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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Kesehatan merupakan kebutuhan hidup setiap manusia, sehat menurut badan 

kesehatan dunia atau World Health Organisation (WHO) adalah suatu keadaan fisik, 

mental, sosial kesejahteraan dan bukan hanya ketiadaan penyakit atau kelemahan 

(Samjaya, 2013). Sejalan dengan definisi sehat menurut  WHO, menurut Undang-

undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 sehat adalah suatu keadaan sejahtera yang 

meliputi kesehatan  badan, jiwa, dan sosial sehingga memungkinkan setiap orang 

dapat hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Hal ini berarti kesehatan 

seseorang berperan penting untuk menunjang produktifitas orang tersebut dalam 

hidupnya. 

Low Back Pain sering disebut nyeri pinggang, dan merupakan keluhan yang 

sering di jumpai. LBP diklasifikasikan dalam 2 kelompok yaitu spesifik dan non 

spesifik. LBP non spesifik merupakan nyeri punggung yang paling sering terjadi, dan 

masalah salah satu masalah umum dalam masyarakat, yang menyebabkan alasan 

utama mereka untuk absen dari kerja (Eghlidi et al, 2013). LBP non spesifik rendah 

didefinisikan sebagai nyeri yang tidak disebabkan oleh kelainan spesifik dan di 

tandai dengan tidak adanya perubahan structural (Bharti, 2013). 

Masalah nyeri punggung bawah yang timbul akibat lama duduk dengan posisi 

yang salah menjadi fenomena yang sering terjadi saat ini. Terdapat 60 % orang 

dewasa mengalami nyeri punggung bawah karena masalah lama duduk yang terjadi 

pada mereka yang aktivitasnya lebih banyak dilakukan dengan duduk. Lama duduk 
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dengan posisi yang salah dapat menyebabkan otot-otot punggung bawah menjadi 

spasme dan dapat merusak jaringan lunak sekitarnya (Chang, 2006). Melakukan 

aktivitas dengan posisi duduk yang monoton >2 jam dalam sehari dapat 

meningkatkan resiko timbulnya low back pain  (Rachmawan, 2008). 

Prevalensi LBP pada pekerja diperkirakan sangat tinggi karena banyak sekali 

faktor risiko penyebab terjadinya LBP di tempat kerja. Prevalensi LBP pada pekerja 

risiko tinggi dapat mencapai 40%-50%dari total populasinya (Suma’ mur, 3013). 

Penelitian yang dilakukan oleh Silvi et al (2016) menunjukkan bahwa LBP dapat 

dialami oleh pekerja pada semua jenis profesi baik di bidang industry, pelayanan 

kesehatan, pendidikan, maupun pekerjaan di bidang administrasi dan pelayanan 

public (Silvi et al, 2016). 

Low back pain adalah penyebab utama dari ketidakhadiran kerja di Inggris 

(Chartered Institute of Personnel and Development, 2009), diperkirakan sekitar 3,5 

juta hari kerja hilang tahun 2008/2009 karena gangguan musculoskeletal terutama 

masalah nyeri punggung bawah (Health and Safety Executife, 2009). World Helath 

Organization (WHO) tahum 2011, melaporkan bahwa sekitar 80% orang menderita 

LBP. Hasil studi Departemen Republik Indonesia tentang profil masalah kesehatan di 

Indonesia tahun 2005 menunjukkan sekitar 40,5% penyakit yang diderita pada 

pekerja berhubungan dengan pekerjaannya. 

Angka kejadian nyeri punggung bawah menunjukkan lebih 80% orang 

dewasa pernah mengeluh nyeri punggung bawah (Dachlan, 2009). Prevalensi LBP 

lebih banyak pada perempuan dibanding dengan laki-laki, beberapa penelitian 

menunjukkan bahwa perempuan lebih sering izin untuk tidak bekerja karena LBP 

(Andini, 2015). Berdasarkan penelitian Altinel et al (2007) di Turki didapatkan 
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bahwa prevalensi LBP pada perempuan adalah 63,2% dan pada laki-laki sebesar 

33,8% setidaknya satu kali dalam hidup mereka untuk menderita LBP. 

Saat ini, 90% kasus LBP disebabkan oleh kelainan organik, melainkan oleh 

kesalahan posisi duduk dalam bekerja (Pratiwi et al, 2009). Hal ini dialami oleh para 

pegawai di Universitas Hamzanwadi. Para pegawai mempunyai risiko terkena LBP 

disebabkan memiliki waktu kerja 8 jam yang dimulai dari jam 8 sampai 5 sore, 

dengan aktivitas seperti menggunakan komputer disebagian waktu kerja. Aktivitas 

tersebut membuat para pegawai di Universitas Hamzanwadi untuk duduk dalam 

waktu yang lama sehingga risiko untuk terjadinya LBP meningkat. 

Hasil studi pendahuluan yang dilakukan pada 10 responden yang 

keseluruhannya adalah pegawai perempuan Universitas Hamzanwadi dengan cara 

pembagian kuesioner di dapatkan hampir semua pegawai perempuan pernah 

mengalami nyeri punggung bawah,diantaranya 2 orang nyeri ringan, 6 orang nyeri 

sedang dan 2 orang nyeri berat. Keluhan nyeri tersebut muncul ketika melakukan 

aktivitas dengan posisi yang salah seperti membungkuk atau posisi duduk yang 

terlalu lama di tempat kerja. Biasanya untuk mengatasi masalah tersebut dengan 

istirahat yang cukup atau dengan mengkonsumsi obat. Dari hasil pendahuluan 

menunjukkan bahwa para pegawai di Universitas Hamzanwadi dengan aktivitas 

posisi duduk lama sering mengeluhkan nyeri punggung bawah. 

Untuk mengatasi masalah tersebut, modalitas fisioterapi yang digunakan 

yaitu Mc.kenzie Exercise kombinasi Kinesio Taping. Mc.Kenzie Exercise bertujuan 

untuk mengurangi nyeri dan jika memungkinkan, latihan ini dapat mengembalikan 

fungsi normal yaitu mendapatkan kembali mobilitas maksimal dari punggung bawah 

atau pergerakan maksimal yang seharusnya dapat dilakukan (Mc.Kenzie, 2000). 
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Kuppusamy, et al (2013) dan Slade, et al (2007) menyebutkan bahwa Mc.Kenzie 

Exercise dapat menurunkan intensitas nyeri pada pasien dengan LBP non spesifik. 

Pemasangan kinesio taping pada otot bergunan untuk mengurangi derajat 

nyeri, meningkatkan lingkup gerak sendi, menormalisasi panjang dan tegangan dari 

otot untuk tenaga yang maksimal, membantu penyembuhan jaringan otot, 

mengurangi kelelahan otot, fasilitasi untuk meningkatkan kontraksi pada otot yang 

mengalami kelemahan, dan inhibisi untuk stimulasi relaksasi pada oto yang 

berkontraksi secara berlebihan (Jandark et al, 2013). 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti tertarik melakukan 

penelitian menganai Pengaruh Mc.Kenzie Exercise Kombinasi Kinesio Taping 

Terhadap Penurunan Nyeri Pada Kasus Low Back Pain Non Spesifik Pada Pegawai 

Perempuan Di Universitas Hamzanwadi. 

B. Rumusan Masalah  

Apakah ada pengaruh mc.kenzie exercise kombinasi kinesio taping terhadap 

penuruanan nyeri pada kasus low back pain non spesifik pada pegawai perempuan 

di Universitas Hamzanwadi ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui adanya pengaruh mc.kenzie exercise kombinasi kinesio taping 

terhadap penurunan nyeri pada kasus low back pain non spesifik pada pegawai 

perempuan di Universitas Hamzanwadi 

2. Tujuan Khusus 

Mengidentifikasi pengaruh mc.kenzie exercise kombinasi kinesio taping 

terhadap penuruan nyeri pada kasus low back pain non spesifik pada peagawai 

perempuan di Universitas Hamzanwadi  
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D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Sebagai pedoman dalam memilih latihan terapi peregangan otot punggung 

bawah sebagai salah satu terapi penunjang untuk mengatasi masalah kesehatan 

nyeri punggung bawah pada pekerja yang memerlukan waktu kerja dengan 

posisi duduk yang lama 

2. Bagi Institusi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi institusi pendidikan 

dalam upaya menanggulangi masalah-masalah kesehatan akibat kerja, 

terutama keluhan nyeri punggung bawah 

3. Bagi Pekerja 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai terapi dalam menentukan latihan 

yang tepat, efektif, dan efisien untuk mengurangi masalah kesehatan akibat 

kerja yaitu nyeri punggung bawah secara mandiri 
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E. Keaslian Penelitian  

1. Keywan Yousefpour,Seyed Sadredin Shojaedin, and Jandark Eglidihi (2013) 

(Annals of Biological Research, ISSN; 0976-1233 Vol. 4 No. 12) 

menggunakan metode quasi eksperimen dengan desain Pretest-Posttest 

dengan judul A Study On The Effect Of Pilates Exercise, Kinesio Tape And 

Combined Method On Pain And Functional In Non-Specific Chronic Low 

Back Pain. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah total 

sampling dengan jumlah responden 30 orang selama 6 minggu. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan yaitu VAS dan Functional disability 

questionnare. Hasil analisa data yaitu Ada Peningkatan signifikan 

ditunjukkan pada ketiga kelompok (P <0,001). Peningkatan yang paling 

signifikan yang diamati dalam metode dikombinasikan dibandingkan dengan  

Kinesio taping dan kelompok Pilates (P <0,001). Kombinasi latihan Pilates 

dan Kinesio taping memiliki efek yang lebih baik dalam mengurangi rasa 

sakit dan perbaikan fungsional pada pria dengan LBP kronis non-spesifik. 

2. P. Sathya, K.S. Ramakrishnan, Shweta S D Phadke, Risi Jena (2016) 

(International journal of therapies and rehabilitation research ISSN; 2278-

0343 Vol. 5 No. 4)  menggunakan  metode quasi eksperimen dengan desain 

Pretest-Posttest dengan judul Comparison Of Kinesio Taping With Mckenzie 

And Only Mckenzie Technique In The Treatment Of Mechanical Low Back 

Pain . Teknik  pengambilan  sampel yang digunakan adalah total sampling 

dengan jumlah responden 30 orang selama 3 minggu. Teknik pengumpulan 

data yang digunakan yaitu Oswestry Disability Index dan VAS. Hasil analisa 

data yaitu Ada pengurangan yang signifikan terhadap  penurunan  nyeri  

punggung  pada  kelompok 2 jika dibandingkan  dengan  kelompok 1, yang  



7 
 

hanya  menerima mc.kenzie saja. Kelompok 2 lebih efektif dari pada 

kelompok 1 dengan nilai p dari 0,0480 

3. Luciana AC Machado, Chris G Maher, Rob D Herbert, Helen Clare, James H 

McAuley1 (2010) (Jurnal Ilmiah Spirit ISSN; 1411-8319 Vol. 15 No. 1) 

menggunakan metode quasi eksperimen dengan desain Pretest-Posttest 

dengan judul The effectiveness of the McKenzie method in addition to first-

line care for acute low back pain: a randomized controlled tria. Teknik 

pengambilan sampel yang digunakan adalah total sampling dengan jumlah 

responden 148 orang selama 3 minggu. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan yaitu NRS. Hasil analisa data yaitu Ada pengaruh efektifitas mc 

kenzie exercise terhadap penurunan nyeri punggung (P = 0,002). 

4. Alessandra Narciso Garcia, Lucı´ola da Cunha Menezes Costa, Tatiane Mota 

da Silva, Francine Lopes Barreto Gondo, Fa´bio Navarro Cyrillo, Renata 

Alqualo Costa, Leonardo Oliveira Pena Costa (2013) (Jurnal Physical 

Therapy Vol. 93 No. 6) menggunakan metode eksperimen dengan desain 

Pretest-Posttest dengan judul Effectiveness of Back School Versus McKenzie 

Exercises in Patients With Chronic Non specific Low Back Pain: A 

Randomized Controlled Trial. Teknik pengambilan sampel yang digunakan 

adalah total sampling dengan jumlah responden 148 orang selama 4 minggu . 

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu RMDQ dan NRS .Hasil 

analisa data yaitu Mc. Kenzie exercise dan back scholl exercise efektif dalam  

meningkatkan keterbatasan fungsional. 
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5. Neeru Bharti, Reena Arora, Lalit Arora (2015) (International journal of 

advanced reseach, ISSN 2320-5407 Vol. 3 No. 10) menggunakan metode 

eksperimen dengan desain Pretest-Posttest dengan Judul Effectiveness Of 

Kinesio-Taping In Pain And Functional Disability On Non-Specific Low Back 

Pain- A Randomized Trial. Teknik pengambilan sampel yang digunakan 

adalah total sampling dengan jumlah responden 30 orang selama 4 minggu. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu VAS, RMDQ dan ROM . 

Hasil analisa data yaitu Ada pengaruh efektifitas kinesio taping terhadap 

peningkatan keterbatasan fungsional 

 

 


