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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Low Back Pain Non Spesifik 

1. Definisi 

Low back pain merupakan rasa nyeri, ngilu, pegel yang terjadi di daerah 

punggung bagian bawah Pekerjaan yang mengharuskan pekerja menggunakan posisi 

duduk, posisi duduk beresiko tinggi terjadi nyeri pinggang bawah (Ahmad et 

al,2014). Low back pain non spesifik adalah gejala tanpa penyebab spesifik yang 

jelas. Sekitar 90% nyeri pinggang masuk dalam kategori ini. Diagnosisnya 

berdasarkan ekslusi dari patologi spesifik. Koes et al,(2006) 

Low back pain non spesifik ditandai dengan tidak adanya perubahan struktural; 

yaitu, tidak ada pengurangan ruang disk, akar saraf kompresi, tulang atau cedera 

sendi, yang ditandai scoliosis atau lordosis yang dapat menyebabkan sakit punggung 

(Lizier et al2012). 

Low back pain non spesifik didiagnosa seperti mysofascial syndromes, muscle 

spasm, mechanical LBP, back sprain, dan back strain. Pada kondisi ini pasien akan 

merasakan nyeri otot yang hebat dan adanya keterbatasan gerak fungsional tubuh 

terutama pada saat fleksi. Pada umumnya pasien yang mengeluh nyeri pada daerah 

lumbal kebanyakan disebabkan karena adanya kesalahan postural (Kurniasih, 2011). 

2. Etiologi 

Penyebab utama LBP adalah strain pada otot atau jaringan lunak seperti 

ligament dan tendon yang berhubungan dengan tulang belakang. Cedera otot dapat 

timbul akibat ketegangan otot. Ketegangan otot dapat bersifat akut ataupun kronis 
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secara terus menerus menyebabkan nyeri yang progresif. Jaringan otot akan 

mengalami kerusakan, pembengkakan dan perdarahan (Yonansha, 2012).  

Low back pain dapat diderita oleh semua kalangan dengan berbagai faktor 

penyebab misalnya pekerjaan atau aktifitas yang dilakukan dengan tidak benar, 

seperti aktifitas mengangkat barang yang berat, pekerjaan yang menuntut 

pekerjaannya untuk duduk dalam waktu yang lama (Nurlis et al, 2012) 

3. Patofisiologi          

LBP non-spesifik sering terjadi karena postur yang buruk, oleh karena itu LBP 

non-spesifik bisanya terjadi pada individu yang duduk untuk waktu yang lama, 

membungkuk untuk waktu yang lama atau sering membungkuk saat bekerja, 

mengangkat benda yang berat, berdiri, posisi tidur dan berbaring yang jelek. Stres 

postural yang lama menyebabkan overstretch pada ligamen dan jaringan lunak 

lainnya yang mempertahankan vertebra. Ketika sendi diantara kedua tulang berada 

dalam posisi yang menghasilkan overstretch dan kelelahan pada jaringan lunak 

sekitar sendi, nyeri sering dihasilkan (McKenzie, 2000) 

Nyeri pada LBP non-spesifik merupakan respon terhadap adanya kerusakan 

atau gangguan pada struktur vertebra lumbal yang disebabkan oleh faktor mekanikal 

(kesalahan biomekanik). Pada umumnya kerusakan terjadi pada serabut annulus 

fibrosus bagian dorsal dan atau ligamen longitudinal posterior. Adanya kerusakan 

menyebabkan terlepasnya zat-zat iritan seperti prostaglandin, bradykinin, dan 

histamin sehingga merangsang serabut saraf Aδ dan tipe C (bermylein tipis). 

Impuls tersebut dibawa ke ganglion dorsalis dan masuk kedalam medulla 

spinalis melalui cornu dorsalis, yang kemudian dibawa ke level SSP yang lebih 

tinggi melalui traktus spinothalamicus dan spinoreticularis. Adanya rangsangan pada 
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ganglion dorsalis akan memicu produksi “P” substance. Produksi “P” substance akan 

merangsang terjadinya reaksi inflamasi (Sudaryanto, 2004).  

Adanya nyeri hebat menyebabkan reaksi reflekstorik pada otot-otot lumbo 

dorsal terutama otot erector spine sehingga terjadi peningkatan tonus yang 

terlokalisir (spasme) sebagai “guarding” (penjagaan) terhadap adanya gerakan. Jika 

spasme otot berlangsung lama maka otot akan cenderung menjadi tightness. Keadaan 

tightness pada otot-otot erector spine akan memperberat nyeri karena terjadi 

ischemic dan menyebabkan alignment spine menjadi abnormal sehingga 

menimbulkan beban stress/kompresi yang besar pada diskus intervertebralis yang 

cidera (Sudaryanto, 2004). 

Adanya problem utama berupa nyeri dan tightness pada otot-otot lumbo dorsal 

terutama erector spine maka gangguan gerak dan fungsi yang dominan adalah 

terhambatnya gerak fleksi lumbal, sedikit terhambat pada lateral fleksi dan rotasi 

lumbal. Gerakan-gerakan tersebut merupakan gerakan-gerakan fungsional pada 

lumbal (Sudaryanto, 2004). 

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi low back pain 

Adapun faktor risiko terjadinya low back pain dapat dibedakan menjadi tiga 

faktor, antara lain yaitu : 

a. Faktor individu 

a.) Usia 

Pada umumnya keluhan otot skeletal mulai di rasakan pada usia kerja, yaitu 

25-65 tahun. Dengan meningkatnya usia akan terjadi degenerasi pada tulang dan hal 

tersebut mulai terjadi pada saat seseorang berusia 30 tahun dengan berupa kerusakan 

jaringan, penggantian jaringan menjadi jaringan parut dan pengurangan cairan. 
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Sehingga akan menyebabkan stabilitas pada tulang dan otot menjadi berkurang 

(Pratiwi et al.,2009).  

Prevalensi meningkat terus menerus dan mencapai puncaknya antara usia 35 

hingga 55 tahun. Semakin bertambahnya usia seseorang, risiko untuk menderita LBP 

akan semakin meningkat karena terjadinya kelainan pada diskus intervertebralis pada 

usia tua (WHO, 2013). Dalam penelitian Louw, Q.A, et al (2007) di Afrika 

ditemukan bahwa populasi yang paling banyak menderita LBP meliputi kelompok 

usia pekerja/ produktif (48%). Kelompok usia sekolah yang menderita LBP adalah 

15% dari total penderita LBP. Prevalensi anak-anak dan remaja untuk menderita 

LBP adalah 33% sedangkan prevalensi orang dewasa menderita LBP adalah 50%. 

b.) Jenis kelamin 

Laki-laki dan perempuan memiliki resiko yang sama terhadap keluhan nyeri 

punggung bawah sampai umur 60 tahun. Namun pada kenyataan jenis kelamin 

seseorang dapat mempengaruhi timbulnya LBP, karena secara fisiologis kemampuan 

otot wanita lebih rendah daripada pria. Pada wanita keluhan ini lebih sering terjadi 

misalnya pada saat mengalami siklus menstruasi, selain itu proses menopause juga 

dapat menyebabkan kepadatan tulang berkurang akibat penurunan hormone estrogen 

sehingga memungkinkan terjadinya LBP (Andini, 2015). 

Berdasarkan penelitian Resdiana, et al (2015) dilihat dari karakteristik jenis 

kelamin pada kelompok perlakuan 1 diperoleh hasil sampel perempuan sebanyak 9 

(64,7%) dan laki-laki sebanyak 5 (35,7%) sedangkan pada kelompok perlakuan 2 

sampel perempuan sebanyak 8 (57,1%) dan laki-laki sebanyak 6 (42,9%). Pada 

penelitian yang dilakukan Hoy (2012) ditemukan bahwa kejadian low back pain 

lebih banyak terjadi pada perempuan (35,3 ± 18,8) dibandingkan laki-laki (29,4 ± 

18,5). Pada penelitian di Turkey yang membahas faktor risiko terjadinya LBP, 
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dikatakan bahwa pasien wanita lebih menderita secara fisik, perubahan hormonal dan 

memiliki gejala somatik lebih dibandingkan laki-laki. Prakonsepsi dan perawatan 

perinatal menjadi waktu yang tepat untuk intervensi seperti yang diketahui bahwa 

lebih dari 50 % wanita hamil memiliki LBP dan multiparitas yang memperburuk 

situasi. Pada suatu penelitian epidemiologi yang dilakukan pada bulan Januari 2010 

sampai Januari 2012 di India ditemukan dari 210 sampel yang diteliti 130 sampel 

perempuan dan 80 sampel adalah laki-laki yang jika dibandingkan rasio antara 

permpuan : laki-laki adalah 1,62 : 1. 

Hal ini juga sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Suharto (2005), 

yang menyatakan bahwa wanita lebih banyak mengeluh nyeri punggung bawah, 

dimana pada perempuan proses menopause juga dapat menyebabkan kepadatan 

tulang berkurang akibat penurunan hormone estrogen sehingga memungkinkan 

terjadinya LBP. Dan dalam Department of Pain Medicine (2011) menyatakan bahwa 

wanita pada usia produktif yang pernah mengalami dua atau lebih kehamilan 

memiliki risiko terkena LBP. 

c.) Indeks massa tubuh 

Berdasarkan hasil penelitian  purnamasari (2010) seseorang yang overweight 

lebih berisiko 5 kali menderita LBP dibanding dengan orang yang memiliki berat 

badan ideal. Semakin berat badan bertambah, tulang belakang akan tertekan dalam 

menerima beban sehingga menyebabkan mudahnya terjadi kerusakan pada struktur 

tulang belakang. Salah satu daerah pada tulang belakang yang paling berisiko akibat 

efek dari obesitas adalah vertebrae lumbal (Purnamasari, 2010) 

d.) Aktivitas fisik 

Sikap tubuh yang salah merupakan penyebab LBP yang sering tidak disadari 

oleh penderitanya.Terutama sikap tubuh yang menjadi kebiasaan.Kebiasaan 
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seseorang seperti duduk, berdiri, tidur, mengangkat beban pada posisi yang salah 

dapat menyebabkan LBP. Misalnya seorang pelajar/ mahasiswa yang seringkali 

membungkukkan punggungnya pada waktu menulis. Posisi tidur yang salah seperti 

tidur pada kasur yang tidak menopang tulang belakang. 

Posisi mengangkat beban dengan berdiri lalu langsung membungkuk 

mengambil beban merupakan posisi yang salah.  Selain sikap tubuh yang salah yang 

sering kali menjadi kebiasaan, beberapa aktivitas berat seperti melakukan aktivitas 

dengan posisi berdiri lebih dari 1 jam sehari, melakukan aktivitas dengan duduk yang 

monoton lebih dari 2 jam dalam sehari,  dapat pula meningkatkan resiko timbulnya 

LBP.  

Pada penelitian Putri Perdiani (2010) dengan desain penelitian kasus kontrol  

terhadap 110 responden didapat bahwa posisi duduk memiliki hubungan yang 

bermakna dengan nyeri punggung bawah (OR= 6,01), orang yang mempunyai posisi 

duduk beresiko 6,01 kali untuk timbulnya LBP. 

e.) Masa kerja 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2011) masa kerja adalah jangka 

waktu orang sudah bekerja pada suatu kantor, badan dan sebagainya. Semakin lama 

masa bekerja atau semakin lama seseorang terpajan faktor risiko maka semakin besar 

pula risiko untuk mengalami LBP dikarenakan nyeri punggung merupakan penyakit 

kronis yang membutuhkan waktu lama untuk berkembang dan menimbulkan 

manifestasi klinis. (Andini 2015) 

Penelitian yang dilakukan oleh Umami (2013) bahwa pekerja yang paling 

banyak mengalami keluhan LBP adalah pekerja yang memiliki masa kerja >10 tahun 

dibandingkan dengan mereka dengan masa kerja  <5 tahun ataupun 5-10 tahun 
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b. Faktor pekerjaan : 

a.) Posisi duduk 

Bekerja dengan posisi janggal dapat meningkatkan jumlah energi yang 

dibutuhkan  dalam  bekerja. Posisi janggal adalah posisi tubuh yang tidak sesuai pada 

saat melakukan pekerjaan sehingga dapat menyebabkan kondisi dimana transfer 

tenaga dari otot ke jaringan rangka tidak efisien sehingga mudah menimbulkan  

kelelahan. Yang  termasuk  dalam posisi janggal yakni pengulangan atau  waktu  

lama dalam  posisi menggapai, berputar, memiringkan badan,berlutut, jongkok, 

memegang dalam posisi statis, dan menjepit dengan tangan. Posisi ini melibatkan  

beberapa  area tubuh seperti bahu, punggung, dan lutut karena daerah inilah yang 

paling sering mengalami cedera (Andini, 2015) 

b.) Lama duduk 

Duduk terlalu lama telah terbukti menjadi sebuah resiko bagi kesehatan 

manusia. Pengeluaran energi yang sedikit akibat tidak berpindah posisi dapat 

menjadi  faktor  risiko dari  peningkatan berat badan, sindrom metabolik, dan nyeri 

punggung bawah, Para  pekerja yang diharuskan duduk lama saat melakukan  

pekerjaanya 3,2  kali  lebih  banyak mengalami nyeri punggung bawah pada tahun 

pertama bekerja. 

Duduk lebih dari  9 jam dalam  sehari dapat mengurangi lubrikasi pada sendi 

dan menyebabkan kekauan. Sekitar 60%  pekerja mengeluh mengalami nyeri 

punggung bawah akibat kurang bergerak dan posisi duduk yang tidak berubah-ubah 

dalam waktu lama Straker et al (2009) menemukan bekerja dengan kegiata yang 

lebih aktif dapat mengurangi angka morbiditas, salah satunya menurunkan kejadian 

nyeri punggung bawah. 
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c.) Durasi (lama kerja) 

Durasi adalah jumlah waktu terpajan faktor risiko. Durasi didefinisikan sebagai 

durasi singkat jika < 1 jam per hari, durasi sedang yaitu 1-2 jam per hari dan durasi 

lama yaitu > 2 jam per hari. Durasi terjadinya postur janggal yang berisiko bila 

postur tersebut dipertahankan lebih dari 10 detik. Risiko fisiologis utama yang 

dikaitkan dengan gerakan yang sering dan berulang-ulang adalah kelelahan otot. 

Selama berkontraksi otot memerlukan oksigen, jika gerakan berulang-ulang dari otot 

menjadi terlalu cepat sehingga oksigen belum mencapai jaringan maka akan terjadi 

kelelahan otot. 

c. Faktor Lingkungan Fisik : 

a.) Getaran 

Getaran berpotensi menimbulkan keluhan LBP ketika seseorang menghabiskan 

waktu lebih banyak di kendaraan atau lingkungan kerja yang memiliki hazard 

getaran. Getaran merupakan faktor risiko yang signifikan untuk terjadinya LBP. 

Selain itu, getaran dapat menyebabkan kontraksi otot meningkat yang menyebabkan 

peredaran darah tidak lancar, penimbunan asam laktat meningkat dan akhirnya 

timbul rasa nyeri (Andini,2015). 

5. Tanda-tanda dari LBP non spesifik ini antara lain (Waddell, 2007): 

a. Nyeri lokal antara skapula dan gluteal, bisa juga menjalar tapi superfisial. Rasa 

nyeri bertambah pada posisi atau gerakan tertentu (membungkuk dan 

memutar), saat kelelahan, saat stress, tetapi berkurang apabila beristirahat 

b. Umur yang terkena biasanya antara 20 – 50 tahun. 

c. Lokasi penyebab rasa nyeri biasanya struktur jaringan lunak antara segmen L4-

S1, dan sendi sakroiliaka 
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B. Anatomi Dan Fisiologi 

1. Struktur Columa Vertebralis 

Columna  vertebralis  atau rangkaian tulang  belakang adalah struktur lentur  

sejumlah  tulang  yang  disebut vertebra atau ruas tulang belakang. Diantara tiap dua 

ruas tulang pada tulang belakang terdapat bantalan tulang rawan.  Panjang  rangkaian  

tulang  belakang  pada orang dewasa dapat mencapai 57 sampai 67 cm. Seluruhnya 

terdapat 33 ruas tulang, 24 buah diantaranya adalah tulang – tulang terpisah dan 9 

ruas sisanya bergabung membentuk 2 tulang (Pearch, 2009).  

Komposisi columna vetebralis dibentuk oleh 33 buah os vertebra yang terdiri 

atas 7 vertebra cervicalis, 12 vertebra thorakalis, 5 vertebra lumbalis, 5 vertebra 

sacralis (yang bersatu membentuk os sacrum), dan empat vertebra coccygeus. 

Struktur columna vertebralis ini sangat fleksibel, karena columna ini bersegmen-

segmen dan tersusun atas vertebra, sendi-sendi, dan bahan bantalan fibrocartilago 

yang disebut discus intervertebralis. Discus intervertebralis membentuk kira-kira 

seperempat panjang columna. 

 

Gambar 2.1 Columna vertebralis (Paulsen,2013). 
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2. Persendian di Columna Vertebralis 

Persendian yang ada di columna vertebralis, yaitu discus intervertebralis, 

persendian di arcus vertebralis (zygapopysial joint/ facet joints), articulatio 

sacroiliaca, articulatio atlantooccipatalis, articulatio atlantoaxial dan articulatio 

costavertebralis. Tiga persendian yang disebutkan pertama terdapat di regio 

lumbosacral. 

Ligamentum yang memperkuat di columna vertebralis regio lumbal yaitu : a) 

Ligamentum longitudinale anterior, b) Ligamentum longitudinale posterior, c) 

Ligamentum flavum, d) Ligamentum interspinosus, e) Ligamentum supraspinosus, 

dan f) Ligamentum intertransversus. 

 

 

Gambar 2.2 ligament vertebra (Putz dan Pabst, 2012) 
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3. Struktur Otot Vertebra 

Tabel 2.1 otot perut dan punggung 

Nama otot Origo Insertio Fungsi 

Rectus abdominis Lig symphysis pubis 

dan crista iliaca 

Costa cartilago 5-7 

dan procesus 

xphyideus 

Flexi 

vertebra 

Psoas mayor processus vertebra 

lumbal 1-5 dan 

vertebra thoracolis 

Lesser trochanter of 

Femur 

Flexi 

danrotasi 

Hip 

Illio costalis 

Thoracis 

Processus pars 

meidal lumbal facies 

lumbal kacies 

superior agulus 

costae 7-12 

Margin superior 

angulus costae 1-6 

Extensi 

vertebra 

Multifidus Processus 

transversus dan 

vertebra thoracalis 

Processus spinosus 

ke 2 dan vertebra 

lumbalis 5 

Extensi dan 

lateral 

rotasi 

Semispinalis 

Thoracis 

Processus spinosus 

dan vertebra 

thoracalis 11-12 

Processus spinosus 

vertebra 5-7 

Extensi 

vertebra 

Ilio costalis 

Lumborum 

Sacium dan crista 

iliaca processus 

psinosus vertebra 

thoracalis 11-12 

Costa inferior 6-7 Extensi 

vertebra 

Longisimus 

thoracis 

Processus 

transversus vertebra 

lumbalis dan tacia 

didekatnya 

Ujung processus 

transversus 

vertebra thoracalis 

dan costo 7-12 

Extensi 

vertebra 

Obliqus externus 

abdominis  

Pais antero inferior 

costa 5-12 

Crista iliaca 

inguinal liga ment, 

linea alba dan 

pubis 

Flexi trunk 

dan 

lateral flexi 
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Obliqus externus 

Abdominis 

Crista iliaca anterior, 

fascia thoraco 

lumbalis, inguinal 

ligament 

Margin inferior 

costa 7-12 linea 

alba, processus 

xyphyideus 

Flexi trunk 

dan 

lateral flexi 

colum 

vertebra, 

lateral rotas 

Quadratus 

Lumborum 

Crista iliaca, ligamen 

Ilolumbalis 

Costa 12 dan 

proccessus 

transversus L1-4 

Hiperextens

i 

lumbal, 

lateral 

flexi trunk, 

ipsilateral 

elevasi 

hip 

Rotatores langus 

dan brevis 

Processus 

transversus satu 

segment vertebra 

Processus spinosus 

segment kedua 

vertebra (longus), 

processus spinosus 

sluruh segment 

vertebra (brevis) 

Extensi 

vertebra, 

rotasi. 

 

Gambar 2.3 Otot-otot punggung (Putz dan Pabst, 2012) 
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Gambar 2.4 Otot-otot abdomen (Putz dan Pabst, 2012) 

 

4. Sistem Persyarafan 

Nervus spinalis adalah akar-akar syaraf yang dimulai dari radiks anterior 

medula spinalis kemudian keluar melalui foramen intervertebralis. Secara 

topografsaraf-saraf spinalis ini dibagi menjadi 8 pasang saraf cervikal (C1-8), 12 

pasangthoracal (T1-12), 5 pasang lumbal (L1-5), 5 pasang sacral (S1-5) dan satu 

pasang coccygeal. 

a) Nervus ilioinguinalis (T12-L1) 

b) Nervus genitofemoralis (L1-2) 

c) Nervus Cutaneous femoralis lateralis(L2-3) 

d) Nervus Femoralis (L2, 3, 4) 

e) Nervus obturatorius (L2-4) 
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Gambar 2.5 Plexus lumbosacralis (Putz dan Pabst, 2012) 

5. Kinesiologi Lumbal 

Susunan kolumna vertebra termasuk daerah vertebra lumbalis dikenal unit 

fungsional spinalis yang terdiri dari ligament, serta apofisial dan discus 

intervertebralis. 

a. Osteokinematika 

a.) Flexi  

Gerakan  ini  menempati  bidang sagital dengan axis gerakan frontal. Sudut  

yang  normal  gerakan fleksi lumbal 60°. Gerakan ini dilakukan oleh otot 

fleksor yaitu otot rectus abdominis dibantu oleh otot-otot ekstensor spine 

(Kapanji, 2010). 

b.) Extensi 

Gerakan  ini  menempati  bidang sagital dengan axis frontal. Sudut ekstensi  

lumbar sekitar 35°. Gerakan ini dilakukan oleh otot spinalis dorsi, otot 

lotisimus dorsi dan iliocostalis lumborum (Kapanji, 2010). 
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c.) Lateral flexi 

Gerakan  pada  bidang frontal dan  sudut normal  yang  dibentuk sekitar 30° 

dengan otot penggerak m. obliqus internus abdominis, m. rektus abdominis 

(Hislop dan Montgomery, 2013). 

d.) Rotasi 

Terjadi di bidang horizontal dengan aksis melalui processus spinosus dengan  

sudut  normal  yang di bentuk 45° dengan otot penggerak utama m. 

iliocostalis lumborum  untuk rotasi ipsi lateral dan kontra lateral, bila otot 

berkontraksi terjadi rotasi ke pihak berlawanan oleh m. obliqus eksternus 

abdominis. Gerakan ini dibatasi otot rotasi samping yang berlawanan dan 

ligament interspinosus (kapandji, 2010). 

b. Artrokinematika 

Gerakan flexi lumbal terjadi gerakan luncur ke ventral corpus dibawahnya. 

Processus articularis inferior bergerak ke cranio vertikal dan timbul “Gapping” atau 

celah. Pada gerakan flexi juga terjadi pelebaran fragmen discus intervertebralis 

sehingga dapat terjadi benturan processus articularis dengan arcus vertebra.  Pada  

gerakan  lateral flexi, corpus sisi konkaf saling merapat dan terjadi gerakan luncur ke 

cranio medial. 

Gerakan rotasi lumbal, corpus vertebra superior bergerak di atas corpus 

vertebra inferior berlawanan arah dengan processus articularis dan processus 

spinosus sehingga terjadi penekanan pada nukleus dan renggang dengan arah 

menyilang (oblique). 
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C. Tes Pemeriksaan  

Diagnosa  LBP  dapat  ditegakkan  berdasarkan  gejala  klinis dan beberapa 

pemeriksaan  fisik. Menurut utami (2012)  beberapa hal harus dilakukan adalah: 

1. Palpasi 

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

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

pada  tulang belakang atau spasme pada otot errector spine. 

2. Test provokasi yang dapat membantu menegakkan diagnosa LBP antara lain 

(Todingan, 2015) : 

o Tes Laseque (straight leg raising):  Mengangkat tungkai dalam keadaan 

ekstensi. Positif bila pasien tidak dapat mengangkat tungkai dari 60o dan 

nyeri sepanjang nervus ischiadicus. Rasa nyeri dan terbatasnya gerakan sering 

menyertai radikulopati, terutama pada herniasi discus lumbalis/lumbo 

sacralis. 

o Tes bragard : Modifikasi yang lebih sensitive dari tes laseque. Caranya sama 

seperti tes laseque dengan ditambah dorsofleksi kaki. Positif tes 

mengidinkasikan patologi pada dura mater atau lesi pada spinal cord. 

o Tes sicard: Sama seperti tes laseque, namun ditambah dorsofleksi ibu jari 

kaki 

o Tes patrick (lesi coxae) dan tes kontra patrick (lesi sakroiliakal):Fleksi-

abduksi-ekstensi sendi panggul. Positif jika gerakan diluar kemauan 

pasien,sering disertai dengan rasa nyeri. Positif pada penyakit sendi panggul, 

negative pada ischialgia. 
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D. Nyeri 

1. Definisi  

Nyeri menurut The International For Study of Pain (IASP) adalah pengalaman  

sensorik  dan  emosional  yang  tidak nyaman, yang berkaitan dengan  kerusakan  

jaringan  atau  berpotensi  terjadinya kerusakan jaringan atau menggambarkan 

adanya kerusakan jaringan (Turk dan Okifuji 2010: Raja dan Dougherty, 2011). 

Definisi tersebut menujukkan bahwa nyeri bukan hanya pengalaman  sensorik saja 

tetapi  berhubungan  dengan respon kognitif dan afektif. 

2. Mekanisme Timbulnya Nyeri 

Sensasi nyeri dimulai dengan stimulasi ujung saraf neuron tingkat pertama. 

Nociceptor neuron tingkat pertama merupakan komponen sistem nyeri perifer. 

Nociceptor menyusun axon perifer neuron tingkat pertama. Reseptor nyeri ini umum 

dijumpai pada bagian superficial atau permukaan kulit, kapsul sendi, dalam 

periosteum tulang dan di sekitar dinding pembuluh darah. 

Manifestasi respon pertama (nyeri cepat) muncul sebagai sensasi yang jelas 

dan terlokalisasi. Nyeri ini dideskripsikan sebagai nyeri tajam, menyengat, menusuk, 

dan berlangsung hanya ketika stimulus mengakibatkan kerusakan jaringan. Ambang 

batas nyeri untuk nyeri “pertama” ini relatif sama untuk semua orang. Sensasi nyeri 

menyebar, perlahan, membakar atau linu merupakan akibat dari stimuli yang 

ditransmisikan oleh serabut C yang tidak termielinisasi. Nyeri “kedua” dimulai 

belakangan dan berlangsung untuk waktu yang lebih lama. Pasien yang menderita 

nyeri jenis ini menyadari rasa nyeri ini tapi biasanya agak sulit menyatakan di mana 

tepatnya lokasi nyeri tersebut. Pasien demikian seringkali meraba daerah nyeri untuk 

menunjukkan lokasi nyerinya. Ambang batas nyeri “kedua” ini bervariasiantar 

individu (Rospond,2008). 
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3. Pengukuran Nyeri Fungsional 

Nyeri  pada kasus LBP dapat diukur  menggunakan  metode pengukuran nyeri 

Numeric rating scale (NRS). Numeric rating scale (NRS) merupakan alat ukur  skala  

nyeri  unidimensional  yang  berbentuk  garis  horizontal  sepanjang 10 cm, 0 

menunjukan  tidak  nyeri  dan 10 nyeri berat. Pengukuran nyeri dilakukan  dengan  

menganjurkan  pasien  untuk  memberikan  tanda pada angka yang ada pada garis 

lurus yang telah disediakan dan memberikan tanda titik dimana skala nyeri pasien 

dirasakan. Selanjutnya untuk  interprestasi dilihat langsung dimana pasien 

memberikan tanda untuk skala nyeri yang dirasakan (Hawker, 2011; Evan, 2010; 

Powel, 2010).  

 

Gambar 2.6 Numerical Rating Scales (NRS) (Zakiyah, 2015) 

Keterangan : 

0    : Tidak nyeri 

1-3 : Nyeri ringan  

4-6  : Nyeri sedang  

       7-9 : Nyeri berat 

        10 : Nyeri hebat  
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E. Mc.Kenzie Exercise 

1. Definisi  

Program  latihan Mc.Kenzie diperkenalkan oleh Robin Mc.Kenzie pada tahun 

1960-an. Dalam  program  latihan  ini,  partisipasi  pasien  memainkan peran utama 

dalam penyembuhan (Kurniasih, 2011). Mc.Kenzie Exercise merupakan  suatu  

tehnik  latihan  dengan  menggunakan  gerakan  badan  terutama ke arah ekstensi, 

biasanya digunakan  untuk penguatan dan peregangan otot-otot  ekstensor  dan  

fleksor  sendi lumbosacralis dan dapat mengurangi nyeri. 

Latihan ini diciptakan oleh Robin mc.kenzie. Prinsip latihan mc.kenzie adalah  

memperbaiki  postur  untuk  mengurangi  hiperlordosis lumbal. Sedangkan  secara 

operasional  pemberian  latihan untuk penguatan otot punggung bawah ditujukan 

untuk otot-otot fleksor dan untuk peregangan ditujukan  untuk  otot-otot ektensor  

punggung (Mc.Kenzie, 2008; Jumiati, 2015). 

Tujuan terapi ini adalah  mengurangi rasa sakit, sentralisasi gejala, dan 

mengurangi nyeri. Langkah pencegahan  terdiri dari  mendidik dan mendorong 

pasien untuk berolahraga secara teratur dan perawatan diri. Semua latihan untuk 

tulang belakang lumbal yang  berulang  beberapa  kali  untuk mengakhiri jarak pada 

gejala tulang belakang  dalam  satu  arah.  Ketika  melakukan  metode  ini hanya 1 

pengulangan, hal ini akan menimbulkan rasa sakit. Bilamana mengulanginya 

beberapa kali rasa sakit akan berkurang (Thomas, 2007; Jumiati, 2015). 

Gerakan optimal yang penting untuk menimbulkan efek penguluran pada 

struktur  jaringan  yang  mengalami  pemendekan, yaitu antara 3-15 kali setiap satu  

prosedur  gerakan  dan  diulang  antara 3-15 kali  dalam  satu seri pengobatan  sesuai  

dengan  kondisi  pasien  sedangkan untuk home program dapat dilakukan dirumah 2 

kali sehari, terutama sebelum bangun tidur harus terlebih dahulu latihan. Adapun 
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pemilihan jenis dan model gerakan harus disesuaikan  dengan patologi dan hasil 

pemeriksaan yang didapat serta arahan yang  sudah  diajarkan oleh fisioterapi. 

2. Indikasi dan Kontra Indikasi 

a. Indikasi Latihan Mc.Kenzie 

a.) Spasme otot, b.) Kekakuan sendi intervertebralis, c.) Hernia nukleus 

pulposus 

b. Konta Indikasi Latihan Mc.Kenzie 

a.)  Spondylolistesis, b.) Rematik sistemik, c.) Terdislokasi dan ruptur 

ligament , d.) Penyakit kelemahan tulang yang berat seperti osteoporosis, 

osteomalasia, dan lain-lain. 

3. Mekanisme  Penurunan  Nyeri  oleh  Latihan  Mc.Kenzie 

Latihan  mc.kenzie   merupakan  terapi  latihan  yang  menggunakan gerakan  

badan  terutama  kearah ekstensi. Dimana  dalam  kasus LBP non spesifik  terjadi  

spasme akibat penekan ligamen longitudinal posterior yang sangat sensitive karena 

banyak mengandung saraf afferentt tipe Aδ dan C, sehingga pasien sakit pada saat 

membungkuk (Kurniasih, 2011). 

Dengan diberikan latihan mc.kenzie yang menggunakan gerakan badan kearah  

ekstensi  serta  peran  aktif  pasien akan  memulihkan  mobilitas dan fungsi  lumbal  

dengan  menghilangkan  stress  yang akan mengembalikan nucleus pulposus kembali 

ke anterior, sehingga inflamasi yang terjadi pada ligament  longitudinal  posterior  

berkurang dan nyeri pada lumbal akan berkurang  serta dapat  memberikan  rasa  

nyaman  dan  ada  perbaikan postur serta menghilangkan imbalance muscle 

(Mc.Kenzie, 2000). Selain itu, dengan latihan mc.kenzie  dapat  menghilangkan  

keterbatasan ROM, dengan adanya perbaikan kekuatan dan kelenturan otot maka 

akan didapatkan kestabilan persendian, sehingga keterbatasan ROM dapat dihindari. 
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Perbaikan kekuatan otot ini yang tidak ada pada modalitas terapi standar (Kurniasih, 

2011). 

4. Prosedur Latihan 

Berbagai  macam  bentuk metode latihan yang bisa diberikan untuk penderita  

low back pain  non  spesifik antara lain bisa dilihat dalam tabel di bawah ini 

Beberapa hal- hal  yang  harus  diperhatikan  dalam  latihan Mc.kenzie antara 

lain : 

a. Penyusunan  latihan  ini  dimulai  dari gerakan-gerakan  yang  termudah bagi 

pasien, kemudian ditingkatkan sesuai kemampuan pasien. 

b. Saat  melakukan  latihan  sedapat  mungkin gerakan lurus bengkok dilakukan 

pasien dengan pelan, berirama dan terkontrol. 

c. Setiap jenis gerakan dikerjakan paling sedikit 3-5 kali dan gerakan terbaik 

dilakukan sebanyak 15 kali. 

d. Latihan dengan posisi tiduran sebaiknya dilakukan di lantai dengan 

menggunakan matras yang agak keras. 

e. Latihan dilakukan semampu pasien, tidak boleh terlalu lelah 

f. Harus memberitahukan kepada yang bersangkutan apabila latihan yang 

dilakukan menambah rasa sakit, bahkan jika perlu latihan yang harus 

dihentikan. 

1.) Prone press-up 

Letakkan kedua siku sejajar bahu. Angkat badan dengan tumpuan pada 

tangan dan lengan bawah. Tarik nafas dalam, rileks selama 2-3 menit. 

Memulihkan mobilitas, fungsi lumbal dan memperbaiki postur. 

2.) knee hugs 

Posisi tidur terlentang dengan kedua lutut ditekuk. menarik kedua lutut 

hingga  menekan  dada  namun  posisi  kepala  tidak diangkat. tahan selama 
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5-8 hitungan (5-8detik) dengan 3 kali pengulangan. Berfungsi untuk 

mengulur otot punggung bawah 

3.) Seated 

Duduk di kursi, kedua kaki dibuka sejajar bahu. Kemudian membungkuk 

dengan kedua tangan memegang pergelangan kaki. Tahan selama 5-8 

hitungan (5-8detik) dengan 3 kali pengulangan. Berfungsi memulihkan 

mobilitas, fungsi lumbal dan memperbaiki postur. 

4.) Standing 

Berdiri tegak, kedua kaki dibuka sejajar bahu. Kemudian membungkuk 

dengan kedua tangan menyentuh jari-jari kaki. Pertahankan kedua lutut lurus. 

tahan selama 5-8 hitungan (5-8detik) dengan 3 kali pengulangan. Berfungsi 

untuk  memulihkan mobilitas, fungsi lumbal dan memperbaiki postur. 

5.) Extension in standing 

Berdiri tegak, kedua kaki dibuka sejajar bahu. Letakkan kedua tangan di 

pinggang. Lengkungkan badan ke belakang sejauh mungkin. Pertahankan 

kedua lutut lurus. Memulihkan mobilitas, fungsi lumbal dan memperbaiki 

postur. 

F. Kinesio Taping 

1. Definisi 

Kinesio taping adalah salah satu metode taping yang diperkenalkan oleh Dr. 

Kenzo Kase di Jepang sekitar 25 tahun yang lalu. Taping ini digunakan untuk 

membantu kinerja otot, sendi dan jaringan ikat. Kinesio taping dapat mengurangi 

rasa nyeri dan peradangan. Elastisitas dari taping ini bisa dari 30% hingga 40% 

dengan efek yang berbeda. Taping ini bisa digunakan 3-5 hari dan tahan air (Mehran 

Mostafavifar, 2012). 
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Kinesio taping merupakan salah satu perekat yang digunakan oleh fisioterapis, 

dokter, sport medicine, & personal trainer untuk membantu pemulihan dan 

menopang otot yang sedang mengalami cedera. Kinesio taping ini ditemukan oleh 

seorang chiropractor, Kase et al (2003), di Jepang dan sangat sering digunakan di 

Eropa dan Asia, namun sangat popular di United States.  

Kinesio Taping ini berbeda dengan taping/perekat yang sering digunakan untuk 

menyokong atau menahan sendi, melainkan perekat yang dibuat hampir menyerupai 

dengan kulit dan ketebalannya seperti epidermis kulit tubuh manusia, serta dapat 

diregangkan hingga 140% dari panjang normal sebelum di aplikasikan ke kulit, 

sehingga memberikan ketegangan yang kuat saat di aplikasikan pada kulit (Thelen. 

2008; Prentice. 2011). 

Metode kinesio taping ini dikembangkan berdasarkan struktur jaringan otot 

yang sebagai penggerak utama tubuh manusia. Pemasangan diawali dengan 

mengukur lembar kinesio taping mulai dari 2 inci dibawah origo atau 2 inci diatas 

insersi otot. Pemasangannya tentu diharuskan untuk menyesuaikan bentuk dari posisi 

anatomi tubuh manusia. Dasar dari pemasangan kinesio taping ini selalu di awali dan 

diakhiri tanpa adanya tegangan dari kinesio taping. Hal tersebut dikarenakan untuk 

meminimalisir rasa yang kurang nyaman dari aplikasi kinesio taping ini (Kase et al. 

2003). 

Ketika menggunakan aplikasi ini perlu mengetahui derajat dari tegangan atau  

uluran  yang  diperlukan  pada  area  yang  menjadi target. Jika terlalu banyak  uluran  

atau  tegangan, maka tidak akan ada pengaruh apapun di bawah kulit. Jadi  lebih baik 

jangan  memberikan  aplikasi  ini  dengan uluran yang terlalu panjang. Karena 

tegangan atau uluran pada kinesio taping akan mempengaruhi  keberhasilan  yang  

diharapkan.  Dalam  pengaplikasiannya, tehnik yang diperlukan hanya sebesar 25%, 
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Namun pengukuran persentase penguluran  tersebut  sangatlah  deskriptif  dan 

tergantung dari kemampuan feeling dan pengalaman dalam mengulur taping tersebut 

(Kase et al. 2003). 

Kinesio taping memiliki 4 fungsi utama yaitu: 

a. Supporting muscle 

Kinesio taping dapat meningkatkan kemampuan otot yang lemah, 

mengurangi nyeri  dan rasa lelah, dan menjaga otot dari keadaan kram, 

ketegangan dan kontraksi yang  berlebihan. 

b. Melancarkan sistem sirkulasi 

Kinesio taping dapat meningkatkan sirkulasi darah dan sistem limfatik, juga  

mengurangi pembengkakan yang terjadi pada jaringan. 

c. Mengaktifkan sistem analgesik endogen  

Kinesio taping dapat memfasilitasi tubuh untuk melakukan  Self healing dan  

memproduksi zat analgesik sehingga dapat mengurangi nyeri. 

d. Memperbaiki masalah persendian 

Tujuan dari  Kinesio taping adalah memperbaiki Range of motion dan 

menyesuaikan  posisi sendi yang salah yang dihasilkan dari otot yang tegang. 

Pada penelitian ini penulis menggunakan mechanic correction dan fungsional  

correction untuk meningkatkan stimulasi  mechanoreceptor pada insan 

stroke. Mechanoreseptor merupakan salah satu informasi yang diperlukan 

untuk feedback  sebuah gerakan volunter. Aplikasi  Kinesio taping cukup tiga 

hari karena sesuai dengan penelitian Slupik et. al  (2007) , bahwa berdasarkan 

data  electromyography  (EMG) pengaruh puncak dari  Kinesio taping setelah 

24 jam akan memfasilitasi  motor unit untuk dapat melakukan  kontraksi, dan 

akan menurun setelah 72 jam pemakaian. 
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2. Indikasi dan Kontra Indikasi 

Sejauh  ini, tidak ada yang tahu efek samping dari kinesio taping. Aplikasi 

kinesio taping tidak boleh digunakan dengan kontraindikasi berikut (Kumbrink 

2012):a. luka terbuka, b. bekas luka yang belum sembuh, c. Infeksi, selulitis ,d. sacral 

ikat zona pijat jaringan (zona genital) pada kehamilan trimester pertama, e. Alergi. 

3. Mekanisme Penurunan Nyeri oleh Kinesio taping 

Kinesio taping merupakan fasilitator proprioseptik yang diterapkan dari  

origo ke insertio pada kulit untuk memberikan rangsangan taktil pada otot. 

Rangsangan taktil ini untuk berinteraksi dengan kontrol kinetik di sistem saraf pusat. 

Melalui stimulasi proprioseptik sistem ketegangan otot diatur dan meningkatkan 

fungsi sendi. Sehingga bila dikombinasikan dengan mc.kenzie exercise maka akan 

terjadi peningkatan fungsi proprioseptik dan kontraksi otot. 

Kinesio taping adalah metode rehabilitasi untuk menstabilkan otot, sendi dan 

melancarkan peredaran darah serta limfe sehingga dapat mengurangi nyeri dengan 

proses penyembuhan tanpa membatasi gerakan tubuh (Ardella, 2013) 

Efek lifting pada Kinesio taping berpengaruh terhadap sistem limfatik. Ketika 

terjadi inflamasi, sistem limfatik pada superficial dan deep limfatic vessels akan 

penuh. Dengan adanya efek lifting pada kinesio taping akan membantu aliran 

limfatik menjadi normal, sehingga terjadi penurunan tingkat inflamasi (Kase, 2005). 

 

Gambar 2.7 space flow of lymphatic (Kase, 2005) 
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4. Aplikasi 

Area  yang  akan  diberi  kinesio taping di bebaskan dari pakaian atau benda-

benda lain, area di bersihkan dari minyak dan lotion. Responden diposisikan  sedikit  

membungkuk,  kinesio taping  yang  digunakan  adalah bentuk “ Y “ . Metode ini 

menggunakan satu lembar kinesio taping dari sacroiliaca  sampai  tulang  iga  paling 

bawah. Panjang kinesio taping lebih 2 inchi  dibanding  panjang otot,  Kinesio taping  

ditempel  sesuai dengan origo dan insertio otot erector spine. Durasi  pemasangan  1 

x dalam 1 minggu selama 4 hari  kemudian  kinesio taping di lepas dari atas ke 

bawah  dengan di bantu minyak. 

 


