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PENGARUH PENAMBAHAN NEUROMUSCULAR TAPING SETELAH 

PEMBERIAN TRANSCUTANEUS ELECTRICAL NERVE STIMULATION 

TERHADAP DURASI ANALGESIK PADA KASUS LOW BACK PAIN 

 

Abstrak  

Low back pain merupakan salah satu gangguan muskuloskeletal yang disebabkan 

oleh sikap tubuh yang kurang baik. Pada pekerja, keluhan ini umumnya mulai 

dirasakan pada usia 25 tahun dan meningkat pada usia 50 tahun. Untuk 

mengurangi nyeri pada low back pain dalam waktu yang lebih lama dapat 

diberikan penambahan neuromuscular taping setelah pemberian transcutaneus 

electrical nerve stimulation. Penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

penambahan neuromuscular taping setelah pemberian transcutaneus electrical 

nerve stimulation terhadap durasi analgesik pada kasus low back pain. Jenis 

penelitian ini menggunakan metode ekperimental dengan desain penelitian post 

test only controlled group design. Sampel penelitian ini adalah 30 orang pekerja 

laudry dengan menggunakan metode purposive sampling. Teknik analisis data 

menggunakan uji chi square. Hasil uji statistik menunjukkan nilai signifikansi 

0,010 yang berarti terdapat perbedaan pengaruh yang signifikan pada penambahan 

neuromuscular taping setelah pemberian transcutaneus electrical nerve 

stimulation terhadap durasi analgesik pada kasus low back pain. Penambahan 

neuromuscular taping dapat menambah durasi analgesik sebesar 8 kali. 

 

Kata kunci: Transcutaneus electrical nerve stimulation (TENS), Neuromuscular 

taping (NMT), Low back pain (LBP), durasi analgesik 

 

 

Abstract 

Low back pain is one of the musculoskeletal disorders caused by poor posture. In 

workers, this average starts at the age of 25 years and increases at 50 years. To 

reduce pain in lower back pain for longer periods can be given neuromuscular 

recording after transcutaneous stimulation of electrical nerve stimulation. This 

study was to investigate the effect of neuromuscular taping after transcutaneous 

administration of electrical neural stimulation on the duration of analgesic in 

cases of low back pain. This research used experimental method with post test 

only controlled group design. The sample was 30 laudry workers by using 

purposive sampling method. Data analysis technique using chi square test. The 

statistical test results showed significance value of 0.010 which indicated a 

significant on the addition of neuromuscular taping after transcutaneus electrical 

nerve stimulation to the duration of analgesic in cases of low back pain. Addition 

of neuromuscular taping can increase the duration of analgesics by 8 times. 

 

Keywords: Transcutaneus electrical nerve stimulation (TENS), Neuromuscular 

taping (NMT), Low back pain (LBP), analgesic duration 
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1. PENDAHULUAN 

  Setiap tahun prevalensi low back pain didunia sangat bervariasi dengan 

angka mencapai 15-45% . Data epidemiologi dari kejadian LBP di 

Indonesia masih belum diketahui pasti. Tetapi diperkirakan prevalensi 

LBP bervariasi  antara 7,6% sampai 37% (Winata, 2014). 

   Usaha laundry merupakan jenis usaha informal yang bergerak 

dibidang jasa cuci dan setrika. Saat ini, usaha laundry berkembang pesat 

dan dapat ditemukan di berbagai daerah di Indonesia terutama di kota-kota 

besar dimana banyak terdapat mahasiswa. Menjamurnya usaha laundry 

disebabkan karena tingkat kesibukan yang tinggi sehingga orang-orang 

memilih untuk menggunakan jasa laundry untuk mencuci dan menyetrika 

pakaiannya. Selain itu, menggunakan jasa laundry juga dapat menghemat 

waktu dan tenaga serta memberikan manfaat ekonomis bagi pengelola 

laundry. 

   Dalam usaha laundry, pekerja melakukan pekerjaan seperti 

menimbang pakaian, mencuci, menjemur dan menyetrika puluhan baju 

perharinya. Pekerjaan-pekerjaan tersebut dilakukan selama berjam-jam 

setiap hari. Oleh karena itu, pekerja laundry beresiko untuk mengalami 

gangguan muskuloskeletal karena bekerja tidak dalam posisi ergonomis. 

Adapun salah satu bagian yang dikeluhkan pada gangguan 

muskuloskeletal adalah bagian punggung. 

   Oleh karena itu, pekerja laundry dapat mengalami kerugian dalam 

bekerja. Selaku fisioterapis, peneliti bertujuan untuk mengurangi keluhan 

nyeri akibat LBP.  Fisioterapis dapat memberikan modalitas yang dapat 

dipergunakan untuk mengurangi nyeri yaitu salah satunya dengan 

menggunakan transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS). 

Transcutaneous electical nerve stimulation (TENS) merupakan suatu 

intervensi yang dapat digunakan untuk mengatasi nyeri pada kondisi akut 

maupun kronis. TENS bekerja dengan menggunakan energi listrik yang 

telah dimodifikasi untuk merangsang sistem saraf. TENS akan mengurangi 
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nyeri dengan cara merangsang pelepasan endorphin dan serotonin serta 

menghambat pengaruh subtansi P. 

   Selain menggunakan TENS, dapat juga menggunakan 

neuromuscular taping (NMT). Neuromuscular taping (NMT) adalah suatu 

teknik aplikasi yang menggunakan pita perekat elastik pada kulit bagian 

tubuh tertentu. Untuk mencapai efek terapi, maka NMT harus diterapkan 

dengan benar agar dapat memfasilitasi drainase limfatik melalui lipatan 

pada kulit. Adapun tujuan dari pemberian NMT adalah untuk mengurangi 

nyeri, melancarkan sirkulasi darah, memfasilitasi aliran limfe serta 

memberi efek relaksasi secara berkelanjutan pada serabut otot. 

   Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh penambahan neuromuscular taping terhadap durasi analgesik 

setelah pemberian transcutaneus electrical nerve stimulation. Sedangkan 

tujuan khususnya adalah untuk mengetahui durasi analgesik setelah 

pemberian Transcutaneus Electrical Nerve Stimulation dan untuk 

mengetahui durasi analgesik penambahan Neuromuscular Taping setelah 

pemberian Transcutaneus Electrical Nerve Stimulation. 

 

2. METODE 

  Jenis penelitian ini adalah eksperimental dengan desain penelitian post test 

only controlled group design yaitu jenis penelitian yang hanya melakukan 

pengamatan terhadap kelompok kontrol dan perlakuan setelah diberi 

tindakan. Penelitian ini akan dilakukan di dukuh gatak Pabelan, Kartasura. 

Dengan responden yang akan diteliti adalah pekerja laundry . Adapun 

waktu penelitian ini akan dilakukan selama bulan Maret-April 2018. 

   Populasi dalam penelitian kali ini adalah pekerja laundry di dukuh 

Gatak dan Pabelan Desa Pabelan. Di daerah tersebut terdapat 43 laundry 

dengan jumlah pekerja laundry sebanyak 63 orang. Penentuan besarnya 

sampel dari populasi pekerja laundry di Dukuh gatak berdasarkan kriteria 

inklusi: Pria dan wanita, usia 24-50 tahun, telah bekerja lebih dari 6 bulan, 

tidak terdapat cedera sebelumnya, responden bersedia mengikuti jalannya 
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penelitian  dengan  menandatangani inform consent dan mau bekerja 

sama hingga penelitian berakhir. Kriteria eksklusi adlah sebagai berikut: 

responden  menggunakan obat pereda nyeri, responden merupakan 

kontraindikasi intervensi, responden tidak dapat diajak berkomunikasi, 

memiliki  luka terbuka atau infeksi pada daerah yang akan diberi 

perlakuan. Berdasarkan kriteria tersebut, jumlah sampel yang memenuhi 

kriteria berjumlah 30 pekerja laundry. 

   Variabel bebas dalam penelitian ini adalah neuromuscular taping 

(NMT) dan transcutaneus electrical  nerve stimulation (TENS). sedangkan 

variabel terikat dalam penelitian ini adalah durasi analgesik pada penderita 

Low Back Pain. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Uji beda pengaruh 

Analisis perbedaan durasi analgesik setelah diberi TENS dan TENS 

yang ditambah dengan NMT adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hasil tabulasi silang pada kategori TENS ditambah NMT sebanyak 

15 orang dengan durasi analgesik lama sebanyak 12 orang dan durasi 

singkat sebanyak 3 orang. Sedangkan pada kelompok TENS saja, 

Tabel 1. Tabel kategorik durasi 

 

  Jumlah Subyek 

Total 

  Jumlah Subyek 

Durasi analgesik 

lama (> 180 

menit) 

Jumlah Subyek 

Durasi analgesik 

singkat (≤ 180 

menit) 

TENS TENS+NMT 12 3 15 

TENS 5 10 15 

Total 17 13 30 
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terdapat 15 orang dimana 5 orang memiliki durasi analgesik lama dam 

10 orang memiliki durasi analgesik singkat. 

 Untuk mengetahui perbedaan durasi analgesik pada kelompok 

kontrol dan perlakuan dilakukan uji chi-square. Adapun hasil uji chi 

square disajikan pada tabel berikut: 

 

Tabel 2. Hasil uji Chi-Square 

Nama uji Asymp. Sig. (2-sided) 

Chi-square .010 

  

 Berdasarkan hasil uji chi square, diketahui bahwa nilai signifikansi 

pearson chi square sebesar 0,010 atau kurang dari 0,05. Hal ini dapat 

dikatakan bahwa perbedaan durasi analgesik pada kelompok perlakuan 

dan kontrol adalah berarti. Perbedaan antara kelompok yang diberi 

TENS dan kelompok yang diberi TENS dan NMT terbukti signifikan. 

 

3.2 Uji odds ratio 

Untuk mengetahui besar pengaruh durasi analgesik pada kelompok 

kontrol dan perlakuan dilakukan pencarian nilai odds ratio. Adapun 

hasilnya disajikan pada tabel berikut: 

  Tabel 4. Hasil Uji odds ratio 

 Estimate Sig. 

OR 8.000 .014 

 Menurut tabel diatas nilai OR menunjukkan nilai 8,000 yang 

artinya penambahan neuromuscular taping setelah pemberian TENS 

menambah 8 kali lipat durasi analgesik dibanding dengan hanya diberi 

TENS saja. 
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3.3 Pembahasan 

Neuromuscular taping adalah suatu teknik aplikasi yang menggunakan 

pita perekat elastik pada kulit bagian tubuh tertentu. Untuk mencapai 

efek terapi, maka NMT harus diterapkan dengan benar agar dapat 

memfasilitasi drainase limfatik melalui lipatan pada kulit (Kutty,2017) 

 Pemberian NMT akan memberikan rangsangan pada serabut A-

beta yang akan mengaktifkan inhibisi neuron pada substansia 

gelatinosa. Hal ini akan mempengaruhi aktivitas dorsal horn pada spinal 

cord lalu menyebabkan depolarisasi dan mencegah pengiriman impuls 

nyeri. Pada pemasangan NMT dengan teknik dekompresi akan 

memberikan stimulasi eksentrik pada otot dan digunakan pada kondisi 

otot yang mengalami ketegangan untuk meningkatkan elastisitas dari 

otot. Selain itu, NMT juga dapat menstimulasi mekanoreseptor. Dimana 

reseptor ini akan mengaktifkan impuls saraf jika terdapat beban 

mekanik. Kemudian saraf aferen tersebut akan mengirim impuls dan 

disampaikan keefektor dikulit. Pemberian NMT dengan teknik 

dekompresi akan membentuk wrinkle yang membuat ruang antar kulit 

semakin lebar. Hal ini mengakibatkan sirkulasi darah, limfatik didaerah 

yang menglami nyeri akan menjadi lancar dan metabolisme akan 

menjadi lebih baik. Sehingga zat pengiritasi nyeri atau zat P akan 

terangkut dan nyeri akan berkurang (Blow,2012).  

 Berdasarkan hasil uji statistik, diketahui bahwa nilai signifikansi 

uji beda pada chi square 0,010 sehingga kurang dari 0,05. Perlakuan 

penambahan NMT setelah pemberian TENS terbukti signifikan dalam 

penambahan durasi analgesik. Hal ini sesuai dengan penelitian 

Tousignant-Laflamme dkk  (2016) yang menyatakan bahwa pemberian 

TENS dapat mengurangi chronic low back pain dengan  durasi rata-rata 

9 jam untuk aplikasi selama 15 menit dan 10,5 jam  untuk aplikasi 

selama 30 menit. Sejalan dengan penelitian Kutty dkk  (2017) bahwa 

pemberian NMT ditambah dengan konvensional fisioterapi (TENS) 
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diketahui dapat mengurangi nyeri lebih signifikan dibandingkan dengan 

yang hanya diberi konvensional fisioterapi (TENS).  

 

3.4 Keterbatasan Penelitian 

3.4.1 Keterbatasan Penelitian ini adalah peneliti tidak dapat 

mengontrol responden dalam pengisian lembar penilaian 

nyeri. 

3.4.2 Tidak adanya pembatasan dalam melakukan kerja serta 

berat pakaian yang harus dikerjakan.  

3.4.3 Keterbatasan waktu dalam memberikan terapi, hal ini 

dikarenakan kesibukan dari masing-masing responden. 

3.4.4 Pemeriksaan nyeri yang tidak sama, sehingga hasil yang 

didapatkan kurang homogen. 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan dari hasil uji statistik, dapat disimpulkan bahwa terdapat 

perbedaan pengaruh yang signifikan pada penambahan neuromuscular 

taping setelah pemberian transcutaneus electrical nerve stimulation 

terhadap durasi analgesik pada kasus low back pain. Dimana jika terdapat 

perbedaan yang signifikan antara kelompok yang diberi TENS dan 

kelompok yang diberi TENS dan NMT maka pengaruh yang diberikan 

berpengaruh secara signifikan. Penambahan NMT juga menambah 8 kali 

lipat durasi dibandingkan dengan hanya pemberian TENS. 

  Adapun saran dari penelitian ini adalah (1) untuk penelitian 

berikutnya, peneliti berharap untuk menggunakan alat ukur nyeri yang 

tidak menghasilkan pengukuran yang subjektif, (2) untuk penelitian 

berikutnya, peneliti berharap untuk dapat meningkatkan waktu pemberian 

terapi guna hasil yang lebih baik, (3) perlu penelitian lebih lanjut dengan 

sampel yang lebih banyak sehingga hasil penelitian lebih baik, dan (4) 

untuk penelitian selanjutnya, peneliti berharap dapat melakukan pemberian 

terapi pada saat jam kerja agar hasil yang didapatkan lebih valid. 
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