
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Semakin maju teknologi pada era globalisasi telah berkembang 

dengan pesat serta telah menimbulkan dampak besar terhadap pola hidup 

manusia di dunia dan di Indonesia. Salah satunya yaitu semakin 

maraknya penggunaan laptop maupun komputer dari seluruh kalangan, 

baik itu mahasiswa, siswa sekolah, ataupun pekerja. Banyak nya 

pengguna komputer tidak pernah benar-benar memperhatikan posisi yang 

baik pada saat menggunakan laptor maupun komputer yang sebenarnya 

dapat menimbulkan otot-otot disekitar leher sampai bahu menjadi tegang 

dan menimbulkan nyeri myofascial syndrome (Anggraeni, 2013). 

Pada umumnya daerah yang paling sering mengalami 

ketegangan maupun stres adalah pada daerah leher dan dapat terjadi 

disaat kita bekerja maupun bersantai. Bekerja menjadi Pegawai kantoran 

tentu akan menuntut para pegawai untuk tetap berada di depan laptop 

selama ber jam-jam tanpa menghiraukan posisi ergonomis yang baik dan 

benar. Ketika pegawai duduk di kantor ataupun posisi kursi yang tidak 

sesuai posisi support nya maka akan menimbulkan rasa nyeri pada saat 

selesai bekerja (Lestari, 2015). 

Keluhan musckuloskeleal dari para pekerja yang bekerja sehari-

hari nya menggunakan komputer adalah sakit leher dan terasa nyeri di 
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bagian punggung (Sundari, 2011). Ranasinghe (2011) menyebutkan di 

dalam penelitiannya bahwa pekerja yang menggunakan komputer sering 

mengeluhkan nyeri di area tangan, bahu, serta leher. Sedangkan 

Wardaningsih (2010) menyebutkan terdapat keluhan pada area pinggang, 

punggung, dan juga bahu. Sindrom nyeri miofasial adalah suatu kondisi 

nyeri otot atau fasia, akut maupun kronik, menyangkut fungsi sensorik, 

motorik, atau otonom yang berhubungan dengan myofascial trigger 

points (MTrPs). MTrPs sering ditemukan di sekitar daerah leher dan 

punggung yang mana sering terdapat pada pekerja kantoran (Wijayanti, 

2017). 

Penelitian yang dilakukan oleh Finley (2011) menyebutkan 

bahwa di Amerika Serikat ada sekitar 14,4% populasi yang menderita 

gangguan sistem musculoskeletal kronis, 93% menunjukkan adanya nyeri  

myofascial. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Depkes (2005) 

yang dilakukan di 12 Kota/Kabupaten di Indonesia, dengan jumlah 9482 

pekerja umumnya berupa penyakit Musculosceletal Disorders (16%), 

kardiovaskuler (8%), gangguan saraf (5%), gangguan pernapasan (3%), 

dan gangguan THT (1,5%). 

Nyeri myofascial syndrome merupakan kumpulan dari gejala 

yang ditandai dengan adanya myofascial trigger point akibat dari 

rusaknya fascia di jaringan otot sehingga timbul nyeri pada struktur 

jaringan myofascial (Fernandez, 2012). Ciri-ciri yang sangat menonjol 

dari nyeri myofascial syndrome ini yaitu dapat ditemukannya trigger 

point pada salah satu bagian tubuh. Pemanjangan otot akan di cegah 
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secara maksimal oleh Myofascial trigger point dikarenakan adanya nyeri 

sehingga gerakan menjadi terbatas (Tough, 2009). Berbagai cara yang 

dapat fisioterapi lakukan untuk menangani permasalahan tersebut antara 

lain pengaplikasian teknik kinesio tapping, transverse friction, serta 

autostretching (Fartawijata, 2013). 

Penggunaan teknik myofascial release merupakan salah satu 

bentuk terapi yang efektif untuk kasus nyeri myofascial (Werenski, 

2011). Pengaplikasian teknik ini dapat berfokus pada tekanan yang 

berfungsi untuk meregangkan struktur pada otot dan myofascia yang 

bertujuan untuk melepaskan adhesion (perlengketan), berkurang nya rasa 

nyeri, pulihnya kwalitas cairan pelumas dari jaringan fascia (Riggs & 

Grant, 2008). Teknik Ischemic Compression ialah teknik pijat yang 

bertujuan mengurangi rasa nyeri. Pada teknik ini terdapat adanya 

hyperemia reaktif pada area trigger point dan terdapat refleks dari 

mekanisme spinal yang dapat memulihkan spasme otot (Gemmell et al., 

2008). Adanya penekanan pada daerah trigger point pada myofascial, 

diharapkan dari zat-zat sisa metabolisme yang tertumpuk pada jaringan 

myofascia dapat mengeluarkan zat sisa iritan dari aliran darah (Aguilera, 

2009). 

Kinesio tapping merupakan bentuk terapi menggunakan serat 

elastik yang dapat diulur 130% hingga 140%, bertujuan untuk treatment 

pada otot (Öztürk et al., 2016). Ketika menggunakan kinesio tapping 

akan menimbulkan efek lifting yang mempengaruhi sistem limfatik 

(Ardella, 2013). Efek tersebut dapat membuat ruang diantara otot dan 
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kulit yang dapat mengurangi tekanan sehingga aliran limfatik dan darah 

menjadi lancar (Kaze, 2003). Aliran darah dan limfatik yang kembali 

lancar dapat mengurangi inflamasi dan rasa nyeri pada otot (Ardella, 

2013). 

Saat melakukan studi pendahuluan, penulis melakukan observasi 

awal pada beberapa karyawan tata usaha di Universitas Muhammadiyah 

Malang dengan jumlah 20 orang karyawan. Karyawan menghabiskan 

waktu bekerja di kantoran sekitar 4-8 jam per harinya. Responden paling 

banyak mengeluhkan nyeri pada area leher dan terasa pegal-pegal pada 

area pinggang dan kaki. Terkadang responden memberikan penanganan 

dengan cara mengoleskan salep, memakai koyok ataupun dibiarkan saja. 

Jikalau terasa sangat nyeri, responden akan membawanya ke tukang pijat. 

Di Indonesia sendiri penelitian khusus yang membahas tentang 

penambahan kinesio tapping pada myofascial release dan ischemic 

compression terhadap nyeri myofascial syndrome upper trapezius sangat 

terbatas atau bahkan belum ada. Hal ini yang mendasari penulis untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut mengenai dampak dari penambahan 

kinesio tapping dalam menurunkan nyeri pada myofacial syndrome upper 

trapezius. 

Penulis melakukan tes cepat terhadap responden dengan 

melakukan provokasi atau penekanan pada daerah trigger point otot 

upper trapezius. Terdapat aktivitas duduk, mengetik, dan menulis dengan 

posisi elevasi bahu yang statis dalam kurun waktu yang cukup lama 

sehingga menimbulkan nyeri myofascial upper trapezius. Berdasarkan 
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permasalahan di atas penulis bertujuan untuk melakukan penelitian 

tentang Perbandingan Pengaruh Penambahan Kinesio Tapping Pada 

Myofascial Release dan Ischemic Compression Terhadap Nyeri 

Myofascial Syndrome Upper Trapezius.  

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh Penambahan Kinesio Tapping Pada Myofascial 

Release Terhadap Nyeri Myofascial Syndrome Upper Trapezius? 

2. Bagaimana pengaruh Penambahan Kinesio Tapping Pada Ischemic 

Compression Terhadap Nyeri Myofascial Syndrome Upper 

Trapezius? 

3. Apakah ada perbedaan pengaruh Penambahan Kinesio Tapping Pada 

Myofascial Release dan Ischemic Compression Terhadap Nyeri 

Myofascial Syndrome Upper Trapezius? 

C. Tujuan Penulisan 

1. Tujuan Umum 

Mengidentifikasi Perbandingan Penambahan Kinesio Tapping Pada 

Myofascial Release dan Ischemic Compression Terhadap Nyeri 

Myofascial Syndrome Upper Trapezius 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi rata-rata Myofascial Syndrome Upper 

Trapezius sebelum dan sesudah diberikan Kinesio Tapping dan 

Myofascial Release 
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b. Mengidentifikasi rata-rata Myofascial Syndrome Upper 

Trapezius sebelum dan sesudah diberikan Kinesio Tapping dan 

Ischemic Compression 

c. Menganalisis Perbandingan tingkat Nyeri Myofascial Syndrome 

Upper Trapezius sesudah diberikan Penambahan Kinesio 

Tapping Pada Myofascial Release dan Ischemic Compression. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Pelayanan Fisioterapi  

Penelitian  ini dapat menjadi masukan dan sebagai sumber informasi 

bagi fisioterapis dalam melaksanakan tindakan terapi terlebih pada 

bidang Musculoskeletal.  

2. Untuk Keilmuan 

a. Institusi Pendidikan 

Penelitian ini bisa bermanfaat sebagai pengembangan 

pengetahuan Fisioterapi Muskuloskeletal khususnya tentang 

myofascial syndrome upper trapezius. 

b. Penelitian 

Penelitian  ini dapat menjadi sarana peneliti untuk 

mengembangkan pengetahuan dalam ilmu fisioterapi 

muskuloskeletal khususnya tentang masalah myofascial 

syndrome upper trapezius, sehingga bisa diteliti lebih mendalam 

tentang Perbandingan Penambahan Kinesio Tapping Pada 

Myofascial Release dan Ischemic Compression Terhadap Nyeri 

Myofascial Syndrome Upper Trapezius. 
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Keaslian Penelitian 

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian 

No Penulis Judul 

Tahun dan 

subjek 

penelitian 

Desain 

penelitian 
Hasil 

Perbedaan 

dengan 

penelitian 

yang akan 

dilakukan 

1. Nanda 

Citra 

Anggra

eni 

Penerapan 

Myofascial 

Release 

Technique 

Sama Baik 

dengan 

Ischemic 

Compressio

n Technique 

Dalam 

Menurunka

n Nyeri 

Pada 

Sindroma 

Miofasial 

Otot Upper 

Trapezius. 

2013, 

mahasiswa 

yang 

terindikasi 

sindroma 

miofasial 

otot upper 

trapezius. 

Experimen

tal 

rancangan 

pre 

and post 

test group 

design 

Penerapan 

Myofascia

l Release 

Technique 

sama baik 

dengan 

Ischemic 

Compressi

on 

Technique 

dalam 

menurunk

an nyeri 

pada 

sindroma 

miofasial 

otot upper 

trapezius 

Tidak ada 

penambah

an kinesio 

taping dan 

desain 

penelitian 

experiment

al. 

2. Eko 

Prihati 

Pengaruh 

Pemberian 

Myofascial 

Release 

Terhadap 

Penurunan 

Nyeri dan 

Disabilitas 

Pada 

Penderita 

Myofascial 

Trigger 

Point 

Syndrome 

Otot Upper 

Trapezius. 

2014, 

semua 

pendidik 

(guru) dan 

tenaga 

kependidi

kan (tata 

usaha) di, 

SMPN 2 

Adiwerna 

Kabupaten 

Tegal 

Jawa 

Tengah 

yang 

berjumlah 

20 orang 

Pre 

Experimen

t dengan 

metode 

one 

group pre 

and post 

test design. 

Ada 

pengaruh 

pemberian 

myofascial 

release 

terhadap 

penurunan 

nyeri dan 

disabilitas 

pada 

penderita 

myofascial 

trigger 

point 

Syndrome 

otot upper 

trapezius 

Tidak ada 

penambah

an kinesio 

taping dan 

pemberian 

perlakuan 

ischemic 

compressi

on. 

3. Nuri 

Syara 

Lestari 

Perbedaan 

Pengaruh 

Antara 

Pemberian 

2015, 

mahasiswa 

fisioterapi 

semester 

Quasi 

Eksprimen

tal dengan 

Pre and 

Ada 

perbedaan 

pengaruh 

muscle 

Tidak ada 

penambah

an kinesio 

tapping 
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Muscle 

Energy 

Technique 

Dengan 

Ischemic 

Compressio

n Technique 

Terhadap 

Myofascial 

Trigger 

Point 

Syndrome 

Otot Upper 

Trapezius. 

1, total 

responden 

sebanyak 

12 orang 

Post Test 

Group 

design 

energy 

technique 

dengan 

ischemic 

compressi

on 

technique 

terhadap 

myofascial 

trigger 

point 

syndrome 

otot upper 

trapezius 

dan 

pemberian 

perlakuan 

myofascial 

release, 

adanya 

perlakuan 

Muscle 

Energy 

Technique. 

4. Zumrot

in 

Lukito 

Kinteki 

Pengaruh 

Kinesio 

Taping dan 

Muscle 

Energy 

Technique 

Terhadap 

Penurunan 

Nyeri 

Myofascial 

Pain 

Syndrome 

Otot Upper 

Trapezius 

Pada 

Penjahit 

2018, 

pekerja 

penjahit 

yang 

berjumlah 

18 orang 

dibagi 

menjadi 

dua 

kelompok 

yaitu 

kelompok 

perlakuan 

dan 

kelompok 

kontrol. 

Quasi 

Eksperime

ntal 

dengan 

mengguna

kan Pre 

and Post 

Test With 

Control 

Grup 

design 

Ada 

pengaruh 

pemberian 

kinesio 

taping dan 

muscle 

energy 

technique 

terhadap 

penurunan 

nyeri 

myofascial 

pain 

syndrome 

otot upper 

trapezius 

pada 

penjahit 

Tidak ada 

pemberian 

perlakuan 

myofascial 

release 

dan 

ischemic 

compressi

on, adanya 

perlakuan 

Muscle 

Energy 

Technique. 

 



 

 

 


