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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

Nyeri Punggung Bawah (NPB) merupakan keluhan yang sering dijumpai 

dalam praktik sehari-hari.
1
 Suatu studi global menyatakan bahwa 84% penduduk 

dunia pernah mengalami paling tidak satu episode NPB selama hidupnya.
2
 NPB 

merupakan gejala terbanyak kedua, setelah masalah saluran pernapasan atas, yang 

menjadi alasan seseorang mengunjungi dokter.
3
 

NPB menjadi penyebab terbanyak dari disabilitas terkait kerja pada usia 

kurang dari 45 tahun dan menyebabkan pengeluaran terbesar untuk kompensasi 

kerja dan biaya pengobatan dalam hal disabilitas terkait kerja.
4
 NPB juga menjadi 

penyebab utama Years Lived with Disability (YLDs) pada studi global tahun 1990 

dan tetap menduduki peringkat pertama selama 20 tahun kemudian.
5
 

NPB adalah suatu gejala yang berkaitan dengan lebih dari 60 kondisi 

medis.
6
 Hernia Nukleus Pulposus (HNP) lumbal merupakan salah satu penyebab 

dari NPB.
7
 HNP merupakan penyakit degenerasi spinal yang paling sering dan 

menjadi penyebab 30% hingga 80% dari kasus NPB.
8
 HNP dapat terjadi pada 

semua diskus intervertebralis, tetapi yang paling sering terjadi adalah di segmen 

lumbosakral, tepatnya di diskus intervertebralis L5-S1.
7
 

Pasien HNP utamanya datang dengan keluhan utama berupa nyeri pada 

punggung bawah. Persepsi nyeri ini bertujuan untuk membatasi gerakan yang 

melibatkan otot-otot punggung. Pembatasan gerak ini diakibatkan oleh spasme 
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otot, spasme otot sendiri adalah suatu upaya proteksi terhadap cedera atau lesi 

yang lebih berat yang mungkin dapat terjadi. Spasme otot akan menimbulkan 

suatu manifestasi yaitu penurunan Range of Motion (ROM) atau fleksibilitas dari 

punggung dan tulang belakang.
9
 

Nyeri bukan hanya sensasi yang tidak menyenangkan, tetapi juga 

mempengaruhi hampir tiap aspek kehidupan pasien mulai dari aktivitas kehidupan 

sehari-hari, emosi, dan interaksi sosial.
10

. Penurunan kualitas hidup merupakan 

hal yang umum ditemukan pada penderita nyeri punggung bawah kronik.
11

 

Pengukuran kualitas hidup terkait kesehatan menyediakan jalan bagi para klinisi 

untuk memahami dengan lebih baik efek dari suatu penyakit terhadap kesehatan 

pasien secara menyeluruh. Selain itu, penilaian kesehatan fisik, mental, dan sosial 

diperlukan untuk menentukan modalitas terapi lain yang mungkin diperlukan.
10

 

 Belum pernah ada penelitian sebelumnya yang menganalisis hubungan 

intensitas nyeri, disabilitas aktivitas sehari-hari, dan kualitas hidup pada pasien 

HNP lumbal. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai hubungan intensitas nyeri dan disabilitas aktivitas sehari-hari dengan 

kualitas hidup pasien HNP lumbal. 

1.2 Permasalahan penelitian 

 Apakah intensitas nyeri dan disabilitas aktivitas sehari-hari berhubungan 

dengan kualitas hidup pasien HNP lumbal? 
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1.3 Tujuan penelitian 

1.3.1 Tujuan umum 

 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan intensitas nyeri dan 

disabilitas aktivitas sehari-hari dengan kualitas hidup pasien HNP lumbal. 

1.3.2 Tujuan khusus 

1) Menganalisis hubungan antara intensitas nyeri dan kualitas hidup (total 

dan 8 dimensi) pasien HNP lumbal. 

2) Menganalisis hubungan antara disabilitas aktivitas sehari-hari dan kualitas 

hidup (total dan 8 dimensi) pasien HNP lumbal. 

1.4 Manfaat penelitian 

1)   Manfaat untuk ilmu pengetahuan 

Dapat memberikan sumbangan teoritis untuk pengetahuan mengenai 

hubungan intensitas nyeri dan disabilitas aktivitas sehari-hari dengan 

kualitas hidup pasien HNP lumbal. 

2)  Manfaat untuk pelayanan kesehatan  

Dapat memberikan masukan bagi para klinisi dalam pengelolaan pasien 

HNP lumbal berdasarkan kualitas hidup pasien. 

3) Manfaat untuk masyarakat 

Dapat menambah pengetahuan masyarakat dalam hal perbaikan kualitas 

hidup pasien dengan HNP lumbal berdasarkan intensitas nyeri dan 

disabilitas aktivitas sehari-hari. 

4) Manfaat untuk penelitian 

Dapat digunakan sebagai masukan untuk penelitian selanjutnya. 
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1.5 Keaslian penelitian 

Tabel 1. Keaslian penelitian 

No Judul penelitian Metode penelitian Hasil 

1 Kovacs dkk. 

Correlation between 

pain, disability, and 

quality of life in 

patients with  

common low back 

pain
12

 

Kohort prospektif,  

195 pasien NPB diukur 

skor Visual Analogue 

Scale (VAS), Roland 

Morris Disability 

Questionnaire (RMDQ), 

Oswestry Disability 

Questionnaire (ODQ), 

dan European Quality of 

life (EQ) pada hari 

pertama dan hari ke-14. 

Pengaruh nyeri dan 

disabilitas terus 

meningkat terhadap 

kualitas hidup dan 

menjadi dua kali lebih 

besar pada hari ke-14. 

2 Scholich SL dkk. 

The relationship 

between pain, 

disability, quality of 

life and cognitive-

behavioural factors 

in chronic back 

pain
13

 

Kohort prospektif, 

52 pasien NPB kronik 

diukur skor Chronic Pain 

Grade (CPG), Pain 

Disability Index (PDI), 

dan Health of the 

Questions on Life 

Satisfaction pada hari 

pertama dan 6 bulan 

kemudian. 

Pada hari pertama, tidak 

terdapat hubungan yang 

signifikan antara nyeri, 

disabilitas, dan kualitas 

hidup. Namun, terdapat 

hubungan yang kuat 

antara nyeri, disabilitas, 

dan kualitas hidup saat 

pengukuran 6 bulan 

kemudian. 

    

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Scholich%20SL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22458419
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3 Dogan gucluhan 

dkk. 

The relationship 

between disability, 

quality of life and 

fear-avoidance 

beliefs in patients 

with chronic low 

back pain
14

 

Cross sectional, 

105 pasien dengan NPB 

kronik diukur skor VAS, 

RMDQ, Fear Avoidance 

Belief Questionnaire 

(FABQ), dan Short 

Form-36 (SF-36) 

Intensitas nyeri 

merupakan prediktor 

kualitas hidup pada 

pasien NPB kronik 

4 Inge E. Lam dkk. 

Quality of life in 

chronic pain is more 

associated with 

beliefs 

about pain, than with 

pain intensity
15

 

Cross sectional, 

1208 pasien dengan NPB 

kronik diukur skor 

McGill Pain 

Questionnaire (MPQ), 

Pain Coping and 

Cognition List (PCCL) 

Pain Catastrophising 

Scale (PCS) dan SF-36 

Intensitas nyeri 

berhubungan dengan 

kualitas hidup. Namun, 

hubungan tersebut 

kurang kuat jika 

dibandingkan dengan 

hubungan antara pain 

catastrophizing dengan 

kualitas hidup. 

 

  Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya karena subjek yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah pasien dengan HNP lumbal. Subjek 

penelitian yang digunakan dalam penelitian sebelumnya adalah pasien dengan 

keluhan nyeri punggung bawah, tanpa memperhatikan penyebabnya. Selain itu, 

pada penelitian ini, intensitas nyeri diukur dengan Visual Analogue Scale (VAS), 

disabilitas aktivitas sehari-hari diukur dengan Roland Morris Disability 

Questionnaire (RMDQ), dan kualitas hidup diukur dengan Short Form-36 (SF-

36). 

 


