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ABSTRAK 

 
Nyeri punggung merupakan keluhan   yang sering kali dirasakan oleh wanita  hamil seiring 
bertambahnya usia kehamilan, akibat  pembesaran uterus dan  kurvatura  lumbo  sakral yang semakin 
lordosis. Pijat endorfin dipercaya dapat mengurangi nyeri punggung.  Penelitian bertujuan untuk 
mengetahui efektifitas endorphin massage terhadap  nyeri punggung pada wanita  hamil.  
Desain penelitian eksperimental dengan pendekatan pre-posttest design. Subyek penelitian  sebanyak 
20 ibu hamil yang memenuhi kriteria sampel yaitu  mengalami nyeri punggung, usia kehamilan lebih 
dari 36 minggu dan tidak sedang menggunakan obat analgesik maupun terapi komplementer. 
Instrumen pengambilan data menggunakan lembar Visual Analog Scale  dan dianalisis dengan  uji 
Paired t-test pada taraf  signifikansi  0.05.  
Hasil penelitian diperoleh rerata skala nyeri punggung wanita hamil sebelum endorphin massage  
5.93 dan setelah endorphin massage 4.54. Rerata penurunan skala nyeri punggung  1.39 poin. Hasil  
uji statistik, nilai t = 5.513 (p<0.001), artinya endorphin massage  efektif menurunkan  nyeri 
punggung pada wanita  hamil. 
Endorphin massage dapat digunakan sebagai terapi non farmakologis untuk managemen kasus nyeri 
punggung menjelang persalinan. 
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PENDAHULUAN 
 

Kehamilan merupakan masa yang 
istimewa dan membanggakan bagi seorang 
wanita. Namun demikian, perubahan fisiologis 
tubuh yang terjadi selama kehamilan dapat 
menyebabkan munculnya berbagai keluhan ibu 
hamil. 

Salah satu perubahan fisiologis yang 
terjadi adalah uterus yang semakin membesar 
dan kurvatora lombosakral semakin lordosis, 
hal ini akan menyebabkan nyeri di bagian 
punggung. Keluhan nyeri punggung banyak 
dialami oleh wanita hamil, umumnya mulai 
muncul pada trimester kedua sampai ketiga dan 
dapat pula dialami sepanjang masa kehamilan 
hingga masa pasca persalinan. Nyeri dirasakan 
di daerah vertebra, bisa bersifat ringan sampai 
berat hingga mengganggu aktivitas fisik wanita 
hamil. 

Mantle et al dan Osgaard dalam Fraser 
(2009) mengemukakan bahwa 50% wanita 
hamil di Inggris dan Skandivania dilaporkan 
menderita nyeri punggung yang signifikan, dan 
dan Bullock-Saxton menemukan 70% wanita 
hamil di Australia mengalami nyeri punggung 
pada beberapa tahap kehamilannya.  Hasil 

penelitian Lichayati di Kabupaten Lamongan 
tahun 2012, diperoleh 30,3% dari 33 ibu hamil 
mengalami nyeri punggung. Hasil survey  di 
BPM Mutiara Fatma Brondong Lamongan 
pada  Januari 2016 dengan menggunakan skala 
VAS diperoleh seluruh ibu hamil trimester tiga 
yang periksa mengalami nyeri punggung 
bagian bawah, 12,5% nyeri ringan, 50% nyeri 
sedang, dan 37,5% nyeri berat. 

Nyeri punggung pada kehamilan 
dipengaruhi oleh multifaktor, antara lain 
perubahan postur tubuh selama kehamilan, dan 
faktor hormonal. Sejalan dengan 
bertambahnya berat badan secara bertahap 
selama kehamilan dan semakin membesarnya 
ukuran uterus menyebabkan postur tubuh dan 
cara berjalan  wanita berubah secara menyolok. 
Ibu hamil yang tidak memberikan perhatian 
penuh terhadap postur tubuhnya maka ia akan 
berjalan dengan ayunan tubuh kebelakang 
akibat peningkatan lordosis. Lengkung ini 
kemudian akan meregangkan otot punggung 
dan menimbulkan rasa nyeri.Terdapat  pula 
kecenderungan bagi otot punggung untuk 
memendek jika otot abdoment meregang 
sehingga dapat menyebabkan 
ketidakseimbangan otot disekitar pelvis,  



Efek Pijat Endorfin terhadap Nyeri Punggung pada Wanita Hamil Menjelang Persalinan 

SURYA 29 Vol. 09, No. 03, Desember 2017 

regangan tambahan dapat dirasakan diatas 
ligament tersebut. Hal ini mengakibatkan 
munculnya nyeri punggung yang biasanya 
berasal dari sakroiliaka atau lumbal, kondisi 
tersebut dapat menjadi gangguan punggung 
jangka panjang jika keseimbangan otot dan 
stabilitas pelvis tidak dipulihkan setelah 
melahirkan. Peningkatan hormon progesteron 
selama kehamilan yang menyebabkan 
relaksasi ligamen dan sendi dapat 
meningkatkan keluhan nyeri. Sedangkan 
perubahan pada peningkatan ukuran payudara 
akan menyebabkan payudara menjadi berat 
dan mengakibatkan nyeri punggung bagian 
atas (Varney. 2006). Hal ini sesuai pendapat 
Orvieto dkk yang melaporkan bahwa nyeri 
punggung meningkat seiring usia kehamilan. 
(Cunningham. 2005 ).  Masalah memburuk jika  
otot-otot wanita tersebut lemah sehingga gagal 
menopang uterus atau rahim yang membesar. 

Selain faktor diatas, aktivitas selama 
kehamilan juga menjadi faktor terjadinya nyeri 
punggung selama kehamilan, banyak tugas 
rumah tangga seperti menyetrika atau 
menyiapkan makanan yang dapat dilakukan 
dalam posisi duduk  tetapi dilakukan dengan 
berdiri dalam waktu yang lama, termasuk jika 
ibu hamil harus mengangkat objek berat maka 
terjadi tegangan pada otot panggul,  semua 
gerakan berputar sambil mengangkat 
merupakan gerakan yang berbahaya dan tidak 
boleh dilakukan ( Fraser. 2009 ). Oleh karena 
itu body mekanik yang tidak benar menjadi 
salah satu penyebab nyeri punggung. 
Pernyataan ini didukung oleh hasil penelitian 
Ummah (2012) bahwa ada hubungan yang 
signifikan antara body mekanik dengan nyeri 
punggung, setiap peningkatan satu skor body 
mekanik yang baik akan menurunkan kejadian 
nyeri punggung pada ibu hamil sebesar 0.02 
(b=0.02; CI 95%=-0.037 – 0.003; p=0.021).  

Tingkat keparahan rasa sakit  berkisar 
dari ketidaknyamanan ringan setelah berdiri 
untuk jangka waktu yang lama hingga rasa 
sakit yang mengganggu kehidupan sehari-hari. 
Nyeri punggung pada ibu hamil jika tidak 
segera diatasi bisa mengakibatkan nyeri 
punggung jangka panjang, meningkatkan 
kecenderungan nyeri punggung pasca 
persalinan dan nyeri punggung kronis yang 
akan lebih sulit untuk diobati atau 
disembuhkan (Eileen, 2007). Nyeri  punggung 
pada ibu hamil juga dapat mengakibatkan   
kecemasan yang menyebabkan meningkatnya 

kebutuhan oksigen dan tekanan darah. 
Kecemasan atau stress yang tinggi memicu 
pelepasan hormon katekolamin dan steroid 
yang berlebihan, hormon ini memicu 
ketegangan otot, vasokonstriksi sehingga  
aliran darah menjadi tidak lancar dan 
menyebabkan iskhemia jaringan yang 
membuat implus nyeri bertambah. Tentu hal 
ini  jika berlangsung lama akan memberikan 
dampak pada kehamilan dan proses 
persalinannya nanti.   

Oleh karena itu nyeri punggung pada 
masa hamil sebisa mungkin untuk diatasi. 
Bidan dapat memberikan terapi secara non 
farmakologis, diantaranya  dengan endorphin 
massage. Roger Chou, MD & Laure Hoyt 
Huffman, MS tahun 2007 melakukan 
sistematic review  tentang “Nonpharmacologic 
Therapies for Acute and Chronic Low Back 
Pain” menyatakan bahwa studi pada pelayanan 
kesehatan primer, 65 % merekomendasikan 
untuk menggunakan massage therapy.  
Endorphin massage merupakan salah satu 
teknik pijat yang efektif untuk mengurangi 
nyeri punggung karena dapat meningkatkan 
sekresi endorphin. Endorphin telah lama 
dikenal sebagai zat yang banyak manfaatnya, 
antara lain mengendalikan rasa nyeri serta sakit 
yang menetap, mengendalikan perasaan stress,  
meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan 
mengatur produksi hormon pertumbuhan dan 
seks. Selain dengan massage, sekresi 
endorphin dalam tubuh bisa dipicu melalui 
berbagai kegiatan, seperti pernapasan yang 
dalam dan relaksasi, serta meditasi (Kuswandi,  
2011). Endorfin juga dikenal sebagai zat yang 
memiliki prinsip kerja seperti morfin yang 
berfungsi untuk memberikan ketenangan, 
mengatasi stress pada saat hamil dan mampu 
mengurangi nyeri seperti nyeri pada daerah 
punggung (Emilia & Freitag, 2010). Kerja 
endorphin atau analgesik endogen dalam 
menurunkan nyeri dengan cara  mengganggu 
transmisi nyeri dengan cara meningkatkan 
sirkulasi neurotransmitter yang dihasilkan 
secara alami oleh tubuh pada sinaps neural di 
jalur sistem saraf pusat. (Aryani, 2015). 

Endorphin massage juga dapat 
merangsang sekresi oksitosin sehingga 
memicu  uterus untuk berkontraksi. Oleh sebab 
itu endorphin massage cukup penting 
dilakukan pada wanita hamil dengan usia 
kehamilan 36 minggu atau lebih hingga 
saatnya melahirkan. Beberapa penelitian 
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tentang endorphin massage yang banyak 
dilakukan adalah terkait dengan nyeri 
persalinan, masih sangat minim sekali 
penelitian endorphin massage yang dilakukan 
pada wanita hamil. Oleh karena itu, penulis 
tertarik  melakukan penelitian  “Pijat endorphin 
dan nyeri punggung pada wanita hamil”. 
Penelitian bertujuan untuk mengetahui 
pengaruh endorphin massage terhadap nyeri 
punggung pada wanita hamil menjelang 
persalinan. 

 
METODE PENELITIAN 

 
Desain penelitian  eksperimen dengan 

pendekatan pre-posttest design. Populasi 
penelitian adalah seluruh wanita hamil 
trimester akhir yang mengalami nyeri 
punggung di Bidan Praktik Brondong 
Lamongan. Sampel berjumlah 20 wanita hamil  
yang mengalami nyeri punggung dengan 
kriteria usia kehamilan lebih dari 36 minggu, 
tidak sedang menggunakan obat analgesik 
maupun terapi komplementer. Teknik 
sampling secara simple random sampling. 
Intervensi yang diberikan berupa pijat 
endorpin, yaitu pijatan ringan pada bahu, leher 
dan punggung sambil diberikan afirmasi 
selama 15 menit. Variabel yang diamati adalah 
skala nyeri punggung sebelum dan sesudah 
diberikan pijat endorfin menggunakan lembar  
Visual Analog Scale. Data dianalisis dengan  
Paired t-test pada tingkat kemaknaan 0.05. 
Sebelum diuji dengan Paired t-test, terlebih 
dahulu dilakukan uji normalitas data 
menggunakan One Sample Kolmogorov 
Smirnov-Test. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Hasil penelitian tentang pijat endorfin 

terhadap nyeri punggung pada wanita hamil 
menjelang persalinan yang diukur dengan 
skala VAS dengan orientasi horizontal adalah:  
 
Tabel 1 Skala Nyeri Punggung Sebelum dan 

Sesudah Diberikan Pijat Endorfin 

Intensitas nyeri 
punggung 

Pra Pijat 
Endorfin 

Post Pijat 
Endorfin 

F % F % 
Ringan (1- 3) 1 5 4 20 
Sedang (>3- 6) 10 50 12 60 
Berat (>6 - 9) 8 40 4 20 
Sangat berat (>9 - 10) 1 5 0 0 
Jumlah  20 100 20 100 

Secara deskriptif intensitas nyeri 
punggung dikategorikan menjadi empat skala 
secara ordinal yaitu ringan, sedang, berat, dan 
sangat berat. Berdasarkan tabel 1 diatas, 
sebelum pijat endorfin setengah dari responden 
(50%) menyatakan nyeri sedang dan sebagian 
kecil (5%) menyatakan nyeri sangat berat. 
Sesudah pijat endorfin, lebih dari sebagian 
responden (60%) menyatakan nyeri sedang dan 
tidak satupun (0%) yang menyatakan nyeri 
sangat berat. 
 
Tabel 2 Perbedaan Rerata Skala Nyeri 

Punggung Sebelum dan Sesudah 
Diberikan Pijat Endorfin 

  Mean N SD Std.Error 
Mean 

Pair 1 Pretest 
Posttest 

5.93 
4.54 

20 
20 

1.763 
1.659 

.394 

.371 
Berdasarkan tabel 2  dapat dijelaskan 

bahwa  rerata  skala nyeri pungung setelah 
diberikan pijat endorfin mengalami penurunan,  
dimana rerata skala nyeri punggung sebelum 
diberikan pijat endorfin adalah 5.93 dan setelah 
dilakukan pijat endorfin 4.58.  

Untuk mengetahui pengaruh pijat 
endorfin terhadap nyeri punggung, data 
dianalisis menggunakan skala rasio. Sebelum 
uji paired t-test terlebih dahulu dilakukan uji 
normalitas data dengan one sampel 
kolmogorov smirnov-test, hasilnya data 
berdistribusi normal (p > 0.05). 

 
Tabel 3 Hasil Uji Paired T-Test  Endorphin 

massage terhadap Nyeri Punggung 
pada Wanita Hamil 

 Mean SD 95%CI of the 
Difference 

t Sig. (2-
tailed) 

Lower Upper 
Pre-
Post 
test 

1.39 1.13 .862 1.918 5.51 .000 

Hasil analisis statistik pada tabel 3 
diatas menunjukkan bahwa  rerata penurunan 
skala nyeri punggung responden setelah 
diberikan pijat endorfin sebesar 1.39 poin, nilai 
t = 5.19 dan p<0.001. Hal ini berarti ada 
pengaruh yang signifikan pijat endorfin 
terhadap nyeri pungung. Dapat diartikan pula 
bahwa endorphin massage efektif untuk 
menurunkan nyeri punggung pada wanita 
hamil menjelang persalinan. 

Pijat endorphin (Endorphin massage) 
merupakan terapi sentuhan atau pijatan ringan 
yang cukup penting diberikan kepada wanita 
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hamil diwaktu menjelang hingga saatnya 
proses melahirkan berlangsung karena 
endorpin massage memiliki manfaat yang 
sangat baik, salah satunya adalah   efektif untuk 
menurunkan nyeri punggung. Endorphin 
massage bisa dilakukan oleh siapa saja yang 
mendampingi wanita hamil, namun idealnya 
dilakukan oleh pasangan atau suami wanita 
hamil yang bersangkutan agar dapat semakin 
mengikat erat hubungan antara suami dan istri, 
serta bayi yang akan dilahirkan 
(http://www.provclinic.com/articles/endorphin
-massage).  

Pada penelitian ini, endorphin 
massage dilakukan oleh bidan (peneliti). 
Teknik massage yang digunakan  adalah ibu 
hamil diposisikan duduk senyaman mungkin 
dengan menghadap sandaran kursi, setelah itu 
ibu diminta menarik nafas dalam secara 
perlahan dan mengeluarkannya secara lembut 
sambil memejamkan mata secara berulang, 
bersamaan dengan itu peneliti melakukan 
pemijatan secara lembut dan ringan  mulai dari 
lengan atas ke arah lengan bawah, selanjutnya  
pijatan ke arah leher terus kebawah 
membentuk huruf V terbalik ( arah pijatan dari 
leher kearah luar menuju sisi tulang rusuk),  
pijatan-pijatan ringan ini diteruskan sampai ke 
bagian bawah belakang. Saat melakukan 
pijatan, peneliti mengucapkan kalimat-kalimat 
afirmatif, seperti saat saya melakukan sentuhan 
ini, rasakan bahwa endorphin menyebar ke 
seluruh tubuh, endorphin ini  akan 
menghilangkan rasa tidak  nyaman ibu.  

Saat  dilakukan rangsangan sentuhan 
atau pemijatan, tubuh akan merespon dan 
mensekresi analgesik endogen (endorphin) 
yang merupakan hormon alami sebagai 
penghilang rasa sakit yang terbaik. Tubuh akan 
memproduksi endorfin ketika berada dalam 
keadaan rileks. Produksi hormon ini sangat 
efektif jika dilakukan di bagian lengan, leher, 
punggung dan paha. Menurut kajian tentang 
massage oleh University of Maryland Medical 
Center, Massage  dapat digunakan untuk 
mengatasi masalah-masalah muskulo skeletal, 
seperti nyeri punggung bawah, fibromyalgia, 
sprains and strains. Satu sesi pemijatan bisa 
dilakukan selama 15 sampai 90 menit 
bergantung pada beratnya keluhan. Penelitian 
yang telah dilakukan oleh peneliti sesuai teori 
diatas, bahwa area yang di pijat adalah lengan 
bagian atas dan bawah, leher, terus ke bawah 
sampai ke punggung bagian bawah selama 15 

menit. Saat melakukan pemijatan, ibu hamil 
dikondisikan dalam keadaan rileks dengan 
memposisikan secara nyaman, latihan nafas 
dan diberikan afirmasi sehingga hasil 
penelitian menunjukkan penurunan nyeri 
punggung yang signifikan (p<0.001).  

Cara kerja endophin massage dalam 
menurunkan tingkat nyeri punggung adalah 
mengganggu transmisi nyeri dengan cara 
meningkatkan sirkulasi neurotransmiter  yang 
dihasilkan secara alami oleh tubuh pada sinaps 
neural di jalur sistem saraf pusat. Endorphin 
berikatan dengan membran prasinaptik, 
dimana pelepasan substansi P dihambat 
sehingga transmisi nyeri juga terhambat. 
Ketika sentuhan dan nyeri distimulus secara 
bersama, sensasi sentuhan akan berjalan ke 
otak dan sementara sistem kontrol desenden  
akan merangsang thalamus untuk 
mengeluarkan endorphin yang menutup pintu 
gerbang hantaran nyeri di medula spinalis. 
Dengan demikian nyeri yang dirasakan akan 
berkurang. (Rokade, B.P. 2011 dan Fraser 
D.M. 2009).  Menurut Mander. 2003, pijatan 
memiliki efek distraksi yang dapat merangsang 
reseptor opiat yang berada di otak dan spinal 
cord. Sistem saraf pusat akan mengeluarkan 
opiat endogen yaitu endorfin melalui sistem 
kontrol desenden,  selain  mempengaruhi 
transmisi nyeri, endorfin    dapat membuat otot 
relaksasi.  

Hasil penelitian ini didukung oleh 
penelitian sebelumnya, antara lain penelitian 
Nur Azizah tentang Pengaruh endorphin 
massage terhadap intensitas nyeri kala I 
persalinan diperoleh hasil kelompok yang 
diberikan endorphin massage sebagian besar 
(60.0%) mengalami nyeri ringan dan pada 
kelompok kontrol sebagian besar (66.7%) 
mengalami nyeri berat. Penelitian serupa yang 
dilakukan oleh Lestari, dkk tahun 2013 juga 
menunjukkan ada penurunan tingkat nyeri 
sebelum dan sesudah mendapatkan deep back 
massage pada ibu bersalin kala I. Weerapong, 
2005 juga menyatakan bahwa massage dapat 
memberikan efek menurunkan sakit otot yang 
berat, tetapi tidak  berefek pada kehilangan 
fungsi otot.  

Meskipun hasil analisis statistik pada 
tabel 2 menyatakan endorphin massage efektif 
menurunkan nyeri punggung (p<0.001), 
namun pada gambar 1  diketahui ada sebagian 
kecil ibu hamil yang tidak mengalami 
penurunan nyeri setelah diberikan endorphin 
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massage. Tingkat penurunan nyeri pada pasien 
yang dilakukan endorphin massage 
bergantung dari kadar endorphin yang 
disekresi. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian 
Aryani, dkk yang menyatakan bahwa ada 
korelasi negatif antara kadar endorfin dengan 
intensitas nyeri. Semakin tinggi kadar 
endophin, maka nyeri yang dirasakan akan 
semakin menurun. Kadar endorphin yang 
berbeda diantara individu dapat dipengaruhui 
oleh faktor fisik dan psikologis seseorang. 
Persepsi seseorang juga mempengaruhi tingkat 
nyeri.  Menurut Kitzinger dan Mander dalam 
Fraser. 2009, Persepsi nyeri seseorang  
dipengaruhi oleh faktor emosi seperti rasa 
takut, kepercayaan diri dan kognisi, sehingga 
ibu yang takut atau khawatir dan tidak 
memiliki kepercayaan diri saat dilakukan 
endorphin massage kemungkinan besar tidak 
memiliki respon yang baik terhadap nyeri yang 
dirasakannya. Oleh karena itu bidan berperan 
penting dalam membantu dan memfasilitasi 
ibu dalam mempertahankan kontrol nyeri.  
                                                                         
KESIMPULAN 

 
Endorphin massage dapat menurunkan 

nyeri punggung secara efektif. Hasil penelitian  
dapat dijadikan bahan kajian pembelajaran 
Asuhan Kehamilan khususnya tentang 
penatalaksanaan non farmakologis nyeri 
punggung pada kehamilan trimester akhir. 
Bagi tenaga kesehatan khususnya bidan 
diharapkan menggunakan endorphin massage 
sebagai terapi non farmakologis pada kasus 
nyeri punggung dengan meningkatkan 
pendidikan kesehatan kepada suami atau 
keluarga wanita hamil agar melakukan pijat 
endorphin kepada pasangannya yang 
mengalami nyeri punggung saat  kehamilan 9 
bulan atau diatas 36 minggu hingga memasuki 
proses persalinan. Hal ini mengingat terapi non 
farmakologis relatif lebih murah, mudah 
dilakukan dan tidak memiliki efek samping 
yang negatif terhadap kehamilan. 
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