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Pendahuluan 

 

 Nyeri pinggang adalah suatu sindrom berupa nyeri di daerah lumbosakral pada tulang 

belakang yang dapat disebabkan oleh berbagai sebab. Dua pertiga orang dewasa pernah 

mengalami sakit pinggang semasa hidupnya. Kejadiannya nomor dua setelah keluhan saluran 

pernafasan di pusat kesehatan, Kejadian pada pria dan wanita pada usia 30 sampai 50 tahun 

adalah seimbang, dan sering berhubungan dengan pekerjaan. Penanganan nyeri pinggang oleh  

para dokter sering memberikan pemeriksaan penunjang berkelebihan, utamanaya pemeriksaan 

imaging dengan penanganan yang berkelebihan sehingga dikatakan ‘overmedicalized’.
Deyo, RA and 

Weinstein, JN.2001 

 Penyebab dari nyeri pinggang sangat bervariasi, semua kelainan anatomis daerah 

lumbosakral dapat menyebabkan nyeri pinggang termasuk kelainan organ abdommen disekitar 

dan akibat psikologis. Menurut Keim HA faktor penyebab nyeri pinggang antara lain kelainan 

kongenital, tumor, trauma, toksisitas, kelainan metabolik misalnya osteoporosis, penyakit 

keadangan misalnya artritis rematoid, dan ankilosing spondilitis, kelainan degeneratif misalnya 

spondilosis, osteoaretritis, herniasi nukleus pulposus, dan stenosis spinal, infeksi, kelainan 

sirkulasi, kelainan mekanik baik intrinsik maupun ekstrinsik, serta psikologis.
Keim HA,1980. 

 Mengingat begitu banyak penyebabnya keluhan nyeri pinggang, maka diperlukan 

pendekatan diagnosa yang rasional dan efektif dalam biaya, untuk bisa memberikan penanganan 

yang rasional dan cost effective. Dokter tidak akan  memberikan pemeriksaan penunjang dan 

penanganan berkelebihan. 

  

Anatomi Pinggang 

 Pinggang  (low back) dibentuk oleh  columna vertebralis lumbal terdiri dari 5 buah tulang 

vertebra Lumbal (L1 sampai L5), masing-masing membentuk sendi intervertebral,yang termasuk 

jenis sendi ampiartrosis  (Cartilagenous Joint)  dengan gerakan yang terbatas.  



 
 

 Tulang belakang disangga oleh tulang sacrum yang berbentuk baji sebagai tulang 

penahan tulang belakang dan bersendi dengan tulang pelvis pada sendi sakroiliaka. Sendi 

sakroiliaka mempunyai dua macam sendi, yaitu sendi synovial dan fibrosa, yang sedikit bergerak 

atau sama sekali tidak bergerak.
Lawry,GV.2016

 

  

 

 

 

Masing-masing tulang vertebra terdiri dari bagian Posterior terdapat lamina, dan pedicle 

sedangkan di bagian Anterior adalah korpus vertebra. Fiksasi dari tulang  vertebra dilakukan oleh 

dua facet atau apophyseal joindengan sendiintervertebralis, yang membentuk three joint 

complexe yang penting dalam fungsi sendi tulang belakang.  

 



 
 

 
 

Diantara  tulang vertebra terdapat diskus intervetebralis (DIV), yang penting pada 

kesempurnaan unit fungsionil tulang belakang, yang berfungsi sebagai shock absorber dari 

gerakan mekanis tulang belakang. DIV terdiri dari pembungkus yang disebut anulus fibrosus dan 

matriknya disebut nukleus pulposus yang terdiri dari cairan koloid. Elasisitas dari DIV 

tergantung dari elastisitas dari anulus dibandingkan dengan nukleusnya. 

Pada usia muda dan tanpa kerusakan diskus (anulus) kemampuan elastisitas tulang 

belakang sangat baik tergantung keadaan annulus fibrosus. Namun pada usia yang meningkat 

ditambah adanya trauma yang berulang menimbulkan peningkatan jumlah jaringan fibrous pada 

anulus fibrosus, dengan akibat elastisitas DIV berkurang. 

Artikulasi sendi  vertebra diperkuat oleh berbagai ligament. Ligamane utama adalah 

ligamen longitudinal anterior dan ligamen longitudinal posterior. Ligamen lainnya adalah 

ligamen interspinosus, ligamentsupraspinosus, ligament apofisial, ligament iliolumbal. Semua 

ligament ini  merupakan salah satu sumber nyeri pinggang pada kelianan starin dan rupture dari 

ligament. 

 



 
 

  
 

Tulang belakang sebagai sendi penyangga berat badan dalam fungsinya juga diperkuat oleh 

otot disekitarnya, yang terdiri dari otot ektensor dan otot fleksor. Otot ekstensor  adalah 

quadratus lubrium, sacrospinalis, multifidus, intertransversarii & interspinalis. Otot fleksor  

adalah otot abdominal : eksternal & internal oblique, transversalis, rectus abdominus, psoas 

mayor & minor. 

 

Fisiologi Pinggang 

 Setelah manusia yang merupakan golongan primata, yag mulai berdiri, maka tulang 

belakang merupakan sendi yang mempunyai tugas berat, merupakan salah satu sendi penyagga 

berat badan, yang memungkinkan menimbulkan kerusakan anatomi dan fungsi sendi tulang 

belakang, dalam fungsinya sebagai sendi penyangga berat badan dan pergerakan pinggang. 

Pergerakan sendi tulang belakaang pada pinggang yg normal sangat terbatas. Dapat 

melakukan fleksi ke belakang  atau ekstensi seluas 20 
o
, Fleksi ke lateralseluas 20 

o
, fleksi ke 

depan seluas  45 
o
, dan rotasi atau gerakan memutar seluas  45

 o
. 

Berdasarkan fungsinya,  sendi tulang belakang pada pinggang mempunyai beban cukup 

berat, sehingga sering  menimbulkan kelainan dengan berbagai keluhan. Keluhan yang tersering 

dan  terpenting adalah keluhan nyeri pinggang. 

 

Sumber Nyeri Pinggang 



 
 

 Keluhan nyeri pinggang, berasal dari berbagai komponen pada tulang belakang yang 

mengandung saraf sensoris, termasuk ligament, joint facet, perios vertebra, anulus fibrosus,   

fascia dan otot  paravertebra, termasuk pembuluh darah dan saraf pada tulang belakang. 

Komponen tulang belakang yang sering menyebabkan keluhan nyeri pinggang adalah :  

1. Sendi tulang belakang 

Sendi three joint complexe (2 sendi appofisial, 1 sendi intervertebralis), merupakan 

sumber nyeri akibat kelainan berupa sinovitis, degenerasi tulang rawan, kerusakan 

DIV, trauma yang menyebabkan subluxation atau krlrmshsn dari appophyseal joint. 

2. Jaringan ikat pada tulang belakang, pada otot, ligamen atau  fascia. 

Kontraksi otot abdomen dan otot dada yang baik menggurangi 20-50% tekanan DIV.  

Pada nyeri pinggang stadium awal terjadi rekasi spastik otot (reactive muscle spasm), 

selanjutnya diikuti physiologic adaption. Apabila lama ootot tidak dipergunakan 

(disuse) dapat terjadi pemendekan  atau atropi otot (disuse) 

3. Perubahan biomekanik tulang belakang menimbulkan perubahan tekanan pada DIV. 

Berbagai kegiatan dapat meningkatkantekanan padaDIV. Posisi tubuh berdiri 

dikatakan sebagai standar tekanan pada DIV, maka terjadi peningkatan tekanan DIV 

pada berbagai keadaan. Kegiatan jalan meningkatkan tekanan 15%, duduk 

meningkatkan tekanan 30%, batuk meningkatkan tekanan 50%, kegiatan loncat 

meningkatkan tekanan 59%, fleksi tulang belakang meningkatkan tekanan 20  85, 

angkat benda 20 kg dengan lutut ditekuk meningkatkan tekanan 300%, dan dengan 

lutut lurus meningkatkan tekanan 500%.Peningkatan berat badan meningkatkan 

tekanan pada DIV. 

Kegiatan yang menurunkantekanan pada DIV, misalnya duduk dengan backrest 

dengan posisi lebih dari 90  akan menurunkan 10-20% 

4. Gangguan ergonomik, sebagai factor sekunder akan memperberat keluhan NP, 

misalnya mengendarai kendaraan  jarak jauh, sering angkat benda, duduk tak nyaman,  

5. Psikologis, stress meningkatkan keluhan NP. 

6. Merokokmenyebabkan  anoksemia jaringan pada  DIV. Anoksia dan nutrisi, akan 

mengurangi proses penyembuhan pada DIV. 



 
 

 

Klasifikasi Nyeri Pinggang 

 Nyeri pinggang berdasarkan waktu akut, subakut dan kronik. Nyeri pinggang akut, 

keluhan nyeri pinggang kurang dari 4 minggu.Nyeri pinggang sub-akut, keluhan kurang dari 3 

bulan. Nyeri pinggang kronis apabila keluhan lebih dari 3 bulan. Nyeri pinggang akut, sering 

sembuh  spontan dalam beberapa hari.  

 Nyeri pinggang umumnya tanpa kelainan saraf, namun sering menyebabkan penururnan 

fungsi saraf,  disebut radikulopati. Radikulopati merupakan disfungsi saraf yang menyebabkan 

keluhan nyeri, gangguan sensoris, kelemahan otot, penurunan reflek tendon. Lumbar radikulopati 

menyebabkan keluhan sciatika.  Sciatika yaitu  keluhan nyeri atau  parastesi yang menjalar dari 

lutut kebawah yang didistribusikan oleh  saraf sciatika, akibat adanya tekanan mekanis atau 

keradangan dari radik saraf tersebut, akibat kelainan akibat kelainan intraspinal. Keluhan sciatica 

yang terutama  dicetuskan oleh batuk  bersin, atau defikasi, dengan kelemahan otot atau 

gangguan reflek, kemungkinan terdapat kompresi saraf. Pada keadaan psudosciatica adalah nyeri 

atau parastesi sciatika yang unilateral atau bilateral, namun tidak di perberat oleh batuk, bersin 

atau defikasi, kemungkinan pnyebabnya karena  kelainan bursitis atau kelainan jaringan lunak di 

dekat saraf skiatica 

 

Jenis nyeri pinggang berdasarkan lokasi kelainan 

1. Nyeri pinggang karena kelainan pada miofasial 

Keluhan nyeri pinggang Khas, nyeri bertambah berat setelah istirahat, nyeri saat duduk, 

keluhan berkurang dengan gerakan, kaku otot, ternderness otot, Pain (trigger) point 

sering teraba,  flattened dari lumbal, Keluhan sering berupa nyeri pinggang bilateral, 

Diduga faktor penyebab adalahgaya hidup, merokok, overuse dari sendi tulang belakang,  

1. NP karena kelainan pada facet atau apophyseal join disebut facet joint syndrome, 

Misalnya osteoarthritis, degenerasi posterior joint complexe. Keluhan nyeri pinggang 

akut bisa dengan sciatica, nyeri immobilisasi, hiperektension lumbal, tenderness point 

pada joint complex. Pada stadium interkritik (tanpa keluhan) tak didapatkan kelainan 

pada pemeriksaan fisik lumbal. 

2. NP karena kelainan pada kelainan DIV, disebut  Spondilosis 



 
 

Spondilosis merupakan penyakit degenerasi dari DIV, yang sering memakai nama lain 

seperti Degenerative arthritis, "hypertrophic arthritis, Discogenic Degenerative Disease 

dan Osteoartropati (1) 

Diagnosa banding  nyeri pinggang berdasarkan penyebabnya, nyeri pinggang disebabkan 

karena mechanical, nonmechanical pada tulang belakang, atau kelainan organ abdomen. 

Kelainan mechanical antar lain, Lumbar sprain atau strain (70%), degenerasi DIV dan facet yang 

berhubungan dengan usia lanjut , antara lain  degenerasi diskus atau faset sendi (10%), Hernisasi 

diskus (4%), Spinal stenosis (3%), fraktur kompresif karena osteoporosis (4%), spondilistesis 

(2%), fraktur traumatik (kurang dari 1%), kelainan kongenital (kurang 1%,  misalnya kiposis 

berat, skoliosis berat dan transisional vrrtebra), spondylolysis dan lainnya. Keadaan 

nonmechanical antara lain keganasan (0,7% yang terdiri dari multipel mieloma, kanker 

metastase, limfoma atau leukemia, tumor spinal, tumor retropritonel atau tumor primer vertebra), 

infeksi (0,01 %, terdiri dari osteomielitis, diskitis septik, abses paraspinous, abses epidural), 

radang sendi (0,3%, ankilosing spondilitis, arthritis psoriatic, Reyter syndrome, inflammatory 

bowel diseases.), Osteochondrosis, Paget’s disease. Kelainan visceral yang menyebabkan 

keluhan nyeri pinggang adalah penyakit organ pelvis (prostatitis, endometriosis, pelvic 

inflammatory diseases) , penyakit ginjal (nefrolitiasis, pielonefritis, abses perinefrik), anorisma 

aorta, kelainan gastrointestinal (pancreatitis, kholesistitis, ulkus peptikum).
 Deyo RA and Weinstein 

JN,2001.
 

Patogenesa  Nyeri Pinggang  

Patogenesa  nyeri pinggang sangat luas, karena penyebabnya sangat bervariasi. Penyebab 

karena  kelainan anatomi, perubahan biomekanik dari tulang belakang, proses autoimun dan 

psikologis dapat berperan. Semua kelainan tersebut dapat menyebabkan iritasi perifir  dengan 

akibat akhir menimbulkan ketidak-mampuan fungsi tulang. Iritasi ini dapat disebabkan karena 

herniasi DIV, perubahan dari foramen, sinovitis iritasi rivefesial dan lain-lain. 

 

Skema . Ketidak-mampuan fungsi tulang belakang akibat kelainan tulang belekang 
Calliet R,1981 

 

Ketegangan emosi   Trauma fisik 
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Keradangan   Imobilosasi 
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KETEGANGAN OTOT 
 

 

 

Iskhemia  EDEMA  Metabolit 

jaringan     tertumpuk 
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REAKSI FIBROUS 

 

 

Terbatasnya elastisitas  otot 

Terbatasnya gerakan sendi 

Terbatasnya fungsi tendon 
Pemendekan fascia 

 

 

NYERI PINGGANG 

 
Terbatasnya elastisitas  otot, gerakan sendi, atau terbatasnya fungsi tendon dan 

pemendekan fascia menyebabkan ketidak-mampuan fungsi pinggang, sehingga menyebabkan 

keluhan nyeri pinggang. 

 

Evaluasi Diagnosa 

 Tujuan pemeriksaan penderita dengan keluhan dengan nyeri pinggang adalah untuk 

mencari kelainan anatomi tulang belakang bagian lumbal bersama sendi panggul, adanya 

kelainan iritasi radix saraf yang keluar dari lumbal, adanya distress psikologis, dan adanya 

kelainan organ  abdomen atau penyakit sistemik. 
Lawry, GV.2016.aaa 

Seperti  pada pemeriksaan penyakit lainnya, untuk menentukan diagnosa dilakukan 

anamnesa, pemeriksaan fisik  yang meliputi inspeksi, palpasi, perkusi, pergerakan sendi, 



 
 

pemeriksaan neurologi, pemeriksaan organ lain disekitarnya, serta apabila perlu dilakukan 

pemeriksaan penunjang, laboratorium dan Radiologia atau imaging lainnya. 

Anamnesa Nyeri Pinggang, dilakukan seperti anamnesa pada umumnya. Keluhan Nyeri 

pinggang perlu ditanyakan onset, kualitas, kwantitas, faktor memperberat atau memperingan, 

kronologis dari nyeri pinggang dan keluhan penyerta lainnya. Dari anamnesa dapat menentukan 

kemungkinan diagnosa penyebab nyeri pinggang, dicari apakah ada trauma tulang belakang, 

adanya gangguan neurologis, kelainan sistemik sebagai penyebab nyeri pinggang, serta adanya 

distress psikologis. 

Nyeri pinggang terutama dilihat onset, lokasi dan factor yang memperberat keluhan nyeri. 

Keluhan yang mendadak terutama karena trauma, onset yang indolent kemungkinan karena non 

mechanical, sering kambuh dengan nyeri kolik sering karena penyebab organ intra abdominal 

atau kelainan di pelvis. Lokasi nyeri pada tulasng belakang menentukan kelainan di daerah 

tersebut, keluahn nyeri radikuler kemungkinan ada kelainan penekanan saraf. Keluhan nyeri 

yang sulit ditentukan letaknya dan sering berpindah dan di berbagai tempat, keungkinan karena 

fibromyalgia. Faktor pencetus nyeri pinggang, sering bisa menentukan kemungkinan diagnosa. 

Nyeri pinggang yang dicetuskan oleh aktivitas, terutama saat jalan terutama karena osteoarthritis 

atau spinal stenosis. Keluhan nyeri pinggang  membaik dengan aktivitas, terutama setelah 

morning stiffness kemungkinan karena proses keradangan, misalnya pada spondiloartropati, pada 

ankilosing spondilitis. Proses  aktivitas valsava, misalnya saat batuk, bersin, atau pergerakan  

usus(bowel) meningkatkan keluhan nyeri pinggang, kemungkinan penyebabnya karena adanya 

penekanan radix saraf. 

Keluhan lain pada penderitan dengan keluhan nyeri pinggang, penting dicari untuk 

menentukan penyebab nyeri pinggang. Keluhan fibris atau menggigil kemungkinan adanya 

infeksi. Penurunan berat badan, batuk kronis, nyeri malam atau gangguan bowel habit, 

kemungkinan adanya keganasan. Keluhan lelah berkerlanjutan dengan gangguan tidur pada nyeri 

pinggang yang diffuse kemungkinan kemungkinan disebabkan karena fibromyalgia. 

Keluhan saraf, perlu pemeriksaan lebih spesifik pada penderita keluhan nyeri pinggang 

untuk menentukan penyebabnya, disamping untuk memberikan penanganan dengan segera. 

Keluhan kelemahan otot, numbness atau parastesi pada pada daearah sesuai dermatome, 

kemungkinan adanya penekaran saraf.  Kelaianan pada usia muda (20-50 tahun) kemungkinan 

karena adanya hernia nukles pulposus. Pada usia lanjut (diatas 60 tahun) kemungkinan karena 



 
 

stenosis spinal pada penderita osteoarthritis. Gangguan fungsi urine dan defikasi pada penderita 

nyeri pinggang kemungkinan adanya sindrom cauda equina. Penderita dengan fibris dan keluhan 

neurologis, kemungkinan adanya epidural abses. 
Whitman HH, and Beary BF, 2006

. Sindrom cauda equine 

adalah adanya kompresi radik saraf yang terjadi di bagian bawah yang umumnya masif, karena 

heriniasi DIV dan sering menimbulkan keluhan retensi urine, inkontimensia akibat gangguan 

fungus spingter ani, kelemahan otot ektermitas bawah bilateral dan adanya keluhan saddle 

anesthesia.  

 Perlu mencari adanya keluhan atau tanda Red Flag pada penderita yang mengeluh nyeri 

pinggang, yang merupakan keadaan serius dan perlu segera menentukan diagnosa dengan  

menentukan pemilihan pemeriksaan penunjang yang sesuai. Red Flag sering disebabkan karena 

sindrom cauda equine, fraktur, keganasan dan infeksi vertebra. Nyeri pinggang pada usia diatas 

50 tahun sering karena keganasan dan fraktur tulang belakang, yang memerlukan pemeriksan 

leukosit darah dan LED/CRP dengan foto plain, dilanjutkan dengan MRI. Keluhan fibris, 

menggigil,  riwayat infeksi saluran kencing sebelumnya atau ada luka disekitar tulang belakang, 

dilakukan pemeriksan leukosit darah dan LED/CRP dengan foto polos  atau MRI. Apabila 

dicurigai kaker perlu pemeriksaan petanda kanker prostat. Adanya riwayat trauma pada tulang 

belakang yang menyebabkan fraktur dilakukan foto polos atau MRI. Keluhan nyeri pinggang 

malam hari dan nyeri saat istirahat diduga kaker atau infeksi, perlu pemeriksaan leukosit darah 

dan LED/CRP dengan foto polos  atau MRI. Keluhan motorik dan sensorik yang progresif 

difikirkan penyebab sindrom cauda equine dan kanker, perlu pemeriksan segera dengan MRI. 

Nyeri pinggang dengan keluihan saddle anesthesia, sciatica bilateral atau dengan kelemahan otot 

kaki, gangguan kecing, gangguan defikasi perlu difikirkan sindrom cauda equine, segeran 

melakukan pemeriksaan MRI. Nyeri penggang dengan penurunan berat badan yang tidak tahu 

penyebabnya difikirkan penyebabnya keganasan, dan perlu pemeriksan leukosit darah dan 

LED/CRP dengan foto polos  atau MRI dengan  pemeriksaan petanda kanker prostat. Riwayat 

keganasan atau kemungkinan keganasan sebelumnya, perlu dicurigai keganasan pada tulang 

belakang dan  perlu pemeriksaan seperti pada keganasan tulang belakang. Apabila nyeri 

pinggang dan sebelumnya riwayat osteoporosis, difikirkan adanya fraktur tulang beakang dan 

memerlukan pemeriksaan foto polos tulang belakang  atau dilanjutkan dengan MRI. Nyeri 

pinggang dengan pemakaian obat immunosupresan perlu difikirkan infeksi tulang belakang dan 

memerlukan pemeriksan leukosit darah dan LED/CRP dengan foto polos  atau dilanjutkan 



 
 

dengan MRI. Pemakaian obat kortikosterois  jangka panjang perlu difikirkan fraktur atau infeksi 

tulang belakang dan memerlukan pemeriksan leukosit darah dan LED/CRP dengan foto polos  

atau dilanjutkan dengan MRI. Demikian juga pemakai obat intravenous perlu  difikirkan infeksi 

tulang belakang dan memerlukan pemeriksan leukosit darah dan LED/CRP dengan foto polos  

atau dilanjutkan dengan MRI. Penderita ketergantungan obat perlu  difikirkan fraktur atau infeksi 

tulang belakang dan memerlukan pemeriksan leukosit darah dan LED/CRP dengan foto polos  

atau dilanjutkan dengan MRI. Pada penderita nyeri pinggang yang gagal dengan perawatan 

konservatif, perlu difikirkan kaker atau infeksi tulang belakang dan memerlukan pemeriksan 

leukosit darah dan LED/CRP dengan foto polos  atau dilanjutkan dengan MRI. Apabila dicurigai 

kanker perlu pemeriksaan petanda kanker prostat atau petanda kanker laiannya.
Kinkade S. 2007. 

Pemeriksaan fisik untuk menentukan kelainan anatomi dari penyebab nyeri pinggang. 

Pemeriksaan Fisik Kolumna vertebralis Lumbal dilakukan inspeksi, palpasi, pemeriksaan ru 

gerak lingkup pinggang, pemeriksaan khusus. 

Pemeriksaas inspeksi tulang belakang, telah dlakukan pada saat pasien mulai datang 

sudah dilihat keadaan berjalan,  apakah jalan memakai bantuang tongkat atau tidak.  

Pada saat  penderita berdiri sebaiknay dengan hanya memakai celana dalam, hingga jelas 

melihat bentuk kolumna vertebralis. Dari samping, dilihat bentuk lengkungan dari kolumna 

vertebralis cervical-thoracal dan lumbal (lordosis). Lordosis terlalu berat dapat juga 

menyebabkan keluhan nyeri pinggang. Lordosis lumbal yang menghilang perlu dicurigai adanya 

ankilosing spondilitis. Dari belakang utuk melihat skoliosis tulang belakang. Dari belakang juga 

dapat dilihat bahu dan crista iliaca dan lipatan kulit pada daerah glutea. Dari torakal 1 sampai 

cekungan antara glutea harus merupakan garis lurus.  

Diperhatikan juga spastik dari otot sekitar kolumna vertebralis. Sering bisa dilihat sciatic 

noth tenderness pada pederita nyeri pinggang denga sciatika.  

 



 
 

 

 Pasien posisi duduk, dilakukan palpasi tulang belakang pada pinggang terutama pada 

struktur vertebra, misalnya prosesus spinosus. Dapat jika dipalpasi adanya  tenderness (trigger 

point), nyeri tekan, tonjolan atau teraba spasme otot pada tulang belakang dan juga disekitar 

tulang belakang.  

Pemeriksaan ruang lingkup gerak pinggang dilakukan dalam posisi berdiri penderita 

disuruh membungkukkan badan kedepan sampai tangan menyentuh lantai atau jempol kaki. 

Normal terlihat cekungan lumbal akan menjadi datar. Perhatikan juga gerakan fleksi latralis 

kanan dan kiri.  

 Pemeriksaan gerakan lain tulang belakang, penderita dalam posisi duduk, pelvis penderita 

dipegang dengan tangan pemeriksa, guna menstabilkan pelvis. Penderita lalu disuruh bergerak 

kesamping kiri (fleksi latral  kanan), kebelakang (ektensi) dan memutar bahu kesatu sisi (rotasi). 

   
 



 
 

 
 

Pemeriksaan Khusus Tulang Belakang 

Pada penderita dengan keluhan nyeri pinggang dan ada dugaan menimbulkan iritasi 

radik saraf, perlu dilakukan pemeriksaan fisik khusus pinggang, yaitu test straight leg raising 

test, pemeriksaan reflek, kekuatan otot dan pemeriksaan sensai.  

 Pemeriksaan straight leg raising test, dilakukan pasien berbaring. Dilakukan fleksi kaki 

pada daerah sendi panggul dengan sendi lutut ektensi dan ukur sudut fleksi pada saat penderita 

mengeluh nyeri yang menjalar ke inferior dari bawah sendi lutut, pada posisi fleksi 30°-70°. 

Nyeri menjalar dari bawah lutut merupakan tanda khas adanya iritasi dari radik saraf (L1 dan S5) 

pada tulang belakang.  Tes ini dapat diulang pada saat pasien duduk dengan mengektensikan 

lutut dan menimbulkan nyeri menjalar dibawah lutut, untuk menyingkirkan kemungkinan adanya 

malingering.
Whitman HH, and Beary BF, 2006. 

 



 
 

 
 Leg Raising test & Lasegue 

 

 Pada penderita straight leg raising test positif, dapat dilakukan pemeriksaan cross 

straight leg raising test, dengan melakukan ektensi fleksi kaki pada sendi panggul yang 

kontralateral dari kaki simptomatik. Tes positif  akan menyebabkan nyeri kontra lateral atau pada 

kaki simptomatik, yang mencerminkan iritari radik saraf, dikatakan khas untuk pada kasus hernia 

DIV.
Lawrey,GV,2016.  

 Pemeriksaan reflek patela yang mencerminkan saraf L4, dan achilles yang mencerminkan 

saraf S1.
Lawry GV,2016. 

 
Kekuatan otot kaki karena kelaianan saraf pada pencerita nyeri pinggang dilakukan 

pemeriksaan inversi kaki dan fleksi dorsal dari  pergelangan kaki yang mencerminkan iritasi 

saraf L1. Gangguan fleksi dorsal dari ibu jari kaki mencerminkan kelainan pada saraf L5. 

Gangguan eversi dari kaki mencerminkan kelainan saraf S1.
 Lawry GV,2016. 

 Gangguan sensoris pada penderita nyeri pinggang pada bagian medial dan pergelangan 

kaki menyatakan kelianan pada saraf L4. Kelainann sensari pada dorsum kaki mencerminkan 

kelainan di saraf  L5. Kelainan sensori pada lateral dan pergelangan kaki mencerminkan kelainan 

saraf S1. Apabila ada gangguan sensoris  perianal, gangguan reflek anal dan tonus spingter 

kemungkina adanya kelaianan sindroma cauda equina.
 Lawry GV,2016. 

 Dilakukan juga pemeriksaan saraf (sensori, motiris dan reflek)  dan pemeriksaaan 

vaskuler di kaki untuk menguatkan diganosa kelainan saraf yang terjadi pada penderita dengan 

nyeri pinggang. Misalnya kelainan saraf yang keluar dari L3-4 akan menyebabkan tes sensori di 

latear tungkai berkurang, kelemahan otot ektensor lutut dan penurunan tes reflek patela. 
Whitman 

HH, and Beary BF, 2006. 

Penderita dengan keluhan nyeri pinggang yang dicurigai ankilosing spondilitis, perlu 

dilakukan pemeriksaan khusus. Pasien posisi berdiri, dilakukan palpasi pada sendi sacroiliaka 



 
 

untuk mengetahui adanya nyeri tekan dan dilakukan tes Schober untuk mengetahui mobilitas 

lumbosakral. Pemeriksaan tes Schober dilakukan dengan membuat  tanda pada sendi 

lumbosakral dan diberi diberi tanda kedua pada jarak 10 cm diatasnya. Pasien membungkuk dan 

diukur  jarak kedua tanda tersebut. Apabila jarak keduanya  15 cm atau lebih berarti tes Schober 

negatif atau pergerakan  lumbosakral adalah normal. Apabila kurang 13 cm maka tes Schober 

adalah positif.  

 

  
 

Pemeriksaan Penunjang 

Pemeriksaan penujang hanya dikerjakan sesuai dengan indikasi atau sesuai diagnosa 

setelah melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik, atau pada nyeri pinggang non spesifik 

dengan penanganan konservatif dalam 4 minggu tidak membaik. Pemeriksaan penunjang berupa 

pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan imaging.
Whitman HH, nand Beary BF, 2006.

 

Pemeriksaan laboratorium juga tergantung diagnosa  mungkin. Pemeriksaan leukosit 

darah untuk kercurigaan ianfeksi, pemeriksaan LED atau CRP sebagai tanda phase acute 

reactans yang meningkat pada infeksi, keradangan sendi dan keganasan sekunder. Pemeriksaan 

calcium, fosfat, dan alkali fospatase untuk mkelainan metabolic bone diseases. Apabila curiga 

multiple myeloma pada pemderita nyeri pinggang yang menetap dengan anemi dan peningkatan 

LED, perlu dilakukan pemeriksaan protein immunoelectrophoresis. 
Whitman HH, and Beary BF, 2006. 

Pemeriksaan imaging dikerjakan sesuai dengan indikasi, terutama apabila ada tanda 

kelainan saraf, keluhan constitusional atau keluhan nyeri pinggang yang gagal dengan 

penanganan konservatif. Pemeriksan imaging yang paling awal adalah footo polos, kemudian 



 
 

pemeriksaan lainnya tergantung indikasi, Bone scitigraphy, MRI, CT scan, myelografi, 

diskografi.
Whitman HH, and Beary BF, 2006.  

 Foto polos lumbal posisi anteroposterior dan lateral merupakan prosedur standar untuk 

kedaan tulang vertebra. Pemeriksaan posisi oblik , bukan pemeriksaan rutin untuk melihat 

foramen intervertebralis tempat keluarnya radik saraf, terutama pada kasus dicurigai spondilosis. 

Apabila perlu dilakukan pemeriksaan tulang belakang saat fleksi-ektensi untuk melihat 

instabilitas dan lingkup pergerakan vertebra lumbal.
Whitman HH, and Beary BF, 2006.

 Foto lumbal polos 

dilakukan secara terbatas, terutama dilakukan pada nyeri pinggang karena penyakit sistemik atau 

karena trauma.
Deyo RA and Weinstein JN,2001.  

Bone scintigraphy untuk melihat kelainan curiga keganasan, infeksi, occult fracture yang 

tidak terlihat dengan foto polos. 

Pemeriksaan MRI yang dapat melihat tulang atau jaringan ikat dengan baik, terutama 

pada kelainan intra-spinal. Namun banyak hasil false-positive, 30 % terlihat kelianan pada MRI 

pada penderita asimptomatik.  Gambaran MRI harus disesuaikan dengan keadaan klinis, 

anamnesa dan pemeriksaan fisik.
Whitman HH, and Beary BF, 2006.  

Pemeriksaan computed tomography (CT) scan, dilakukan apabila tidak mempergunakan 

kontras intradural, melihat delineating dari sttruktur tulang vertebra, misalnya untuk melihat 

adanya spinal stenosis, namun tidak melihat keadaan dari kelianan medulla spinalis, seperti yang 

dilihat pada MRI. Tes positif palsu juga didapatkan seperti pada MRI.
Whitman HH, and Beary BF, 2006.  

Mielografi, merupakan pemeriksaan penunjang dengan menyutikkan kontras intra dural 

untuk melihat keadaan foramen intervertebralis, untuk melihat tinggkat kompresi medulla 

spinalis. Pemeriksan ini mulai terdesak oleh pemeriksaan MRI atau CT scan.
Whitman HH, and Beary BF, 

2006.  

 

Pendekatan Diagnosa dan Penganganan Penderita dengan Keluhan Nyeri Pinggang 
 

 Penanganan penderita dengan keluhan nyeri pinggang sering mengeluarkan biaya tinggi, 

sedangkan banyak pasien yang bersifat self-limited episode pada nyeri pinggang akut dan tidak 

memerlukan penanganan medis dan sering membaik dalam satu bulan. Namun demikian 

sepertiga kasus nyeri pinggang menyebabkan keluhan menetap dan umumnya terjadi setahun 

setelah serangan nyeri pinggang akut. Keadaan ini memerlukan  pendekatan diagnosa dan 

penanganan yang lebih lengkap.
 Chou et.al, 2007. 



 
 

 Banyak ada panduan penananganan penderita dengan keluhan nyeri pinggang.  Menurut 

A Joint Clinical Practice Guidline from the American College of Phyysicians and the American 

Pain Society, memberikan tujuh rekomendasi dalam diagnosa dan penanganan penderita dengan 

keluhan nyeri pinggang.  

 Rekomendasi pertama (strong recommendation, moderate-quality evidence), 

pemeriksaan difokuskan pada anamnesa dan pemeriksaan fisik untuk menentukan tiga katagori 

nyeri pinggang, yaitu nyeri pinggang non spesifik, nyeri pinggang potensial terjadi radikulopati 

atau spinal stenosis, dan nyeri pinggang karena kelainan spinal spesifik lainnya. Pada anamnesa 

perlu ditekankan adanya factor psikologis, yang cendrung akan menyebabkan  nyeri pinggang 

kronis. Nyeri pinggang non spesifik adalah keluhan nyeri pinggang tanpa tanda penyakit serius 

(seperti keganasan, infeksi atau sindrom cauda equine), stenosis spinal atau radikulopati atau 

kelainan vertebra spesifik (fraktur vertebra atau ankilosing spondilitis). Sering pada pemeriksaan 

imaging, didapatkan gambaran degenerasi namun keadaan ini tidak spesifik, karena tidak 

berkorelasi dengan beratnya keluhan. 

 Rekomendasi kedua (strong recommendation, moderate-quality evidence), tidak rutin 

melakukan pemeriksaan imaging atau tes diagnosa lainnya pada pasien nyeri pinggang non 

spesifik.  

 Rekomendasi ketiga (strong recommendation, moderate-quality evidence), pemeriksaan 

imaging dan tes lain dikerjakan apabila pada penderita nyeri pinggang terjadi deficit neurologis 

yang berat atau progresif atau terdapat penyebab yang serius pada anamnesa dan pemeriksaan 

fisik.  

 Rekomendasi keempat (strong recommendation, moderate-quality evidence), dilakukan 

evaluasi lanjutan pada nyeri pinggang menetap dengan gejala radikulopati atau stenosis spinal 

dengan pemeriksaan MRI atau dengan  computed tomography (CT) scan, dan  akan dilakukan 

operasi atau rencana pemberian injeksi steroid epidural (dugaan adanya radikulopati). 

 Rekomendasi kelima (strong recommendation, moderate-quality evidence), dokter harus 

memberikan informasi yang evidence-based pada penderita dengan nyeri pinggang dengan 

memperhatikan harapan pasien, dengan anjuran agar tetap melaksanan kegiatan aktif dan dokter 

memberikan informasi untuk bisa melaksanakan penanganan mandiri yang efektif.  

 Rekomendasi keenam (strong recommendation, moderate-quality evidence), dokter 

dalam penanganan penderita dengan keluhan nyeri pinggang apabila mempergunakan obat harus 



 
 

yang jelas manfaatnya, dan terkait dengan penanganan mandiri. Obat pilihan pertama adalah 

parasetamol atau obat antiinflamasi non steroid.  

 Rekomendasi ketujuh (weak recommendation, moderate-quality evidence), penderita 

yang tidak membaik dengan penanganan mandiri, perlu penambahan penanganan non-obat yang 

bermanfaat. Pada nyeri pinggang akut diberikan penanganan dengan spinal manipulation 

(penanganan manual dengan memberikan beban pada tulang belakang). Pada nyeri pinggang 

sub-akut atau kronis perlu diberikan penanganan rehabilitasi intesif, terapi olah raga, 

acupuncture, massage, spinal  manipulation, yoga, cognitive-behavior therapy atau progressive 

relaxation.
 Chou et.al, 2007.

 

 

Ringkasan 

 Nyeri pinggang adalah suatu sindrom berupa nyeri di daerah lumbosakral pada tulang 

belakang yang dapat disebabkan oleh berbagai sebab dan sering dikeluhkan oleh orang dewasa. 

Dua pertiga orang dewasa pernah mengalami sakit pinggang semasa hidupnya.  Penyebab dari 

nyeri pinggang sangat bervariasi, semua kelainan anatomis daerah lumbosakral dapat 

menyebabkan nyeri pinggang termasuk kelainan organ  disekitar dan akibat psikologis.

 Mengingat begitu banyak penyebabnya keluhan nyeri pinggang, maka diperlukan 

pendekatan diagnosa yang rasional dan efektif dalam biaya, untuk bisa memberikan penanganan 

yang rasional dan cost effective.  

 Diagnosa penderita dengan keluhan nyeri pinggang, bertujuan untuk mencari kelainan 

anatomi tulang belakang bagian lumbal bersama sendi panggul, adanya kelainan iritasi radix 

saraf yang keluar dari lumbal, adanya distress psikologis, dan adanya kelainan organ abdomen 

atau penyakit sistemik. Dilakukan anamnesa, pemeriksaan fisik  yang meliputi inspeksi, palpasi, 

perkusi, pergerakan sendi, pemeriksaan neurologi, pemeriksaan organ lain disekitarnya, serta 

apabila perlu dilakukan pemeriksaan penunjang, laboratorium dan radiologia atau imaging 

lainnya. 

 Perlu mencari adanya keluhan atau tanda Red Flag pada penderita yang mengeluh nyeri 

pinggang, yang merupakan keadaan serius dan perlu segera menentukan diagnosa dengan  

menentukan pemilihan pemeriksaan penunjang yang sesuai. Red Flag sering disebabkan karena 

sindrom cauda equine, fraktur, keganasan dan infeksi vertebra. 



 
 

 Pada penderita dengan keluhan nyeri pinggang dan ada dugaan menimbulkan iritasi radik 

saraf, perlu dilakukan pemeriksaan fisik khusus pinggang, yaitu test straight leg raising test, 

pemeriksaan reflek, kekuatan otot dan pemeriksaan sensoris  pada kulit. 

 Penananganan penderita dengan keluhan nyeri pinggang, menurut A Joint Clinical 

Practice Guidline from the American College of Phyysicians and the American Pain Society, 

memberikan tujuh rekomendasi dalam diagnosa dan penanganan, terutama pada rekomendasi 

pertama (strong recommendation, moderate-quality evidence), pemeriksaan difokuskan pada 

anamnesa dan pemeriksaan fisik untuk menentukan tiga katagori nyeri pinggang, yaitu nyeri 

pinggang non spesifik, nyeri pinggang potensial terjadi radikulopati atau spinal stenosis, dan 

nyeri pinggang karena kelainan spinal spesifik lainnya. 

Pemeriksaan penujang hanya dikerjakan sesuai dengan indikasi atau sesuai diagnosa 

mungkin setelah melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik, atau pada nyeri pinggang non 

spesifik dengan penanganan konservatif dalam 4 minggu tidak membaik. Pemeriksaan 

penunjang berupa pemeriksaan laboratorium dan berbagai pemeriksaan imaging. 
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