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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kesehatan adalah Suatu keadaan dimana Badan, jiwa dan sosial Menjadi sejahtera, 

dan memungkinkan setiap orang dapat hidup secara produktif baik dalam social maupun 

ekonomi. Sedangkan istilah sehat dalam kehidupan sehari-hari digunakan sebagai suatu hal 

yang bisa bekerja dengan normal. Pada umumnya seseorang disebut sehat apabila 

badannya fresh dan nyaman. Sehat dalam UU pokok Kesehatan No.9 tahun 1960, Bab 1 

Pasal 2 yaitu situasi yang meliputi kesehatan badan (jasmani), mental (rohani), serta social 

dan tidak hanya dalam situasi bebas dari penyakit cacat serta kelemahan. Menurut 

Organisasi Dunia (WHO) tahum 1948 menyebutkan bahwa pengertian kesehatan sebagai 

“suatu keadaan fisik, mental dan social kesejahteraan san bahkan hanya ketiadaan penyakit 

ataupun kelemahan”. Dalam kemajuan di bidang teknologi dan ilmu pengetahuan, 

ekonomi, bidang medis serta dalam perbaikan lingkungan hidup yang dapat meningkatkan 

kualitas hidup dan kesehatan serta meningkatkan harapan hidup manusia sehingga jumlah 

penduduk lansia cenderung menjadi meningkat (Nunggroho, 2000 dalam Pratinya et al, 

2014). 

 Menurut (WHO), lansia merupakan sekelompok usia wanita atau pria yang mulai 

berumur 60-70 tahun. Jika semakin meningkatnya usia seseoraang maka akan mengalami 

penurunan kualitas fungsional tubuh sehingga lanjut usia sangat rentan mengalami 

gangguan kesehatan, hal ini disebabkan karena adanya perubahan pada fungsi tubuh 

maupun pada psikologis akibat dari proses penuan. Hal ini berdampak pada perubahan
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musculoskeletal dan jaringan yang akan menimbulkan nyeri pada pinggang (Hadi et 

al,2009). Salah satu nyeri yang sering dialami oleh lansia adalah Low back pain (LBP). 

Low back pain merupakan Nyeri atau sakit yang dirasakan pada tulang belakang 

atau pada punggung bagian bawah Nyeri yang dirasakan disini yaitu pada diskus 

intervertebralis umumnya pada lumbal bawa (L4-L5 dan L5-S1). LBP merupakan 

sindroma klinis yang ditandai dengan gejala utama nyeri atau perasaan yang tidak enak 

pada punggung bawah yang berasal dari tulang belakang, otot, saraf atau struktur lain pada 

daerah tersebut an juga sekitarnya. 

Nyeri merupakan gambaran pengalaman sensorik dan emosional yang dapat 

berkaitan dengan kerusakan pada jaringan yang berpotensi rusak maupun yang sudah 

mengalami kerusakan (Ballantyne,2011). Kaus yang paling sering ditemui dirumah sakit 

adalah nyeri punggung bawah (LBP) (Bull,2007). LBP mempunyai bebrapa tipe nyeri yaitu 

nyeri local, nyeri radicular, nyeri menjalar sampai ke punggung dan yang paling sering 

dikeluhkan yaitu nyeri lokal (Fauci,2009; dalam Longo,2012). 

Berdasarkan data dari survey yang telah dilakukan oleh National Health Interview 

Survey (NHIS) pada tahun 2009 presentase penderita LBP di amerika serikat mencapai 

28,5%. Angka ini berada pada urutan pertama tertinggi untuk keategori nyeri yang sering 

dirasakan (Kade, Ari & Susi, 2015). 

Data pada jumlah penderita LBP diindonesia tidak dapat diketahui secara pasti, 

namun diperkirakan LBP diindonesia bervariasi antara 7,6 – 37% dari jumlah penduduk di 

ndonesia (Lailani,2013). Data mengenai jumlah penduduk di pekanbaru pada Rumah sakit 

Umum Daerah (RSUD) Arifin achmad pekanbaru sebanyak 8.145 pasien (Erwin, Wasisto 

& Fathra,2015). 
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Keluhan pada LBP sering menimbulkan rasa nyeri, spasme pada otot punggung bawah 

yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan otor sehingga terjadi stabilitas otot perut dan 

punggung bagian bawah akan menurun, mobilitas lumbal menjadi terbatas sehingga aktifitas 

fungsional menurun (Susanti, 2012). LBP juga dapat disebabkan dari berbagai penyakit 

musculoskeletal, gangguan psikologis dan mobilisasi yang salah. Beberapa factor resiko yang 

dapat menyebabkan LBP yaitu Masa kerja, Posisi kerja, Usia, Riwayat keluarga yang menderita 

gangguan musculoskeletal dan kegemukan. Faktor lain yang dapat mempengaruhi terjadinya 

LBP yaitu IMT, kebiasaan berolahraga, masa kerja, beban kerja dan tinggi badan (Fauzia, 

2015). 

Nyeri yang biasanya dirasakan pada punggung bagian bawah juga termasuk dalam salah 

satu masalah yang terdapat di masyarakat. Nyeri yang dirasakan pada penderita LBP ini sangat 

menggangu dan menurunkan produktifitas. Nyeri biasanya digambarkan sebagai sensasi yang 

tidak menyenangkan dan biasanya terjadi saat kita mengalami cedera atau saat tubuh 

mengalami kerusakan. Nyeri merupakan salah satu pengalaman emosional dan sensorik yang 

tidak menyenangkan akibat terjadinya kerusakan jaringan yang bersifat subjektif (Muttaqin, 

2008). 

Faktor-faktor psikilogis yang sangat menentukan kuatnya nyeri yang dirasakan oleh 

penderita dengan penyakit yang sudah lanjut. Rasa tak berdaya dan juga rasa takut dengan 

kematian sudah diambang pintu juga semakin menambah keseluruhan penderitaan pada pasien 

sehingga menambah rasa nyeri. Dari pengalaman klinik dan aspek psikologis ternyata pada 

umumnya nyeri dirasakan lebih keras bila adanya kecemasan, kesepian dan depresi. Apabila 

penderita dengan lingkungnnya, makan nyeri yang dirasakan akan lebih besar. Dan sebaliknya, 

jika perhatian dialihkan, dengan kata-kata yang dapat menentramkan dan menyenangkan maka 
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dapat mengurangi rasa nyeri. Pengalaman buruk dengan penyakit dan pengalaman nyeri di 

masa lalu juga sering memperkuat rasa nyeri pada masa kini (Soedomo,199). 

  Akibat dari nyeri yang dirasakan maka tidak jarang kalau kasus ini dapat berpengaruh besar 

terhadap aktivitas fungsional dan dapat juga menyebabkan kecemasan dan kekhawatiran yang 

akan terjadi. Kecemasan sendiri dapat menyebabkan timbulnya nyeri. Otot menjadi tegang 

sehingga dapat mengakibatkan nyeri kuduk punggung dan kepala. Kecemasan yang biasanya 

dialami oleh lansia menyebabkan menurunnya kualitas tidur. Kekurangan tidur pada lansia 

menjadi pengaruh terhadap fisik, kemampuan kognitif dan juga kualitas hidup (Marty et al, 

2008). 

Intensitas nyeri juga berkaitan dengan konsekuensi psikilogis dan fisik, seperti depresi, 

cacat dan kecemasan. Pada penderita LBP yang mengeluhkan gangguan tidur telah ditemukan 

mengalami rasa sakit yang parah dan lebih mungkin dirawat di rumah sakit disbandingkan 

dengan pasien yang menderita LBP tanpa gangguan tidur (Saad & James, 2014). Menurut 

Penelitian yang dilakukan di irlandia bahwa pasien yang mengalami gangguan tidur ini 

dikaitkan dengan intensitas nyeri yang timbul (O’Donoghue et al,2009). Gangguan tidur bisa 

disebabkan karena adanya peningkatan nyeri dari pasien LBP (Marty et al, 2008). 

Tidur merupakan suatu kebutuhan dasar pada manusia. Mencapai kualitas tidur yang baik 

juga sangat penting bagi kesehatan sama halnya dengan sembuh dari penyakit. Pasien yang 

sedang mengalami sakit sering kali membutuhkan istrahat dan tidur yang lebih banyak daripada 

pasien yang sehat (Umammi & Darwin, 2014). Seseorang mengalami ggangguan tidur, maka 

fungsi fisiologis tubuh yang lain dapat berubah atau terganggu. Kegagalan saat 

mempertahankan siklus tidur-bangun yang normal karena dapat berpengaruh pada kesehatan 

individu. Kualitas tidur yang buruk adalah salah satu faktor resiko terjadinya masalah 
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psikologis dan fisik (Rika & Gamya,2015). Kualitas tidur merupakan kepuasan seseorang saat 

tidur sehingga seseorang tidak dapat merasakan lelah, gelisah dan mudah terangsang, apatis 

dan lesu (Lauren,2013). 

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Sari (2011) yang penelitian menggunakan cross 

sectional di politeknik Neurologi RSUP H. Adam Malik Medan. Pasien diniliai Kualitas 

tidurnya menggunakan Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) dan Intensitas nyeri 

menggunakan Visiual Analog Scale. Terdapat 23 pasien yang mengalami nyeri punggung 

bawah dan nyeri kepala primer, dimana presentase pasien yang menderita nyeri punggung 

bawah dan nyeri kepala primer lebih banyak pada wanita dibanding pria. Uji Gamma 

menunjukan bahwa adanya hubungan signifikan antara kualitas tidur dengan intensitas nyeri 

pada penderita nyeri punggung bawah dan ditemukan hubungan yang tidak signifikan antara 

kualitas tidur dengan intensitas nyeri pada penderita nyeri kepala primer. 

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan di Puskesmas dinoyo kota malang  

dengan cara pengambilan data responden, Pada puskesmas dinoyo kota malang terdapat 

penderita LBP  pada tahun 2017 dengan prevalensi sebanyak 92 orang yang diantaranya Laki-

laki sebanyak 42 orang dan perempuan sebanyak 50 orang dan setiap pasien dinilai kualitas 

tidurnya berdasarkan Pittsburgh Sleep Quality Index dan intensitas nyeri berdasarkan Visual 

Analg Scale, dimana presentase penderita LBP dan gangguan tidur lebih banyak pada wanita 

(65%) dibandingakn pria (34%). maka dapat diketahui bahwa peningkatan intensitas nyeri pada 

penderita nyeri LBP dapat mengakibatkan kualitas tidur yang semakin memburuk.  Walaupun 

demikian, di Indonesia pada umumnya penelitian yang berkaitan dengan hal tersebut masih 

belum banyak dilakukan. 
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Berangkat dari latar belakang tersebut Maka hal ini menjadi ketertarikan peneliti untuk 

mengetahui hubungan Intensitas nyeri terhadap kualitas tidur pada pasien potensi Low back 

pain di Puskemas Dinoyo Kota Malang. 

 

B. Rumusan Masalah 

Apakah ada hubungan Intensitas Nyeri terhadap Kualitas tidur pada pasien Potensi LBP 

di Puskesmas Dinoyo Kota Malang. 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan Intensitas nyeri terhadap kualitas tidur pada pasien potensi 

LBP di Puskesmas Dinoyo Kota Malang. 

2. Tujuan Khusus 

1. Mengidentifikasi intensitas nyeri  pada pasien LBP di Puskesmas Dinoyo Malang? 

2. Mengidentifikasi kualitas tidur  pada pasien LBP di Puskesmas Dinoyo Malang? 

3. Menganalisis Hubungan intenitas nyeri terhadap kualitas tidur pada pasien LBP di 

Puskesmas Dinoyo Malang? 

 

D.  Manfaat penelitian 

1. Bagi peniliti 

Menambah pengetahuan dan pengalaman dalam bidang meneliti serta memperluas 

wawasan pengettahuan teori dan praktik Fisioterapi, salah satunya dapat lebih belajar 

tentang hubungan Intensitas Nyeri terhadap kualitas tidur pada pasien LBP. 
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2. Bagi Fisioterapi 

Dengan adanya hasil dari penelitian ini, maka diharapkan adanya pengembangan 

wawasan dan menambah ilmu bagi fisioterapi yang berhubungan dengan intensitas nyeri 

terhadap kualitas tidur pada pasien Potensi LBP. 

3. Bagi Akademis 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan atau sumber data untuk penelitian 

berikutnya serta pendorong baik pihak yang berkepentingan untuk melakukan penelitian 

lebih lanjut mengenai intensitas nyeri terhadap kualitas tidur pada pasien Potensi LBP. 

4. Bagi Masyarakat 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu 

pengetahuan yang baru bagi masyarakat dan dapat memberikan manfaat yang berguna. 

E. Keaslian penelitian 

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian 

Peneliti, 

Tahun 

Judul Metode Hasil Perbedaan 

Wawan 

Ridwan 

Mutaqin, Rina 

Kurnia, 2016 

Perbedaan 

Kemandirian 

activity of 

daily living 

antara 

penderita 

LBP 

intensitas 

nyeri ringan 

dengan LBP 

intensitas 

nyeri sedang 

di desa 

Desain penelitian 

dalam penelitian 

ini adalah cross 

sectional 

dilakukan dengan 

membandingkan 

kemandirian ADL 

pada penderita 

LBP dengan 

intensitas nyeri 

ringan dengan 

kemandirian ADL 

pada penderita 

perbedaan 

intensitas 

nyeri 

berpengaruh 

pada 

perbedaan 

kemandirian 

ADL, 

semakin 

tinggi 

intensitas 

nyeri maka 

kemandirian 

Tempat 

penelitian Di 

Puskesmas 

Dinoyo Kota 

Malang, 

Sampel 

menggunakan 

teknik 

purpose 

sampling 
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Sobokerto 

Kec. 

Ngemplak 

LBP dengan 

intensitas nyeri 

sedang 

ADL 

semakin 

menurun. 

Jumlah 

pasien: 92 

Laki-laki 42 

Perempuan: 

50 

Rika Diah 

Pitaloka, 

Gamya Tri 

Utami, Riri 

Novayelinda, 

2015 

Hubungan 

kualitas tidur 

dengan 

tekanan 

darah dan 

kemampuan 

konsentrasi 

belajar 

mahasiswa 

menggunakan 

desain penelitian 

descriptive 

correlation untuk 

menelaah 

hubungan atara 2 

variabel pada 

situasi atau 

kelompok subjek 

tidak ada 

hubungan 

antara 

kualitas 

tidur 

dengan 

tekanan 

darah 

Tempat 

penelitian Di 

Puskesmas 

Dinoyo Kota 

Malang 

Puskesmas 

Dinoyo kota 

Malang. 

Peneliti 

menggunakan 

observasi 

Analitik 

dengan 

pendekatan 

Cross 

sectional, 

Jumlah 

pasien: 92 

Laki-laki 42 

Perempuan: 

50 

 

Ruli Syukran 

Maulana, 

Endang 

Mutiawati, 

Azmunir, 2016 

Hubungan 

indeks masa 

tubuh (IMT) 

dengan 

tingkat nyeri 

pada 

penderita 

penelitian ini 

adalah analitik 

observasional 

dengan 

pengambilan data 

secara cross 

sectional yaitu 

dari hasil 

penelitian 

ini dijumpai 

Tingkat 

Nyeri yang 

dirasakan 

pada 

Penelitian ini 

dihungkan 

dengan 

kualitas tidur 

dan 

menggunakan 

Kuesioner 
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Low back 

pain  

(LBP) di 

poliklinik 

saraf RSUD 

Dr. Zainul 

Abidin 

Banda Aceh 

suatu penelitian 

untuk 

mempelajari 

dinamika kolerasi 

antara faktor-

faktor resiko 

dengan efek, 

dengan cara 

pendekatan, 

observasi atau 

pengumpulan data 

sekaligus pada 

suatu saat (point 

time approach). 

penderita 

low back 

pain (LBP) 

terbanyak 

pada 

kategori 

nyeri 

sedang 

yaitu 19 

pasien, di 

mana hal 

terebut 

dipengaruhi 

oleh 

beberapa 

faktor 

sehingga 

menjurus ke 

arah 

kategori 

nyeri berat. 

PQSI dan 

NRS Jumlah 

pasien: 92 

Laki-laki 42 

Perempuan: 

50 

sampel 

menggunakan 

teknik 

purposive 

sampling 

M. Marty, 

S. Rozenberg, 

B. Duplan, 

P. Thomas,   

B. Duquesnoy, 

F. Allaert, 

2008  

Quality of 

sleep in 

patients with 

chronic low 

back pain: a 

case-control 

study 

penelitian ini 

adalah analitik 

observasional 

dengan 

pengambilan data 

secara cross 

sectional adalah 

suatu penelitian 

yang mempelajari 

dinamika kolerasi 

antara faktor-

faktor resiko 

dengan efek, 

dengan cara 

pendekatan, 

observasi atau 

pengumpulan data 

Dari hasil 

penelitian 

ini 

menunjukan 

bahwa 

adanya 

hubungan 

antara 

gangguan 

tidur 

dengan LBP 

dan 

berdampak 

pada 

aktivitas di 

kehidupan 

sehari-hari 

Tempat di 

Puskesmas 

Dinoyo kota 

Malang. 

Jumlah 

pasien: 92 

Laki-laki 42 

Perempuan: 

50 

sampel 

menggunakan 
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teknik 

purposive 

sampling. 
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