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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Wanita memiliki peranan penting dalam keluarga maupun masyarakat 

sehingga upaya peningkatan kesehatan terhadap wanita penting untuk dilakukan 

(Sulistyorini, Puspitasari dan Indriani, 2013). Dalam penelitiannya, Hadi dan 

Hajjari (2013) menyebutkan bahwa wanita sering mengalami berbagai penyakit, 

seperti infeksi 13,9%, kanker payudara 13%, diabetes melitus 2,6% dan infeksi 

chlamydia 8%. Selain itu, wanita juga rentan mengalami gangguan 

musculoskeletal. Salah satu gangguan musculoskeletal yang sering dialami oleh 

wanita adalah nyeri punggung bawah (Beneer et al, 2013). 

Nyeri punggung bawah merupakan salah satu gangguan musculoskeletal 

yang terjadi pada daerah punggung bawah yang disebabkan oleh berbagai 

penyakit dan aktivitas tubuh yang kuerang baik. Nyeri punggung bawah 

berhubungan dengan adanya strain pada otot, tendon dan ligamen pada 

punggung yang dapat terjadi saat seseorang melakukan aktivitas sehari-hari 

secara berlebihan (Susanti, Hartiyah dan Kuntowato, 2015).  

Sekitar 19,6% masyarakat di Brazil mengalami nyeri punggung pada usia 

20 sampai 59 tahun dan diperkirakan sekitar 25,4% dari populasi terkena 

gangguan nyeri punggung bawah (Meucci, Fassa dan Faria, 2015). Di Indonesia, 

tepatnya di Purwokerto Jawa Tengah terdapat 70% pekerja laundry bagian 

pencucian menderita nyeri punggung bawah (Ulfah, Harwanti dan Nurcahyo, 

2014).  
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Berdasarkan penelitan Ahdhi et al (2016) didapatkan prevalensi nyeri 

punggung bawah sebanyak 42% dan sebanyak 60,9% nyeri punggung bawah 

dialami oleh wanita dan sebanyak 56,8% nyeri punggung bawah pada wanita 

dialami oleh ibu rumah tangga. 

Nyeri punggung bawah dapat disebabkan oleh berbagai kelainan, seperti 

spondilosis dan spondilolistesis, spina bifida, gangguan korda spinalis, adanya 

trauma, fraktur, osteoporosis, herniasi diskus intervertebral, ankylosing 

spondilitis dan keganasan (Andini, 2015). Adanya regangan pada lumbosakral, 

ketidakstabilan ligamen, kelemahan otot dan posisi kerja yang statis dalam 

jangka waktu yang lama juga dapat menyebabkan terjadinya nyeri pada 

punggung bawah (Fathoni, Handoyo & Swasti, 2009). 

Selain itu, terdapat beberapa faktor resiko yang dapat memicu terjadinya 

nyeri punggung bawah, yakni usia, jenis kelamin, indeks masa tubuh, kebiasaan 

merokok, kurang berolahraga, adanya faktor psikologis dan juga faktor posisi 

tubuh yang kurang baik saat bekerja (Patrianingrum, Oktaliansah dan Surahman, 

2015). Pada kondisi lain, nyeri punggung bawah juga dapat disebabkan oleh 

adanya penggunaan otot secara berlebihan (overuse) yang mengakibatkan 

terjadinya spasme dan strain pada otot akibat dari aktivitas yang berat berulang 

yang dilakukan secara terus menerus (Ramadhani dan Wahyudati, 2015).  

Spasme dan strain pada otot dapat terjadi akibat dari berbagai macam 

pekerjan yang dilakukan oleh ibu rumah tangga. Pekerjaan sehari-hari yang 

dilakukan oleh ibu rumah tangga yakni menyapu, mengepel, membersihkan 

kamar mandi, mencuci pakaian, setrika, mencuci piring, memasak, berkebun dan 

mengurus anak (Fazli et al, 2016). Semua kegiatan tersebut mengharuskan tubuh 
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untuk membungkuk, memutar gerakan, duduk dengan posisi tidak benar, 

mengangkat dan menarik benda yang berat (Gupta dan Nandini, 2014).  

Mengangkat benda dengan posisi yang tidak tepat saat melakukan 

pekerjaan rumah tangga dapat membahayakan tulang belakang dan 

mengakibatkan terjadinya ketegangan pada otot punggung bawah selama 

aktivitas (Koley, Singh dan Sandhu, 2008). Meja untuk memasak, tempat untuk 

setrika, mencuci piring dan tata letak peralatan dapur yang tidak sesuai dengan 

tubuh juga dapat membuat otot menjadi cepat lelah dan mempengaruhi 

timbulnya nyeri pada punggung bawah (Nagasu et al, 2007). 

Duduk dengan posisi membungkuk dapat meningkatkan aktifitas otot 

sebesar > 25 % dari berat badan, sedangkan duduk dengan posisi tegak aktifitas 

otot yang ditimbulkan sama dengan 25% berat badan. Hal ini sering kita jumpai 

pada ibu rumah tangga yang sedang mengupas bawang ataupun ketika mencuci 

pakaian. Posisi ini akan menimbulkan nyeri yang diakibatkan karena otot-otot 

erector spine lebih sering berkontraksi sehingga lebih cepat terjadi ketegangan 

yang berlebihan (Sari, Mogli dan Angliadi, 2015). 

Nyeri punggung bawah yang tidak segera ditangani dapat mengakibatkan 

terjadinya atrofi otot yang berkepanjangan sehingga dapat menyebabkan 

penurunan kekuatan otot yang nantinya akan mengakibatkan penurunan 

stabilitas daerah lumbal. Sehingga penurunan tingkat aktivitas fungsional pada 

seseorang akan terjadi (Paramita, Pangkahila & Sugijanto, 2015). Tidak sedikit 

masyarakat ataupun ibu rumah tangga yang tidak memperdulikan gejala yang 

terjadi. Mereka akan memeriksakannya ketika nyeri sudah mulai mengganggu 

aktivitas pekerjaan (Benynda, 2016). 
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Fisioterapi mempunyai peranan yang sangat penting dalam penanganan 

nyeri punggung bawah. Pemilihan modalitas terapi yang tepat menjadi suatu 

keharusan bagi seorang fisioterapis. Penatalaksanaan fisioterapi dapat dilakukan 

dengan menggunakan modalitas elektroterapi, seperti Short Wave Diathermy 

(SWD) dan Transcutaneus Electical Nerve Stimulation (TENS), dan juga dapat 

dilakukan dengan metode terapi latihan, seperti stertching, strengthening, core 

stability excercise, william’s flexion, Mc Kenzie dan Pilates (Kumar dalam 

Shivalika et all, 2013). 

Natour J et all (2015) mengatakan bahwa metode pilates exercise efektif 

dalam menurunkan nyeri sekaligus dapat meningkatkan fungsi dan kualitas 

hidup seseorang yang mengalami gannguan nyeri punggung bawah  selain itu 

juga dikatakan bahwa pilates exercise tidak memiliki efek yang berbahaya 

terhadap pasien saat melakukan latihan.  

Sedangkan berdasarkan penelitian Conceicao JS dan Mergener CR 

(2012) menyebutkan bahwa pilates exercise lebih efektif dalam menurunkan 

nyeri pada nyeri punggung bawah kronis dengan waktu empat minggu, 

sedangkan beberapa studi menunjukkan setidaknya butuh waktu enam bulan 

untuk menurunkan nyeri punggung bawah kronis. Dalam penelitian ini juga 

mengatakan bahwa latihan pilates exercise merupakan latihan yang bekerja 

dengan adanya kontraksi dari otot perut yang mengakibatkan terjadinya 

penguatan pada otot inti perut dan otot-otot yang berfungsi dalam fleksi dan 

ekstensi punggung.  
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Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti 

tentang pengaruh pilates exercise terhadap penurunan nyeri punggung bawah 

miogenik pada ibu rumah tangga di RT/RW: 04/04 Desa Lokgempol. 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh pilates exercise terhadap penurunan nyeri 

punggung bawah miogenik pada ibu rumah tangga di RT/RW: 04/04 Desa 

Lokgempol? 

C. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui pengaruh pilates exercise terhadap penurunan nyeri 

punggung bawah miogenik pada ibu rumah tangga di RT/RW: 04/04 Desa 

Lokgempol. 

D. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengidentifikasi nilai nyeri sebelum perlakuan pilates exercise 

terhadap nyeri punggung bawah pada ibu rumah tangga di RT/RW: 04/04 

Desa Lokgempol. 

b. Untuk mengidentifikasi nilai nyeri sesudah perlakuan pilates exercise 

terhadap penurunan nyeri punggung bawah miogenik pada ibu rumah 

tangga di RT/RW: 04/04 Desa Lokgempol. 

c. Untuk menganalisa pengaruh pemberian pilates exercise terhadap 

penurunan nyeri punggung bawah miogenik pada ibu rumah tangga di 

RT/RW: 04/04 Desa Lokgempol. 
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E. Manfaat Penelitian 

a. Peneliti 

Manfaat bagi peneliti adalah untuk memperoleh pengetahuan dan wawasan 

mengenai penanganan fisioterapi terhadap penurunan nyeri punggung 

bawah dengan menggunakan metode pilates exercise. 

b. Lokasi Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan 

khusus nya terhadap ibu di RT/RW: 04/04 Desa Lokgempol terhadap 

manajemen penanganan fisioterapi terhadap penurunan nyeri punggung 

bawah. 

c. Institusi Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah 

referensi dalam penanganan fisioterapi terhadap penurunan nyeri punggung 

bawah bagi mahasiswa dan mahasiswi S1 Fisioterapi Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

F. Keaslian Penelitian 

1. Juliana Limba da Fonseca, et al (2009) 

Judul penelitian yang dilakukan oleh Juliana Limba da Fonseca, et al 

pada tahun 2009 yaitu “Laboratory Gait Analysis in Patients With Low Back 

Pain Before and After a Pilates Intervention”. Variabel bebas pada penelitian 

tersebut adalah pemberian intervensi pilates exercise. Instrumen yang 

digunakan pada penelitian tersebut adalah VAS dan IMT. Sampel dalam 

penelitian tersebut adalah semua pasien yang mengalami nyeri punggung 

bawah dengan lama intervensi 8 minggu. Penelitian tersebut membuktikan 
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bahwa pilates exercise terbukti efektif untuk menurunkan nyeri punggung 

bawah serta dapat menurunkan berat badan. 

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti lakukan 

adalah sampel penelitian merupakan semua orang yang mengalami nyeri 

punggung bawah dan dilakukan selama 8 minggu, sedangkan penelitian yang 

saya lakukan dengan menggunakan sampel ibu rumah tangga yang telah 

terdiagnosa nyeri punggung bawah miogenik selama 2 minggu.  

2. Gisela C. Miyamoto, et al (2011) 

Judul penelitian yang dilakukan oleh Gisela C. Miyamoto, et al pada 

tahun 2011 berjudul “The efficacy of the addition of the Pilates method over 

a minimal intervention in the treatment of chronic nonspecific low back pain: 

a study protocol of a randomized controlled trial”.Variabel bebas pada 

penelitian tersebut adalah pemberian pilates exercise dengan instrumen yang 

digunakan adalah NRS dan RMDQ dengan jumlah sampel sebanyak 86 

responden dengan usia antara 18-60 tahun. Pemberian intervensi dilakukan 

selama 6 minggu dan dilakukan pengukuran ulang pada bulan ke enam 

setelah intervensi. Penelitian tersebut membuktikn bahwa pilates exercise 

terbukti efektif untuk menurunkan nyeri punggung bawah serta meningkatkan 

aktifitas fungsional pada penderita chronic nonspecific low back pain. 

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti lakukan 

adalah instrumen penelitian menggunakan NRS dan RMDQ, penelitian 

tersebut tidak hanya mengukur derajat penurunan nyeri saja tetapi juga 

mengukur  peningkatan aktifitas fungsional. Sedangkan penelitian yang 

peneliti lakukan hanya menggunakan instrumen VAS dan hanya mengukur 

penurunan derajat nyeri pada penderita nyeri punggung bawah miogenik. 
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3. Donzelli. S., et al (2006) 

Judul penelitian yang dilakukan oleh Donzelli. S., et al pada tahun 2006 

yaitu “Two Different Techniques In The Rehabilitation Treatment Of Low 

Back Pain: A Randomized Controlled Trial”. Variabel bebas pada penelitian 

tersebut adalah pemberian intervensi pilates dan back school treatment. 

Instrumen yang digunakan adalah VAS dan Oswestry Low Back Pain 

Dissability Scale (OLBPDS) dengan lama intervensi 10 hari kemudian 

responden melanjutkan exercise dirumah selama 1 bulan. Penelitian tersebut 

membuktikan bahwa pilates exercise dapat menurunkan nyeri dan 

meningkatkan aktifitas fungsional secara signifikan pada penderita nyeri 

punggung bawah. 

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti lakukan 

yaitu instrumen penelitian menggunakan VAS dan Oswestry Low Back Pain 

Dissability Scale (OLBPDS), sedangkan penelitian yang peneliti lakukan 

hanya menggunakan VAS. Selain itu, penelitian tersebut membandingkan 

pilates exercise dengan back school exercise dalam penurunan nyeri dan 

peningkatan aktifitas fungsional, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan 

hanya menggunakan pilates exercise sebagai intervensi tunggal dalam 

menurunkan nyeri punggung bawah miogenik. 

4. Rochenda Rydeard, et al (2006) 

Judul penelitian yang dilakukan oleh Rochenda Rydeard, et al pada 

tahun 2006 yaitu “Pilates-Based Therapeutic Exercise: Effecy on Subjects 

with Nonspesific ChronicLow Back Pain and Functional Disability: A 

Randomized Controlled Trial”.Variabel bebas pada penelitian tersebut adalah 

pemberian intervensi pilates exercise dengan instrumen yang digunakan 
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adalah NRS dan Roland Morris Dissability Questionnaire (RMDQ) dengan 

lama intervensi 4 minggu dan total intervensi 8 kali. Penelitian tersebut 

membuktikan bahwa pilates exercise dapat menurunkan nyeri dan 

meningkatkan aktifitas fungsional secara signifikan pada penderita nyeri 

punggung bawah. 

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti lakukan 

adalah instrumen penelitian menggunakan NRS dan RMDQ, penelitian 

tersebut tidak hanya mengukur derajat penurunan nyeri saja tetapi juga 

mengukur  peningkatan aktifitas fungsional. Sedangkan penelitian yang 

peneliti lakukan hanya menggunakan instrumen VAS dan hanya mengukur 

penurunan derajat nyeri pada penderita nyeri punggung bawah miogenik.  

5. Jamil Natour, et al (2015) 

Judul penelitian yang dilakukan oleh Jamil Natour, et al pada tahun 

2015 yaitu “Pilates Improves Pain, Function And Quality Of Life In Patients 

With Chronic Low Back Pain: A Randomized Controlled Trial”. Variabel 

bebas pada penelitian tersebut adalah pemberian intervensi pilates exercise 

dengan instrumen yang digunakan adalah  VAS, RMDQ, SF-36 (kualitas 

hidup), sit and reach test (fleksibilitas) dan NSAID  dengan lama intervensi 

selama 6 minggu dan total intervensi 12 kali. Penelitian tersebut 

membuktikan bahwa pilates exercise efektif dalam menurunkan nyeri, 

meningkatkan aktifitas fungsional secara signifikan dan peningkatan 

fleksibilita pada penderita nyeri punggung bawah. Selain itu, dalam penelitian 

ini juga membuktikan bahwa pilates exercise tidak memiliki efek yang 

berbahaya terhadap pasien saat melakukan latihan. 
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Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti lakukan 

adalah instrumen penelitian menggunakan NRS dan RMDQ, penelitian 

tersebut tidak hanya mengukur derajat penurunan nyeri saja tetapi juga 

mengukur  peningkatan kualitas hidup. Sedangkan penelitian yang peneliti 

lakukan hanya menggunakan instrumen VAS dan mengukur penurunan 

derajat nyeri pada penderita nyeri punggung bawah miogenik. Selain itu, 

penelitian tersebut membandingkan antara pilates exercise dengan obat 

penghilang nyeri sedangkan penelitian yang saya lakukan hanya 

menggunakan pilates exercise sebagai intervensi tunggal dalam menurunkan 

nyeri punggung bawah miogenik.  

 


