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BAB I 

 PENDAHULUAN  

A.  Latar Belakang 

Kehamilan merupakan suatu proses yang menimbulkan suatu akibat yang 

bersifat patologis. Perubahan – perubahan tersebut dimulai ketika nidasi terjadi. Ibu 

akan merasakan mual, muntah, pusing bahkan kadang – kadang gejala ini berlebihan 

sehingga mengharuskan ibu untuk rawat inap. Pada kehamilan lanjut, muncul 

keluhan - keluhan seperti  low back pain (LBP)  lebih di kenal sebagai nyeri 

punggung bawah, varises, wasir dan nyeri pelvis. Low back pain adalah 

ketidaknyamanan yang terjadi dibawah costae dan diatas bagian inferior gluteal. LBP 

akut terjadi dibawah 6 minggu, LBP sub akut 6 – 12 minggu dan LBP kronis diatas 

12 minggu (Wahyuni & Prabowo, 2012). 

  LBP pada kehamilan sangat umum terjadi, Sekitar 50% - 80% wanita 

mengalami low back pain selama kehamilan dan sebanyak 9% menyatakan bahwa  

mereka benar-benar terganggu oleh rasa sakit, dimana ketidaknyamanan ini paling 

sering terjadi di bulan terakhir kehamilan. Beberasa rasa nyeri mulai dari nyeri 

sedang berhubungan dengan aktivitas spesifik terhadap nyeri punggung akut yang 

dapat berubah menjadi nyeri punggung kronis. Penelitian menunjukkan bahwa LBP 

pada kehamilan biasanya terjadi antara bulan kelima dan ketujuh kehamilan. Dalam 

beberapa kasus, LBP saat hamil dapat dimulai ketika usia 8 sampai 12 minggu 

kehamilan (Sabbour & Omar, 2011). Puncak kejadian LBP terjadi pada trimester II 

dan III kehamilan (Inding, 2016). Wanita yang sebelumnya telah memiliki masalah 

LBP beresiko tinggi mengalami nyeri punggung, dan nyeri punggung mereka dapat 

terjadi diawal kehamilan (Sabbour & Omar, 2011). 
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 Prevalensi penelitian di Australia mulai 33% – 72% mengalami low back pain 

saat hamil. LBP selama kehamilan dapat menyebabkan gangguan tidur, gangguan 

hidup sehari-hari, dan mengurangi kemampuan untuk melakukan pekerjaan (Intveld, 

Cooper & Kessel, 2010). 

  Hasil dari penelitian pada ibu hamil di berbagai daerah Indonesia mencapai 

60-80% orang yang mengalami back pain (nyeri punggung) pada kehamilannya. Di 

provinsi Jawa Timur di perkirakan sekitar 65 % dari 100% ibu hamil masih 

mengalami back pain (Mafikasari & Kartikasari, 2015). 

  Low back pain saat kehamilan disebabkan terjadinya perubahan struktur 

anatomis, hormonal dan stress. Perubahan anatomis terjadi karena peran tulang 

belakang semakin berat untuk menyeimbangkan tubuh dengan membesarnya uterus 

dan janin. Penyebab lainnya disebabkan karena peningkatan hormon relaksin yang 

menyebabkan ligamen tulang belakang tidak stabil sehingga mudah menjepit 

pembuluh darah dan serabut saraf (American Pregnancy Organisation, 2014). Low 

back pain yang dialami akan memicu terjadinya stress dan perubahan mood pada ibu 

hamil yang berujung terhadap semakin memburuknya nyeri tulang belakang 

(Association Charted Physiotherapist for Woman Health, 2011). 

  Survei terbaru dari wanita hamil di Amerika Serikat 65% - 71% dari 

responden melaporkan mengalami low back pain selama kehamilan mereka. Insiden 

meningkatnya sakit punggung pada kehamilan diyakini muncul dari beberapa 

penyebab antara lain: perubahan postur dengan peningkatan lordosis lumbal 

(berlebihan kelengkungan tulang belakang bagian bawah) yang diperlukan untuk 

menyeimbangkan peningkatan berat bagian anterior dari rahim, kelemahan ligamen 

(melonggarnya ligamen didaerah panggul) yang disebabkan oleh hormon 

polipeptida, relaxin yang diproduksi oleh korpus luteum, dan retensi cairan dalam 
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jaringan ikat. Biasanya lebih buruk terjadi dimalam hari dan menyebabkan insomnia, 

terutama pada trimester terakhir (Pennick & Young, 2007).  

Etiologi LBP selama kehamilan multifaktorial dan sering dikaitkan dengan 

biomekanik, hormonal dan perubahan vaskular. Faktor resiko LBP selama kehamilan 

meliputi usia ibu, kelas sosial ekonomi, kehadiran LBP sebelum kehamilan atau 

selama kehamilan sebelumnya, pekerjaan berat, paritas, indeks massa tubuh, riwayat 

keluarga LBP, diagnosis hipermobilitas dan riwayat keluarga hipermobilitas (Mota et 

al, 2015).  

Low back pain saat kehamilan apabila tidak ditangani dengan baik dapat 

menyebabkan kualitas hidup ibu hamil menjadi buruk (Hakiki, 2015). Ibu hamil yang 

mengalami low back pain akan kesulitan dalam menjalankan aktivitas seperti  berdiri 

setelah duduk, berpindah dari tempat tidur, duduk terlalu lama, berdiri terlalu lama, 

membuka baju dan melepaskan baju, maupun mengangkat dan memindahkan benda-

benda di sekitarnya (Vermani, 2009). Kondisi yang lebih parah terjadi ketika nyeri 

sampai menyebar ke area pelvis dan lumbar yang menyebabkan kesulitas berjalan 

sehingga memerlukan kruk ataupun alat bantu jalan lainnya. Masalah lain yang 

ditimbulkan yaitu ketidakmampuan berpatisipasi didalam sexual intercouse seperti 

pada penelitian Jensen et al (1999), dimana dari 277 ibu hamil yang mengalami low 

back pain, 20% tidak dapat berpatisipasi didalam sexual intercouse (Hansen et al, 

1999; Hakiki, 2015). 

Untuk meringankan low back pain yang sering dirasakan ibu hamil dapat 

dilakukan beberapa modalitas fisioterapi antara lain: massage, akupuntur, 

Transcutaneous  Electrical  Nerve Stimulation (TENS), relaksasi, kinesiotaping, 

muscle energy tehnique, terapi air hangat atau air dingin dan senam hamil (Potter & 

Perry, 2011; Hakiki, 2015). Modalitas tersebut bermanfaat untuk mengurangi nyeri 
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tetapi senam hamil memiliki dampak yang lebih efektif untuk mengurangi low back 

pain karena melakukan latihan-latihan yang dapat memperkuat otot abdomen. 

Keluhan low back pain yang dialami oleh ibu hamil tentunya tidak bisa 

dibiarkan begitu saja. Menurut Yuliasari (2010) salah satu cara untuk meningkatkan 

kesehatan selama kehamilan adalah dengan melakukan olah raga ringan seperti 

senam hamil. Senam hamil adalah suatu bentuk latihan yang berfungsi menguatkan 

dan mempertahankan elastisitas otot-otot dinding perut, ligamen -ligamen, serta otot 

dasar panggul yang berhubungan dengan proses persalinan. Latihan ini berfungsi 

untuk memperkuat stabilitas tubuh yang dapat membantu memelihara kesehatan 

tulang belakang. Memiliki kekuatan tubuh yang baik dapat meningkatkan 

keseimbangan dan kestabilan sehingga meminimalkan risiko trauma tulang belakang 

ataupun resiko jatuh pada saat hamilan. Senam hamil juga dapat meringankan 

keluhan back pain yang dirasakan oleh ibu hamil karena didalam senam hamil 

terdapat gerakan yang dapat memperkuat otot abdomen (Megasari, 2015). 

Hasil Studi Pendahuluan yang dilakukan peneliti pada tanggal 1 Agustus 

2017 di Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah malang terdapat 15 ibu hamil 

trimester III, 4 ibu hamil (27%) dengan usia kehamilan 7 bulan , usia kehamilan 8 

bulan sebanyak 4 ibu hamil  27%, dan usia kehamilan 9 bulan sebanyak 7 ibu hamil 

(47%). Dari 15 ibu hamil trimester III tersebut 3 ibu hamil (20%) tidak mengalami 

low back pain sedangkan 12 (80%) ibu hamil mengalami low back pain. 

Kesimpulannya sebagian besar ibu hamil terimester III mengalami low back pain. 

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang Identifikasi prevalensi low back pain pada ibu peserta senam hamil di Kota 

Malang. 
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B. Rumusan Masalah  

Bagaimana identifikasi prevalensi low back pain pada ibu peserta senam hamil 

di Kota Malang? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui identifikasi prevalensi low back pain pada ibu peserta 

senam hamil di Kota Malang. 

2. Tujuan Khusus  

Mengidentifikasi prevalensi low back pain pada ibu peserta senam hamil di 

Kota Malang. 

D. Manfaat Penelitian  

1. Bagi peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dan data dasar 

bagi penelitian berikutnya terutama mengenai senam hamil terhadap keluhan 

low back pain pada ibu hamil. 

2. Bagi ibu hamil 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada 

seluruh ibu hamil yang merasa khawatir, cemas, dan takut karena adanya 

keluhan-keluhan selama kehamilan, saat ini terdapat berbagai terapi 

komplementer yang dapat mengurangi keluhan low back pain salah satunya 

adalah senam hamil. Senam hamil dapat mengatasi keluhan low back pain 

pada ibu hamil, sehingga ibu hamil dapat menikmati kehamilannya tanpa 

adanya rasa khawatir lagi. 
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3. Institusi 

Hasil penelitian ini dapat berfungsi bagi institusi-institusi kesehatan 

termasuk Fisioterapi agar dapat lebih mengembangkan ilmu pengetahuan 

dan kemampuan dalam mempelajari, menganalisa, memotivasi dan dapat 

memberikan intervensi yang tepat untuk ibu hamil yang memiliki masalah 

low back pain. 
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E. Keaslian Penelitian 

1. Penelitian yang dilakukan Mota, M., Cardoso, M., Carvalho, A et al. 2015 

dengan judul “Women’s Experience of Low Back Pain During Pregnancy” 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk  meneliti prevalensi dan dampak 

nyeri punggung bawah (LBP) yang dilaporkan selama kehamilan pada 

wanita primipara dan multipara, dan mereka menggunakan  treatment 

fisioterapi. Sampel 105 wanita post partum direkrut. Semua peserta 

menjawab kuesioner tersebut  melalui proses  wawancara terstruktur.  

Wanita yang berpengalaman LBP selama kehamilan (n = 71) terus 

berlanjut dalam penelitian dan kemudian mereka juga diwawancarai. 

Analisis dalam penelitian ini adalah deskriptif dan statistik inferensial 

digunakan untuk menganalisis data. Laporan LBP umum terjadi (n = 71; 

67,6%) dan sedikit lebih sering terjadi pada wanita primipara (n = 40; 

56,3%) dibandingkan Multipara (n = 31; 43,7%). Wanita multipara dengan 

LBP secara signifikan (p <0,001) melaporkan lebih banyak gangguan tidur (p 

= 0,026) dibandingkan wanita primipara dengan LBP. LBP mencegah wanita 

melakukan aktivitas keseharian mereka (n = 41; 57,7%) dan memburuk 

dengan adanya kehamilan (n = 55; 77,5%), namun 93,0% (n = 66) wanita ini 

tidak menerima treatment. Perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan 

adalah kuesioner penelitian. Kuesioner yang saya gunakan adalah kuesioner 

owestry disability quesioner. 

2. Penelitian yang dilakukan Ayanniyi, O., Sanya ,A, O., Ogunlade, S et al. 

2006 dengan judul “Prevalence and Pattern of Back Pain among Pregnant 

Women Attending Ante-Natal Clinics in Selected Health Care Facilities” 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prevalensi dan pola nyeri 
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punggung (BP) pada kehamilan. Sebuah survei terhadap 2.187 wanita hamil 

yang menghadiri persalinan klinik di fasilitas medis terpilih di Ibadan dan 

Ogbomoso, Nigeria.  

Dilakukan dengan menggunakan kuesioner tertutup yang telah teruji. 

Informasi tentang prevalensi, pola dan karakteristik sakit punggung pada 

kehamilan. Hasilnya menunjukkan bahwa lebih banyak hamil subjek dengan 

nyeri punggung bawah (LBP) yaitu lumbal spine (34,9%) dibanding mereka 

yang memiliki nyeri punggung tinggi (HBP) yaitu berasal dari tulang 

belakang toraks (5%) dan nyeri pelvis posterior (PPP) (12,6%). Berarti 

jumlah kehamilan lebih tinggi pada subjek dengan nyeri punggung 

dibandingkan mereka yang tidak sakit punggung. Perbedaan dengan 

penelitian yang saya lakukan adalah kuesioner penelitian. Kuesioner yang 

saya gunakan adalah kuesioner owestry disability quesioner. 

3. Penelitian yang dilakukan Mahismale, A., Borkar, S. 2015 dengan judul 

“Prevalence of Pattern of Pregnancy induced Pelvic Girdle Pain and Low 

Back Pain in Tertiary Care Centre-a Cross Sectional Study” Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui prevalensi pola kehamilan 

menyebabkan nyeri panggul dan nyeri punggung bawah pada kehamilan di 

perawatan pusat. Sebanyak 225 wanita hamil diskrining kriteria inklusi. 

Konfirmasi diagnosis nyeri panggul dan nyeri punggung bawah dilakukan 

dengan menggunakan Modified Oswestry Disability. 

Kuesioner indeks (MODI) dan kuesioner korset pelvis (PGQ). Setelah 

didiagnosis, semua peserta dikenai sembilan tes klinis untuk membedakan 

lokasi rasa sakit dan untuk mengklasifikasikannya sesuai dengan 3 kelompok 

yang berbeda yaitu Group A (Low back Nyeri LBP), Kelompok B (PPP 
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nyeri panggul posterior) dan Kelompok C (Anping pelvic pain APP) masing-

masing. Tingkat prevalensi PPP (65%) lebih tinggi dibandingkan dengan 

LBP (31%) dan APP (15%). PPP juga dilaporkan menjadi primipara 

tertinggi dengan usia gestasi 38 minggu. Perbedaan dengan penelitian yang 

saya lakukan adalah tempat dan variabel penelitian. Tempat penelitian saya 

di Kota Malang dan variabel penelitian saya variabel independen (senam 

hamil), variabel dependen (prevalensi low back pain). 

4. Penelitian yang dilakukan Seyhmus K., Mahmut A., Erbil K et all. 2016 

dengan judul “Short Term Effects of Kinesio Taping in Women with 

Pregnancy Related Low Back Pain: A Randomized Controlled Clinical 

Trial” Penelitian ini sebanyak 65 pasien yang berhubungan dengan nyeri 

punggung bawah pada kehamilan secara acak dibagi dua kelompok yaitu 

kelompok intervensi (N=33) dan kelompok kontrol. Kelompok intervensi 

diobati dengan parasetamol ditambah Kinesio taping, sedangkan kelompok 

kontrol hanya menerima parasetamol. Intensitas nyeri pinggang diukur 

menggunakan skala analog visual 10-cm (VAS), dan Roland-Morris Cacat 

Kuesioner (RMDQ) digunakan untuk evaluasi kecacatan. 

Hasil penelitian menunjukkan kelompok intervensi yang di obati 

parasetamol ditambah kinesiotaping lebih efektif dibandingkan dengan 

kelompok kontrol yang menerima paracetamol saja. Perbedaan dengan 

penelitian yangb saya lakukan adalah desain penelitian dan teknik sampling. 

Desain penelitian saya deskriptif dan teknik sampling penelitian saya 

menggunakan total sampling. 
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5. Penelitian yang dilakukan Sabbour, A & Omar, H. 2011 dengan judu “The 

Effect of Kinesiotaping Therapy Augmented with Pelvic Tilting Exercise on 

Low Back Pain in Primigravidas During the Third Trimester” Tujuan 

penelitian ini dirancang untuk mengevaluasi efek analgesik dan efek 

samping kinesiotaping yang mungkin ditambah dengan latihan memiringkan 

panggul pada nyeri punggung bawah pada primigravida selama trimester 

terakhir.  

Enam puluh primigravida pada trimester ketiga menderita nyeri 

punggung bawah. Usia mereka berkisar antara 25-35 tahun dengan nilai rata-

rata (29,08 ± 5,08), berkisar antara 29 sampai 37 minggu dengan nilai mean 

(30,7 ± 4,96) dan indeks massa tubuh mereka tidak melebihi 40 Kg / m2 

dengan nilai mean (34,21 ± 6,96 ). Semua wanita dibagi secara acak menjadi 

dua kelompok yang sama dalam jumlah. Kelompok A (kelompok kontrol) 30 

wanita dan kelompok B (kelompok belajar) 30 wanita. Hasil kedua 

kelompok (A dan B), skor kuesioner kecacatan (VAS) dan Oswestry 

menunjukkan skor penurunan skor nyeri yang sangat signifikan (P <0,01) 

pada kedua kelompok. Perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan 

adalah desain penelitian dan pengukuran nyeri. Desain penelitian saya 

deskriptif dan pengukuran nyeri pada penelitian saya menggunakan numeric 

rating scale. 

 

 

 

 


