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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Anatomi dan Fisiologi

Tulang Belakang secara medis dikenal sebagai Columna Vertebralis 

Menurut Evelyn C. Pearce (2006) dalam Heru Septiawan (2013) rangkaian 

tulang belakang adalah sebuah struktur lentur yang dibentuk oleh sejumlah 

tulang yang disebut vertebra atau ruas tulang belakang. Tulang vertebra 

merupakan struktur kompleks yang secara garis besar terbagi atas 2 bagian. 

Bagian anterior tersusun atas korpus vertebra, diskus intervertebralis 

(sebagai artikulasi), dan ditopang oleh ligamentum longitudinal anterior dan 

posterior. Sedangkan bagian posterior tersusun atas pedikel, lamina, kanalis 

vertebralis, serta prosesus tranversus dan spinosus yang menjadi tempat otot 

penyokong dan pelindung kolumna vertebra. Bagian posterior vertebra 

antara satu dan lain dihubungkan dengan sendi apofisial (faset). Stabilitas 

vertebra tergantung pada integritas korpus vertebra dan diskus 

intervertebralis serta dua jenis jaringan penyokong yaitu ligamentum (pasif) 

dan otot (aktif) (Rahajeng Tanjung, 2009 dalam Heru, 2013).  

B. Anatomi Terapan

Vertebra Lumbalis terdiri dari 5 ruas tulang dengan 5 pasang faset 

joints yang disebut juga dengan apophyseal atau zygoapohyseal joints. 

Susunan anatomis dan fungsi pada regio lumbal, terbagi dalam segmentasi 

regional sebagai berikut : 

1. Thoracolumbal Junction

Merupakan daerah perbatasan fungsi antara umbal dengan thorac 

spine dimana Th12 arah superior facet geraknya terbatas, sedangkan arah 
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inferior facet pada bidang sagital gerakan utamanya flexion-extension 

luas. Pada gerak lumbal spine “memaksa” Th12 hingga Th10 

mengikutinya. 

2. Lumbosacral Joint 

L5-S1 merupakan daerah yg menerima beban sangat berat mengingat 

lumbal mempunyai gerak yang luas sementara sacrum rigid (kaku). 

Akibatnya lumbosacral joint menerima beban gerakan dan berat badan 

paling besar pada regio lumbal. 

3. Lumbal Joint 

Vertebra lumbalis lebih besar dan tebal membentuk kurva lordosis 

dengan puncak L3 sebesar 2-4 cm, menerima beban sangat besar dalam 

bentuk kompresi maupun gerakan. Stabilitas dan gerakakannya 

ditentukan oleh facet, diskus, ligament dan otot disamping corpus itu 

sendiri. Berdasarkan arah permukaan facet joint maka facet joint 

cenderung dalam posisi bidang sagital sehingga pada regio lumbal 

menghasilkan dominan gerak yang luas yaitu fleksi-ekstensi lumbal. 

4. Diskus Invertebralis 

Diantara dua corpus vertebra dihubungkan oleh diskus 

intervertebralis, merupakan fibrocartilago komplek yang membentuk 

articulasio antara corpus vertebra, dikenal sebagai symphisis joint. 

Diskus intervertebralis pada orang dewasa memberikan kontribusi sekitar 

¼ dari tinggi spine. Diskus juga dapat memungkinkan gerak yang luas 

pada vertebra. Setiap diskus terdiri atas 2 komponen yaitu : 

 

 



10 

1. Nukleus pulposus  

Merupakan substansia gelatinosa yang berbentuk jelly transparan, 

mengandung 90% air, dan sisanya adalah collagen dan 

proteoglycans yang merupakan unsur-unsur khusus yang bersifat 

mengikat atau menraik air. Nukleus pulposus tidak mempunyai 

pembuluh darah dan saraf. Nukleus pulposus mempunyai 

kandungan cairan yang sangat tinggi maka dia dapat menahan 

beban kompresi serta berfungsi untuk mentransmisikan beberapa 

gaya ke annulus dan sebagai shock absorber. 

2. Annulus fibrosus  

Tersusun oleh sekitar 90 serabut konsentrik jaringan collagen, 

serabutnya saling menyilang secara vertikal sekitar 30o satu sama 

lainnya maka struktur ini lebih sensitif pada strain rotasi daripada 

beban kompresi, tension, dan shear. Secara mekanis, annulus 

fibrosus berperan sebagai coiled spring (gulungan pegas) terhadap 

beban tension dengan mempertahankan corpus vertebra secara 

bersamaan melawan tahanan dari nukleus pulposus yang bekerja 

seperti bola. 

3. Facet Joint 

Sendi facet dibentuk oleh processus articularis superior dari 

vertebra bawah dengan processus articularis inferior dari 

vertebra atas. Sendi facet termasuk dalam non-axial diarthrodial 

joint. Setiap sendi facet mempunyai cavitas articular dan 

terbungkus oleh sebuah kapsul. Gerakan yang terjadi pada sendi 

facet adalah gliding yang cukup kecil. Sendi facet dan diskus 

memberikan sekitar 80% kemampuan spine untuk menahan gaya 
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rotasi torsion dan shear, dimana ½-nya diberikan oleh sendi facet. 

Sendi facet juga menopang sekitar 30% beban kompresi pada 

spine, terutama pada saat spine hiperekstensi. Gaya kontak yang 

paling besar terjadi pada sendi facet L5-S1. Apabila discus 

intervertebralis dalam keadaan baik, maka facet joint akan 

menyangga beban axial sekitar 20 % sampai dengan 25 %,  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Anatomi Lumbal (Stephen Kishner, 2014). 

Persendian antara facet joints tulang lumbal ke lima dengan tulang 

sacral pertama merupakan persendian antara segmen yang bergerak dari 

lumbal kelima dan segmen pertama dari tulang sacral yang tidak bergerak. 

Pada beberapa kasus segmen S1 dapat bergerak (mobile) dan ini disebut 

dengan lumbarisasi (lumbarization) dari S1 sehingga sering dikatakan tulang 

lumbal menjadi enam segmen yang bergerak. Pada kasus lain dapat juga 

tulang lumbal segmen kelima bersatu dengan tulang sacrum atau illium dan 

ini disebut dengan sakralisasi (sacralization) sehingga hanya ada empat 

segmen tulang lumbal yang bergerak. Keadaan abnormal diatas kadang-

kadang disebut dengan transisional vertebra (transitional vertebra).  

Ligament utama dari tulang lumbal (lumbar spine) sama seperti yang 

ada pada servical bawah dan tulang torakal, yaitu ligamentum longitudinale 
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anterior merupakan ligamen yang tebal dan kuat, dan berperan sebagai 

stabilisator pasif saat gerakan ektensi lumbal, ligamentum longitudinal 

posterior, ligamen ini sangat sensitif karena banyak mengandung serabut 

saraf afferent nyeri (A delta dan tipe C) dan memiliki sirkulasi darah yang 

banyak. Ligamen ini berperan sebagai stabilisator pasif saat gerakan fleksi 

lumbal, ligamentum flavum ligamen ini mengandung lebih banyak serabut 

elastin daripada serabut kolagen dibandingkan dengan ligamen-ligamen 

lainnya pada vertebra. Ligamen ini mengontrol gerakan fleksi lumbal, 

ligamentum supraspinosus dan interspinosus ligamen ini berperan sebagai 

stabilisator pasif saat gerakan fleksi lumbal, serta ligamentum 

intertransversum ligamen ini mengontrol gerakan lateral fleksi kearah 

kontralateral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Ligamentum Vertebrae Lumbal (Stephen Kishner, 2014). 
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Otot-otot yang memperkuat gerakan lumbal adalah : 

Tabel 2.1 Otot –Otot pada Lumbal (Stephen Kishner, 2014) 
Nama otot  

Musculoscletal 
Erector Spine 

 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.  

 Grup otot ini merupakan penggerak utama pada 
gerakan extensi lumbal dan sebagai stabilisator 
vertebra lumbal saat tubuh dalam keadaan tegak.  

Musculoscletal 
Abdominal 

 Group otot extrinsik yang membentuk dan 
memperkuat dinding abdominal.  

 Pada grup otot ini ada 4 otot abdominal yang penting 
dalam fungsi spine, yaitu m.rectus abdominis, 
m.obliqus external, m.obliqus internal dan 
m.transversalis abdominis. 

 Grup otot ini merupakan fleksor trunk yang sangat 
kuat dan berperan dalam mendatarkan curva lumbal.  

 Di samping itu m.obliqus internal dan external 
berperan pada rotasi trunk. 

Deep lateral 
muscle 

 Group otot intrinstik pada bagian lateral lumbal yang 
terdiri dari m.quadratus Lumborum, m.Psoas, Group 
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 segmen yang paling 

bawah dan menerima beban paling besar. Pusat gravitasi jatuh tepat melewati 

segmen ini, yang mana ini bermanfaat dapat mengurangi tegangan-geser 

(shearing stress) segmen ini. Ada suatu transisi dari segmen yang mobile 

yaitu L5 ke segmen yang stabil atau terfiksir yaitu S1 yang mana dapat 

menambah tekanan pada area ini. Oleh karena sudut L5 dan S1 ini lebih besar 

dibandingkan sendi vertebra lainnya, sendi ini mempunyai kemungkinan 

lebih besar untuk mendapatkan tekanan. Faktor lain yang menambah tekanan 
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pada segmen ini ialah gerakan pada segmen ini relatif lebih besar 

dibandingkan dengan segmen lain dari lumbal (Stephen Kishner, 2014). 

C. Biomekanika 

Tulang punggung memiliki gambaran anatomi berupa lengkungan 

tulang belakang yang menyerupai huruf “S”. Bentuk anatomi tersebut 

membuat tulang belakang memiliki sifat elastis dan bersifat untuk menyerap 

tekanan kearah bawah pada saat mengangkat beban atau meompat. Discus 

Invertebralis merupakan struktur tulang belakang yang berperan dalam 

proses biomekanika. Discus Invertebralis terletak diantara dua ruas vertebra 

yang saling berdekatan (Faturachman, 2015). 

Gerakan flesxi, ekstensi, dan rotasi dapat dilakukan oleh seseorang 

akibat peran dari vertebre lumbal. hal ini bisa terjadi karena Discus 

Invertebralis lumbal  memiliki sifat persedian  memiliki sifat persendian 

synarthrosis dengan nukleus pulposus berfungsi sebagai aksis dari vertebra 

ketika melakukan gerakan fleksi, ekstensi, membungkuk, menarik dan 

mendorong. Pada gerakan rotasi bagian dari vertebra yang besar terkena 

dampaknya adalah lapisan eksternal struktur annulus fibrosus, sedangkan 

pada gerakan fleksi, ekstensi, dan membungkuk yang dibebani paling besar 

adalah bagian dalam dari annulus fibrosus (Faturachman, 2015). 

Ligamen berfungsi untuk menjaga agar sendi tetap terfiksasi atau 

meminimalisir gerakan yang berpotensi mengakibatkan cedera. Pada saat 

fleksi tulang belakang tekanan terbesar terdapa pada ligamen interspinosus 

dan ligamen supraspinosus yang diikuti oleh ligamen intrascapular dan 

ligamen falvum. pada saat ekstensi tulang belakang tekanan terbesar  terdapat 

pada ligament anterior longitudinal. pada saat membungkuk tulang belakang 
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tekanan terbesar terdapat pada ligamen kontralateral dari arah 

membungkuknya dan pada saat rotasi tulang belakang tekanan terbesar 

terdapat pada ligamen kapsular. perenggangan yang terjadi pada ligamen 

akan meningkatkan rasa nyeri pada tulang belakang (Faturachman, 2015). 

Gaya gravitasi yang kuat menarik setiap dari tubuh ke bawah, yang 

mengakibatkan otot-otot tegang. Center Of Gravity (COG) dapat diartikan 

sebagai kemampuan relatif untuk mengontrol pusat massa tubuh. ketika 

terjadi perubahan postur maka titik pusat gravitasi pun berubah sehingga 

dapat menggangu keseimbangan. titik pusat gravitasi akan selalu berpindah 

sesuai dengan arah atau perubahan berat badan, jika COG terletak didalam 

dan tepat di tengah maka tubuh akan seimbang (Chiu, 2015). 

D. Anatomi Myofascia 

Fascia merupakan tipe jaringan yang membungkus tendon, ligament, 

aponeurosis dan jaringan parut. Fascia terdapat diseluruh tubuh, sebagai 

perantara dari semua sistem yang ada pada tubuh dan memberikan bentuk 

untuk sistem tubuh seperti sistem sirkulasi darah, sistem saraf dan sistem 

limfatik. Fascia berfungsi untuk dapat membentuk dan menunjang bagian 

tubuh dan menahan agar tetap berada pada tempatnya, memberikan lubrikasi 

(pelumas) sehingga otot akan bebas bergerak tanpa menimbulkan suatu 

gesekan yang bisa menyebabkan adanya injury pada otot (Clay, 2008). 

Fascia dapat dibagi menjadi 3 bagian yaitu fascia superficialis, fascia 

profunda (deep), dan deepest fascia. Fascia superficialis merupakan lapisan 

jaringan ikat longgar yang terletak pada lapisan bawah dermis kulit dan 

kadang disebut sebagai jaringan subkutan. Fascia ini berfungsi sebagai jalur 

untuk saraf dan darah menuju otot rangka dan berbagai jaringan adiposa. 
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Fascia superficialis lebih menonjol pada bagian belakang tubuh daripada 

bagian depan. Fungsi utama lapisan ini yaitu sebagai pelindung deformasi 

mekanikal dan memberikan jalur untuk sarafdan dinding pembuluh saraf. 

Deep fascia adalah lapisan fibrosa pada jaringan ikat yang ditemukan di 

bawah superficialis fascia. Deep fascia berfungsi sebagai jalur untuk saraf 

dan pembuluh darah dan sebagai tempat untuk mengembangkan otot dan 

struktur internal lainnya. Deepest fascia dikenal sebagai dural tube yang 

mengelilingi dan melindungi otak dan sumsum tulang belakang (Lindsay dan 

Robertson, 2008). 

Berdasarkan tempat ditemukannya fascia di dalam otot, maka fascia 

dibagi menjadi 3 yaitu Epimysium, Perymisium dan Endomysium. Ketiga 

lapisan tersebut merupakan perluasan dari deep fascia. Epimysium merupakan 

jaringan myofascial terluas yang melapisi seluruh otot dan mengikat seluruh 

fasikel. Perimysium merupakan jaringan fascia yang membungkus 

sekelompok serabut otot ke dalam satu fasikel. Endomysium merupakan 

jaringan fascia terdalam yang memisahkan serat serat otot. 

Gambar 2.3 Struktur Myofascia (Sumber: Keith Eric Grant dan Art Riggs, 2008). 
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E. Low Back Pain  

Nyeri punggung bawah atau LBP adalah nyeri yang terbatas pada 

regio lumbal tetapi gejalanya lebih merata dan tidak hanya terbatas pada satu 

radik saraf, namun secara luas berasal dari diskus invertebralis lumbal 

(Dachlan, 2009). Menurut David (2008) ada banyak klasifikasi nyeri 

punggung bawah ditemukan dalam literatur, tetapi tidak ada yang benar benar 

memuaskan. Masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Ada 

yang berdasarkan struktur anatomis (nyeri pinggang primer, sekunder, referal 

dan psikosomatik), ada yang berdasarkan sumber rasa nyeri (viserogenik, 

neurogenik, vaskulogenik, spondilogenik dan psikogenik), berdasarkan lama 

penyakitnya (akut, sub-akut, kronis) berdasarkan etiologinya (spesifik dan 

non spesifik). 

F. Patofisiologi Low Back Pain 

Everett (2010) menyebutkan pada umumnya disebabkan oleh sebuah 

peristiwa traumatis akut, atau trauma kumulatif dimana berat ringannya suatu 

peristiwa traumatis akut sangatlah bervariasi. Low Back Pain akibat trauma 

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

terlalu lama atau posisi kerja yang kurang ergonomis. 

Menurut Rahajeng Tanjung (2009) dalam penelitian Heru (2013) 

menyebutkan bahwa Bangunan peka nyeri mengandung reseptor nosiseptif 

(nyeri) yang merangsang oleh berbagai stimulus lokal (mekanisme, termal, 

dan kimiawi). Stimulus ini akan direspon dengan pengeluaran berbagai 

mediator inflamasi yang akan menimbulkan persepsi nyeri. Mekanisme nyeri 

merupakan proteksi yang bertujuan untuk mencegah pergerakan sehingga 
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proses penyembuhan dimungkinkan. Salah satu bentuk proteksi adalah 

spasma otot, yang selanjutnya akan menimbulkan iskemia.  

Beberapa struktur anatomis elemen-elemen tulang punggung bawah 

antara lain : tulang, ligamen, tendon, diskus, otot dan saraf diduga memiliki 

peran yang besar untuk menimbulkan rasa nyeri. Struktur disekitar diskus 

intervertebralis yang sensitif terhadap rasa sakit ialah: lig.longitudinal 

anterior, lig.longitudinal posterior, korpus vertebra, akar saraf, dan kartílago 

dari facet joint. Banyak dari komponen-komponen tersebut diatas memiliki 

persarafan sensoris yang dapat menghasilkan sinyal nosiseptif yang 

merupakan reaksi terhadap adanya suatu kerusakan jaringan. Penyebab 

lainnya bisa neuropatik, misalkan ischialgia. Kebanyakan kasus Low Back 

Pain kronis merupakan campuran antara nosiseptif dan neuropatik.  

Secara biomekanik pergerakan tulang punggung bawah merupakan 

gerakan kumulatif dari tulang-tulang vertebra lumbalis, dengan 80-90% 

merupakan gerakan fleksi dan ekstensi lumbal yang terjadi di diskus 

intervertebralis L4-L5 dan L5-S1. Posisi gerakan tulang belakang lumbal 

yang paling berisiko untuk mengakibatkan nyeri punggung bawah ialah fleksi 

ke depan (membungkuk), rotasi (memutar), dan ketika mencoba untuk 

mengangkat benda berat dengan tangan terentang kedepan. Pembebanan 

aksial dengan durasi pendek ditahan oleh serat kolagen annular diskus. 

Pembebanan aksial dengan durasi yang lebih lama menciptakan tekanan ke 

anulus fibrosus lebih lama dan mengakibatkan tekanan menyebar ke 

endplates.  

Beban kompresi pada diskus yang berulang-ulang seperti pada 

gerakan fleksi dan torsi lumbal saat mengangkat suatu benda, menempatkan 
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diskus pada resiko untuk mengalami kerobekan annulus fibrosus. Isi anulus 

fibrosis yaitu nukleus pulposus dapat menerobos annulus fibrosus yang 

robek. Serat paling dalam dari annulus fibrosus ini tidak mempunyai 

persarafan sehingga bila mengalami kerobekan tidak menimbulkan rasa nyeri. 

Tetapi apabila nukleus pulposus sudah mencapai tepi luar dari annulus 

fibrosus, kemungkinan akan menimbulkan rasa nyeri karena tepi aspek 

posterior dari annulus fibrosus mendapat persarafan dari beberapa serabut 

saraf dari n.sinuvertebral (Everet, 2010).  

Nyeri adalah salah satu mekanisme perlindungan tubuh yang penting. 

Rangsangan nyeri dapat membangkitkan dua reaksi yang secara sadar 

mengalami rasa nyeri dan reaksi yang tidak sadar berapa reflek-reflek yang 

menyertai nyeri seperti menghindar, immobilisasi sendi yang mengalami 

kerusakan dan ketegangan otot. 

Fenomena nyeri timbul karena adanya kemampuan sistem saraf untuk 

mengubah berbagai stimuli mekanik, kimia, termal, elektris menjadi potensial 

aksi yang dijalarkan ke sistem saraf pusat. Untuk menghantar nyeri, pada 

jaringan lunak terdapat ujung saraf aferen sebagai reseptor nyeri (nociceptor). 

G. Klasifikasi Low Back Pain Berdasarkan Struktur Anatomis 

Klasifikasi nyeri punggung struktur anatomis menurut Nicola (2001) 

dalam Huldani (2012) dibagi atas beberapa tingkatan yaitu :  

1. Low Back Pain Primer 

Merupakan Low Back Pain yang disebabkan oleh adanya kelainan pada 

struktur disekitar lumbal, yang meliputi kelainan atau cedera pada 

ligamen, otot, persedian, maupun persarafannya. 

2. Low Back Pain Sekunder 
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Merupakan Low Back Pain yang disebabkan oleh kelainan pada struktur 

diluar lumbal. 

3. Low Back Pain Referral 

Merupakan Low Back Pain yang disebabkan oleh struktur lain diluar 

sendi lumbal yang menjalar ke lumbal. 

4. Low Back Pain Psikosomatik 
Merupakan Low Back Pain yang disebabkan oleh adanya faktor gangguan 

psikologis penderita. 

H. Klasifikasi Berdasarkan Sumber Rasa Nyeri 

Jenis nyeri punggung bawah atau Low Back Pain  berdasarkan sumber : 

1. Low Back Pain spondilogenik 

Nyeri yang disebabkan karena kelainan vertebrata, sendi, dan jaringan 

lunaknya. Antara lain spondilosis, osteoma, osteoporosis, dan nyeri 

punggung myofascial. 

2. Low Back Pain viserogenik  

Nyeri yang disebabkan karena kelainan pada organ dalam, misalnya 

kelainan ginjal, kelainan ginekologik, dan tumor retroperitoneal. 

3. Low Back Pain vaskulogenik 

Nyeri yang disebabkan karena kelainan pembuluh darah, misalnya 

aneurisma, dan gangguan peredaran darah. 

4. Low Back Pain Psikogenik 

Nyeri yang disebabkan karena gangguan psikis seperti neurosis, ansietas, 

dan depresi. Nyeri ini tidak menghasilkan definisi yang jelas, juga tidak 

menimbulkan gangguan anatomi dari akar saraf atau saraf tepi. Nyeri ini 

superficial tetapi dapat juga dirasakan pada bagian dalam secara nyata 
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atau tidak nyata, radikuler maupun non radikuler, berat atau ringan. Lama 

keluhan tidak mempunyai pola yang jelas, dapat dirasakan sebentar 

ataupun bertahun-tahun (Ir.Eko Nurmianto,2008). 

Sebagian besar nyeri punggung merupakan nyeri punggung sederhana 

atau sakit punggung, yaitu nyeri yang berkaitan dengan bagaimana tulang, 

ligamen, dan otot punggung. Nyeri ini biasanya merupakan nyeri yang terjadi 

sebagai akibat gerakan mengangkat, membungkuk, duduk dalam waktu yang 

lama atau mengejan. Nyeri dirasakan hilang timbul, paling sering terjadi pada 

punggung bawah, dan biasanya tidak menandakan kerusakaan permanen 

apapun. Beberapa nyeri punggung terkait dengan nyeri akar saraf. Nyeri ini 

sangat jarang dibandingkan dengan nyeri punggung sederhana. Nyeri akar 

saraf biasanya disebabkan oleh tekanan pada pangkal saraf sumsum tulang 

belakang. Diskus yang mengalami herniasi (tergelincir) merupakan satu 

penyebab nyeri akar saraf (Eleanor Bull dkk,2007 dalam Heru, 2013). 

I. Faktor Resiko Low Back Pain 

1. Faktor Personal 

a. Usia 

Jumlah tahun yang dihitung sejak kelahiran responden sampai saat 

dilakukan penelitian berdasarkan ulang tahun terakhir. Pada umumnya 

keluhan otot sekeletal mulai dirasakan pada usia kerja 25-65 tahun. 

Keluhan pertama biasanya dirasakan pada usia 35 tahun dan tingkat 

keluhan akan terus meningkat sejalan dengan bertambahnya umur. Hal 

ini terjadi karena pada umur setengah baya, kekuatan dan ketahanan 

otot mulai menurun, sehingga resiko terjadi keluhan otot meningkat 

(Tarwaka, 2004, dalam penelitian Heru, 2013). 
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b. Masa Kerja 

Masa kerja adalah lama seseorang bekerja dihitung dari pertama masuk 

hingga saat penelitian berlangsung. Masa kerja ini menunjukan lamanya 

seseorang terkena paparan di tempat kerja hinggan saat penelitian. 

Semakain lama masa kerja seseorang, semakin lama terkena paparan 

ditempat kerja sehingga semakin tinggi resiko terjadinya penyakit 

akibat kerja. Penelitian yang dilakukan oleh Between Lutam, (2005) 

dalam penelitian Heru, (2013) menyatakan bahwa resiko nyeri 

punggung sangat berhubungan dengan lama kerja. Semakin lama 

bekerja, semakin tinggi tingkat resiko untuk menderita nyeri punggung. 

Pekerja yang memiliki masa kerja > 5 tahun memiliki tingkat resiko 

7,26 kali lebih besar menderita nyeri punggung dibanding dengan yang 

memilki masa kerja < 5 tahun.  

c. Jenis Kelamin 

Laki-laki dan wanita bekerja dalam kemampuan fisiknya. Kekuatan 

fisik tubuh wanita rata-rata 2/3 dari pria. Poltrast menyebutkan wanita 

mempunyai kekuatan 65% dalam mengangkat di banding rata-rata pria. 

Hal tersebut disebabkan karena wanita mengalami siklus biologi seperti 

haid, kehamilan, nifas, menyusui, dan lain-lain. Sebagai gambaran 

kekuatan wanita yang lebih jelas, wanita muda dan laki-laki tua 

kemungkinan dapat mempunyai kekuatan yang hampir sama (A.M. 

Sugeng Budiono, 2003 dalam penelitian Heru, 2013). 

d. Indeks massa tubuh (IMT) 

Berat badan yang berada dibawah batas minimum dinyatakan sebagai 

kekurusan dan berat badan yang berada di atas batas maksimum 
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dinyatakan sebagai kegemukan. Laporan FAO dan WHO tahun 1985 

bahwa batasan berat badan normal orang dewasa ditentukan 

berdasarkan Body Mass Index (BMI). Di indonesia istilah ini 

diterjemahkan menjadi Indeks Massa Tubuh (IMT). IMT merupakan 

alat sederhana untuk memantau status gizi orang dewasa khususnya 

berkaitan dengan kekurangan dan kelebihan berat badan, maka 

mempertahankan berat badan normal dapat menghindari seseorang dari 

berbagai macam penyakit. 

Table 2.2 Kategori Ambang Batas Indeks Massa Tubuh Untuk Indonesia 
Sumber : I Dewa Nyoman Suparyasa, (2001) dalam penelitian Heru (2013). 

 
 
 
 
 
 
 

 
2. Faktor Pekerjaan  

a. Beban Kerja  

Beban kerja adalah beban pekerjaan yang ditanggung oleh pelakunya 

baik fisik, mental, maupun sosial (Suma’mur PK, 1996 dalam Heru 

(2013). Sedangkan menurut Soekidjo Notoatmodjo (2007) dalam 

Heru (2013) beban kerja adalah setiap pekerjaan yang memerlukan 

otot atau pemikiran yang merupakan beban bagi pelakunya, beban 

tersebut meliputi beban fisik, mental ataupun beban sosial sesuai 

dengan jenis pekerjaanya. 

b. Lama Kerja 

Lamanya seseorang bekerja sehari secara baik pada umumnya 6-8 

jam. Sisanya (16-18 jam) dipergunakan untuk kehidupan dalam 

 Kategori IMT 

Kurus Kekurangan berat badan tingkat berat  <17,0 
Kekurangan berat badan tingkat 
ringan  17,0-18,5 

Normal  - >18,5-25,0 
Gemuk  Kelebihan berat badan tingkat berat  >25,0-27,0 

Kelebihan berat badan tingkat ringan  >27,0 
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keluarga atau masyarakat, istirahat, tidur, dan lain-lain. 

Memperpanjang waktu kerja lebih dari kemampuan tersebut biasanya 

tidak disertai efisiensi yang tinggi, bahkan biasanya terlihat penurunan 

produktivitas serta kecenderungan untuk timbulnya kelelahan, 

penyakit, dan kecelakaan. Dalam seminggu biasanya seseorang dapat 

bekerja dengan baik selama 40-50 jam. Lebih dari itu terlihat 

kecenderungan untuk timbulnya hal-hal negatif. Makin panjang waktu 

kerja, makin besar kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak 

diinginkan. Jumlah 40 jam kerja seminggu ini dapat dibuat 5 atau 6 

hari kerja tergantung kepada berbagai faktor. Maksimum waktu kerja 

tambahan yang masih efisien adalah 30 menit. Sedangkan diantara 

waktu kerja harus disediakan istirahat yang jumlahnya antara 15-30% 

dari seluruh waktu kerja. Apabila jam kerja melebihi dari ketentuan 

tersebut akan ditemukan hal-hal seperti penurunan kecepatan kerja, 

angguan kesehatan, angka absensi karena sakit meningkat, yang dapat 

mengakibatkan rendahnya tingkat produktivitas kerja (Tarwaka dkk, 

2004 dalam penelitian Heru, 2013). 

c. Sikap Kerja 

Sikap kerja yang sering dilakukan oleh manusia dalam melakukan 

pekerjaan antara lain berdiri, duduk, membungkuk, jongkok, berjalan, 

dan lainlain. Sikap kerja tersebut dilakukan tergantung dari kondisi 

dari sistem kerja yang ada. Jika kondisi sistem kerjanya yang tidak 

sehat akan menyebabkan kecelakaan kerja, karena pekerja melakukan 

pekerjaan yang tidak aman. Menurut Bridger, (1995) sikap kerja yang 
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salah, canggung, dan di luar kebiasaan akan menambah resiko cidera 

pada bagian sistem muskuloskeletal (Rahmaniyah Dwi Astuti, 2007).  

J. Pemerikasaan Low Back Pain 

Diagnosis klinis Low Back Pain meliputi anamnesis, pemeriksaan 

fisik umum dan neurologis serta pemeriksaan penunjang (Rahajeng Tanjung, 

2009). 

1. Anamnesis 

Dalam anamnesis perlu diketahui : 

a. Awitan 

Penyebab mekanis LBP menyebabkan nyeri mendadak yang timbul 

setelah posisi mekanis yang merugikan. Mungkin terjadi robekan otot, 

peregangan fasia atau iritasi permukaan sendi. Keluhan karena 

penyebab lain timbul bertahap (Rahajeng Tanjung, 2009). 

b. Lama dan frekuensi serangan 

LBP akibat sebab mekanik ini dari beberapa hari sampai beberapa 

bulan. Herniasi diskus bisa membutuhkan waktu 8 hari sampai 

resolusinya. Degenerasi diskus dapat menyebabkan rasa tidak nyaman 

kronik dengan eksaserbasi selama 2-4 minggu (Rahajeng Tanjung, 

2009).  

c. Lokasi Penyebaran 

Kebanyakan LBP akibat gangguan mekanis atau medis terutama terjadi 

di daerah lumbosakral. Nyeri yang menyebar ke tungkai bawah atau 

hanya di tungkai bawah mengarah ke iritasi akar saraf. Nyeri yang 

menyebar ke tungkai juga dapat disebabkan peradangan sendi 
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sakroiliaka. Nyeri psikogenik tidak mempunya pola penyebaran yang 

tetap (Rahajeng Tanjung, 2009). 

d. Intensitas 

Penderita perlu menggambarkan intensitas nyeri serta dapat 

membandingkannya dengan berjalannya waktu. Harus dibedakan 

antara LBP dengan nyeri tungkai, mana yang lebih dominan dan 

intensitas dari masing-masing nyerinya, yang biasanya merupakan 

nyeri radikuler. Nyeri pada tungkai yang lebih banyak dari pada LBP 

dengan rasio 80-20% menunjukkan adanya radikulopati dan mungkin 

memerlukan suatu tindakan operasi. Bila nyeri LBP lebih banyak 

daripada nyeri tungkai, biasanya tidak menunjukkan adanya suatu 

kompresi radiks dan juga biasanya tidak memerlukan tindakan 

operatif. Gejala LBP yang sudah lama dan intermiten, diselingi oleh 

periode tanpa gejala merupakan gejala khas dari suatu LBP yang 

terjadinya secara mekanis (Rahajeng Tanjung, 2009). 

2. Pemeriksaan Fisik  

a. Fisik  

Pada inspeksi Gerakan aktif pasien harus dinilai, diperhatikan 

gerakan mana yang membuat nyeri dan juga bentuk kolumna 

vertebralis, berkurangnya lordosis serta adanya skoliosis. Berkurang 

sampai hilangnya lordosis lumbal dapat disebabkan oleh spasme 

otot paravertebral (Rahajeng Tanjung, 2009). 

b. Palpasi  

Adanya nyeri pada kulit bisa menunjukkan adanya kemungkinan 

suatu keadaan psikologis di bawahnya. Kadang-kadang bisa 
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ditentukan letak segmen yang menyebabkan nyeri dengan menekan 

pada ruangan intervertebralis atau dengan jalan menggerakkan ke 

kanan ke kiri prosesus spinosus sambil melihat respons pasien. 

Pada spondilolistesis yang berat dapat diraba adanya ketidakrataan 

pada palpasi di tempat atau level yang terkena. Penekanan dengan 

jari jempol pada prosesus spinalis dilakukan untuk mencari adanya 

fraktur pada vertebra (Rahajeng Tanjung, 2009). 

3. Tes Spesifik Musculoscletal Disorder 

Beberapa tes MSDs memiliki bukti yang akurat unutk mendukung 

asumsi (Aras Djohan dkk, 2014). Dalam hal ini tes spesifik yang 

digunakan untuk Low Back Pain ialah : 

a. Laseque’s Test 

1. Tujuan  

Tujuan untuk mengidetifikasi patologi disc herniation atau 

penekanan pada jaringan saraf. 

2. Persedur Tes 

Pasien terlentang dengan posisi kedua hip endorotasi dan adduksi 

serta knee ekstensi. Letakkan satu tangan pada ankle pasien. 

Selanjutnya fleksikan hip (pasif) pasien hingga pasien merasakan 

nyeri atau tightness pada pinggang atau bagian posterior tungkai. 

Kemudian secara perlahan dan hati-hati menurunkan tungkai 

pasien hingga pasien tidak merasakan nyeri atau tightness. 

Positif Test jika nyeri terutama diraskan pada pinggang, maka 

lebih kea rah disc herniation atau penyebab patologi penekanan 

pada sisi sentral. Jika nyeri terutama pada tungkai, maka patologi 
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yang menyebabkan penekanan terhadap jaringan saraf lebih pada 

sisi lateral. 

Interpretasi positif tes mengidikasikan patologi disc herniation 

atau penekanan pada jaringan saraf. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 laseque test ( Bahar dan Wuysang, 2015) 
 

b. Bragard’s Test 

1. Tujuan  

Test untuk menidentifikasi patologi pada dura meter atau lesi 

pada spinal cord. 

2. Prosedur Tes 

Prosedur sama seperti laseque’s Test. Bedanya pada Bragard’s 

Test ditambahkan flexi cervical (pasif), disertai dorso flexi pada 

ankle pasien (tension pada area cervicothoracic junction adalah 

normal dan tidak semestinya menimbulkan gejala. Jika gejala 

timbul pada lumbar, tungkai atau lengan berarti jaringan saraf 

terlibat) kemudian secara perlahan dan hati-hati menurunkan 

kepala dan tungkai pasien hingga pasien tidak merasakan nyeri 

atau tightness. 

Positif Test jika ada peningkatan nyeri dengan flexi cervical, 

dorso flexi ankle atau keduanya mengindikasikan penguluran 
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pada dura meter dari spinal cord (seperti disc herniation, tumor, 

meningitis). Nyeri yang tidak meningkat dengan flexi cervical 

mengindikasikan lesi pada area hamstring (tight hamstring) atau 

pada lumbosacral atau area scroiliacjoint. 

Interpretasi positif tes mengindikasikan patologi pada dura 

meter atau lesi pad spinal cord. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5  Bragard Test (Klaus Buckup, 2005) 

4. Tinjauan alat ukur 

a. Skala Nyeri Bourbanis  

Kategori dalam skala nyeri Bourbanis sama dengan 

kategori VDS, yang memiliki 5 kategori dengan menggunakan 

skala 0-10. Menurut AHCPR (1992), kriteria nyeri pada skala ini 

yaitu :  

0 : Tidak nyeri 

1-3 : Nyeri ringan : secara obyektif klien dapat berkomunikasi 

dengan baik. 

4-6 : Nyeri sedang : Secara obyektif klien mendesis, menyeringai, 

dapat menunjukkan lokasi nyeri, dapat mendeskripsikannya, dapat 

mengikuti perintah dengan baik. 
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7-9 : Nyeri berat : secara obyektif klien terkadang tidak dapat 

mengikuti perintah tapi masih respon terhadap tindakan, dapat 

menunjukkan lokasi nyeri, tidak dapat mendeskripsikannya, tidak 

dapat diatasi dengan alih posisi nafas panjang dan distraksi. 

10 : Nyeri sangat berat : Pasien sudah tidak mampu lagi 

berkomunikasi, memukul. 

 

 

 

Gambar 2.6 Skala Nyeri Boiurbanis 

K. Mekanisme Penurunan Nyeri 

1. Teori Pengendalian Gerbang (Gate Control Theory) 

Teori pengendalian gerbang (Melzack dan Wall, 1982 dalam Potter & 

Perry, 2005) menjelaskan mengapa terkadang sistem saraf pusat menerima 

stimulus berbahaya dan terkadang tidak, meskipun pada kerusakan 

jaringan hebat, mengabaikannya. Teori ini mengusulkan bahwa impuls 

nyeri dapat diatur atau bahkan dihambat oleh mekanisme pertahanan di 

sepanjang sistem saraf pusat. Mekanisme pertahanan/gerbang ini dapat 

ditemukan di sel-sel gelatinosa substansia di dalam kornu dorsalis pada 

medula spinalis, talamus dan sistem limbik (Clancy dan Mc Vicar, 1992 

dalam Potter dan Perry, 2005). Teori ini mengatakan bahwa impuls nyeri 

dihantarkan saat sebuah pertahanan dibuka dan impuls dihambat saat 

sebuah pertahanan tertutup. Upaya menutup pertahanan tersebut 

merupakan dasar terapi menghilangkan nyeri. Transmisi impuls nyeri 

melalui pintu gerbang sumsum tulang belakang dipengaruhi oleh: 
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1. Aktivitas sensoris 

Gerbang akan terbuka dengan adanya perangsangan serabut A delta 

dan C yang melepaskan substansi P untuk mentransmisi impuls 

melalui mekanisme gerbang. Sinyal nyeri ini bisa diblok dengan 

stimulasi serabut A beta. Serabut saraf A beta adalah serat saraf 

bermielin yang besar sehingga mengantarkan impuls ke sistem saraf 

pusat jauh lebih cepat daripada serabut A delta atau serabut C. Serabut 

ini berespon terhadap masase ringan pada kulit, pergerakan dan 

stimulasi listrik.  

Ketiga hal ini, dalam bahasa non fisiologi, membuat otak tetap “sibuk” 

sehingga mencegahnya untuk terlalu terganggu dengan impuls yang 

datang dari sumber nyeri. Serabut ini banyak terdapat di kulit sehingga 

stimulasi kulit dapat menurunkan persepsi nyeri. Apabila masukan 

yang dominan berasal dari serabut A beta, maka gerbang akan 

menutup. Diyakini mekanisme penutupan ini dapat terlihat saat 

seorang perawat menggosok punggung pasien dengan lembut (Potter 

dan Perry, 2005).  

L. Mekanisme Nyeri Myofascial Pain Syndrome 

Pada myofascial pain syndrome terdapat taut band yang didalamnya 

berisi trigger point. Taut band dalam otot ini dapat menyebabkan penurunan 

dari tingkat fleksibilitas dan ekstensibilitas otot. Adanya perlengketan ini 

dapat berdampak pada penurunan sirkulasi darah sehingga menyebabkan 

kebutuhan akan nutrisi dan oksigen pada area taut band berkurang. 

Dampaknya terjadi hiperkontraksi sel otot yang akan mempengaruhi 

peningkatan metabolisme bersifat lokal serta teraktivasinya saraf simpatik 
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yang berakibat vasokontriksi pada pembuluh darah kapiler (Gerwin et 

al.,2004). Ketika otot mengalami ketegangan ataupun kontraksi secara terus 

menerus, maka akan menurunkan mobilitas dari jaringan myofascial sehingga 

juga akan mempermudah terjadinya pemendekan serabut kolagen dan 

menimbulkan stress mekanis. Jika ketegangan otot tersebut terjadi dalam 

waktu yang lama maka akan menstimulasi nociceptor yang terdapat di dalam 

otot. Semakin sering dan kuat nociceptor tersebut terstimulasi maka akan 

semakin kuat pula aktivitas refleks dari ketegangan otot tersebut, akibatnya 

pada jaringan myofascial terjadi penumpukan zat-zat nutrisi dan oksigen ke 

jaringan sehingga akan menimbulkan iskemia pada jaringan Myofascial.  

Ketika adanya iskemia maka aliran darah yang menuju jaringan akan 

terhambat, jaringan yang mengalami iskemia beberapa menit saja dapat 

menimbulkan nyeri yang sangat dalam. Selain itu, jaringan myofascial akan 

berkontraksi, sehingga akan merangsang substansi P hingga menjadi suatu 

peradangan kronis yang menghasilkan zat algogen berupa prostaglandin, 

histamin, bradikinin dan serotonin yang dapat meningkatkan sensitivitas 

nyeri (Guyton dan Hall, 2008). Proses radang dapat juga menimbulkan 

respon neuromuskular berupa ketegangan otot disekitar area yang mengalami 

kerusakan otot tersebut, sehingga timbullah viscous circle of pain, yaitu 

spasme menimbulkan iskemik, iskemik menimbulkan nyeri dan nyeri 

menimbulkan spasme dan seterusnya. 

M. Myofacial Release 

1. Definisi 

Myofascial release adalah suatu treatment yang mengacu pada 

manual teknik massage untuk perengangan fascia (Whisler, 2012) dan 
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melepaskan ikat antara fascia dan integument otot, tulang dengan tujuan 

untuk menghilangkan rasa sakit, meningkatkan jangkauan gerak dan 

menyeimbangkan serat jaringan ikat lebih fleksibel dan berfungsi 

(Kumar, 2014) fascia terletak diantara kulit dan struktur yang mendasari 

otot dan tulang fascia merupakan yang menutupi dan menghubungkan 

otot-otot, organ, dan struktur tulang dalam tubuh manusia otot dan fascia 

bersatu membetuk system myosfascia ( Neckman, 2008).  

Konsep myofascial release technique adalah merenggangkan fascia 

akibat kontraksi otot yang berlebihan, pada saat melakukan myofascial 

release technique maka serabut elastin akan terulur dan meningkatkan 

fleksibilitas pada otot. Myofascial release dapat digunakan untuk 

mengurangi nyeri muskulosceletal karena adanya teori yang dapat 

menjelaskan hal tersebut. Teori yang dimaksud yaitu gate control theory, 

interpersonal attention, parasympathetic respon pada saraf otonom, dan 

pelepasan serotonin (Werenski, 2011). Gate Control Theory menyatakan 

bahwa adanya rangsangan sensorik, seperti tekanan, perjalanan jalur 

sistem saraf akan bergerak bebih cepat pada sistem saraf daripada 

stimulasi nyeri. Stimulasi tekanan akan berpengaruh pada transmisi rasa 

nyeri yang menuju otak, sehingga terjadi “penutupan pintu gerbang” yang 

menuju pada reseptor rasa nyeri di otak (Werenski, 2011). Ketika pasien 

menerima suatu sentuhan atau pijatan seringkali mendapatkan efek yang 

menyenangkan sekaligus mampu untuk menurunkan persepsi nyeri. Hal 

ini berkaitan dengan adanya respon parasimpatis yang dapat menurunkan 

pelepasan hormon stress, kecemasan, depresi dan rasa sakit (Paloni, 

2009). Myofascial release technique memfokuskan pada kondisi-kondisi 
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yang berkaitan dengan kebiasaan postural yang jelek, aktivitas spesifik 

atau kurangnya aktivitas, injury yang sebelumnya akibat dari mekanikal 

stress kronik. Kondisi tersebut dapat menghasilkan kontraktur otot dan 

adhesion diantara lapisan-lapisan fascia. Fascia membentuk struktur pasif 

pada jaringan tubuh, adanya adhesion menyebabkan serabut fascia saling 

terikat satu sama lain secara disfungsional (Riggs dan Grant, 2009).  

2. Tujuan Myofascial release 

Cedera, stress, perenggangan berlebihan, trauma, dan sikap tubuh 

yang buruk dapat menyebabkan pembatasan fascia karena fascia adalah 

jarangan yang saling berhubungan. Tujuan myofascial release adalah 

untuk mengurangi pembatasan fascia dengan cara melepaskan hambatan 

dalam lapisan yang lebih dalam dari fascial (Kumar, 2014) dan 

memulihkan kesehatan jaringan, meningkatkan kinerja, meningkatkan 

fleksibilitas dan lingkup gerak sendi, istilah myofascial mengacu pada 

teknik menipulasi jaringan yaitu pemijatan pada jaringan ikat, mobilisasi 

jaringan lunak, rolfing, stran-counterstrain dll (Neckman, 2008). Fascia 

yang di rilis akan menyebabkan jaringan ikat menjadi lebih fleksibel. Hal 

ini dilakukan dengan merenggangkan komponen elastik otot fascia, 

bersama dengan crosslink, dan mengubah viskositas fascia (Kumar. 

2014). 

3. Prinsip Dasar Myofascial release 

Pergerakan fascia yang terjadi pada myofascial release dipengeruhi 

oleh dua sumber, sumber yang pertama yaitu micro- stretching yang 

terjadi ketika tangan praktisi/ fisioterapis menyentuh ketegangan pada 

fascia dan memberi tekanan, maka pada saat itu juga dihantarkannya 
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input sensoris pada fascia yang berguna untuk mengurangi ketegangan 

pada fascia, dan yang kedua adalah pasien itu sendiri yaitu dengan cara 

mengarahkan gerakan yang bisa mempengaruhi keadaan otot baik itu dia 

menjadi terstercthing atau rileks (Stanborough. 2004). Hal ini berguna 

untuk memudahkan dalam melakukan myofascial release. Myofascial 

release dilakukan dengan menekan ketegangan pada fascia yang 

dirasakan, maka disini perabaan (palpasi) dari seorang fisioterapi sangat 

diperlukan, tekanan yang diberikan tidak sekuat tanaga, bahkan tidak 

memerlukan tenaga dari fisioterapis, tapi manfaatkanlah berat badan 

sebagai tekanan untuk pasien, dan tekanan bisa dilakukan dengan 

mengunakan ibu jari, jari tengan dan telunjuk atau siku (elbow) di 

sesuaikan dengan area otot yang akan direlease (Stanborough. 2004). Dan 

adapun hal yang harus diperhatikan adalah :  

1. Myofascial Release Technique tidak boleh dilakukan jika terjadi 

peradangan. 

2. Myofascial Release Technique tidak boleh dilakukan setiap hari hal 

ini dimaksud untuk memberikan waktu untuk perbaikan pada jaringan 

agar tidak sensitive ketika dilakukan penanganan selanjutnya manual 

kontak yang diberikan harus lembut, melebar dan datar, jempol dalam 

posisi datar lebih bias dipakai pada banyak area dengan traksi dan 

konrol yang diberikan oleh jaringan harus digerakkan secara 

longitudinal, bekerja dengan cara transversal melintang serabut otot 

akan menyebabkan peningkatan rasa tidak nyaman yang dialami 

pasien. Ketika berkerja secara longitudinal sepanjang otot, manual 

kontak harus menyesuaikan kontur otot untuk mencegah agar otot 
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tidak terlepas dari manual kontak, hal ini akan menyebabkan rasa 

yang tidak nyaman pada pasien, penggunaan lotion mungkin 

digunakan untuk meminimalkan sensasi pada kulit yang di luar. 

3. Gerakan aktif atau pasif pada LGS penuh harus dilakukan secara 

perlahan, praktisionner harus selalu bekerja dengan kontak yang 

bergerak pada arah dari jantung untuk meminimalkan tekanan balik 

pada katup vena untuk mencegah memar pada pasien, praktisioner 

harus melakukan 3 sampai 5 kali pengulangan setiap kedatangan.  

5. Indikasi dan kontrindikasi Myofascial Release 

Indikasi berupa kondisi dan cedera yang dapat merespon dengan baik 

myofascial release technique meliputi : 

Tabel 2.3 Indikasi Myofascial Release (Riggs dan Grant, 2008) 
 

Indikasi 

Perlengketan dan jaringan parut dari sprain, strain, 
prosedur bedah, luka ringan, overuse, dan ketegangan 
postural kronis. 
Fibromyalgia dan nyeri myofascial sindrom. 
Myofasciitis, terutama plantar fascitis, 
Tendinosis atau tenosinovitis (pada daerah yang radang 
atau otot yang tegang akibat strain pada tendon), 
Low back pain 
Nyeri leher 
Osteoarthritis. 

 

Berikut ini berisi daftar kontraindikasi atau membutuhkan perawatan 

yang lebih dan pengalaman dalam pengobatan. Beberapa kontraindikasi 

hanya untuk daerah lokal dari tubuh, yaitu : 

Tabel 2.4 kontraindikasi Myofascial Release (Riggs dan Grant, 2008) 
 

 

kontraindikasi 

 

 

 

 

Peradangan akut 
Pasien yang menggunakan obat antikoagulan 
Selulitis adalah infeksi bakteri yang berpotensi serius 
pada kulit 
Trombosis vena dalam (membutuhkan persetujuan 
pengobatan) 
Fraktur tulang (lokal) 



37 

 

 

 

 

Gejala serangan jantung 
Hematoma 
Keganasan (lokal dan persetujuan pengobatan) 
Rheumatoid arthritis 
Edema yang parah 
Sensitivitas kulit 

 
6. Manfaat Myofascial Release 

Manfaat utama yang dapat diperoleh dari myofascial release 

yaitu untuk meningkatkan kebebasan gerak dan mengurangi rasa sakit 

akibat adanya pembatasan dari suatu jaringan, menghilangkan rasa 

sakit dan ketidaknyamanan, meningkatkan proprioception dan 

interoception, meningkatkan fungsi jangkauan gerak sendi dan otot, 

memulihkan keseimbangan dan postur tubuh yang benar (Duncan, 

2014). 

7. Efek Penurunan Nyeri Melalui Myofascial Release 

Menurut Cantu dan Grodin, 2001 efek-efek yang dapat 

ditimbulkan dari pemberian Myofascial Release  yaitu: 

a. Efek terhadap aliran darah dan temperatur 

Ketika otot diberikan Myofascial Release, maka akan terjadi 

peningkatan aliran darah secara signifikan dan bertahan selama 30 

menit. Kemudian setelah 30 menit akan terjadi penurunan aliran 

darah. Tekanan yang dihasilkan oleh Myofascial Release dapat 

membuka kapiler-kapiler darah sehingga terjadi proses vasodilatasi 

pembuluh darah sehingga aliran darah meningkat. Reaksi kapiler 

berdilatasi oleh stimulus tersebut (Myofascial Release Technique) 

akan diikuti oleh peningkatan temperature cutaneous. 
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b. Efek terhadap metabolisme 

Pemberian Myofascial Release dapat meningkatkan volume darah 

dan aliran darah pada area tersebut dan membuang sisa-sisa 

metabolisme atau cairan yang berlebihan selama pemberian 

Myofascial Release sehingga terjadi penurunan nyeri. 

c. Efek terhadap aktivitas fibroblastik atau sinthesis collagen selama 

proses penyembuhan 

Myofascial Release dapat menghasilkan mobilisasi pada jaringan 

lunak dimana gerakan yang terkontrol dapat mempengaruhi proses 

penyembuhan. Jaringan lunak tubuh dapat dibangkitkan melalui 

gaya internal dan gaya eksternal. Tanpa adanya stress pada 

jaringan tersebut maka kekuatan regangan akan menurun. Efek 

gerakan terhadap aktivitas fibroblastic dalam proses penyembuhan 

jaringan konektif, dimana jaringan fibril membentuk hampir 

seluruh jaringan yang regenerasi. Adanya gaya eksternal dapat 

menyusun jaringan fibril yang terbentuk.  

8. Penatalaksanaan Myofascial Release. 

Dalam myofascial release terdapat beberapa teknik yaitu 

teknik general, skin rolling, direct technique, dan lifting atau rolling. 

Dalam penelitian ini hanya dijelaskan direct technique. Pada direct 

technique terapis menggunakan lengan bawah, kedua palmar tangan, 

atau suatu permukaan yang kasar. Perlu diingat bahwa penting 

melakukan stretch yang cepat pada fascia baik dengan menggunakan 

posisi tubuh untuk memanjangkan komponen fascia (meletakkan 

jaringan dalam posisi cukup stretch untuk memanjangkan otot tanpa 
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adanya ketegangan yang dapat menyebabkan kesulitan penetrasi) atau 

dengan menggunakan anchor pada satu tangan dan tangan lain 

melakukan stretch secara terlokalisir (Riggs and Grant, 2009). 

Kemudian otot diposisikan sepanjang mungkin sehingga receptor 

stretch akan terstimulasi dan menyebabkan otot berkontraksi. Hal ini 

menguntungkan bagi terapis didalam memulai teknik pada akhir 

lingkup gerak dimana jaringan fascial ter-stretch. Ditambah lagi 

dengan adanya pembebasan hambatan yang terjadi pada akhir gerak 

stretch yang relaks dapat memberikan input neurologik yang 

bermakna terhadap receptor stretch sehingga membantu reprogram 

learning terhadap disfungsi pemendekan (Riggs and Grant, 2008). 

1. Teknik Effleurage 

Effleurage adalah bentuk massage dengan menggunakan 

telapak tangan yang memberi tekanan lembut ke atas permukaan 

tubuh dengan arah sirkular secara berulang (Reeder, 2011). 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 Effluerage (Bergman dan Peterson, 2011) 

2. Teknik Petrissage 

Petrissage merupakan gerakan yang dilakukan menggunakan 

satu tangan atau kedua tangan. Tujuan dari dilakukan manipulasi 

ini adalah untuk memperlancar penyaluran zat-zat didalam 
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jaringan kedalam pembuluh darah dan juga getah bening. 

Sehingga dengan manipulasi ini memberikan keuntungan berupa 

peningkatan aliran darah, membantu membuang hasil metabolik, 

meredakan pembengkakan lokal dan meningkatkan nutrisi seluler 

dalam tubuh. Disamping itu petrissage juga memberikan efek 

mekanis sehingga menyebabkan relaksasi otot dan juga 

merangsang sistem saraf (Purnomo,2015) 

 

 

 

 

Gambar 2.8 Petrissage (Bergman dan Peterson, 2011) 

3. Teknik Roulomont (Skin rolling) 

Skin rolling dilakukan dengan menggunakan ibu jari dan jari 

telunjuk untuk melipat kulit dengan irama yang teratur. Tujuannya 

untuk melonggarkan atau memisahkan lengketan-lengketan yang 

terjadi antara kulit dengan jaringan di bawahnya. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.9 Roulomont (Skin rolling) (Bergman dan 
Peterson,2011). 


