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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Hernia Nukleus Pulposus (HNP) 

 Hernia Nukleus Pulposus (HNP) didefinisikan sebagai suatu keadaan 

patologis dimana terjadi protusi dari anulus fibrosus beserta nukleus pulposus ke 

dalam lumen kanalis vertebralis.
16

 HNP dapat terjadi pada semua segmen 

vertebra, tetapi yang paling sering terjadi di segmen lumbal. Kasus HNP yang 

paling sering terjadi adalah pada diskus intervertebralis L5-S1, disusul oleh 

herniasi pada diskus intervertebralis L4-5, L3-4, L2-3, dan L1-2. Herniasi pada diskus 

intervertebralis segmen thorakal relatif jarang, sedangkan pada segmen servikal 

dapat mengenai diskus intervertebralis C5-6 atau C6-7.
17

 

2.1.1 Patogenesis HNP 

 Kausa dari HNP lumbal dihubungkan dengan dengan proses degenerasi 

diskus intervertebralis dan faktor mekanik, misalnya tekanan yang berlebihan atau 

peregangan yang berlebihan pada diskus intervertebra. Cedera fleksi dapat terjadi 

pada saat pasien yang bersangkutan sedang membungkuk sambil melakukan suatu 

aktivitas berat, misalnya mencabut ubi, mengangkat beban berat, terjatuh dalam 

posisi duduk, terpeleset, dan sebagainya. Aktivitas-aktivitas tersebut dapat 

mengakibatkan cedera fleksi yang memicu timbulnya HNP lumbal tanpa ada 

cedera-cedera sebelumnya.
18

  

 Faktor lain yang berperan dalam patogenesis HNP lumbal adalah proses 

degenerasi diskus intervertebralis. Secara molekuler, degenerasi terjadi apabila 
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terproduksinya komponen-komponen matriks yang abnormal atau meningkatnya 

mediator-mediator yang bertugas mendegradasi matriks, seperti Interleukin-1 (IL-

1), Tumor Necrosis Factor-α (TNF-α), Matrix Metalloproteinases (MMPs), dan 

menurunnya Tissue Inhibitors of Metalloproteinases (TIMPs). Akibat dari 

degenerasi diskus, kadar proteoglikan dan air di nukleus pulposus menjadi turun.
19

 

2.1.2 Manifestasi klinis HNP lumbal 

 HNP lumbal dapat bermanifestasi sebagai suatu sindrom yang terdiri dari 

kumpulan gejala berikut
20

 : 

1. Nyeri punggung bawah yang dapat meluas ke regio gluteal, paha bagian 

posterior, regio cruris sampai ke regio pedis. 

2. Kekakuan akibat refleks spasme dari otot-otot paravertebral sehingga 

mencegah pasien berdiri tegak dengan sempurna. 

3. Dapat timbul gejala berupa parestesia, kelemahan otot-otot sekitar 

punggung dan kaki, atau kelemahan refleks tendo Achilles. 

Bila stres vertikal yang kuat mengenai kolumna vertebra maka nukleus 

pulposus dapat menonjol ke luar melalui anulus fibrosus. Peregangan anulus 

fibrosus, yang berbentuk cincin dan kaya inervasi nosiseptor, menyebabkan nyeri 

yang sangat sebagai nyeri punggung bawah yang terlokalisir. Sementara itu, 

karena peregangan yang sangat kuat, anulus fibrosus bisa ruptur atau pecah 

sehingga material diskus akan ekstrusi dan dapat menekan radiks saraf 

menimbulkan nyeri yang dirasakan sebagai nyeri radikuler, yaitu sciatica. 

Sciatica, disebut juga sebagai iskhialgia, adalah nyeri pinggang, yang  menjalar ke 

bawah pada aspek posterior tungkai bawah. Sciatica juga dapat diartikan sebagai 
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nyeri pada distribusi saraf iskhiadikus. Sciatica sering disertai dengan rasa tebal 

(numbness) dan rasa kesemutan (tingling).
7
 

2.1.3 Mekanisme nyeri 

 Mekanisme nyeri pada HNP sangat kompleks dan belum sepenuhnya 

diketahui. Hipotesis yang banyak dianut oleh para ahli adalah interaksi antara 

faktor kompresi mekanik, inflamasi, dan respon imun.
21

 

1. Kompresi mekanis 

Nyeri neuropatik pada HNP dahulu dianggap hanya disebabkan 

oleh faktor kompresi mekanis oleh diskus intervertebralis yang menekan 

saraf iskhiadikus.
22

 Namun, akhir-akhir ini banyak penelitian yang 

membuktikan bahwa kompresi mekanis lebih berperan pada terjadinya 

defisit neurologis daripada nyeri. Faktor inflamasi dan respon imun lebih 

berperan penting dalam proses terjadinya nyeri.
21

 

Penekanan radiks saraf iskhiadikus diasumsikan menyebabkan 

nyeri neuropatik sehingga diharapkan nyeri akan menghilang bila 

penekanan tersebut dihilangkan. Namun, pasien HNP simptomatis ternyata 

dapat mengalami perbaikan klinik yang nyata tanpa perubahan pada 

kelainan kelainan patologi diskusnya, sedangkan tindakan yang 

menghilangkan diskus dan penyebab lain yang menekan akar saraf tidak 

selalu menghilangkan nyeri.
23

 Korelasi positif ditemukan pada hubungan 

antara kompresi dan defisit neurologi preoperasi. Hal ini menunjukkan 

bahwa kompresi lebih berperan terhadap gangguan fungsi dibandingkan 

nyeri.
24
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2. Faktor inflamasi 

Hasil pemeriksaan histologi pada akar saraf posterior saat 

laminektomi yang menunjukkan adanya proses inflamasi mendukung teori 

bahwa inflamasi lebih berperan sebagai sumber nyeri radiks saraf daripada 

faktor kompresi mekanis.
25

 Teori ini didukung oleh fakta bahwa 

penyuntikan autologous nukleus pulposus ke dalam ruang epidural anjing 

merangsang reaksi inflamasi yang hebat pada dura dan radiks saraf dengan 

tanda-tanda fibrosis epidural.
26

 

 Nukleus pulposus adalah mediator inflamasi utama yang poten 

yang berperan pada stadium awal dari HNP. Pada model binatang coba, 

nukleus pulposus menyebabkan reaksi inflamasi pada radiks saraf yang 

ditunjukkan dengan demielinisasi, penurunan aliran darah ke ganglia 

dorsalis, peningkatan tekanan endoneural, dan penurunan kecepatan hantar 

saraf.
27

 Pada proses inflamasi, banyak mediator inflamasi yang berperan 

antara lain Tumor Necrosis Factor-α (TNF-α), Interleukin-1β (IL-1β), 

Interleukin-6 (IL-6), Phospholipase A2 (PLA2), Prostaglandin, Nitric 

Oxide (NO), dan lain-lainnya, dimana TNF-α mempunyai peran yang 

sangat penting dalam terjadinya nyeri neuropatik.
28

 

3. Faktor sistem imun 

Nukleus pulposus juga mensekresi substansi yang dapat 

menginduksi reaksi autoimun pada herniasi diskus, terutama diskus yang 

mengalami ekstrusi. Reaksi inflamasi dalam keadaan normal merangsang 

terjadinya respon imun, tetapi pada HNP terjadi respon imun abnormal 
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dimana terbentuk antibodi terhadap jaringan saraf normal, hal tersebut 

berhubungan dengan skiatika kronik.
29

 Glycosphingolipid (GSL) terdapat 

pada berbagai sel dalam sistem saraf tepi dan saraf pusat. Antibodi 

terhadap GSL meningkat pada 71% pasien dengan skiatika akut, 61.9% 

pada follow up 4 tahun dan 54% pada pasien yang mengalami operasi 

disektomi.
30

 

 Mekanisme nyeri dimulai dari stimulasi nosiseptor oleh stimulus noksious 

pada jaringan.
31

 Nosiseptor adalah serabut saraf aferen primer dengan terminal 

perifer (reseptor) yang mempunyai respons berbeda terhadap rangsang noksious 

(rangsang yang mempunyai potensi merusak jaringan) yang berupa faktor 

kompresi mekanik, mediator inflamasi, atau respon sistem imun.
32,33

 Rangsang 

noksious tersebut kemudian dirubah menjadi potensial aksi. Tahap awal dari 

mekanisme nyeri ini dinamakan tranduksi atau aktivasi reseptor
31

 

Tahap  kedua disebut transmisi, merupakan konduksi impuls dari neuron 

aferen primer ke kornu dorsalis medula spinalis. Pada kornu dorsalis tersebut, 

neuron aferen primer bersinaps dengan neuron susunan saraf pusat. Dari sini 

jaringan neuron tersebut akan naik ke atas di medula spinalis menuju batang otak 

dan thalamus.
31

 Tahap ketiga adalah modulasi yaitu aktivitas saraf yang bertujuan 

untuk mengontrol transmisi nyeri. Suatu jaras tertentu di sistem saraf pusat yang 

secara selektif menghambat transmisi nyeri di medula spinalis.
32

 Proses terakhir 

adalah persepsi, dimana pesan nyeri ditransmisikan menuju ke otak dan 

menghasilkan pengalaman yang tidak menyenangkan.
31
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2.1.4 Penilaian nyeri 

 Kesulitan dalam mengukur rasa nyeri disebabkan tingkat subjektivitas 

yang tinggi dan tentunya memberikan perbedaan secara individual. Di samping 

itu, belum terdapat metode baku baik klinis maupun menggunakan alat atau 

pemeriksaan yang dapat diterapkan pada semua jenis nyeri. Pengukuran nyeri 

sebaiknya seobyektif mungkin dan dapat menggunakan beberapa metode 

pengukuran dan terbanyak adalah dengan kuesioner serta observasi pola perilaku 

terkait dengan rasa nyeri. 
31

 

 Di dalam penilaian nyeri, dikenal dua skala, yaitu skala nyeri 

unidimensional dan skala nyeri multidimensional. Skala unidimensional hanya 

mengukur intensitas nyeri saja, sedangkan skala nyeri multidimensional 

mengukur tidak hanya intensitas atau keparahan nyeri, tetapi juga mampu menilai 

secara komprehensif ketidaknyamanan (afektif) yang terjadi sebagai akibat 

nyeri.
34

 

 Instrumen pengukuran nyeri yang paling banyak dipakai dalam berbagai 

studi klinis dan diterapkan terhadap berbagai jenis adalah Visual Analogue Scale 

(VAS). VAS termasuk ke dalam skala unidimensional yang hanya mengukur 

intensitas nyeri.
31

 VAS telah teruji validitas dan reabilitasnya untuk penilaian 

nyeri secara klinik pada penderita nyeri punggung bawah.
35

 

2.1.5 Ketakutan dalam bergerak (fear avoidance belief) 

 Pada kasus nyeri punggung bawah, istilah ketakutan dalam bergerak (fear 

avoidance) digunakan untuk menjelaskan ketakutan untuk bergerak atau 



 

 

7 
 

merasakan nyeri sebagai akibat yang diharapkan dari melakukan suatu aktivitas.
14

 

Teori fear avoidance belief ini dikembangkan oleh Vlaeyen dan Linton.
36

 

Ketakutan dalam bergerak ini menyebabkan seseorang membatasi pergerakannya. 

Pada pasien dengan nyeri punggung bawah, ketakutan dalam bergerak ini menjadi 

determinan utama untuk disabilitas. Telah ditemukan hubungan yang sangat kuat 

antara perilaku ketakutan dalam bergerak dengan nyeri punggung bawah.
14

 

2.1.6 Spasme otot 

 Pada saat stimulus nyeri yang dibawa oleh serabut saraf aferen memasuki 

kornu dorsalis medula spinalis, terdapat beberapa serabut yang berproyeksi ke α-

motorneuron segmen yang sama sehingga otot-otot punggung mengalami 

hiperaktivitas, dalam bentuk spasme otot, sebagai akibat nyeri. Selama kontraksi 

otot pada spasme, dilepaskan zat kimia yang kembali menyebabkan rasa nyeri bila 

konsentrasi setempat menjadi cukup tinggi. Teori ini disebut sebagai pain-spasm-

pain model. Spasme otot itu sendiri dianggap sebagai suatu refleks protektif 

terhadap daerah lesi untuk menghindari terjadinya cedera tambahan lebih 

lanjut.
36–39

 

 Otot yang mengalami spasme secara langsung atau tidak akan mengalami 

gangguan pada fungsi normalnya dalam hal kontraksi dan relaksasi yang pada 

akhirnya akan mempengaruhi kemampuan gerakan anggota tubuh. Hal ini dapat 

mengakibatkan keterbatasan gerak pada daerah otot yang mengalami spasme, atau 

dapat dikatakan juga spasme otot dapat mempengaruhi Range of Motion (ROM) 

dari anggota tubuh yang dikelolanya.
38
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2.2 Disabilitas aktivitas sehari-hari  

2.2.1 Definisi 

 Disabilitas didefinisikan oleh  World Health Organisation (WHO) sebagai 

pembatasan atau berkurangnya kemampuan untuk melakukan suatu kegiatan 

dalam kisaran yang dianggap normal bagi manusia. Definisi ini diperbaharui 

WHO pada International Classification of Functioning, Disability and Health 

(ICF), dimana disabilitas menjadi didefinisikan sebagai istilah yang melingkupi 3 

aspek kesehatan, yaitu fungsi dan struktur tubuh, keterbatasan aktivitas, dan 

pembatasan dalam partisipasi.
40

 

2.2.2 Pengukuran disabilitas aktivitas sehari-hari 

 Penilaian disabilitas atau keterbatasan fungsional pada pasien-pasien 

dengan dengan nyeri punggung bawah sukar dilakukan, terdapat beberapa metode 

kuesioner untuk menilai nyeri punggung terhadap aktivitas sehari-hari. Penilaian 

disabilitas aktivitas sehari-hari atau status fungsional direkomendasikan 

menggunakan Roland Morris Disability Questionnaire (RMDQ) atau Oswestry 

Disability Questionnaire (ODQ). Kedua kuesioner tersebut telah divalidasi dan 

digunakan secara luas untuk pengukuran disabilitas aktivitas sehari-hari. RMDQ 

lebih direkomendasikan digunakan saat tingkat disabilitas diperkirakan rendah. 

Sedangkan ODQ direkomendasikan digunakan saat tingkat disabilitas 

diperkirakan tinggi contohnya untuk kasus NPB kronik yang parah.
41

 

 RMDQ terdiri dari 24 pertanyaan berhubungan dengan persepsi pasien 

mengenai nyeri punggungnya dan disabilitas aktivitas sehari-hari yang terkait. 

Pertanyaan pada RMDQ meliputi pertanyaan tentang aktivitas fisik, tidur, 
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psikososial, manajemen sehari-hari, makan, dan frekuensi nyeri. Penilaian 

dilakukan dengan memberi tanda pada pernyataan yang dianggap penderita benar. 

Skor didapatkan dari jumlah pernyataan yang dianggap benar tersebut. Skor 0 

menunjukkan tidak adannya disabilitas dan skor 24 menunjukkan disabilitas 

maksimal. Diperlukan waktu kurang lebih 5 menit untuk mengisinya. RMDQ 

telah terbukti validitas dan reabilitasnya untuk pengukuran disabilitas pada NPB.
42

 

2.3 Kualitas hidup 

2.3.1 Definisi 

Kualitas hidup adalah persepsi individu terhadap posisi hidup mereka 

dalam konteks budaya dan sistem nilai dimana mereka tinggal serta hubungannya 

dengan tujuan hidup, harapan, standar, dan segala sesuatu yang menjadi perhatian 

individu. Kualitas hidup merupakan konsep yang luas yang mempengaruhi 

individu secara kompleks dalam hal kesehatan fisik individu, status psikologis, 

tingkat aktifitas, hubungan sosial, kepercayaan individu, dan hubungannya dengan 

lingkungan.
43

 

Dalam bidang kesehatan, istilah kualitas hidup merupakan suatu konsep 

holistik yang memandang kesehatan dan kesejahteraan individu sesuai dengan 

konteks sehat menurut WHO. Menurut WHO, ada tiga komponen penting yang 

merupakan satu kesatuan dalam definisi sehat yaitu sehat fisik, mental, dan sosial 

serta bukan hanya kondisi ketiadaan dari suatu penyakit.
10

 Kualitas hidup menjadi 

jawaban bagi siapa saja yang ingin menghubungkan pengalaman hidup pasien 

secara subjektif saat sedang sakit dengan pelayanan kesehatan yang diperlukan. 

Konsep kualitas hidup dalam bidang kesehatan dapat digunakan untuk mengukur 
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hasil dari uji klinis atau penelitian kesehatan, menilai kebutuhan masyarakat 

dalam hal kesehatan, dan merencanakan perawatan pasien secara individual.
44

 

2.3.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas hidup 

1) Usia 

 Dengan semakin  meningkatnya usia  maka  risiko  menderita penyakit dan 

stres semakin besar, yang dapat  mempengaruhi terjadinya  kualitas hidup  kurang.  

Prevalensi penyakit  tidak menular semakin meningkat sejalan  dengan  

meningkatnya usia. Menurunnya  kondisi  kesehatan  akan menimbulkan limitasi  

aktivitas  sehingga menimbulkan  keluhan  kualitas  hidup kurang.
45

 Beberapa 

kondisi kesehatan yang dapat menurunkan kualitas hidup tersebut antara lain 

riwayat stroke, osteoartritis, gagal jantung kongestif, epilepsi, penyakit ginjal 

kronik, dan penyakit parkinson.
46–50

 

 Suatu hasil penelitian menyatakan bahwa tidak ada perbedaan yang 

signifikan pada kualitas hidup usia dewasa muda (18-40 tahun) dan dewasa 

madya (41-60 tahun).
51

 Sementara itu, penduduk dengan usia lebih dari 64 tahun 

berisiko 5 kali lebih besar mengalami penurunan kualitas hidup.
45

 

2) Jenis kelamin 

 Jenis kelamin merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas 

hidup. Namun, penelitian yang ada menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Suatu 

penelitian menyatakan bahwa perempuan memiliki kualitas hidup lebih rendah 

dibandingkan laki-laki.
52

 Sementara itu, terdapat pula penelitian yang menyatakan 

bahwa tidak ada perbedaan yang bermakna antara kualitas hidup laki-laki dan 

perempuan.
45,51
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3) Pekerjaan 

 Kualitas hidup penduduk Indonesia dengan kriteria kurang lebih banyak 

dijumpai pada penduduk yang tidak bekerja.
45

 Namun, penelitian lain menyatakan 

bahwa tidak terdapat perbedaan kualitas hidup yang signifikan antara penduduk 

yang bekerja, tidak bekerja, maupun pelajar.
51

 

4) Pendidikan 

 Suatu penelitian yang membagi tingkat pendidikan menjadi 2, yaitu 

pendidikan tinggi (apabila memiliki ijazah SMA atau lebih) dan rendah (tidak 

lulus SD, lulus SD, atau memiliki ijazah SMP) menyatakan bahwa penduduk 

dengan pendidikan rendah memiliki kualitas hidup lebih rendah dibandingkan 

dengan pendidikan tinggi. Penduduk berpendidikan rendah memiliki risiko 1.2 

kali memiliki kualitas hidup rendah dibandingkan dengan penduduk 

berpendidikan tinggi.
45

 Sementara itu, penelitian lain menyatakan bahwa tidak 

terdapat perbedaan kualitas hidup yang signifikan antara penduduk dengan latar 

belakang pendidikan SMA, D1/D3, dan S2/S3.
51

  

2.3.4 Pengukuran kualitas hidup 

 Kualitas hidup yang bersifat subjektif dan multidimensional dapat diukur 

dengan menggunakan kuesioner yang telah divalidasi dan kemudian diisi sendiri 

oleh pasien. Penilaian tersebut tidak dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan 

profesional karena dokter dan pasien kemungkinan memiliki pandangan yang 

berbeda terhadap status kesehatan pasien.
44

 

 Terdapat banyak kuesioner yang bisa digunakan untuk mengukur kualitas 

hidup. Short Form-36 (SF-36) dan European Quality of life (EQ) merupakan dua 
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kuesioner yang paling umum digunakan untuk mengukur kualitas hidup terkait 

kesehatan pada individu dengan kelainan muskuloskletal.
53

 Namun, SF-36 

terbukti memiliki keseimbangan terbaik dalam hal cakupan domain yang diukur, 

reabilitas, validitas, dan pengalaman digunakan pada populasi besar pasien 

dengan NPB.
41

 

SF-36 merupakan kuesioner yang dikembangkan dari kuesioner Medical 

Outcome Study General Health Survey dan terdiri dari 36 butir pertanyaan dan 8 

dimensi kesehatan. 
54

 Tiap dimensi kesehatan tersebut dinilai dari skala 0-100, 

dimana semakin tinggi skala tersebut maka status kesehatannya juga semakin 

baik.
55

 Instrumen SF-36 untuk menilai kualitas hidup dibagi menjadi 2 komponen 

dan 8 dimensi kesehatan:
56

 

1) Komponen fisik (Physical Component Score/PCS) yang terdiri atas : 

 - Fungsi fisik 

 - Pembatasan aktivitas karena masalah fisik 

 - Nyeri badan 

 - Pandangan mengenai masalah kesehatan secara umum 

 - Fungsi sosial 

2) Komponen mental (Mental Component Score/MCS) yang terdiri atas : 

 - Vitalitas 

 - Pembatasan aktivitas sosial karena ada masalah emosional 

 - Kesehatan mental secara umum  
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2.3.5 Hubungan intensitas nyeri dan disabilitas aktivitas sehari-hari dengan 

kualitas hidup pasien HNP lumbal 

Pasien HNP lumbal 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 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 dapat berdampak negatif terhadap kualitas hidup melalui berbagai 

cara. Individu dengan nyeri punggung bawah cenderung mengalami keterbatasan 

aktivitas jangka panjang.
10

 Beberapa penelitian sebelumnya juga telah 

menunjukkan hubungan kuat antara nyeri dengan penurunan aktivitas fisik
13,57–59

. 

Intensitas, lama, dan lokasi nyeri memegang peranan penting terhadap kualitas 

hidup individu dengan nyeri.
10

 

 Intensitas nyeri juga berhubungan dengan kejadian depresi pada nyeri 

punggung. Depresi merupakan kondisi emosi paling sering pada individu dengan 

nyeri punggung bawah kronik dan hal tersebut berhubungan dengan intensitas 

nyeri.
59

 Intensitas nyeri juga berhubungan dengan depresi dan kecemasan pada 

pasien NPB akut. Suatu studi juga menyatakan bahwa individu dengan NPB 

cenderung memiliki gangguan depresi dan kecemasan.
60

 Sementara itu, 

kecemasan dan depresi berhubungan secara signifikan dengan semua domain 
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kualitas hidup. Apabila tingkat kecemasan dan depresi individu meningkat, maka 

kualitas hidupnya pun akan menurun.
61

 

 Disabilitas yang terjadi pada individu dapat membatasi kemampuan 

individu tersebut dalam menjalankan peran normalnya. Hal ini kemudian 

berakibat pada penurunan kualitas hidup. Beberapa penelitian telah membuktikan 

adanya hubungan antara disabilitas pada berbagai jenis nyeri punggung bawah 

dengan kualitas hidup.
12–14

 

Baik nyeri maupun disabilitas aktivitas sehari-hari juga dapat 

menyebabkan depresi karena karena keduanya dapat membatasi individu dalam 

berhubungan sosial, bekerja, maupun berlibur.
59

 Suatu penelitian juga 

menyebutkan bahwa separuh subjek penelitian merasa bahwa nyeri menjadi 

hambatan bagi mereka untuk mendatangi acara keluarga atau acara lainnya. Selain 

itu, efek samping dari obat yang digunakan untuk meredakan nyeri dan seringnya 

mengunjungi dokter untuk kontrol membuat semakin terbatasnya waktu untuk 

keluarga dan teman.
10
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2.4 Kerangka teori 

  

Faktor mekanik 
Degenerasi diskus 

intervertebralis 

Hernia Nukleus Pulposus 

Kompresi 

mekanik 

Disabilitas 

aktivitas sehari-

hari 

Kualitas hidup 

Usia 

Jenis kelamin 

Pendidikan 

Pekerjaan 

Pembatasan gerak 

Mediator 

inflamasi 

Respon 

imun 

Nyeri 

Spasme otot 

Fear avoidance 

belief 

Intensitas 

nyeri 

Lokasi 

nyeri 

Lama 

nyeri 
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2.5 Kerangka konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 Hipotesis 

1) Terdapat hubungan antara intensitas nyeri dengan kualitas hidup (total dan 

8 dimensi) pada pasien HNP lumbal 

2) Terdapat hubungan antara disabilitas aktivitas sehari-hari dengan kualitas 

(total dan 8 dimensi) hidup pada pasien HNP lumbal 

Disabilitas 

aktivitas 

sehari-hari 

Kualitas hidup 

HNP lumbal 
Intensitas nyeri 

Usia 

Jenis kelamin 

Pendidikan 

Pekerjaan 

Lokasi nyeri 

Lama nyeri 


