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PENGARUH TRANSCUTANEOUS ELECTRICAL NERVE STIMULATION  

TERHADAP PENURUNAN NYERI PUNGGUNG BAWAH MYOGENIC: 

LITERATUR REVIEW 

 

Abstrak 

Low Back Pain merupakan kelainan muskuloskeletal yang paling banyak terjadi 

di masyarakat. Low Back Pain adalah sensasi tidak nyaman yang berupa rasa sakit 

atau nyeri pada punggung bagian bawah yang dapat mengakibatkan keterbatasan 

saat melakukan aktivitas. Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation merupakan 

modalitas fisioterapi yang bertujuan untuk menurunkan nyeri.  Tujuan penelitian 

untuk mengetahui pengaruh pemberian transcutaneous electrical nerve stimulation 

terhadap penurunan nyeri pada penderita nyeri punggung bawah myogenik. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian literatur review yaitu suatu analisis 

dan sintesis data dari artikel maupun jurnal terdahulu antara tahun 2010-2020 

sejumlah 7 artikel. Adapun sumber jurnal yang dianalisa yaitu jurnal case study, 

randomized control trial, literarure review, systematica review atau metanalisis. 

Hasil analisa ditemukan 7 artikel terpilih yang akan direview dalam pembahasan 

dan dinyatakan bahwa pemberian terapi menggunakan transcutaneous electrical 

nerve stimulation dapat menurunkan nyeri serta lebih efektif dan aman digunakan 

dalam jangka waktu yang lama. Pemberian terapi dengan transcutaneous electrical 

nerve stimulation efektif digunakan untuk menurunkan nyeri sehingga penderita 

dapat melakukan aktivitas kembali tanpa adanya keterbatasan dalam bergerak. 

 

Kata Kunci: low back pain, transcutaneous electrical nerve stimulation.  

 

Abstrak 

Low back pain is a musculoskeletal disorder that occurs most frequently in 

society. Low back pain is an uncomfortable sensation in the form of pain in the 

lower back which can result in limitations when doing activities. 

Transcutaneouselectrical nerve stimulation is a physiotherapy modality that aims 

to reduce pain. Objective of this research are to determine the effect of 

transcutaneous electrical nerve stimulation on pain reduction in patients with 

myogenic low back pain. This study uses the literature review method, namely an 

analysis and synthesis of data from prvious articles and journal between 2010-

2020 with a total of 7 articles. The sources of the journals analyzed are case study 

journal, randomized control trial, literature review, systematica review atau 

metanalysis. The results of the analysis found 7 selected articles that will be 

reviewed in the discussion and stated that the provision of therapy using 

transcutaneous electrical nerve stimulation can reduce pain and is more effective 

and safer to use in the long term. Therapy with transcutaneous electrical nerve 

stimulation is effectively used to reduce pain so that patients can resume activities 

without limitation in movement. 

 

Keywords: low back pain, transcutaneous electrical nerve stimulation. 
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1. PENDAHULUAN  

Low back pain atau nyeri punggung bawah merupakan kelainan muskuloskeletal 

yang banyak terjadi di masyarakat. Low back pain adalah sensasi tidak nyaman 

berupa rasa sakit atau nyeri pada punggung bagian bawah yang dapat 

mengakibatkan keterbatasan dalam melakukan aktivitas. Penyebab nyeri 

punggung bawah secara garis besar terbagi menjadi dua, yaitu nyeri punggung 

non spesifik dan spesifik. Nyeri punggung bawah non spesifik disebabkan strain, 

sprain, regangang pada otot, ligament, bantalan antar tulang dan sendi yang 

biasanya disebabkan karena cedera. Sedangkan  nyeri punggung spesifik 

disebabkan herniated disc, fraktur vertebra, gangguan saraf, infeksi dan tumor 

(Sari 2017). 

Selain itu, ada juga low back pain neurogenik dan low back pain 

myogenik. Low back pain  neurogenik terjadi karena adanya pengapuran tulang 

belakang dan atau pengikisan diskus intervertebral lumbal yang mengakibatkan 

jepitan pada saraf yang bersangkutan mengakibatkan nyeri punggung pada 

kondisi kronis dapat menimbulkan kesemutan.  Sedangkan  Low back pain 

myogenik terjadi karena adanya gerakan punggung yang terlalu sering dan 

berlebihan hingga melampaui kekuatan otot-otot tersebut mengakibatkan spasme 

otot (ketegangan otot) sehingga menimbulkan nyeri (Fibriani and Prasetyo 2018) 

Dari data RISKESDAS tahun 2013, prevalensi musculoskeletal di 

Indonesia berdasarkan pernah didiagnosis oleh tenaga kesehatan yaitu 11,9% dan 

berdasarkan diagnosis atau gejala yaitu 24,7 %. Sedangkan kasus LBP di 

Indonesia sebesar 18,9% dan akan meningkat sesuai dengan bertambahnya usia, 

ini disebabkan karena terjadinya kelainan pada diskus intervertebralis pada usia 

tua.  Ada beberapa faktor risiko terjadinya nyeri punggung bawah, antara lain : 

usia, jenis kelamin, indeks massa tubuh, kebiasaan merokok, masa kerja, posisi 

kerja, beban kerja dan aktivitas fisik. Nyeri punggung bawah diderita oleh usia 

muda maupun tua namun keadaan semakin parah pada usia 30-60 tahun ke atas 

(Andini 2015). 

Fisioterapi memegang peran penting dalam menangani gangguan gerak 

dan fungsi tubuh pada manusia, termasuk dalam penanganan kasus nyeri 



3 

punggung bawah. Modalitas yang digunakan untuk mengurangi nyeri punggung 

bawah diantaranya dengan modalitas Infra Red (IR), Transcutaneous Electrical 

Nerve Stimulation (TENS),Short Wave Diathermy (SWD),dan terapi latihan. 

Beberapa penelitian merekomendasikan pemberian terapi menggunakan  

Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS) untuk menurunkan nyari 

pada penderita low back pain myogenic. TENS merupakan modalitas fisioterapi 

yang bertujuan untuk mengurangi nyeri, dengan cara mengirimkan sinyal berupa 

arus listrik tekanan rendah menuju saraf melalui konduktivitas elektroda yang 

ditempelkan pada area kulit(SA Board for People and Practices 2019). 

TENS mampu mengaktivasi serabut berdiameter kecil yang akan 

menyampaikan berbagai informasi sensoris ke sistem saraf pusat. TENS sering 

disebut sebagai teknik analgesik non-invasif untuk meringankan nyeri nociceptive 

dan nyeri neuropatik. Stimulasi listrik yang diberikan pada intervensi ini cukup 

jauh dari jaringan yang cedera ataupun rusak, sehingga jaringan yang 

menimbulkan nyeri tetap efektif untuk memodulasi nyeri. Selama diberikannya 

intervensi TENS,arus listrik yang berdenyut dihasilkan oleh generator denyut 

portabel dan disampaikan ke permukaan kulit dengan bantalan yang disbut 

elektroda. TENS memberikan stimulasi arus yang berulang dengan menggunakan 

pulsa durasi 50-250 ms dan frekuensi 1-200 Hz (Zuhri and Rustanti 2017).  

Dari latar belakang tersebut, penulis melakukan studi review untuk 

mengetahui pengaruh pemberian transcutaneous electrical nerve stimulation 

(TENS) terhadap penurunan nyeri punggung bawah myogenik.  

 

2. METODE 

Langkah awal dalam studi review ini yaitu dengan mencari data dari sumber-

sumber yang relevan seperti artikel ataupun jurnal pada mesin pencari google 

scholar, Physiotherapy Evidence Database (PEDro), PubMed, sciene direct, dan 

jane biosemantik melalui kata kunci “low back pain“,“transcutaneous electrical 

nerve stimulation and low back pain”, “intervention of low back pain”, 

“transcutaneous electrical nerve stimulation pada low back pain” atau “intervensi 
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pada kasus low back pain” atau bisa juga dikombinasi dengan beberapa kata kunci 

guna mendukung tujuan spesifik.   

Dari pencarian data tersebut ditemukan sebanyak 50 artikel, setelah itu 

diindentikasi dan didapatkan sebanyak 31 artikel yang sesuai dengan topik 

pembahasan. Tahap selanjutnya yaitu melakukan analisa sesuai dengan standar 

PICO, antara lain: Pertama, populasi yaitu jumlah keseluruhan yang dijadikan 

sebagai objek penelitian. Kedua, intervensi yaitu pemberian terapi menggunakan 

transcutaneous electrical nerve stimulation pada pasien low back pain dalam 

seluruh artikel. Ketiga, pembanding yaitu perbandingan pengaruh terhadap 

kelompok intervensi, seperti pemberian transcutaneous electrical nerve 

stimulation dengan short wave diathermy. Keempat, outcome yaitu hasil akhir dari 

intervensi yang dilakukan. Setelah melakukan analisa pada artikel yang memenuhi 

syarat, maka dipilihlah sebanyak 7 artikel yang akan dijadikan sebagai landasan 

studi dalam studi review ini. 

  

3. HASIL DAN PEMBAHASAN   

3.1 Pembahasan Mengenai 7 Artikel Terpilih 

Dari hasil analisa 7 artikel yang terpilih, diperoleh  6 artikel yang  menyatakan 

bahwa pemberian terapi dengan transcutaneous electrical nerve stimulation 

(TENS) lebih efektif untuk menurunkan nyeri pada pasien dengan keluhan nyeri 

punggung bawah.  

TENS merupakan modalitas fisioterapi yang paling sering digunakan 

untuk mengurangi nyeri. TENS dapat digunakan untuk nyeri kronis dan akut pada 

segala kondisi (Facci et al. 2011). TENS menghasilkan arus yang akan 

disampaikan ke permukaan kulit punggung bawah melalui elektrode. TENS yang 

diaplikasikan pada punggung bawah akan menimbulkan tanggap rangsang 

fisiologis dari jaringan yang bersangkutan baik sebagai akibat langsung maupun 

tidak langsung. 

TENS dengan metode Acupuncture Like TENS (AL-TENS) dianggap 

lebih efektif untuk mengurangi nyeri, karena  TENS jenis ini merangsang sistem 

saraf berdiameter kecil, dimana α β mengalami pelepasan endogen opoid sehingga 
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menimbulkan kontraksi dan bekerja dengan merangsang pengeluaran endorfin.  

TENS jenis acupunkture like TENS berintensitas tinggi dengan frekuensi rendah 

(<10 Hz), durasi 100-200m detik, dalam waktu yang diterapkan yaitu selama 20-

30 menit (Sari 2017).  

Menurut Hawamdeh (2015)  dalam jurnalnya menyatakan bahwa 

penggunaan TENS yang ditambah dengan latihan penguatan otot punggung 

mampu mengembalikan fungsi gerak tubuh yang mengalami keterbatasan saat 

melakukan aktivitas dengan cepat. 

3.2 Mekanisme TENS Dalam Menurunkan Nyeri 

TENS merupakan salah suatu cara untuk mengatasi nyeri dengan menggunakan 

energi listrik untuk merangsang sistem saraf melalui elektroda yang ditempelkan 

di kulit dan menggunakan mekanisme ektrasegmental. 

Pada mekanisme ekstrasegental, TENS akan menginduksi aktivitas saraf 

berdiameter kecil (A-delta) dan menghasilkan analgesia pada tingkat 

ekstrasegmental. Hal ini terjadi melalui aktivasi midbrain periaqueductual grey 

dan rostal ventromedial medulla (jalur inhibisi desenden). Kontrasksi otot fasik 

yang terjadi akan mengaktifasi saraf berdiameter kecil berujung pada aktivasi 

jalan inhibisi nyeri desenden sehingga nyeri dapat berkurang(Jones and Johnson 

2009) 

 

4. PENUTUP 

Kesimpulan dari studi review terhadap seluruh analisis dan pembahasan mengenai 

7 artikel terpilih menetapkan bahwa, rekomendasi pemberian terapi menggunakan 

transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) dengan jenis Acupunkture 

Like TENS berintensitas tinggi dengan frekuensi rendah (<10 Hz), durasi 100-

200m detik, dalam waktu yang diterapkan yaitu selama 20-30 menit, atau TENS 

berintensitas rendah dengan frekuensi 1-200 Hz dan durasi 50-250 m detik, dan 

mengkombinasikan terapi TENS dengan latihan penguatan otot punggung. 

Rekomendasi pemberian terapi menggunakan TENS dengan jenis tersebut  dan 

latihan penguatan otot punggung memberikan hasil yang efektif dan bermanfaat 

bagi penderita nyeri punggung bawah myogenik dalam upaya menurunkan nyeri.  
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