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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang 

Banyak pasien, terutama mereka yang sudah berumur mengeluhkan nyeri 

punggung bawah, tanpa mengetahui atau memperhatikan bahwa hal ini dapat 

dihindari dengan adanya peningkatan kualitas hidup, memperhatikan cara 

bekerja, memberikan aktivitas fisik, dan lain-lain.
1
 Menurut penelitian yang 

diadakan oleh Herry Koesyanto, sekitar 70% orang di dunia menderita nyeri 

punggung. Beliau juga telah menghitung data mengenai hal ini di Indonesia 

sendiri. Angka prevalensi terjadinya nyeri punggung bawah di Indonesia 

adalah 7,6% hingga 35% per tahun, yang cenderung lebih sering ditemui pada 

pasien berusia 25-50 tahun.
2
Penelitian yang dilakukan oleh Arnold YL Wong, 

Jaro Karppinen, dan Dino Samartzis, menyatakan bahwa orang lanjut usia 

adalah kategori yang kedua paling sering terserang nyeri punggung bawah.
3
 

Berdasarkan dari waktu mulainya nyeri punggung bawah, nyeri punggung 

bagian bawah dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu akut dan kronik. Pada 

nyeri punggung akut, nyeri punggung bertahan kurang dari tiga bulan, 

sedangkan pada nyeri punggung kronik, biasanya dapat bertahan lebih dari 

tiga bulan, dan biasanya disebabkan oleh adanya penyakit lain.
1
 Perlu 

diketahui bahwa nyeri punggung sendiri bukanlah sebuah penyakit atau 

diagnosa, melainkan sebuah keluhan yang didasari oleh adanya serangan baik 

dari faktor eksternal maupun internal. 
1
  

Seperti yang sudah penulis sebutkan diatas, ada faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi nyeri pinggang. Faktor-faktor ini bisa dibedakan berdasarkan 
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asal nya, yaitu faktor internal dan eksternal. Namun, faktor-faktor ini juga bisa 

dibedakan berdasarkan bisa atau tidaknya penderita menghindarinya 

(modifiable dan unmodfiable). 
3
 Pada penelitian ini, penulis akan lebih fokus 

kepada faktor-faktor yang bisa diubah, kecuali faktor umur, misalnya aktivitas 

fisik, aktivitas merokok, Indeks Massa Tubuh, dan konsumsi alkohol. 

Pada penelitian sebelumya, yang dilakukan oleh Arnold YL Wong, Jaro 

Karppinen, dan Dino Samartzis, faktor-faktor resiko sudah dibagi menjadi dua 

jenis, yaitu modifiable dan unmodifiable.
3
 Pada penelitian ini, penulis akan 

lebih terfokus pada faktor modifiable, sedangkan faktor unmodifiable akan 

dijadikan faktor perancu atau eksklusi, dengan harapan bahwa data dari faktor 

yang diteliti dapat lebih akurat. 

 

1.2.Rumusan Penelitian 

Banyak sekali penelitian-penelitian yang telah dibuat mengenai nyeri 

punggung bawah, baik penelitian di Indonesia, maupun internasional. Namun 

walaupun demikian, angka keluhan nyeri punggung bawah masih terbilang 

tinggi. Salah satu faktor yang dapat menyebabkan kurang adanya signifikansi 

penurunan angka prevalensi nyeri punggung bawah merupakan kurangnya 

pengetahuan tentang nyeri punggung bawah,itu sendiri. Maka dari itu, penulis 

ingin mengakkan dan mengkaji kembali faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi nyeri punggung bawah, karena dengan lebih banyaknya artikel 

dan jurnal mengenai nyeri punggung, semakin tersebar luaskan informasi-

informasi mengenai nyeri punggung bawah ini. Melalui hal ini, diharapkan 

adanya penurunan angka nyeri punggung bagian bawah. 
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1.3.Pertanyaan Penelitian 

Faktor apa sajakah yang dapat dan paling mempengaruhi nyeri puggung 

bawah pada pasien RSU Siloam gedung B Lippo Village? 

 

1.4.Tujuan Penelitian 

1.4.1 Tujuan Umum 

 Mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi nyeri puggung 

bagian bawah pada pasien RSUS gedung B Siloam Lippo Village. 

1.4.2 Tujuan Khusus 

 Mengetahui apakah ada hubungan antara usia terhadap nyeri 

punggung bagian bawah pada pasien lanjut usia di gedung B RSU 

Siloam Lippo Village 

 Mengetahui apakah ada hubungan antara aktivitas fisik terhadap nyeri 

punggung bagian bawah pada pasien lanjut usia gedung B RSU 

Siloam Lippo Village 

 Mengetahui apakah ada hubungan antara merokok terhadap nyeri 

punggung bagian bawah pada pasien lanjut usia gedung B RSU 

Siloam Lippo Village 

 Mengetahui apakah ada hubungan antara Indeks Massa Tubuh 

terhadap nyeri punggung bagian bawah pada pasien lanjut usia gedung 

B RSU Siloam Lippo Village 
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 Mengetahui apakah ada hubungan antara konsumsi alkohol terhadap 

nyeri punggung bagian bawah pada pasien lanjut usia gedung B RSU 

Siloam Lippo Village 

 Mengetahui faktor resiko yang paling sering mempengaruhi nyeri 

pinggang bawah pada pasien gedung B RSU Siloam Lippo ViIllage 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat akademik 

 Mengetahui apakah faktor-faktor yang diteliti dapat mempengaruhi 

nyeri punggung bagian bawah pada pasien RSUS gedung B Siloam 

Lippo Village. 

 Menigkatkan minat terhadap penelitian pada mahasiswa FK UPH. 

1.5.2 Manfaat praktis 

 Memberikan refefrensi kepada penelitian selanjutnya yang 

berhubungan dengan nyeri punggung bawah. 
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