
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Menurut WHO (2008, dalam Chamidah, 2010) mengungkapkan bahwa 

sehat merupakan kondisi tubuh yang baik. Tidak berada dalam kekurangan fisik, 

mental, dan sosial. Tubuh tidak dalam keadaan lemah atau sakit. Menurut UU 

Kesehatan No. 36 (2009) mengatakan bahwa suatu keadaan dimana tubuh sehat 

fisik, mental, spiritual dan sosial sehingga setiap orang dapat hidup produktif 

secara sosial dan ekonomis disebut kesehatan. 

Kesehatan seseorang dapat terganggu oleh posisi kerja yang statis dalam 

waktu yang lama, seperti penjahit. Penjahit adalah orang yang mata 

pencahariannya membuat baju dan sebagainya (KBBI, 2005). Sedangkan, usaha 

menjahit adalah suatu usaha dalam rangka mengubah bahan tekstil menjadi 

pakaian jadi yang bisa digunakan oleh konsumen (Aryani, 2013). Apabila posisi 

menjahit berlangsung lama akan menyebabkan perasaan tidak 

enak/sakit/nyeri/cêngêng pada bagian bahu. 

Nyeri merupakan proses yang normal, Toxonomy Commite of the 

International Association for the Study of Pain (IASP) mendefinisikan nyeri 

sebagai suatu  pengalaman sensoris dan emosi tidak menyenangkan yang 

berkaitan dengan kerusakan jaringan baik aktual maupun potensial. 

Produktivitas menurun, kualitas hidup menurun seperti gangguan aktivitas 

harian dan menurunnya keterlibatan dalam berbagai kegiatan sosial (Hudaya, 

2009 dalam Prayoga, 2014). Menurut Cerezo, et al. (2016, dalam Kinteki, 2018) 

mengatakan bahwa nyeri leher dikarenakan adanya titik nyeri pada otot upper 

trapezius, multifidus, levator scapulae, dan splenius. Namun, 79% diantaranya
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dikarenakan otot upper trapezius. Titik nyeri tersebut menjadi tanda adanya 

kondisi myofascial pain syndrome (Makmuriyah, et al. 2013 dalam Kinteki, 

2018). 

Prevalensi nyeri myofascial syndrome sangat bervariasi. Pada klinik 

ortopedik terdapat 21% hingga 30% pada praktik umum, dan 55-95% di pusat 

manajemen nyeri tertentu (Stein & Simons, 2002 dalam Lugo, et al. 2016). 

Menurut Fleckenstein, et al. (2010) berpendapat bahwa nyeri myofascial 

syndrome mempengaruhi hingga 85% dari populasi umum. Nyeri 

muskuloskeletal di daerah leher memiliki prevalensi 60-76%  pada pekerja 

selama 1 tahun dan wanita lebih tinggi daripada pria (Ariens, 2001 dalam 

Pratama, 2013). Menurut (Delgado, et al. 2009 dalam Kharismawan, et al. 2015) 

menunjukkan usia 27-50 tahun adalah usia yang sering terkena nyeri myofascial 

syndrome. 

Resiko nyeri myofascial syndrome otot upper trapezius pada penjahit 

berpeluang sering terjadi dikarenakan penjahit duduk terlalu lama dengan posisi 

statis dan forward head position. Menurut Pratama (2013) mengatakan bahwa 

forward head position yakni ketika beraktifitas posisi kepala lebih maju ke 

depan dalam posisi duduk atau berdiri sehingga menyebabkan leher secara 

maksimal bekerja statis terus menerus. 

Penyebab nyeri myofascial syndrome antara lain karena pada otot 

terdapat trigger point. Dampak yang dihasilkan yaitu nyeri lokal maupun 

menjalar, tightness, spasme, stiffness, dan keterbatasan gerak (Makmuriyah, et 

al. 2013 dalam Kharismawan, et al. 2015). 

Dari segi fisioterapi dapat diberikan modalitas terapi latihan berupa post 

isometric relaxation dan myofascial release. Modalitas ini terbukti efektif 
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berdasarkan jurnal Gupta, et al. (2008) bahwa post isometric relaxation 

biasanya digunakan untuk pasien dengan nyeri leher. Teknik post isometric 

relaxation adalah salah satu tipe MET (muscle energy techniques) yang 

memanfaatkan teknik contract relax dengan menambahkan peregangan secara 

gentle. Kontraksi mengaktifkan GTO (Golgi Tendon Organ) yang pada 

gilirannya menghambat otot yang ditargetkan. Melalui teknik post isometric 

relaxation (PIR), otot aktif yang berlebihan diposisikan di penghalang patologis 

dan kemudian menahannya untuk mencapai kontraksi isometrik yang sangat 

gentle (Shenouda, 2012). Menurut Lewit et al. (1984, dalam Sharma, 2010) 

mendemonstrasikan bahwa memanjangkan otot menggunakan post isometric 

relaxation berhasil menurunkan  nyeri akibat myofascial trigger points. 

Terapi latihan lainnya yakni myofascial release. Penerapan myofascial 

release dapat menjadi terapi yang efektif pada kasus nyeri miofasial (Werenski, 

2011 dalam Anggraeni, 2014). Myofascial release merupakan teknik yang 

secara signifikan dapat meningkatkan temperatur cutaneous dan aliran darah. 

Secara mikroskopik, teknik myofascial release dapat membuka kapiler-kapiler 

darah atau proses dilatasi sehingga aliran darah meningkat. Akibatnya terjadi 

peningkatan volume darah dan aliran darah sehingga dapat  terbuangnya sisa 

metabolisme atau cairan berlebih sehingga myofascial release dapat 

menurunkan nyeri dan dapat memulihkan kualitas cairan dari jaringan fasia 

(Cantu, et al. 2001 dalam Maruli, 2014).  

Jadi berdasarkan penjelasan diatas, apabila kedua teknik dikombinasikan 

peneliti meyakini adanya penurunan intensitas nyeri myofascial syndrome pada 

otot upper trapezius. Post isometric relaxation dapat meregangkan otot upper 

trapezius secara gentle sehingga otot mendapatkan istirahat lebih baik. 
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Myofascial release dapat mengurangi trigger point sehingga melancarkan aliran 

darah dan mempercepat pembuangan sisa metabolisme. Ketika penurunan 

intensitas nyeri terjadi maka aktifitas menjahit tidak terganggu. 

Hasil studi Ahmad (2004) dapat disimpulkan bahwa dari 58 responden 

yang bekerja pada industri konveksi mengalami sakit bahu 83%, kaku leher 74%, 

dan pinggang 72%. Sakit bahu dan kaku leher dapat berkembang menjadi nyeri 

myofascial syndrome otot upper trapezius. 

Hasil studi pendahuluan terdapat 9 dari 10 penjahit di Mack konveksi 

Malang yang mengeluhkan nyeri pada leher hingga bahunya, mengalami atau 

berpotensi menjadi nyeri myofascial syndrome. Interview dilakukan untuk 

mencari informasi langsung terkait keluhan yang dialami serta latar belakang 

penjahit. Penjahit mengeluhkan nyeri di area otot upper trapezius, dikarenakan 

otot tersebut cenderung ke arah jenis otot tightness. Teknik yang biasa 

digunakan penelitian sebelumnya adalah myofascial release. Namun hingga saat 

ini belum ada penelitian yang menggabungkan teknik myofascial release dan 

post isometric relaxation. 

Berdasarkan masalah tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian terkait dengan judul “Pengaruh Kombinasi Post Isometric Relaxation 

dengan Myofascial Release Terhadap Intensitas Nyeri Myofascial Syndrome 

Upper Trapezius pada Penjahit di Mack Konveksi Malang”. 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimanakah pengaruh kombinasi post isometric relaxation dengan 

myofascial release terhadap intensitas nyeri myofascial syndrome upper 

trapezius pada penjahit di Mack konveksi Malang? 



5 
 

 
 

C. Tujuan Umum 

Mengetahui pengaruh kombinasi post isometric relaxation dengan 

myofascial release terhadap intensitas nyeri myofascial syndrome upper 

trapezius pada penjahit di Mack konveksi Malang. 

D. Tujuan Khusus 

1. Mengidentifikasi intensitas nyeri myofascial syndrome upper trapezius 

sebelum diberikan post isometric relaxation dengan myofascial release 

terhadap penjahit di Mack konveksi Malang. 

2. Mengidentifikasi intensitas nyeri myofascial syndrome upper trapezius 

sesudah diberikan post isometric relaxation dengan myofascial release 

terhadap penjahit di Mack konveksi Malang. 

3. Menganalisis pengaruh kombinasi post isometric relaxation dengan 

myofascial release terhadap intensitas nyeri myofascial syndrome upper 

trapezius pada penjahit di Mack konveksi Malang. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Diharapkan hasil penelitian dapat menjadi tambahan ilmu dalam 

bidang kesehatan khususnya fisioterapi yang berhubungan dengan pengaruh 

kombinasi post isometric relaxation dengan myofascial release terhadap 

intensitas nyeri myofascial syndrome upper trapezius pada penjahit konveksi 

serta menjadi sebuah referensi penelitian lainnya tetapi dengan variabel yang 

tidak sama. 

2. Manfaat Bagi Penulis 

Diharapkan hasil penelitian dapat menjadi tambahan pengetahuan dan 

pelatihan tentang pengaruh kombinasi post isometric relaxation dengan 
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myofascial release terhadap intensitas nyeri myofascial syndrome upper 

trapezius pada penjahit konveksi. 

3. Bagi Responden 

Diharapkan hasil penelitian dapat memberikan edukasi mengenai 

pentingnya kombinasi post isometric relaxation dengan myofascial release 

terhadap intensitas nyeri myofascial syndrome upper trapezius dan 

memberikan pengetahuan peran fisioterapi dalam bidang muskuloskeletal. 

F. Keaslian Penelitian 

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian 

Peneliti, 

Tempat, 

dan Tahun 

Judul 

Variabel 

Independen 

dan  Variabel 

Dependen 

Instru

men 
Hasil Perbedaan 

Buana et 

al, Bali 

(2017) 

Perbedaan 

Kombinasi 

Myofascial 

Release 

Technique 

dengan 

Ultrasound dan 

Kombinasi 

Ischemic 

Comression 

Technique 

dengan 

Ultrasound dalam 

Meningkatkan 

Kekuatan Otot 

Leher Akibat 

Sindroma 

Miofasial pada 

Penjahit Pakaian 

di Kabupaten 

Gianyar 

a. Variabel 

independen : 

Myofascial 

release 

technique 

dengan 

ultrasound 

dan 

kombinasi 

ischemic 

comression 

technique 

dengan 

ultrasound 

b.Variabel 

dependen : 

Kekuatan 

otot leher 

akibat 

myofascial 

syndrome 

Sphyg

mo 

manom

eter 

Tidak ada 

perbedaan 

antara kedua 

kelompok 

Tempat 

penelitian di 

Kota Malang 

 

Variabel 

independennya 

post isometric 

relaxation dan 

myofascial 

release 

 

Variabel 

dependennya 

penurunan 

intensitas nyeri 

myofascial 

syndrome otot 

upper trapezius 

 

Instrumennya 

NRS 
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Kinteki, 

Sukoharjo 

(2018) 

Pengaruh Kinesio 

Tapping dan 

Muscle Energy 

Technique 

terhadap 

Penurunan Nyeri 

Myofascial Pain 

Syndrome otot 

Upper Trapezius 

pada Penjahit di 

Adieva Konveksi 

a. Variabel 

independen : 

Kinesio 

tapping dan 

muscle 

energy 

technique 

b.Variabel 

dependen : 

Penurunan 

nyeri 

myofascial 

pain 

syndrome 

otot upper 

trapezius 

uji 

paired 

sample 

t test 

Ada 

pengaruh 

pemberian 

kinesio 

tapping dan 

muscle 

energy 

technique 

terhadap 

penurunan 

nyeri 

myofascial 

pain 

syndrome 

otot upper 

trapezius 

pada 

penjahit 

Tempat 

penelitian di 

Kota Malang 

 

Variabel 

independennya 

post isometric 

relaxation dan 

myofascial 

release 

 

Instrumennya 

NRS 

 

 

 

Indriyani, 

Klaten  

(2015) 

Pengaruh 

Myofascial 

Release pada 

Pengurangan 

Nyeri Myofascial 

Trigger Points 

Syndrome Otot 

Upper Trapezius 

pada Pembatik di 

Desa Jarum 

Bayat 

a. Variabel 

independen : 

Myofascial 

release 

b.Variabel 

dependen : 

Penguranga

n nyeri 

myofascial 

trigger 

points 

syndrome 

otot upper 

trapezius 

VAS Myofascial 

release 

berpengaruh 

terhadap 

penguranga

n nyeri 

myofascial 

trigger 

points 

syndrome 

otot upper 

trapezius 

Tempat 

penelitian di 

Kota Malang 

 

Variabel 

independennya 

post isometric 

relaxation dan 

myofascial 

release 

 

Instrumennya 

NRS 
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Wadee, 

Cairo 

(2017) 

Efficacy of 

Muscle Energy 

Technique versus 

Myofascial 

Release in 

Management of 

Patients with 

Cervical 

Myofascial Pain  

a. Variabel

independen :

Muscle

energy

technique

versus

myofascial

release

b.Variabel

dependen :

Penurunan

nyeri

cervical

myofascial

Neck 

Disabil

ity 

Index, 

paired 

t test, 

ANOV

A test, 

Post 

hoc test 

Muscle 

energy 

technique 

dan 

myofascial 

release 

efektif 

dalam 

menurunkan 

nyeri 

cervical 

myofascial 

Tempat 

penelitian di 

Kota Malang 

Variabel 

independennya 

post isometric 

relaxation dan 

myofascial 

release 

Variabel 

dependennya 

penurunan 

intensitas nyeri 

myofascial 

syndrome otot 

upper trapezius 

Instrumennya 

NRS 

Sivasankar, 

India 

(2014) 

Effect of Post 

Isometric 

Relaxation 

Technique versus 

Conventional 

Transcutaneus 

Electrical Nerve 

Stimulation with 

Passive 

Stretching in 

Reducing Pain in 

Myofascial Pain 

Syndrome of the 

Upper Trapezius 

a. Variabel

independen :

Post

isometric

relaxation

technique

versus

conventional

transcutane

us electrical

nerve

stimulation

with passive

stretching

b.Variabel

dependen : 

Penurunan 

nyeri 

myofascial 

syndrome 

otot upper 

trapezius 

VAS Kedua 

teknik 

efektif 

dalam 

menurunkan 

nyeri 

myofascial 

syndrome 

otot upper 

trapezius 

Tempat 

penelitian di 

Kota Malang 

Variabel 

independennya 

post isometric 

relaxation dan 

myofascial 

release 

Instrumennya 

NRS 


