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PERBEDAAN DURASI ANALGESIK ANTARA PEMBERIAN ACUPUNCTURE 

LIKE TENS DAN KONVENSIONAL TENS PADA NYERI OSTEOARTHRITIS 

LUTUT DI RSI MUHAMMADIYAH KENDAL 

Abstrak 

Latar belakang: Nyeri merupakan alasan utama seseorang mencari pertolongan 

kesehatan. Terdapat berbagai jenis nyeri yaitu nyeri akut dan nyeri kronik. 

Osteoarthritis merupakan suatu penyakit degeneratif sendi yang bersifat kronik. Salah 

satu modalitas untuk mengurangi nyeri lutut yaitu dengan menggunakan modalitas 

transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS). TENS merupakan suatu 

penggunaan energi listrik yang akan merangsang sistem saraf melalui permukaan kulit 

yang terbukti efektif untuk merangsang berbagai tipe nyeri.Tujuan: Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui adanya perbedaan durasi analgesik antara pemberian 

acupuncture like TENS dan konvensional TENS pada nyeri osteoarthritis lutut di RSI 

Muhammadiyah Kendal. Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan metode quasi 

experiment dengan menggunakan pendekatan control group post test only design 

(Swarjana, 2015). Teknik pengambilan sampel penelitian ini menggunakan cara 

accidental sampling berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi, di dapati 30 orang. 15 

pasien diberi terapi acupuncture like TENS, 15 pasien diberi terapi konvensional TENS. 

Hasil penelitian: hasil yang didapati yaitu nilai Z = -4,741 dengan sig (p) 0,000 atau 

p<0,05 sehingga Ha diterima. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan durasi 

analgesik antara acupuncture like TENS dengan konvensional TENS.Kesimpulan: Ada 

perbedaan durasi antara pemberian acupuncture like TENS dan konvensional TENS 

pada nyeri osteoarthritis lutut di Rumah Sakit Islam Muhammadiyah Kendal. 

Kata kunci: Nyeri, Osteoiarthritis, Durasi analgesik, TENS 

Abstract 

Background: Pain is the main reason someone get up health help. Osteoarthritis is a 

degenerative disease of joints chronic.one of the modalities to reduce knee pain by using 

of transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) . TENS is a use of electrical 

energy that will stimulate the nervous system throught the skin surface which is proven 

to be effective in reducing pain.Objective: The objective to know the difference in 

analgesic duration between of acupuncture like tens and conventional tens on knee 

osteoarthritis at RSI Muhammadiyah Kendal.Methods: This research uses quasi 

experiment method by using control group post test only design (Swarjana, 2015) . The 

sampling technique of this research using accidental sampling method based on 

inclusion and axclusion criteria, found in 30 people. 15 patients were given acupuncture 

like tens and 15 patients were given conventional tens.Research result: The result 

showed that the value of Z = -4,741 with sig (p) 0,000 or p<0,05 so Ha received. This 

shows that there is a difference of analgesic duration between acupuncture like tens with 

conventionl tens.Conclusion: there was a significant difference between acupuncture 

like tens and conventional tens against analgesic duration in knee osteoarthritis pain at 

RSI Muhammadiyah Kendal. 

Keywords: Pain, Osteoarthritis, Analgesic Duration, TENS 
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1. PENDAHULUAN

Nyeri merupakan alasan utama seseorang mencari pertolongan kesehatan. Pasien 

yang mengalami rasa nyeri dapat berisiko mengalami efek jangka panjang yang 

tidak diharapkan. Terdapat berbagai jenis nyeri yaitu nyeri akut dan nyeri kronik. 

Nyeri akut terjadi pada kasus cidera, pembedahan, persalinan, sedangkan nyeri 

kronik terjadi pada gangguan muskuloskeletal. Tenaga kesehatan bertugas dan 

berkewajiban untuk mengidentifikasi nyeri, mengobati sumber terjadinya nyeri dan 

mengurangi nyeri. Sedangkan untuk peneliti bertugas untuk menguji berbagai 

intervensi yang diberikan pada pasien guna mengurangi nyeri, terutama nyeri kronik 

(Rachmawati, 2008).  

Nyeri kronik biasanya terjadi pada kasus-kasus muskuloskeletal antara lain 

gangguan osteoarthritis atau gangguan nyeri pada lutut. Osteoarthritis merupakan 

suatu penyakit degeneratif sendi yang bersifat kronik, dan merupakan suatu 

penyebab disabilitas dan nyeri muskuloskeletal terbanyak (Jiemesha, 2014). WHO 

mengatakan bahwa 40% penduduk di dunia dengan usia lebih dari 70 tahun 

menderita osteoarthritis. 80% dari jumlah tersebut berdampak pada keterbatasan 

gerak. Prevalensi osteoarthritis  di Indonesia cukup tinggi, yaitu mencapai 5% pada 

pria dan 12,7% pada wanita, berdasarkan pemeriksaan radiologis sendi lutut. 

Dimana 5% diderita pada usia kurang dari 34 tahun, 30% pada usia 40 sampai 60 

tahun, dan 65% pada usia lebih dari 61 tahun (Enohumah & Imarengiaye, 2008). 

Oleh karena itu, seorang fisioterapis dapat memberikan modalitas untuk 

mengurangi nyeri lutut salah satunya dengan menggunakan modalitas 

transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS). TENS merupakan suatu 

modalitas yang digunakan fisioterapis di Indonesia, yaitu dengan penggunaan 

energi listrik yang akan merangsang sistem saraf melalui permukaan kulit yang 

terbukti efektif untuk merangsang berbagai tipe nyeri (Jiemesha, 2014). TENS 

mampu mengaktivasi saraf berdiameter besar maupun kecil yang akan 

menyampaikan berbagai informasi sensoris ke saraf pusat. Dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan dua jenis TENS yaitu acupuncture like TENS dan 

konvensional TENS. 
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Acupuncture like TENS dengan spesifikasi sebagai berikut: target arus 

adalah mengaktivasi motorik, sensasi yang diinginkan kontraksi otot fasik yang 

kuat tapi nyaman, karekteristik fisika frekuensi rendah (<10 Hz), intensitas tinggi 

dan durasi 100-200m detik, penempatan elektroda pada motor point atau miotom 

yang sama, pengurangan nyeri dari terapi acupuncture like TENS terjadi setelah 30 

menit terapi dan menghilang ≥ 1 jam setelah alat di matikan. Durasi terapi 30 menit 

setiap kali terapi, mekanisme analgesik ekstra segmental (Ilhanli, 2015) 

Konvensional TENS memiliki spesifikasi sebagai berikut: dimana target 

arus bertujuan untuk mengaktivasi saraf berdiameter besar, frekuensi tinggi >100 

Hz, intensitas rendah, durasi stimulus 100-200m detik, sensasi yang timbul 

parestesia yang kuat dengan sedikit kontraksi, durasi terapi secara terus menerus, 

mekanisme analgesik tingkat segmental, posisi elektroda pada titik nyeri atau area 

dan dermatom yang sama (Ilhanli, 2015). 

2. METODE

Desain penelitian Desain penelitian menggunakan metode quasi experiment dengan

menggunakan pendekatan control group post test only design (Swarjana, 2015).

Dimana subyek dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok satu diberikan perlakuan

menggunakan modalitas acupuncture like TENS dan kelompok yang lain diberikan

terapi konvensional TENS. Penelitian dilakukan di RSI Muhammadiyah Kendal -

Jawa Tengah . Populasi dalam penelitian ini adalah semua penderita Osteoarthritis

yang berkunjung ke poliklinik fisioterapi RSI Muhammadiyah Kendal Jawa Tengah

periode 01 April  – 16 April 2018. Teknik pengambilan sampel penelitian ini

menggunakan cara accidental sampling berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi, di

dapati 30 orang. Kemudian dibagi menjadi 2 kelompok secara random yaitu: 15

pasien diberi terapi acupuncture like TENS, 15 pasien diberi terapi konvensional

TENS.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 
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Berdasarkan karakteristik responden dengan usia 60 - 64 tahun memiliki 

persentase terbesar dengan hasil persentase 47% dan presentase terkecil pada usia 

40 – 44 tahun denghan hasil persentase 3%.  

3.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat bahwa 

responden sebagian besar yaitu wanita sebanyak 26 responden  dengan hasil 

persentase 87% dan pria sebanyak 2 responden dengan hasil persentase 13%. 

3.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Indeks Massa Tubuh 

Karakteristik responden berdasarkan indeks massa tubuh pada penelitian ini 

didapatkan 3 kriteria yaitu healthyweight, overweight dan obesitas I. Dari data yang 

telah didapatkan menunjukkan bahwa responden dengan hasil  indeks massa tubuh 

healthyweight atau  normal terdiri dari 11 subjek (37%),  indeks massa tubuh 

overweight atau berat badan lebih terdiri dari 2 subjek (6%) dan IMT obesitas I 

yaitu sebanyak 17 responden (57%). Sehingga disimpulkan bahwa karakteristik 

responden berdasarkan indeks massa tubuh lebih dominan pada kriteria obesitas I. 

3.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan 

Karakteristik responden berdasarkan jenis pekerjaan menunjukkan bahwa pada 

pekerja fisik seperti petani, buruh dan pedagang sebanyak 43% dan 57% pada 

pekerja non fisik ( pensiun, ibu rumah tangga dan PNS). 

3.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Riwayat Cedera Lutut 

Karakteristik responden berdasarkan riwayat cedera lutut menunjukkan hasil 

bahwa responden dengan riwayat cedera lutut lebih banyak  (67%) dibandingkan 

dengan yang tidak mengalami cedera lutut sebelumnya (33%). 

3.6 Hasil Analisis Data 

3.6.1 Uji Normalitas Data 

Berdasarkan pengujian data normalitas diatas menunjukkan bahwa 

keseluruhan variable memiliki nilai p<0,05 , maka ditarik kesimpulan bahwa 

data tersebut berdistribusi tidak normal, sehingga penelitian dilanjutkan dengan 

menggunakan uji nonparametrik yaitu uji beda pengaruh dengan Mann-Whitney.  
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3.6.2 Perbedaan Durasi Analgesik antara Pemberian Acupuncture Like 

TENS dan Konvensional TENS 

Uji ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan selisih antara kelompok 

acupuncture like TENS dan konvensional TENS. Uji yang digunakan adalah uji 

mann-whitney, hasil yang didapati yaitu nilai Z = -4,741 dengan sig (p) 0,000 

atau p<0,05 sehingga Ha diterima. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 

perbedaan durasi analgesik antara acupuncture like TENS dengan konvensional 

TENS.      

3.7 PEMBAHASAN 

Hasil penelitian berdasarkan usia menunjukkan bahwa, responden terbanyak 

adalah usia 60 - 64 tahun dengan hasil persentase 47%. Dimana menurut 

Koentjoro,2010 bahwa osteoarthritis banyak diderita pada usia lebih dari 61 

tahun. Rentang usia pasien di poli klinik Fisioterapi RSI Muhammadiyah Kendal 

berkisar antara usia 40-64 tahun. Berdasarkan jenis kelamin menunjukkan 

bahwa responden terbanyak berjenis kelamin wanita sebanyak 26 responden 

dengan hasil persentase 87% dan pria sebanyak 2 responden dengan hasil 

persentase 13%. Lebih banyaknya pasien wanita sesuai dengan beberapa 

kepustakaan yang menyebutkan bahwa kejadian osteoarthritis lutut lebih banyak 

terjadi pada wanita (Pratiwi, 2015) Banyaknya wanita yang menderita 

osteoarthritis disebabkan oleh adanya penurunan hormon estrogen pada saat 

menopause, selain itu kebiasaan memakai sepatu hak tinggi yang kerap dipakai 

wanita juga dapat meningkatkan faktor risiko dari osteoarthritis pada sendi lutut 

(Keriggan, 2011)  

Hasil penelitian berdasarkan indeks massa tubuh menunjukkan bahwa 

responden dengan hasil IMT obesitas yaitu sebanyak 17 responden dengan 

persentase 57%. Salah satu faktor risiko dari osteoarthritis adalah obesitas atau 

kegemukan dan orang yang mengalami obesitas rentan terhadap terjadinya 

osteoarthritis bila terjadi cedera pada lutut akibat menopang berat badan yang 

berlebih. Obesitas adalah dimana kondisi tubuh dalam keadaan gizi lebih dari 

zat-zat makronutrien (karbohidrat, protein, dan lemak). Pola makan yang tidak 



6 

teratur, serta di dukung dengan aktifitas yang kurang membuat asupan makanan 

yang dimakan mengendap dalam tubuh tanpa pembakaran penuh. Itu adalah 

salah satu penyebab terjadinya obesitas. Obesitas saat ini disebut sebagai the 

New World Syndrome, angka kejadiannya terus meningkat dimana-mana. Hal 

itu menunjukkan bahwa obesitas menjadi salah satu faktor terjadinya 

osteoarthritis lutut. Pada keadaan normal, gaya berat badan akan melalui medial 

sendi lutut dan akan diimbangi oleh otot-otot paha bagian lateral sehingga 

resultannya akan jatuh pada bagian sentral sendi lutut. Sedangkan pada keadaan 

obesitas resultan tersebut akan geser ke medial sehingga beban yang diterima 

sendi lutut akan tidak seimbang karena bergesernya titik tumpu badan dan 

menyebabkan terkikisnya tulang rawan (WHO, 2008) 

Berdasarkan jenis pekerjaan menunjukkan hasil bahwa responden 

dengan jenis pekerjaan fisik seperti petani dan pedagang sebanyak 57%  dan 

pekerja non fisik misalnya pensiun, PNS dan ibu rumah tangga sebanyak 43%. 

Hal itu dinyatakan bahwa OA lutut banyak terjadi pada pekerja fisik seperti 

petani, pedagang dimana jenis pekerjaan tersebut berkaitan dengan beban berat 

saat bekerja, naik turun tangga. Sehingga hal tersebut merupakan  salah satu 

faktor risiko mekanik yang berpengaruh pada kejadian OA(Pratiwi, 2015). 

Menurut Haq et al (2013) orang yang bekerja menggunakan kekuatan 

lutut memiliki prevalensi lebih tinggi menderita OA usia lanjut dibandingkan 

pekerjaan yang tidak banyak menggunakan kekuatan lutut seperti pekerjaan 

yang hanya duduk. Hal ini berkaitan dengan tekanan pada sendi lutut saat 

seseorang melakukan aktivitas fisik berat tersebut. Tekanan pada tulang rawan 

sendi lutut yang berlebihan secara terus menerus akan menyebabkan degenerasi 

meniskal dan robekan yang memicu perubahan pada tulang rawan sendi lutut, 

sehingga rawan terjadi osteoarthritis genu. Menurut Carlos (2013), bahwa 

aktivitas fisik berat menyebabkan tingkat proteoglikan akhirnya turun sangat 

rendah, menyebabkan tulang kartilago untuk menjadi lunak dan kehilangan 

elastisitas dan sehingga lebih mengorbankan integritas permukaan sendi. Seiring 

waktu, terjadi hilangnya tulang kartilago pada ruang sendi. Pada orang yang 

menderita osteoarthritis, mengalami kerugian terjadi kehilangan sendi pada 
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daerah daerah yang menahan beban tertinggi. Efek ini berlawanan dengan 

arthritides inflamasi, di mana terjadi penyempitan celah sendi yang bersamaan. 

Erosi tulang rawan yang rusak dalam kemajuan sendi osteoartritik sampai tulang 

yang mendasari terkena. Tulang kartilago pelindung terus mengartikulasikan 

dengan permukaan yang berlawanan. Akhirnya, tekanan meningkat melebihi 

kekuatan biomekanik tulang. Tulang subkondral menjadi menebal dan padat 

(proses yang dikenal sebagai eburnation) pada daerah tekanan. 

Dari hasil penelitian berdasarkan riwayat cedera lutut menunjukkan 

bahwa responden dengan riwayat cedera lutut sebanyak 67% dan yang tidak 

mempunyai riwayat cedera lutut sebanyak 33%. Hal ini sejalan dengan 

penelitian di Universitas IOWA menyatakan bahwa 13,9% dari mereka pernah 

mengalami cedera lutut termasuk cedera pada meniskus ataupun pada 

ligamentum yang berkembang menjadi OA lutut dan mereka yang tidak pernah 

mengalami cedera lutut  hanya 6% yang menderita OA lutut 

Perbedaan Durasi Analgesik antara Acupuncture Like TENS dan 

Konvensional TENS. Berdasarkan pengujian statistik perbedaan durasi 

analgesik antara acupuncture like TENS dan konvensional TENS dengan 

menggunakan uji mann-whitney test, didapatkan hasil yaitu nilai Z = -4,782 

dengan sig (p) 0,000 atau p<0,05 sehingga Ha diterima. Hal ini menunjukkan 

bahwa terdapat perbedaan durasi analgesik antara acupuncture like TENS 

dengan konvensional TENS pada nyeri osteoarthritis lutut di RSI 

Muhammadiyah Kendal. TENS bekerja dengan menstimulasi serabut saraf tipe 

α β yang dapat mengurangi nyeri (Corwin, 2009). Mekanisme kerjanya 

diperkirakan melalui ‘penutupan gerbang’ transmisi nyeri dari serabut saraf kecil 

dengan menstimulasi serabut saraf besar, kemudian serabut saraf besar akan 

menutup jalur pesan nyeri ke otak dan meningkatkan aliran darah ke area yang 

nyeri dan TENS juga menstimulasi produksi anti nyeri alamiah tubuh yaitu 

endorphin (James, 2008). Menurut peneliti, jika TENS diberikan dengan tehnik 

dan dosis yang benar maka perubahan nyeri akan terjadi melalui proses blok 

transmisi nyeri. TENS juga menimbulkan gerakan simultan pada kulit yang 

dirasakan sebagai pijatan sehingga menimbulkan efek relaksasi pada pasien. 
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Gerakan simultan yang terdapat dalam TENS diyakini dapat mempengaruhi 

hipotalamus untuk melepaskan β endorfin, yaitu senyawa kimia endogenus yang 

dapat memberikan efek menenangkan bagi tubuh (Knight & Droper, 2008). 

Durasi analgesik terapi acupuncture like TENS lebih lama mencapai 2- 6 jam 

dibandingkan dengan konvensional TENS yang kurang dari 2 jam (Ilhanli, 

2015). Karena untuk mekanisme analgesik pada acupuncture like TENS terjadi 

pada ekstra segmental sehingga dapat mengaktivasi motorik serabut saraf dan 

merangsang sistem saraf berdiameter kecil untuk mengeluarkan endorfin 

sehingga muncul rasa nyaman setelah diberikan terapi (Bardoloi et al., 2017). 

4 PENUTUP 

4.1  Kesimpulan 

1) Ada perbedaan yang bermakna antara terapi acupuncture like TENS dan

konvensional TENS terhadap durasi analgesik pada nyeri osteoarthritis

lutut di Rumah Sakit Islam Kendal

2) Pemberian modalitas acupuncture like TENS lebih efektif dibandingkan

konvensional TENS terhadap durasi analgesik pada nyeri osteoarthritis

lutut di Rumah Sakit Islam Kendal

4.2 Saran 

1) Bagi Peneliti lain

Diharapkan peneliti lain dapat mengembangkan penelitian sejenis

dengan menggunakan pemilihan faktor-faktor lain yang mempengaruhi

nyeri osteoarthritis lutut. Perlu adanya penelitian yang meneliti

perbedaan pengaruh penggunaan TENS yang tidak hanya pada durasi

ataupun penurunan nyeri saja, namun juga meneliti faktor-faktor lain

yang berkaitan dengan efek stimulasi TENS .

2) Bagi Institusi Terkait

Perlu adanya alat ukur nyeri yang bersifat obyektif sehingga dalam

pengukuran nilai nyeri bisa lebih tepat.
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