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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LatarBelakang 

Kesehatan menurut Undang-Undang no 36 tahun 2009 adalah sebuah 

keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang 

memungkinkan orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. 

Kesehatan merupakan hak dasar (asasi) manusia disepanjang daur kehidupan 

sejak berada dalam kandungan sampai dengan meninggal dunia dan menjadi 

salah satu faktor yang sangat menentukan kualitas sumber daya manusia. Upaya 

menuju derajat sehat yang optimal merupakan tanggung jawab bersama setiap 

insan sebagai bentuk partisipasi dalam hidup bermasyarakat. Manusia yang sehat 

memungkinkan tercapainya hasil kerja yang lebih baik bila dibandingkan dengan 

manusia yang  terganggu kesehatannya (Khamdani, 2009). 

Bekerja merupakan salah satu kegiatan utama bagi setiap orang atau 

masyarakat untuk mempertahankan hidup dan kehidupan. Dalam melakukan 

pekerjaan tentulah mempunyai resiko gangguan kesehatan atau penyakit yang 

ditimbulkan oleh pekerjaan tersebut terutama disektor informal baik petani, 

nelayan, pedagang kaki lima dan bahkan pembantu rumah tangga. Karena 

ketidaktahuan tenaga kerja sektor informal mempunyai resiko lebih tinggi dalam 

kaitannya dengan gangguan kesehatan. Dalope, Kawatu & Josep (2013) 

mengatakan bahwa resiko yang biasa dihadapi adalah bahaya kecelakaan dan 

penyakit yang timbul akibat kerja. Penyakit yang terkait mulai dari kelelahan 

mata, nyeri kepala, sampai gangguan nyeri otot rangka (Muskuloskeletal 

Disorder’s )(Khamdani, 2009).  
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Nyeri menurut International Association The Study of Pain (IASP) 

merupakan pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan 

akibat kerusakan jaringan, baik aktual maupun potensial. nyeri adalah masalah 

kesehatan yang kompleks, mengganggu aktifitas sehari-hari yang 

memungkinkan mengganggu produktifitas dan merupakan salah satu alasan 

utama seseorang untuk datang mencari pertolongan medis (Tjandrawinata, 

2007). 

Studi tentang Muskuloskeletal Disorder’spada berbagai jenis industri 

menunjukkan bahwa otot yang sering dan paling banyak mengalami keluhan 

kesehatan adalah otot rangka (skeletal) yaitu meliputi otot-otot pada bahu, otot-

otot leher, otot-otot lengan, otot-otot bagian bawah dan otot-otot pada punggung. 

Salah satu jenis gangguan tersebut adalah Myofascial Trigger Point (Nurrahman, 

2016). 

Prevalensi myofasial trigger point menurut Sola dalam Doraisamy 

&Anshul (2011) mengatakan bahwa sekitar 200 orang dewasa muda diketahui 

tanpa gejala dan ditemukan nyeri tekan myofasial trigger point pada otot bahu, 

persentase angka kejadian pada perempuan sekitar 54% sedangkan pada laki-laki 

45% (Haryatno & Kuntono, 2016). 

Myofascial trigger point adalah salah satu kondisi yang dapat 

menimbulkan nyeri selain penyebab yang berasal dari saraf, tulang, dan sendi. 

Juga sebuah sindrom yang muncul akibat teraktivasinya sebuah atau beberapa 

trigger point dalam serabut otot (Wardhana, 2008). Menurut  Ordine& Sendin 

(2011) Myofascial trigger pointadalah daerah yang mengalami hiperiritable 

terkait dengan taut band dari otot rangka yang menimbulkan nyeri saat diberikan 

kompresi, kontraksi, atau peregangan otot. Menurut Atmadja (2016) myofascial 
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trigger point adalah suatu titik atau tempat hiperiritable berlokasi di struktur otot 

atau fascia yang menegang. Gangguan ini sering juga dijumpai tanda dan gejala 

yang khas yaitu timbulnya nyeri lokal, struktur ataupun jaringan yang terkena 

menjadi kencang dan kejang serta tidak jarang pula disertai nyeri menjalar (Lee 

et al, 2012). 

Otot upper trapezius merupakan otot tonik atau otot postural yang 

bekerja dalam gerakan leher dan bahu. Kerja otot ini akan bertambah dengan 

adanya postur yang jelek ataupun dari ergonomi kerja yang buruk akan disertai 

dengan trauma mikro dan makro serta degenerasi otot dan fasia. Kontraksi yang 

berlangsung kontinu akan mengakibatkan terjadinya spasme, collagen, 

contracture, adhesion, abnormal cross actin myosin serta penurunan sirkulasi 

darah pada daerah tersebut yang menjadi pemicu timbulnya nyeri trigger point 

(Anggraeni, 2013). 

Sektor pertanian merupakan salah satu jenis pekerjaan yang mempunyai 

resiko tinggi bagi pekerjanya. Kondisi lingkungan yang ekstrim serta cara dan 

penggunaan alat tau teknologi dalam mengelola lahan yang masih cukup 

tertinggal dalam waktu yang lama dan berulang. Hal ini sejalan dengan 

pernyataan Maruli, Sutjana & Indrayani (2014) bahwa penyebab myofascial 

trigger point terjadi karena cedera yang berulang (repetitive injury) akibat dari 

suatu kerja yang terus menerus dengan beban yang berlebihan, beban tegangan 

yang berlebih yang diterima jaringan myofascial secara intermitten dan kronis 

akan menstimulasi fibroblast dalam fascia untuk menghasilkan lebih banyak 

kolagen. Pembentukan trigger point, juga bisa disebabkan karena faktor gaya 

hidup, postur rusak, kebiasaan, faktor psikologi seperti kecemasan, stress, 

aktifitas kerja, gerakan berulang dan lain-lain (Gazbare, Palekar & Rathi, 2014). 
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Ada beberapa terapi untuk mengobati myofascial trigger pointyang saat 

ini digunakan termasuk massage, stretching, dry needling, cold laser dan USG 

(Jafri, 2014). Selain itu ada terapi manual seperti myofascial release, compresi 

ischemic, muscle energy technique, akupuntur, spray, dan stretching (Gazbare, 

Palekar & Rathi, 2014). 

Menurut Werenski dalam Tryani (2015) mengatakan dalam penelitiannya 

bahwa myofascial release technique dapat menjadi terapi yang efektif pada 

kasus nyeri myofascial trigger point.  Aplikasi myofascial release technique ini 

berupa kontrol dan fokus pada tekanan, berperan untuk meregangkan atau 

memanjangkan struktur myofascial dan otot dengan tujuan melepas adhesion 

atau perlengketan, mengurangi nyeri dengan gate control theory, memulihkan 

kualitas cairan pelumas dari jaringan fascia, mobilitas jaringan dan fungsi 

normal pada sendi (Riggs &Grant, 2009). Myofascial release juga diyakini dapat 

mengembalikan panjang dan kesehatan jaringan ikat, tekanan dapat menurunkan 

sensitivitas nyeri, myofascial release umumnya melibatkan tekanan lambat yang 

berkelanjutan diterapkan untuk jaringan fascia(Ajimsha, 2011) 

Dalam penangananmyofascial trigger pointselain menggunakan 

myofascial releasepenggunaankinesiotaping juga dirasa cukup efektif dalam 

memperbaiki gangguan khususnya yang berhubungan dengan nyeri. Halski et al 

(2015) mengatakan dalam penelitiannya bahwa kinesiotaping efektif untuk 

mendukung fasia, otot, dan sendi selain itu juga dapat meningkatkan ROM, 

mengurangi pembengkakan, peradangan, meningkatkan sirkulasi darah dan 

untuk mempercepat pemulihan jaringan otot yang mengalami kerusakan. 

Sebagian besar pula membantu dalam hal mengurangi rasa sakit. 
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Hal ini juga di perkuat oleh Chao et al (2015) yang mengatakan bahwa 

kinesiotaping juga dapat digunakan dalam upaya untuk menormalkan fungsi 

otot, meningkatkan limfatik dan pembuluh darah dan mengurangi rasa sakit. 

Menurut Wu, Hong & Ch ou (2015) menjelaskan bahwa kinesiotaping dapat 

membantu meningkatkan ruang subkutan dan kemudian meningkatkan sirkulasi 

darah serta cairan getah bening untuk mengurangi faktor kimia disekitarnya 

sehingga dapat mengurangi sensasi nyeri yang ada disekitar jaringan yang 

mengalami gangguan atau kerusakan. 

Desa Palalang merupakan salah satu desa di kabupaten Pamekasan 

Madura, Provinsi Jawa Timur dengan mayoritas mata pencaharian adalah 

sebagai petani tembakau. Petani di desa Palalang masih menggunakan cara-cara 

konvensional untuk mengerjakan dan mengelola lahan antara lain menggarap 

tanah dengan cangkul, membajak sawah dengan menggunakan bantuan hewan 

serta proses penanaman dan penyiraman bibit dengan cara langsung atau secara 

manual tanpa menggunakan bantuan alat. 

Hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 1 Mei 2017 15 dari 20 

orang yang berprofesi sebagai petani tembakau di desa Palalang mengeluhkan 

sering terjadi nyeri pada otot-otot mereka terutama pada bagian bahu dan 

punggung atas setelah melakukan aktivitas sehari-hari dan mengalami nyeri 

myofascial trigger point pada otot upper trapezius. Dalam mengatasi keluhan 

nyeri tersebut, beberapa petani cenderung sering mendatangi tukang pijat yang 

masih menggunakan cara tradisional ada juga yang membiarkan sampai keluhan 

hilang dengan sendirinya karena memang keterbatasan dan ketidaktahuan 

mereka dalam menanggulangi nyeri tersebut. Sejauh ini belum ada teknik khusus  
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ataupun modalitas fisioterapi yang digunakan oleh petani dalam mengatasi 

keluhan myofascial trigger point pada otot upper trapezius. 

Berdasarkan pemaparan dan latar belakang yang telah dipaparkan diatas 

serta mengingat betapa pentingnya memperhatikan gejala nyeri yang 

ditimbulkan karena gangguanmyofascial trigger point. Maka hal ini menjadi 

sebuah ketertarikan bagi kami selaku peneliti untuk melakukan penelitian 

tentang “Pengaruh pemberian myofascial release dan kinesiotaping terhadap 

penurunan nyeri myofascial trigger point otot upper trapezius pada petani 

tembakau di desa Palalang Pamekasan”. Semoga penelitian ini dapat berjalan 

dengan lancar tanpa kendala apapun dan dapat terselesaikan dengan hasil 

memuaskan seperti yang diharapkan oleh kami selaku peneliti. 

 

1.2 RumusanMasalah 

Apakah ada pengaruh myofascial release dan kinesiotaping terhadap 

penurunan nyeri myofascial trigger point otot upper trapezius pada petani 

tembakau di Desa Palalang Pamekasan ?. 

 

1.3 TujuanPenelitian 

1.3.1 TujuanUmum 

Menambah keilmuan dan dasar ilmiah tentang pengaruh pemberian 

myofascial release dan kinesiotaping terhadap penurunan nyeri myofascial 

trigger point otot upper trapezius pada petani tembakau di Desa Palalang 

Pamekasan. 
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1.3.2 TujuanKhusus 

Tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Mengetahuiskala nyerimyofascial trigger point pada otot upper 

trapezius sebelum diberikan myofascial release dan kinesiotaping pada 

petani tembakau di Desa Palalang Pamekasan. 

2. Mengetahui skala nyeri myofascial trigger point pada otot upper 

trapeziussesudah diberikan myofascial release dan kinesiotaping pada 

petani tembakau di Desa Palalang Pamekasan. 

3. Mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh pemberian myofascial 

release dan kinesiotaping terhadap penurunan nyeri myofascial trigger 

point otot upper trapezius pada petani tembakau di Desa Palalang 

Pamekasan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan wawasan dan 

keilmuan peniliti dalam bidang fisioterapi danakan menjadi pengalaman yang 

sangat berharga untuk peneliti yang kemudian dapat digunakan sebagai 

referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya. 

2. Bagi Lokasi Penelitian 

Menjadi referensi sekaligus rekomendasi masyarakat dalam 

mengantisipasi timbulnya nyeri myofascial trigger point berikut dengan 

bagaimana solusi sederhana untuk menyelesaikan problematika tersebut 

diatas. 
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3. Bagi Instansi Pendidikan 

Menjadi referensi bahan ajaran dalam mengembangkan kemampuan 

anak didik ataupun mahasiswa dalam mempelajari mata kuliah fisioterapi 

serta menambah wawasan dalam mempelajari berbagai gangguan fisioterapi 

di lingkungan sekitar. 

4. Bagi Fisioterapis 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber referensi bagi 

fisioterapi guna mengembangkan keilmuan pada musculoskeletal maupun 

dalam meningkatkan pelayanan kesehatan. 

 

1.5 Keaslian Penelitian 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Peeyoosha Nitsure & Aarti Welling (2014) 

yang berjudul “ Effect of gross myofascial release of upper limb and neck 

on pain and function in subject with mechanical neck pain with upperlimb 

radiculapathy-A clinical trial“. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh myofascial release pada ektremitas atas dan leher dengan nyeri 

subjektif untuk mengurangi rasa sakit . Jenis penelitian ini dilakukan dengan 

pra dan pasca penilaian menggunakan Visual Analog Scale (VAS) .jumlah 

responden 15 dengan keluhan nyeri di leher dan Hasil yang diperoleh adalah 

pemberiaan myofascial release efektif dalam mengurangi nyeri dengan 

p<0,001. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Chaundary et al (2013) yang berjudul 

“Comparative study of myofascial release and cold pack in upper trapezius 

spasm“. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan efektifitas 

teknik myofascial release dan cold pack dalam menguangi rasa sakit atau 
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nyeri. Jenis penelitian ini adalah Comparative Cross sectional study 

dilakukan dengan cara menjadikan 3 kelompok secara acak. jumlah 

responden 45 dengan keluhan nyeri dan kejang pada otot trapezius dan Hasil 

yang diperoleh adalah pemberiaan myofascial release menunjukkan 

peningkatan signifikan diantara kelompok lain dalam pengurangan rasa 

sakit. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Jung-Ho Leeet al (2012) yang berjudul “The 

effect of stabilization exercises combined with taping therapy on pain and 

function of patients with myofascial pain syndrome“. Penelitian ini 

bertujuan untuk membandingkan efek terapi latihan dengan taping untuk 

memberikan terapi yang lebih efektif dalam mengurangi nyeri pada pasien 

myofascial syndrome. Jenis penelitian ini dilakukan dengan membagi 

responden menjadi 2 kelompok. jumlah responden 32 dengan keluhan nyeri 

myofascialpada otot trapezius dan Hasil yang diperoleh adalah pemberiaan 

taping dan latihan mobilisasi sangat efektif dalam pengurangan nyeri. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Tomasz Halski et al (2015) yang berjudul 

“short term affect of kinesiotaping and cross taping application in the 

treatment of latent upper trapezius trigger points : A prospective, single 

blind, randomized, sham controlled trial“. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pemberian macam metode kinesiotaping dalam mengurangi rasa 

sakit atau nyeri. Jenis penelitian ini dilakukan dengan sampling acak dengan 

inklusi 18-26 tahun dan dibagi menjadi 3 kelompok responden, analisa 

statistic menggunakan ANOVA dari friedman dan wilcoxon. jumlah 

responden 105 relawan dari penduduk opole medical shcool dan Hasil yang 

diperoleh adalah pemakaian 3 metode taping dapat mengurangi nyeri VAS. 
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5. Penelitian yang dilakukan oleh Rinatryani (2015) yang berjudul “Perbedaan 

contract relax  stretching dan  myofascial release technique pada nyeri 

trigger point syndrome otot upper trapezius”. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui perbedaan contract relax stretching dan myofasial release 

technique pada nyeri trigger point syndrome otot upper trapezius. Penelitian 

ini menggunakan metode quasi experimental design, dengan pendekatan pre 

test and post test two group design. pengujian nilai nyeri dilakukan dengan 

VAS. Hasil penelitian dianalisa dengan menggunakan uji wilcoxon dan uji 

mann whitney. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan Puskesmas 

Panjalu Kecamatan Panjalu Ciamis, jumalah responden sebanyak 10 orang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


