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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Latihan Untuk Low Back Pain Myogenic 

1. Definisi Latihan 

Menurut Hasanah (2006) istilah latihan berasal dari kata dalam 

bahasa Inggris yang dapat mengandung beberapa makna seperti: 

practice, exercises, dan training. Pengertian latihan yang berasal dari 

kata practise adalah aktivitas untuk meningkatkan keterampilan 

(kemahiran) berolahraga dengan menggunakan berbagai peralatan 

sesuai dengan tujuan dan kebutuhan cabang olahraganya. 

Pengertian latihan yang berasal dari kata exercises adalah 

perangkat utama dalam proses latihan harian untuk meningkatkan 

kualitas fungsi sistem organ tubuh dalam penyempurnaan geraknya. 

Latihan berasal dari kata training adalah penerapan dari suatu 

perencanaan untuk meningkatkan kemampuan berolahraga yang 

berisikan materi teori dan praktek, metode, dan aturan pelaksanaan 

sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai (Hasanah, 2006). 

2. Jenis-Jenis Latihan 

Menurut Hasanah (2006) jenis-jenis latihan terbagi menjadi dua 

yaitu latihan dengan intensitas tinggi dan latihan dengan intensitas 

rendah. Latihan intensitas tinggi merupakan latihan yang dapat 

meningkatkan power dan cardiovaskular sedangkan latihan intensitas 
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rendah dipercaya dapat meningkatkan daya tahan (endurance) bagi 

pelakunya.  

a. Latihan Intensitas Tinggi 

Latihan intensitas tinggi adalah jenis latihan yang bertujuan 

meningkatkan power dan meningkatkan cardiovascular bagi 

pelakunya. Latihan ini adalah latihan yang dilakukan dengan intensitas 

yang tinggi diiringi oleh musik yang berirama cepat. Lama latihan ini 

lebih kurang / tempo 120 – 150 ketukan per menit, jadi sangat efektif 

untuk menentukan jantung secara optimal. Contoh jenis latihan yang 

termasuk dalam kategori latihan intensitas tinggi adalah renang, 

jogging, zumba exercises, dan belly dance (Hasanah, 2006). 

b. Latihan Intensitas Rendah 

Latihan intensitas rendah adalah latihan yang dilakukan dengan 

iringan musik yang sedang iramanya dengan rangkaian gerakan yang 

dipandu tanpa latihan yang menggunakan lompatan-lompatan. Tujuan 

latihan ini adalah meningkatkan endurance atau daya tahan / stamina 

bagi pelakunya. Latihan ini sangat cocok untuk pemula dan semua 

usia. Manfaat utama adalah meningkatkan eptulisasi jantung, dan 

general endurance. Faktor kerugiannya juga ada untuk mencapai 

tingkat intensitasnya diperlukan kerja keras karena oksigen yang 

dikeluarkan juga rendah tingkatannya dan sudah pasti pembakaran 

lemak juga rendah. Contoh jenis latihan yang termasuk dalam kategori 

latihan intensitas rendah adalah yoga, pilates, body languange dan 

lain-lain (Hasanah, 2006). 
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3. Latihan Yoga 

a. Definisi Yoga 

Kata “Yoga” berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti 

“untuk mempersatukan” atau “untuk menyelaraskan”. Yoga 

merupakan suatu sarana dalam upaya untuk mencapai suatu tingkat 

di mana aktivitas tubuh, pikiran, dan jiwa berfungsi bersama secara 

harmonis (Shanty, 2015).  

Yoga adalah salah satu filsafat hidup yang dilatarbelakangi 

oleh ilmu pengetahuan yang universal, yakni pengetahuan tentang 

seni pernafasan, anatomi tubuh manusia, pengetahuan tentang 

bagaimana cara mengatur pernafasan yang disertai senam atau 

gerak anggota badan, bagaimana cara melatih konsentrasi, 

menyatukan pikiran dan lain sebagainya (Posadzki et al, 2011). 

Yoga mempunyai banyak cabang, masing-masing dengan 

fokus, seperangkat aturan, dan etikanya sendiri. Berbagai posisi 

atau sikap yoga telah menerobos ke dalam kebudayaan fisik masa 

kini melalui berbagai  cara seperti yoga dalam bentuk peregangan 

atau diadaptasi dalam tarian. Yoga berkonsentrasi pada cara-cara 

yang berbeda untuk mencapai perpaduan antara jiwa individu 

dengan jiwa universal atau dengan sifat keilahian dalam diri 

individu yaitu kehebatan potensi manusia. Setiap cabang 

dimaksudkan untuk menampung kebutuhan dari semua jenis orang 

(Shindu, 2013). 
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b. Manfaat Latihan Yoga  

Latihan yoga yang dilakukan diatas mengutamakan 

perbaikan, perbaikaan kualitas struktur tubuh, mengurangi 

ketegangan, dan rileksasi. Latihan yoga yang dilakukan secara 

rutin memang memberikan sensasi sedikit menyakitkan pada 

beberapa bagian tubuh, namun sebenarnya membuat seseorang 

memiliki kesadaran dan kemampuan untuk menguasai tubuhnya 

menjadi lebih baik. Untuk mendapatkan hasil yang baik, yoga 

sebaiknya dilakukan selamat 30 menit dengan 3 kali perminggu 

dan tidak boleh ada istirahat (Shindu, 2013).  

Keterkaitan tubuh dan jiwa dipengaruhi oleh kelenjar 

endokrin, yaitu kelenjar yang mengatur efektivitas kerja tubuh 

yang rumit dengan mengaktifkan kelenjar-kelenjar tertentu untuk 

mengeluarkan hormon ke dalam aliran darah. Hormon-hormon ini 

mempunyai bermacam-macam efek, tidak hanya terhadap fungsi-

fungsi tubuh, seperti pertumbuhan, pencernaan, pemanasan, energi, 

seks dan lain-lain, tetapi juga berpengaruh terhadap pikiran. Putus 

asa, rasa tak berdaya, marah, atau cemburu adalah emosi-emsoi 

negatif yang dihasilkan dari pikiran-pikiran negatif yang 

menciptakan ketidakseimbangan hormon dan mengakibatkan 

bertambahnya produksi sel-sel abnormal. Inilah asal mula 

timbulnya penyakit. Sebaliknya, perasaan yang positif akan 

menghasilkan hal-hal positif pula. Karena itulah dalam yoga, selain 

mengolah aspek fisik, nafas pun diolah karena nafas adalah 
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jembatan antara tubuh dan pikiran. Manfaat yang dapat diperoleh 

dari yoga adalah keseimbangan yang sempurna antara mind dan 

body (Shanty, 2015). 

c. Indikasi dan Kontraindikasi Latihan Yoga  

Latihan yoga adalah serangkaian gerakan tubuh yang 

ditujukan untuk mengurangi keluhan nyeri pinggang bawah atau 

low back pain myogenic. Prinsip latihan yoga adalah memperbaiki 

postur untuk mengurangi hiperlordosis lumbal. Indikasi dari 

pemberian latihan yoga untuk penguatan otot pinggang bawah 

yang tujukan untuk memperkuat otot-otot lumbosacral terutama 

otot dinding abdomen dan otot gluteus, mengurangi spasme otot, 

meregangkan otot-otot yang memendek terutama otot-otot 

ekstensor punggung bawah, hamstring, dan otot quadratus 

lumborum, koreksi postur. Kontraindikasi dari latihan yoga berupa 

spondylolistesis, ankylosing spondylitis, hernia nukleus pulposus, 

dan ruptur ligament serta penyakit kelemahan tulang yang berat 

seperti osteoporosis, osteomalasi dan lain-lain (Sudaryanto, 2004). 

d. Mekanisme Latihan Yoga Terhadap Penurunan Nyeri Low Back 

Pain  

Gerakan-gerakan latihan yoga berfokus pada fleksibilitas 

tulang belakang dimana tulang belakang memiliki fungsi penting 

dalam sistem persarafan tubuh. Dengan menjaga fleksibilitas dan 

kekuatan tulang belakang, sirkulasi meningkat sehingga suplai 

nutrisi dan oksigen menuju saraf menjadi lancar pula (Narasimhan 
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dan Prasad, 2012). Sedangkan menurut Roshni et.al (2012) Dengan 

meningkatnya fleksibilitas dan kekuatan akan menghasilkan postur 

tubuh yang lebih baik. Selain itu, latihan yoga juga dapat 

meningkatkan propioseptif dan keseimbangan Kebanyakan orang 

tidak menggunakan kapasitas maksimal paru-paru ketika bernafas. 

Hal ini disebabkan oleh kebiasaan-kebiasaan yang dapat 

memengaruhi pola pernafasan seperti membungkukkan bahu ketika 

bernafas atau adanya tekanan berlebihan pada leher dan punggung. 

Salah satu unsur yoga yaitu Pranayama berfokus pada pernafasan 

yang baik dan dalam melalui teknik pernafasan abdominal atau 

diafragma. Teknik pernafasan ini lebih baik dibandingkan teknik 

pernafasan clavicula maupun thorax karena dapat mengalirkan 

udara ke bagian terbawah dan terbesar dari paru-paru. Dengan 

latihan yoga, aliran darah menjadi lebih lancar dan meningkatkan 

kadar hemoglobin sehingga menyokong suplai oksigen lebih 

banyak menuju sel-sel tubuh. 

Berbagai penelitian yang telah di lakukan Woodyard (2011) 

menunjukkan bahwa yoga bermanfaat menurunkan denyut jantung 

saat istirahat, meningkatkan resistensi serta uptake maupun 

penggunaan oksigen maksimum ketika beraktivitas. Denyut 

jantung yang dipertahankan dalam kondisi aerobik dapat pula 

menurunkan risiko terjadinya serangan jantung. Sementara itu, 

menurut McCall (2007) yoga yang tidak bersifat aerobik bisa 

meningkatkan fungsi kardiovaskuler. Selain menjaga kebugaran 
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jasmani, yoga juga memiliki manfaat bagi kesehatan mental seperti 

menenangkan pikiran, meningkatkan kepercayaan diri, efisiensi, 

perhatian, mengurangi iritabilitas, serta menciptakan pandangan 

positif terhadap hidup. Yoga memicu penghambatan area posterior 

atau simpatis pada hipotalamus. Proses ini menyebabkan respon 

simpatis tubuh terhadap stres dapat dioptimalkan dan 

mengembalikan mekanisme refleks autonom yang terkait dengan 

stres. Latihan yoga juga menghambat area yang berkaitan dengan 

rasa takut, agresif, serta amarah dan menstimulasi pelepasan 

hormon-hormon kebahagiaan seperti β-endorfin, dopamin, 

serotonin. 

Menurut Nag et al. (2013) Latihan dengan frekuensi yang 

teratur, akan terjadi penurunan kadar monamine oxidase, enzim 

yang memecah neurotransmiter dan kortisol. Dengan berbagai 

mekanisme tersebut, yoga mempunyai potensi yang sangat besar 

dalam mencegah timbulnya depresi, stres, dan ansieta. Saat ini, 

yoga semakin dilirik sebagai pengobatan alternatif dan 

komplementer berbagai penyakit. Penelitian menunjukkan yoga 

efektif dalam meredakan migrain, sakit kepala, dan nyeri punggung 

atau low back pain myogenic. 

4. Latihan Pilates 

a. Definisi Pilates 

Pilates (pilateiz) adalah suatu metode olahraga yang 

dikembangkan oleh Joseph Hubert Pilates (Joe Pilates) yang berasal 
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dari Jerman pada awal abad ke-20. Pilates awalnya merupakan paket 

latihan yang diciptakan oleh Joseph Hubert Pilates yang dianggap 

cocok untuk para penari karena dapat meningkatkan fleksibilitas tubuh 

(Freeman, 2012). 

Sebagaimana menurut Freeman (2012) Metode pilates 

difokuskan untuk kelenturan serta fleksibilitas seluruh bagian tubuh. 

Kelenturan dan fleksibilitas gerakan dirancang untuk mendapatkan 

keseimbangan tubuh yang sempurna (balanced development), fokus 

pada otot perut serta dapat memperbaiki gangguan pada tulang 

belakang. Pilates bukan lebih dari sekedar latihan fisik, melainkan juga 

baik untuk meningkatkan kekuatan pikiran, serta mental. Pilates 

dilakukan perlahan-lahan secara terkendali, menggunakan gerakan-

gerakan peregangan untuk membangun kekuatan tubuh secara 

keseluruhan. Pilates juga menggabungkan latihan pernapasan sehingga 

bagus untuk menenangkan pikiran . 

Latihan pilates menekankan pada peningkatan keseimbangan 

tubuh melalui kekuatan inti, fleksibilitas, dan kesadaran untuk 

mendukung efisiensi gerakan. Tujuan utama pilates adalah untuk 

memperbaiki tulang belakang dan mengatasi masalah-masalah yang 

mungkin ditimbulkannya. Oleh karena itu, olahraga pilates ini dapat 

memperbaiki postur tubuh yang kurang sempurna dan juga dapat 

memperbaiki masalah -masalah yang berhubungan dengan kelainan 

tulang belakang (Hawley, 2012). 
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Pilates cukup populer karena mempunyai efektivitas yang baik 

bagi banyak orang termasuk atlet penari, manula, dan wanita dalam 

pemulihan setelah melahirkan. Manfaat lain yang didapat dari pilates 

sebagaimana menurut Hawley (2012) adalah peserta menjadi lebih 

kuat, ramping, memiliki stamina yang lebih baik dan lebih mudah 

melakukan aktivitas fisik karena meningkatnya kekuatan otot-otot inti 

dalam tubuh. Fokus utama pilates adalah melatih otot inti (otot yang 

terdapat di panggul, punggung bawah, dan perut). Otot inti yang kuat 

akan membuat postur tubuh menjadi lebih baik, menghindarkan nyeri 

pada punggung, serta meningkatkan fleksibilitas. Saat kekuatan inti 

meningkat maka otot-otot ini akan bekerja dengan otot-otot lain yang 

lebih dangkal untuk melakukan gerakan-gerakan tubuh menjadi lebih 

baik dan ringan. Jika tulang belakang dalam posisi benar dan stabil 

maka dapat menahan beban dengan baik sehingga tubuh bisa bergerak 

dengan efisien dan bebas. 

b. Manfaat Latihan Pilates 

Latihan pilates merupakan salah satu dari sekian banyak latihan 

yang berguna untuk kesehatan. Manfaat latihan pilates di antaranya 

adalah dapat meningkatkan keseimbangan, meningkatkan fleksibilitas 

tulang belakang dan memperbaiki postur tubuh. Berikut beberapa 

manfaat latihan pilates menurut Hawley (2012) adalah : 
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1) Meningkatkan keseimbangan 

Latihan pilates berfokus pada kekuatan otot perut. Otot 

perut yang kuat dapat meningkatkan keseimbangan tubuh secara 

menyeluruh 

2) Meningkatkan Fleksibilitas Tulang Belakang 

Pilates memberikan lebih banyak keuntungan untuk tulang 

belakang, yaitu dengan memberikan tambahan ruang pada tulang 

belakang dalam setiap gerakan pilates. Ruang tambahan ini 

meningkatkan mobilitas dan fleksibilitas. Fleksibilitas tulang 

belakang yang baik  dapat mengurangi risiko cedera dan membuat 

pergerakan jauh lebih mudah. 

3) Memperbaiki postur tubuh 

Postur tubuh yang buruk bisa menyebabkan sakit pinggang. 

Menjaga agar garis tulang belakang lurus sesuai anatominya 

merupakan dasar dari latihan pilates. Latihan ini juga bertujuan 

menjaga lengkungan alami tulang belakang. 

4) Meningkatkan kekuatan otot perut 

Otot perut adalah salah satu bagian otot yang terlatih 

dengan baik saat melakukan latihan pilates, termasuk otot bagian 

tengah tubuh yang lain seperti punggung dan dasar panggul. 

Meningkatnya  kekuatan otot bagian tengah tubuh dapat 

meningkatkan keseimbangan, kekuatan dan juga memperbaiki 

postur tubuh. 
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5) Meningkatkan Kesehatan Emosional 

Pilates  memberikan manfaat bagi kesehatan emosional. 

Gerakan yang halus dengan pikiran yang tenang selama latihan 

akan menenangkan sistem saraf dan membantu meringankan stres. 

Ketika memperpanjang dan memperkuat otot-otot, akan 

melancarkan sirkulasi darah dan menghilangkan ketegangan. 

Setiap selesai latihan akan merasa lebih tenang, seimbang, dan jauh 

lebih segar. 

c. Indikasi dan Kontraindikasi Latihan Pilates  

Tujuan dari latihan pilates adalah untuk mengurangi nyeri, 

memberikan stabilitas lower trunk melalui perkembangan secara aktif 

pada otot abdominal, gluteus maximus, dan hamstring, untuk 

menigkatkan fleksibilitas atau elastisitas pada group otot fleksor hip 

dan lower back (sacrospinalis), serta untuk mengembalikan /atau 

menyempurnakan keseimbangan kerja antara group otot postural 

fleksor & ekstensor. Selain itu juga meningkatkan kekuatan otot 

abdominal dan lumbosacral serta mengulur back ekstensor. Indikasi 

dari latihan pilates ketegangan otot dan kekakua sendi intervertebralis 

yang menyebabkan nyeri pinggang bawah atau low back pain 

myogenic. Kontraindikasi dari latihan pilates adalah spondylosis, 

spondyloarthrosis, disfungsi sendi facet gangguan pada diskus seperti 

disc. bulging, herniasi diskus, dan protrusi diskus (Ristoari, 2011). 
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d. Mekanisme Latihan Pilates Terhadap Penurunan Nyeri Low Back 

Pain Myogenic  

Adapun mekanisme latihan pilates dalam menurunkan nyeri 

menurut Levine dkk (2007) adalah dengan memberikan stimulasi 

aktivasi golgi tendon organ. Aktivasi ini menginhibisi sistem spinal, 

termasuk menstimulasi reseptor pada persendian yaitu mobilitas dan 

artikulasi spine bersama dengan pengembangan dari (deep and 

superficial) abdominal muscle endurance, sehingga dengan daya tahan 

otot yang baik maka akan memperbaiki postur dan menurunkan nyeri. 

Gerakan berulang akan menghilangkan stres mekanik dan cedera otot. 

Otot perut yang terdiri dari M. Transversus Abdominis, M. Multifidus, 

Pelvic Floor, dan diafragma.  

Menurut Menezes (2010) Teknik pilates menggabungkan 

antara latihan kekuatan dan kelenturan yang bertujuan untuk 

meningkatkan kekuatan otot-otot tersebut dan peregangan lumbal. 

Kontraksi dari otot-otot tersebut akan menurunkan resiko terjadinya 

cedera pada pinggang dengan berkontraksi secara bersamaan sehingga 

meningkatkan stabilisasi dan mengurangi imbalance muscles. 

Sedangkan menurut Rael (2006) Latihan pilates bertujuan untuk 

peregangan lumbal sehingga menurunkan kompresi sendi yang 

menyebabkan penurunan nyeri. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang 

diungkapkan oleh Rael yaitu teknik pilates bertujuan untuk peregangan 

lumbal sehingga menurunkan kompresi sendi yang menyebabkan 

penurunan nyeri.  
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B. Low back pain Myogenic 

Nyeri punggung bawah (NPB) atau sering disebut juga low back 

pain myogenic (LBP) merupakan masalah kesehatan di hampir semua 

negara. Hampir bisa dipastikan 50-80% orang berusia 20 tahun ke atas 

pernah mengalami low back pain myogenic. Bahkan umumnya, perempuan 

usia 60 tahun ke atas lebih sering merasakan low back pain myogenic, Low 

back pain myogenic merupakan salah satu gangguan muskuloskeletal yang 

disebabkan oleh aktivitas tubuh yang kurang baik, yang sering dialami oleh 

orang usia lanjut, namun tidak tertutup kemungkinan dialami  oleh orang 

usia muda (Arya, 2014). 

Berdasarkan patofisiologi low back pain dibagi menjadi LBP 

spesifik dan non spesifik. LBP spesifik (Specific low back pain) berupa 

gejala yang disebabkan oleh mekanisme patologi yang spesifik, seperti 

hernia nuclei pulposi (HNP), infeksi, osteoporosis, rheumatoid arthritis, 

fraktur, atau tumor. Sedangkan LPB non spesifik (Non-specific low back 

pain) berupa gejala tanpa penyebab yang jelas, diagnosisnya berdasarkan 

eklusi dari patologi spesifik. Kata “non spesifik” mengidentifikasi bahwa 

tidak terdapat struktur yang jelas yang menyebabkan nyeri. LBP non 

spesifik termasuk diagnosa seperti lumbago, mysofascial syndromes,muscle 

spasm, mechanical LBP, back sprain, dan back strain. Low back pain 

myogenic diartikan sebagai keluhan nyeri dan rasa tegang atau kaku pada 

otot, yang terlokalisasi di area bawah costae dan di atas lipatan gluteus 

inferior dengan atau tanpa nyeri menjalar ke tungkai (Santosa, 2011). 
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1. Epidemiologi Low Back Pain Myogenic 

Adapun epidemiologi dari low back pain myogenic sebagaimana 

menurut Chou (2010) Lebih dari 70% penduduk di Negara berkembang 

mengalami low back pain. Setiap tahun diperkirakan antara 15-45% orang 

dewasa mengalami LBP. Setiap tahun sekitar 3-4% dari populasi tidak dapat 

beraktivitas untuk sementara, dan satu persen dari populasi usia produktif 

tidak dapat beraktivitas secara permanen disebabkan oleh LBP. Jumlah 

individu penderita LBP myogenic meningkat seiring meningkatnya usia. 

Prevalensi low back pain paling tinggi pada wanita dan pada orang berusia 

40-80 tahun Arya, (2014). 

Menurut Kurniasih (2013) berdasarkan data yang diperoleh dari 

poliklinik Rehabilitasi Medik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar 

dua tahun terakhir jumlah pasien low back pain myogenic yang menjalani 

rawat jalan sebanyak 152 pasien, tahun 2010 sebanyak 249 pasien (RSUP 

Sanglah denpasar, 2010). Sedangkan jumlah pasien NPB yang datang ke 

tempat praktek  fisioterapi perseorangan dua tahun terakhir berjumlah 270 

pasien. Penelitian yang dilakukan di Polandia dari 1.089 responden berusia 

10-19 tahun, dilaporkan prevalensi terjadinya Low back pain myogenic 

adalah 830 atau 76,2%, terutama di segmen lumbal sebesar 74,8% dan 

44,7% nyeri ringan yang dominan (Hoy, 2010).  

2. Tanda dan gejala Low Back Pain Myogenic 

Keluhan low back pain myogenic sangat beragam, tergantung dari 

patofisiologi, perubahan biokimia atau biomekanik dalam discus 

intervertebralis. Bahkan pola patofisiologi yang serupa pun dapat 
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menyebabkan sindroma yang berbeda dari pasien. Sindroma nyeri 

muskuloskeletal yang menyebabkan LBP myogenic  termasuk sindrom nyeri 

miofasial dan fibromialgia. Nyeri myofascial khas ditandai dengan nyeri 

dan nyeri tekan seluruh daerah yang bersangkutan (trigger points), 

kehilangan ruang gerak kelompok otot yang bersangkutan (loss of range of 

motion) dan nyeri radikuler yang terbatas pada saraf tepi. Keluhan nyeri 

sering hilang bila kelompok otot tersebut diregangkan. Fibromialgia 

mengakibatkan nyeri dan nyeri tekan daerah punggung bawah, kekakuan, 

rasa lelah, dan nyeri otot (Dachlan, 2009).  

Gejala low back pain myogenic yang sering dirasakan adalah nyeri, 

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

Gejala serangan pertama sangat penting. Dari awal kejadian serangan perlu 

diperhatikan, yaitu apakah serangannya dimulai dengan tiba – tiba, mungkin 

setelah menggeliat, atau secara berangsur – angsur tanpa kejadian apapun. 

Selain itu juga perlu memperhatikan sikap tubuh, dan gejala yang penting 

pula yaitu apakah adanya sekret uretra, retensi urine, dan inkontinensia 

(Dachlan, 2009).  

3. Anatomi Tulang Vertebra 

a. Tulang Vertebra 

Menurut Pearch (2009) tulang vertebra secara anatomis dibagi 

menjadi 2 bagian, yaitu 

1) Anterior 

Bagian ini terdiri dari korpus vertebra yang dihubungkan 

satu dengan yang lain oleh diskus invertebra dan di tahan satu 
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sama lain oleh ligamen longitudinal ventral dan dorsal. 

Bagian ini terutama berfungsi untuk menyangga berat badan. 

2) Posterior 

Bagian ini terdiri dari pedikel, prossesus spinosus, 

prossesus transversus, dan lamina yang diikat satu sama lain 

oleh berbagai ligamen di antaranya ligamen interspinal, 

ligamen intertransversa dan ligamen flavum. Pada prossesus 

spinosus dan transversus melekat otot-otot yang turut 

menunjang dan melindungi kolumna vertebra 

Bagian ini penting sekali untuk menghubungkan tulang 

belakang dari ruas ke ruas oleh karena bagian belakang ini 

dilengkapi juga oleh 2 pasang facies artikularis superior dan 

inferior. Arah bidang dari facies artikularis ini akan 

menentukan arah gerakan yang mungkin dari tulang 

punggung yang bersangkutan. Bagian ini juga sangat penting 

dalam menjaga stabilitas tulang belakang secara keseluruhan. 
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Gambar. 2.14 Anatomi Columna Vertebralis (Sumber : Dorland, 2011) 

     Kolumna vertebralis berfungsi untuk menyanggah 

kranium, gelang bahu, ektremitas atas, dan dinding toraks 

serta melalui gelang panggul meneruskan berat badan ke 

ekstremitas inferior dan merupakan pilar utama tubuh. Di 

dalam rongganya terletak medula spinalis, radix nervi 

spinales, dan lapisan penutup meningen, yang dilindungi oleh 

kolumna vertebralis. Struktur kolumna ini fleksibel karena 

kolumna ini bersegmen-segmen dan tersusun atas vertebra, 
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sendi-sendi dan bantalan fibrocartilago yang disebut diskus 

intervertebralis (Johannes, 2010). 

Struktur lain yang juga penting dalam persoalan low 

back pain myogenic adalah diskus intervertebralis. Diskus 

intervertebralis berfungsi sebagai penyangga beban serta 

berfungsi pula sebagai peredam kejut. Diskus ini terbentuk 

oleh annulus fibrosus yang merupakan anyaman serat-serat 

fibroelastik hingga membentuk struktur mirip gentong. Tepi 

atas dan bawah melekat pada “end plate” vertebra, 

sedemikian rupa hingga terbentuk rongga antar vertebra. 

Rongga ini berisi nukleus pulposus, yaitu suatu bahan 

mukopolisakarida kental yang banyak mengandung air 

(Putranto, 2014). 

 
Gambar. 2.15 Sendi facet dan Diskus Intervertebralis  

(Sumber : Putz, 2006) 

 

b. Sendi 

Sendi facet disebut juga sendi zygapophyseal. merupakan 

sendi yang khas. Terbentuk dari prosessus artikular dari vertebra 
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yang berdekatan untuk memberikan sifat mobilitas dan 

fleksibilitas. Sendi ini merupakan true synovial joints dengan 

cairan sinovial (satu prosessus superior dari bawah dengan satu 

prosessus inferior dari atas). Manfaat sendi ini adalah untuk 

memberikan stabilisasi pergerakan antara dua vertebra dengan 

adanya translasi dan torsi saat melakukan fleksi dan ekstensi 

karena bidang geraknya yang sagital. Sendi ini membatasi 

pergerakan fleksi lateral dan rotasi (Johannes, 2010). 

c. Ligamen 

Struktur berikutnya adalah ligamen longitudinal anterior, 

merupakan struktur fibrosa yang bermula dari bagian anterior basal 

tulang occipital dan berakhir di bagian anterior atas sacrum. 

Serabutnya berjalan dengan arah longitudinal dan melekat pada 

permukaan anterior seluruh korpus vertebra. Ligamen ini lebar dan 

kuat. Serabut terdalamnya bercampur dengan diskus 

intervertebralis dan berikatan kuat pada setiap korpus vertebra. 

Ligamen ini akan bertambah ketebalannya untuk mengisi bentuk 

konkaf sesuai dengan konfigurasi korpus vertebra, sedangkan 

ligamen longitudinal posterior terletak pada permukaan posterior 

korpus vertebra. Ligamen ini membentuk batas anterior kanalis 

spinalis.  

Berikut adalah ligamentum yang terdapat pada vertebra : 

1) Ligamentum supraspinale yang berjalan di antara ujung- 

ujung processus spinosus yang berdekatan. 
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2) Ligamentum interspinalia yang menghubungkan processus 

spinosus yang berdekatan.  

3) Ligamentum intertransversaria yang berjalan di antara 

processus tranversus yang berdekatan.  

4) Ligamentum flavum yang menghubungkan lamina dari 

vertebra yang berdekatan (Johannes, 2010).  

d. Otot 

Sebagaimana menurut Pearch (2009) Otot-otot yang memperkuat 

gerakan lumbal antara lain adalah otot erector spine, otot 

abdominal dan deep lateral muscle. 

1) Otot erector spine 

Merupakan grup otot yang luas dan terletak dalam pada 

facia lumbodorsal, serta muncul dari suatu aponeurosis pada 

sacrum, crista illiaca dan procesus spinosus thoraco lumbal. 

Otot terdiri atas: m.tranverso spinalis, m.longissimus, 

m.iliocostalis, m.spinalis, m.paravertebral. Group otot ini 

merupakan penggerak utama pada gerakan extensi lumbal dan 

sebagai stabilisator vertebra lumbal saat tubuh dalam keadaan 

tegak. 

2) Otot abdominal 

Merupakan grup otot ekstrinsik yang membentuk dan 

memperkuat dinding abdominal.Pada group otot ini ada 4 otot 

abdominal yang penting dalam fungsi spine, yaitu m.rectus 

abdominis, m.obliqus external, m.obliqus internal dan 
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m.transversalis abdominis. Grup otot ini merupakan fleksor 

trunk yang sangat kuat dan berperan dalam mendatarkan kurva 

lumbal.Di samping itu m.obliqus internal dan external berperan 

pada rotasi trunk. 

3) Deep lateral muscle 

Merupakan grup otot intrinstik pada bagian lateral lumbal 

yang terdiri dari m.quadratus lumborum, m.psoas. Grup otot ini 

berperan pada gerakan lateral fleksi dan rotasi lumbal. Secara 

umum, segmen L5-S1 merupakan segmen yang banyak 

mengalami masalah dikarenakan segmen ini merupakan 21 

segmen yang paling bawah dan menerima beban paling besar.  

4. Etiologi Low Back Pain Myogenic  

a. Ketegangan otot  

Sikap tegang yang berulang – ulang pada posisi yang sama 

akan memendekkan otot yang akhirnya akan menimbulkan rasa 

nyeri. Rasa nyeri timbul karena iskemia ringan pada jaringan otot, 

regangan yang berlebihan pada perlekatan miofasial terhadap 

tulang, serta regangan pada kapsula.  

b. Spasme otot atau kejang otot 

Disebabkan oleh gerakan yang tiba – tiba dimana jaringan 

otot sebelumnya dalam kondisi yang tegang atau kaku atau kurang 

pemanasan. Gejalanya yaitu adanya kontraksi otot yang disertai 

dengan nyeri yang hebat. Setiap gerakan akan memperberat rasa 

nyeri sekaligus menambah kontraksi.  
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c. Defisiensi otot, yang dapat disebabkan oleh kurang latihan sebagai 

akibat dari mekanisasi yang berlebihan, tirah baring yang terlalu 

lama maupun karena imobilisasi.  

d. Otot yang hipersensitif dapat menciptakan suatu daerah yang 

apabila dirangsang akan menimbulkan rasa nyeridan menjalar ke 

daerah tertentu.  

5. Diagnosis Low Back Pain Myogenic 

Menurut Johannes (2010) untuk menentukan diagnosis low back 

pain dapat dilakukan beberapa pemeriksaan seperti anamnesis, 

inspeksi, palpasi, pemeriksaan range of motion dan lain-lain. 

a. Anamnesis 

1) Letak atau lokasi nyeri, penderita diminta menunjukkan nyeri 

dengan setepat – tepatnya, atau keterangan yang rinci sehingga 

letaknya dapat diketahui dengan tepat. 

2) Penyebaran nyeri, untuk dibedakan apakah nyeri bersifat 

radikular atau nyeri acuan.  

3) Sifat nyeri, misalnya seperti ditusuk – tusuk, disayat, 

mendeyut, terbakar, kemeng yang terus – menerus, dan 

sebagainya.  

4) Pengaruh aktivitas terhadap nyeri, apa saja kegiatan oleh 

penderita yang dapat menimbulkan rasa nyeri yang luar biasa 

sehingga penderita mempunyai sikap tertentu untuk meredakan 

rasa nyeri tersebut.  
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5) Pengaruh posisi tubuh atau anggota tubuh, erat kaitannya 

dengan aktivitas tubuh, perlu ditanyakan posisi yang 

bagaimana dapat memperberat dan meredakan rasa nyeri.  

6) Riwayat Trauma, perlu dijelaskan trauma yang tak langsung 

kepada penderita misalnya mendorong mobil mogok, 

memindahkan almari yang cukup berat, mencabut singkong, 

dan sebagainya.  

7) Proses terjadinya nyeri dan perkembangannya, bersifat akut, 

perlahan, menyelinap sehingga penderita tidak tahu pasti kapan 

rasa sakit mulai timbul, hilang timbul, makin lama makin nyeri, 

dan sebagainya.  

8) Obat – obat analgetik yang diminum, menelusuri jenis 

analgetik apa saja yang pernah diminum.  

9) Riwayat menstruasi, beberapa wanita saat menstruasiakan 

mengalami LBP yang cukup mengganggu pekerjaan sehari – 

hari. Hamil muda, dalam trimester pertama, khususnya bagi 

wanita yang dapat mengalami LBP berat.  

10) Kondisi mental/emosional, meskipun pada umumnya penderita 

akan menolak bila kita langsung menanyakan tentang “banyak 

pikiran” atau “pikiran sedang ruwet” dan sebagainya. Lebih 

bijaksana apabila kita menanyakan kemungkinan adanya 

ketidakseimbangan mental tadi secara tidak langsung, dengan 

cara penderita secara tidak sadar mau berbicara mengenai 

faktor stress yang menimpanya.  
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b. Pemeriksaan Umum 

1) Inspeksi 

- Observasi penderita saat berdiri, duduk, berbaring,bangun 

dari berbaring.  

- Observasi punggung, pelvis, tungkai selama bergerak.  

- Observasi kurvatura yang berlebihan, pendataran arkus 

lumbal, adanya angulasi, pelvis yang asimetris dan postur 

tungkai yang abnormal.  

2) Palpasi dan perkusi 

- Terlebih dulu dilakukan pada daerah sekitar yang ringan 

rasa nyerinya, kemudian menuju daerah yang paling nyeri.  

- Raba columna vertebralis untuk menentukan kemungkinan 

adanya deviasi  

3) Pemeriksaan neurogenik 

- Motorik: menentukan kekuatan dan atrofi otot serta 

kontraksi involunter.  

- Sensorik: periksa rasa raba, nyeri, suhu, rasa dalam, getar.  

- Refleks; diperiksa refleks patella dan Achilles. 

4) Pemeriksaan range of movement:  

Untuk memperkirakan derajat nyeri, function lesa, untuk 

melihat ada tidaknya penjalaran nyeri.  
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5) Tes spesifik 

a) Tes Lassegue 

Mengangkat tungkai dalam keadaan ekstensi. Positif bila 

pasien tidak dapat mengangkat tungkai kurang dari 60° dan 

nyeri sepanjang nervus ischiadicus. Rasa nyeri dan 

terbatasnya gerakan sering menyertai radikulopati, terutama 

pada herniasi discus lumbalis / lumbo-sacralis.  

b) Tes Patrick dan anti-patrick 

Fleksi-abduksi-eksternal rotation-ekstensi sendi panggul. 

Positif jika gerakan diluar kemauan terbatas, sering disertai 

dengan rasa nyeri. Positif pada penyakit sendi panggul, 

negative pada ischialgia.  

c) Tes Naffziger 

Dengan menekan kedua vena jugularis, maka tekanan LCS 

akan meningkat, akan menyebabkan tekanan pada radiks 

bertambah, timbul nyeri radikuler. Positif pada spondilitis.  

d) Tes Valsava 

Penderita disuruh mengejan kuat maka tekanan LCS akan 

meningkat, hasilnya sama dengan percobaan Naffziger.  

e) Tes Prespirasi 

Dengan cara minor, yaitu bagian tubuh yang akan diperiksa 

dibersihkan dan dikeringkan dulu, kemudian diolesi 

campuran yodium, minyak kastroli, alcohol 

absolute.Kemudian bagian tersebut diolesi tepung beras. 
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Pada bagian yang berkeringat akan berwarna biru, yang 

tidak berkeringat akan tetap berwarna putih. Tes ini untuk 

menunjukkan adanya ganguan saraf otonom. 

6. Penatalaksanaan Low Back Pain Myogenic 

Beberapa penatalaksaan untuk mengatasi low back pain menurut 

Yuliana (2011) adalah terapi konservatif, fisioterapi, medikamentosa 

dan terapi operatif. 

a. Terapi Konservatif 

Rehat baring, penderita harus tetap berbaring ditempat tidur selama 

beberapa hari dengan tempat tidur dari papan dan ditutup selembar 

busa tipis. Tirah baring ini bermanfaat untuk nyeri punggung 

bawah mekanik akut, fraktur dan HNP. 

b. Medikamentosa 

Obat – obat simptomatik yaitu: analgetika, kortikosteroid, AINS. 

Obat – obat kausal: anti tuberculosis, antibiotic, nukleolisis 

misalnya khimopapain, kolagenase (untuk HNP).  

c. Fisioterapi 

Biasanya dalam bentuk diatermi misalnya pada HNP, trauma 

mekanik akut, serta traksi pelvis misalnya untuk relaksasi otot dan 

mengurangi lordosis.  

d. Terapi Operatif 

Jika tindakan konservatif tidak memberikan hasil yang nyata atau 

terhadap kasus fraktur yang langsung mengakibatkan defisit 

neurologik. 
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C. Pengukuran Nyeri 

1. Definisi Nyeri 

Menurut International Association for the Study of Pain atau 

IASP (1986) dalam Meoyedi dan Davis (2012) nyeri didefinisikan 

sebagai pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan 

terkait dengan kerusakan jaringan aktual atau potensial, atau dijelaskan 

dalam hal kerusakan jaringan, atau keduanya. Definisi yang 

dikemukakan oleh IASP melandasi munculnya beberapa teori tentang 

nyeri, diantara lain specificity theory, intensity theory, pattern theory 

dan gate control theory.  

Nyeri myogenic sering terjadi pada daerah low back (punggung 

bawah) sebagai akibat dari aktivitas regio lumbal yang mengakibatkan 

beberapa struktur, seperti otot bekerja berlebihan. Hal ini bisa 

dipengaruhi oleh postur tubuh yang salah, khususnya pada daerah 

lumbal sehingga mengakibatkan muscle imbalance pada otot-ototnya. 

Selain itu, duduk dan berdiri atau mempertahankan posisi statis terlalu 

lama juga akan mengakibatkan permasalahan pada otot-otot di sekitar 

regio lumbal. Spasme, pemendekan, muscle imbalance dan 

hipersensititif akan menimbulkan nyeri myogenic (Belague, 2012). 

2. Pengukuran Nyeri 

Skala yang digunakan dalam pengukuran nyeri guna 

membandingkan hasil pertama kali dilakukan pemeriksaan dan evaluasi 

setelah penanganan adalah Visual Analog Scale (VAS). VAS 

merupakan  suatu garis lurus, yang mewakili intensitas nyeri yang terus 
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menerus dan pendeskripsi verbal pada setiap ujungnya. Skala ini 

memberi klien kebebasan penuh untuk mengidentifikasi keparahan 

nyeri. Skala yang pertama sekali dikemukakan oleh Keele pada tahun 

1948  ini  merupakan skala dengan garis lurus 10 cm, dimana awal garis 

(0) penanda tidak ada nyeri dan akhir garis (10) menandakan nyeri 

hebat. Pengukuran  nyeri  dilakukan  dengan  cara  pasien  diminta  

untuk  menandai sepanjang garis  tersebut untuk mengekspresikan nyeri 

yang dirasakan. Nilai VAS antara 0  –  4 cm dianggap sebagai tingkat 

nyeri yang  rendah dan nilai VAS > 4 dianggap  nyeri  sedang  menuju  

berat  sehingga  pasien  merasa  tidak  nyaman. Lebih lengkapnya, 

klasifikasi penilaian untuk menentukan nyeri apabila nilai 0 berarti 

tidak dirasakan nyeri, 1-3 termasuk ke dalam nyeri ringan, 4-6 nyeri 

sedang, 7-9 nyeri berat dan 10 nyeri berat yang tidak dapat dikontrol. 

Selanjutnya,  nilai  tersebut  dicatat  untuk  melihat kemajuan dari 

intervensi yang sudah dilakukan. Pengukuran VAS merupakan 

pengukuran keparahan nyeri yang lebih sensitif karena klien dapat 

mengidentifikasi setiap titik pada rangkaian dari pada dipaksa memilih 

satu kata atau satu angka (Vohra, Kasana & Arya, 2016).

 

Gambar 2.16 Visual Analog Scale (Sumber : BMJ Publishing Group, 

2013) 
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Menurut Duncan, Bushnell dan Lavigne (1989) dalam Moeyadi 

dan Davis (2013) terdapat keuntungan dan kelemahan dari penggunaan 

VAS. Keuntungan penggunaan VAS antara lain adalah VAS merupakan 

metode pengukuran intensitas nyeri paling sensitif, murah dan mudah 

dibuat. VAS mempunyai korelasi yang baik dengan skala-skala 

pengukuran yang lain dan dapat diaplikasikan pada semua pasien serta 

VAS dapat digunakan untuk mengukur semua jenis nyeri. Akan tetapi 

kekurangan dari skala ini adalah VAS memerlukan pengukuran yang 

lebih teliti dan sangat bergantung pada pemahaman pasien terhadap 

VAS sendiri.  
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