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BAB  I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Melakukan aktivitas fisik dengan membiarkan tubuh bergerak secara 

aktif dapat memberikan dampak yang positif bagi diri sendiri seperti tubuh 

yang sehat serta dapat menghindari berbagai macam penyakit kronis. Akan 

tetapi tidak selamanya aktivitas fisik mampu memberikan dampak yang positif 

bagi kesehatan. Dengan adanya perkembangan teknologi seperti komputer, 

laptop, internet, gadget dapat memnyebabkan manusia cenderung untuk 

melakukan aktivitas fisik yang pasif.  Perkembangan teknologi tersebut dapat 

dinikmati oleh berbagai kalangan seperti mahasiswa. Mahasiswa yang masih 

aktif dalam proses belajar mengajar dan sering menggunakan laptop ataupun 

komputer sebagai media belajar dan menggunakan internet dapat mengalami 

kasus myofascial upper trapezius syndrome(Priantara, et al. 2014) 

Myofascial Pain Syndrome (MPS) adalah gangguan nyeri 

muskuloskeletal yang terjadi akibat adanya  Myofascial Trigger Point (MTrP). 

Gangguan ini dapat menyebabkan nyeri lokal atau reffered pain, tightness, 

stiffness, spasme, keterbatasan gerak respon cepat lokal dari otot tersebut. 

Nyeri pada MPS dapat menjalar pada regio tertentu dan bersifat lokal. Nyeri 

pada otot upper trapezius atau pada daerah cervical timbul karena kerja otot 

yang berlebihan, aktifitas sehari-hari yang terus-menerus dan sering 

menggunakan kerja otot upper trapezius, sehingga otot tersebut menjadi 

tegang, tightness, spasme dan stiffness. Otot yang tegang terus-menerus akan 

membuat mikrosirkulasi berkurang, terjadi iskemik dalam jaringan. Pada 
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serabut otot menjadi ikatan tali yang abnormal membentuk taut band dan 

mencetuskan adanya nyeri karena merangsang hipersensitivitas. (Hurtling, et 

al. 2005). Myofascial trigger point syndrome upper trapezius merupakan 

implikasi dari terdapatnya trigger point pada taut band yang disebabkan oleh 

perlengketan pada struktur myofascia. Perlengketan tersebut akan berdampak 

terjadinya iskemia lokal karena akibat sirkulasi darah, dan kebutuhan nutrisi 

berkurang serta hipoksia di area taut band yang juga disebabkan oleh 

menumpuknya sisa metabolisme yang sering disebut sebagai akumulasi asam 

laktat (Donmerholt, et al. 2006). 

Myofascial pain syndrome tidak hanya terjadi pada orang tua saja tapi 

bisa juga terjadi pada usia muda (Delgado, et al. 2009). Faktor-faktor yang 

dapat menyebabkan nyeri MTrP diantaranya aktivitas pekerjaan, kelainan 

postural, gangguan mekanik, kelainan metabolik, dan faktor psikososial. Hasil 

dari penelitian tentang nyeri muskuloskeletal yang telah dilakukan faktor yang 

paling sering menyebabkan Myofascial Pain Syndrome (MPS) yaitu gaya 

hidup yang buruk (Huang, et al. 2011). Beberapa jurnal mengungkapkan 

bahwa otot trapezius, levator scapula, dan sub ocipital adalah lokasi yang 

paling umum ditemukan Myofascial Trigger Point pada individu yang 

mengalami sakit leher. Setelah diteliti lebih mendalam hasil penelitian  

menunjukkan  bahwa otot trapezius atas adalah otot yang paling sering 

ditemukan Myofascial Trigger Point (Ravichandran, et al.  2016). 

Trigger Points merupakan titik-titik pemicu nyeri secara lokal ditandai 

dengan adanya iritasi, radang, dan bengkak. Pada saat diberikan penekanan 

akan menimbulkan nyeri yang bersifat hipersensitif mikro trauma berulang 
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pada otot akan mengakibatkan cedera pada otot dan akan menimbulkan stres 

pada otot atau serat otot yang akan menimbulkan titik pemicu yang 

menyebabkan rasa sakit. Dengan peningkatannya stres, otot-otot menjadi lelah 

dan lebih rentan terhadap aktivasi bertambahnya titik- titik pemicu nyeri 

(Gerber, 2011).  

Di Amerika Serikat pada tahun 2010 berdasarkan analisa dari The 

Global Burden of Disease nyeri leher menempati peringkat ke-4 sebagai 

penyebab utama yang bertanggung jawab untuk individu hidup dengan 

kecacatan dan peringkat ke-11 sebagai ketidakmampuan seorang individu 

mencapai sisa hidup. Kejadian nyeri leher diperkirakan dalam waktu satu tahun 

berkisar 10,4% menjadi 23,3%. Prevalensi berkisar dari 0,4% menjadi 6,8% 

(Ravichandra, et al. 2016) 

Untuk prevalensi kasus Myofascial Pain Syndrome (MPS) di indonesia 

belum ada data yang pasti, namun ada sebuah penelitian di jakarta yang 

dilakukan pada pekerja industri. Hasil dari penelitian disebutkan pada pekerja 

pria perusahaan bubuk deterjen didapatkan 223 sampel, dimana 179  orang 

(80,26%) tidak mengalami masalah occupational overuse syndrome (OOS), 

dengan perincian myofascial pain syndrome (6,72%), lateral epicondilitis 

(4,48%), carpal tunnel syndrome (3,59%), nyeri non-spesifik lengan bawah 

(3,5%), rotator cuff tendinitis (3,14%) dan medial epicondilitis (2,24%). Data 

prevalensi tersebut berdasarkan pendistribusian masing-masing penyakit  

karena adanya pekerja mengalami OOS lebih dari satu. Pada penelitian 

tersebut, MPS menjadi problem muskuloskeletal yang paling sering terjadi 

pada OOS dan didapatkan persentase sebesar 6,72% dari seluruh populasi 
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(34,1%) dari pekerja yang memiliki problem OOS. Adapun penelitian lain 

yang dilakukan pada pekerja di industri sepatu memiliki problem MPS sekitar 

4,2% (Harrianto, 2006). Dalam kasus Sindroma Myofascial Upper Trapezius 

dapat diberikan dengan modalitas fisioterapi, seperti Transcutaneous Electrical 

Nerve Stimulation (TENS) dan  Kinesio Taping (KT) dimana intensitas 

nyerinya diukur dengan menggunakan Numeric Rating Scale (NRS). 

Dalam penelitian ini yang akan dijadikan sampel penelitian adalah 

Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Malang. Karena 

mahasiswa fakultas teknik sering membawa atau menggunakan tas ransel 

dengan beban yang berat setiap harinya, menggunakan komputer dalam waktu 

lebih dari 6 jam, menggambar sketsa, serta aktivitas lain yang dapat 

menyebabkan otot berkontraksi statis dengan durasi yang cukup lama serta 

ditambah dengan adanya beban psikologi (menjadi tegang) karena harus 

berkosentrasi penuh (stres kognitif). Hal ini dapat memicu terjadinya 

Myofascial Trigger Point Syndrome (Tammy Lee, 2009). Berdasarkan hasil 

studi pendahuluan yang dilakukan peneliti terhadap Mahasiswa Fakultas 

Teknik Universitas Muhammadiyah Malang di kampus 3 dengan metode 

wawancara mendapatkan hasil bahwa 7 dari 10 mahasiswa sering mengalami 

nyeri otot pada leher atau bahu atas. Berdasarkan dari latar belakang di atas 

peneliti tertarik melakukan penelitian Perbandingan Pengaruh Transcutaneous 

Electrical Nerve Stimulation (TENS) dengan Kinesio Taping (KT) terhadap 

intensitas nyeri Myofascial Trigger Points pada Mahasiswa Fakultas Teknik 

Universitas Muhammadiyah Malang.  
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah pengaruh Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation 

(TENS) terhadap intensitas nyeri akibat Myofascial Trigger Points pada 

Mahasiswa Teknik Universitas Muhammadiyah Malang? 

2. Bagaimanakah pengaruh Kinesio Taping (KT) terhadap intensitas nyeri 

akibat Myofascial Trigger Pointspada Mahasiswa Teknik Universitas 

Muhammadiyah Malang? 

3. Bagaimanakah perbandingan pengaruh antara Transcutaneous Electrical 

Nerve Stimulation (TENS) dengan Kinesio Taping (KT) terhadap 

intensitas nyeri akibat Myofascial Trigger Pointspada Mahasiswa Teknik 

Universitas Muhammadiyah Malang? 

C. Tujuan 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui metode mana yang lebih berpengaruh antara 

Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation dengan Kinesio Taping 

terhadap intensitas nyeri akibat Myofascial Trigger Points pada 

Mahasiswa Teknik Universitas Muhammadiyah Malang.  

2. Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi perbandingan pengaruh nyeri pada penderita 

Myofascial Trigger Points sebelum dan setelah diberikan 

Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation pada mahasiswa fakultas 

teknik UMM.  
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b. Mengidentifikasi perbandingan pengaruhnyeri pada penderita 

Myofascial Trigger Points sebelum dan setelah diberikan Kinesio 

Taping pada mahasiswa fakultas teknik UMM.  

c. Menganalisa perbandingan pengaruh antara Transcutaneous Electrical 

Nerve Stimulation dengan Kinesio Taping untuk mengetahui metode 

mana yang lebih efektiv terhadap penurunan nyeri akibat Myofascial 

Trigger Points pada mahasiswa fakultas teknik UMM 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat terhadap penelitian 

Maanfaat bagi peneliti secara pribadi dengan melakukan penelitian 

ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan melakukan menejemen 

nyeri Myofascial Trigger Points Syndrome dengan menggunakan metode 

Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation dan Kinesio Taping dengan 

baik serta efisien.  

2. Manfaat terhadap masyarakat di lokasi penelitian. 

Manfaat terhadap lokasi penelitian diharapkan dengan 

dilakukannya penelitian efektivitas terapi dari fisioterapi dengan 

menggunakan metode Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation dan 

Kinesio Taping terhadap penurunan nyeri akibat Myofascial Trigger Points 

Syndrome, agar masyarakat sekitar dapat mengerti tentang Myofascial 

Trigger Points Syndrome dapat diberikan terapi Transcutaneous Electrical 

Nerve  Stimulation ataupun Kinesio Taping.  
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3. Manfaat terhadap insitusi pendidikan dan fisioterapis 

Manfaat terhadap insitusi 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 

bagi fisioterapis. 

E. Keaslian Penelitian 

1. Sharma, et al.  (2014) 

Penelitian yang dilakukan oleh Sharma, et al. (2014)  berjudul 

“Effectiveness of TENS Versus Intermiten Cervical Traction in Patients 

with Cervical Radiculopathy” memakai instrumen penelitian berupa VAS 

scale dan neck disability index (NDI).Hasil dari penelitian: Sebanyak 30 

orang responden dibagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok A 

pemberian TENS, latihan aktif dan isometrik sebanyak 15 orang, 

kelompok B pemberian Intermiten cervical traction latihan aktif dan 

isometrik seabyak 15 orang pada kasus cervical radiculopathy. Hasil yang 

didapat bahwa pada kelompok TENS jauh lebih efektif dalam menurunkan 

sakit pada leher, lengan dan meningkatkan ADL dari pada kelompok 

pembandingya yaitu kelompok Intermiten cervical traction pada kasus 

cervical radiculopathy. 

Perbedaan penelitian yang dilakukan tersebut dengan penelitian yang 

akan saya lakukan yaitu, penelitian yang dilakukan oleh Sharma, et 

al(2014) adalah penerapan TENS dan Intermiten cervical traction pada 

pasien cervical radiculopathy namun treatment tersebut dikombinasikan 
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dengan latihan aktif dan isometrik. Sedangkan penelitian yang akan saya 

lakukan yaitu dengan menerapkan TENS sebagai treatment tanpa 

dikombinasikan untuk melihat keefektifitasanya sebagai penurunan nyeri 

pada kasus myofascial pain syndrome upper trapezius.  

2. K. Saeyong, et al.  (2012) 

Penelitian yang dilakukan oleh K. Saeyong, et al(2012) berjudul  

“The Effect of Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation on Pain 

During Venous Canulation” memakai instrumen penelitian berupa VAS 

scale. Hasil dari penelitian:  Hasil dari penelitian: Sebanyak 100 pasien 

dengan keluhan venous canulation dikelompokan menjadi dua kelompok, 

yaitu kelompok placebo TENS dan kelompok active TENS. Kedua  

kelompok tersebut diberikan 80 PPS (pulsed per Second) dengan 200µsec 

selama 20 menit. Hasil penelitian tersebut didapatkan bahwa kelompok 

active TENS lebih signifikan menurunkan nyeri pada kasus venous 

canulation dibandingkan dengan kelompok placebo TENS. 

Perbedaan penelitian yang dilakukan tersebut dengan penelitian yang 

akan saya lakukan yaitu, penelitian yang dilakukan oleh K. Saeyong, et al 

(2012) pemberian TENS untuk nyeri pada Venous Canulation Sedangkan 

pada penelitian yang akan saya lakukan yaitu penerapan TENS dalam 

menurunkan nyeri pada Myofascial pain syndrome upper trapezius.     

3. A. Rajalakshmi, et al.  (2013) 

Penelitian yang dilakukan oleh A. Rajalakshmi, et al(2013) yang 

berjudul “Effect of Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation in 

Trapezitis” memakai instrumen penelitian berupa VAS scale. Variabel 
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bebas pada penelitian tersebut adalah Transcutaneous Electrical Nerve 

Stimulation (TENS). Hasil dari penelitian: Sebanyak 100 pasien dengan 

keluhan trapezities dikelompokan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok 

pertama akut ringan-sedang (mild-moderate) dan kelompok kedua akut 

berat (servere). Kedua  kelompok tersebut diberikan perawatan selama 7-

15 hari. Pada kelompok pertama diberikan TENS dengan intensitas rendah 

selama 20 menit, durasi pulse 150 ms dan frefekuensi 100 Hz dikombinasi 

dengan passive streching pada  kelompok kedua diberikan TENS dengan 

intensitas tinggi selama 20 menit dengan durasi pulse 100ms dan 

frefekuensi 50 Hz serta dikombinasi dengan passive streching.  hasil dari 

penelitian ini menunjukkan bahwa kelompok pertama lebih efektif dengan 

menggunakan itensitas yang rendah untuk menurunkan nyeri myofascial 

pain dibandingkan dengan kelompok kedua dengan menggunakan 

intensitas tinggi.  

Perbedaan penelitian yang dilakukan tersebut dengan penelitian yang 

akan saya lakukan adalah penerapan TENS pada kasus Trapezitis namun 

treatment tersebut dikombinasikan dengan passive streching. Sedangkan 

penelitian yang akan saya lakukan yaitu dengan menerapkan TENS 

sebagai treatment tanpa dikombinasikan untuk melihat keefektifitasanya 

sebagai penurunan nyeri pada kasus myofascial pain syndrome upper 

trapezius. 

4. Kaya, et al.  (2011) 

Penelitian yang dilakukan oleh Kaya, et al.  (2011) yang berjudul 

“Kinesio taping compared to physical therapy modalities for the treatment 
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of shoulder impigement syndrome”. Menggunakan  instrumen penelitian 

berupa VAS scale dan disability of arm, shoulder, and hand (DASH 

Score). Hasil penelitian ini adalah dengan total sampel sebanyak 55 orang 

dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok 1 sebanyak 30 sampel diberikan 

treatment atau perawatan kinesio taping dan home excercise program 

(HEP) selama 2 minggu, sedangkan kelompok 2 sebanyak  25 sampel 

diberikan treatment physical therapy (ultrasound, excercise, hot pack) 

selama 2 minggu, hasil penelitian ini menunjukan bahwa jangka pendek 

kinesio taping lebih efektif dibandingkan dengan physical therapy dalam 

mengurangi iritasi struktur pada jaringan lunak, meningktakan pergerakan 

pada gleno humeral dan menurunkan nyeri.  

Perbedaan penelitian yang dilakukan tersebut dengan penelitian yang 

akan saya lakukan yaitu penerapan kinesio taping pada responden shoulder 

impigement syndrome namun treatment tersebut dikombinasikan dengan 

home excercise program (HEP) Sedangkan penelitian yang akan saya 

lakukan yaitu dengan menerapkan kinesio taping tanpa dikombinasikan 

untuk melihat keefektifitasanya sebagai penurunan nyeri pada kasus 

myofascial pain syndrome upper trapezius.  

5. Castro-sanchez, et al.  (2012) 

Penelitian yang dilakukan oleh Castro-sanchez, et al.  (2012) yang 

berjudul “kinesio taping reduce disability and pain slightly in cronic non-

spesific low back pain: a rondoised trial”. Menggunakan  instrumen 

penelitian berupa VAS dan ODI score.Hasil penelitian ini adalah sebanyak 

60 responden dengan kasus cronic non-spesific low back pain dibagi 
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menjadi dua kelompok, setiap kelompok terdiri dari 30 responden. 

Kelompok pertama diberikan kinesio taping dan pada kelompok kontrol 

diberikan pengaplikasian sham taping, kedua kelompok tersebut diberikan 

treatment selama 4 minggu, pada minggu pertama 1 responden dari 

kelompok kontrol menghilang sehingga total dari kelompok kontrol 

menjadi 29, hasil yang di dapat dari penelitian ini adalah kinesio taping 

lebih efektif dalam meningkatkan ROM trunk, meningkatkan kekuatan 

otot perut, serta penurunan nyeri. 

Perbedaan penelitian yang dilakukan tersebut dengan penelitian yang 

akan saya lakukan yaitu penerapan kinesio taping pada responden cronic 

non-spesific low back pain sedangkan penelitian yang akan saya lakukan 

penerapan kinesio taping pada responden myofascial pain syndrome upper 

trapezius.  
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