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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Positional Release Technique 

1. Definisi 

Positional Release Technique merupakan metode pengobatan yang 

menggunakan titik sensitif dan posisi yang nyaman. PRT bersifat pasif dan 

tidak langsung terapi ini berfungsi untuk resistansi jaringan, menggunakan 

posisi tubuh untuk mengidentifikasi nyeri, memperbaiki fungsinya, serta 

mengurangi ketegangan muskuloskeletal (Kelencz et al, 2011). Positional 

Release Technique adalah terapi manual dimana berfungsi mengurangi 

nyeri, spasme otot dan melancarkan sirkulasi dengan teknik gentle 

(Kumaresan, 2012). Positional Release Technique (PRT) dilakukan oleh 

fisioterapis dimana semua gerakan tanpa bantuan dari pasien. Jika trigger 

points telah ditemukan maka terapis memberikan tekanan serta 

kenyamanan agar menghasilkan relaksasi maksimal pada jaringan 

muskuloskeletal yang terkena (Alagesan & Shah, 2014). 

2. Mekanisme 

Mekanisme Positional Release Technique, yaitu fisioterapi 

menggerakan otot dan sendi ke posisi dimana pasien merasakan posisi 

yang paling nyaman sehingga nyeri terasa paling minimal kemudian pada 

taut band atau trigger point berikan tekanan dengan ibu jari menggunakan 

intensitas sedang kemudian lakukan release. Positional Release Technique 

merupakan tindakan yang berlandaskan mekanisme dari muscle spindle 
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dengan tujuan membantu menormalkan reflek spindle dan mengurangi 

ketegangan otot. Teknik ini bekerja untuk mengurangi hiperaktifitas dari 

reflek myostatic dan mengurangi impuls saraf aferen berlebih yang 

mengakibatkan rasa nyeri. Sehingga, apabila teknik PRT dilakukan maka 

akan dapat mengurangi nyeri dan ketegangan lokal, meningkatkan lingkup 

gerak, membantu menormalkan sirkulasi darah, melancarkan saluran 

limfa, dan meningkatkan potensi biomekanik sehingga kembali normal 

(Kumaresan, 2012). 

3. Indikasi dan Kontraindikasi 

Indikasi adalah kondisi dimana dapat menerima respon dengan baik 

dari teknik Ischaemic Compression yang diberikan, yaitu (Speicher & 

Draper, 2006) : 

a. Nyeri leher atas, 

b. Overuse, 

c. Ketegangan postural kronis. 

Kontraindikasi yang dihindari dalam melakukan teknik Positional 

Release Technique antara lain (Speicher & Draper, 2006) : 

a. Adanya Malignancy, 

b. Aneurysma, 

c. Rhematoid Atritis akut, 

d. Adanya luka terbuka, 

e. Penyembuhan pasca fraktur, 

f. Hipersensitif pada kulit dan infeksi lokal atau sistemik. 
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4. Teknik 

Pasien sebelum melakukan terapi PRT harus terlebih dahulu 

menandatangani sebuah informed consent dan Fisioterapi memberikan 

penjelasan pada pasien tentang terapi yang akan dilakukan serta tujuan 

terapi. Tekniknya cervical spine pasien dalam posisi netral. Terapis 

melakukan palpasi pada otot upper trapezius untuk memastikan letak 

trigger point. Setelah trigger point ditemukan maka tangan terapis harus 

tetap berada pada titik trigger point  dan berikan penekanan pada area 

tersebut. Selanjutnya posisikan pasien pada posisi nyaman. Posisikan 

lengan pasien secara pasif ke arah abduksi 90º, dengan diikuti lateral fleksi 

cervical ke arah yang diterapi. Posisi pasien saat melakukan terapi dapat 

dilakukan dalam posisi duduk ataupun tidur terlentang. Pertahanakan 

posisi tersebut selama 90 detik kemudian tekanan dilepaskan serta 

kembalikan pasien ke posisi normal secara perlahan (Gerber et al, 2015). 

Teknik Positional Release Technique juga diperkuat oleh penelitian 

Amini et al (2017) yaitu, pasien berada dalam posisi terlentang dengan 

tulang belakang cervical posisi netral, sementara terapis berdiri di sisi 

bahu atas pasien yang mengalami nyeri. Terapis memberikan tekanan pada 

trigger point yang telah ditemukan, pasien menilai tingkat rasa sakit yang 

ditimbulkan. 

Tekanan pada MTrP dipertahankan untuk mengidentifikasi nyeri. 

Kemudian, arahkan kepala pasien flexi secara lateral ke arah trigger point, 

sementara terapis memegang lengan bawah pasien dan menculik bahu 

kira-kira 90°. Posisi ini dipertahankan selama 90 detik, kemudian terapis 



13 
 

mengembalikan secara pasif tubuh pasien ke posisi anatomis netral. 

Prosedur diulang 3 kali dalam interval 1 menit. 

 

Gambar 2.1 Positional Release Technique 

 (Speicher & Draper 2006) 

5. Manfaat 

Terdapat beberapa manfaat pemberian terapi PRT diantaranya adalah 

sebagai berikut (Fallon & Walsh, 2012) : 

a. Menormalkan hipertonus otot. Secara klinis PRT mempengaruhi 

aktivitas proprioseptif yang tidak tepat sehingga membantu mengatur 

ulang agar proprioseptif kembali normal. 

b. Mengurangi ketegangan fascial. 

c. Pengurangan hipomobilitas sendi. Ketika ketegangan otot 

dinormalisasi, hal ini akan mengurangi ketegangan di sekitar sendi.  

d. Peningkatan sirkulasi serta menurunkan pembengkakan. Rathburn & 

Macnab (1970) melakukan studi penelitian dimana mereka 

menyuntikkan pewarna radiopak ke otot mayat. Mereka 

mengemukakan bahwa ketika otot berada dalam posisi nyaman 

pewarna lebih cenderung menyebar ke pembuluh darah daripada saat 
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otot berada dalam posisi netral. Dengan peningkatan sirkulasi terjadi 

peningkatan penyembuhan, peningkatan aliran getah bening dan 

menurunkan pembengkakan. 

e. Bertambahnya kekuatan. Ketika proprioseptif dinormalisasikan dan 

keseimbangan saraf terjadi, penghambatan yang menyebabkan rasa 

nyeri dikeluarkan dan fungsinya dipulihkan sehingga kekuatan otot 

akan bertambah. 

B. Ischaemic Compression 

1. Definisi 

Ischaemic Compression adalah manual terapi dengan aplikasi 

langsung yang juga tekniknya menggunakan penekanan pada trigger point 

dengan kekuatan cukup dan durasi waktu tertentu, untuk memperhambat 

aliran darah dan meredakan ketegangan pada otot (Paz et al, 2014). 

Ischaemic Compression merupakan aplikasi progresif dengan tekanan kuat 

dan menyakitkan pada trigger point untuk menghilangkan trigger point. IC 

dilakukan dengan mengompresi trigger point dalam intensitas nyeri yang 

dapat ditolerir pasien. Pengaplikasiaanya terapis menggunakan tekanan 

jempol atau ibu jari secara bersamaan diikuti dengan perpanjangan otot 

(Ravichandran et al, 2016). 

Ischaemic Compression juga merupakan bentuk teknik massage atau 

pijatan yang mana tujuan utamanya mengurangi nyeri dengan terjadinya 

hyperemia reaktif pada daerah trigger points serta adanya mekanisme 

spinal refleks yang memulihkan spasme otot. Sasarannya adalah pada 
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substansia gelatinosa dengan tujuan memberikan inhibisi transmisi 

stimulasi nyeri (Gemmell et al, 2008). 

2. Mekanisme 

Mekanisme Ischaemic Compression dalam prakteknya menggunakan 

prinsip penekanan (kompresi) yang ditujukan langsung terhadap triger 

point pada upper trapezius yang ditandai dengan adanya taut band 

jaringan otot dan tenderness (nyeri tekan). Hal ini yang dapat 

menyebabkan terjadi vasokontriksi pembuluh darah maka dengan adanya 

penekanan (kompresi) darah pada jaringan yang terhalang oleh trigger 

point akan menyebar pada daerah disekitarnya sampai tekanan dilepaskan. 

Saat tekanan dilepaskan akan terjadi limpahan aliran darah pada area 

trigger point tersebut sehingga menyebabkan terbawanya sisa-sisa 

metabolisme bersama dengan aliran darah hal ini yang menyebabkan nyeri 

pada trigger point berkurang (Chaitow, 2008). 

3. Indikasi dan Kontraindikasi 

Indikasi adalah kondisi dimana dapat merespon dengan baik teknik 

Ischaemic Compression yang diberikan, yaitu (Riggs & Grant, 2008) : 

d. Nyeri leher, 

e. Tendinosis (daerah yang radang atau otot tegang akibat strain), 

f. Fibromyalgia dan nyeri myofascial syndrome, 

g. Overuse, 

h. Ketegangan postural kronis. 

Beberapa kontraindikasi dari teknik Ischaemic Compression 

diantaranya adalah (Riggs & Grant, 2008) : 
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a. Fraktur tulang, 

b. Gejala serangan jantung, 

c. Adanya edema, 

d. Sensitivitas kulit, 

e. Trombosis vena dalam, 

f. Rhematoid arthritis 

g. Osteomielitis, Osteoporosis (terutama ditulang rusuk dan tulang 

belakang). 

4. Teknik 

Sebelum melakukan teknik Ischaemic Compression, terlebih dahulu 

terapis harus menemukan trigger point dengan cara dipalpasi pada otot 

upper trapezius. Dalam teknik ini, terapis akan menempatkan jempol dan 

telunjuk di atas trigger point aktif. Penerapan tekanan awalnya secara 

intermitten dan pertahankan tekanan sampai pelepasan ketegangan 

berkurang. Penekanan dilakukan secara terus-menerus selama 90 detik 

sesuai dengan toleransi pasien (Kumar et al, 2015). Pasien duduk dengan 

posisi santai kemudian terapis mempalpasi otot upper trapezius yang 

mengalami ketegangan. IC dilakukan dengan mengkompresi trigger point 

pada trapezius dengan intensitas yang cukup serta menggunakan ibu jari 

terapis yang mana penekanan dilakukan selama 60 detik (Ravichandran et 

al, 2016). Pada penelitian Gemmell et al, (2007) juga menjelaskan teknik 

IC terdiri dari tekanan mendalam dengan jempol pada trigger point otot 

upper trapezius selama 30 detik sampai 60 detik. Tekanan di release saat 
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terjadi penurunan ketegangan atau saat trigger point sudah tidak ada 

tenderness. 

Hal pertama yang dilakukan adalah terapis meraba otot untuk 

menemukan titik pemicu nyeri dan merasakan adanya taut band yang 

kencang atau respons kedutan di muscle belly. Lokasi umum titik pemicu 

trapezius atas adalah pada muscle belly, sekitar 1 sampai 2 inci medial 

akromion scapula. Begitu berada di titik pemicu nyeri, terapis menerapkan 

IC dengan memberi tekanan secara bertahap ke titik pemicu nyeri tersebut 

dengan ibu jari. Pasien mungkin akan merasakan nyeri ketika dilakukan 

penekanan maka terapis harus terus berkomunikasi dengan pasien untuk 

memastikan bahwa terapi tetap berada dalam batas toleransi rasa nyeri 

pasien. 

Tahan teknik ini selama kurang lebih 20 detik hingga 1 menit, ketika 

pasien mengungkapkan nyeri telah berkurang, atau sampai terasa otot 

mulai rileks. Perlahan-lahan lepaskan tekanan kemudian berikan sedikit 

effleurage strokes untuk menghambat area agar tidak terjadi nyeri lanjutan. 

Teknik ini dilakukan pengulangan 3 sampai 5 kali selama 2 minggu 

(Nambi et al, 2013). 

 

Gambar 2.2 Ischaemic Compression 

 (Nagrale et al, 2010) 
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5. Manfaat 

Penekanan pada area trigger point dari jaringan myofascial diharapkan 

agar terjadi pengeluaran zat-zat sisa iritan dengan adanya limpahan aliran 

darah pada adhesi yang merupakan sisa metabolisme menumpuk, sehingga 

terjadi penyerapan zat-zat iritan penyebab nyeri dan akan menurunkan 

allodynia dan hiperalgesia pada sistem saraf (Aguilera, 2009). Ischaemic 

Compression yang dalam aplikasinya menggunakan prinsip penekanan 

(kompresi) pada trigger point upper trapezius dengan mengaktifkan 

trigger point nyeri myofascial tersebut. Sehingga, meningkatkan suplai 

darah lokal yang mengakibatkan eksudat inflamasi dan metabolit nyeri 

dapat didorong keluar menuju sistem peredaran darah. Kemudian zat sisa 

metabolisme penyebab nyeri tersebut akan terbawa bersama dengan aliran 

darah sehingga nyeri berkurang (Iqbal, 2010). 

C. Nyeri 

1. Definisi 

Nyeri didefinisikan sebagai pengalaman sensorik dan emosional yang 

tidak menyenangkan atau tidak nyaman terkait dengan kerusakan jaringan 

aktual atau potensial (Association for the Study of Pain atau IASP, 1986) 

dalam (Meoyedi & Davis, 2012). Nyeri bukan hanya sensasi tidak 

nyaman, akan tetapi merupakan bentuk sensori yang kompleks dan 

menyeluruh. Nyeri juga merupakan mekanisme sistem saraf untuk 

mendeteksi adanya kelainan atau rusaknya jaringan, sehingga tubuh 

memberikan respon agar kerusakan tersebut tidak berlanjut atau berulang 

(Patel, 2010). 
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2. Mekanisme  

Menurut Moeyedi dan Davis (2013) terdapat beberapa tahapan 

mekanisme terjadinya nyeri, yaitu: 

a. Tranduksi 

Stimulasi nyeri diubah menjadi suatu aktifitas listrik yang akan 

diterima ujung-ujung saraf kemudian terjadi perubahan patologis 

karena perluasan daerah nyeri nociseptor mengakibatkan sensitisasi 

perifer akibatnya daerah yang nyeri hilang dan dapat timbul 

kembali. 

b. Transmisi 

Proses penyampaian impuls nyeri dari nociseptor saraf perifer 

melewati kornu dorsalis dari spinalis menuju korteks serebri. 

c. Modulasi 

Modulasi transmisi nociceptive terjadi pada tingkat multipel 

(perifer, tulang belakang, supraspinal). Namun, secara historis, 

dapat meningkatkan atau mengurangi impuls nyeri. Sistem 

analgesia endogen yang mencakup bermacam-macam 

neurotransmiter antara lain endorphin yang dikeluarkan oleh sel 

otak dan neuron oleh medula spinalis merupakan hambatan dari 

impuls nyeri. Impuls ini bermula dari area periaquaductuagrey 

(PAG) yang menghalang trasmisi impuls pre sinaps dan pasca 

sinaps pada tingkat spinalis. 
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d. Persepsi 

Persepsi menentukan berat ringannya nyeri yang dirasakan. 

Persepsi merupakan hasil rekonstruksi susunan saraf pusat tentang 

impuls nyeri yang diterima. Rekonstruksi adalah hasil interaksi 

sistem saraf sensoris, informasi kognitif dan pengalaman 

emosional. 

3. Patofisiologi 

 Pada tahun 1965 Melzack dan Wall menyempurnakan teori nyeri, 

yakni teori gate control. Teori ini menjelaskan ketika terdapat nociceptor 

nyeri dan serabut sentuhan, maka akan ditemukan serabut sinaps pada dua 

regio yang berbeda dalam dorsal horn pada spinal cord, yaitu substansia 

gelatinosa dan transmisi sel. Sinyal yang diproduksi di saraf primer aferen 

dari stimulasi yang ada di kulit akan ditransmisikan ke daerah dalam 

medula spinalis, yaitu substansia gelatinosa, dorsal colum dan sel 

tranmisi. Gate yang ada di spinal cord adalah substansia gelatinosa di 

dorsal horn yang mana berfungsi untuk modulasi tranmisi informasi 

sensorik dari saraf primer aferen neuron. Pada tranmisi sel yang ada di 

spinal cord, mekanisme gate dikontrol oleh aktivitas serabut saraf A 

(lebar) dan C (kecil). Serabut saraf A akan menghambat (menutup) gate 

sedangkan C akan membuka gate. Ketika informasi nosiseptif mencapai 

ambang penghambatan, gate akan mampu terbuka dan hal ini akan 

menyebabkan terjadinya sensasi nyeri lalu menimbulkan respon (Treede, 

2006). 
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4. Klasifikasi Nyeri 

Menurut Sharp (2001) nyeri berdasarkan waktu terbagi menjadi nyeri 

akut dan nyeri kronis. Nyeri akut berhubungan dengan kerusakan jaringan 

dan durasi terbatas setelah nosiseptor kembali ke ambang batas resting 

stimulus. Sedangkan nyeri kronis merupakan maglinan ataupun non 

maglinan yang dialami seseorang paling tidak 1-6 bulan. Pasien dengan 

nyeri akut atau kronis bisa memperlihatkan tanda dan gejala sistem saraf 

otonom (takikardi, tekanan darah yang meningkat, diaforesis, nafas cepat) 

pada saat nyeri muncul. 

Klasifikasi nyeri berdasarkan sumbernya dibagi menjadi tiga, yaitu 

(Tamsuri, 2007) : 

1. Cutaneous 

Nyeri yang mengenai jaringan sub kutan. 

2. Deep Somatic 

Nyeri yang berasal karena permasalahan ligament, tendon, 

pembuluh darah dan lebih lama dirasakan daripada nyeri 

cutaneous. 

3. Visceral 

Stimulasi reseptor nyeri dalam rongga abdomen, cranium dan 

thorak yang biasa terjadi karena spasme otot, iskemik dan regangan 

jaringan. 

Klasifikasi lain yang dilihat dari patofisiologi adalah neurogenik dan 

nosiseptif. Nyeri neurogenik merupakan nyeri yang ditimbulkan akibat 

kerusakan neural pada saraf perifer maupun pada sistem saraf pusat yang 
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meliputi jalur saraf aferen sentral dan perifer, nyeri ini biasanya  

digambarkan dengan rasa terbakar dan menusuk. Pasien yang mengalami 

nyeri neuropatik sering memberi respon yang kurang baik terhadap 

analgesik opioid (Zhou & Wu, 2011). 

Pada beberapa gangguan musculoskeletal yang menyebabkan nyeri, 

seperti kondisi myogenic diakibatkan struktur  anatomi  normal  yang  

digunakan  secara berlebihan  atau  akibat  dari  trauma  yang  

menimbulkan  stress  atau  strain  pada otot, tendon,  dan  ligamen. Nyeri 

myogenic ini merupakan gangguan atau kelainan pada unsur 

musculoskeletal tanpa di sertai dengan  gangguan  neurologis. Biasanya  

berhubungan dengan  aktivitas  sehari-hari  yang  berlebihan  dan  

dilakukan  dengan  tidak  benar, misal mengangkat beban yang berat, 

terlalu lama berdiri atau duduk dengan posisi yang salah. Tanda dan gejala 

yang terjadi  adalah  nyeri tekan pada regio  yang mengalami gangguan 

myogenic,  ketegangan  otot  yang  menyebabkan  spasme  otot  sehingga  

menyebabkan  pasien  tidak dapat  menggerakkan  sendinya. Apabila  

terjadi  secara  terus-menerus  dapat  menimbulkan  keterbatasan  gerak 

sendi (Voohra, Jaiswal & Pawar, 2014). 

5. Pengukuran Nyeri 

Skala yang digunakan dalam pengukuran nyeri yang berfungsi 

membandingkan hasil pertama sebelum dilakukan pemeriksaan dan 

evaluasi setelah penanganan adalah Numerical Rating Scale (NRS). NRS 

adalah instrumen nyeri yang dikembangkan oleh Downie 1978. Seorang 

klien dengan kemampuan kognitif yang menyampaikan rasa nyeri dengan 
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cara mengungkapkan secara langsung tingkat keparahan nyerinya melalui 

angka (McCaffery et al, 2011). NRS digunakan untuk menilai skala nyeri 

dan memberi kebebasan penuh pasien untuk menentukan keparahan nyeri. 

NRS merupakan skala nyeri yang popular dan lebih banyak diaplikasikan 

di klinik, khususnya pada kondisi akut, mengukur skala nyeri sebelum dan 

sesudah intervensi terapeutik, lebih mudah digunakan dan 

didokumentasikan (Datak, 2008; Wahyuningsih, 2014). 

Skala nyeri pada angka 0 berarti tidak nyeri, angka 1-3 menunjukkan 

keparahan nyeri yang ringan, angka 4-6 termasuk dalam nyeri sedang, 

sedangkan angka 7-10 merupakan kategori nyeri berat. Oleh karena itu, 

skala NRS akan digunakan sebagai instrumen penelitian ini (Potter & 

Perry, 2010). 

Gambar 2.3: Numeric Rating Scale 

 (Yudiyanta et al, 2015) 
 

Penggunaan skala nyeri NRS terdapat keuntungan dan kelemahan.        

Keuntungan menggunakan NRS antara lain, sederhana dan mudah 

dimengerti, sensitif terhadap dosis, jenis kelamin, dan perbedaan etnis. 

Lebih baik daripada visual analog scale terutama untuk menilai nyeri akut. 

Namun, kekurangannya adalah keterbatasan pilihan kata untuk 

menggambarkan rasa nyeri, tidak memungkinkan untuk membedakan 
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tingkat nyeri dengan lebih teliti dan dianggap terdapat jarak yang sama 

antar kata dimana menggambarkan efek analgesik (Yudiyanta et al, 2015). 

D. Myofascial Trigger Points 

1. Definisi 

Myofascial pain syndrome (MPS) adalah gangguan noninflammatory 

dari musculoskeletal. Hal ini terkait dengan nyeri lokal dan kekakuan otot. 

MPS ditandai dengan adanya nodul teraba hyperirritable pada serabut otot 

rangka yang disebut titik pemicu myofascial trigger points (Sahem et al, 

2013). Sindroma saraf myofascial didefinisikan sebagai sensorik, motorik, 

dan otonom karena gejala yang disebabkan oleh myofascial trigger points. 

Gangguan sensorik yang dihasilkan adalah dysesthesias, hyperalgesia, dan 

nyeri yang dirujuk. Coryza, lakrimasi, air liur, perubahan suhu, 

berkeringat, piloereksi, gangguan proprioseptif, dan eritema kulit adalah 

manifestasi otonom dari nyeri myofascial (Lavelle et al, 2007). 

Myofascial trigger points merupakan tender hiperaktif yang terkait 

dalam taut band dari otot rangka. Nyeri apabila dikompresi (tekan) dan 

saat peregangan. TrPs dibagi menjadi dua jenis yaitu, Active TrPs dan 

Latent TrPs. Penyebab trigger point aktif adalah gejala klinis yaitu rasa 

nyeri yang dirujuk langsung. Sedangkan trigger point Latent bukan 

sumber nyeri langsung, tetapi stimulasi mekanis atau disebabkan oleh 

kontraksi otot (Simons et al, 1999) dalam (Fernadez et al, 2007). 
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Gambar 2.4 Trigger Point 

 (Gerwin, 2010) 

Nyeri myofascial adalah bentuk nyeri yang umum timbul dari 

hiperaktifitas pada otot, biasanya disebut sebagai myofascial trigger point. 

Hal ini umumnya terjadi akibat dari cedera akut otot dan ketegangan 

berlebihan atau berulang. Apabila nyeri terus berlanjut dan semakin 

memburuk serta memerlukan konsultasi medis, ini disebut myofascial pain 

syndrome. Nyeri myofascial, bersamaan dengan bursitis, tendonitis, 

hipermobilitas dan fasciitis adalah diagnosa utama yang perlu diperhatikan 

pada pasien dengan masalah nyeri jaringan lunak (Bennett, 2007). 

2. Prevalensi 

Myofascial pain syndrome adalah penyebab nyeri muskuloskeletal 

kronis paling banyak dengan perkiraan dari seluruh dunia prevalensi 

berkisar antara 0,5% sampai 5,0% (Akamatsu, 2013). MTrPs diklaim 

sebagai penyebab utama pada 74% dari 96 pasien dengan nyeri 

muskuloskeletal yang dipresentasikan ke pusat medis masyarakat dan pada 

85% dari 283 pasien dirawat (Sahem et al, 2013). Diperkirakan sekitar 44 

juta orang di Amerika memiliki masalah nyeri myofascial. Sebuah 

penelitian ditemukan bahwa 30% pasien dengan keluhan nyeri memiliki 
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myofascial trigger points aktif. Sebuah laporan dari klinik khusus nyeri 

kepala dan leher melaporkan etiologi myofascial merupakan 55% kasus 

dari klinik tersebut (Bennett, 2007). 

3. Faktor-Faktor Penyebab 

Berikut terdapat beberapa faktor yang dapat menjadi penyebab 

terjadinya myofascial trigger point, yaitu (Anggraeni, 2013) : 

a. Trauma pada Otot 

Kerja otot yang berlebihan dapat menyebabkan terjadinya trauma 

makro dan mikro pada otot itu sendiri. Trauma makro disebabkan karena 

injury langsung pada jaringan otot. Trauma makro menyebabkan 

terjadinya inflamasi yang berujung pada pembentukan jaringan-jaringan 

kolagen baru. Jaringan kolagen ini cenderung tidak beraturan bentuknya, 

serta menjadi pemicu munculnya myofascial trigger point pada otot. 

Sedangkan trauma mikro disebabkan adanya cedera yang berulang-

ulang atau continue pada otot yang biasa disebut juga dengan repetitive 

injury akibat kerja yang terus menerus. Beban kerja yang diterima terus 

menerus dapat menstimulasi terbentuknya jaringan kolagen baru dan 

berujung pada terbentuknya jaringan fibrous. Hal ini lah yang memicu 

semakin berkembangnya trigger point pada otot. 

b. Postur tubuh 

Pada aktivitas sehari-hari dimana menggunakan postur tubuh yang 

buruk dapat menyebabkan terjadinya myofascial pain syndrome. Aktivitas 

manusia saat ini yang cenderung statis atau diam dengan postur yang 
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buruk, seperti: forward head posture dan lateral head posture 

menyebabkan beban yang berlebihan pada otot upper trapezius. 

c. Ergonomi Kerja 

Ketika bekerja menggunakan ergonomi yang tidak tepat, seperti: 

bekerja dalam posisi stastis tidak ada pergerakan dalam waktu yang lama 

dan mengangkat beban yang melebihi kemampuan otot, dapat 

menyebabkan terkompresinya otot. Hal ini jika dilakukan secara terus-

menerus akan memicu terjadinya myofascial pain syndrome. Seperti 

pekerja kantoran yang hampir setiap hari di depan komputer dengan posisi 

ergonomi yang kurang tepat dapat memicu terjadinya trigger point pada 

upper trapezius. 

d. Usia 

Faktor usia juga turut berpengaruh pada terjadinya myofascial pain 

syndrome. Kasus ini lebih sering terjadi pada usia pertengahan (usia 

dewasa). Hal ini kemungkinan disebabkan karena kemampuan otot untuk 

menahan beban dan mengatasi trauma akibat beban tersebut mulai 

menurun. Selain itu, semakin tua usia seseorang menyebabkan degenerasi 

pada ototnya. Hal ini ditandai dengan penurunan jumlah serabut otot, atrofi 

serabut otot, dan berkurangnya masa otot. Dampaknya yaitu pada 

penurunan kekuatan dan fleksibilitas otot. 

4. Tanda dan Gejala 

Tanda dan gejala yang ditemukan pada myofascial trigger points otot 

upper trapezius yaitu (Hardjono & Azizah, 2012) : 

a. Nyeri yang terlokalisir pada otot upper trapezius. 
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b. Terdapat taut band pada otot dan fascia serta jaringan ikat longgar 

(connective tissue). 

c. Reffered pain. 

d. Tightness pada otot yang terkena sehingga menyebabkan 

keterbatasan lingkup gerak sendi. 

e. Spasme otot akibat dari adanya rasa nyeri yang timbul dan juga 

akibat dari penumpukan zat-zat iritan/ zat metabolit. 

5. Patofisiologi 

Respon kedutan lokal adalah respons karakteristik dari myofascial 

trigger point. Kedutan lokal kontraksi dengan cepat pada serat otot dan di 

sekitar taut band yang dilakukan dengan penekanan dan palpasi dengan 

cepat pada myofascial trigger point. Daerah respon kedutan lokal yang 

sensitif disebut “sensitive locus”. Aktivitas listrik spontan pada lokasi 

trigger point disebut “active locus”, sedangkan aktivitas serupa tidak 

ditemukan di daerah nontender yang berdekatan. 

Memperoleh aktivitas listrik spontan dilakukan dengan rekaman 

sensitivitas tinggi dan lembut dengan menyisipkan pada trigger point. 

Karena itu, spontan aktivitas kelistrikan kemungkinan merupakan salah 

satu jenis potensi endplate, dan yang aktif loci mungkin berhubungan erat 

dengan penggerak endplates. Lokus myofascial trigger point terbentuk 

saat sensitif, nociceptor, dan lokus aktif yang digerakkan endplates. Ada 

kemungkinan lokus sensitif didistribusikan secara luas ke seluruh otot, 

namun terkonsentrasi di daerah trigger point. 
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Gambar 2.5 Patofisiologi Myofascial Trigger Point 

 (Lavelle et al, 2007) 

6. Pemeriksaan Spesifik 

Pemeriksaan fisik adalah satu-satunya cara untuk menetapkan 

diagnosis myofascial trigger point yang terdiri dari: 

1. Flat Palpation 

Flat palpation adalah pemeriksaan yang digunakan dengan cara 

memberi tekanan pada otot upper trapezius dengan teknik 

palpasi. Tekanan dilakukan tepat pada serat otot. Ketika trigger 

point terdapat taut band, nyeri lokal menandakan adanya 

myofascial trigger point pada upper trapezius (Dommerholt, 

2006). 
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Gambar 2.6 Flat Palpation 

 (Dommerholt, 2006) 

2. Pincer Palpation 

Pincer palpation adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan cara 

menjepit otot upper trapezius dengan palpasi. Tujuan dijepitnya 

otot untuk menemukan nyeri lokal dan memperoleh respon 

kedutan lokal (Dommelholt, 2006). 

 

Gambar 2.7 Pincer Palpation 

 (Dommerholt, 2006) 

3. Snapping Palpation 

Snapping palpation adalah pemeriksaan dengan cara otot upper 

trapezius ditekan kemudian digerakkan secara bolak-balik seperti 

memetik senar gitar akan tetapi tangan terapis tetap kontak 

dengan kulit. Tujuan dari snapping palpation adalah untuk 
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mendapatkan respon kedutan lokal dan paling efektif untuk 

menemukan trigger point (Lavelle et al, 2007). 

 

Gambar 2.8 Snapping Palpation 

 (Lavelle et al, 2007) 

4. Deep Palpation 

Deep palpation adalah teknik pemeriksaan trigger point dengan 

cara ujung jari ditempatkan dilapisan otot yang terdapat trigger 

pointnya. Ketika gejala symtomatic muncul maka disitulah letak 

trigger point (Lavelle et al, 2007). 

5. Tekanan digital 

Tekanan digital diberikan pada otot upper trapezius untuk 

mengidentifikasi kriteria diagnostik dan memberikan umpan balik 

dari pasien. Penekanan dan palpasi dilakukan pada area yang 

nyeri untuk menentukan bahwa yang terkena merupakan trigger 

point yang didiagnosis merupakan myofascial (Lucas et al, 2009). 

E. Upper Trapezius Muscle 

1. Anatomi 

Upper trapezius muscle terletak di regio thoracalis dorsalis, sepertiga 

medial dari garis muchal superior, dan processus spinosus C7-Th12 

avertebre. Upper trapezius muscle dipersarafi oleh nervous cranalis yaitu, 
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nervous accessorious (NC, XI) dan cervical nervous berupa C3 dan C4. 

Fungsi utama dari upper trapezius muscle yaitu untuk gerakan elevation 

(mengangkat bahu) dan retraction (Djauhari, 2013). 

 

Gambar 2.9 Muscle Upper Trapezius 

(Lippert, 2011) 

2. Fisiologi 

Otot merupakan jaringan yang mampu secara aktif mengembangkan 

ketegangan. Karakteristik ini memungkinkan otot skeletal dapat 

melakukan fungsi penting dalam mempertahankan postur tubuh tegak, 

menggerakkan anggota gerak tubuh dan meredam terjadinya shock. Ada 

empat sifat jaringan otot, yaitu: ekstensibilitas, elastisitas, irritabilitas, dan 

kemampuan mengembangkan ketegangan atau tension (Sudaryanto & 

Anshar, 2011). 

Sel otot diselubungi oleh sebuah membran yang disebut sarcolemma. 

Sarcolemma mengandung potensial membran yang dapat menghantarkan 

impuls ke otot, sehingga sel otot dapat berkontraksi. Di dalam sarcolemma 

terdapat lubang yang disebut transverse tubulus, dan berhubungan dengan 

sarcoplasmic reticulum. Sarcoplasmic reticulum sendiri berfungsi sebagai 

tempat penyimpanan ion kalsium. Diantara sarcoplasmic reticulum dengan 
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cytoplasma sel otot yang disebut sarcoplasma. Pada sarcoplasma terjadi 

pemompaan ion kalsium. Hal ini akan terjadi jika terdapat impuls saraf 

pada sarcoplasmic reticulum yang dapat membuka membran, sehingga ion 

kalsium menuju sarcoplasma dan mempengaruhi myofibril untuk 

berkontraksi (Anggraeni, 2013). 

3. Kinesiologi 

Upper trapezius merupakan salah satu jenis otot skeletal yang terdiri 

dari banyak serabut otot berbentuk seperti benang/serabut. Membran yang 

membungkus serabut otot dinamakan dengan sarkolema. Sarkolema 

berbentuk seperti neuron yang mengandung potensial membran. Neuron 

tersebut akan mengeluarkan impuls yang berjalan ke sarkolema yang 

mengakibatkan sel otot berkontraksi (Fatmawati, 2012).  

Terdapat 2 tipe serabut yang utama yaitu serabut slow-twitch dan 

serabut fast-twitch. Kedua tipe serabut tersebut terdapat didalam suatu otot 

tunggal (Azizah & Hardjono, 2006). 

1. Tipe I atau slow twitch (tonik muscle fibers) 

Merupakan red muscle karena berwarna lebih gelap dari otot yang 

lainnya. Otot ini memiliki karakteristik tertentu, yaitu 

menghasilkan kontraksi yang lambat (kecepatan kontraktil yang 

lambat), banyak mengandung hemoglobin dan mitokondria, 

kekuatan motor unit yang rendah, tahan terhadap kelelahan, 

memiliki kapasitas aerobic yang tinggi dan berfungsi untuk 

mempertahankan sikap. 
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2. Tipe II atau fast twitch (phasic muscle fibers) 

Merupakan white muscle karena berwarna lebih pucat. Otot ini 

memiliki karakteristik menghasilkan kontraksi yang cepat 

(kecepatan kontraktil yang cepat), tidak tahan terhadap kelelahan 

(cepat lelah), memiliki kapasitas aerobic yang rendah, banyak 

mengandung myofibril, durasi kontraksi lebih pendek dan 

berfungsi untuk melakukan gerakan yang cepat dan kuat. Kontraksi 

otot skeletal ada dua yaitu kontraksi isotonik dan isometrik. 

Kontraksi otot isotonik dibagi menjadi konsentrik dan eksentrik. 

Kontraksi konsentrik merupakan kontraksi otot yang membuat otot 

memendek dan terjadi gerakan pada sendi sedangkan kontraksi 

eksentrik merupakan kontraksi otot pada saat memanjang untuk 

menahan beban. Kontraksi isometrik merupakan kontraksi otot 

yang tidak disertai dengan perubahan panjang otot (Lippert, 2011). 

4. Klasifikasi 

Secara fungsional otot upper trapezius diklasifikasikan sebagai 

berikut (Long & Casto, 2014) : 

a. Otot tonic 

Rentan terhadap sesak, dan 

b. Otot phasic 

Rentan terhadap kelemahan atau penghambatan. 

Sangat penting untuk mempertahankan kekuatan otot dan 

mempertahankan panjang otot yang tepat pada otot tonik. Sejumlah 

penelitian menyatakan rotasi scapula serta aktivitas di upper trapezius 
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lebih tinggi dibandingkan dengan serratus anterior hal ini juga terlihat dari 

banyaknya patologi yang terjadi pada upper trapezius. 

Ketidakseimbangan ini juga sejalan dengan pola otot tonic dan phasic. 

Secara klinis, melatih kembali aktivitas otot secara tepat dengan 

menggerakan scapula dapat menyulitkan, otot tidak dapat 

mengembangkan torsi maksimum sehingga menyebabkan penurunan 

kekuatan. 


