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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Dewasa ini, perkembangan teknologi semakin canggih dan memberikan 

banyak kemudahan sehingga kebanyakan orang menjadi malas untuk bergerak 

ataupun sekedar senam ringan pada ruang sekitarnya. Pada akhirnya, kurang 

bergerak menyebabkan otot menjadi kaku dan tegang. Selain itu, perilaku 

postur tubuh yang salah dalam kehidupan sehari-hari dan terjadi berulang 

seperti mengangkat barang yang langsung menunduk tanpa berjongkok 

terlebih dahulu sehingga menyebabkan tumpuan terletak pada punggung 

bawah dan menyebabkan terjadinya sakit punggung bawah atau Low Back 

Pain (Huldani, 2012).  

Low Back Pain (LBP) merupakan nyeri yang dirasakan pada bagian punggung 

bawah, nyeri yang terjadi nyeri lokal maupun radikuler atau keduanya. Rasa 

nyeri ini dirasakan diantara sudut iga terbawah hingga pada lipatan bokong 

bawah yakni dibagian lumbal atau lumbosakral dan biasanya sering disertai 

dengan nyeri kearah tungkai hingga kaki (Utami and Dewi, 2015). Klasifikasi 

LBP menurut Brian A. Casazza (2012), dari University of North Carolina 

School of Medicine yakni nyeri dikarenakan trauma, inflamasi, tumors, 

degenerasi, penyakit jaringan ikat. Selain dari nyeri yang ditimbulkan oleh 

sebab penyakit, terdapat pula resiko dari jenis pekerjaan, lama kerja, usia, 

jenis kelamin, angkut beban berat yang berulang-ulang, membugkuk, duduk 

lama, merokok, dan faktor psikologi (Fitriyani, dkk. 2015).  

Survey yang dilakukan American Osteopathic Assosiation (AOA) tahun 2013 

menunjukkan data bahwa dalam 30 hari terakhir sekitar 62% responden 

mengeluh merasakan nyeri di punggung bawah, 53% di leher, 38% di bahu, 

33% di pergelangan tangan, dan 31% di punggung bagian atas (Utami and 

Dewi, 2015).  
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Kebanyakan nyeri ini mulai dialami pada mereka yang berusia dekade kedua 

dan kejadian yang tertinggi ditemui pada dekade kelima (Remon, dkk. 2015). 

Menurut Denny Setyawan (2018) dalam kutipannya menyebutkan bahwa LBP 

menjadi alasan ke rumah sakit dengan urutan ke-2 dan menjadi urutan ke-5 

dengan alasan penyebab dilakukannya tindakan operasi. 

Penanganan kasus LBP dapat menggunakan pengobatan barat dan/atau 

pengobatan timur. Pengobatan barat yang memiliki paradigma “Illness is the 

enemy”, yang berarti penyakit adalah suatu patogen yang harus di lawan. Pada 

penelitian yang dilakukan Maria Atika Sukmana Widyantanti (2017) 

menyatakan bahwa obat Eperisone Hydrocloride dapat mengurangi nyeri pada 

penderita LBP tetapi memiliki efek samping nyeri lambung, rasa pusing, nyeri 

kepala, merasa lelah atau kurang bersemangat dan mual. 

Pengobatan timur menggunakan pengobatan alami secara turun-temurun 

diantaranya dengan pemijatan, akupuntur, pemanasan (moksibusi) dan terapi 

lainnya. Akupuntur adalah cara pengobatan dengan memasukkan jarum kecil 

khusus ke dalam kulit pada titik tertentu, sesuai dengan penyakit pasien dan 

kondisi tubuh pasien (Nadesul dan Retno Kusuma, 2015). Selain akupuntur 

pengobatan LBP juga dapat menggunakan akupresur yakni penekanan 

beberapa kali dengan menggunakan ibu jari, jari-jari, atau menggunakan sikut 

pada tempat yang dirasakan nyeri dan/atau pada titik akupuntur. Selain itu, 

akupresur penekanan yang mudah untuk melancarkan peredaran darah dan 

oksigen ( Jie, 1997).  

Penelitian yang telah dilakukan University of Maryland pada tahun 2003 

menunjukkan bahwa pada titik Shenshu (BL23), titik Qihaishu (BL24), titik  

Dachangshu (BL25) dan titik Pangguangshu (BL28) dengan menggunakan 

akupuntur mengalami perbaikan pada rasa sakit pada kasus LBP. Hal ini 

menunjukkan bahwa rangsangan tersebut sangat efektif untuk mengobati pada 

pasien yang mengalami Low Back Pain (Meng, et al., 2003). Penelitian lain 

yang dilakukan Southern Medical University pada tahun 2013 menyatakan 

bahwa terapi akupuntur dan akupresur pada titik Yaoyangguan (DU3) dapat 

mengurangi nyeri sciatica akut (Danpin Luo, et al., 2013).  
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Kecenderungan orang yang masih takut dalam pengobatan yang menggunakan 

jarum, dapat diatasi dengan terapi akupresur. Selain lebih mudah diterima oleh 

masyarakat,  pasien tidak takut karena tidak perlu menggunakan jarum serta 

bisa diterapkan pada diri sendiri. Akupresur dipercaya dapat mengeluarkan 

hormon endorphin. Hormon endorphin merupakan senyawa yang dikeluarkan 

dibagian bawah belakang otak, yang berfungsi dapat membuat orang merasa 

nyaman, dan senang sehingga nyeri yang diderita dapat berkurang (Nadesul 

dan Retno kusuma, 2015). 

Menurut Abdurachman dkk (2015) titik Dachangshu adalah titik yang berada 

di meridian kandung kemih, merupakan titik Shu usus besar. Sedangkan titik 

Yaoyangguan merupakan titik Du dan titik Shenshu adalah titik meridian 

ginjal, merupakan titik Shu ginjal yang diketahui untuk meningkatkan organ 

ginjal.Hingga saat ini berbagai penelitian pengobatan LBP sudah banyak 

dilakukan, namun penelitian dengan menggunakan kombinasi titik 

Dachangshu (BL25), titik Shenshu (BL23), dan titik Yaoyangguan (DU3) 

masih belum diketahui efektivitasnya.  

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui 

pengaruh titik Dachangshu (BL25), titik Shenshu (BL23), dan titik 

Yaoyangguan (DU3) untuk mengobati LBP.  

1.2 Rumusan Masalah  

 Bagaimana pengaruh akupresur di titik Dachangshu (BL25), titik 

Shenshu (BL23) dan titik Yaoyangguan (DU3) terhadap kasus LBP ? 

1.3 Tujuan Penelitian  

1.3.1. Tujuan umum  

Untuk mengetahui pengaruh terapi akupresur di titik Dachangshu 

(BL25), titik Shenshu (BL23) dan titik Yaoyangguan (DU3) pada 

kasus LBP  
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1.3.2. Tujuan khusus  

1. Untuk mengetahui penurunan ambang nyeri sebelum dan 

sesudah pada kasus LBP dengan terapi akupresur di titik 

Dachangshu, titik Shenshu, dan titik , dan titik Yaoyangguan.  

2. Untuk mengetahui penurunan keluhan sebelum dan sesudah 

pada kasus LBP dengan membandingkan skor RMDQ sebelum 

dan sesudah dilakukan terapi akupresur di titik Dachangshu, 

titik Shenshu, dan titik , dan titik Yaoyangguan.  

3. Untuk mengetahui penurunan Straight leg test sebelum dan 

sesudah pada kasus LBP dengan terapi akupresur di titik 

Dachangshu, titik Shenshu, dan titik , dan titik Yaoyangguan.  

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi peneliti  

Peneliti memiliki pengalaman meneliti pengaruh terapi akupresure pada 

titik Dachangshu (BL25), titik Shenshu (BL25) dan titik Yaoyangguan 

(DU3)  untuk penderita LBP  

2. Bagi pelayanan 

Sebagai masukan dan referensi bagi yang berkepentingan terhadap 

akupresure ataupun sebagai pengetahuan untuk bisa diterapkan secara 

mandiri.  

3. Bagi Instansi Pendidikan  

Memberi wawasan baru mengenai terapi akupresur pada titik Dachangshu 

(BL25), titik Shenshu (BL23) dan titik Yaoyangguan (DU3)  untuk 

penderita LBP. Selain itu, dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitian 

selanjutnya. 
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