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ABSTRAK

Latar Belakang dan Tujuan: Sembilan puluh persen penderita NPB merupakan NPB nonspesifik dan sepertiganya menjadi kronik 
dalam 1 tahun setelah episode akut. Asetaminofen merupakan analgesik lini pertama dalam pengobatan NPB, tetapi beberapa kasus 
NPB yang kronik membutuhkan tambahan obat antidepresan. Amitriptilin merupakan obat antidepresan yang sering digunakan pada 
kasus nyeri, tetapi bukti penelitian pada kasus NPB nonspesifik kronik masih banyak pertentangan. Tujuan dari penelitian ini untuk 
membuktikan pemberian obat amitriptilin ditambah dengan asetaminofen lebih baik dalam mengurangi intensitas nyeri dibanding 
pemberian asetaminofen pada kasus NPB nonspesifik kronik. Metode: Studi ini merupakan studi prospektif, Double Blind Randomized 
Controlled Trial, dengan consecutive sampling admission yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Subjek dibagi menjadi 2 kelompok, 
kelompok asetaminofen ditambah amitriptilin, dan kelompok asetaminofen ditambah plasebo. Pada hari ke14 diukur pengurangan nilai 
Visual Analoque Scale (VAS). Analisa Data menggunakan uji Chi Square dengan program SPSS 21.0. Hasil: Tidak terdapat perbedaan 
penurunan intensitas nyeri yang bermakna kelompok asetaminofen ditambah amitriptilin dan kelompok asetaminofen ditambah plasebo 
baik secara statistik maupun secara klinis. (p = 0,498; Rasio Odds: 0,667; IK95% 0,20-2,16), dan Absolute Risk Reduction (ARR = 
-0,07 atau - 7%). Kesimpulan: Pemberian asetaminofen ditambah amitriptilin tidak lebih baik dibanding pemberian asetaminofen 
ditambah plasebo dalam mengurangi intensitas nyeri pada kasus NPB nonspesifik kronik.

Kata Kunci: NPB nonspesifik kronik, Amitriptilin, Asetaminofen, VAS.

LATAR BELAKANG

Nyeri punggung bawah (NPB) merupakan masalah 
kesehatan yang paling banyak terjadi pada orang dewasa 
dan di negara berkembang di seluruh dunia.1,2 Sekitar 90% 
penderita NPB merupakan penderita NPB nonspesifik,3 
sepertiga penderita NPB mengalami NPB kronik sekitar 1 
tahun setelah episode akut.4

Nyeri punggung bawah nonspesifik adalah NPB yang 
tidak terkait dengan patologis spesifik yang dikenal, yang 
sebagian besar diakibatkan oleh kelainan pada jaringan 
lunak, berupa cedera ligamen, spasme, atau keletihan otot,5 
sedangkan menurut definisi World Health Organization 

(WHO) International Classification of Functioning, 
Disability and Health, NPB nonspesifik adalah NPB yang 
tidak diketahui proses patologi yang mendasari dan tanpa 
adanya kerusakan jaringan yang sesuai dengan gejala 
NPB.2

Hingga saat ini asetaminofen masih merupakan analgesik 
lini pertama yang direkomendasikan oleh hampir semua 
pedoman nyeri dalam pengobatan NPB kronik, akan tetapi 
pada beberapa kasus dibutuhkan terapi tambahan, seperti 
antidepresan atau anti konvulsan.1,5,6,7 

Amitriptilin adalah salah satu obat antidepresan golongan 
trisiklik yang sangat luas penggunaannya sebagai analgesik 
adjuvant terutama untuk nyeri neuropatik kronik dan 
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fibromyalgia.8 Amitriptilin telah direkomendasikan pada 
banyak pedoman penatalaksanaan nyeri kronik,5,8 akan tetapi 
belum ada bukti penelitian yang jelas mengenai perbaikan 
intensitas nyeri oleh amtriptilin pada kasus NPB kronik.4,7,9,10 
Menurut Urquhart et al, 2010, amitriptilin 25-125 miligram 
perhari sudah dapat mengurangi nyeri neuropatik dan 
fibromyalgia (RR 2.3, 95% CI, 1.8-3.1 dengan number 
needed to treat (NNT) 4.6 (3.6-6.6), akan tetapi sebesar 64% 
partisipan dalam penelitian ini mengalami efek samping 
(RR1.5, 95% CI 1.4-1.7) dengan number needed to harm 
(NNH) 4.1 (95% CI 3.2-5.7).10 Sedangkan penelitian yang 
dilakukan Romero J et al, 2009, menuliskan bahwa pada 
kasus nyeri sendi temporomandibular, amitriptilin dengan 
dosis 10-30 miligram/hari sudah efektif dalam mengurangi 
nyeri, dengan reduksi nyeri terjadi paling baik dalam waktu 
6 minggu setelah mendapat terapi.11 Amitriptilin berfungsi 
sebagai analgesik melalui mekanisme kerjanya memperkuat 
jalur inhibisi nyeri descending dengan meningkatkan jumlah 
noradrenalin dan serotonin pada celah sinaps ditingkat 
supraspinal dan spinal.12,13 Pada gambar 1 di bawah ini 
diperlihatkan pengaruh utama amitriptilin (antidepresan 
trisiklik) pada jalur utama dan mekanisme transmisi dan 
modulasi nyeri.13 

Dari hasil tersebut, peneliti ingin mengetahui tentang 
efikasi pemberian asetaminofen ditambah amitriptilin dosis 
kecil pada penatalaksanaan NPB nonspesifik kronik.

TUJUAN

Membuktikan bahwa pemberian asetaminofen 3 x 500 
miligram perhari ditambah amitriptilin 10 miligram perhari 
lebih baik dalam mengurangi intensitas nyeri dibanding 
pemberian asetaminofen 3 x 500 miligram perhari pada NPB 
non-spesifik kronik. Selain itu terdapat tujuan lain yaitu (1). 
Menilai intensitas nyeri pada penderita NPB non-spesifik 
kronik yang mendapat asetaminofen 3 x 500 miligram 
per hari; (2). Menilai intesitas nyeri pada penderita NPB 
non-spesifik kronik yang mendapat asetaminofen 3 x 500 
miligram ditambah amitriptilin 10 miligram per hari. (3). 
Membandingkan perubahan intensitas nyeri pada penderita 
NPB nonspesifik kronik yang mendapat asetaminofen 3 x 
500 miligram ditambah amitriptilin 10 miligram perhari 
dengan penderita NPB non-spesifik kronik yang mendapat 
asetaminofen 3 x 500 miligram.

METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian
Penelitian ini merupakan Double Blind Randomized 

Controlled Trial (RCT).

Subjek Penelitian dan Teknik Pengambilan Subjek
Subjek Penelitian adalah penderita NPB non-spesifik 

kronik yang berobat di Unit Rawat Jalan Ilmu Penyakit 
Saraf RSUD Dr. Soetomo Surabaya yang memenuhi kriteria 
inklusi dan eksklusi. 

Kriteria inklusi sebagai berikut:(1) belum pernah 
mendapat pengobatan. (2) tidak mengonsumsi obat antinyeri 
dalam 1 minggu sebelum ikut penelitian. (3) usia 20-49 
tahun. (4). tingkat pendidikan minimal SMP atau sederajat. 
(5) Visual Analoque Scale (VAS) ≥ 4. (6) bersedia mengikuti 
penelitian dengan mengisi dan menandatangani surat 
persetujuan (informed consent). 

Kriteria eksklusi sebagai berikut: (1) depresi. (2) alergi 
terhadap asetaminofen atau amitriptilin. (3) konsumsi obat-
obatan yang dapat berinteraksi dengan asetaminofen atau 
amitriptilin. (4) riwayat penyakit jantung. (5) aritmia jantung. 
(6) riwayat penyakit hati. (7) hasil pemeriksaan enzim 
transaminase yang lebih dari normal. (8) epilepsi. (9) hamil 
atau menyusui. (10) penyakit gastrointestinal. 

Teknik Pengambilan Subjek Penelitian dilakukan 
menurut kasus yang datang berurutan (sampling from 
consecutive admissions) sampai didapatkan jumlah subjek 
penelitian yang telah ditetapkan. 

Kriteria Drop Out selama penelitian: (1). Mengundurkan 
diri dari keikutsertaan dalam penelitian. (2). Dalam proses 
penelitian penderita memperlihatkan gejala dan/atau tanda 
alergi terhadap obat yang diberikan. (3). Dalam proses 
penelitian penderita memperlihatkan gejala dan/atau tanda 
efek samping dari obat yang diberikan yang mengganggu 
aktivitas penderita. (4). Tidak minum obat kapsul dalam 
waktu 2 hari berturut-turut. (5). Tidak minum obat tablet 
dalam waktu 3 kali berturut-turut dalam 1 hari. (6). Dalam 
proses penelitian penderita memperlihatkan tanda-tanda 
red flags. (7). Penderita pindah alamat tanpa pemberitahuan 
sehingga tidak dapat diikuti.

Lokasi dan Waktu Penelitian
penelitian dilakukan di Unit Rawat Jalan Ilmu Penyakit 

Saraf RSUD Dr. Soetomo Surabaya selama 4 bulan.

Prosedur Pengambilan Data
Seluruh penderita nyeri punggung bawah nonspesifik 

kronik yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi menjadi 
subjek penelitian. Pengambil data melakukan pengisian 
lembar pengumpul data untuk memperoleh data dasar 
(identitas, anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan 
laboratorium, dan konsultasi bagian jantung, serta VAS 
pada waktu awal datang). Kemudian subjek dibagi secara 
acak menjadi 2 kelompok yaitu kelompok perlakuan dan 
kelompok kontrol dan diberi lembar catatan nyeri yang 
harus diisi setiap hari, tiap 2 minggu (hari ke 14, hari ke 28, 
dan hari ke 42) subjek penelitian kontrol untuk diambil data 
mengenai VAS dan efek samping obat, hal ini dilakukan 
hingga 6 minggu (42 hari). Pada hari ke-42, data mengenai 
identitas nyeri dan efek samping obat kembali dicatat untuk 
kemudian diolah dan dianalisis.

Cara Pengolahan dan Analisis Data
Data tentang perubahan intensitas nyeri yang didapat 

dari selisih antara sebelum dan sesudah perlakuan, akan 
dianalisis menggunakan uji kai-kuadrat (X2), kemudian akan 
didapatkan data mengenai risiko relatif. 
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HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 
DATA 

Pengambilan subjek penelitian pada penelitian ini 
dilakukan di Unit Rawat Jalan Bagian Neurologi Rumah 
Sakit Dr. Soetomo Surabaya selama 4 bulan, berjalan efektif 
mulai bulan April 2015 sampai dengan Juli 2015. 

Pada penelitian ini subjek penelitian yang bergabung 
pada penelitian ini tidak sesuai dengan perkiraan jumlah 
subjek penelitian, karena pada penelitian pendahuluan 
didapatkan hasil keberhasilan pengobatan lebih banyak pada 
kelompok kontrol (keberhasilan pengobatan akan dibahas 
lebih lanjut), maka berkaitan dengan etik, penelitian berhenti 
sebelum jumlah perkiraan subjek terpenuhi. 

Selain itu, pada penelitian pendahuluan dengan jumlah 
30 orang didapatkan, sebesar 80% subjek penelitian telah 
mengalami keberhasilan pengobatan (selisih VAS1-VAS2 
≥ 2) pada hari ke14 pengobatan, sehingga diambil cutt off 
point lama pengobatan adalah 13 hari. 

Terdapat 64 subjek pada awal penelitian ini, namun 1 
subjek drop out karena kurang patuh minum obat. Subjek 
tersebut berasal dari kelompok plasebo. Sehingga total subjek 
yang mengikuti penelitian hingga selesai adalah 63 subjek, 
terdiri dari 30 subjek masuk dalam kelompok plasebo dan 33 
subjek masuk dalam kelompok amitriptilin (lihat skema alur 
penelitian). Selama penelitian berlangsung tidak didapatkan 
subjek yang drop out karena efek samping obat maupun 
reaksi alergi.

Data Dasar Demografi dan Klinis Subjek 
Penelitian

Karakteristik data dasar subjek penelitian berdasarkan usia 
(tabel 5.1) menunjukkan bahwa median (minimal-maksimal) 
usia pada kelompok perlakuan (Asetaminofen+Amitriptilin) 
adalah 42,00 (20-49), sedangkan median (minimal-maksimal) 
usia pada kelompok kontrol (Asetaminofen+Plasebo) adalah 
37,50 (20-49). Uji homogenitas variabel usia pada kedua 
kelompok (tabel 1), menunjukkan tidak ada perbedaan 
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bermakna variabel usia antara kelompok perlakuan dan 
kontrol dengan nilai p (Mann-Whitney) = 0,345 (p > 0,05).

Karakteristik data dasar subjek penelitian berdasarkan 
jenis kelamin, tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan dapat 
dilihat pada tabel 2. Secara keseluruhan didapatkan 47 subjek 
dengan jenis kelamin perempuan dan 16 subjek dengan jenis 
kelamin laki-laki. Pada kelompok perlakuan didapatkan 
26 (55,3%) subjek perempuan, dan 7 (43,8%) subjek laki-
laki. Pada kelompok kontrol didapatkan 21 (44,7%) subjek 
perempuan, dan 9 (56,3%) subjek laki-laki. Pada kelompok 
perlakuan subjek yang menempuh pendidikan setingkat SMP 
adalah 7 (41,2%) orang, dan setingkat SMA dan lebih tinggi 
adalah 26 (56,5%). Pada kelompok kontrol yang menempuh 
pendidikan setingkat SMP adalah 10 (58,8%) orang, dan 
setingkat SMA dan lebih tinggi adalah 20 (43,5%) orang. 
Pada kelompok perlakuan terdapat 19 (48,7%) subjek yang 
jenis pekerjaan banyak angkat dan membungkuk, dan 14 
(58,3%) subjek dengan jenis pekerjaan banyak berdiri/duduk 
dengan sedikit gerakan. Sedangkan pada kelompok kontrol 
terdapat 20 (51,3%) dengan jenis pekerjaan banyak angkat 
dan membungkuk, dan 10 (41,7%) dengan jenis pekerjaan 
banyak berdiri/duduk sedikit gerakan. 

Uji homogenitas variabel-variabel tersebut diatas pada 
kedua kelompok menunjukkan tidak didapatkan perbedaan 
bermakna variabel jenis kelamin, tingkat pendidikan, 
maupun jenis pekerjaan antara kelompok perlakuan dan 
kontrol, dengan nilai p > 0,05. 

Data klinis subjek penelitian pada waktu sebelum 
mendapat perlakuan adalah intensitas nyeri (VAS) awal 
(tabel 3). Pada kelompok perlakuan didapatkan data 
median (minimal-maksimal) VAS awal adalah 5,00 (4,20-
8,50), sedangkan pada kelompok kontrol data median 
(minimal-maksimal) VAS awal adalah 5,20 (4,10-8,20). 
Uji homogenitas variabel VAS awal pada kedua kelompok 
mendapat hasil bahwa didapatkan perbedaan yang tidak 
bermakna variabel VAS awal antara kelompok perlakuan dan 
kontrol, dengan nilai p (Mann-Whitney) = 0,540 (p > 0,05)

Pengaruh pemberian terapi pada perbaikan 
intensitas nyeri
Data perubahan intensitas nyeri pada kelompok 
perlakuan dan kontrol 

Perubahan intensitas nyeri adalah selisih VAS awal dan 
VAS hari ke14 (selisih VAS1-VAS2). Rerata perubahan 
intensitas nyeri pada kelompok perlakuan adalah 3,51 ± 
2,01, dan rerata perubahan intensitas nyeri pada kelompok 
kontrol adalah 4,08 ± 2,05 (tabel 4). 

Uji distribusi variabel perubahan intensitas nyeri pada 
kedua kelompok menunjukkan pola distribusi yang tidak 
normal, sehingga uji komparasi yang digunakan untuk 
membandingkan variabel perubahan intensitas nyeri pada 
kedua kelompok menggunakan uji t tidak berpasangan. 

Hasil uji t tidak berpasangan terhadap nilai selisih VAS1-
VAS2 antara kedua kelompok memperlihatkan perbedaan 
yang tidak bermakna secara statistik, dengan nilai p= 0,28 
(IK95% -1,16 - 0,47).

Data hasil penelitian berdasarkan keberhasilan 
pengobatan

Pengobatan pada penelitian ini dianggap berhasil apabila 
didapatkan perbaikan intensitas nyeri yang bermakna, yaitu 
selisih nilai VAS awal dan nilai VAS hari ke 14 (selisih 
VAS1-VAS2) adalah ≥ 2. 

Tabel 5 menunjukkan data keberhasilan pengobatan 
pada kelompok perlakuan dan kontrol, serta perbedaan 
keberhasilan pengobatan antara kedua kelompok. 

Secara keseluruhan didapatkan 48 (76,2%) subjek yang 
berhasil dalam pengobatan (mengalami penurunan intensitas 
nyeri ≥ 2) dan 15 subjek (23,8%) tidak berhasil dalam 
pengobatan. Perbaikan intensitas nyeri yang bermakna pada 
kelompok perlakuan (Asetaminofen + Amitriptilin) adalah 24 
(72,7%), sedangkan pada kelompok kontrol (Asetaminofen 
+ Plasebo) adalah 24 (80,0%). Sedangkan pada kelompok 
perlakuan didapatkan 9 (27,3%) tidak mengalami perbaikan 
intensitas nyeri yang bermakna, dan pada kelompok kontrol 
didapatkan 6 (20,0%) tidak mengalami perbaikan intensitas 
nyeri yang bermakna. 

Hasil uji statistik yang membandingkan keberhasilan 
pengobatan antara kelompok perlakuan dan kelompok 
kontrol, didapatkan perbedaan proporsi keberhasilan 
pengobatan antara kedua kelompok tersebut yang tidak 
bermakna secara statistik, dengan nilai p = 0,498; Rasio 
Odds = 0,667 (IK95% 0,20-2,16).

Pada penelitian ini juga didapatkan nilai kepentingan 
klinis 
1. Experimental Event Rate (EER) yaitu proporsi tidak 

terjadinya perbaikan intensitas nyeri bermakna pada 
kelompok eksperimental/perlakuan =

9
 = 0, 27 atau sebesar 27%.

23
2. Control Event Rate (CER) yaitu proporsi tidak 

terjadinya perbaikan intensitas nyeri yang bermakna 

pada kelompok kontrol = 6
30

atau sebesar 20%.

3. Relative Risk (RR) adalah perbandingan proporsi tidak 
terjadinya perbaikan intensitas nyeri bermakna pada 
kelompok perlakuan terhadap kelompok kontrol =
EER

= 
27%.

 = 1,3635
CER 200%

4. Absolute Risk Reduction (ARR) yaitu perbedaan absolut 
proporsi tidak terjadinya perbaikan intensitas nyeri 
bermakna antara kelompok kontrol dan kelompok 
perlakuan, yang dihitung dengan rumus =

CER–EER = 0,20 – 0,27 = -0,07 atau sebesar -7% 
 (-0,1390 – 0,2720)

Hasil perhitungan penilaian klinis melalui Absolute 
Risk Reduction (ARR) yang bernilai - 0,07, menunjukkan 
bahwa pemberian pengobatan pada kelompok perlakuan 
(Asetaminofen + Amitriptilin) tidak lebih baik dalam 
mengurangi intensitas nyeri jika dibandingkan dengan 
kelompok kontrol. 
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Efek Samping Obat pada kelompok perlakuan dan 
kontrol 

Selama dilakukan penelitian ini didapatkan efek samping 
baik pada kelompok kontrol maupun perlakuan, dengan 
hasil seperti tercantum pada tabel 6. Kejadian timbulnya 
efek samping obat pada subjek penelitian dalam kelompok 
perlakuan adalah 21 orang (63,6%), sedangkan pada 
kelompok kontrol 15 (50,0%). Terdapat perbedaan kejadian 
timbulnya efek samping obat pada kedua kelompok akan 
tetapi, perbedaan tersebut tidak bermakna secara statistik 
maupun klinis, dengan nilai p = 0,275 (p > 0,05); Rasio Odds 
1,750 (IK95% 0,639-4,793).

PEMBAHASAN

Pada data dasar demografi penelitian, didapatkan median 
(minimal-maksimal) usia pada kelompok perlakuan adalah 
42 (20-49), dan kelompok kontrol adalah 37,5 (20-49), hal 
ini sesuai dengan studi epidemiologi bahwa insiden nyeri 
punggung bawah paling tinggi terdapat pada dekade ketiga, 
dan mengalami peningkatan prevalensi hingga usia 60-65 
tahun.14 Sedangkan dari data dasar demografi jenis kelamin 
didapatkan jumlah penderita NPB nonspesifik kronik dengan 
jenis kelamin perempuan lebih banyak dibanding laki-laki, 
hal ini tidak sesuai dengan studi epidemiologi yang pada 
umumnya menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan 
jenis kelamin yang signifikan pada prevalensi NPB, tetapi 
beberapa studi menunjukkan bahwa perempuan lebih sering 
berobat ke fasilitas kesehatan dan tidak bekerja akibat NPB 
yang diderita dan lebih sering mengalami perkembangan 
NPB akut menjadi kronik.14

Pada data dasar demografi tingkat pendidikan, terdapat 
jumlah subjek dengan tingkat pendidikan tinggi lebih banyak 
dibanding tingkat pendidikan rendah (tabel 5.2), hal ini juga 
tidak sesuai dengan studi epidemiologi yang menyatakan 
bahwa tingkat pendidikan yang lebih rendah berhubungan 
dengan peningkatan prevalensi.14 Pada penelitian ini 
kemungkinan disebabkan karena pada subjek dengan tingkat 
pendidikan rendah berhubungan dengan tingkat penghasilan 
dan kesadaran berobat yang rendah.

Sedangkan pada data dasar demografi jenis pekerjaan, 
didapatkan jenis pekerjaan berat (banyak angkat-bungkuk) 
lebih banyak dibanding jenis pekerjaan banyak duduk sedikit 
gerakan (sedentary). Hal ini sesuai dengan studi epidemiologi 
mengenai hubungan jenis pekerjaan dengan kejadian NPB, 
bahwa pekerja manual (sering mengangkat, membungkuk, 
berputar) lebih banyak (39%) mengalami NPB dibanding 
pekerja sedentary (18%), dan merupakan faktor resiko 
terjadinya NPB.14

Pada semua data dasar yang sudah dianalisis didapatkan 
adanya perbedaan data dasar demografi dan data dasar klinis 
antara kelompok perlakuan dengan kelompok kontrol akan 
tetapi perbedaan tersebut tidak bermakna secara statistik 
(p > 0,05).

Dari hasil penelitian mengenai pengaruh pemberian 
obat pada keberhasilan pengobatan, didapatkan bahwa 

pada minggu kedua pengobatan (hari ke 14 pengobatan), 
secara keseluruhan dari 63 subjek penelitian (baik kelompok 
perlakuan dan kontrol), sebesar 48 subjek (76,2%) telah 
mengalami keberhasilan pengobatan (mengalami penurunan 
intensitas nyeri ≥ 2). Hal ini sesuai dengan penelitian yang 
dilakukan Stein et al, yang menggunakan amitriptilin 
dan asetaminofen pada kasus nyeri punggung bawah, 
menyatakan bahwa penurunan intensitas nyeri terutama 
terjadi pada minggu ke-2 pengobatan.15 

Pada penelitian ini terdapat penurunan rerata nilai 
intensitas nyeri yang hampir sama antara kelompok 
perlakuan maupun pada kelompok kontrol, dengan uji 
beda yang dilakukan pada kedua kelompok menunjukkan 
perbedaan yang tidak bermakna secara statistik antara 
kelompok perlakuan dan kelompok kontrol (p = 0,28, IK95% 
-1,16-0,47) seperti yang tercantum pada tabel 4. 

Sedangkan hasil penelitian tentang keberhasilan 
pengobatan, dari hasil uji statistik keberhasilan pengobatan 
antara kelompok perlakuan dan kelompok kontrol terdapat 
perbedaan yang tidak signifikan (p = 0,498; Rasio odds: 
0,667; IK95% 0,20-2,16). Dan dari uji klinis didapatkan 
ARR= - 0,07, menunjukkan bahwa secara statistik maupun 
klinis pemberian pengobatan pada kelompok perlakuan 
(Asetaminofen 3 x 500 mg + Amitriptilin 10 mg) tidak lebih 
baik dalam mengurangi intensitas nyeri jika dibandingkan 
dengan kelompok kontrol. 

Kejadian timbulnya efek samping pada kelompok 
perlakuan dan kelompok kontrol juga terdapat perbedaan. 
Pemberian Asetaminofen 3 x 500 mg ditambah amitriptilin 
10 mg menyebabkan kejadian efek samping lebih besar 
dibanding kelompok kontrol (Rasio Odds: 1,750), akan tetapi 
perbedaan antara kedua kelompok tersebut tidak signifikan 
(p = 0,275; IK95% 0,639-4,793). Hal ini menunjukkan 
bahwa penambahan Amitriptilin dengan dosis 10 miligram 
pada Asetaminofen sudah dapat menimbulkan efek samping 
yang lebih besar dibanding pemberian Asetaminofen tunggal 
pada kasus NPB nonspesifik kronik.

Pada penelitian ini, tidak terdapat perbedaan yang 
signifikan baik keluaran penurunan intensitas nyeri dan 
keberhasilan pengobatan, antara kelompok perlakuan dan 
kelompok kontrol. Hal ini tidak sesuai dengan penelitian 
sebelumnya yang menyatakan bahwa pemberian amitriptilin 
lebih efektif pada minggu kedua pengobatan dalam 
mengurangi intensitas nyeri (t = 4,43, p < 0,001) dibanding 
asetaminofen (t = 3,30, p < 0,01) pada kasus NPB.45 Beberapa 
alasan yang mungkin dapat menjelaskan perbedaan hasil 
penelitian kami dengan penelitian sebelumnya adalah 
pada penelitian ini kriteria inklusi adalah kasus NPB 
nonspesifik kronik yang mengeksklusi adanya depresi, 
tidak memperhitungkan faktor psikologis (kecemasan dan 
mekanisme coping), dan menggunakan dosis Amitriptilin 
yang rendah. 

Dalam penelitiannya, Stein et al, 1996, memasukkan baik 
NPB nonspesifik maupun NPB neuropatik dalam kriteria 
inklusi, sedangkan pada penelitian ini subjek penelitian hanya 
NPB nonspesifik kronik 
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Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Stein et al, 1996 
memperhitungkan faktor psikologis seperti depresi ringan, 
kecemasan, dan mekanisme koping. Hasil perhitungan 
pada penelitiannya menunjukkan bahwa adanya depresi 
merupakan prediktor sebelum pengobatan terhadap intensitas 
nyeri setelah pengobatan, selain itu perbaikan nyeri juga 
berhubungan dengan perbaikan kecemasan, menunjukkan 
bahwa amitriptilin juga memiliki efek ansiolitik yang dapat 
dicapai dalam waktu yang singkat.15 Pada penelitian kami 
mengeksklusi depresi, karena bertujuan untuk meneliti 
efikasi amitriptilin hanya pada perbaikan nyeri, akan tetapi 
kekurangan dalam penelitian ini faktor psikologis yang lain 
tidak diperhitungkan. Pada penelitian NPB sebelumnya,15 
dosis obat amitriptilin adalah dosis yang digunakan untuk 
depresi (150 mg perhari) sedangkan pada penelitian kami 
menggunakan dosis awal sebagai anti nyeri sesuai pedoman 
penatalaksaan nyeri, yaitu sebesar 10 mg. 

Penelitian lain yang mendukung hasil penelitian kami 
adalah penelitian metanalisis pemberian obat antidepresan 
trisiklik dibanding plasebo pada kasus NPB nonspesifik 
kronik, yang menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan 
yang signifikan penurunan intensitas nyeri yang terjadi 
antara kelompok antidepresan trisiklik dengan kelompok 
kontrol (Standarized Mean Difference = -0,04; 95%IK 
-0,25-0,17).16,10 Selain itu, telaah sistematik penggunaan 
antidepresan pada kasus NPB kronik menyatakan bahwa 
antidepresan trisiklik hanya lebih superior ringan hingga 
sedang jika dibandingkan dengan plasebo pada keluaran 
intensitas nyeri (SMD = 0,43 dan SMD = 0,69 pada 2 
penelitian dengan kualitas tinggi). Yang dimaksud dengan 
lebih superior ringan hingga sedang yaitu mengalami 
penurunan intensitas nyeri 0,5-2 poin, sedangkan pada 
penelitian kami yang dianggap mengalami perbaikan 
intensitas nyeri yang bermakna adalah penurunan intensitas 
nyeri ≥ 2.4

Seperti yang telah disebutkan pada tinjauan pustaka 
sebelumnya, bahwa cara kerja Amitriptilin sebagai analgesik 
adalah memperkuat jalur inhibisi descending yaitu dengan 
meningkatkan jumlah neurotransmitter noradrenalin 
dan serotonin pada celah sinaps ditingkat spinal dan 
supraspinal,12 terutama cara kerjanya menghambat ambilan 
kembali noradrenalin.4

Terdapat beberapa dugaan penyebab mengapa pada 
penelitian ini pemberian Asetaminofen 3 x 500 mg 
ditambah Amitriptilin 10 mg tidak terbukti lebih baik 
daripada pemberian Asetaminofen 3 x 500 mg. Yang 
pertama kemungkinan mekanisme timbulnya nyeri 
pada NPB nonspesifik kronik pada penelitian ini, lebih 
banyak diakibatkan oleh pelepasan mediator inflamasi 
yang berlebihan,23 dan bukan akibat berkurangnya kadar 
neurotransmiter Noradrenalin dan serotonin pada tingkat 
supra spinal, karena dalam penelitian ini telah mengeksklusi 
adanya depresi. Sedangkan yang kedua, kemungkinan 
pada dosis 10 miligram Amitriptilin belum mencapai dosis 
optimalnya sebagai analgesik. 

Oleh karena itu diperlukan penelitian lebih lanjut 
mengenai kadar neurotransmitter Noadrenalin dan Serotonin 

pada kasus NPB nonspesifik kronik, penelitian mengenai 
pengaruh faktor psikologis (kecemasan, depresi ringan, dan 
mekanisme coping) pada kasus NPB nonspesifik kronik, 
dan penelitian yang membandingkan pemberian amitriptilin 
dosis rendah dan dosis yang lebih tinggi, atau eskalasi dosis 
pada kasus NPB nonspesifik kronik, sehingga pemberian 
terapi pada NPB nonspesifik kronik dapat lebih optimal, dan 
mencegah terjadinya disabilitas. 

KESIMPULAN

Tidak terdapat perbedaan efikasi pemberian Asetaminofen 
3 x 500 mg ditambah Amitriptilin 10 mg dengan pemberian 
Asetaminofen 3 x 500 mg dalam mengurangi intensitas nyeri 
pada NPB nonspesifik kronik.

Saran
Hasil penelitian ini perlu dikaji lebih lanjut dengan 

melakukan penelitian faktor psikologis (kecemasan, depresi 
ringan, dan mekanisme coping) dengan hubungannya dengan 
NPB nonspesifik kronik.

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang kadar 
serotonin dan noradrenalin pada kasus NPB nonspesifik 
kronik.

Perlu penelitian lebih lanjut dengan menggunakan 
amitriptilin dosis rendah dibanding dosis tinggi, atau 
dibandingkan dengan eskalasi dosis dalam mengurangi 
intensitas nyeri pada NPB nonspesifik kronik.
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Gambar 1. Jalur utama dan mekanisme transmisi dan modulasi nyeri, serta mekanisme kerja obat. Bagian kiri adalah ascending 
pathways yaitu tempat komponen sensorik dan afektif yang diaktifkan. Sebelah kanan adalah modulasi dari atas kebawah, 
dimana pusat yang lebih tinggi dapat mempengaruhi fungsi spinal melalui perubahan pada kontrol descending. Peranan 
fungsi utama berbagai komponen neuronal pada jalur ini disimpulkan pada kotak kuning. Perubahan yang terjadi setalah 
kerusakan jaringan atau saraf ditulis diluar kotak, dan agen farmakologik yang memodulasi nyeri ditunjukkan sisi aksinya 
pada kotak merah. Input perifer ditunjukan dengan panah horisontal berwarna ungu. Mekanisme sentral mungkin lebih 
umum dibanding mekanisme perifer. (-) α2R= hambatan terhadap aktivitas neuronal. (+)5HT2= stimulasi aktivitas neuronal. 
Am=amygdala. A5 dan A7= nukleus batang otak mengandung neuron noradrenergik. CC= korteks serebral, CN : nukleus 
caudatus. NSAIDs= obat antiinflamasi nonsteroid. PAG: periaquaductal grey matter. PB: nukleus parabrachial. Po= nukleus 
posterior dari thalamus. RVM; rostroventral medial medulla. SNRIs= serotonin noradrenalin reuptake inhibitor. TCAs= 
antidepresan trisiklik. VPM dan VPL= thalamus ventrobasal, komponen medial dan lateral 13 .
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LAMPIRAN

Tabel 1. Karakteristik data dasar usia pada kelompok perlakuan dan kontrol

Variabel
Perlakuan

(Asetaminofen +Amitriptilin)
Kontrol (Asetaminofen+Plasebo)

p
Median Minimal-Maksimal Median Minimal-Maksimal

Usia 42,00 20-49 37,50 20-49
0,524

(Mann-Whitney)

Tabel 2. Karakteristik subjek penelitian berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan jenis pekerjaan.

Variabel
Kelompok

Total p
Perlakuan Kontrol

Jenis Kelamin
Perempuan 
Laki-laki

26 (55,3%)
 7 (43,8%)

21 (44,7%)
 9 (56,3%)

47 (100%)
16 (100%)

0,424

Tingkat Pendidikan
SMP dan setingkatnya
SMA dan yang lebih tinggi

 7 (41,2%)
26 (56,5%)

10 (58,8%)
20 (43,5%)

17 (100%)
46 (100%)

0,279

Jenis Pekerjaan 
Banyak angkat-bungkuk
Banyak berdiri/duduk sedikit gerakan

19 (48,7%)
14 (58,3%)

20 (51,3%)
10 (41,7%)

39 (100%)
24 (100%)

0,458

Tabel 3. Karakteristik intensitas nyeri (VAS) awal subjek penelitian 

Variabel
Perlakuan

(Asetaminofen+Amitriptilin)
Kontrol (Asetaminofen+Plasebo)

p
Median (minimal-maksimal) Median (minimal-maksimal)

VAS awal 5,00 (4,20-8,50) 5,20 (4,10-8,20)
0,540 

(Mann-Whitney)

Tabel 4. Perubahan intensitas nyeri pada kelompok perlakuan dan kontrol 

Variabel
Perlakuan

(Asetaminofen+Amitriptilin)
Kontrol (Asetaminofen+Plasebo) p

(IK95%)
Rerata Simpang Baku Rerata Simpang Baku

Selisih 
VAS1-VAS2

3,50 2.09 4,07 2,04
0,28

(IK95% -1,16- 0,47)

Tabel 5. Keberhasilan pengobatan pada kelompok perlakuan dan kelompok kontrol 

Kelompok Berhasil Tidak berhasil Total P
Perlakuan (Asetaminofen+Amitriptilin) 24 (72,7%)  9 (27,3%) 33 (100%)

0,498
Kontrol (Asetaminofen+Plasebo) 24 (80,0%)  6 (20,0%) 30 (100%)
Total 48 (76,2%) 15 (23,8%) 63 (100%)

Rasio Odds: 0,667 (IK95% 0,20-2,16)

Tabel 6. Kejadian efek samping obat pada kelompok perlakuan dan kelompok kontrol.

Kelompok Efek Samping (Ya) Efek Samping (Tidak) Total p
Perlakuan (Asetaminofen+Amitriptilin) 21 (63,6%) 12 (36,4%) 33 (100%)

0,275
Kontrol (Asetaminofen+Plasebo) 15 (50,0%) 15 (50,0%) 30 (100%)
Total 36 (57,1%) 27 (42,9%) 63 (100%)

Rasio Odds: 1,750 (IK95% 0,639-4,793)


