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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Low back pain 

1. Definisi Low back pain (LBP) 

Dalam bahasa kedokteran inggris, Nyeri punggung sering dikenal dengan “Low 

back pain lumbosacral dan sakroilliaca”. Low back pain (LBP) adalah suatu nyeri yang 

sering dirasakan pada daerah punggung bawah. LBP juga merupakan suatu gangguan 

musculoskeletal yang disebabkan oelh aktivitas tubuh yang kurang baik, dan sering dialami 

oleh lansia namun bisa juga di rasakan oleh usia muda. Bisa dipastikan hamper 50/80% 

orang yang berusia 20 tahun keatas pernah merasakan atau mengalami nyeri punggung 

bawah. Pada umumnya, wanita yang berusia 60 tahun keatas lebih sering merasakan nyeri 

pinggang (Idyan, 2007). LBP merupakan suatu tipe nyeri yang membutuhkan pengobatan 

medis walaupun sering terjadi trauma secara tiba-tiba dan dapat menjadi kronik dalam 

kehidupan misalnya mental, fisik, ekonomi dan social (Barbara, 2013).  

2. Prevalensi Low back pain (LBP) 

Hampir lebih dari 70% Warga Negara berkembang mengalami LBP. Setiap tahun 

15-45% orang dewasa di perkirakan mengalami LBP (Chou, 2010). Di Indonesia Prevalensi 

penyakit musculoskeletal oleh tenaga kesehatan adalah 11,9% dan diagnosis berdasarkan 

gejala yaitu 24,7%, di provinsi Lampung penyakit musculoskeletal mencapai angka 

prevalensi berdasarkan diagnosis dan gejala adalah 18,9%. Penyakit musculoskeletal 

mencapai prevalensi tertinggi berdasarkan pekerjaan adalah nelayan, Petani atau buruh 

adalah 31,2% (Riskesdas,2013). Pada setiap tahun terdapat 3-4% dari jumlah populasi yang 
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tidak dapat melakukan aktivitas sementara waktu dan 1% populasi pada usia produktif tidak 

dapat melakukan aktivitas secara permanen penyebabnya adalah LBP (Shah et al, 2010). 

Seiring bertambahnya usia maka jumlah LBP semakin meningkat. LBP Lebih sering terjadi 

pada perempuan dan juga pada orang yang sudah berusia 40-80 tahun (Hoy et al, 2012).  

Di Indonesia data epidemiologi mengenai LBP belum ada, Namun diperkirakan ada 

40% penduduk di Jawa Tengah yang berusia diatas 65 tahun pernah mengalami nyeri 

punggung, terdapat prevalensi nyeri punnggung yang dialami ooleh Laki-laki yaitu 18,2% 

dan perempuan 13,6%.  Kejadian ini sesuai dengan kunjungan pasien ke beberapa rumah 

sakit di Indonesia yang berkisar 3-17% (Sadeli dan Tjahyono, 2001). 

3. Etiologi 

 Nyeri pada punggung bawah biasanya disebabkan oleh faktor seperti 

perkembangan/kongenetal, tegang, keseleo atau tertari (trauma minor), herniasi diskus 

intervertebral, fraktur, arthritis, degenerative, metastase neoplasma/tumor, 

infeksi/inflamasi, metabolik dan lain sebagainya yaitu diseksi arteri vertebral, psikiatri dan 

postural. Contoh postural adalah sikap duduk, yang dimana sikap duduk yang kurang baik 

misalnya tidak tegap, menundukan kepala, membungkuk kedepan, dada kempis, dinding 

perut menonjol dan cekung ke depan pada kurvaruta lumbal yang terlalu berlebihan 

(hiperlordotic). Posisi diatas yang akan menyebabkan pusat gaya berat kedepan. 

Konpensasinya adalah punggung akan tertarik kebelakang, dan akan menyebabkan 

hiperlordotic didaerah lumbal. Jika kejadian ini berlangsung dalam waktu yang lama maka 

akan terjadi tulang punggung beserta jaringan tendon dan otot dipaksa untuk menjaga bagian 

tubuh atas secara berlebih, sehingga akan menjadi keleleahan di otot punggung, terutama 

pada otot daerah lumbal (Rahardian,2013).  
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4. Faktor Resiko  

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya LBP yaitu Kondisi kesehatan buruk, 

Usia, Artritis degeneratif, masalah psikologik dan psikososial, obesitas, tinggi badan yang 

berlebih, scoliosis mayor, hal yang berhubungan dengan pekerjaan seperti berdiri/duduk 

berjam-jam, mengemudi dalam waktu lama, membawa beban, mengangkat berat, menarik 

beban, membungkuk, memutar dan kehamilan. Merokok juga dapat dikatakan sebagai 

faktor terjadinya nyeri punggung bawah dala usia yang muda dengan odds ratio 2,4 95% 

CI 1,3-6. 

a. Usia : Nyeri biasanyan mulai dirasakan pada usia yang berdekade kedua dan insiden 

tertinggi biasanya dijumpai di dekade ke lima. Pada keluhan nyeri punggung semakin 

lama semakin naik hingga pada usia sekitar 55 tahun (Bridger, 2008). 

b. Jenis kelamin: Nyeri punggung biasanya di keluhkan sampai pada usia 60 tahun, Pada 

kenyataannya jenis kelamin seseorang juga dapat berpengaruh terjadinya keluhan 

nyeri punggung, pada perempuan lebih sering mengeluhkan apalagi pada saat 

menstruasi, selain itu proses menopause menyebabkan kepadatan pada tulang menjadi 

berkurang abibat dari menurunnya hormone estrogen sehingga mungkin akan terjadi 

nyeri pada pinggang (Afrizal, 2013). 
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c. Faktor Indeks Massa Tubuh :  

1. Tinggi Badan :  sangat berkaitan dengan panjang sumbu tubuh sebagai lengan 

posterior maupun lengan anterior untuk mengangkat beban tubuh (Adelia, 2007). 

2. Berat Badan : Berat badan seseorang yang berlebihan akan mudah mengalami 

resiko besar terjadinya nyeri punggung, karena beban pada sendi menjadi 

tumpuan berat badan yang meningkat, sehingga memungkinkan terjadinya nyeri 

pada punggung (Adelia, 2007). 

3. Pekerjaan : Dalam penelusuran penyebab serta penanggulangan nyeri 

riwayat pekerjaan sangat di perlukan seperti seorang kuli yang bekerja di pasar 

biasanya memikul beban di pundak setiap hari. Mereka mengangkat beban 

seberat 25kg sehari dan akan memperbesar resiko timbulnya keluhan nyeri 

pinggang (Adelia, 2007).  

4. Aktivitas/ Olahraga : Sering tidak disadari oleh penderita bahwa Yang 

menyebabkan nyeri pinggang adalah sikap tubuh yang salah dan menjadi 

kebiasaan. Kebiasaan seseorang dengan sikap tubuhnya yaitu seperti tidur, duduk 

ke berdiri, mengangkat beban pada posisi salah yang dapat menimbulkan 

terjadinya nyeri pinggang, Posis berdiri yang salah seperti membungkuk. Posisi 

tidur yang salah seperti tidur pada kasur yang tidak menompang spinal. Posisi 

saat mengangkat beban dari posisi membungkuk untuk mengambil beban 

merupakan posisi yang salah, seharusnya beban tersebut diangkat setelah 

jongkok. Selain itu sikap tubuh yang salah juga seringkali menjadi kebiasaan, 

aktivitas berat seperti saat melakukan aktivitas  dengan berlebihan lebih dari 1 
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jam dalm sehari, dan dalam posisi duduk saat menonton lebih dari 2 jam dalam 

sehari.  dahulu. Dapat meningkatkan reriko terjadinya nyeri pinggang (Adelia, 

2007).  

5. Klasifikasi Low back pain (LBP) 

Klasifikasi LBP terdiri dari beberapa tempat terjadinya nyeri berlangsung : 

1. Nyeri.Akut (tajam): nyeri yang menyebabkan sesorang tidak tenang dalm 

beristirahat, terjadi pada daerah punggung. Biasanya dirasakan selama kurang 

lebih 8 minggu (Afrizal,2015). 

2. Nyeri.Kronis: nyeri yang terjadi terus menerus dan cenderung tidak bisa 

berkurang , biasanya terjadi dalam beberapa hari tetapi sering membutuhkan 

waktu lama. Nyeri.ini.biasanya akan berulang, jika adanya aktifitas fisik yang 

sederhana (Afrizal, 2015). 

Menurut penyebab Terjadinya Low back pain (LBP) Klasifikasi terdiri dari:  

1. LBP.Traumatik: Lesi. Traumatic bisa disamakan dengan lesi mekanik terjadi 

pada daerah punggung bawah, pada semua unsur neuromuskuloskeletalyang 

terdapat trauma.  

 

Gambar 2.1 Lumbal (Adit, 2012). 
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2. LBP.akibat adanya perubahan degenerative: 

a. Hernia nucleus pulposus (HNP): adanya perubahan degenerative yang 

terjadi pada angulus fibrosus discus intervetebralis, apabila nanti terjadi 

robekan maka akan disusul. Dengan protusio discus intervertebralis dan 

akhirnya akan mengakibatkan hernia nukleus pulposus (Afrizal, 2015).  

b. Spondilosis.: Adanya perubahan degenerative pada vertebra lumbosakralis 

di. Corpus vertebra pada arcus & processus artikularis (Afrizal, 2015).  

c. Osteoarthiriitis/ Vertebre  

Osteoarthitis terjadi pada degenerasi akibat trauma kecil secara berulang-

ulang. Gerakan terbatas pada osteoarthritis dapat menyebabkan tarikan dan 

tekanan pada ligament atau otot di setiap gerakan sehingga menyebabkan 

terjadinya nyeri punggung bawah (Afrizal, 2015).   

6. Gejala Low back pain (LBP) 

Gejala dan tanda klinis terdiri dari beberapa yaitu : 

1. Spasme dan nyeri akan terjadi setelah cedera otot atau dalam empat jam setelah 

cidera. Spasme otot terjadi baik saat istrahat maupun saat melakukan aktivitas.  

2. Nyeri berat biasanya membaik pada saat istirahat.  

3. Nyeri.yang terisolir pada daerah pinggang dapat menjalar sampai kepantat akan 

tetapi tidak menjalar ke tungkai.  

4. Rasa.kaku pada daerah pinggang dapat menyebabkan keterbatasan gerak 

terutama pada moving bending di depan, samping atau straightening. 

5. Bengkak atau memar yang di dapatkan kemungkinan terdapat pada area yyang 

mengalami cedera.  
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6. Nyeri akut, nyeri yang menetap maksimal 2 minggu.  

7. Spasme otot dapat terjadi baik pada saat aktifitas maupun istirahat. 

8. Depesi atau Ansietas yang biasanya dijumpai di nyeri pinggang kronik.  

Sedangkan pada berat koyokan (tears) pada otot dibagi pada 3 derajat: 

Derajat I: 

a. Masih dapat berjalan dengan baik 

b.  Rasa kaku pada pinggang 

c. Bisa terjadi pembengkakan ringan 

Derajat II : 

a. Kemungkinan.dapat berjalan dengan baik. 

b. Biasanya sering terjadi nyeri bersifat menusuk saat melakukan aktivitas 

sehari-hari.  

c.  Adanya pembengkakan ringan. 

d. Nyeri.tekan. 

Derajat III : 

a. Nyeri berat  

b. Tidak dapat berjalan dengan baik 

c.  Pembengkan.nyata yang.muncul setelah injury. 

d.  Kontraksi statis rasanya nyeri dan dapat memunculkan “benjolan” di 

otot.  
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7. Patofiologi  

Low back pain sering. terjadi akibat biomekanik vertebra lumbal karena adanya 

perubahan pada titik berat badan dengan konpensasi pada perubahan tubuh dan juga 

akan menimbulkan rasa nyeri.  Keregangan (sprain) dan Ketegangan (Strain) tulang 

belakang merupakan suatu penyebab utama pada LBP (Levy & Wegman, 1997). 

Ligament pada tulang belakang adalah suatu penyebab utama terjadinya LBP (Levy & 

Wegman, 1995). Kolumna vertebralis bisa dianggap sebagai batang yang elastis dan 

tersusun dalam banyak unit (vertebrae) dan unit fleksibel (discus intervertebralis) yang 

mengikat satu dengan yang lainnya oleh komplekk sendi faset, Beberapa ligament dan 

otot paravertebralis. Konstruksi punggung yang unik dapat memungkinkan fleksibilitas 

yang tetap dan dapat memberikan perlindungan yang maksimal teradap sumsum tulang 

belakang. Lengkungan pada tulang belakang akan menyerap goncangan pada saat 

berlari atau saat melompat. Batang tubuh membantu menstabilkan tulang belakang. 

Pada otot-otot abdominal dan thorak sangat penting bagi aktivitas saat mengangkat 

beban. Jika tidak pernah dipakai maka akan melemahkan struktur pendukung. Masalah 

pada postur, Obesitas, masalah pada struktur dan peregangan yang berlebihan juga dapat 

menyebabkan nyeri punggung (Porth, 2011).  

Diskus intervertebralis akan mengalami terjadi perubahan pada sifat ketika usia 

seseorang mulai bertambah tua. Pada usia muda diskus terutama pada fibrokartilago 

dengan matriks gelatinus. Lansia akan menjadi fibrokartilago yang tidak teratur. 

Degenerasi diskus merupakan salah satu penyebab nyeri pada punggung yang biasanya 

terjadi. Pada daerah L4-4L5 dan L5-S1 yang menderita stres mekanis paling berat dan 

perubahan degenerasi yang terberat. Hernia Nucleus Pulposus (HNP) atau kerusakan 
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pada sendi faset yang dapat mengakibatkan penekanan pada akar saraf ketika keluar dari 

kranalis spinalis yang mengakibatkan nyeri yang mengakibatkan nyeri menjadi 

menyebar sepanjang saraf tersebut (Porth,2011).  

Penyebab LBP dapat dibagi menjadi penyebab pada diskogenik (sindroma 

spinal radikuler) dan non-diskogenik. Sindroma radikuler sering disebabkan karena 

salah satu hernia nucleus pulposus yang menekan saraf-saraf pada sekitar radiks. Diskus 

hernia biasanya dalam bentuk suatu protrusion atau prolapse dari nukleus pulposus dan 

kedunya menyebabkan kompresi pada radiks. Paling sering terjadi pada daerah lumbal 

dan juga servikal sangat jarang terjadi pada daerah torakal. Sampai pada decade ketiga, 

gel dari nucleus pulposus mengandung 90% air, dan akan menurun terus-menerus 

sampai pada decade ke empat menjadi kurang lebih 65%. Pada nutrisi dari annulus 

fibrosus bagian dalam difusi air dan molekul-molekul kecil yang dapat melintasi empat 

tepian vertebra. Hanya pada bagian luar anulus yang dapat menerima suplai darah dari 

ruang epidural. Pada trauma yang terjadi secara berulang-ulang sehingga menyebabkan 

robekan pada serat-serat annulus baik secara melingkar maupun radial. Ada beberapa 

robekan anular yang dapat menyebabkan pemisahan lempengan, sehingga 

menyebabkan berkurangnya nutrisi dan hidrasi nukleus.  Perpaduan robekan yang 

terjadi secara melingkar dan radial dapat menyebabkan iritasi atau kompresi pada akar 

saraf (Wheeler, 1995).  

Penyebab terjadinya LBP non-diskogenik adalah terdapat iritasi di serabut sensorik 

saraf perifer, Dapat membentuk nervus iskiadikus yang biasanya disebabkan oleh 

neoplasma, infeksi, proses toksik atau imunologis, yang mengiritasi nervus iskiadikus 
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dalam perjalanan pleksus lumbosakralis, daerah pelvik, sendi sakroilliaka sepanjnjang 

perjalanan menuju nervus iskiadikus (neuritis n iskiadikus) (Wheeler,1995).    

B. Anatomi tulang belakang  

Tulang.belakang terdiri dari beberapa ruas-ruas yang saling berhubungan 

dengan rangkaian tulang belakang (Kolumna vertebralis) adalah sebuah struktur lentur 

yang terbuat oleh sekelompok tulang yang disebut vertebra atau ruas tulang belakang. 

Pada setiap dua ruas tulang belakang diantaranya ada bantalan tulang rawan. Panjang 

rangkaian tulang belakang pada usia dewasa hampir mencapai 57-67 sentimeter. 

Keseluruhan ada 33 ruas tulang, 24 buah diantaranya adalah tulang yang terpisah dan 9 

rusa sisanya berkumpul dan membentuk 2 tulang. Tulang belakang terdiri atas bagian :  

 

Gambar 2.2 Anatomi tulang belakang (Putz, 2006) 
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Tulang belakang terbagi atas (Moore,2002) :  

a. Tulang belakang cervical: Memiliki 7 tulang yang terbentuk menjadi tulang kecil 

dengan spina atau processus spinosus (seperti sayap yang ada di bagian belakang 

tulang) yang kecuali pada tulang kedua dan tulang ketujuh, yang merupakan tulang 

pendukung pada bagaian leher. 

b. Tulang belakang thorac: Memiliki 12 tulang yang biasanya dikenal dengan tulang 

dorsal. Processus spinosus yang terhubung dengan tulang rusuk. Sering terjadi 

gerakan memutar pada tulang ini. 

c. Tulang belakang lumbal: Memiliki 5 tulang yang merupakan bagian  tegap dan 

sering menanggung beban yang berat dari pada tulang lainnya. Pada bagian ini gerakan 

fleksi 16 dan ekstensi tubuh sehingga beberapa gerakan mengalami rotasi dengan 

derajat yang kecil.  

d. Tulang Sakrum :  Memiliki 5 tulang yang tulang tidak memiliki celah dan saling 

bergabung (diskus intervertebralis) satu dengan yang lain. Yang menghubungkan 

antara tulang ini dengan punggung dan pangggul.  

e. Tulang Coccyx : Memiliki 4 tulang yang telah digabungkan tanpa celah antara 1 

dengan yang lain. Tulang coccyx dan sacrum digabungankan menjadi satu untuk 

membentuk tulang yang sangat kuat.   

Columna vertebralis memiliki gerak yang berbeda-beda sesuai dengan daerah 

columna vertebralis dan sifat individual. Pada columna vertebralis dapat dilakukan 

gerakan fleksi, ekstensi, lateral fleksi dan rotasi. Gerakan bebas pada bagian tulang 
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belakang dihasilkan oleh kelenturan diskus intervertebralis dan pemampatan. Diskus 

intervertebralis sebagai bantalan yang berfungsi untuk melindungi jalinan tulang belakang. 

Pada bagian luar bantalan terdiri dari annalus fibrosus yang terdiri dari tulang rawan dan 

mengelilingi nucleus pulposus dan terbentuk seperti jeli yang mengandung banyak air. 

Bantalan ini yang dapat memungkinkan terjadinya gerakan pada tulang belakang yang 

sebagai tahanan apabila terjadi tekanan pada tulang belakang seperti pada keadaan 

melompat. Apabila terjadi tekanan pada tulang belakang seperti yang menimbulkan 

kesakitan pada punggung bawah dan kaki. Struktur pada tulang belakang harus 

diperhatikan dengan baik agar tidak terjadi kerusakan yang bisa menyebabkan cedera 

(Moore, 2002).  

C. Pemeriksaan low back pain 

Pemeriksaan spesifik untuk Low back pain terdiri dari :  

1. Palpasi  

Palpasi biasanya dilakukan secara halus dan diraba lebih dulu di daerah yang 

nyerinya terasa lebih ringan. Apakah ada nyeri tekan pada tulang belakang atau spasme 

pada otot erector spine (Harsono, 2007).  

2. Laseque test (straigt leg raising test)  

Tes biasanya dilakukan bertujuan untuk meregangkan saraf sciatic di L4-L5 atau 

L5-S1(Gross,2009). Tes ini biasanya dilakukan dengan cara pasif, pasien tidur terlentang 

dengan tungkai lurus, hip medial rotasi dan adduksi, lutut ekstensi, lalu terapis mulai 

memfleksikan  tungkai antara 35°-70° sampai pasien mengeluhkan nyeri atau kaku pada  

bagian posterior paha (Magee,2006).Hasil positif yang terjadi jika timbul nyeri pada 
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sepanjang perjalanan saraf ischiadikus, namun jika low back pain miogenik akan ditemui 

hasil negative dikarenakan tidak ada keterlibatan radik vertebrae (Tjokorda, 2009).   

 
Gambar 2.3 Laseque test (Sumber: Radwan, 2013)  

 

 

3. Tes Valsava  

Tes ini mempengaruhi naiknya tekanan intratekal sehingga tmenjadi nyeri radikuler. 

Terapis meminta pasien untuk mengejan dan menahan napas lalu akan dinilai apakah 

terdapat nyeri atau tidak (Izzah Baridah, 2013). 

4. Tes Patrik positif Jika tungkai lutut di fleksikan dan pasien merasakan nyeri pada daerah 

panggul.  

Tes Kontra-Patrick 

Pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan untuk membangkitkan nyeri pada daerah 

sacroilliaca. Dengan tujuan untuk dapat menentukan lokasi patologi dengan cara 

memfleksikan tuungkai yang sakit pada sisi luar, Kemudian mellakukan endorotasi dan 

juga aduksi. Apabila nyeri yang di garis sendi sacroilliaca maka hasilnya positif (Izza 

Baridah, 2013).  
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5. Bragard Test 

Cara untuk melakukan tes ini sama dengan tes laseque hanya saja pada saat 

mengangkat tungkai disertai dengan dosri fleksi kaki dan hasilnya sama hal dengan 

laseque, namun apabila pada low back pain myogenic maka akan ditemui hasil negatif 

dikarenakan tidak ada keterlibatan radik vertebrae (Tjokorda, 2009).  

 
Gambar 2.4 Bragard test (Sumber : Tjokorda, 2009)  

 

6. Patrick test (lesi coxae) Dan contra Patrick test (lesi sakroiliaca) 

Tes ini dilakukan dengan cara menggerakan pasien kearah flexi-abduksi-ekstensi sendi 

panggul. Hasil akan positif apabila terjadi gerakan diluar kamauan pasien, dan sering 

disertai dengan rasa nyeri. Positif jika penyakit, negatif pada ischialgia.  
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Gambar 2.5 Patrick test (Sumber: Utami, 2012) 

7.  Tes Nyeri 

Gerakan sama pada tes SLR tetapi di tambahi dengan gerakan fleksi kepala secara aktif 

dan biasanya akan dilakukan pada 40-60 derajat. Hasil akan positif jika nyeri dirasakan 

sepanjang distribusi n. Ischiadicus. Pemeriksaan yang telah dilakukan pada kedua tungkai 

memperoleh hasil negatif (Kusumaningrum, 2014). 

 

D. Nyeri 

1. Definisi Nyeri  

Pada tahun 1999 nyeri suda dikenal sbagai tanda vital ke 5 (fifth vital sign). Milton 

menjelaskan “Pain is perfect misterie, the worst of evil. And excessive, overture all 

patience”. Sehingga menjadi suatu kewajaran bahwa manusia mulai awal telah berupaya 

agar bisa memahami tentang rasa nyeri yang dialami dan mencoba untuk mengatasinya 

(Jamison & Edwars, 2012).  

Menurut IASP (Association For The Study Of Pain) Nyeri Merupakan salah satu 

pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan akibat dari kerusakan 

tersebut (Ama, 2013). Nyeri adalah Salah satu pengalaman sensorik yang tidak 

menyenangkan dan berkaitan dengan kerusakan jaringan actual dan berpotensi tidak 

menyenangkan yang terlokalisasi di salah satu bagian tubuh atau bahkan bisa juga disebut 

pada istilah distruktif dimana jaringan terasa seperti sedang ditusuk-tusuk, panas terbakar, 

melilit, seperti emosi, perasaan takut dan mual (Petter, 2012).  

 Berdasarkan Dari define-definisi yang terdapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

nyeri adalah salah satu pengalaman sensorik yang tidak menyenangkan dan menyakitkan 
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bagi tubuh untuk respon karena dengan adanya kerusakan atau trauma jaringan maupun 

gejala psikologis dapat diungkapkan secara subjektif oleh individu yang mengalaminya.  

2.  Sifat Nyeri  

sifat subjektif dan sangat bersifat individual, ada 4 atribut yang pasti untuk 

pengalaman nyeri, seperti: nyeri yang bersifat individual, tidak menyenangkan dan 

merupakan suatu kekuatan yang mendonasi, bersifat tidak kekesuduhan (Andarmano, 

2013).   

3. Teori-teori nyeri 

Reaksi fisik yang terjadi pada seseorang terhadap rasa nyeri yang terdiri dari dari 

perubahan neurologis yang spesifik dan bisa diperkirakan. Reaksi pada pasien terhadap 

nyeri yang dibentuk dari faktor yang saling berinteraksi mencakup Usia, social budaya, 

status emosional, pengalaman nyeri pada masa lalu, sumber nyeri dan dasar pengetahuan 

pasien. Kemampuan saat mentoleransi nyeri bisa menurun dengan dengan pengulangan 

nyeri, kelemahan, marah, cemas dan gangguan tidur (Le Mone & Burke, 2008).    

Adapun Faktor- faktor yang dapat mempengaruhi nyeri antara lain:  

 

1. Pengalaman dimasa lalu  

Individu ini mungkin lebih sedikit mentoleransi nyeri Akibatnya, penderita 

ingin rasa nyeri yang dialaminya segera berkurang sebelum rasa nyerinya semakin 

bertambah parah. Oleh karena itu, jika semakin sering seseorang mengalami rasa 

nyeri maka yang ditakuti adalah peristiwa yang diakibatkan oleh nyeri tersebut 

(Potter & perry, 2005).   
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2. Kecemasan 

Secara.klinik, Pasien yang mengalami kecemasan bisa menyebabkan kadar 

serotin menjadi menurun. Serotin adala neurotransmitter yang mempunyai andil 

dalam momudolasi nyeri terhadap susunan saraf pusat. Sehingga bisa menyebabkan 

sensasi nyeri menjadi meningkat (Le Mone & Burke, 2008). Lansia yang mengalami 

tingkat kecemasan juga dapat mempengaruhi gangguan dalam tidurnya dan juga 

dapat berpengaruh konsentrasi dan kesiagaan, dan dapat meningkatkan resio pada 

kesehatan, dan juga dapat merusak fungsi system imun. Lansia yang mengalami 

kekurangan tidur dapat memberikan pengaruh pada kemampuan fisik, kemampuan 

kognitif dan kualitas hidup (Elis dan okatiranti, 2015).  

3. Umur  

Lansia pada umumnya sering menganggap kalau nyeri adalah salah satu 

komponen yang terdiri dari proses penuaan dan juga sering diabaikan atau jarang 

ditangani oleh tenaga kesehatan. Cara nyeri bereaksi pada lansia berbeda dengan cara 

ke orang yang lebih muda. Lansia sering beranggapan bahwa nyeri akan berkurang 

jika adanya akibat dari perubahan pada patologis yang berkaitan dengan penyakit 

yang dialami (nyeri punggung bawah), Akan tetapi pada individu lansia yang sehat 

pemikirannya berbeda (Le Mone & Burke, 2008).    

4. Jenis kelamin 

Dalam beberapa penyakit tertentu ternyata ada hubungan yang erat dengan 

jenis kelamin dan sifat tertentu. Pada beberapa kebudayaan menyebutkan baha pada 

anak laki-laki harus memberanikan dri dan tidak boleh menangis dalam situasi yang 

sama. Nyeri yang ditoleransi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor bikimia dan 
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merupakan salah satu hal yang unik dalam setuap individu dengan tidak 

memperhatikan pada jenis kelamin. 

5. Kelemahan  

Keletihan atau kelemahan yang dapat membuat nyeri semakin meningkat. 

Rasa Lelah yang menyebabkan adanya sensasi nyeri menjadi semakin intensif dan 

menurunkan kemampuan koping (Fatmawati, 2011).  

 

4.  Klasifikasi Nyeri 

Secara umum nyeri dapat diklasifikasikan menjadi 2 macam yaitu nyeri akut dan 

nyeri kronis. Diklasifikasikan berdasarkan waktu atau durasi terjadinya nyeri.  

1. Nyeri akut  

Nyeri akut adalah nyeri yang berlangsung dalam beberapa detik dan berkurang dari 

6 bulan biasanya secara tiba-tiba dan pada umumnya sangat berkaitan dengan cidera 

fisik. Nyeri akut biasanya menurun sejalan dengan terjadinya proses penyembuhan 

dan apabila kerusakan tidak lama berarti tidak ada penyakit sistemik (Meliala & 

Suryamiharja, 2007).  

2. Nyeri Kronik 

Nyeri kronik merupakan nyeri yang terjadi kurang lebih 6 bulan. Nyeri ini dapat 

menyebabkan supresi terjadi pada fungsi system imun dan dapat miningkatkan 

tumbuhnya tumor, ketidakmampuan dan depresi. Nyeri ini dapat berlangsung pada 

luar waktu saat penyembuhan yang telah diperkirakan sehingga sering tidak dapat 

diikaitkan dengan penyebab pada cidera fisik. Nyeri kronis juga tidak memiliki awitan 

yang dapat ditetapkan dengan tepat sehingga sering sulit untuk disembuhkan, biasanya 
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nyeri ini kurang memberikan respon pada pengobatan yang telah diarahkan pada 

penyebabnya (Guyton & Hall, 2008).  

5. Pengukuran intensitas nyeri  

Pada pengukuran nyeri ini dapat diukur menggunakan Numerical Rating Scale 

(NRS). Skalaa yang digunakan sudah tervalidasi. Ringan atau beratnya rasa nyeri atau 

sakit dapat terukur dengan mengobyektifkan pendapat subyektif nheri. Skala numeric 

mulai dari 0 sampai 10, Dimana nol (0) merupakan keadaan dimana tanpa atau bebas dari 

nyeri. Sedangkan sepuluh (10) merupakan salah satu nyeri yang dirasakan paling hebat 

(Suryono & Edi, 2008).     

 

 

Gambar 2.6 Skala Numeric Rating Scale (Suryono & Edi, 2008) 

 

Keterangan: 

0  : Tidak Nyeri  

1-2  : Nyeri Ringan 

3-5  : Nyeri Sedang  

6-7 : Nyeri Berat  

8-10  : Nyeri Yang Tidak Tertahankan (Judha, 2012). 
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E. Kualitas tidur 

1. Definisi 

Tidur merupakan salah satu kebutuhan manusia yang bersifat fisiologis, Tidur 

adalah suatu keadaan dimana tubuh menjadi tidak sadar dan tidak dapat bereaksi pada 

lingkungan sekitar. Pada saat tertidur seseorang bisa dibangunkan kembali dengan 

rangsangan dan indra yang cukup (Asmadi, 2008). Tidur berasal dari bahsa latin yaitu 

somnus berdasarkan yang artinya pemulihan, Keadaan fisiologis adalah istirahat untuk 

tubuh dan pikiran (Erfandi, 2008).     Jika seseorang dapat menutup mata dan tidak 

merespon pada lingkungan sekitar dan kemudian akan diakhiri dengan kesadaran mulai 

kembali pada kondisi sekitar (Mukholid, 2007).   

Kualitas tidur merupakan keadaan dimana seseorang itu dapat mudah untuk memulai 

tidur dan dapat mempertahankan pola tidurnya, Kualitas tidur juga dapat digambarkan 

dengan waktu lama dimana seseorang itu tertidur, dan keluhan yang dirasakan saat tertidur 

ataupun saat terbangun. Kebutuhan tidur yang cukup biasanya ditentukan oleh jumlah 

faktor dalam jam tidur (kualitas tidur) dan juga pada faktor kedalaman tidur (kualitas 

tidur).  

 Adapun faktor yang dapat mempengaruhi kualitas tidur dan kuantitas tidur yaitu 

Faktor psikologis, Faktor fisiologis, gaya hidup dan lingkungan. Faktor fisiologis 

berdampak pada aktivitas sehari-hari yang menurun, menurunya daya tahan tubuh, rasa 

lemah, lelah dan tanda vital yang tidak stabil, sedangkan dari faktor psikologis yang 

berdampak depresi, cemas dan sulit untuk berkonsentrasi (Potter & Perry, 2005).    
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2. Tahapan / Fase Tidur 

Pada Tahapan tidur dapat dibagi menjadi 2 fase yaitu adanya pergerakan pada mata 

yang cepat atau Rapid Eye Movement (REM) dan pergerakan ppada mata yang tidak cepat 

atau Non Rapid Eye Movement (NREM). Biasanya tidur dapat diawali dengan fase NREM 

yang dapat terdiri dari empat stadium, yaitu tidur stadium 1, tidur stadium 2, tidur stadium 

3 dan tidur stadium 4, kemudian diikuti oleh fase REM (Patlak, 20050. Fase REM dan 

NREM terjadi secara bergantian pada 4 sampai 6 siklus dalam semalam (Potter & Perry, 

2005).  

a. Tahap I 

Pada stadium 1, seseorang dalam tahap ini biasanya mengalami tidur dalam porsi yang 

dangkal dan dapat terbangun dengan mudah karena adanya suara dan gangguan 

lainnya. Pada tahap tidur pertama, mata bergerak secara perlahan dan aktivitas pada 

otot menjadi lambat (Patlak, 2005).   

b. Tahap II  

Pada tahap ini sering berlangsung mulai dari 10 sampai 25 menit. Denyut jantung 

menjadi lambat dan suhu tubuh mulai turun (Smith & Segal, 2010). Tahap ini 

didapatkan adanya gerakan pada bola mata (Patlak, 2005).   

 

c. Tahap III  

Pada tahap ini lebih dalam dibandingkan dengan tahap sebelumnya (Ganong, 1998). 

Tahap ini individu menjadi sulit untuk dibangunkan dan dan akan terbangun. Tetapi 

tidak segera menyesuaikan diri dan sering merasa bingung dalam beberapa menit  

(Smith & Segal, 2010).    
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d. Tahap IV  

Tahap ini merupakan tahap dimana tidur yang paling dalam. Gelombang otak menjadi 

lambat. Aliran darah dapat diarahkan jauh dari otak dan menuju otot agar dapat 

memulihkan energy pada fisik (Smith & Segal, 2010). 

3. Fisiologi tidur  

Pada setiap makhluk mempunyai kehidupan yang sesuai dengan rotasi bola dunia 

yang biasanya dikenal dengan nama iirama srikadian. Irama sirkadian yang bersiklus 24 

jam diantaranya diperlihatkan oleh menyingsing dan terbenamnya matahari, layu dan 

segarnya tanam-tanaman pada malam dan pada siang hari, waspada manusia dan binatang 

di siang hari dantidurnya pada malam hari (Harsono, 2007).  

Fisiologi tidur merupakan salah satu pengaturan kegiatan yang dapat melibatkan 

mekanisme serebral. Seseorang yang dapat tidur karena aktifnya system retikularis, adalah 

sistem untuk mengatur semua kegiatan dalam susunan saraf pusat yang termasuk pada 

peraturan kewaspadaan dan tidur. Keadaan tidur dapat menyebabkan timbulnya 2 macam 

efek fisiologis paling utama, yaitu dalam sistem saraf dan efek di fungsional tubuh lainnya. 

Tidur juga dapat memulihkan tingkat aktivitas yang normal dan dalam keseimbangan yang 

normal diantaranya berbagai macam sistem saraf pusat. Seseorang dapat menggunakan 

secara berlebihan pada beberapa area otak selama siaga maka dengan mudah dapat 

menggangu keseimbangan pada system saraf yang tersisa, sehingga dapat menjadi 

kelambanan pikiran, mudah tersinggung, aktivitas perilaku yang abnormal atau menjadi 

psikopit ketika sudah dalam keadaan yang dipaksaakan.    

Sistem untuk mengatur siklus atau perubahan dalam tidur adalah Reticular 

Activating System (RAS) dan Bulbar Synchronizing Regional (BSR) yang terletak dalam 
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batang otak (Potter & Perry, 2005). RAS merupakan system untuk mengatur semua 

tingkatan dalam kegiatan susunan saraf pusat termasuk kewaspadaan dan tidur. RAS 

terletak pada mesenfalon dan bagian atas pons. Selain ini RAS juga dapat memberi 

rangsangan pada visual, nyeri, penengaran dan peradaban juga dapat menerima stimulasi 

dari rangsangan emosi dan proses dalam berpikir. Pada keadaan yang sadar, Neuron RAS 

akan mulai melepaskan katekolamin seperti norepiner. Sama juga saat keadaan tidur. Yang 

disebabkan karena adanya pelepasan serum serotonin dari sel yng khusus berada paa pons 

dan daerah batang otak tengah yaitu BSR (Potter & Perry, 2005).   

4.  Faktor-faktor yang mempengaruhi tidur 

Pemenuhan kebutuhan saat tidur bagi setiap orang sangat berbeda-beda, Seseorang 

yang dapat tertidur maupun tidak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu diantaranya 

adalah (Asmadi, 2008).  

1. Status kesehatan 

Kondisi dimana seseorang merasa sehat dan memungkinkan tubuhnya untuk 

dapat tertidur dengan nyenyak, sedangkan untuk seseorang yang mempunyai kondisi 

kurang sehat (sakit) dan nyeri, maka kualitas tidurnya akan tidak nyenyak (Asmandi, 

2008).   

2. Lingkungan  

Lingkungan bersih yaitu bersuhu dingin, suasana yang tenang, dan penerangan 

yang sedikit terang akan membuat seseorang akan dapat tertidur nyenyak, meskipun 

sebaliknya jika lingkungan sekitar kotor, bersuhu panas, suasana ramai, dan 

penerangan yang terang, akan mengakibatkan pengaruh pada kualitas tidurnya 

(Asmadi, 2008) 
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3. Stres psikologi  

Stres psikologi yaitu akan mengalami cemas dan depresi yang akan 

menyebabkan gangguan pada frekuensi tidur. Hal ini karena kondisi yang cemas akan 

meninngkatkan norepineprin darah melalui system saraf simpatis. Zat ini akan dapat 

mengurangi tahap IV NREM dan REM (Asmadi, 2008) 

4. Gaya hidup 

Kelelahan yang akan dirasakan seseorang juga dapat mempengaruhi kualitas 

tidur seseorang. Seseorang dapat tidur dengan nyenyak dengan kelelahan tingkat 

menengah. Sedangkan pada saat kelelahan yang lebih akan menyebabkan periode tidur 

REM lebih pendek (Asmadi, 2008). 

 

5. Pengukuran Kualitas tidur 

Pengukuran kualitas tidur yaitu untuk mengetahui karakteristik pada responden 

serta kualitas tidurnya yang menggunakan formulir berdasarkan karakterisitik yang 

ditentukan oleh peneliti menggunakan kuesioner Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) 

(Amalia Safitrie & M. Hasib Ardani, 2013). Berdasarkan data karakteristik responden 

yang meliputi jenis kelamin, tingkat pendidikan, umur, status pernikahan, umur anak 

terakhir, masa kerja, jumlah anak, kebiasaan mengkonsumsi rokok, kebiasaan 

mengkonsumsi kopi, kebiasaan mengkonsumsi obat tidur. 

Kualitas tidur selama sebulan terakhir dapat diukur menggunakan kuesioner PSQI 

yang terdiri berdasarkan 10 item pertanyaan. PSQI yaitu mengukur pada tujuh komponen 

dari kualitas tidur merupakan kualitas tidur subyektif, latensi tidur, durasi tidur, efisiensi 

tidur, gangguan tidur, penggunaan obat tidur serta disfungsi pada siang saat hari. Nilai 
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yang terdapat dari setiap pertanyaan adalah 0 sampai 3. Nilai dari 7 komponen PSQI 

tersebut kemudian dijumlahkan sehingga akan mendapatkan nilai antara 0-21, dengan nilai 

>5 mengindikasikan kualitas tidur yang buruk (Buysee et all, 1989). Kuesioner PSQI 

sudah diterjemahkan dalam bahasa indonesia serta telah diuji validitas realibilitasnya 

dengan hasil Alpha Cronbachs 0,753 (Maulida, 2011)). Kualitas tidur di identifikasikan 

dengan menggunakan kuesioner The Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) yang telah 

terdiri dari 9 item pertanyaan yang masuk dalam 7 komponen tersebut dengan skor 0-3 

pada tiap komponen. 

Tabel. 2.1 The Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) 

1. Jam berapa biasanya anda mulai tidur malam? 

2. Berapa lama anda biasanya baru bisa tertidur tiap malam? 

3. Jam berapa anda biasanya bangun pagi? 

4. Berapa lama anda tidur di malam hari? 

5. Seberapa sering masalah-

masalah dibawah ini yang 

mengganggu tidur anda 

Tidak 

pernah  

1x 

seminggu 

2x 

seminggu 

3x 

seminggu 

a). 
Tidak mampu tertidur 

selama 30 menit sejak 

    

b). Terbangun ditengah malam 

atau terlalu dini 

    

c). Terbangun untuk ke kamar 

mandi  

    

d). Tidak mampu bernafas 

dengan leluasa 

    

e). Batuk atau mengorok     

f). Kedinginan dimalam hari     

g). Kepanasan dimalam hari     
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h). Mimpi buruk     

i). Terasa nyeri     

j). Alasan lain     

6 Seberapa sering anda 

menggunakan obat tidur 

    

7 Seberapa sering anda 

mengantuk ketika 

melakukan aktivitas disiang 

hari 

    

  Tidak 

antusias 

Kecil  Sedang  Besar  

8. Seberaba besar antusias anda 

ingin menyelesaikan 

masalah yang ingin anda 

hadapi 

    

  Sangat 

baik 

baik Kurang Sangat 

kurang 

9. Pertanyaan preintervensi: 

bagaimana kualitas tidur 

anda selama sebulan lalu 

    

 Pertanyaan postintervensi: 

bagaimana kualitas tidur 

anda selama seminggu lalu 

    

 

Komponen pada nomor 4 menilai tentang efisiensi tidur yang berdasarkan hasil dari 

penjumlahan dan pembagaian antara nilai yang diperoleh dari skor item pada pertanyaan 

nomor 1, 3 dan 4.
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