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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Anatomi Upper Trapezius 

Otot upper trapezius adalah salah satu jenis otot rangka berperan 

sebagai penyusun struktur leher, bahu, dan punggung manusia. Otot trapezius 

terdapat di bagian leher, tepatnya di postero lateral occiput, memanjang ke 

arah lateral melewati scapula, dan overlapping pada bagian superior dari otot 

latissimus dorsi pada tulang belakang. Otot ini dipersarafi oleh akar saraf C5-

T1. Menurut arah serabutnya, otot trapezius dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: 

upper fiber, middle fiber, dan lower fiber. Otot upper trapezius, memiliki 

origo pada protuberentia occipital eksternal dan bagian medial dari 

ligamentum nuchae. Sedangkan insertionya terletak pada batas posterior dari 

1/3 bagian luar dari clavicula. 

Upper trapezius merupakan  otot tipe 1 (tonik) atau red muscle karena 

berwarna gelap dari otot lainnya, yang banyak mengandung hemoglobin dan 

mitokondria. Otot tonik berfungsi untuk mempertahankan sikap, kelainan tipe 

otot ini cenderung tegang dan memendek. (Chaitow, 2008). 

 

Gambar 2.1 Otot trapezius 

Sumber: Kendal, et al. 2005 
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Fungsi dari otot upper trapezius adalah Gerakan elevasi scapula, dan 

rotasi ke atas dari scapula. Pada saat otot upper trapezius  ini melakukan 

kontraksi konsentrik bersama dengan otot levator scapula akan  

menghasilkan gerak elevasi tulang scapula. Apabila otot upper trapezius 

berkontraksi secara unilateral maka akan menghasilkan gerakan lateral fleksi 

dari kepala, sedangkan bila dilakukan bilateral maka akan menghasilkan 

gerakan ekstensi kepala (Vizniak, 2010).  

 
Gambar 2.2 Otot trapezius atas 

Sumber: Lippert, 2011 

 

 

B. Fascia 

Kata fascia diambil dari bahasa latin yang berarti “pita” atau 

“perban”, fascia merupakan jaringan paling luas yang terdapat didalam tubuh. 

Fascia terdapat diseluruh tubuh dan merupakan infrastruktur tubuh, fascia 

tidak hanya memberikan bentuk pada tubuh luar maupun di dalam, tetapi 

merupakan perantara dari semua sistem yang ada pada tubuh, seperti pada 

sistem limfatik, sistem sirkulasi, dan sistem saraf. (Cael, 2010). 
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Fascia merupakan membran tipis yang bebas (superficial facia) atau 

jaringan konektif yang tebal (deep fascia) dan menutupi struktur tubuh, 

melindunginya serta mengikatnya dalam kesatuan struktural. Terdapat 

perbedaan struktur fascia yang mengelilingi tulang, otot, dan sendi. Fascia 

juga menyebar pada kulit, lapisan dari otot, ruang tubuh, dan cavities (Cael, 

2010). Fascia memiliki tiga lapisan, yaitu: superficial fascia, deep fascia, 

dansubserous fascia. Superficial fascia terletak langsung di bawah lapisan 

dermis dari kulit. Dermis terhubung dengan lapisan subcutaneous oleh 

serabut yang memanjang kedalam fascia superfisialis. Kemudian, fascia 

superficial akan melekat pada jaringan dibawahnya dan beberapa organ 

tubuh. Pada fascia superficialis, terdapat tempat penyimpanan lemak dan air, 

dan membentuk jalan 22 terusan untuk saraf dan pembuluh darah. Fascia 

yang terdapat di sini terbuat dariloose conective tissue (Cael, 2010). 

Deep fascia dibentuk dari lapisan rumit yang mengelilingi otot dan 

struktur internal. Lapisan ini berfungsi untuk membantu pergerakan otot, 

menyediakan jalan terusan untuk saraf dan pembuluh darah, menyediakan 

tempat tambahan untuk otot, dan sebagai lapisan bantalan otot. Lapisan deep 

fascia terbuat dari dense connective tissue. Lapisan ketiga yaitu subserous 

fascia. Lapisan ini memisahkan deep fascia dari membran yang membatasi 

thoracic dan abdominal cavities pada tubuh. Loose conective tissue pada 

lapisan ini memberikan fleksibilitas dan pergerakan pada organ-organ 

internal. Sama seperti deep fascia, subserous fascia terbuat dari dense 

connective tissue (Cael, 2010). 
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Gambar 2.3Lapisan dari (A),Sueprficial fascia,(B) Deep 

fascia,(C)Subserous fascia. (Sumber: Cael, 2010) 

Fascia yang berada pada otot, berdasarkan letaknya pembagiannya, 

fascia terbagi menjadi 3 yaitu epimysium, perymisium dan endomysium. 

Epimysium adalah jaringan myofascial yang paling luas melapisi seluruh otot. 

Perimysium merupakan jaringan fascia yang membungkus satu kelompok 

serabut otot menjadi satu fasikel. Endomysium merupakan jaringan fascia 

terdalam yang bertugas untuk memisahkan antara serat-serat otot. Ketiga 

lapisan ini merupakan bagian dari struktur deep fascia yang memisahkan 

antara otot dengan otot lainnya. Pada jaringan fascia di otot (myofascial) 

terdapat suatu struktur yang disebut substansi dasar (ground substance). 

Substansi dasar ini memiliki fungsi sebagai pengalir zat nutrisi dari tempat 

makanan yang telah dipecah menuju ke jaringan yang memerlukan 28 zat 

nutrisi. Selain itu, substansi dasar ini berfungsi mengangkut zat metabolisme 

dan merubah konsistensi gelatin bebas ke gel foam (busa gel) sehingga ketika 

terkena trauma baik biokimia maupun mekanis secara terus menerus akan ada 

potensi mengeras dan kehilangan elasisitas. Akibatnya myofascial akan 

mengalami ketegangan untuk mempertahankan jarak antara serabut jaringan 

ikat dan menjaga jaringan agar tetap fleksibel (Hardjono dan Azizah, 2005). 
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C. Otot 

Otot adalah jaringan konektif dimana tugasnya untuk berkontraksi 

yang berfungsi untuk menggerakkan bagian-bagian tubuh secara sadar 

ataupun secara tidak sadar. Sekitar 40% berat badan manusia adalah otot. 

Tubuh manusia memiliki sel-sel tipis dan panjang. Otot bekerja dengan cara 

mengubah glukosa dan lemak menjadi gerakan dan energi panas, sel otot 

dapat bergerak disebabkan oleh sitoplasma mengubah bentuk. (Syaifuddin, 

2006). 

Otot merupakan jaringan yang dapat berkontraksi. Jaringan otot terdiri 

dari sel-sel yang berbentuk ramping dan panjang, setiap sel otot memiliki 

serabut otot, jika serabut otot dikumplkan menjadi satu kesatuan maka akan 

menjadi salah satu anggota tubuh yakni daging. Terdapat jaringan yang 

mengikat serat-serat otot menjadi satu sebagai pelindung serta pembungkus 

yakni jaringan fibrosa. Disisi lain jaringan ini berfungsi juga sebagai tempat 

asal (origo) dari beberapa otot dan tempat saraf untuk jaringan otot dan 

tempatnya pembuluh darah.  (Syaifuddin, 2006)  

Otot-otot yang dimiliki oleh manusia memiliki karekteristik berupa 

(Syaifuddin, 2006): 

1. Iritabilitas 

Kemampuan otot sebagai penerima dan menanggapi berbagai macam 

rangsangan. 

2. Kontraktilitas 

Ketika otot menerima rangsangan maka otot akan memendek (memilki 

kemampuan untuk memendek) 
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3. Ekstensibilitas 

Ketika otot dalam keadaan aktif ataupun dalam keadaan pasif, otot 

memiliki kemampuan untuk memanjang.  

4. Elastisitas  

Ketika otot keadaan memendek atau memanjang, otot dapat kembali 

seperti semula ketika beristirahat.  

D. Trigger Points 

Trigger points adalah gumpalan keras  atau nodul yang hipersensitif 

pada sebuah taut band. Ada dua kategori trigger points yaitu aktif dan pasif 

trigger points. Aktif trigger points berhubungan dengan keluhan nyeri 

spontan yang mungkin terjadi saat istirahat atau selama bergerak. Sedangkan 

Pasif trigger points tidak menyebabkan nyeri spontan tapi ditimbulkan oleh 

tekanan manual. Trigger points dapat berupa primer ataupun sekunder. 

Trigger points primer berkembang secara mandiri dan bukan dari hasil 

aktifitas trigger points yang lain. Trigger points sekunder bisa terjadi pada 

otot antagonis dan otot agonis sebagai akibat stres dan tegang otot (Werenski, 

2011).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Trigget point 

Sumber: Stepien, 2013 
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1. Pemeriksaan myofascial trigger point 

a. Pincer Palpation (Dommerholt, 2006) 

Pincer Palpation adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan 

cara menjepit upper trapezius denan palpasi. Upper trapezius dijepit 

atau ditekan untuk nyeri lokal (titik pemicu) serta untuk memperoleh 

respon kedutan lokal.  

 
Gambar 2.5Pincer Palpation 

Sumber: Fernandez, et al  2010 

b. Flat palpation (Dommerholt, 2006). 

Flat palpation adalah pemeriksaan yang digunakan dengan 

cara menekan otot upper trapezius dengan teknik palpasi atau 

tekanan menggunakan jempol atau jari-jari tangan. Penekanan 

dilakukan tepat pada serat otot. Ketika titik pemicu adanya taut band 

dan adanya nyeri lokal (titik poin pemicu) menandakan adanya 

MTP’s pada otot upper trapizius. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6Flat Palpation 

Sumber: Fernandez, et al  2010 
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E. Etiologimyofascial pain syndrome otot upper trapezius 

MTrPs bisa disebabkan oleh adanya kerusakan jaringan otot. 

Ketikaseseorang yang mengalami MTrPs akan mengalami nyeri pada bagian 

tertentu dan hal tersebut akan mempengaruhi kekuatan otot serta kemampuan 

lingkup gerak sendi, bahkan hal tersebut dapat mengganggu koordinasi 

gerakan penderitanya (Dommerholt, et al.  2011; jafri, 2014). Faktoryang 

menyebabkan terjadinya gangguan fungsional terhadap Myofascial Pain Otot 

Upper Trapezius adalah  

1. Jenis Kelamin (Hardjono & Azizah, 2005) 

Menyatakan bahwa perempuan lebih banyak terkena MTrPs 

dibandingkan laki-laki, hal ini terjadi karena aktifitas perempuan begitu 

komplek seperti melakukan pekerajaan rumah.  

2. Postur tubuh (Sugijanto & Bunadi, 2006)  

Postur yang buruk dapat mengakibatkan stress dan strain pada 

otot upper trapezius, misalnya fordward head posture yaitu dimana 

posisi kepala terus menerus jatuh ke depan. 

3. Posisi yang tidak ergonomis(Sugijanto & Bunadi, 2006).  

Ketika bekerja ergonomi buruk dan terjadi berulang-ulang dalam 

waktu yang lama akan menimbulkan stress mekanik yang 

berkepanjangan. Misalnya gerakan yang dilakukan pada mahasiswa 

mengerjakan tugas atau ketika membawa tas ransel harus 

berkesinambungan yang dimulai dari leher, bahu, lengan, siku dan 

tangan. Gerakan leher yang cenderung ke depan (fordward headposition) 

dan elevasi tulang scapula. Seluruh gerakan yang terjadi mulai dari leher, 
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bahu, lengan, siku, dan tangan bekerja pada porsi yang tidak sama antar 

satu dan lainnya. Dengan ergonomi kerja yang buruk secara terus 

menerus dalam waktu yang lama akan meningkatkan stres dan strain 

yang berulang pada otot uppertrapezius  

4. Trauma jaringan:   

a. Trauma Makro 

Trauma makro adalah suatu cidera fascia (otot). Ketika 

jaringan myofascial mengalami cidera maka akan terjadi proses 

inflamasi. Ketegangan serabut kolagen akan menurunkan mobilitas 

dari jaringan myofascial yang mengakibatkan tekanan dalam jaringan 

myofascial akan meningkat. Peningkatan tekanan tersebut akan 

menekan arteri, vena, dan pembuluh darah limfe yang akan 

menyebabkan ischemic sel-sel pada otot upper trapezius. 

b. Trauma Mikro 

Trauma mikro adalah cidera yang berulang-ulang (repetitive 

injury) akibat dari suatu kerja yang terus-menerus dengan beban yang 

berlebih. Beban tegangan yang berlebih yang diterima jaringan 

myofascial secara intermitten dan kronis akan menstimulasi fibroblast 

dalamfascia untuk menghasilkan lebih banyak kolangen. Kolagen 

terkumpul dengan jumlah yang banyak dalam jaringan tersebut 

sehingga akan timbul jaringan fibrous. Ketika dipalpasi jaringan 

fibrous ini akan dirasakan keras. Ikatan fibrous berjalan secara 

longitudinal sepanjang otot upper trapezius. Hal ini akan mencetuskan 

timbulnya myofascial pain syndrome. (Indrayani, 2016).  
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Meskipun Myofascial pain syndrome memiliki penyebab yang 

kompleks, penyebab awal dari myofascial pain syndrome telah 

diketahui yaitu disebabkan karena adanya Myofascial Trigger points. 

Myofascial trigger point akan menyebabkan kekakuan otot, kontraksi 

berlebihan, serta terasa sangat nyeri ketika diraba ataupun ditekan 

(Jafri, 2014).  

F. Patologi myofascial pain syndrome otot upper trapezius 

Nyeri pada otot trapezius upper pada mahasiswa fakultas teknik 

disebabkan karena adanya ketidak seimbangan antara kompresi atau 

ketegangan rileksasi sehingga terjadinya kontraksi otot secara terus-menerus 

yang menimbulkan stres mekanis pada jaringan myofascial dalam waktu 

lama. Pada kondisi ini dapat menyebabkan nociseptor tersebut terstimulasi. 

Semakin sering dan semakin kuat nociseptor terstimulasi maka akan semakin 

kuat aktifitas reflek ketegangan otot upper trapezius yang menimbulkan 

terjadinya viscous circle. Keaadan viscous circle mengakibatkan adanya 

daerah pada jaringan berupa taut band yang mengalami iskemik lokal 

sehingga menyebabkan gangguan mikrosirkulasi jaringan yang menyebabkan 

terjadinya kekurangan nutrisi dan oksigen serta menumpuknya zat-zat sisa 

metabolisme yang dapat mengakibatkan timbulnya rasa nyeri (Ervina, 2012). 
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G. Tanda dan gejala myofascial pain syndrome otot upper trapezius 

 

Gambar 2.7 Pusat trigger point (TP) pada upper trapezius 

Sumber: Travel dan Simons. 1999 

 

Menurut Farshad,et al(2012) tanda dan gejala myofascial pain 

syndrome otot upper trapeziusadalah: 

1. Ketika dipalpasi terdapat taut band pada otot dan fascia upper trapezius 

serta jaringan ikat longgar (connective tissue) 

2. Adanya titik tenderness pada suatu tempat sepanjang taut band yang 

disebut sebagai trigger point/ jump sign. 

3. Adanya nyeri lokal padataut band. 

4. Tightness pada otot yang terkena sehingga menyebabkan keterbatasan 

lingkup gerak sendi. 

5. Spasme otot akibat sekunder dari rasa nyeri yang timbul juga 

akibatiskemikpada otot. 

6. Referred pain di sepanjang punggung atas dan leher, di belakang telinga 

dan pelipis. 
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H. Nyeri 

1. Definisi 

Nyeri adalah sensasi subyektif rasa tidak nyaman yang biasanya 

berkaitan dengan kerusakan jaringan aktual atau potensial. Jika reseptor-

reseptor nyeri spesifik teraktivasi maka akan dirasakan nyeri. Nyeri 

dijelaskan berdasarkan subjektif dan obyektif berdasarkan kecepatan 

sensasi (cepat atau lambat), lama (akut atau kronis) dan lokasi nyeri 

(Corwin, 2001).  

Nyeri tidak hanya sekedar sensasi atau rasa tidak nyaman, tetapi 

sebuah bentuk sensori yang kompleks yang sangat penting untuk 

kelangsungan hidup. Nyeri merupakan mekanisme dari sistem saraf untuk 

mendeteksi atau pertanda terhadap stimulasi (kegiatan) yang dapat 

mengakibatkan kerusakan jaringan, sehingga tubuh memberikan respon 

agar hal tersebut tidak berlanjut atau tidak berulang (Patel, 2010). 

Nyeri dapat dipengaruhi oleh spasme otot, rasa nyeri ini 

disebabkan secara langsung oleh spasme otot karena terangsang reseptor 

nyeri secara langsung oleh spasme otot tersebut, karena terangsangnya 

reseptor nyeri yang bersifat mekanosensitif. Rasa nyeri ini juga bisa 

disebabkan oleh pembuluh darah yang dapat menyebkan iskemik. Spasme 

dapat  mempercapat metabolisme jaringan kemudian akan memperberat 

keadaan iskemik, pada kondisi seperti inilah yang tepat untuk melepaskan 

bahan kimiawi pemicu timbulnya rasa nyeri (Guyton dan Hall, 1997). 
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2. Jenis nyeri 

Secara umum nyeri dibagi menjadi dua jenis yaitu: 

a. Nyeri akut 

Nyeri akut merupakan nyeri yang berlangsung dari beberapa 

detik hingga kurang dari 6 bulan. Nyeri akut mengindikasi bahwa 

terjadi kerusakan atau terjadi cidera. Jika kerusakan tidak lama terjadi 

serta tidak ada penyakit sistematik, nyeri akut biasanya menurun sejalan 

dengan terjadinya penyembuhan. Nyeri akut ini umumnya terjadi  

kurang dari 6 bulan dan biasanya kurang dari 1 bulan. Salah satu nyeri 

akut yang terjadi adalah nyeri setelah dilakukan pembedahan (Meliala 

dan Suryamiharja 2007). 

b. Nyeri kronis 

Nyeri kronis merupakan nyeri konstan atau intermiten yang 

menetap sepanjang suatu periode waktu. Nyeri ini berlangsung di luar 

waktu penyembuhan yang diperkirakan dan sering tidak dapat 

dikaitakan dengan penyebab atau cidera fisik. Nyeri kronik juga sering 

didefinisikan sebagai nyeri yang berlangsung selama 6 bulan atau lebih, 

walaupun enam bulan merupakan suatu periode yang dapat berubah 

untuk membedakan nyeri akut dan nyeri kronis (Potter dan Perry, 2005) 

3. Lokasi Nyeri 

a. Nyeri kulit 

Nyeri yang dirasakan di kulit (pada jaringan Subkutis) nyeri ini 

memiliki lokalisasi yang jelas di suatu dermatom (daerah kulit yang 
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dipersarafi oleh segmen korda spinalis tertentu) dan disalurkan secara 

cepat. Contoh nyeri ini ketika tertusuk jarum. 

b. Nyeri Somatik Dalam   

Nyeri somatik dalam merupakan nyeri yang berasal dari tulang, 

sendi, tendon, otot rangka, pembuluh darah dan tekanan saraf dalam. 

Nyeri somatik dalam adalah nyeri yang lambat, yang dapat menyebar 

sepanjang rute persarafan. Contoh dari nyeri ini adalah nyeri kepala. 

c. Nyeri viseral  

Nyeri yang dirasakan pada daerah rongga abdomen atau toraks, 

biasanya nyeri viseral ini parah dan kemungkinan terlokalisasi jelas di 

suatu titik tertentu, akan tetapi dirujuk juga ke daerah-daerah tubuh 

lainnya (Referred Pain). Lokalisasi di dermatom embrionik dan 

disebabkan oleh rangsangan sejumlah reseptor nyeri. (Corwin, 2001). 

4. Klasifikasi Nyeri 

a. Nyeri neuromuskuluskeletal non-neurogenik 

Nyeri yang dirasakan pada anggota gerak dapat dinamakan nyeri 

neuromuskuloskeletal. Biasanya nyeri ini timbul akibat proses patologik 

di jaringan yang disertai dengan serabut nyeri. Di dalamnya terdapat 

proses patologik, seperti peradangan bakterial, imunologik, non-infeksi, 

atau perdarahan dan adanya proses keganasan. Jika proses tidak dapat 

dilihat maka dapat diungkapkan adanya nyeri tekan, nyeri tekan dapat 

terjadi ketika dilakukan  penekanan pada daerah sakit. (Ngoerah, 1991) 
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b. Nyeri musculoskeletal neurogenik 

Nyeri ini akibat iritasi langsung terhadap serabut sensorik 

perifer. Nyeri ini dikenal sebagai nyeri neurogenik, yang memiliki dua 

ciri khas yaitu nyeri menjalar sepanjang kawasan distal saraf yang 

besangkutan dan penjalaran nyeri tersebut berpangkal pada bagian saraf 

yang mengalami iritasi. (Ngoerah, 1991). 

c. Nyeri radikular Radiks posterior dan anterior  

Jenis nyeri ini bergabung menjadi satu berkas di foramen 

intervertebral. Berkas itu dinamakan saraf spinal. Baik iritasi pada 

serabut-serabut sensorik di bagian posterior maupun di bagian saraf 

spinal itu membangkitkan nyeri radikular. Segala sesuatu yang dapat 

merangsang serabut sensorik di tingkat radiks dan foramen 

intervertebral dapat menimbulkan nyeri radikular, yaitu nyeri yang 

terasa pada pangkal tingkat tulang belakang dan menjalar di sepanjang 

kawasan dermatomal radiks posterior yang bersangkutan (Lubis, 2003).  

d. Nyeri myofascial  

Nyeri myofasial adalah kumpulan dari gangguan sensorik, 

motorik, dan auto symptomps yang mengakibatkan nyeri lokal maupun 

nyeri menjalar, penurunan range of motion (ROM) dan kelemahan otot. 

Dampak dari MPS scukup parah, gangguan yang diderita tidak hanya 

sekedar penurunan kemampuan fungsional bahkan bisa sampai 

kehilangan kemampuan fungsional, bisa juga merusak suasana hati 

(mood) yang akan mengakibatkan penurunan kualitas hidup (Jafri, 

2014). 
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I. Transcutaneous Electrical  Nerve Stimulation (TENS) 

Transcutaneus electrical nerve stimulation (TENS) adalah suatu cara 

penggunaan energi listrik untuk merangsang sistem saraf melalui permukaan 

kulit dan terbukti efektif untuk merangsang berbagai tipe nyeri. (Garisson, 

1995). TENS adalah suatu cara penggunaan energi listrik untuk merangsang 

sistem saraf melalui permukaan kulit. Dalam hubungannya dengan modulasi 

nyeri (Parjoto, 2000). 

 
Gambar 2.8 Transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) 

Sumber: Nair dan Peate, 2015 

1. Mekanisme penurunan nyeri dengan TENS 

TENS bekerja dengan menstimulasi serabut tipe α β yang bisa 

mengurangi nyeri (Corwin 2009).  Mekanisme kerja dari TENS melalui 

“penutupan gerbang” transmisi nyeri dari serabut saraf kecil dengan 

menstimulasi serabut saraf besar, setelah itu serabut saraf besar ini akan 

menutup jalur pesan nyeri ke otak serta dapat meningkatkan aliran darah 

menuju area nyeri dan TENS ini juga dapat menstimulasi produksi anti 

nyeri alamiah tubuh yakni endorfin (James et al. 2008). 
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Penempatan elektroda negatif atau katoda pada trigger point upper 

trapezius dan elektoda positif atau anoda pada insersionya yaitu acromion 

process (Jerald, 2006) (Ardic, 2002). Pemberian TENS selama 20 menit 

dengan frefekuensi 50 Hz dan intensitas sesuai batas kemampuan 

responden (Jerald, 2006). 

TENS konvensional menghasilkan efek analgesia terutama melalui 

akan menginhibisi neuron nosiseptifdi kornu posterior medulla spinalis, 

hal ini mengacu pada teori gerbang control. TENS yang bersifat nosiseptif 

yang akan memacu algogenic chemical pain (histamine, prostaglandin, 

bradikinin) yang berperan meneruskan stimulus nosiseptif dengan 

merangsang reseptor enkepalin. Rangsangan pada reseptor enkepalin 

merupakan stimulus prodromik yang akan diikuti pembebasan endorphin 

sehingga nyeri berkurang. Pada sisi lain aktivasi dari algogenic chemical 

pain akan memacu substan P yang membuat vasodilatasi pembuluh darah. 

(Haryatno & Kuntono, 2016).  

2. Indikasi TENS 

Keuntungan dalam menggunakan TENS adalah bahwa 

menghilangkan rasa sakit atau nyeri tidak seperti obat,  hal ini karena 

transcutaneous (TENS) tidak menimbulkan atau membuat ketagihan, tidak 

menyebabkan mual atau ngantuk, dan dapat dilakukan kapan saja sesuai 

kebutuhan (Josimari et al. 2008). 
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Indikasi TENS (Menurut Klein and DP, 1987): 

a. Nyeri akut 

Untuk pengobatan pada nyeri akut efektif menggunakan jenis 

TENS konvensional, juga efektif untuk pengobatan nyeri tulang 

belakang akut, berbagai strain, dan sprain tulang belakang. 

b. Nyeri kronis 

Banyak kondisi nyeri kronik yang telah berhasil diterapi dengan 

menggunakan TENS seperti nyeri punggung bawah, rematoid arthritis, 

penyakit sendi degeneratif, sedera saraf perifer, neuropati perifer, 

migrain, nyeri “phantom limb”. 

3. Kontra indikasi TENS 

Beberapa kontraindikasi terhadap penggunaan TENS: 

Fraktur baru(untuk menghindari gerakan yang tidak diinginkan), 

perdarahan aktif, phlebitis, pasien dengan kerusakan sistem pacemaker 

jantung (Ganong, 2003). 

 
Gambar 2.9Penempatan pad TENS 

Sumber: Thusharika, et al. 2013 
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J. Kinesio Tapping 

Kinesio taping adalah metode rehabilitasi untuk menstabilkan otot dan 

sendi yang terluka serta melancarkan peredaran darah dan aliran limfe 

sehingga dapat mengurangi nyeri pada proses penyembuhan tanpa membatasi 

gerakan tubuh. Metode Kinesio Taping menunjukan kemanjuranya melalui 

aktivasi saraf dan sistem sirkulasi darah.  Metode ini pada dasarnya berasal 

dari ilmu kinesiologi, mengakui pentingnya tubuh dan gerakan otot dalam 

rehabilitasi dan kehidupan sehari-hari, darisanalah nama "kinesio" digunakan 

(Kase, 2005).  Kinesio tapping  merupakan salah satu perekat yang digunakan 

oleh fisioterapis, sport medicine, dokter & personal trainer untuk membantu 

pemulihan dan menopang otot yang sedang mengalami cedera (Abdurrasyid, 

2013). Kualitas elastisitas dari kinesio taping efektif untuk 3-5 hari sebelum 

polimer elastisnya berkurang (Kase, 2013). 

1. Jenis pemasangan kinesio tapping 

Menunurut Brian john ( 2015) pemasangan kinesio taping ada 4 macam 

yakni: 

a. Strip “I” 

 
Gambar 2.10 Bentuk pemasangan KT strip “I” 

Sumber: Brian john ( 2015) 

b. Strip “Y” 

 



31 
 

Gambar 2.11 Bentuk pemasangan KT strip “Y” 

Sumber: Brian john ( 2015) 

c. Strip “X” 

 
Gambar 2.12 Bentuk pemasangan KT strip “X” 

Sumber: Brian john ( 2015) 

 

d. Strip “FAN” 

 
Gambar 2.13 Bentuk pemasangan KT strip “FAN” 

Sumber: Brian john ( 2015) 

 

Pemasangan dengan berbeda bentuk tersebut digunakan dengan 

tujuan yang berbeda-beda (Sheryl, 2010). Pemasangan dengan bentuk strip 

“FAN” mengurangi edema dan inflamasi, sedangkan untuk pemasangan 

kinesio taping dengan bentuk “Y, X, I” untuk membantu otot dalam 

membantu kerjanya, serta mengurangi cedera akibat overuse (sesuai 

dengan bentuk otot yang akan diaplikasikan), strip “I” juga untuk 

membatasi gerak dari sendi  (Sheryl, 2010). 

2. Klasifikasi pemakaian taping(Barbara, et al.2014). 

Dalam mengklasifikasi pemakaian atau pemasangan kinesio taping 

perlu diperhatikan starting point dan teganggan dalam tarikan 

a. Sekitar 0-15% regangan sangat sedikit, untuk menangani edema dan 

lymphedema.  
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b. Berkisar 15-25% regangan sedikit, untuk pola kinesio taping insertio ke 

origo (mengistirahatkan otot yang overuse, otot yang rusak, serta untuk 

edema sekunder dan spasme otot).  

c. Sebesar 50% regangan sedang, origo ke insertio (untuk membantu otot 

yang lemah atau kondisi yang kronis, memberikan stimulasi, dan untuk 

mendukung kontraksi otot selama penggunaannya). 

d. Sebesar 75% regangan tinggi, untuk membantu menstabilisasi dan 

mendukung kerja otot.  

e. 100% regangan sangat tinggi, untuk membantu menstabilisasi dan 

mendukung kerja otot.  

Regangan dengan persentasi kecil lebih baik dari pada terlalu 

tegang untuk menentukan toleransi. 

 
Gambar 2.14 Penggunaan kinesio taping pada upper trapezius 

Sumber (Thuy dan Clint. 2017) 

 

3. Pengaruh Fisiologi Taping 

Fungsi otot tidak hanya untuk gerakan tubuh, tetapi juga 

mengontrol peredaran vena dan aliran getah bening. Oleh karena itu, 

kegagalan otot untuk berfungsi dengan baik menyebabkan berbagai 

macam penyakit kesehatan. Otot secara terus-menerus memanjang dan 
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kontraksi dalam kisaran normal, namun ketika otot memanjang berlebihan 

dan berkontraksi secara berlebih, seperti saat mengangkat jumlah berat 

yang berlebihan, otot tidak dapat pulih dan menjadi meradang. (Kase, 

2005). 

Ketika otot meradang, bengkak atau kaku karena kelelahan, ruang 

antara kulit dan otot akan tertekan, sehingga terjadi penyempitan pada 

aliran kelenjar limpatik. Tekanan juga berpengaruh pada reseptor nyeri di 

bawah kulit kemudian memberi sinyal ketidak nyamanan ke otak sehingga 

mengalami rasa sakit atau nyeri. Kinesio taping berpengaruh pada sistem 

limfatik, jika terjadi inflammasi sistem limfatik pada superficial dan deep 

limfatic vessels akan penuh. Kinesio taping membantu aliran limfatik 

dibawahnya sehingga terjadi penurunan tingkat inflammasi (Kase, 

2005).Pemberian kinesio taping setelah 24 jam akan memfasilitasi motor 

unit untuk dapat melakukan kontraksi dan setelah 72 jam tonus otot 

menurun, sehingga untuk mengurangi dari tonus otot yang berlebih 

disarankan pemasangan cukup sampai dengan tiga hari (Kase, et al. 2003) 

Kinesio tapping dipasang pada insertion ke origo yaitu pada daerah 

epidermis kulit, dilapisan ini terdapat mekanoreseptor yang akan 

terstimulasi oleh efek pressure dan distraction yang dihasilkan oleh 

kinesio tapping (kase, 2003). Pada mekanoreseptor terdapat berbagai 

macam reseptor, salah satunya adalah rufini atau reseptor panas. Stimulasi 

pada rufini akan mengakibatkan efek panas, hal ini memicu terjadinya 

vasodilatasi pembuluh darah dan pembuluh vena lancar sehingga 

metabolisme akan lancer, apabila metabolisme lancar maka tidak ada 
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sampah metabolisme atau asam laktat. Stimulasi substansia “p” tidak akan 

terjadi dengan tidak adanya sampah metabolisme (asam laktat), sehingga 

tidak adanya persepsi nyeri (Piller, 2005). 

 

Gambar 2.15 Mekanisme pengaplikasian KT  

Sumber (Wu Wei-ting et al.  2015) 

 

4. Indikasi dan kontraindikasi Kinesio taping 

Keuntungan dari kinesio taping bahwa daerah convolution dapat 

meningkatkan sirkulasi darah dan cairan limfa karena efek lifting, yang 

menciptakan ruang diantara kulit dan otot (Kase, 2005).  Kinesio taping 

dapat merangsang atau memfasilitasi beberapa proses fisiologi tubuh 

manusia, seperti melancarkan aktivitas sistem limfatik, serta mekanisme 

analgesicendogen dan dapat meningkatkan mikrosirkulasi (Hendrick, 

2010). Kinesio taping ini juga dapat meningkatkan aktivitas propiosepsi 

melalui kulit untuk menormalisasikan tonus otot, mengurangi nyeri, dapat 

mengkoreksi ketidaksesuaian posisi jaringan, dapat menstimulus atau 

merangsang mekanoreseptor pada  kulit  (Prentice,  2011) . 

Indikasi dan Kontra Indikasi 

a. Indikasi Kinesio Taping 

1) Mengurangi atau menghilangkan nyeri  

2) Mempercepat pemulihan otot karena overuse 
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3) Mengurangi radang, bengkak, serta memar

4) Pencegah  kram dan spasme otot

5) Sebagai pendukung anggota tubuh yang lemah

6) Peningkatan kekuatan serta tonus otot ketika lemah atau cidera

pada otot.

b. Kontra Indikasi Taping

1) Deep Vein Trhombosis (DVT)

2) Masalah pada ginjal

3) Luka bakar

4) Kanker

5) Gagal jantung kognitif


	BAB II
	TINJAUAN PUSTAKA
	A. Anatomi Upper Trapezius
	Otot upper trapezius adalah salah satu jenis otot rangka berperan sebagai penyusun struktur leher, bahu, dan punggung manusia. Otot trapezius terdapat di bagian leher, tepatnya di postero lateral occiput, memanjang ke arah lateral melewati scapula, da...
	Upper trapezius merupakan  otot tipe 1 (tonik) atau red muscle karena berwarna gelap dari otot lainnya, yang banyak mengandung hemoglobin dan mitokondria. Otot tonik berfungsi untuk mempertahankan sikap, kelainan tipe otot ini cenderung tegang dan mem...
	B. Fascia
	Kata fascia diambil dari bahasa latin yang berarti “pita” atau “perban”, fascia merupakan jaringan paling luas yang terdapat didalam tubuh. Fascia terdapat diseluruh tubuh dan merupakan infrastruktur tubuh, fascia tidak hanya memberikan bentuk pada tu...
	Fascia merupakan membran tipis yang bebas (superficial facia) atau jaringan konektif yang tebal (deep fascia) dan menutupi struktur tubuh, melindunginya serta mengikatnya dalam kesatuan struktural. Terdapat perbedaan struktur fascia yang mengelilingi ...
	Deep fascia dibentuk dari lapisan rumit yang mengelilingi otot dan struktur internal. Lapisan ini berfungsi untuk membantu pergerakan otot, menyediakan jalan terusan untuk saraf dan pembuluh darah, menyediakan tempat tambahan untuk otot, dan sebagai l...
	Gambar 2.3Lapisan dari (A),Sueprficial fascia,(B) Deep
	fascia,(C)Subserous fascia. (Sumber: Cael, 2010)
	Fascia yang berada pada otot, berdasarkan letaknya pembagiannya, fascia terbagi menjadi 3 yaitu epimysium, perymisium dan endomysium. Epimysium adalah jaringan myofascial yang paling luas melapisi seluruh otot. Perimysium merupakan jaringan fascia yan...

	C. Otot
	D. Trigger Points
	1. Pemeriksaan myofascial trigger point

	E. Etiologimyofascial pain syndrome otot upper trapezius
	F. Patologi myofascial pain syndrome otot upper trapezius
	Nyeri pada otot trapezius upper pada mahasiswa fakultas teknik disebabkan karena adanya ketidak seimbangan antara kompresi atau ketegangan rileksasi sehingga terjadinya kontraksi otot secara terus-menerus yang menimbulkan stres mekanis pada jaringan m...
	G. Tanda dan gejala myofascial pain syndrome otot upper trapezius
	Menurut Farshad,et al(2012) tanda dan gejala myofascial pain syndrome otot upper trapeziusadalah:
	1. Ketika dipalpasi terdapat taut band pada otot dan fascia upper trapezius serta jaringan ikat longgar (connective tissue)
	2. Adanya titik tenderness pada suatu tempat sepanjang taut band yang disebut sebagai trigger point/ jump sign.
	3. Adanya nyeri lokal padataut band.
	4. Tightness pada otot yang terkena sehingga menyebabkan keterbatasan lingkup gerak sendi.
	5. Spasme otot akibat sekunder dari rasa nyeri yang timbul juga akibatiskemikpada otot.
	6. Referred pain di sepanjang punggung atas dan leher, di belakang telinga dan pelipis.
	H. Nyeri
	1. Definisi
	2. Jenis nyeri
	Secara umum nyeri dibagi menjadi dua jenis yaitu:
	a. Nyeri akut
	Nyeri akut merupakan nyeri yang berlangsung dari beberapa detik hingga kurang dari 6 bulan. Nyeri akut mengindikasi bahwa terjadi kerusakan atau terjadi cidera. Jika kerusakan tidak lama terjadi serta tidak ada penyakit sistematik, nyeri akut biasanya...
	b. Nyeri kronis
	Nyeri kronis merupakan nyeri konstan atau intermiten yang menetap sepanjang suatu periode waktu. Nyeri ini berlangsung di luar waktu penyembuhan yang diperkirakan dan sering tidak dapat dikaitakan dengan penyebab atau cidera fisik. Nyeri kronik juga s...
	3. Lokasi Nyeri
	a. Nyeri kulit
	4. Klasifikasi Nyeri

	I. Transcutaneous Electrical  Nerve Stimulation (TENS)
	1. Mekanisme penurunan nyeri dengan TENS
	TENS bekerja dengan menstimulasi serabut tipe α β yang bisa mengurangi nyeri (Corwin 2009).  Mekanisme kerja dari TENS melalui “penutupan gerbang” transmisi nyeri dari serabut saraf kecil dengan menstimulasi serabut saraf besar, setelah itu serabut sa...
	Penempatan elektroda negatif atau katoda pada trigger point upper trapezius dan elektoda positif atau anoda pada insersionya yaitu acromion process (Jerald, 2006) (Ardic, 2002). Pemberian TENS selama 20 menit dengan frefekuensi 50 Hz dan intensitas se...
	TENS konvensional menghasilkan efek analgesia terutama melalui akan menginhibisi neuron nosiseptifdi kornu posterior medulla spinalis, hal ini mengacu pada teori gerbang control. TENS yang bersifat nosiseptif yang akan memacu algogenic chemical pain (...
	2. Indikasi TENS
	Keuntungan dalam menggunakan TENS adalah bahwa menghilangkan rasa sakit atau nyeri tidak seperti obat,  hal ini karena transcutaneous (TENS) tidak menimbulkan atau membuat ketagihan, tidak menyebabkan mual atau ngantuk, dan dapat dilakukan kapan saja ...
	Indikasi TENS (Menurut Klein and DP, 1987):
	a. Nyeri akut
	Untuk pengobatan pada nyeri akut efektif menggunakan jenis TENS konvensional, juga efektif untuk pengobatan nyeri tulang belakang akut, berbagai strain, dan sprain tulang belakang.
	b. Nyeri kronis
	Banyak kondisi nyeri kronik yang telah berhasil diterapi dengan menggunakan TENS seperti nyeri punggung bawah, rematoid arthritis, penyakit sendi degeneratif, sedera saraf perifer, neuropati perifer, migrain, nyeri “phantom limb”.
	3. Kontra indikasi TENS
	Beberapa kontraindikasi terhadap penggunaan TENS:
	Fraktur baru(untuk menghindari gerakan yang tidak diinginkan), perdarahan aktif, phlebitis, pasien dengan kerusakan sistem pacemaker jantung (Ganong, 2003).
	Gambar 2.9Penempatan pad TENS
	Sumber: Thusharika, et al. 2013

	J. Kinesio Tapping
	1. Jenis pemasangan kinesio tapping
	Menunurut Brian john ( 2015) pemasangan kinesio taping ada 4 macam yakni:
	a. Strip “I”
	Gambar 2.10 Bentuk pemasangan KT strip “I”
	Sumber: Brian john ( 2015)
	b. Strip “Y”
	Gambar 2.11 Bentuk pemasangan KT strip “Y”
	Sumber: Brian john ( 2015) (1)
	c. Strip “X”
	Gambar 2.12 Bentuk pemasangan KT strip “X”
	Sumber: Brian john ( 2015) (2)
	d. Strip “FAN”
	Gambar 2.13 Bentuk pemasangan KT strip “FAN”
	Sumber: Brian john ( 2015) (3)
	Pemasangan dengan berbeda bentuk tersebut digunakan dengan tujuan yang berbeda-beda (Sheryl, 2010). Pemasangan dengan bentuk strip “FAN” mengurangi edema dan inflamasi, sedangkan untuk pemasangan kinesio taping dengan bentuk “Y, X, I” untuk membantu o...
	2. Klasifikasi pemakaian taping(Barbara, et al.2014).
	3. Pengaruh Fisiologi Taping
	Fungsi otot tidak hanya untuk gerakan tubuh, tetapi juga mengontrol peredaran vena dan aliran getah bening. Oleh karena itu, kegagalan otot untuk berfungsi dengan baik menyebabkan berbagai macam penyakit kesehatan. Otot secara terus-menerus memanjang ...
	Ketika otot meradang, bengkak atau kaku karena kelelahan, ruang antara kulit dan otot akan tertekan, sehingga terjadi penyempitan pada aliran kelenjar limpatik. Tekanan juga berpengaruh pada reseptor nyeri di bawah kulit kemudian memberi sinyal ketida...
	Kinesio tapping dipasang pada insertion ke origo yaitu pada daerah epidermis kulit, dilapisan ini terdapat mekanoreseptor yang akan terstimulasi oleh efek pressure dan distraction yang dihasilkan oleh kinesio tapping (kase, 2003). Pada mekanoreseptor ...
	4. Indikasi dan kontraindikasi Kinesio taping
	Indikasi dan Kontra Indikasi



