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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Myofascial Pain Syndrom (MPS) adalah sebuah nyeri otot, yang pada 

umumnya disebabkan dari hasil aktifitas Myofascial Triger Point (MTrP), 

ditandai dengan adanya nyeri, ganguan gerak, dan gangguan otonom (Huang, et 

al, 2011). Kalichman dan Vulfson (2010) menyebutkan Myofascial Pain 

Syndrom (MPS) merupakan nyeri otot yang biasa timbul biasanya berhubungan 

dengan Myofascial Trigger Point (MTrP). 

Beberapa jurnal mengungkapkan bahwa otot levator skapula, trapezius 

dan sub oksipital adalah lokasi yang paling umum ditemukan MTrP pada 

individu yang mengalami sakit leher. Penelitian yang lebih mendalam 

menunjukkan bahwa otot trapezius atas adalah yang paling sering ditemukan 

MTrP (Ravichandran, Ponni, dan Aseer, 2016). Nyeri leher merupakan masalah 

kesehatan abad ke-21 berkembang, yang mempengaruhi 45% -54% dari populasi 

umum (Cagnie, et al, 2015). 

Di Amerika Serikat pada tahun 2010 berdasarkan analisa dari The Global 

Burden of Diseases nyeri leher menempati peringkat 4 sebagai penyebab utama 

yang bertanggung jawab untuk individu hidup dengan kecacatan dan peringkat 

ke-11 sebagai ketidakmampuan seorang individu mencapai usia hidup. 

Kejadian diperkirakan nyeri leher dalam waktu satu tahun berkisar dari 10,4% 

menjadi 23,3%. Prevalensi berkisar dari 0,4% menjadi 86,8% (Ravichandran, 

Ponni, dan Aseer, 2016). Jafri (2014) menyebutkan Myofascial Pain merupakan 
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masalah kesehatan yang signifikan, mempengaruhi 85% dari populasi secara 

umum. 

Banyak faktor yang bisa menyebabkan nyeri MTrP diantaranya aktivitas 

pekerjaan, kelainan postural, gangguan mekanik, kelainan metabolik, dan faktor 

psikososial. Dari penelitian tentang nyeri muskuloskeletal yang telah dilakukan 

faktor yang paling sering menyebabkan MPS adalah gaya hidup yang buruk 

(Huang, et al, 2011). Aktivitas dengan beban rendah yang memerlukan kontraksi 

otot dalam jangka waktu yang lama (statis) atau postur yang buruk 

berkepanjangan dapat menyebabkan perkembangan Myofascial Pain Syndrom 

(MPS). Ditandai dengan adanya satu atau lebih Trigger Point dan paling sering 

di otot trapezius atas (Cagnie, et al, 2015). Seseorang yang mengalami 

Myofascial Trigger Points (MTrPs) akan mengalami rasa nyeri pada regio 

tertentu dan hal tersebut akan mempengaruhi kekuatan otot dan kemampuan 

lingkup gerak sendi, bahkan hal tersebut bisa mengganggu koordinasi gerakan 

penderita (Dommerholt,  2011; Jafri, 2014).  

Hasil penelitian terbaru dari pengobatan fisioterapi untuk Myofascial 

Pain Syndrom (MPS)  menyimpulkan bahwa teknik yang paling sering 

digunakan untuk menghilangkan rasa sakit (nyeri) jangka pendek yang di 

akibatkan Myofascial Triger Point (MTrP) adalah Ischaemic Compression 

Technique dan Dry Needling Technique (Ravichandran, Ponni, dan Aseer, 2016). 

Beberapa tahun terakhir metode Dry Needling sangat populer digunakan oleh 

fisioterapi dan tenaga medis lainnya untuk mengurangi nyeri pada MTrPs karena 

telah terbukti efektivitasnya (Dommerholt, 2011). Dunning, et al (2013) 

mengungkapkan bahwa metode Dry Needling lebih efektif dibanding terapi 
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dengan menggunakan modalitas panas, listrik atau bahkan farmakoterapi karena 

terapi tersebut hanya fokus pada symptomatif bukan kausatif. 

Dry Needling adalah intervensi terampil yang menggunakan jarum 

filiform tipis untuk menembus kulit dan merangsang myofascial trigger point, 

otot, dan jaringan ikat untuk memenejemen nyeri dan gangguan gerak 

neuromuskuloskeletal. Tekhnik ini digunakan untuk mengobati disfungsi pada 

otot rangka, fasia, dan jaringan ikat, serta mengurangi atau mengembalikan 

gangguan struktur tubuhdan fungsi yang menyebabkan peningkatan aktivitas dan 

partisipasi (APTA, 2012). 

Cagnie, et al, (2013) menyebutkan sebuah tinjauan literatur 

menunjukkan bukti cukup kuat mendukung penggunaan Ischaemic Compression 

untuk menghilangkan rasa sakit langsung pada Myofascial Trigger Point. 

Ischaemic Compression adalah aplikasi tekanan digital langsung berkelanjutan 

pada trigger points dengan kekuatan yang cukup dan durasi waktu tertentu, 

untuk memperlambat aliran darah dan meredakan ketegangan di otot yang 

terlibat (Paz, Kerppers, dan Fréz, 2014). Ischaemic Compression dilakukan 

dengan menekan titik pemicu dengan intensitas nyeri ditoleransi menggunakan 

tekanan jempol atau tekanan algometer (Ravichandran, Ponni, dan Aseer, 2016). 

Dalam penelitian ini yang akan dijadikan sampel pnelitian adalah 

Mahasiswa Fakultas Teknik. Karena aktifitas Mahasiswa Fakultas Teknik yang 

seringkali menggunakan komputer atau laptop dalam jangka waktu yang lama, 

menggambar sketsa, dan aktifitas lain yang menyebabkan otot berkontraksi statis 

dengan durasi yang cukup lama, ditambah lagi dengan beban psikologi (tegang) 

karena harus konsentrasi penuh (stres kognitif). Hal ini tentunya akan memicu 

timbulnya Myofascial Trigger Point. Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang 
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peneliti lakukan terhadap Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas 

Muhammadiyah Malang di kampus 3 dengan metode wawancara didapatkan 

hasil bahwa 8 dari 10 mahasiswa pernah mengalami nyeri otot pada leher dan 

bahu atas. Oleh karena itu peneliti ingin mengaplikasikan metode Dry Needling 

dan Ischaemic Compression (IC)  untuk mengetahui mana yang lebih efektif 

terhadap penurunan intensitas nyeri Myofascial Trigger Points pada Mahasiswa 

Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Malang. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah efektivitas Dry Needling Technique terhadap intensitas 

nyeri akibat Myofascial Trigger Points pada upper trapezius? 

2. Bagaimanakah efektivitas Ischemic Compression Technique terhadap 

intensitas nyeri akibat Myofascial Trigger Points pada upper trapezius? 

3. Bagaimanakah perbandingan efektivitas antara Dry Needling Technique 

dengan Ischemic Compression Technique terhadap intensitas nyeri akibat 

Myofascial Trigger Points pada upper trapezius? 

 

C. Tujuan 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui metode mana yang lebih efektif antara Dry 

Needling (DN) dan  Ischaemic Compression (IC) terhadap intensitas nyeri 

pada kasus Myofascial Pain Syndrom akibat Myofascial Trigger Points 

pada Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang. 
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2. Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi intensitas nyeri pada penderita Myofascial Trigger 

Points sebelum dan setelah diberikan terapi Dry Needling. 

b. Mengidentifikasi intensitas nyeri pada penderita Myofascial Trigger 

Points  sebelum dan setelah diberikan terapi Ischaemic Compression. 

c.  Membandingkan selisih intensitas nyeri pada penderita Myofascial 

Trigger Point antara yang diberikan terapi Dry Needling dengan 

Ischaemic Compression, untuk mengetahui metode mana yang lebih 

efektif terhadap penurunan nyeri akibat Myofascial Trigger Points. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat terhadap peneliti 

Manfaat terhadap peneliti secara pribadi dengan melakukan penelitian 

ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan melakukan menejemen 

nyeri Myofascial Trigger Point dengan menggunakan metode Dry 

Needling dan Ischaemic Compression dengan baik benar serta efisien. 

2. Manfaat terhadap masyarakat di lokasi penelitian. 

Manfaat terhadap lokasi penelitian diharapkan dengan dilakukannya 

penelitian efektivitas terapi dari fisioterapi dengan menggunakan  metode 

Dry Needling dan Ischaemic Compression terhadap penurunan nyeri 

akibat Myofascial Trigger Point, agar masyarakat sekitar dapat mengerti 

tentang Myofascial Trigger Point dan mengetahui bahwa nyeri akibat 

Myofascial Trigger Point dapat diberikan terapi Dry Needling ataupun 

Ischaemic Compression. 
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3. Manfaat terhadap institusi pendidikan dan fisioterapis. 

Kemudian manfaat terhadap institusi pendidikan khususnya pada 

program studi fisioterapi Universitas Muhammadiyah Malang tempat 

peneliti menempuh pendidikan diharapkan dapat membantu menambah 

informasi dan refrensi kepada mahasiswa fisioterapi serta bisa menjadi 

informasi tambahan bagi fisioterapis. 

 

E. Keaslian Penelitian  

No. Nama Peneliti Judul Hasil Penelitian Tahun 

1.  M. Saleet Jafri Mechanism of 

Myofascial Pain 

Hasil dari penelitian 

telah dikembangkan 

sebagai informasi 

kesehatan untuk 

memahami 

mekanisme molekular 

dari MPS 

2014 

2. Barbara Cagnie, 

PT, PhD, Vincent 

Dewitte, PT, Iris 

Coppieters, PT, 

Jessica Van 

Oosterwijck, PhD, 

Ann Cools, PhD, 

dan Lieven 

Danneels, PhD 

Effect of Ischemic  

Compression on 

Trigger Points in 

The Neck and 

Shoulder Muscle 

in Office Workers: 

A Cohort study 

 

Sebagai kesimpulan, 

penelitian ini telah 

menunjukkan bahwa 

pengobatan selama 4 

minggu dari TPS 

dengan IC 

menghasilkan 

peningkatan yang 

signifikan dalam 

keluhan  leher dan 

bahu, sensitivitas 

nyeri tekan, mobilitas, 

dan kekuatan otot 

dalam jangka pendek 

dalam sampel kecil 

dari pekerja kantor 

dengan sakit kronis 

ringan-parah. Pada 6 

bulan follow-up, ada 

penurunan lebih 

lanjut terhadap sakit, 

tapi tidak ada 

perubahan dalam skor 

NDI. 

2013 

3. Pragnya 

Ravichandran,  

H. Karthika Ponni, 

Antony Leo Aseer 

Effectivennes of 

Ischemic 

Compression on  

Trapezius 

Kesimpulannya, 

kedua terapi 

ultrasonik dan teknik 

Ischemic 

2016 
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Myofascial 

Trigger Points in 

Neck Pain 

 

Compression 

ditemukan 

menunjukkan 

peningkatan  yang 

lebih baik pada 

ambang tekanan rasa 

sakit dan hasil 

fungsional pada sakit 

leher 

4. Isabel de Almeida 

Paz,  

Ivo Ilvan 

Kerppers,  

Andersom Ricardo 

Fréz 

Effects of 

ischemic 

compression of 

trigger points in 

painful episodes of 

patients with 

chronic shoulder 

pain. Systematic 

Review. 

 

manual terapi 

menggunakan 

kompresi iskemik 

pada trigger point di 

lokasi yang berbeda 

di sekitar bahu 

mengurangi status 

nyeri pasien penderita 

nyeri bahu kronis. 

2014 

5. Leonid 

Kalichman, PT, 

PhD, and Simon 

Vulfsons, MD 

 

Dry Needling in 

the Management 

of Musculoskeletal 

Pain 

 

Dry Needling adalah 

metode yang relatif 

baru yang digunakan 

fisioterapi. Teknik ini 

murah, mudah 

dipelajari, dan 

memiliki resiko yang 

keci. Teknik ini juga 

telah terbukti efektif 

dari beberapa 

penelitian. Dry 

needling dapat 

dijadikan penanganan 

komplek untuk nyeri 

ototkronis oleh 

fisioterapis. 

2010 

6. Jan Dommerholt Dry needling 

peripheral and 

central 

considerations 

Dalam ulasan ini, 

kami telah 

mendalilkan bahwa 

Dry Needling adalah 

terapi yang ampuh 

untuk menghilangkan 

sumber konstan dari  

nociceptive perifer 

dari Myofascial 

Trigger Point. Dengan 

demikian, Dry 

Needling tidak 

menggantikan teknik 

terapi fisik manual 

lainnya, tetapi 

mungkin berguna 

dalam memfasilitasi 

pengurangan  dari 

rasa sakit secara cepat 

2011 



8 
 

dan menegembalikan 

fungsi. Sebuah 

pemahaman 

menyeluruh tentang 

peran trigger point di 

sensitisasi perifer dan 

sentral penting dalam 

praktek fisioterapi. 

Trigger point dapat 

diinaktivasi dengan 

teknik manual dan 

manipulasi sendi, 

tetapi tusuk jarum 

kering mungkin 

metode yang lebih 

efisien dan lebih cepat 

7. Yuan-Ting Huang, 

RN 

Shun-Yuan Lin, 

MD, 

Choo-Aun Neoh, 

MD, 

Kuo-Yang Wang, 

MD, 

Yen-Hsuan Jean, 

MD, 

and Hon-Yi Shi, 

DrPH 

Dry Needling for 

Myofascial Pain: 

Prognostic Factors 

Penelitian ini 

menemukan bahwa 

kombinasi antara Dry 

Needling dan Muscle-

Stretch Technique 

dapat menurunkan 

nyeri yang signifikan 

pada Myofascial 

Trigger Points 

2011 

8. James Dunning 

 Raymond Butts 

 Firas Mourad 

 Ian Young 

Sean Flannagan 

 Thomas Perreault 

 

Dry needling: a 

literature review 

with implications 

for clinical 

practice guidelines 

 

Sama seperti 

pendekatan Maitland, 

Kaltenborn, dan 

McKenzie adalah 

teknik yang unik dari 

manual terapi, 

sehingga 'TDN' dan 

'IMT' untuk Dry 

Needling. Mereka 

memberikan kerangka 

tunggal atau 

paradigma dalam  

bidang yang lebih 

luas dari Dry 

Needling. Oleh 

karena itu, istilah 

'TDN' atau 'IMT' 

tidak boleh digunakan 

secara bergantian atau 

sinonim dengan 

istilah ‘Dry 

Needling’. Dry 

Needling merupakan 

penyisipan jarum 

tanpa injectate ke 

dalam, di samping, 

atau sekitar saraf, 

2013 
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otot, atau jaringan 

ikat untuk 

pengelolaan  nyeri 

dan disfungsi dalam 

kondisi 

neuromusculoskeletal. 

Dry Needling tidak 

bergerakdi sepanjang 

meridian juga tidak 

bergantung pada 

diagnosa dari 

Medicine tradisional 

Cina atau Oriental. 

Mengingat mekanik, 

kimia, 

endokrinologis, 

mikrovaskuler, saraf, 

dan tengah pengaruh 

kedua dangkal dan 

dalam tusuk jarum 

kering pada TRP dan 

non-TRP lokasi, 

posisi laporan oleh 

APTA dan banyak 

Dewan Negara Terapi 

Fisik tampaknya tidak 

konsisten dengan 

literatur yang ada. 

 


