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BAB  I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

       Di Indonesia, insiden nyeri punggung bawah (NPB) belum diketahui 

dengan jelas dan biasanya lebih banyak terkena pada buruh (Hendarta,2009). 

Berbagai data yang ada di beberapa negara berkembang menyebutkan, insiden 

NPB lebih kurang 15% - 20% dari populasi, yang sebagian besar merupakan 

NPB akut maupun kronik. 90% NPB dapat sembuh spontan dalam kurun 

waktu 4-6 minggu, namun ada kecenderungan berulang sehingga 

menyebabkan terjadinya nyeri kronik dan disabilitas. Di Amerika Serikat 

diperkirakan terdapat 13.000.000 pasien pertahun, yang juga merupakan 

penyebab berkurangnya jam kerja terbanyak karena menurunnya fungsional 

aktivitas (Lucas, 2003).  

       Menurut Tarwaka yang dikutip dari laporan the Bureau of Labour 

statistic (LBS) departemen tenaga kerja Amerika Serikat yang dipublikasikan 

pada tahun 2010 diantara keluhan otot skeletal, yang banyak dialami oleh 

pekerja adalah otot bagian pinggang bawah (Low Back pain=LBP). Data 

tersebut menunjukkan bahwa hampir 20 % dari semua kasus sakit akibat kerja 

dan 25 % biaya kompensasi yang dikeluarkan sehubungan dengan adanya 

keluhan sakit pinggang. Hasil estimasi yang dipublikasikanoleh NIOSH 
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menunjukkan bahwa biaya kompensasi untuk keluhan otot skeletal sudah 

mencapai 13 milyar US dolar setiap tahun. Biaya tersebut merupakan yang 

terbesar bila dibandingkan dengan biaya kompensasi untuk keluhan/sakit 

akibat kerja lainnya (NIOSH, 2011). 

       Fisioterapi sebagai salah satu tenaga kesehatan yang berperan dalam 

peningkatan derajat kesehatan masyarakat terutama maslah impairment, 

fungsional limitation, and disability pada berbagai kondisi yang telah menjadi 

wewenangnya (Endang, 2008). Olah karena itu banyaknya modalitas 

fisioterapi yang ada saat ini telah ditemukan salah satunya adalah strain 

counterstrain yang dapat di modifikasi dengan kinesio taping untuk 

membantu proses pengurangan nyeri dalam berbagai kondisi dan salah 

satunya kondisi nyeri punggung bawah. Dimana strain counterstrain ini 

merupakan penanganan yang meredakan rasa sakit pada otot dan jaringan ikat 

dengan menggunakan posisi pengobatan yang sangat spesifik dilakukan 

penekanan selama 30-90 detik penelitian ini telah dilakukan oleh Lawrence 

jones bahwa hasilnya sangat memuaskan dan adanya peneletian yang 

dilakukan oleh Kenzo kase yaitu metode kinesio taping yang merupakan  

dasar  terapi  dengan  menggunakan  pendekatan proses  penyembuhan  secara  

alami  tubuh dengan  bantuan  pemberian  elastis  taping  yang dikembangkan 

oleh Kenzo kase (Kuntono, 2012), maka dari itu peneliti ingin mencoba 

menggabungkan kedua tehnik tersebut dengan mengambil judul  
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       “Pengaruh pemberian strain counterstrain dan kinesio taping terhadap 

penurunan nyeri dan peningkatan fungsional aktivitas  pada pasien nyeri 

punggung bawah myogenik”. 

B. Rumusan Masalah 

       Berdasarkan paparan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di 

atas maka rumusan masalah yang akan teliti adalah apakah ada pengaruh 

pemberian strain counterstrain dan kinesio taping terhadap penurunan nyeri 

dan peningkatan fungsional aktivitas  pada pasien nyeri punggung bawah 

myogenik? 

C. Tujuan penelitian 

       Untuk mengetahui pengaruh pemberian strain counterstrain dan kinesio 

taping terhadap penurunan nyeri dan peningkatan fungsional aktivitas pada 

pasien nyeri punggung bawah myogenik. 

D. Manfaat penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Sebagai sumbangan terhadap ilmu pengetahuan khususnya dalam 

bidang ilmu fisioterapi. 

b. Dapat memberikan informasi kepada masyarakat terutama untuk 

menghindari faktor-faktor penyebab nyeri punggung bawah myogenik. 
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2. Manfaat Praktis 

       Sebagai intervensi alternatif selain jenis intervensi yang telah biasa 

digunakan oleh fisioterapis di rumah sakit dan klinik. 

 


