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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

   Low back pain merupakan salah satu gangguan muskuloskeletal 

yang disebabkan oleh sikap tubuh yang kurang baik. Nyeri ini umumnya 

dirasakan oleh hampir setiap orang. Pada pekerja, keluhan ini umumnya 

mulai dirasakan pada usia 25 tahun dan meningkat pada usia 50 tahun (Putri 

dkk, 2014). 

   Setiap tahun prevalensi low back pain didunia sangat bervariasi 

dengan angka mencapai 15-45% (Maulana,2016) . 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  (Samosir, 2014).  
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   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. Sikap kerja atau kondisi kerja yang tidak ergonomis pada 

akhirnya dapat menimbulkan keluhan-keluhan seperti gangguan pada sistem 

muskuloskeletal. Salah satu gangguan muskuloskeletal yang dapat terjadi 

adalah low back pain (Nasrullah, 2017).  

   Oleh sebab itu, para pekerja laundry tidak mampu mengerahkan 

kemampuannya secara optimal. Sehingga menimbulkan hal-hal yang tidak 

diinginkan (dapat dikatakan sebagai dampak jangka pendek) seperti 

cenderung terjadi kesalahan kerja, kurang produktif dan munculnya biaya-

biaya pengeluaran untuk mengurangi nyeri (Natosba, 2016).  

   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). TENS 

merupakan suatu intervensi yang dapat digunakan untuk mengatasi nyeri 

pada kondisi akut maupun kronis (Nitbani, 2016).  

   Pada penelitian sebelumnya tentang efek TENS pada LBP kronis 

menyebutkan bahwa TENS bukan merupakan pengobatan yang dapat 

berdiri sendiri dalam mengurangi LBP (Tousignant-Laflamme, 2017). Oleh 

karena itu, peneliti menambahkan modalitas lain yaitu pemasangan 

neuromuscular taping. Tape sangat mudah untuk ditemukan karena dijual di 
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berbagai toko olahraga dan juga harganya bersahabat. Adapun tujuan dari 

pemberian NMT adalah untuk mengurangi nyeri, melancarkan sirkulasi 

darah, memfasilitasi aliran limfe serta memberi efek relaksasi secara 

berkelanjutan pada serabut otot (Blow,2012).  

   Untuk mengetahui efek lebih lanjut yang dihasilkan, penulis 

terlebih dahulu melakukan studi pendahuluan. Jumlah responden pada studi 

pendahuluan ini sebanyak 4 orang yang dibagi menjadi dua kelompok. 

Kelompok 1 merupakan kelompok yang diberi pelakuan TENS dan NMT 

sedangkan kelompok 2 hanya diberi TENS saja. Hasil dari studi 

pendahuluan tersebut kelompok 1 memiliki durasi analgesik 255  menit 

sedangkan kelompok 2 memiliki hasil yaitu 195 menit. Dari hasil tersebut 

terlihat bahwa kelompok yang diberi TENS dan NMT memiliki durasi 

analgesik yang lebih lama.  

   Berdasarkan hal-hal tersebut maka penulis tertarik untuk 

melaksanakan penelitian dengan judul “Pengaruh penambahan 

Neuromuscular Taping (NMT) setelah pemberian Transcutanes Electrical 

Nerve Stimulation (TENS) terhadap durasi analgesik pada kasus low back 

pain”. 

 

B. Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang diatas, adapun rumusan masalah 

sebagai berikut: 
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1. Apakah ada pengaruh pemberian transcutaneus electrical  nerve 

stimulation terhadap durasi analgesik pada kasus low back pain? 

2. Apakah ada pengaruh pemberian neuromuscular taping terhadap 

durasi analgesik pada kasus low back pain? 

3. Apakah ada pengaruh penambahan neuromuscular taping terhadap 

durasi analgesik setelah pemberian transcutaneus electrical  nerve 

stimulation pada kasus low back pain? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Tujuan Penelitian ini adalah : 

1. Tujuan Umum 

  Untuk mengetahui pengaruh penambahan neuromuscular taping 

 terhadap durasi analgesik setelah pemberian transcutaneus electrical nerve 

 stimulation. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui durasi analgesik pemberian transcutaneus    

 electrical nerve stimulation pada kasus low back pain. 

b. Untuk mengetahui durasi analgesik pemberian neuromuscular   

 taping pada kasus low back pain. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

  Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan bagi pengembangan ilmu 

 fisioterapi sebagai modalitas untuk mengurangi nyeri. 

 

2. Manfaat praktis 

  Hasil penelitian ini dapat meningkatkan IPTEK bagi fisioterapis  

 dalam mengurangi nyeri. 

 


