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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Nyeri bahu merupakan salah satu gangguan yang sering dijumpai 

didalam kehidupan sehari-hari yang dapat menghambat aktifitas secara optimal 

pada penderitanya yang berakibat pada ketergantungannya dalam melakukan 

aktifitas sehari-hari (Sandor & Brone 2000).  

Kinesio taping adalah modalitas yang digunakan untuk memperbaiki 

gangguan nyeri muskuloskletal. Salah satu kasus pada tendinopati rotator cuff 

(RC), kinesio taping diyakini bisa memperbaiki postur tubuh dan juga 

kinematika bahu untuk mengurangi keluhan nyeri (Csapo et al., 2014). 

Penyebab utama nyeri bahu ini dan disfungsi adalah tubrukan subakromial 

bahu dan  glenohumeral joint (Sherly et al., 2018).  

Nyeri bahu mempengaruhi sebagian besar populasi, dengan rentang 

prevalensi seumur hidup yang dilaporkan dari 6,7 menjadi 66,7%. Sementara 

nyeri bahu bisa terjadi dari berbagai kelainan, sekitar dua pertiga kasus terjadi 

berhubungan dengan tendinopati rotator cuff  (Desjardints et al., 2015). Secara 

global kasus muskuloskletal meningkat 63% dari 1990 hingga 2019. Memiliki 

kebutuhan layanan rehabilitasi tertinggi 610 juta orang (Cieza et al., 2019). 

Persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka 

dengan kekuatan yang kamu miliki dan dari pasukan berkuda yang dapat 

menggentarkan musuh Allah, musuhmu, dan orang- orang selain mereka yang 

kamu tidak mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan dijalan Allah 
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niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan di zalimi  

(QS. Al-Anfal: 60). Dalam ayat ini penulis menjelaskan bahwa manusia 

membutuhkan kesehatan dan kebugaran suatu fisik untuk melakukan aktivitas 

sehari- hari,  dimana dengan seringnya melakukan aktivitas tentunya seseorang 

akan mengalami yang namanya keluhan, ataupun problem Salah satu problem 

yang sering dirasakan oleh masyarakat mengenai muskuloskletal nyeri pada 

bahu. 

Hal ini membuat penulis ingin melakukan pendalaman mengenai 

manfaat dari kinesio taping yang merupakan salah satu modalitas fisioterapi 

dalam penanganan kasus nyeri pada bahu. 

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu apakah kinesio taping efektif 

terhadap nyeri bahu berdasarkan critical review.  

 

C. Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kinesio taping 

terhadap penurunan nyeri pada bahu berdasarkan critical review. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat bagi peneliti  

Memberikan pengalaman peneliti tentang penulisan skripsi dan 

meningkatkan kemampuan evaluasi suatu permasalahan serta 

menambahkan wawasan tentang penerapan efektivitas kinesio taping 

terhadap nyeri bahu. 
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2. Manfaat bagi Fisioterapis 

Sebagai bahan bagi tenaga fisioterapi untuk meningkatkan 

kemampuan dan wawasan untuk meningkatkan mutu pelayanan fisioterapi 

pada kasus nyeri bahu. 


