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ABSTRAK 

 

PROGRAM STUDI SARJANA FISIOTERAPI 

FAKULTAS ILMU KESEHATAN 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

SKRIPSI, 4 Mei 2013  

 

Wiwik Rahayu, AmdFt / J120111001 

“PENGARUH PEMBERIAN STRAIN COUNTERSTRAIN DAN KINESIO 
TAPING TERHADAP PENURUNAN NYERI DAN PENINGKATAN 
FUNGSIONAL AKTIVITAS  PADA PASIEN NYERI PUNGGUNG 
BAWAH MYOGENIK” 

V BAB, 45 Halaman, 8 Gambar, 6 Tabel. 

(Dibimbing Oleh : Heru Purbo K, Dipl. PT. MKes dan Totok Budi Santoso, 
SStFt, M. Ph) 

 

Latar Belakang: Di Indonesia, insiden nyeri punggung bawah (NPB) belum 
diketahui dengan jelas dan biasanya banyak terjadi pada buruh. 90% NPB dapat 
sembuh spontan, namun ada kecenderungan berulang sehingga menyebabkan 
terjadinya nyeri kronik dan disabilitas. Modalitas yang dapat digunakan salah 
satunya adalah strain counterstrain yang di modifikasi dengan kinesio taping 
untuk membantu proses pengurangan nyeri dalam berbagai kondisi dan salah 
satunya kondisi nyeri punggung bawah 

Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui pengaruh pemberian strain counterstrain 
dan kinesio taping terhadap penurunan nyeri dan meningkatkan aktivitas 
fungsional pasien nyeri punggung bawah myogenik pada pekerja pabrik. 

Metode Penelitian: Jenis penelitian ini adalah Quasi Eksperimental, dengan 
desain penelitian Pre and Post Test With One Group Design. Tehnik pengambilan 
sampel menggunakan Purposive Sampling. Jumlah sampel 20 orang yang terdiri 
dari 20 orang pekerja mekanik di PT. SS Trans. Modalitas yang diberikan adalah 
strain counterstrain dan kinesio taping  selama 1 minggu dilakukan 2x dalam 
seminggu. Pengukuran nyeri menggunakan Visual Analogue Scale (VAS) dan 



pengukuran peningkatan aktifitas fungsional menggunakan oswerty disability 
index (ODI). Uji Normalitas data menggunakan whilcoxon tes. 

Hasil Penelitian: Berdasarkan pengujian statistik didapatkan hasil yang 
signifikan dengan nilai P adalah 0.0001 dimana p < 0.05 yang berarti Ha diterima. 
Artinya ada pengaruh pemberian strain counterstrain dan kinesio taping  terhadap 
penurunan nyeri dan peningkatan aktifitas fungsional pada nyeri punggung bawah 
myogenik 

Kesimpulan: pemberian strain counterstrain dan kinesio taping memberikan 
pengaruh pada pasien nyeri punggung bwah myogenik 

Kata Kunci: buruh pabrik, Strain Counterstrain,kinesio taping, Nyeri punggung 
bawah, aktifitas fungsional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PENDAHULUAN 

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 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  

        “Pengaruh pemberian strain counterstrain dan kinesio taping terhadap 

penurunan nyeri dan peningkatan fungsional aktivitas  pada pasien nyeri 

punggung bawah myogenik”. 

 

 



Tujuan penelitian 

        Untuk mengetahui pengaruh pemberian strain counterstrain dan kinesio 

taping terhadap penurunan nyeri dan peningkatan fungsional aktivitas pada pasien 

nyeri punggung bawah myogenik. 

Landasan Teori 

       Nyeri punggung bawah myogenik adalah suatu pengalaman sensorik dan 

emosional yang tidak menyenangkan di daerah antara vertebra torakal 12 sampai 

dengan bagian bawah pinggul yang timbul akibat adanya potensi kerusakan 

ataupun adanya kerusakan jaringan antara lain : dermis pambuluh darah, fasia, 

muskulus, tendon, kartilago, tulang ligament, intra artikuler meniscus, dan bursa 

(Riyantania, 2011). 

       Klasifikasi nyeri berdasarkan patologi: 1) nyeri nosiceptif yaitu nyeri yang 

terjadi pada ujung-ujung saraf perifer utuh (nociseptor) distimulus dengan 

stimulasi berbahaya. 2) nyeri neuropatik, yaitu nyeri yang disebabkan oleh 

luka/lesi didalam sistem saraf perifer atau sistem saraf pusat (Kuntono, 2011). 

        Otot punggung bawah dikelompokaan sesuai dengan fungsi geraknya. Otot 

yang berfungsi memepertahankan posisi tubuh tetap tegak dan secara aktif 

mengeksistensikan vertebra lumbalis adalah: m. quadratus lumborum, m. 

sacrospinalis, m. intertransversalis dan m. interspinalis. Otot fleksor lumbalis 

adalah muskulus abdominalis mencakup: m.obliqus eksternus abdominis, m. 

psoas mayor dan m. psoas minor. Otot latero fleksi lumbalis adalah m. quadratus 

lumborum, m. psoas mayor dan minor, Kelompok m. abdominis dan m. 



intertransversal. Jadi dengan melihat fungsi otot di atas otot punggung di bawah 

berfungsi menggerakkan punggung bawah dan membantu memepertahankan 

posisi tubuh berdiri (Kuntono, 2007). 

       Nyeri punggung bawah dapat disebabkan oleh berbagai aktivitas dan resiko 

kerja seperti sikap bekerja (duduk, berdiri, mengangkat), aktivitas rumah tangga, 

stres psikososial (Samara, 2004). Selain itu dimana usia semakin lanjut akan 

mudah terkena sakit pinggang bagian bawah hal ini adalah penyebab paling 

umum dari nyeri pinggang karena tulang, otot-otot, ligamen dan cakram berada di 

bawah tekanan yang terlalu kuat saat seseorang melakukan gerakan yang diatas 

kemampuannya (Ryantania, 2012). 

       Proses terjadinya nyeri yaitu input serabut aferen dari organ viseral, kulit, 

tendon, otot atau impuls dari otak yang turun ke spinal dapat mempengaruhi 

rangsangan dari alpha dan gamma motorneuron yang berakibat kontraksi otot, 

misalnya meningkatkan tonus otot dari otot-otot abdomen atau input nosiseptif 

dari kapsul sendi akan dapat meningkatkan reflex excitability dari beberapa otot 

antagonis yang bersangkutan dengan pergerakan sendi tersebut sehingga hal ini 

dapat memblokir sendi tersebut, disebut sebagai neurogenic block. Pengaruh yang 

paling besar berasal dari otak, stress dan emosi dapat mengakibatkan descending 

excitatory pathways, sehingga merangsang peningkatan reflek dari otot – otot 

postural punggung bawah terutama erector spine (Kuntono, 2010). 

        Sistem tubuh membentuk perlindungan yaitu berupa nyeri dan spasme otot 

sehingga seringkali membuat individu takut menggunakan otot-otot punggungnya 



untuk melakukan gerakan pada lumbal (disuse otot-otot punggung bawah), 

selanjutnya akan menyebabkan perubahan fisiologis pada otot-otot tersebut yaitu 

berkurangnya massa otot (atrophy) dan penurunan kekuatan otot, akhirnya 

individu akan mengalami penurunan tingkat aktivitas fungsionalnya (Hills, 

2006). Jadi akibat NPB mekanik ini terjadi suatu lingkaran setan antara nyeri, 

spasme otot, keterbatasan ROM, dan keterbatasan aktivitas fungsional. 

       Strain counterstrain merupakan salah satu usaha untuk mengembalikan 

panjang dan fleksibilitas otot dan fascianya dengan menempatkan bagian tubuh 

agar terjadi pemanjangan dari sebuah otot. Ini merupakan penanganan yang 

meredakan rasa sakit pada otot dan jaringan ikat dengan menggunakan posisi 

pengobatan yang sangat spesifik dilakukan pencarian triger point penekanan pada 

batas nyeri selama 30-90 detik. 

       Kinesio taping adalah teknik berdasarkan proses penyembuhan alami dari 

tubuh itu sendiri. Kinesio taping ini menunjukkan keefektivitasanny melalui 

aktivasi sistem saraf dan peredaran darah. Metode ini telah terbukti sukses 

menangani berbagai masalah-masalah kesehatan yang berhubungan dengan otot, 

sendi, dan jaringan ikat lainnya. Otot tidak hanya dikaitkan dengan gerakan tubuh, 

tetapi juga mengontrol sirkulasi vena dan aliran getah bening, dan lain - lain 

(Williams, 2002). 

Metode Penelitian 

       Metode penelitian ini merupakan penelitian menggunakan rancangan quasi 

experiment dengan metode one group pre and post test design untuk mengetahui 



pengaruh pemberian strain counterstrain dan kinesio taping terhadap penurunan 

nyeri dan meningkatkan fungsional aktifitas pada pasien nyeri punggung bawah 

myogenik. 

Hasil Penelitian 

Dari hasil rumusan dalam penelitian ini yang telah memenuhi kriteria 

inklusi sebanyak 20 responden yang terbagi menjadi kelompok perlakuan pre dan 

post dimana di dapat hasil ynag signifikan bahwa adanya pengurangan nyeri 

dengan menggunakan metode strain counterstrain dan kinesio taping pada 

penderita nyeri punggung bawah myogenik. 

Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan  

       Berdasarkan dari hasil perhitungan uji statistik, dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

       Ada pengaruh pemberian strain counterstrain (scs) dan kinesio taping (KT) 

terhadap penurunan nyeri dan meningkatkan aktivitas fungsional pada pasien 

nyeri punggung bawah myogenik di PT. SS Trans Cibitung Bekasi.  

Saran 

        Berdasarkan kesimpulan di atas, seperti yang telah dikemukakan maka saran 

yang diberikan adalah: 

1. Bahwa pada penderita nyeri punggung bawah perlu mendapatkan 

perhatian khusus dari perusahaan yang dinaunginya untuk 



pencegahan terjadinya nyeri pinggang bawah contohnya untuk posisi 

kerja yang ergonomis, dan peralatan kerja sesuai dengan standar 

yang telah ditentukan. 

2. Untuk penelitian yang lebih baik maka perlu penambahan jumlah 

responden dan variabel lain yang di teliti, sehingga dapat diraih hasil yang 

luas dan lebih bervariatif.  

3. Waktu penelitian yang tidak seimbang, hal ini mempengaruhi hasil 

dilapangan. Untuk itu peneliti selanjutnya apabila menggunakan dua 

modalitas atau lebih diharapkan menggunakan waktu yang sama agar hasil 

yang di dapatkan lebih maksimal. 

4. Penelitian yang akan datang diharapkan dapat melanjutkan dengan 

meneliti variabel-variabel yang luput dari penelitian sebelumnya, 

penambahan variabel-variabel tersebut diharapkan dapat memperinci 

penjabaran  pengaruh strain counterstrain dan kinesio taping terhadap 

penurunan nyeri otot dan peningkatan aktivitas fungsional pada penderita 

nyeri punggung bawah myogenik. 

5. Penelitian ini dapat bermanfaat bagi institusi pendidikan khususnya 

Universitas Muhammadiyag Surakarta.  

6. Penelitian ini dapat dapat bermanfaat bagi praktisi bahwa metode SCS dan 

kinesio taping dapat diberikan untuk mengurangi nyeri dan meningkatkan 

aktifitas fungsional. 
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