporosis,infiltrasi neoplastik, steroid eksogen; (3) Herniasi diskus 

intervertebral; (4) Degeneratif:  kompleks diskus-osteofit, gangguan diskus 

internal, stenosis spinalis, gangguan sendi vertebral, gangguan sendi 

atlantoaksial (misalnya arthritis reumatoid); (5) Arthritis:  spondilosis,  

artropati facet atau sakroiliaka,  autoimun (misalnya ankylosing spondilitis, 

sindrom reiter); (6) Neoplasma – metastasis, hematologic, tumor tulang 

primer; (7) Infeksi/inflamasi: osteomyelitis vertebral, abses epidural, sepsis 

diskus, meningitis, arachnoiditis lumbalis; (8) Metabolik:  osteoporosis  –  

hiperparatiroid, imobilitas,  osteosklerosis; (10) Vaskular: aneurisma aorta 

abdominal, diseksi arteri vertebral; (11) Lainnya:sikap tubuh,  psikiatrik, 

sindrom nyeri kronik. 

5. Tanda dan Gejala 

a. Nyeri punggung bawah sederhana  

Adanyanyeri pada daerah sepanjang tulang belakang  tanpa penjalaran 

atau keterlibatan saraf di bawahnya.Nyeri saat bergerak, derajat nyeri 

bervariasi setiap waktu, dan kadang tergantung dari aktivitas fisik(Ruslan A 

Latif, 2007). 
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b. Nyeri punggung bawah dengan gangguan persyarafan 

Gejalanya nyeri yang menjalar ke lutut, tungkai, kaki, ataupun adanya 

rasa baal di daerah nyeri(Ruslan A Latif, 2007). 

c. Nyeri punggung bawah menurut kegawatannya 

Ada riwayat trauma fisik berat seperti jatuh dari ketinggian ataupun 

kecelakaan kendaraan bermotor, adanya nyeri tanpa pergerakan yang 

konstan dan progresif, ditemukan nyeri daerah perut atau dada maupun 

keduanya. Merasakan nyeri hebatpada malam hari yang tidak membaik 

dengan posisi telentang, penurunan berat badan yang tidak diketahui 

sebabnya, menggigil, dan ataudemam, pergerakan punggung  sangat terbatas 

dan persisten  dan adanya gejala kencing tertahan (Ruslan A Latif, 2007). 

6. Patofisiologi 

Nyeri punggung bawah berawal muncul sebagai nyeri punggung 

bawah akut. Nyeri akut yang dialami akan menimbulkan rasa takut terhadap 

nyeri sehingga sensitivitas yang dimiliki seseorang terhadap rasa nyeri akan 

meningkat. Hal tersebut menyebabkan terbentuknya neuroplastisitas dan 

terjadinya sensitisasi pada sistem saraf pusat yang nantinya akan 

menyebabkan penurunan range of motionakibat  rasa takut terhadap nyeri 

tersebut. Penurunan range of motion dapat menyebabkan terjadinya atrofi 

otot yang mengakibatkan timbulnya fibrosis. Namun, peningkatan stres 

mekanik sendiripun dapat mengakibatkan peningkatan range of motion yang 

nantinya akan menimbulkan microinjury. 

Proses inflamasi yang terjadi setelah proses tersebut juga akan 

mengakibatkan timbulnya fibrosis. Proses fibrosis yang terjadi pada otot 

dapat menimbulkan kekakuan pada otot. Selain itu, fibrosis juga dapat 
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meningkatkan aktivitas nosiseptor yang berujung pada pengeluaran mediator 

inflamasi, growth factor, dan adrenalin. Kekakuan pada otot dan pengeluaran 

mediator-mediator inflamasi ini nantinya akan menyebabkan nyeri punggung 

bawah yang kronik (Langevin,2006). 

Berdasarkan patofisiologinya nyeri terbagi atas (Kurniasih, 2011) : (1) 

Nyeri nosiseptif atau nyeri inflamasi, yaitu nyeri yang timbul akibat adanya 

stimulus mekanis terhadap nosiseptor; (2) Nyeri neuropatik, yaitu nyeri yang 

timbul akibat disfungsi primer pada sistem saraf; (3) Nyeri idiopatik, nyeri 

dimana kelainan patologi tidak ditemukan; (4) Nyeri psikologik, penyebab 

nyeri tidak dapat ditemukan tetapi penderita mengeluh nyeri. Dan biasanya 

keluhan nyeri sering berubah-ubah. 

7. Pemeriksaan Fisik 

a. Inspeksi 

Pemeriksaan yang dilakukan dengan cara melakukan observasi secara 

langsung (Salmah, 2006). 

b. Palpasi 

Pada palpasi, harus dilakukan secara halus dan terlebih dahulu diraba pada 

daerah yang nyerinya ringan (Harsono, 2007). Apakah terdapat nyeri tekan 

pada tulang belakang atau spasme pada otot errector spine. 

c. Tes Provokasi 

Laseque, bragard dan sicard, patrick (lesi coxae), kontra patrik (lesi 

sakroiliakal). Untuk mengetahui lokasi nyeri, terlokalisir atau menjalar ke 

tungkai atau jari kaki atau tidak. 
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C. Nyeri 

1. Definisi 

Nyeri adalah perasaan/sensasi tidak nyaman. Nyeri merupakan cara 

tubuh untuk memberitahu kita bahwa terjadi sesuatu yang salah pada tubuh kita 

dengan adanya kerusakan sel atau inflamasi. Nyeri bekerja sebagai sistem 

alarm, dengan memberikan sinyal untuk memberitahu tubuh berhenti 

melakukan sesuatu yang mungkin melukai kita serta dengan cara ini tubuh 

dapat melindungi kita dari keadaan yang berbahaya (Puspitasari,2010).  

Nyeri sebenarnya terjadi pada saraf kita. Persepsi kita terhadap nyeri 

dikendalikan oleh sistem saraf yang merupakan bagian tubuh kita yang 

merekam dan mendistribusikan informasi keseluruh tubuh. Jadi nyeri 

sesungguhnya adalah respons tubuh yang disebabkan adanya salah satu atau 

beberapa rangsang yang mengenai bagian tubuh (Bull et al,2007) 

2. Mekanisme Timbulnya Nyeri 

Sensasi nyeri dimulai dengan stimulasi ujung saraf neuron tingkat 

pertama. Nociceptor neuron tingkat pertama merupakan komponen sistem 

nyeri perifer. Nociceptor menyusun axon perifer neuron tingkat pertama. 

Reseptor nyeri ini umum dijumpai pada bagian superficial atau permukaan 

kulit, kapsul sendi, dalam periosteum tulang dan di sekitar dinding pembuluh 

darah. 

Manifestasi respon pertama (nyeri cepat) muncul sebagai sensasi yang 

jelas dan terlokalisasi. Nyeri ini dideskripsikan sebagai nyeri tajam, 

menyengat, menusuk, dan berlangsung hanya ketika stimulus mengakibatkan 

kerusakan jaringan. Ambang batas nyeri untuk nyeri “pertama” ini relatif 

sama untuk semua orang. Sensasi nyeri menyebar, perlahan, membakar atau 
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linu merupakan akibat dari stimuli yang ditransmisikan oleh serabut C yang 

tidak termielinisasi. 

Nyeri “kedua” dimulai belakangan dan berlangsung untuk waktu yang 

lebih lama. Pasien yang menderita nyeri jenis ini menyadari rasa nyeri ini tapi 

biasanya agak sulit menyatakan di mana tepatnya lokasi nyeri tersebut. Pasien 

demikian seringkali meraba daerah nyeri untuk menunjukkan lokasi nyerinya. 

Ambang batas nyeri “kedua” ini bervariasiantar individu (Rospond,2008) 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3Mekanisme Nyeri (Rospond,2008) 
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3. Pengukuran Nyeri 

Numeric Pain Rating Scale  merupakan alat ukur skala nyeri 

unidimensional yang berbentuk garis horizontal sepanjang 10 cm, 0 

menunjukan tidak nyeri dan 10 nyeri berat. Pengukuran nyeri dilakukan 

dengan menganjurkan pasien untuk memberikan tanda pada angka yang ada 

pada garis lurus yang telah disediakandimana skala nyeri pasien dirasakan. 

Selanjutnya untuk interprestasi dilihat langsung dimana pasien memberikan 

tanda untuk skala nyeri yang dirasakannya(Evan, 2010). 

Judha (2012) menyebutkan salah satu cara untuk mengukur tingkat 

nyeri adalah dengan menggunakan skala nyeri berdasarkan skala intensitas 

numerik (numeric rating scale), yaitu:  

 

Gambar 2.4. Skala Pengukuran Nyeri(Judha, 2012) 

 

Keterangan: Semakin besar nilai, maka semakin berat intensitas nyerinya:  

1) Skala 0 = Tidak nyeri  

2) Skala 1- 3 = Nyeri ringan. Secara objektif klien dapat berkomunikasi 

dengan baik, tindakan manual dirasakan sangat membantu.  

3) Skala 4-7 = Nyeri sedang. Dapat menunjukkan lokasi nyeri dengan 

tepat dan dapat mendeskripsikan nyeri, klien dapat mengikuti perintah 

dengan baik dan responsif terhadap tindakan manual.  

4) Skala 8-10 = Nyeri berat. Secara objektif terkadang klien dapat 

mengikuti perintah tapi masih responsif terhadap tindakan manual, 

dapat menunjukkan lokasi nyeri tapi tidak dapat mendeskripsikannya 
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D. Core Stability 

1. DefinisiCore Stability 

Menurut Kibler (2006) Core Stabilityadalah kemampuan untuk 

mengontrol posisi dan gerakan batang badan melalui panggul dan kaki 

sehingga memungkinkan menghasilkan kinerja gerakan tubuh yang 

optimal,transfer dan kontrol kekuatan gerakan  persegmen ke terminal dalam 

sebuah aktifitas rantai kinetik terintegrasi. Core dalam pengertiannya merujuk 

kepada daerah Lumbo-Pelvic-Hip kompleks. Core menjadi daerah awal dari 

semua gerakan, dan juga berkenaan dengan titik tumpu dari gaya gravitasi.  

Dengan adanya efisiensi dari Core yaitu kemampuan untuk memelihara 

hubungan otot agonis dan antagonis sehigga dapat memperbaiki penampilan 

postur, meningkatkan koordinasi gerakan, efisiensi tenaga dan 

mengurangiresiko cidera.Core stability exercise sebagai latihan untuk 

meningkatkan kemampuan neuromuscular dalam mengontrol dan melindungi 

tulang belakang dari cidera. Latihan ini ditujukan untuk meningkatkan kontrol 

dari pada lumbopelvic. Peningkatan lumbopelvic ini dapat dilakukan melalui 

dua cara: 

a. Meningkatkan koordinasi dan kontrol dari otot-otot lumbopelvic 

b. Meningkatkan kekuatan otot-otot lumbopelvic 

2. Mekanisme Core StabilityTerhadap Nyeri Punggung Bawah 

 Aktivitas duduk terlalu lama dapat mengakibatkan nyeri punggung 

bawah. Duduk yang lama menyebabkan beban yang berlebihan dan kerusakan 

jaringan pada vertebra lumbal. Posisi duduk meningkatkan tekanan pada diskus 

intervertebralis. Otot yang mengalami kontraksi statis dalam waktu lama akan 

mengalami kkurangan aliran darah dan menyebabkan berkurangnya pertukaran 
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energi dan tertumpuknya sisa-sisa metabolisme pada otot yang aktif, sehingga 

otot menjadi cepat lelah dan timbul rasa sakit, serta kekuatan kontraksi otot 

berkurang (Affan, 2014). 

Efek latihan core stability akan mengembangkan kerja otot-otot dynamic 

muscular corset. Dengan terjadinya kontraksi yang terkoordinasi dan 

bersamaan (Co-Contraction) dari otot-otot tersebut akan memberikan rigiditas 

celender untuk menopang trunk. Akibatnya tekanan intradiskal berkurang dan 

akan mengurangi beban kerja dari otot lumbal, sehingga jaringan tidak mudah 

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

Dengan terjadinya pelemasan otot diharapkan akan terjadi perbaikan 

muscle pump yang berakibat meningkatkan sirkulasi darah pada jaringan otot 

punggung. Dengan demikian suplai makanan dan oksigen di jaringan otot 

menjadi lebih baik. Nyeri yang ditimbulkan karena spasme akan berkurang. 

Selain itu teraktivasinya otot core yang berfungsi sebagai otot stabilisator 

tulang belakang akan membuat otot global muscle yang tadinya spasme 

menjadi rileks, dengan demikian didapatkan pula stabilitas tulang belakang 

yang baik dan posisi tulang belakang dalam keadaan normal (Kisner, 2011). 

Dalam core stability fokusnya adalah pelatihan ulang fungsi deep muscle 

(transver abdominis dan multifidus) dan mengintegrasi aktivitas deep muscle 

dan global muscle pada tugasnya. Dikoordinasikannya deep muscle sangat 

penting dalam gerak segmen intervertebra dari tulang belakang dan pelvic, 

meskipun otot tersebut tidak memberi kontribusi besar tapi sangat penting 

untuk menstabilkan tulang belakang(Kisner, 2011). 

Otot lumbopelvic, yaitu transver abdominis dan multifidus. Transver 

abdominis berkontribusi mempertahankan stabilitas tulang belakang dengan 



24 
 

meningkatkan tekanan intraabdominal. Peningkatan tekanan intra abdominal 

tersebut akan mengakibatkan ketegangan dari tulang belakang sehingga tulang 

belakang menjadi stabil. Multifidus adalah deep muscle yang memiliki peran 

sangat kecil untuk mengontrol tulang belakang, tetapi multifidus dapat 

mengendalikan gerakan intervertebra (Cresswell et all, 1992 dikutip Crossley, 

2013). 

3. Indikasi dan Kontraindikasi 

  Kibler (2006) mengatakan Core Stability digunakan pada kondisi : (1) 

Spasme otot (ketegangan otot); (2) Keterbatasan pada fleksor pinggul; (3) 

Kontrol otot yang buruk pada otot panggul; (4) Ketidakseimbangan antara 

pinggul dan otot-otot panggul; (5) Kelemahan otot (penurunan kapasitas otot); 

(6) Memperpanjang otot dan mencegah ketidakseimbangan pijakan saat 

menjadi tua; (7) Memperbaiki postur tubuh dan mencegah sakit punggung 

bawah; (8) Membantu menjaga kesehatan otot, sehingga mencegah cidera 

punggung lebih lanjut; (9) Menstabilkan dada dan panggul; (10) Meningkatkan 

kinerja tubuh. 

  Kontra Indikasi Core Stability : (1) Spondylolistesis; (2) Ankylosing 

spondylitis; (3) Terdislokasi dan ruptur ligament; (4) Sedang dalam kondisi 

hamil; (5) Fraktur  ; (6) Tumor ganas disekitar area lumbal 

4. Pelaksanaan 

Waktu pelaksanaan dilakukan mengikuti waktu responden. 

5. Durasi 

Latihan dilakukan selama 45 menit. 

6. Dosis 

Latihan dilakukan 8 repetisi selama 3 set. 
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7. Gerakan 

Disini penulis memilih jenis latihan yang mudah diterapkan oleh pasien. 

Adapun gerakancore stability tersebut adalah sebagai berikut (Ashwell,2012) : 

1. Plank 

Posisi depan bertumpu pada lengan kedepan, dengan bahu 

langsung di atas siku. Luruskan kaki di belakang dan mengangkat 

pinggul untuk membentuk garis lurus dari bahu ke pergelangan kaki. 

Harus seimbang dan menjaga tubuh tetap lurus. 

 

Gambar 2.5 Plank Exercise (Bret,2014) 

Plank mengembangakan ketahanan dan keseimbangan. Bisa 

meningkatkan kekuatan punggung bawah, abdominal, shoulder, dan hip 

muscle. Tujuan plank adalah untuk menahan posisi selama mungkin, 

tergantung level kebugaran. Latihan ini sangat ideal di mana seseorang 

harus tetap stabil saat melakukannya. 

2. Side Plank 

Posisi di mulai dengan merebahkan tubuh dan gunakan salah satu 

tangan kanan atau kiri sebagai penyangga tubuh. Angkat tubuh anda 

keatas sehingga posisi badan lurus. Tangan satunya bisa diletakan diatas 

pinggul (gerakan dasar), sedangkan untuk variasi bisa diluruskan keatas. 

Pastikan posisi tubuh lurus saat menahan tubuh diatas. 
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Gambar 2.6 SidePlankExercise (Bret,2014) 

Side Plank merupakan variasi lain dari gerakan Plank biasa. 

Gerakan side plank sendiri pada intinya adalah menahan beban tubuh 

menggunakan satu tangan pada posisi miring. Latihan ini simple, mudah 

dilakukan dan masuk ke kategori latihan untuk pemula. Otot utama yang 

bekerja pada latihan ini adalah otot perut, sedangkan otot sekundernya 

adalah otot punggung bagian bawah 

3. Crunch 

Baring terlentang dengan lutut menekuk dan telapak kaki rata di 

lantai. Angkat bahu dari lantai. Cobalah untuk tidak menggunakan lengan 

untuk menarik kepala anda).  

 

Gambar 2.7 Crunch Exercise (Bret,2014) 

Crunch adalah pelatihan kekuatan dan daya tahan untuk rectus 

abdominis internal dan external obliques, psoas dan illiacus. Dalam 
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posisi meringkuk, otot punggung bawah meregang, dan gluteals, 

quadricep, adduktor, dan hamstring membantu stabilisasi pada setengah 

bagian tubuh yang lemah. Untuk melakukan crunch tidak memerlukan 

peralatan khusus, jadi bisa di lakukan di mana saja, dan bagus untuk 

latihan rutin di rumah. 

4. Bicycle 

Berbaring terlentang dengan menekuk kedua lutut dan kedua 

telapak kaki rata di lantai. Letakkan tangan di belakang kepala.Angkat 

bidang bahu dan kaki dari lantai, lalu tekuk lutut membentuk sudut 90 

derajat. Lakukan gerakan mengayuh di udara secara perlahan, seperti 

mengendarai sepeda. 

 

Gambar 2.8 Bicycle Exercise (Adam,2009) 

Pelatihan ini bekerja untuk rectus abdominis. Study di san 

diegostate university mengatakan latihan bicycle berhubungan dengan 

pengukuran aktivasi otot dan pelatihan terbaik untuk abdominal sebagai 

aktivasi rectus. Bicycle termasuk dalam peringkat terbaik untuk aktivasi 

obliques, membuat nya menjadi salah satu cara yang efektif untuk otot 

superficial abdominal. Gunakan bicycle sebagai latihan inti untuk 

stabilitas. Mempertahankan tulang belakang sambil mengangkat dan 

memindahkan kaki ke tempat yang lebih tinggi. 
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5. Bridge 

Posisi berbaring punggung tetap datar, temukan tulang belakang  

dalam keadan netral dan tarik perut bawah masuk ke dalam. Pelan-pelan 

tekankan kedua kaki dan mengangkat pantat ke atas sehingga trunk  lurus 

(bahu, panggul,dan lutut pada satu garis). Ambil napas saat angkat pantat 

lalu buang napas saat pantat diturunkan.   

 

Gambar 2.9 Bridge Exercise (Bret,2014) 

Streching ini biasa di gunakan untuk gluteal, hamstring, 

abdominal, dan otot punggung bawah. Ini adalah penanganan terbaik 

untuk nyeri punggung bawah. Daya tahan yang rendah pada otot 

punggung bawah adalah salah satu faktor resiko yang paling berbahaya 

dalam perkembangan nyeri punggung bawah. Kemudian, Bridge telah 

terbukti menjadi salah satu yang paling efektif untuk mengaktifkan dan 

menguatkan otot punggung bawah, seperti multifidus dan erector spinae. 

Gunakan pelatihan ini untuk tindakan pencegahan, atau salah satu dari 

program latihan dari pemulihan pasca cedera. Bride terdiri dari beberapa 

jenis, jadi pelatihan selalu mengalami peningkatan dari mudah ke yang 

lebih berat. 
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6. Superman 

Beban dilantai bertumpu pada tangan dan lutut, pinggul sejajar 

dengan bahu. Angkat lengan kanan di depan dan menaikkan kaki kiri 

keluar belakang dan menjaganya agar tetap lurus. Kemudian ulangi di 

sisi lain. 

 

Gambar 2.10 Superman Exercise (Bret,2014) 

Latihan core stability ini juga di kenal sebagai “Bird-Dog” 

sebagai posisi gerak saat di antara waktu istirahat merangkak, dan 

membentangkan tangan dan kaki. Ini bekerja dominan pada posterior 

core, yang terdiri dari obliques, erector spinae, multifidus, dan gluteus. 

Superman mengembangkan kekuatan dan stabilitasuntuk melindungi dari 

terjadinya  lower back pain. Stabilitas rotasi juga menjadi hal yang 

sangat penting. Superman tidak memerlukan alat khusus, hanya lantai 

dan matras, dan dengan demikian bisa menjadi latihan rutin di rumah. 

 

7. Prone Back Extension 

Berbaring telungkup pada matras tangan disamping punggung 

telapak tangan menghadap ke atas. Menjaga kaki di atas matras 
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sepanjang latihan. Menekan bokong kemudian mengangkat tubuh bagian 

atas 2-3 cm.  

 

Gambar 2.11 Prone Back Extension Exercise (Bret,2014) 


