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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Lanjut Usia

1. Definisi Lanjut Usia

Menua merupakan suatu proses menurunnya kemampuan jaringan secara

perlahan-lahan dalam memperbaiki dan mempertahankan struktur fungsional

tubuh yang normal sehingga tidak mampu bertahan terhadap luka dan

memperbaiki jaringan yang rusak (Damodjo dan Budhi, 2015). Manusia akan

mengalami hilangnya daya tahan terhadap infeksi secara progresif sehingga

mudah terserang penyakit yang bersifat degeneratif seperti stroke, kanker,

osteoarthritis dan sebagainya (Darmodjo dan Budhi, 2015).

Penurunan kemampuan fungsi tubuh merupakan salah satu tanda dari

tahap lanjutan dalam proses kehidupan pada lansia yang bersifat alamiah atau

fisiologis (Novita, 2015). Pada lansia penurunan fisiologi yang sering terjadi

diantaranya penurunan pada sistem musculoskeletal tulang, otot dan sendi

yang mengakibatkan perubahan penampilan, kelemahan dan lambatnya

pergerakan (Novita, 2015).

2. Klasifikasi Lanjut Usia

World Health Organization (2015) menggolongkan batasan lanjut usia

menjadi 4 kriteria, diantaranya :

a. Usia 45-59 tahun : middle age (usia pertengahan).

b. Usia 60-74 tahun : elderly (lanjut usia).

c. Usia 75-90 tahun : old (lanjut usia tua).
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d. Usia >90 tahun : very old (usia sangat tua).
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3. Teori-Teori Proses Menua Pada Lansia

Padila (2013) menyebutkan, ada beberapa teori tentang proses penuaan,

yaitu :

a. Teori Radikal Bebas

Radikal bebas diartikan sebagai hubungan antara kerusakan sistem

DNA, silang kolagen dan pigmen penuaan. Contoh dari teori ini yaitu

kemunduran fisik, penurunan fungsi fisiologis dan kulit yang semakin

keriput (Ayu, 2018).

b. Teori Immunologi

Di dalam proses penurunan metabolisme, ada zat tertentu yang tidak

mampu diterima tubuh dan membuat fungsi imunitas menjadi tidak efektif

untuk mempertahankan diri, responsibility, serta regulasi sehingga kondisi

tubuh lemah dan rentan terkena penyakit (Nur, 2018).

c. Teori Genetik

Teori ini menyatakan bahwa proses penuaan terjadi sebagai akibat

dari perubahan biokimia yang diprogram oleh DNA. Setiap sel suatu saat

akan mengalami mutasi yang memunculkan berbagai penyakit degeneratif

(Ayu, 2018).

d. Teori Aktivitas

Teori ini menyatakan bahwa keberhasilan proses penuaan tergantung

dari kehidupan yang dijalani sesungguhnya sehingga seseorang mampu

mempertahankan suatu aktifitas dalam jangka waktu yang lama. Kualitas

aktivitas tersebut lebih penting daripada kuantitas aktivitas yang dilakukan

(Nur, 2018).
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4. Tugas Perkembangan Lansia

Perubahan fisik pada lansia akan tetap terjadi seiring bertambahnya usia.

Perubahan setiap individu berbeda-beda berdasarkan rentang waktu tertentu,

bersamaan dengan proses fisiologis dalam tubuh (Nur, 2018). Perubahan ini

terjadi secara alamiah sehingga tidak terkait dengan penyakit. Adanya

penyakit dapat mengganggu sistem regulasi fisik yang menimbulkan

perubahan pada waktu dan berdampak terhadap kegiatan sehari-hari (Nur,

2018).

Tugas perkembangan lanjut usia dalam mempertahankan kelangsungan

hidup meliputi adaptasi terhadap kekuatan fisik dan penurunan kesehatan,

adaptasi terhadap kehidupan nyata, mempertahankan keharmonisan dengan

anak yang telah dewasa, dan cara untuk terus menjaga kualitas hidup (Potter

dan Perry, 2005 dalam Nur, 2018).

5. Perubahan Fisik pada Lansia

Fatimah (2010) menyatakan, perubahan fisik yang terjadi pada lansia

terbagi menjadi dua, yaitu penuaan intrinsik (faktor penuaan dari dalam) dan

penuaan ekstrinsik (faktor penuaan dari luar). Pada penuaan intrinsik

mengacu pada perubahan yang terjadi sebagai akibat dari proses penuaan

pada umumnya yang terprogram oleh genetik dan bersifat menyeluruh dalam

spesies yang bersangkutan. Penuaan ekstrinsik adalah penuaan yang

diakibatkan oleh pengaruh dari luar tubuh seperti penyakit, sinar matahari dan

polusi. Adapun yang termasuk perubahan fisik yang tersering yaitu

perubahan sistem musculoskeletal. Pada perubahan tersebut sering dijumpai

adanya proses kehilangan massa tulang, menipisnya kandungan kalsium serta

perlambatan remodelling pada tulang. Massa tulang akan mencapai puncak
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pada pertengahan usia 20-30 tahun. Wanita mengalami percepatan penurunan

massa tulang pasca menopouse. Proses penurunan massa otot dan tulang

dipengaruhi oleh faktor usia dan disuse (Wilk,2009).

B. Low Back Pain

1. Definisi

Low back pain (LBP) didefinisikan sebagai rasa nyeri, stiffness

(ketegangan otot) yang terlokalisasi di bawah batas costae terakhir sampai

dengan bawah lipatan gluteal dengan ataupun tanpa nyeri menjalar pada kaki

(Balague,2012). LBP adalah nyeri pada area punggung bagian bawah yang

disebabkan oleh berbagai macam faktor diantaranya karena faktor usia, faktor

kehamilan, faktor indeks massa tubuh, dan juga aktifitas yang salah atau

kurang baik (Lederman,2010).

2. Klasifikasi

Balague (2012) menyatakan, klasifikasi LBP berdasarkan durasi gejala

dibagi menjadi tiga, yaitu:

a. Akut, yakni gejala LBP dirasakan kurang dari 6 minggu.

b.Sub Akut, yakni gejala LBP dirasakan kurang lebih 6-12 minggu.

c. Kronis, yakni gejala LBP dirasakan lebih dari 12 minggu.

Fitria (2017) mengklasifikasikan berdasarkan patofisiologi, LBP terbagi

menjadi 2 yaitu LBP spesifik dan LBP non-spesifik. LBP spesifik berupa

gejala yang disebabkan oleh mekanisme patologi yang spesifik, seperti hernia

nucleus pulposus (HNP), osteoporosis, rheumatoid arthritis, fraktur, infeksi

dan tumor, sedangkan LBP non-spesifik berupa gejala tanpa sebab yang pasti,

diagnosisnya berdasarkan eksklusi dari patologi spesifik. Kata ”non” spesifik

mengidentifikasi bahwa tidak ada struktur yang jelas sebagai penyebab nyeri.
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Diagnosis dari LBP non-spesifik diantara adalah back strain, back sprain,

lumbago, mechanical LBP, myofacial syndromes dan muscle spasm (Fitria,

2017).

3. Etiologi

Setiasih (2012) menyatakan, penyebab LBP non-spesifik antara lain :

a. Ketegangan otot

Ketegangan otot dapat disebabkan oleh sikap berulang-ulang pada

posisi yang sama sehingga otot akan mengalami pemendekan dan akhirnya

menimbulkan nyeri. Nyeri juga dapat disebabkan oleh peregangan otot

yang berlebihan pada perlekatan otot terhadap tulang.

b. Spasme otot

Spasme otot disebabkan oleh gerakan tiba-tiba dimana jaringan otot

sebelumnya dalam kondisi yang tegang atau kurang pemanasan. Spasme

ini memiliki gejala khas karena adanya kontraksi disertai rasa nyeri yang

hebat pada otot. Setiap gerakan yang dilakukan dapat menambah rasa nyeri

dan kontraksi hingga ketidakmampuan bergerak.

c. Defisiensi otot

Defisiensi otot terjadi karena gerakan pada tubuh yang kurang sebagai

akibat dari imobilisasi maupun tirah baring.

d. Otot hipersensitif

Hipersensitivitas otot akan menciptakan titik lokasi kecil (trigger point)

yang apabila dirangsang akan menimbulkan rasa nyeri di daerah tertentu.

4. Faktor Resiko

Faktor risiko terjadinya low back pain dapat dibedakan menjadi tiga

faktor, antara lain yaitu :
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a. Faktor individu

1) Usia

Keluhan muskuloskeletal seperti LBP pada umumnya mulai di

rasakan pada usia kerja, yakni 25-65 tahun. Seiring meningkatnya usia

akan terjadi degenerasi pada tulang dan hal tersebut terjadi pada saat

seseorang berusia 30 tahun yang akan menyebabkan stabilitas pada

tulang dan otot menjadi berkurang (Pratiwi,2009). Prevalensi LBP akan

terus meningkat hingga mencapai puncak di antara usia 35-55 tahun dan

semakin besar seiring berambahnya usia apabila terjadi kelainan pada

discus intervertebralis di usia tua (WHO, 2013 dalam Lahastri, 2014).

2) Jenis kelamin

Andini (2015) menyebutkan, 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.

Suharto (2005) menyatakan, 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, selain itu faktor

kehamilan juga menjadi faktor risiko terkena LBP.

3) Indeks massa tubuh

Purnamasari (2010) menyatakan, seseorang yang overweight lebih

berisiko 5 kali menderita LBP dibanding dengan orang yang memiliki
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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).

4) Aktivitas Fisik

Sikap tubuh yang salah merupakan penyebab LBP yang sering

tidak disadari oleh penderitanya, terutama yang telah menjadi kebiasaan

pada posisi duduk, tidur, berdiri naupun mengangkat beban berat,

misalnya seorang pelajar yang terbiasa menulis pada posisi punggung

yang bungkuk atau posisi tidur yang salah dan tidur di kasur busa yang

tidak menopang tulang belakang (Riana,2017). Posisi yang salah

selanjutnya ketika mengangkat beban dengan berdiri lalu langsung

membungkuk mengambil beban. Beberapa aktivitas berat seperti berdiri

dengan durasi lebih dari 1 jam/hari, duduk dengan sikap yang sama

lebih dari 2 jam/hari juga dapat meningkatkan resiko seseorang terkena

LBP (Riana, 2017).

5) Masa kerja

Masa kerja ialah jangka waktu seseorang telah bekerja pada suatu

tempat, dimana semakin lama masa bekerja atau semakin lama

seseorang terpajan faktor risiko maka semakin besar pula risiko terkena

LBP dikarenakan nyeri punggung dapat menjadi penyakit kronis yang

membutuhkan waktu lama untuk berkembang dan menimbulkan

manifestasi klinis (Andini 2015).
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Pekerja yang paling banyak mengalami keluhan LBP adalah pekerja

yang memiliki masa kerja >10 tahun dibandingkan dengan seseorang

dengan masa kerja <5 tahun ataupun 5-10 tahun (Umami,2013).

b. Faktor pekerjaan :

1) Posisi tubuh

Bekerja dengan posisi yang salah dapat meningkatkan jumlah energi

yang dibutuhkan dalam bekerja. Posisi tubuh yang tidak sesuai pada saat

melakukan pekerjaan dapat menyebabkan kondisi dimana transfer energi

dari otot kerangka tidak efisien sehingga mudah menimbulkan kelelahan.

Gerakan pada posisi yang salah yakni gerakan mengulang atau gerakan

dalam waktu yang lama seperti berputar, menggapai sesuatu, jongkok,

memiringkan tubuh, berlutut, atau memegang benda dalam posisi statis.

Posisi seperti ini melibatkan beberapa area tubuh seperti lutut, punggung

dan bahu yang merupakan daerah tersering mengalami cedera (Andini,

2015).

2) Durasi Duduk

Riana (2017) menyatakan, 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 kekakuan. Sekitar 60% pekerja mengeluh
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mengalami nyeri punggung bawah akibat kurang bergerak dan posisi

duduk yang tidak berubah-ubah dalam waktu lama. Straker (2009)

dalam Lahastri (2014) menemukan bekerja dengan kegiatan yang lebih

aktif dapat mengurangi angka morbiditas, salah satunya menurunkan

kejadian nyeri punggung bawah.

3) Durasi 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 perhari. Postur

janggal yang dipertahankan lebih dari 10 detik meningkatkan faktor.

Risiko fisiologis yang sering dihubungkan dengan gerakan

berulang-ulang yaitu kelelahan otot. Kelelahan otot akan terjadi saat

adanya kontraksi dimana otot memerlukan oksigen, jika gerakan

kontraksi yang berulang-ulang hingga oksigen belum mencapai jaringan

maka akan terjadi kelelahan otot yang menimbulkan nyeri (Riana,2017).

c. Faktor Lingkungan Fisik :

1) Getaran

Getaran adalah faktor resiko signifikan menimbulkan LBP. Andini

(2015) menjelaskan bahwa potensi dari getaran yang dapat

menimbulkan LBP adalah ketika seseorang yang menghabiskan banyak

waktu berada di tempat yang memiliki hazard getaran. Getaran juga

dapat menyebabkan peningkatan kontraksi otot sehingga pasokan darah

menjadi tidak lancar dan penimbunan asam laktat yang akhirnya

menimbulkan rasa nyeri.
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5. Patofisiologi

Low back pain (LBP) merupakan manifestasi klinis yang dialami oleh

jaringan pada punggung. Kejadian LBP sangat erat kaitannya dengan

faktor usia, terutama yang telah memasuki tahap usia lanjut. Penurunan

degeneratif pada massa tulang secara progresif terjadi sesuai dengan

proses penuaan, beberapa diantaranya disebabkan oleh aktivitas fisik yang

kurang atau bahkan tidak ada, serta efek hormonal. Efek penurunan tulang

selanjutnya membuat jaringan penyokong otot ini semakin lemah,

vertebrae menjadi lunak dan dapat tertekan (Nugrahani,2016).

LBP non-spesifik menimbulkan keluhan yaitu nyeri, muscle spasm

dan functional limitation yang berhubungan dengan mobilitas lumbal

(Pramita, 2014). Nyeri dan spasme otot seringkali membuat penderita

menjadi malas menggerakkan lumbalnya, sehingga terjadi perubahan

fisiologis pada otot tersebut yaitu penurunan kekuatan, berkurangnya

massa otot yang kemudian menyebabkan aktivitas fungsional menurun

(Pramita, 2014).

LBP non-spesifik dapat disebabkan karena postur yang buruk, seperti

pada individu yang sering duduk atau membungkuk dalam waktu yang

lama, mengangkat benda yang berat, berdiri, posisi tidur dan berbaring

yang jelek. Stress postural kronik menyebabkan overstretch pada ligament

dan jaringan lunak lainnya yang mempertahankan vertebrae, saat sendi

antara kedua tulang berada dalam posisi yang menghasilkan overstretch

dan kelelahan pada jaringan lunak sekitar sendi yang akan menghasilkan

nyeri (McKenzie, 2000 dalam Riana, 2017).
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Nyeri pada LBP non-spesifik adalah respon dari adanya gangguan

atau kerusakan pada stuktur vertebrae lumbal yang diakibatkan oleh

kesalahan biomekanik. Umumnya kerusakan terjadi pada serabut annulus

fibrosus bagian dorsal (ligament longitudinal posterior). Adanya kerusakan

menyebabkan terlepasnya zat-zat iritan seperti prostaglandin, bradykinin,

dan histamin yang merangsang serabut saraf Aδ dan tipe C (bermyelin

tipis). Rangsangan berupa impuls selanjutnya dibawa ke ganglion dorsalis

dan masuk kedalam medulla spinalis melalui cornu dorsalis, kemudian

dibawa ke level SSP yang lebih tinggi melalui traktus spinothalamicus dan

spinoreticularis. Adanya rangsangan pada ganglion dorsalis akan memicu

produksi “P” substance. Produksi “P” substance merangsang terjadinya

reaksi inflamasi (Sudaryanto, 2004 dalam Riana 2017).

Nyeri hebat pada lumbal menimbulkan reaksi reflekstorik otot-otot

lumbodorsal terutama otot erector spine sehingga terjadi peningkatan

tonus yang terlokalisir (spasme) sebagai “guarding” (penjagaan) terhadap

adanya gerakan. Spasme otot kronis akan cenderung menjadi tightness.

Nyeri diperberat ketika terjadi tightness pada otot-otot erector spine,

dimana terdapat ischemic yang menyebabkan alignment spine menjadi

abnormal hingga menimbulkan beban stress/kompresi yang besar pada

discus intervertebralis yang cidera (Sudaryanto, 2004 dalam Riana, 2017).

Keluhan utama berupa nyeri dan tightness pada otot-otot lumbo dorsal

terutama erector spine menimbulkan gangguan gerak dan fungsi yang

dominan yaitu terhambatnya gerakan biomekanik seperti fleksi lumbal,

lateral fleksi dan rotasi lumbal (Sudaryanto, 2004 dalam Riana, 2017).
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6. Tanda dan gejala

Dachlan (2009) memaparkan, keluhan LBP non-spesifik

bermacam-macam tergantung dari patofisiologi maupun perubahan

biomekanik dalam discus intervertebralis. Pola patofisiologi yang sama

dapat menyebabkan sindroma yang berbeda pada pasien. Sindroma nyeri

muskuloskeletal yang menyebabkan LBP non-spesifik termasuk sindrom

nyeri miofasial dan fibromialgia. Adapun nyeri myofascial yang khas

ditandai dengan trigger point (nyeri tekan pada seluruh daerah yang

bersangkutan), loss range of motion (keterbatasan gerakan otot). Keluhan

nyeri dapat hilang ketika kelompok otot tersebut diregangkan.

Fibromialgia mengakibatkan nyeri tekan daerah otot punggung bawah,

kaku, dan kelelahan otot.

Gejala LBP non-spesifik yang sering dirasakan adalah nyeri, kaku,

deformitas, serta parastesia atau rasa lemah pada tungkai. Gejala serangan

pertama sangat penting. Yang perlu diperhatikan dari gejala LBP adalah

saat serangan pertama atau awal kejadian LBP, yakni apakah serangannya

dimulai dengan tiba-tiba, sesaat setelah menggeliat, atau secara

berangsur-angsur tanpa kejadian apapun. Selain itu, hal yang perlu

diperhatikan ialah posisi tubuh ketika beraktivitas, serta ada tidaknya

sekret uretra, retensi urine, dan inkontinensia (Dachlan, 2009).

7. Anatomi dan Biomekanik

a. Anatomi Vertebrae Secara Umum.

Ruas tulang belakang atau columna vertebralis adalah penyokong

utama tubuh yang terdiri dari 33 tulang vertebrae yaitu 12 os cervical

(tulang leher), 7 os thoracal (tulang dada), 5 os lumbal (tulang piggang),
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5 os sacral (tulang kelangkang) dan 4 os coccygix atau disebut tulang

ekor (Snell, 2011). Fungsi columna vertebralis diantaranya untuk

menopang cranial, shoulder, dinding thorax, ekstremitas superior dan

berat badan tubuh di bagian superior (pelvis), berperan penting dalam

postur tubuh dan lokomosi, merupakan bagian utama dari aksial

(artikulasi antara cranium, sternum dan costae) yang fleksibel dan kaku

sebagian untuk pusat perputaran (Moore, 2006). Columna vertebralis

juga berfungsi sebagai penggerak karena didalamnya terdapat nervus

dan medulla spinalis sebagai pengatur gerakan organ dan otot lain

(Syaifudin,2006).

b. Vertebrae lumbal

Pearce (2010) mengatakan, lumbal adalah vertebrae yang terletak

diantara os sacral dan thoracal, diperkuat ligament dan otot yang

membentuk lengkungan kedepan (kurva lordosis), terdiri dari foramen

vertebrae, corpus yang tebal, dipisahkan oleh discus intervertebralis,

processus artikularis, satu prosessus transversus, dan dua prosesus

spinosus. Pertemuan kedua sisi prosessus disebut facet joint yang

memungkinkan gerakan ekstensi-fleksi lumbal. Selain itu terdapat

gerakan lateral fleksi dan sedikit rotasi (Ismi, 2017).

Lumbal adalah vertebrae terbesar pada columna vertebralis yang

tersusun dari L1-L5, dimana L5 membentuk sendi lumbo-sakral bersama

S1 yang paling besar menerima beban tubuh dan stress mekanikal

sehingga rentan terkena nyeri ketika beraktivitas terlalu berat (Fahrurrazi,

2012).
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Gambar 2.1 Columna vertebralis
Sumber :Paulsen,2013

c. Discus Intervetebra

Discus merupakan bantalan sendi yang memisahkan corpus satu

dengan lainnya membentuk artikulasi bernama symphisis joint yang

berfungsi untuk memungkinkan gerak kesegala arah antara kedua corpus

dan stabilisasi terhadap tegangan, dibentuk oleh nucleus pulposus

sebagai inti ditengah dan dibungkus oleh serabut fibrocollagen (annulus

fibrosus) sebagai penahan kompresi (Pramita, 2015). Discus

intervertebrae akan mengalami pembebanan pada setiap perubahan

postur tubuh. Tekanan yang timbul pada pembebanan discus

intervertebrae disebut tekanan intradiskal (Pramita, 2015).

Tekanan mekanik discus intervertebra diawali dengan adanya

pergeseran nucleus pulposus kearah posterior atau posterolateral yang

diakibatkan karena posisi tubuh yang salah pada saat melakukan suatu

pekerjaan, sehingga pada saat melakukan gerakan terutama fleksi lumbal

akan menyebabkan terjadinya penekanan pada discus. Jika hal tersebut

berlangsung secara terus-menerus dan lama maka akan terjadi iritasi dan
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lama-kelamaan akan iritasi terdapat kerobekan pada discus intervertebra

(Pramita, 2015).

Gambar 2.2 Discus Intervetebrae
Sumber :Desai dan Agarwal, 2018

d. Facet joint

Facet joint terbentuk dari prosessus artikularis dari vertebrae yang

berdekatan untuk memberikan sifat mobilitas dan fleksibilitas. Sendi ini

merupakan true synovial joints dengan cairan sinovial (satu prosessus

superior dari bawah dengan satu prosessus inferior dari atas). Sendi ini

berfungsi untuk memberikan stabilisasi pergerakan antara dua vertebrae

dengan adanya translasi dan rotasi saat melakukan fleksi dan ekstensi

karena bidang geraknya yang sagital. Sendi ini membatasi pergerakan

fleksi lateral dan rotasi (Ismi, 2017).

Gambar 2.3 Facet joint
Sumber : Free, 2018
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e. Ligaments

Ligament yang terdapat pada lumbal diantaranya ligament

intraspinosus dan supraspinosus yang berfungsi sebagai stabilisator

pasif pada fleksi lumbal, ligament intratranversus sebagai pengontrol

gerakan lateral fleksi kearah kontralateral, ligament flavum yang

memiliki banyak serabut elastin untuk mengotrol gerak fleksi lumbal,

ligament longitudinal anterior yang kuat dan tebal sebagai peredam

pasif gerak ekstensi lumbal dan longitudinal posterior sebagai

stabilitator pasif fleksi lumbal yang sangat sensitif karena mengandung

serabut afferent nyeri. Ligament iliolumbal adalah ligament yang

menghubungkan illium dengan processus transversus dari L5 yang

berguna untuk menghindari gerakan kedepan pada L5 (Ismi, 2017).

Gambar 2.4 Ligament pada Lumbal
Sumber : Putz dan Pabst, 2012

f. Otot Columna Vertebralis dan Vertebrae Lumbal

Terdapat dua kelompok besar otot pada columna vertebralis atau

otot punggung. Otot punggung ekstrinsik meliputi otot superfisial dan

intermedia yang masing-masing menimbulkan dan mengontrol



25

ekstremitas dan gerakan pernapasan. Otot punggung intrinsik (dalam)

meliputi otot yang secara spesifik bekerja pada columna vertebralis,

yang menimbulkan gerakan dan mempertahankan gerakan dan

memepertahankan postur (Moore dan Dalley,2013) .

1) Otot Punggung Ekstrinsik

Otot punggung ekstrinsik superfisial (M. Trapezius, M. Latisimus,

M. Dorsi, M. Levato scapulae, dan M. Rhomboideus) menghubungkan

ekstremitas atas dengan tubuh dan menimbulkan dan mengontrol

gerakan ekstremitas. Meskipun terletak di regio punggung , sebagian

besar bagian otot tersebut menerima persarafan dari rami anterior

nervi cervicalis dan bekerja pada ektremitas atas (Moore dan

Dalley,2013).

Otot punggung ekstrinsik intermedia (musculus serratus

posterior) merupakan otot tipis, sering menunjukkan otot pernapasan

superficial, tetapi lebih berfungsi propriosepsi daripada motorik.

Musculus serratus posterior terletak disebelah dalam musculus

rhomboideus, dan musculus serratus posterior inferior terletak di

sebelah dalam musculus latissimus dorsi. Kedua musculus serratus

diinervasi oleh nervus intercostalis, yang superior oleh empat nervus

intercostalis pertama dan yang inferior oleh empat nervus terakhir

(Moore dan Dalley, 2013).
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Gambar 2.5 Otot-otot ekstrinsik pada punggung
Sumber : Paulsen dan Waschke, 2011

2)Otot-Otot Intrinsik

Otot-otot intrinsik terbagi menjadi tiga lapisan yaitu superficial,

intermediate dan deep. Namun pada regio punggung bawah hanya

terdapat lapisan intermediate dan deep. Otot-otot intrinsik berperan

utama pada gerakan kolumna vertebralis dan pemeliharaan postur.

Otot otot pada regio punggung bawah sebagian besar termasuk

kelompok intrinsik (Moore dan Dalley,2013).

Pada lapisan intermediate terdapat otot paravertebral/erector

spine yaitu otot iliocostalis, otot longissimus dan otot spinalis.

Otot-otot ini disebut “otot panjang” punggung, merupakan otot

dinamik yang menghasilkan gerakan ekstensi saat beraksi secara

bilateral. Lapisan deep disusun oleh otot-otot yang berjalan oblik,

terdiri dari otot semispinalis, otot multifidus dan otot rotator. Kerja

otot-otot ini relatif inaktif pada posisi berdiri santai, namun aksinya
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sangat diperlukan sebagai otot postural statik untuk menjaga stabilitas

columna vertebralis (Moore dan Dalley,2013).

Gambar 2.6 Otot-otot intrinsik pada punggung
Sumber:Pearson, 2009

Tabel 2.1 Otot Vertebrae Lumbalis

No. Bagian- Bagian Otot Fungsi

1. Deep lateral muscles
(anterior) :
M.quadratus lumborum,
m.psoas

Rotasi lumbal, fleksi lateral
lumbal. Stabilitator

2. Erector spine
muscle/intrinsik
intermediate muscles
(Posterior lumbal) :
m.tranversospinalis,
m.longissimus, .miliocostali
s, m.spinalis,
m.paravertebral

Ekstensi lumbal, stabilisator
lumbal ketika tubuh dalam
keadaan tegak.

3. Extrinsik (abdominal)
muscles :
m.rectus abdominis,
m.obliqus external,
m.obliqus internal dan
m.transversalis abdominis.

Bagian utama dalam fleksor
trunk, rotasi pada trunk.

4. Intrinsik deep muscles :
M.rotator, m.multifundus

Stabilitator di segmen kecil
saat fleksi lumbal, postural
statik.

Sumber : Zairin, 2012
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Mekanika tubuh yang normal di perankan oleh otot quadratus

lumborum. Kontraksi pada otot m.quadratus lumborum yang

berkelanjutan dibutuhkan saat duduk, berjalan atau aktivitas

fungsional lain dalam menstabilkan dan menjaga mekanika trunk.

Apabila terjadi kontraksi terus menerus ditambah postur yang jelek

pada otot ini maka akan terjadi muscle imbalance, spasme maupun

iskemik yang dapat menimbulkan nyeri (Ismi, 2017).

g. Nervus pada Lumbal

Nervus spinalis adalah akar-akar syaraf yang dimulai dari radiks

anterior medula spinalis kemudian keluar melalui foramen

intervertebralis. Fungsi dari saraf ini adalah membantu kontrol

pergerakan. Terdapat 5 pasang saraf lumbal (L1-5),dimana saraf yang

diinervasi yaitun nervus ilioinguinalis (T12-L1), nervus

genitofemoralis (L1-2), nervus cutaneous femoralis lateralis (L2-3),

nervus Femoralis (L2, 3, 4) dan nervus obturatorius (L2-4) (Ismi,

2017).
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Gambar 2.7 Nervus Spinalis
Sumber : Antranik, 2013

h. Kinesiologi Lumbal

1) Osteokinematika

a) Fleksi

Gerakan ini di lakukan oleh otot flexor yaitu m.rectus

abdominis dengan sudut normal 60° menempati bidang sagital

dengan axis gerakan frontal (Kapandji,2010).

b) Ekstensi

Gerakan ini dilakukan olek m.spinalis dorsi, illiocostalis

lumborum, dan m.latissimus dorsi membentuk sudut normal 35°

pada axis frontal bidang sagital (Kapandji,2010).

c) Lateral fleksi

Otot penggerak gerakan ini adalah m,obliqus internus,

m.rectus abdominis dengan sudut 30° pada bidang frontal (Hislop

dan Montgomery, 2013).

d) Rotasi

Terjadi di bidang horizontal, di gerakkan oleh m.illiocostalis

lumborum untuk rotasi kontralateral dan ipsi lateral pada sudut 45°.

apabila terjadi kontraksi, rotasi akan di gerakkan oleh otot yang

berlawanan yaitu obliqus eksternus abdominis. Gerakan ini dibatasi

ligament interspinosus (Kapandji, 2010).

2) Artrokinematika
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Pada gerakan lumbal fleksi fragmen discus intervertebralis

melebar hingga arcus vertebrae dan processus articularis saling

bertemu. Saat fleksi juga terjadi gerakan lepas ke bawah ventral

corpus, kemudian processus articularis inferior berpidah menuju

cranio vertikal dan muncul celah (gapping). pada gerakan lateral

fleksi, corpus sisi konkaf saling berdekatan dan melaju ke cranio

medial (Kapandji,2010).

Pada gerakan rotasi, terjadi penekanan pada nukleus pulposus

dengan arah menyilang karena adanya gerakan melawan arah oleh

corpus vertebrae inferior dengan processus spinosus dan processus

articularis (Kapandji,2010).

8. Pemeriksaan

Almoallim (2014) menjelaskan bahwa pemeriksaan yang dapat

dikakukan untuk membuktikan seseorang menderita LBP adalah :

a. Inspeksi postur, kemungkinan terjadi ketidakseimbangan otot

punggung bawah apabila terjadi lordosis, kifosis dan skoliosis.

b. Palpasi, digunakan ketika pasien merasakan adanya tenderness

maupun muscle spasm.

c. Pemeriksaan ROM , apabila terdapat keterbatasan pada gerakan

persendian.

d. Pemeriksaan spesifik, meliputi straight leg test (SLR) patrick

test dan slump test yang hasilnya dapat dijadikan diagnosis

banding dan memudahkan underlying process kasus LBP.

9. Pengukuran nyeri
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Nyeri adalah rasa tidak nyaman yang muncul dari reseptor otak oleh

saraf sensorik yang menandakan tubuh mengalami cedera. Cakupan nyeri

terdiri persepsi ,interpretasi subjektif dari rasa tidak nyaman dengan luaran

informasi tentang intensitas, lokasi, dan sifat nyeri tersebut (Kumar dan

Elavarasi, 2016).

Pengukuran pada nyeri bersifat sangat subjektif seperti pada nyeri

yang dirasakan oleh dua orang dengan intensitas yang sama namun

persepsi yang dirasakan berbeda. Alat yang digunakan untuk mengukur

nyeri berfungsi untuk menganalisis perbedaan hasil nyeri sebelum dan

sesudah di berikan terapi sebagai evaluasi apakah terdapat perubahan

tingkat nyeri (Riana, 2017).

Numeric Rating Scale adalah skala intensitas nyeri yang dianggap

paling efektif untuk mengukur nyeri (Yudianta, 2007). NRS disajikan

dalam bentuk garis horizontal, menggunakan angka 0-10. Metode

pengukuran NRS memiliki keutungan diantaranya mudah dipahami dan

dapat digunakan untuk segala jenis nyeri dari pasien remaja hingga dewasa,

murah serta mudah dibuat.

Gambar 2.8 Numeric Rating Scale
Sumber: Herr (2009)

Tabel 2.2 Skala NRS
No. Skala NRS Keterangan Penjelasan
1 0 Tidak nyeri Tidak ada keluhan

2 1-3 Nyeri ringan
Secara objektif klien dapat
berkomunikasi dengan baik.
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Sumber
: Erin
dan

Timoth
y, 2007

C. Relaksasi Otot Progresif

1. Definisi

Relaksasi adalah salah satu teknik yang membutuhkan pergerakan

anggota tubuh yang dapat dilakukan di segala tempat (Potter, 2005). Dasar

dari teknik ini adalah keyakinan akan respon tubuh terhadap rangsangan

ansietas yang dipicu oleh nyeri, sehingga efek yang ditimbulkan adalah

menurunnya ketegangan fisiologis (Asmadi, 2008). Relaksasi merupakan

suatu prosedur yang membantu seseorang mengatasi berbagai permasalahan

seperti gangguan tidur, kecemasan, rasa nyeri maupun ketegangan otot.

Teknik relaksasi merupakan stimulus kognitif yang membuat fisik dan mental

sehat dan membuat nyeri berkurang pada batas yang dirasakan

(Rosdiatun,2011).

Exercise therapy dengan ROP adalah exercise yang menggunakan

teknik mengontraksikan otot pada bagian tubuh tertentu kemudian

melemaskannya hingga menghasilkan efek relaksasi pada pikiran maupun

fisik seseorang (Synder dan Lindquist, 2010).

3 4-6 Nyeri sedang

Secara objektif klien
menyeringai, mendesis,dapat
menunjukkan lokasi nyeri,
dapat mendeskripsikan dan
mengikuti perintah dengan
baik.

4 7-10 Nyeri berat

Secara objektif pasien
terkadang tidak dapat
mengikuti perintah tapi masih
mampu merespon
tindakan,dapat menunjukkan
lokasi nyeri, tidak dapat
mendeskripsikan nyeri dan
tidak dapat diatasi dengan alih
posisi, nafas panjang dan
distraksi.
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Teknik ROP dapat membuat individu mengendalikan reaksi tubuh

terhadap ketegangan (Kozie,2011). ROP memfokuskan perhatian pada

aktivasi otot dengan cara mengidentifikasi otot yang tegang kemudian

dirilekskan dengan gerakan tertentu untuk mendapatkan rasa nyaman

(Aqidatus, 2015). Prinsip pelaksanaan dari ROP adalah terapis banyak

menggunakan instruksi verbal sebagai arahan agar klien dapat berkonsentrasi

pada instruksi yang diberikan (Nur, 2018).

2. Tujuan Relaksasi Otot Progresif

Tujuan latihan ROP adalah mengurangi ketidaknormalan pada

metabolisme tubuh, pernafasan, spasme dan ketegangan otot, berbagai jenis

nyeri dan tekanan darah tinggi (Israd,2012 dalam Ayu, 2018). Tujuan dari

teknik ROP menurut Herodes (2009) dalam Nur (2018) diantaranya dapat

mengatasi keluhan susah tidur, keletihan dan kecemasan, memperbaiki emosi,

meningkatkan kebugaran fisik serta menurunkan nyeri ataupun otot yang

tegang.

Dalam latihan ROP individu diminta agar menegangkan otot

semaksimal kemampuannya kemudian di lemaskan. Pada saat otot

dikontraksikan, tiap individu diminta untuk menahan beberapa detik agar

dapat mengidentifikasi apa yang terjadi pada ototnya dan mengetahui

perbedaan antara otot yang tegang dan yang di lemaskan (Nur,2018).

3. Fisiologi Relaksasi Otot Progresif

Guyton (2008) menyatakan adanya efek relaksasi akan merangsang

hipotalamus menurunkan tekanan pada arteri dan denyut jantung. Keadaan

relaksasi tersebut digambarkan ketika seseorang masih berada dalam

kesadaran namun merasa tenang, rileks, dengan mata tertutup dan deep
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breathing yang teratur. ROP akan menstimulus hormon CFR (corticotropin

releasing factor) yang memengaruhi B endorphin untuk membuat perasaan

menjadi bahagia, sistem parasimpatis yang ditingkatkan membuat penurunan

hormon stress sehingga tubuh terasa lebih nyaman (Furqon, 2017)

4. Indikasi Latihan Relaksasi Otot Progresif

Indikasi dari relaksasi progresif (Setyoadi dan Kushariyadi, 2011) adalah

responden dengan gangguan tidur, bermasalah pada tingkat stress dan

kecemasan, tekanan darah yang tidak normal serta keluhan nyeri otot.

5. Kontraindikasi Relaksasi Otot Progresif

Kontraindikasi dari ROP adalah cedera akut muskuloskeletal, gangguan

neuromuscular, tekanan intrakranial dan penyakit pada pulmo baik akut

maupun kronis (Ayu,2018).

6. Metode Relaksasi Otot Progresif

Aqidatus (2015) menjelaskan, salah satu metode latihan ROP yaitu

dengan menggabungkan latihan deep breathing dan rangkaian

kontraksi-relaksasi otot disertai instruksi berupa petunjuk melakukan

gerakan seperti mengerutkan dan meregangkan kelompok otot secara

berurutan, dimulai dari kelompok otot kepala dan berakhir pada otot kaki.

Tindakan ini biasanya memerlukan waktu 15-30 menit dalam sehari dan

dilakukan secara berkelanjutan sekurang-kurangnya 3 hari berturut-turut

dan idealnya dalam 7 hari berturut-turut (Setyoadi dan Kushariyadi ,

2012).

7. Prosedur pelaksanaan relaksasi otot progresif

Setyoadi dan Kushariyadi (2012) menyatakan, prosedur pelaksanaan

latihan relaksasi otot progresif adalah sebagai berikut :
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a. Persiapan alat dan lingkungan

Kursi yang memiliki sandaran, serta lingkungan yang tenang dan

sunyi.

b. Persiapan klien

Instruktur atau terapis menjelaskan tujuan, manfaat, prosedur dan

pengisian lembar persetujuan terapi pada klien, kemudian posisikan

tubuh klien secara nyaman yaitu duduk dengan mata tertutup, hindari

posisi berdiri. Klien diminta untuk melepaskan aksesoris yang

digunakan seperti kacamata, jam dan sepatu, longgarkan ikat pinggang,

dasi atau hal lain yang sifatnya mengikat ketat.

c. Prosedur

Terdapat 11 rangkaian gerakan latihan ROP yang telah

dimodifikasi dan diadaptasi dari penelitian sebelumnya yaitu dari

Setyoadi dan Kushariyadi (2012) untuk menurunkan nyeri LBP

non-spesifik secara berurutan dari ekstremitas atas hingga bawah.

Latihan dilaksanakan dengan durasi 30 menit perhari dan 2 kali repetisi

di setiap gerakan. Durasi otot berkontraksi dilakukan selama 8 detik dan

otot berelaksasi 10 detik.

1) Gerakan pertama

Ditujukan untuk melatih otot ekstremitas atas yaitu bagian otot

lengan bawah yang dilakukan dengan cara mengepalkan telapak

tangan kiri dan kanan. Gerakan ini dapat dilakukan secara

bersamaan pada kedua wrist maupun bergantian kiri dan kanan.
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Posisi badan tegak. Klien diminta membuat kepalan semakin kuat

dan tahan selama 8 detik, sambil merasakan ototnya berkontraksi.

Pada saat kepalan dilepaskan, klien diminta untuk melemaskan

tangan selama 10 detik. Gerakan ini dilakukan sebanyak dua kali

repetisi sehingga klien dapat membedakan perbedaan antara otot

yang berkontraksi dan mengalami relaksasi.

Gambar 2.9 Gerakan pertama
Sumber: Data primer, 2018

2) Gerakan kedua

Gerakan kedua adalah gerakan untuk melatih otot ekstremitas

atas dan bagian trunk. Gerakan ini dilakukan dengan cara

meluruskan kedua lengan kedepan pada pergelangan tangan

sehingga otot-otot di tangan tegang, jari-jari menghadap ke

langit-langit, lakukan selama 8 detik. Rilekskan tangan selama 10

detik dan rasakan rileksasi tangan yang terjadi. Kemudian klien

diminta untuk mengangkat lengan yang ekstensi dan membawa ke

arah kiri dan kanan bergantian beserta rotasi trunk secara

bergantian dengan waktu masing-masing 8 detik. Lalu rilekskan
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lagi selama 10 detik. Lakukan gerakan 2 kali repetisi untuk

mengetahui perbedaan antara relaksasi dan tegang.

Gambar 2.10 Gerakan kedua
Sumber: Data primer, 2018

3) Gerakan ketiga

Gerakan ketiga adalah untuk melatih otot ekstremitas atas

bagian lengan atas. Gerakan ini diawali dengan mengepalkan kedua

wrist kemudian membawa kedua kepalan ke shoulder selama 8

detik dan ditahan sehingga otot-otot biceps akan menjadi tegang.

Kemudian rilekskan selama 10 detik. Ulangi gerakan 2 kali agar

mengetahui perbedaan antara otot yang tegang dan rileks.
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Gambar 2.11 Gerakan ketiga
Sumber: Data primer, 2018

4) Gerakan keempat

Gerakan keempat ditujukan untuk melatih otot sepanjang

vertebrae. Gerakan ini diawali dengan menempatkan kedua tangan

belakang kepala. Setelah itu pasien diminta untuk merotasikan

trunk kekiri dan kekanan secara bergantian dengan waktu

masing-masing 8 detik. Kemudian rilekskan selama 10 detik.

Lakukan gerakan 2 kali repetisi untuk mengetahui perbedaan antara

relaksasi dan tegang.

Gambar 2.12 Gerakan keempat
Sumber: Data primer, 2018

5) Gerakan kelima

Gerakan kelima bertujuan untuk melatih otot-otot ekstremitas

atas bagian bahu dan punggung atas (shoulder,upper trapezius, dan

levator scapula). Relaksasi untuk meregangkan otot-otot bagian

tersebut yaitu dengan cara mengangkat kedua shoulder

setinggi-tingginya selama 8 detik hingga menyentuh daun telinga

apabila klien mampu. Gerakan inidifokuskan pada ketegangan yang

terjadi di shoulder,upper trapezius, dan levator scapula. Setelah
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dikontraksikan, relaksasikan otot selama 10 detik. Lakukan dalam 2

kali pengulangan.

Gambar 2.13 Gerakan kelima
Sumber: Data primer, 2018

6) Gerakan keenam

Gerakan keenam bertujuan untuk melatih otot ekstremitas atas

daerah cervical posterior. Klien dipandu menekan kepala ke arah

belakang (ekstensi) semaksimal mungkin sehingga klien dapat

merasakan ketegangan di bagian belakang neck dan upper trapezius.

Gerakan ini ditahan selama 8 detik, dan relaksasikan selama 10

detik.
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Gambar 2.14 Gerakan keenam
Sumber: Data primer, 2018

7) Gerakan ketujuh

Gerakan ketujuh bertujuan untuk melatih otot ektrimitas atas

daerah cervical anterior yaitu m.scaleni dan m.sternocleidomastoid.

Gerakan ini dilakukan dengan cara membawa kepala ke depan,

kemudian klien diminta untuk menekan dagu ke dadanya selama 8

detik sehingga dapat merasakan ketegangan di leher bagian depan.

Relaksasikan otot selama 10 detik dan ulangi gerakan sebanyak 2 kali.

Gambar 2.15 Gerakan ketujuh
Sumber: Data primer, 2018

8) Gerakan kedelapan

Gerakan kedelapan bertujuan untuk melatih otot ektremitas

atas bagian low back muscle. Gerakan ini dapat dilakukan dengan

cara mengangkat tubuh dari sandaran kursi, kemudian vertebrae di

ekstensikan, lalu kontraksikan otot pectoralis. Kondisi tegang

dipertahankan selama 8 detik, kemudian rileks 10 detik. Pada saat
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rileks, letakkan tubuh kembali ke kursi, sambil membiarkan

otot-otot menjadi lemas. Lakukan 2 kali pengulangan.

Gambar 2.16 Gerakan kedelapan
Sumber: Data primer, 2018

9) Gerakan kesembilan

Gerakan kesembilan ditujukan untuk melemaskan otot dada

(pectoralis). Tarik nafas panjang untuk mengisi paru-paru dengan

udara sebanyak-banyaknya, tahan selama 8 detik, sambil merasakan

ketegangan di bagian dada sampai turun ke diafragma, kemudian

dilepas 10 detik. Saat ketegangan dilepas, lakukan nafas normal

dengan lega, ulangi sekali lagi sehingga dapat dirasakan

perbedaanantara kondisi tegang dan rileks.
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Gambar 2.17 Gerakan kesembilan
Sumber: Data primer, 2018

10) Gerakan kesepuluh

Gerakan kesepuluh ditujukan untuk melatih otot perut

(abdominal). Tarik dengan kuat m.abdominal kedalam, tahan

hingga perut terasa keras dan kencang dalam 8 detik, lalu

dikembalikan dan rileks selama 10 detik, ulangi kembali seperti

gerakan awal.

Gambar 2.18 Gerakan kesepuluh
Sumber: Data primer, 2018

11) Gerakan kesebelas

Gerakan kesebelas ditujukan untuk melatih otot-otot

ekstremitas bawah. Kaki diluruskan secara bergantian kiri dan

kanan sehingga m. femoralis terasa seperti tertarik, tahan selama

8 detik dan lemaskan 10 detik, kemudian lanjutkan dengan

gerakan mengangkat kaki (patella lurus) agar ketegangan

berpindah ke m.tibialis, tahan posisi tersebut selama 8 detik, lalu
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rilekskan selama 10 detik dan ulangi setiap gerakan sebanyak

dua kali repetisi.

.

Gambar 2.19 Gerakan kesebelas
Sumber: Data primer, 2018

8. Mekanisme Latihan Relaksasi Otot Progresif pada Otot

Mekanisme ROP terhadap otot diawali oleh potensial aksi yang

berjalan di sepanjang saraf motorik sampai ujung serat saraf dan setiap

ujung saraf memiliki substansi neurotransmitter (asetil-kolin) yang

disekresikan dalam jumlah sedikit untuk membuka saluran asetil-kolin

melewati protein dalam serat membran yang kemudian akan

memungkinkan ion natrium mengalir masuk ke serat membran otot pada

titik pertemuan antar saraf. Peristiwa tersebut menimbukan potensial aksi

serat saraf (Syaifudin, 2006).

Potensial aksi yang terjadi akan menimbulkan depolarisasi serat otot

dan sarkolema melepas sejumlah ion kalsium yang disimpan dalam

myofibril. Ion kalsium menyebabkan filamen aktin dan miosin

tarik-menarik dan kemudian menghasilkan kontraksi otot (Syaifudin,

2006).
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Nur (2018) memaparkan, filamen miosin melengkung saat

berkontraksi dengan aktin. Terdapat dua filamen miosin yakni meromiosin

ringan dan berat, pada meromiosin ringan tersusun dua peptida yang saling

berhubungan dalam heliks. Meromiosin berat tersusun atas dua bagian

heliks kembar dan terdapat penonjolan yang membentuk jembatan

penyebrangan. Adapun pada ROP, saat otot di kontraksikan maka serabut

otot menjadi tegang, sedangkan ketika rileksasi serabut otot mengalami

pemanjangan.

9. Mekanisme Teknik Relaksasi Otot Progresif Dalam Penurunan Nyeri

Mekanisme ROP terhadap nyeri dimulai dari pengoptimalan stimulasi

pada Golgi tendon organs dan muscle spindle sebagai respon autogenik

yang timbul oleh prinsip gerakan isometrik yang memunculkan respon

relaksasi melalui otot yang sebelumnya dikontraksikan kemudian di bantu

oleh ekspirasi di akhir gerakan. Hal ini membuat adhesi terlepas secara

optimal pada tendon sehingga efek rileks pada otot efektif dirasakan dan

nyeri menurun (Silbernagl, 2006).

Latihan nafas dalam yang digabung dengan teknik kontraksi-relaksasi

bagian otot tertentu akan merangsang otak untuk menghasilkan persepsi

rileks pada pikiran maupun tubuh. Respon tersebut dihasilkan oleh

stimulasi dari aktivitas sistem saraf otonom parasimpatis (nuclei rafe) yang

berlokasi di bagian bawah pons dan medulla sehingga menurunkan proses

metabolik tubuh, blood pressure, heart rate, respiration rate (Guyton dan

Hall,1997 dalam Lahastri 2014). Pengaruh ROP lainnya yaitu melancarkan

penyumbatan pada aliran darah yan diangkut ke jantung dan seluruh tubuh.

Peredaran darah yang lancar akan meningkatkan nutrisi dan oksigen yang
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diikat oleh darah yang pada otak akan meningkatkan sekresi serotinin yang

memberikan efek ketenangan (Purwanto, 2007). Rasa rileks dan nyaman

yang dirasakan individu setelah melakukan ROP dapat disebabkan oleh

hormon endorphin dalam darah mengalami peningkatan, yang mana

hormon tersebut akan menghambat ujung-ujung saraf sehingga mencegah

stimulus masuk ke medulla spinalis hingga akhirnya sampai ke korteks

serebri yang menginterpretasikan rasa nyeri (Lahastri,2014).
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