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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penjahit 

1. Definisi Penjahit 

KBBI (2005) mendefinisikan penjahit merupakan orang yang mata 

pencahariannya membuat baju dan sebagainya. Menurut Dwijanti (2013) 

mengatakan bahwa kegiatan menjahit adalah menyatukan kedua potong kain 

dengan jarum tangan maupun dengan mesin jahit. 

2. Posisi dan Gerakan Menjahit 

Karakteristik posisi kerja saat menjahit adalah duduk statis, forward 

head posture (kepala sedikit membungkuk), posisi siku dan lutut menekuk. 

Terdapat gerakan mengulang secara simultan pada tangan dan kaki saat 

menggunakan mesin jahit. Sikap tersebut dipertahankan dengan mata sebagai 

kontrol penglihatan dalam menjahit, tangan sebagai pengarah bahan yang 

dijahit dan kaki mengontrol kecepatan menjahit (Chandra, et al. 2014 dalam 

Rusni, 2017).  

 

Gambar 2.1 Posisi Saat Menjahit Tampak Samping (Data Primer, 2018) 
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Gambar 2.2 Posisi Saat Menjahit Tampak Belakang (Data Primer, 

2018) 

Posisi menjahit tersebut dapat menimbulkan pegal dan nyeri terutama 

leher, bahu, pinggang dan kaki (Chandra, et al. 2014 dalam Rusni, 2017). 

Menurut Pratama (2016) duduk terlalu lama dengan posisi yang statis dan 

forward head position pada penjahit dapat meningkatkan resiko kerja 

berlebih pada daerah leher dan bahu. Resiko kerja yang berlebih tersebut 

meningkatkan spasme otot daerah leher dan bahu sehingga muncul nyeri pada 

daerah tersebut. 

Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2009 dalam Santika, 

2015 membagi usia menjadi 9 diantaranya :  

Tabel 2.1 Pembagian Kategori Usia menurut 

Departemen Kesehatan tahun 2009 

 

Kategori Usia Usia 

Masa Balita 

Masa Kanak-Kanak 

Masa Remaja Awal 

Masa Remaja Akhir 

Masa Dewasa Awal 

Masa Dewasa Akhir 

Masa Lansia Awal 

Masa Lansia Akhir 

Masa Manula 

0 – 5 Tahun 

5 – 11 Tahun 

12 – 16 Tahun 

17 – 25 Tahun 

26 – 35 Tahun 

36 – 45 Tahun 

46 – 55 Tahun 

56 – 65 Tahun 

65 – sampai ke atas 

( Depkes RI, 2009 dalam Santika, 2015) 
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Menurut (Delgado, et al. 2009 dalam Kharismawan, et al. 2015) 

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

myofascial syndrome. Atiqoh, et al. (2014, dalam Kinteki, 2018) 

mengungkapkan bahwa usia 30 hingga 40 tahun dapat dikategorikan usia 

produktif tetapi kelelahan fisik dan mental saat bekerja semakin dirasakan 

sehingga mengakibatkan adanya gangguan muskuloskeletal sehingga 

produktifitas  menurun hingga 60%. Kombinasi usia dan posisi saat menjahit 

menjadi faktor utama penyebab nyeri myofascial syndrome upper trapezius 

pada penjahit. 

3. Masa Kerja dan Lama Kerja Penjahit 

Menurut Nadialis & Nugrohoseno (2014) masa kerja merupakan masa 

yang dihitung saat pekerja masuk dan sesuai dengan status dalam perjanjian 

kerja. Pekerja memiliki keterampilan dan kecakapan dalam bidang kerja yang 

ditekuni. Handoko (2010, dalam Isriyadi, 2015) membagi masa kerja menjadi 

2 yaitu kategori baru (≤ 3 tahun) dan kategori lama (> 3 tahun). 

Lama kerja normal yakni minimal 8 jam perhari dengan 1 kali 

istirahat utama dan 2 kali istirahat pendek serta pemenuhan kalori karyawan 

agar dapat mempertahankan kinerjanya (Rusni, 2017). UU pasal 77 ayat 1 No. 

13 (2003, dalam Kinteki, 2018) mengatakan bahwa jam kerja normal adalah 7 

jam hingga 8 jam per hari. Namun, Chaitow (2003, dalam Perdana, 2013) 

berpendapat bahwa bekerja dengan tangan dan lengan yang kompleks hanya 

boleh bekerja maksimal 4 jam/hari. Apabila melebihi 4 jam maka dapat 

terjadi beban otot yang berlebihan. Menurut Perdana (2013) apabila beban 

kerja yang diberikan melebihi kemampuan dan kapasitas pekerja maka terjadi 

hipoksia pada jaringan. Dommerholt (2006, dalam Perdana, 2013) 
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menyebutkan bahwa myofascial pain syndrome dimulai saat otot tipe I seperti 

upper trapezius berlangsung statis dan berulang dengan beban yang ringan. 

Terjadi hipoksia pada otot sehingga sel otot mengalami kerusakan  seperti 

struktur membran, miofilamen dan mitokondria. Simon (2004, dalam Perdana, 

2013) apabila mitokondria sel otot rusak maka terjadi penurunan ATP. ATP 

yang berkurang dapat mengakibatkan miosin tidak bisa melepaskan ikatannya 

dengan aktin sehingga terjadilah tumpang tindih antara miosin dan aktin di 

dalam sarkomer. Sarkomer tidak bisa kembali ke panjang awal sebelum 

kontraksi sehingga menjadi kontraktur otot. Kontraktur menyebabkan otot 

mengalami taut band, nyeri dan tenderness. 

B. Nyeri Myofascial Syndrome 

1. Definisi Nyeri Myofascial Syndrome 

Menurut Mujianto (2013) mengatakan bahwa nyeri myofascial 

syndrome atau bisa disebut juga dengan nyeri kronik miofasial merupakan 

nyeri kronik akibat multiple trigger point dan konstriksi pada fasia. Penderita 

merasakan terdapat nyeri menjalar, keterbatasan gerak dan gangguan tidur.  

Gangguan muskuloskeletal berupa nyeri pada fasia disebut nyeri 

myofascial syndrome. Hal ini ditandai dengan 3 hal yaitu titik nyeri miofasial 

yang terlokalisir, titik nyeri yang teraba, dan taut band pada otot (Tekin, et al. 

2013 dalam Kinteki, 2018). Tanda dan gejala yang dapat dirasakan yakni 

adanya nyeri yang terlokalisir, taut band dan titik nyeri ketika dipalpasi, 

tightness yang berdampak pada penurunan lingkup gerak sendi, spasme otot 

akibat nyeri dan iskemik pada otot (Sugijanto, et al. 2008 dalam Kinteki, 

2018).  
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2. Anatomi Otot Upper Trapezius 

Trapezius mencakup jangkauan wilayah yang luas dan melakukan 

berbagai fungsi gerak. Meskipun trapezius merupakan otot neck posterior, 

trapezius juga merupakan otot penggerak bahu dan punggung. Problem yang 

terjadi pada trapezius dapat menyebabkan nyeri dan tidak nyaman. Bagi 

kebanyakan orang, ketegangan otot trapezius merupakan keluhan utama 

sehari-hari (Clay, et al. 2008). 

Trapezius berada di superfisial pada seluruh otot neck posterior, bahu, 

dan punggung atas. Pemeriksaan dan treatment otot lainnya pada daerah ini 

berhubungan erat dengan pemeriksaan dan treatment otot trapezius. Hal ini 

sangat penting untuk berhati-hati terhadap keterikatan otot, pergerakan otot 

dan pola otot yang diacu dikarenakan peran besar dalam nyeri pada tubuh 

bagian atas dan adanya disfungsi (James, et al. 2008). 

Menurut James, et al. (2008) mengatakan bahwa otot trapezius terdiri 

dari 3 perlengketan otot antara lain : 

a. Upper trapezius 

 

Gambar 2.3 Otot Upper Trapezius (Vangsgaard, 2014) 
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Origo : pada bagian superior dan medial, garis nuchae atas, ligamentum 

nuchae, dan processus spinosus C1 sampai C5 

 Insersio : pada bagian inferior dan lateral, clavicula ke sepertiga bagian 

luar clavicular 

b. Middle trapezius 

 

Gambar 2.4 Otot Middle Trapezius (Vangsgaard, 2014) 

Origo : pada bagian medial, processus spinosus dan ligamen pada C6 

hingga T3 

Insersio : pada bagian lateral, acromion hingga scapula bagian atas 

c. Lower trapezius 

 

Gambar 2.5 Otot Lower Trapezius (Vangsgaard, 2014) 

https://en.wikipedia.org/
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Origo : pada bagian medial, processus spinosus dan ligamen T4 hingga 

T12  

Insersio : pada bagian lateral, medial bawah scapula, bersebelahan 

dengan levator scapulae inferior 

Otot trapezius lebih mudah dipalpasi di daerah bahu, dimana otot 

hampir selalu tight, hanya dengan memegangnya dengan tangan. Salah 

satunya dengan memegang hingga garis nuchae keatas ke arah leher (James 

et al, 2008). 

Menurut James, et al. (2008) banyak gerakan yang dihasilkan oleh 

otot trapezius antara lain : 

a. Elevasi scapula (dengan levator scapula) 

b. Rotasi scapula ke atas (menggerakkan fossa glenoidalis ke atas) 

c. Retraksi scapula (menarik ke arah tulang belakang) 

d. Depresi scapula 

e. Ekstensi kepala dan leher (arah bilateral) 

f. Memutar kepala dan leher (arah unilateral) 

3. Faktor yang Mempengaruhi Nyeri Myofascial Syndrome 

Faktor pemicu timbulnya keluhan nyeri myofascial syndrome otot 

upper trapezius pada penjahit diantaranya postur forward head position 

ketika bekerja dan elevasi scapula dalam waktu yang lama. Otot upper 

trapezius berkontraksi secara berlebihan sehingga menimbulkan cedera otot 

(Sugijanto, et al. 2008 dalam Kinteki, 2018). 

Menurut Yap (2007) menggolongkan faktor-faktor pemicu nyeri 

myofascial syndrome antara lain : 

a. Traumatik 
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Makrotrauma : kontusio (memar), sprain dan strain 

Mikrotrauma : repetitif kronis atau overuse pada otot 

b. Mekanik 

Faktor internal :  postur yang buruk, skoliosis 

Faktor eksternal : ergonomis yang buruk 

c. Degenerasi : penuaan, degenerasi tulang dan sendi 

d. Kompresi akar saraf : iritasi akar saraf 

e. Stres psikologis dan emosional : kecemasan, kurang tidur dan 

kelelahan 

f. Kekurangan endokrin dan metabolik : penurunan hormon tiroid dan 

estrogen 

g. Kekurangan nutrisi : kekurangan vitamin dan mineral 

h. Infeksi kronis : infeksi virus/parasit kronis 

4. Patofisiologi Nyeri Myofascial Syndrome 

Faktor pemicu nyeri myofascial syndrome dapat menyebabkan 

pelepasan asetilkolin yang terfasilitasi pada pelat ujung motorik, kontraksi 

yang berkelanjutan oleh serat-serat otot dan iskemik lokal dengan melepaskan 

zat neuroaktif dan vaskular, dan nyeri otot. Semakin banyak asetilkolin yang 

dilepaskan, semakin nyeri dan spasme pula otot tersebut (Yap, 2007).  

Studi lain mengatakan bahwa postur yang buruk forward head 

position ketika bekerja dapat menyebabkan otot cenderung tegang atau 

kontraksi. Kondisi ini menimbulkan kelelahan pada otot yang berakhir 

iskemik pada jaringan. Kurangnya nutrisi dan oksigen pada keadaan iskemik 

tersebut mengakibatkan penumpukan zat sisa metabolisme yang segera 

merangsang pelepasan neuro peptida berupa substansi P. Munculnya 
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substansi P dapat mempengaruhi saraf simpatik sehingga pembuluh darah 

mengalami vasokontriksi dan menimbulkan nyeri menjalar apabila tidak 

terkontrol (Makmuriyah, et al. 2013 dalam Kinteki, 2018). 

5. Pemeriksaan Spesifik Nyeri Myofascial Syndrome 

Menurut Yap (2007) berpendapat bahwa selama inspeksi terdapat 

postur yang asimetris dan keterbatasan gerak aktif dan pasif, pola gerakan 

yang tidak normal, dan tightness. Palpasi merupakan metode dasar untuk 

menentukan diagnosa pada sindroma ini. Dikarenakan untuk merasakan dan 

melokalisir taut band secara akurat. Menurut Yap (2007) menentukan metode 

yang digunakan untuk mengetahui relaksasi otot secara optimal yang telah 

dicapai. 

a. Flat palpation : perut-perut jari digunakan untuk survei awal tonus otot 

untuk spasme maupun kelunakan pada superficial otot. 

 

Gambar 2.6 Flat Palpation (Fishman, et al. 2010) 

b. Pincer palpation : palpasi diantara jempol dan jari-jari untuk otot yang 

mudah dijangkau, seperti otot sternocleidomastoid, otot upper trapezius, 

otot pectoralis major, otot latissimus dorsi dan otot hip adductor.  
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Gambar 2.7 Pincer Palpation (Fishman, et al. 2010) 

C. Nyeri 

1. Definisi Nyeri 

Menurut Jones, et al. (2013) nyeri adalah pengalaman manusia yang 

normal dan biasa. Nyeri membantu kita untuk mempelajari perilaku protektif 

ketika kita terancam dan perilaku yang aman ketika tubuh kita terluka. Nyeri 

biasanya terlihat seperti pengalaman yang bisa diprediksi. Dalam keadaan 

normal, reseptor dalam jaringan tubuh merespon pada rangsangan stimulasi 

yang dapat diprediksi. Ketika mereka merespon, mereka memulai potensial 

aksi yang berjalan sepanjang neuron perifer ke sumsum tulang belakang. 

Neurotransmitter yang dilepaskan dari neuron-neuron ini sering mengaktifkan 

neuron sekunder, yang mengirim potensial aksi ke sumsum tulang belakang 

menuju ke otak. Lalu otak mengevaluasi informasi ini. Seringkali rasa sakit 

dirasakan di jaringan yang telah terstimulasi. 

The International Association for the Study of Pain (IASP) dalam 

Jones, et al. (2013) mendefinisikan nyeri sebagai pengalaman sensoris dan 

emosional yang tidak menyenangkan yang terkait dengan kerusakan jaringan 

aktual atau potensial, atau dijelaskan dalam hal kerusakan tersebut. 
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2. Fisiologi Nyeri 

Reseptor nyeri menginduksi serabut saraf perifer aferen (serabut C 

dan serabut A-delta) sehingga nyeri dapat dirasakan. Serabut C tidak 

memiliki myelin, berukuran kecil dan menyampaikan impuls yang tidak 

terlokalisir, visceral dan terus-menerus. Serabut A-delta memiliki myelin, 

mengimpulskan nyeri dengan cepat, sensasi tajam, sumber nyeri jelas, dan 

mendeteksi intensitas nyeri (Potter, et al. 2005 dalam Tanjung, 2016).  

Serabut C dan A-delta menyampaikan rangsang dari serabut saraf tepi 

maka akan melepaskan mediator biokimia yang aktif terhadap respon nyeri. 

Misalnya ketika terdapat jaringan yang rusak maka kalium dan prostaglandin 

muncul. Transmisi stimulus nyeri dilanjutkan di sepanjang serabut saraf 

aferen sampai berakhir di bagian kornu dorsalis pada medulla spinalis. 

Neurotransmitter seperti substansi P dilepaskan di dalam kornu dorsalis 

sehingga menyebabkan suatu transmisi sinapsis dari 16 saraf perifer ke saraf 

traktus spinothalamus. Berikutnya, informasi disampaikan ke pusat thalamus 

dengan cepat (Potter, et al. 2005 dalam Tanjung, 2016). 
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Bagan 2.1 Fisiologi Nyeri (Potter, et al. 2005 dalam Tanjung, 2016) 

3. Sifat Nyeri 

Setiap nyeri yang dirasakan manusia bersifat individual dan subjektif. 

Terdapat 4 ciri khas untuk pengalaman nyeri antara lain : nyeri bersifat tidak 

menyenangkan, individual, tidak berkesudahan, dan merupakan suatu 

kekuatan yang mendominasi (Manuaba, 2008 dalam Hindun, 2016). 

4. Teori Nyeri 

Terdapat beberapa teori terkait terjadinya nyeri itu sendiri antara lain : 



21 
 

 
 

a. Teori Spesivitas (Specivity Theory) 

Descartes yang memperkenalkan teori ini menyebutkan bahwa 

nyeri berjalan dari reseptor nyeri yang spesifik melalui jalur 

neuroanatomik tertentu ke pusat nyeri di otak (Andarmoyo, 2013 dalam 

Hindun, 2016). Teori ini hanya melihat nyeri secara sederhana yakni 

paparan biologis tanpa melihat variasi dari efek psikologis individu 

(Prasetyo, 2010 dalam Hindun, 2016). 

b. Teori Pola (Pattern Theory) 

Goldscheider memperkenalkan teori ini yang menjelaskan bahwa 

nyeri disebabkan oleh berbagai reseptor sensorik yang dirangsang oleh 

pola tertentu. Stimulasi reseptor menghasilkan pola dari Impuls saraf 

sehingga terjadi nyeri (Andarmoyo, 2013 dalam Hindun, 2016). 

c. Teori Pengontrol Nyeri (Gate Control Theory) 

Melzack dan Wall memperkenalkan teori ini yang mengatakan 

bahwa impuls nyeri dapat diatur dan dihambat oleh mekanisme 

pertahanan di sepanjang sistem saraf pusat. Impuls nyeri dihantarkan saat 

sebuah pertahanan dibuka dan impuls dihambat saat sebuah pertahanan 

tertutup (Andarmoyo, 2013 dalam Hindun, 2016). 

d. Endogenous Opiat Theory 

Avron Goldstein mengembangkan teori ini yang mengemukakan 

bahwa endorfin adalah substansi dalam tubuh yang berfungsi sebagai 

opiat alami dalam tubuh. Endorfin dapat mempengaruhi transmisi impuls 

yang digambarkan sebagai nyeri. Endorfin bertindak sebagai 

neurotransmitter maupun neuromodulator yang menghambat transmisi 

dari impuls nyeri (Andarmoyo, 2013 dalam Hindun, 2016). 
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5. Pengukuran Nyeri 

Nyeri adalah pengalaman personal yang artinya pengukuran nyeri 

tergantung dari orang yang sedang sakit dalam pengalaman mereka masing-

masing (Jones, et al. 2013).  

Banyak dari proses terapi yang berawal dari interview. Interview 

bertujuan untuk menerima informasi  tentang orang tersebut. Interview 

fisioterapi meliputi tanda, gejala, lokasi, intensitas, sifat nyeri  dan waktunya. 

informasi ini sangatlah penting, dianjurkan juga untuk memberikan review 

pada area tersebut. Interview juga harus menyediakan informasi tentang 

aktifitas, partisipasi dan faktor yang terlibat (seperti psikososial). Tujuan 

lainnya yakni untuk mengidentifikasi seluruh faktor biopsikososial yang 

mengaktifkan atau menyadarkan sistem nosiseptif atau nyeri (Jones, et al. 

2013). 

Menurut Andarmoyo (2013, dalam Hindun, 2016) mengatakan bahwa 

intensitas setiap individu berbeda. Setiap individu memiliki gambaran tentang 

nyeri yang dirasakan. Bersifat subjektif dikarenakan intensitas yang sama 

dapat terasa berbeda pada dua individu. Pengukuran nyeri dengan pendekatan 

objektif dapat dilakukan menggunakan respon fisiologi tubuh terhadap nyeri. 

Pengukuran ini dinilai kurang sesuai dikarenakan tidak dapat memberikan 

gambaran nyeri secara pasti.  

Terdapat beberapa skala pengukuran intensitas nyeri salah satunya 

skala intensitas nyeri numerik. Menurut Andarmoyo (2013, dalam Hindun, 

2016) menjelaskan bahwa skala pendeskripsian kata dapat diganti dengan 

skala numerik (Numerical Rating Scale, NRS). Pasien dapat mengukur nyeri 
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dengan menggunakan angka 1 hingga 10. Skala ini paling efektif digunakan 

ketika sebelum dan sesudah intervensi dalam menentukan intensitas nyeri. 

 

Gambar 2.8 Skala Intensitas Nyeri Numerik (Andarmoyo, 2013 dalam 

Hindun, 2016) 

Menurut Widiarti (2016) keterangan skala numerik antara lain : 

0 : Tidak nyeri 

1 : Nyeri hampir tidak terasa 

2 : Nyeri ringan 

3 : Nyeri semakin terasa tapi dapat ditoleransi 

4 : Nyeri semakin dalam 

5 : Nyeri sedang sampai terasa menusuk ringan 

6 : Nyeri sedang sampai terasa menusuk kuat 

7 : Nyeri menusuk kuat tetapi masih mampu untuk melakukan aktivitas 

8 : Nyeri menusuk kuat tetapi tidak mampu untuk melakukan aktivitas 

9 : Nyeri tidak tertahankan tidak sampai pingsan 

10 : Nyeri tidak tertahankan hingga pingsan 

6. Klasifikasi Nyeri 

a. Klasifikasi Nyeri Berdasarkan Durasi 

1) Nyeri Akut 

Menurut Andarmoyo (2013, dalam Hindun, 2016) nyeri akut 

merupakan nyeri yang berlangsung singkat akibat cedera akut, 

penyakit atau intervensi bedah dengan proses yang cepat dan memiliki 

intensitas ringan hingga berat. Menurut Prasetyo (2010, dalam Hindun, 

2016) durasi nyeri diperkirakan ≤ 6 bulan dan area yang rusak dapat 

pulih kembali serta  akan menghilang tanpa pengobatan. 

2) Nyeri Kronik 



24 
 

 
 

Menurut Potter, et al. (2007, dalam Hindun 2016) nyeri kronik 

berlangsung lama biasanya ≥ 6 bulan, intensitas bervariasi (ringan 

hingga berat), nyeri konstan menetap dalam suatu periode waktu. 

b. Klasifikasi Nyeri Berdasarkan Asal 

1) Nyeri Nosiseptif 

Menurut Andarmoyo (2013, dalam Hindun, 2016) nyeri 

nosiseptif disebabkan oleh aktivitas atau sensitifitas nosiseptor perifer. 

Nyeri dikarenakan adanya stimulus yang mengenai kulit, otot, tulang, 

sendi, jaringan ikat dan lain-lain. 

2) Nyeri neuropatik 

Menurut Andarmoyo (2013, dalam Hindun, 2016) mengatakan 

nyeri ini hasil dari cedera atau abnormalitas pada struktur saraf perifer 

maupun sentral. Biasanya nyeri ini sulit untuk diobati. 

c. Klasifikasi Nyeri Berdasarkan Lokasi 

1) Nyeri superficial atau cutaneous 

Menurut Sulistyo (2013, dalam Hindun, 2016) nyeri ini akibat 

stimulus pada kulit. Nyeri berlangsung sebentar dan dapat terlokalisir. 

Nyeri dirasakan sebagai nyeri dengan sensasi tajam. Contohnya 

tertusuk jarum suntik, nyeri abrasi atau laserasi. 

2) Nyeri viseral 

Menurut Sulistyo (2013, dalam Hindun, 2016) nyeri viseral 

merupakan nyeri akibat stimulasi organ dalam (internal). Nyeri 

bersifat difusi dan dapat menyebar di daerah sekitar sehingga nyeri 

terkadang tidak terlokalisir. Contohnya sensasi pukul seperti angina 

pectoris dan sensasi terbakar seperti pada ulkus lambung. 
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3) Nyeri alih (referred pain) 

Menurut Sulistyo (2013, dalam Hindun, 2016) nyeri alih 

adalah fenomena umum dalam nyeri viseral akibat reseptor nyeri tidak 

banyak dimiliki oleh banyak organ. Cirinya nyeri dirasakan terpisah 

dengan sumber nyeri dan memiliki karakteristik masing-masing. 

Contohnya nyeri pada infark miokard menyebabkan nyeri alih ke 

rahang dan lengan kiri juga batu empedu lalu mengalihkan nyeri ke 

selangkangan. 

4) Nyeri radiasi  

Menurut Sulistyo (2013, dalam Hindun, 2016) nyeri ini 

memiliki sensasi yang meluas dari lokasi awal ke bagian tubuh yang 

lain. nyeri dirasakan pasien menjalar ke bagian yang dipersarafi. 

Contoh nyeri punggung bawah akibat HNP. 

D. Myofascial Release 

1. Definisi Myofascial Release 

Menurut Riggs, et al. (2008) myofascial release (MFR) adalah 

kumpulan pendekatan dan teknik yang fokus pada pembebasan batasan 

gerakan yang berasal dari jaringan lunak pada tubuh. Manfaat dari teknik ini 

sangat beragam. Efek langsung yang dihasilkan berkisar dari pengurangan 

nyeri, perbaikan kinerja atletik, dan fleksibilitas yang lebih besar dan 

bergerak ke masalah yang lebih subjektif seperti postur yang lebih baik. Efek 

tidak langsung termasuk pelepasan emosi, relaksasi yang mendalam, atau 

perasaan umum koneksi dan kesejahteraan. Daripada menjadi seorang yang 

memiliki teknik khusus, MFR lebih baik dipahami sebagai pendekatan 

orientasi yang bertujuan untuk bekerja dengan berbasis jaringan yang 
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mengalami pembatasan dan interaksi dua arah mereka dengan gerakan dan 

postur. 

Menurut Riggs, et al. (2008) metode MFR sangat berfokus pada 

bagaimana kebiasaan postural, aktivitas tertentu atau kurangnya aktivitas, dan 

kompensasi untuk cedera sebelumnya mengakibatkan stres kronis dan 

menghindari berbagai gerakan. Hal ini menghasilkan pemendekan unit otot 

dan adhesi antara lapisan fasia. Fasia membentuk definisi struktural pasif dari 

tubuh kita. Adhesi adalah tempat di mana lapisan fasia terpisah atau serat 

telah terikat bersama secara disfungsional. Penerapan kekuatan terkontrol dan 

terfokus, diterapkan dalam arah yang bertujuan, bertindak untuk 

meregangkan atau memanjangkan struktur otot dan fasia (myofascial) 

terhadap tujuan mengembalikan kualitas cairan/lubrikasi kualitas jaringan 

fasia, mobilitas jaringan, dan fungsi sendi yang normal. 

Menurut Mark (2007, dalam Septiani, 2016) myofascial release 

(MFR) sebagai teknik pijat bertujuan menghilangkan rasa sakit, 

meningkatkan jangkauan gerak dan menyeimbangkan tubuh dengan cara 

meregangkan fasia atau melepaskan ikatan antara fasia dengan integument, 

otot dan tulang lainnya. 

 

Gambar 2.9 Teknik Myofascial Release (Riggs , et al. 2008) 
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2. Tujuan Myofascial Release 

Menurut Riggs, et al. (2009, dalam Haryatno, 2016) myofascial 

release dapat mengurangi nyeri dengan gate control theory, memberikan 

stretch atau elongasi pada struktur otot dan fasia dengan cara melepas 

adhesion atau perlengketan, kualitas cairan pelumas dari jaringan fasia 

dipulihkan sehingga mobilitas jaringan dan fungsi sendi menjadi normal 

kembali. 

3. Indikasi Myofascial Release 

Menurut Riggs, et al. (2008) indikasi dari teknik myofascial release 

meliputi : 

a. Adesi dan jaringan luka dari sprain, strain, prosedur bedah, luka ringan, 

overuse, dan strain postural kronis 

b. Nyeri myofascial syndrome 

c. Myofasciitis terutama plantar fasciitis 

d. Tendinosis atau tenosynovitis 

e. Nyeri Punggung Bawah (HNP, Skoliosis, dan lain-lain) Nyeri Leher (non-

radicular pain,  atrofi otot) 

f. Osteoarthritis 

4. Kontraindikasi Myofascial Release 

Menurut Riggs, et al. (2008) kontraindikasi dari teknik myofascial 

release meliputi : 

a. Inflamasi akut 

b. Pasien menggunakan obat antikoagulan (persetujuan medis, pengobatan 

yang meningkatkan kerentanan terhadap memar). 

c. Cellulitis (infeksi bakteri pada kulit) 
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d. Deep Vein Thrombosis 

e. Fraktur tulang pada daerah lokal 

f. Gejala serangan jantung 

g. Pendarahan lokal 

h. Memiliki riwayat aneurisma 

i. Memiliki riwayat pembedahan arteri 

j. Hypermobility sendi lokal 

k. Malignancy (penyakit keganasan, contoh : kanker, TBC) 

l. Osteomyelitis  

m. Osteoporosis, khususnya di tulang rusuk dan tulang belakang 

n. Rheumatoid Arthritis 

o. Bengkak sangat parah 

p. Sensitifitas pada kulit 

q. Strain atau sprain akut 

r. Indikasi stroke (pusing, sakit kepala tajam, dll.) 

5. Mekanisme fisiologis Myofascial Release 

Menurut Werenski (2011, dalam Haryatno, et al. 2016) berpendapat 

bahwa teknik myofascial release dapat mengurangi nyeri dengan cara ketika 

stimulus mengaktivasi saraf berpenampang tebal lalu saraf tersebut berjalan 

menuju 79 spinal di bagian PHC yang ada di substansia gelatinosa. Impuls 

akan mengaktifkan substansi gelatinosa tersebut sehingga gate akan tertutup. 

Jika gate tersebut tertutup maka sel T (central transmission cell) tidak aktif 

sehingga impuls nyeri tidak akan sampai ke otak. 

Menurut Manuel, et al. (2008, dalam Haryatno, et al. 2016) 

myofascial release membantu melepaskan perlengketan jaringan. Di sisi lain, 
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terjadi aktivasi saraf parasimpatik yang melancarkan aliran darah di area 

tersebut sehingga efek sedatif muncul dan nyeri berkurang atau hilang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.2 Mekanisme fisiologis myofascial release (Werenski, 2011 dalam Haryatno, 

et al. 2016) 

E. Post Isometric Relaxation 

1. Definisi Post Isometric Relaxation 

Menurut Nicholas, et al. (2008) post isometric relaxation termasuk 

salah satu teknik MET (Muscle Energy Technique). Otot (agonis) termasuk 

treatment efektif dalam melakukan kontraksi isometrik. Selama kontraksi ini, 

peningkatan ketegangan ditempatkan pada proprioseptor golgi tendon organ 

dalam tendon otot. Hal ini dapat menyebabkan penghambatan reflex dan 

peningkatan panjang otot dalam otot hipertonik. Mereka percaya bahwa 

setelah kontraksi periode refraktori terjadi selama dokter dapat merasakan 

sensasi relaksasi dan peningkatan panjang otot sementara. Kemungkinan 

besar efek umum yang terjadi pada jaringan lunak dan myofascial release 

juga terlibat dalam gaya MET (Muscle Energy Technique). 

Stimulus 

Saraf berjalan menuju 79 spinal di PHC yang ada di substansia gelatinosa 

Aktivasi saraf berpenampang tebal 

Stimulus/impuls mengaktifkan substansi gelatinosa 

Gate tertutup 

Sel T (central transmission cell) tidak aktif 

Impuls nyeri tidak akan sampai ke otak 
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Menurut Nicholas, et al. (2008) keadaan hangat dihasilkan selama 

kontraksi otot isometrik. Keadaan ini memiliki efek yang sama pada struktur 

miofasial. Peningkatan suhu kemungkinan akan menyebabkan jaringan ikat 

dan basis kolagen yang berada di bawah tekanan untuk mengubah keadaan 

koloid (gel menjadi solid). Sebagai hasilnya, fasia dapat memanjang juga 

memungkinkan otot untuk memanjang. Selama kontraksi isometrik, 

ketegangan yang terbentuk di otot juga merepresentasikan cairan (misalnya, 

pembuluh darah vena, getah bening) dari muscle belly dan kompartemen 

interstisial di sekitarnya yang dapat berpotensi meningkatkan panjang 

keseluruhan dan atau relaksasi yang dirasakan. Otot agonis yang 

dikontraksikan kemungkinan besar adalah otot disfungsional yang terlibat 

dalam strain akut. Teknik ini paling berguna dalam kondisi subakut hingga 

kronik, dimana pemendekan otot dan fibrosis mungkin ada, daripada kondisi 

akut. Kekuatan kontraksi dapat bervariasi, tetapi harus dapat ditoleransi baik 

oleh pasien maupun dokter. Mereka menambahkan bahwa kontraksi pasien 

dan tahanan yang dilakukan dokter bukanlah kompetisi untuk melihat siapa 

yang lebih kuat. 

Menurut Fryer (2011, dalam Kharismawan, et al. 2015) pemberian 

kontraksi isometrik dilakukan dengan tahanan minimal 7 detik. Tujuannya 

untuk mencegah kerusakan pada jaringan otot akibat kontraksi berlebihan. 

Berikutnya, peregangan wajib dilakukan pada otot selama 30 detik untuk 

memaksimalkan fleksibilitas otot dan menambah panjang otot. Apabila lebih 

dari 30 detik maka mengakibatkan ketegangan berlebih pada otot dan 

jaringan. Pengulangan gerakan teknik dilakukan sebanyak 5 kali dikarenakan 

sudah cukup untuk memberikan efek relaksasi pada otot dan jaringan yang 
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bersangkutan. Relaksasi maksimal pada otot dapat mengurangi nyeri pada 

myofascial syndrome otot.  

 

  

(1)                 (2) 

  

(3)     (4) 

Gambar 2.10 Langkah-langkah Teknik Post Isometric Relaxation      

(Nicholas, et al. 2008) 



32 
 

 
 

2. Tujuan Post Isometric Relaxation 

Menurut Digiovanna, et al. (1996, dalam Gupta, et al. 2008) post 

isometric relaxation efektif untuk ketegangan akut pada jaringan lunak yang 

menghalangi tulang belakang dalam penyesuaian gerak secara langsung, 

mengurangi spasme otot yang bertanggung jawab untuk fiksasi tulang 

belakang, mengurangi nyeri dan memanjangkan otot-otot leher yang 

memendek untuk menormalkan lingkup gerak sendi cervical. Menurut 

Siegfried, et al. (2001, dalam Gupta, et al. 2008) teknik ini sangat efektif 

untuk otot-otot leher pada nyeri leher non-spesifik akut dan subakut. 

Treatment ini berdasarkan mekanisme dari neuromuskular yang dihambat. 

Menurut Palguna, et al. (2015) post isometric relaxation atau biasa disebut 

PIR dapat mengurangi tonus dan mengembalikan panjang normal istirahat 

otot. Menurut Srikanthi, et al. (2015, dalam Kinteki, 2018) post isometric 

relaxation bertujuan mengurangi tonus setelah dilakukan kontraksi isometrik. 

Relaksasi pada otot agonis terjadi akibat kontraksi otot agonis yang 

menyebabkan reseptor otot (golgi tendon organ) terstimulasi. 

3. Indikasi Post Isometric Relaxation 

Menurut Nicholas, et al. (2008) indikasi dari teknik post isometric 

relaxation meliputi : 

a. Indikasi primer 

1) Disfungsi somatik yang berasal dari miofasial, terutama untuk 

mengurangi otot hipertonik, memanjangkan otot yang memendek, 

atau meregangkan dan meningkatkan elastisitas pada otot - otot 

fibrosis. 
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2) Disfungsi somatik yang berasal dari artikulasi, yakni untuk 

memobilisasi sendi yang terbatas dan meningkatkan lingkup gerak 

sendi. 

b. Indikasi sekunder 

1) Meningkatkan sirkulasi lokal dan fungsi pernapasan. 

2) Menyeimbangkan hubungan neuromuskular dengan mengubah tonus 

otot. 

3) Meningkatkan tonus pada otot-otot hipotonik atau otot-otot yang 

lemah. 

4. Kontraindikasi Post Isometric Relaxation 

Menurut Nicholas, et al. (2008) kontraindikasi dari teknik post 

isometric relaxation meliputi : 

a. Kontraindikasi relatif 

1) Strain otot sedang hingga berat. 

2) Osteoporosis yang parah dimana dokter percaya bahwa resiko kejang 

pada tendon bisa terjadi dengan pengecekan. 

3) Penyakit berat, contohnya pasien perawatan pasca operasi atau 

intensif. 

b. Kontraindikasi absolut 

1) Fraktur, dislokasi, atau ketidakstabilan sendi sedang sampai berat di 

tempat perawatan. 

2) Kurangnya kerjasama atau pasien tidak memahami instruksi dari 

teknik, contohnya bayi, anak kecil, atau pasien yang tidak mengerti 

perkataan dokter. 
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5. Mekanisme Fisiologis Post Isometric Relaxation 

Menurut Chaitow (2006, dalam Kharismawan, et al. 2015) 

mengatakan bahwa konsep post isometric relaxation yang termasuk dalam 

muscle energy technique tersebut dapat menurunkan nyeri. Pemberian teknik 

ini mengakibatkan kontraksi sehingga reseptor otot yaitu golgi tendon organ 

akan terstimulasi. Golgi tendon organ menerima impuls lalu diteruskan oleh 

saraf aferen menuju spinal cord bagian dorsal dan bertemu dengan inhibitor 

motor neuron. Akibatnya, impuls motor neuron eferen dapat dihentikan 

sehingga dapat mencegah kontraksi dan otot relaksasi. Relaksasi tersebut 

dapat meningkatkan sirkulasi pada daerah yang mengalami nyeri. Zat yang 

menimbulkan nyeri dikeluarkan dari jaringan sehingga nyeri dapat berkurang. 
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Bagan 2.3 Mekanisme fisiologis post isometric relaxation (Chaitow, 2006 dalam 

Kharismawan, et al. 2015; Hindle, et al. 2012) 

Post isometric relaxation 

Kontraksi otot 

Golgi tendon otot menerima impuls 

Impuls diteruskan menuju spinal cord bagian dorsal  oleh saraf Ib aferen 

Serat Ib aferen pada GTO teraktivasi 

Saraf motorik eferen menghambat sinyal nyeri 

Mencegah kontraksi otot 

Relaksasi otot 

Meningkatkan sirkulasi darah 

Zat penyebab nyeri dapat dikeluarkan dari jaringan 

Nyeri berkurang 

Penghambatan inhibisi autogenik 

Akibat peregangan, terjadi penurunan rangsangan GTO 


