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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kesehatan adalah suatu hal penting bagi setiap orang, yang meliputi sehat 

secara fisik maupun mental. Menurut WHO (2008), sesorang dikatakan sehat 

dimana memiliki kesejahteraan fisik, sosial, dan mental bukan hanya keadaan 

yang terbebas dari suatu penyakit, kelemahan maupun cacat. Sedangkan 

menurut Undang-Undang Kesehatan No.23 Tahun 1992, kesehatan 

mempunyai arti yang lebih rinci sebagai keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan 

sosial bagi semua orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. 

Bukan hanya sekedar bebas dari gangguan mental, fisik dan sosial, 

tetapi..kesehatan..dipandang sebagai alat atau sarana untuk hidup secara 

produktif, sehingga seseorang yang sehat dapat melakukan pekerjaan tanpa ada 

kendala (Maulana, 2009). 

Salah satu hal yang dapat menyebabkan kesehatan seseorang terganggu 

adalah posisi kerja yang tidak ergonomis dalam kurun waktu yang lama, seperti 

yang terjadi pada pekerja penjahit. Penjahit menggunakan tangan untuk 

memegang, mengontrol, dan menyentuh benda ataupun alat yang digunakan 

saat menjahit. Selain itu, saat melakukan pekerjaannya, penjahit duduk dalam 

waktu yang lama dan..melakukan..gerakan..yang sama..secara berulang-ulang 

(Kaergaard & Andersen, 2000 dalam Ozturk & Esin, 2011). Apabila dalam 

melakukan pekerjaan tersebut posisi tidak dilakukan dengan benar maka dapat 

menimbulkan sakit di daerah bahu dan juga leher. Ada banyak kemungkinan 

penyakit yang timbul akibat dari posisi tersebut, salah satunya ialah myofascial 
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pain syndrome atau gangguan musculoskeletal yang dapat menimbulkan nyeri 

biasanya dapat bersifat lokal maupun menjalar, hal ini sering terjadi pada otot 

upper trapezius  (Utami, 2019). Pada penjahit, umumnya sindroma ini dapat 

mengakibatkan terganggunya pekerjaan akibat nyeri sehingga harus segera 

diatasi agar tidak mengganggu saat beraktifitas (Elnathika, 2018).  

Myofascial pain syndrome merupakan. kumpulan gejala yang 

ditandai..dengan adanya myofascial trigger point..akibat. dari. kerusakan. fasia 

pada jaringan otot sehingga dapat menimbulkan nyeri di area tersebut 

(Fernandez et al, 2013). Gangguan ini dapat berupa nyeri lokal, stiffness, 

spasme, tightness, dan keterbatasan gerak dari otot tersebut. Nyeri ini timbul 

karena kinerja otot yang berlebihan dan berulang. Otot yang bekerja dengan 

abnormal akan membuat berkurangnya mikrosirkulasi, sehingga dapat 

menimbulkan iskemik dalam jaringan. Serabut otot menjadi ikatan tali yang 

abnormal membentuk taut band dan mencetuskan adanya nyeri karena 

merangsang hipersensitivitas (Hurtling et al, 2005). 

Prevalensi terjadinya myofascial pain syndrome lebih banyak terjadi 

pada perempuan yaitu 54% sedangkan pada laki-laki sekitar 45%, hal ini terjadi 

karena secara fisiologis kekuatan otot pada wanita lebih lemah dari pada laki-

laki. Myofascial pain syndrome sering ditemukan pada pekerja kantoran, 

penjahit, dan profesi yang bekerja dengan banyak menggunakan low level 

muscle (Delgado et al, 2014). Di Indonesia sendiri nyeri..leher merupakan 

keluhan yang sering terjadi di masyarakat, diperkirakan sekitar 0,4% - 86,6% 

(Carlesso et al, 2014). Menurut Lofriman (2008), 84% titik nyeri pada leher 

terjadi pada otot.upper trapezius, levator.scapula, infraspinatus dan scalenus. 
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Otot upper trapezius merupakan otot yang paling sering mengalami nyeri. Otot 

upper trapezius merupakan.otot tonik atau.otot postural yang bekerja dalam 

gerakan leher maupun bahu (Lofriman, 2008). Kerja otot ini dapat bertambah 

jika disertai adanya postur tubuh yang jelek (forward head posture), ataupun 

akibat dari. ergonomi kerja. yang buruk disertai dengan trauma mikro dan 

makro serta.degenerasi otot.dan fasia (Daniels et al, 2010).  

Tindakan kuratif yang dapat ditempuh untuk mengatasi myofascial pain 

syndrome upper trapezius diantaranya adalah tindakan farmakologi dan non-

farmakologi. Dalam non farmakologi, fisioterapi dapat berperan dalam kasus 

myofascial pain syndrome upper trapezius. Fisioterapi merupakan pelayanan 

kesehatan yang.gditujukan…kepada…individu atau kelompok untuk 

memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang..kehidupan..baik menggunakan 

penanganan secara manual, maupun peralatan (fisik, elektroterapeutis dan 

mekanis) (IFI, 2016). Dalam hal pemilihan modalitas terapi ketepatan menjadi 

bagian penting untuk fisioterapis dalam menangani kasus myofascial pain 

syndrome upper trapezius. Jenis latihan yang dapat menurunkan nyeri 

myofascial pain syndrome salah satunya adalah relaksasi otot progresif 

(Elnathika, 2018). 

Latihan relaksasi otot progresif adalah teknik relaksasi dengan gerakan 

mengencangkan dan melemaskan otot-otot dalam satu waktu dan disertai 

breathing exercise atau latihan nafas dalam untuk memberikan efek relaksasi 

secara fisik. Gerakan mengencangkan dan melemaskan kelompok otot ini 

dilakukan secara berulang-ulang (Snyder & Lindquist, 2010). Setyoadi & 

Kushariyadi (2011) menyatakan bahwa relaksasi otot progresif bertujuan untuk 
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menurunkan ketegangan yang terjadi pada otot, kecemasan, nyeri pada leher 

dan punggung, hipertensi, mengatasi stress, insomnia, depresi, kelelahan. 

Latihan ini diarahkan untuk memfokuskan perhatian individu terhadap 

perbedaan perasaan yang sedang dialami ketika terjadi pelemasan otot dan 

ketika otot sedang dalam kondisi tegang atau berkontraksi (Chalesworth & 

Nathan, 2001 dalam Rohmawati, 2015). Ketika tubuh dalam keadaan nyaman 

dan tenang, secara otomatis ketegangan yang dapat membuat otot-otot 

mengencang akan diabaikan sehingga nyeri juga akan menurun (Ramdhani & 

Putra, 2008).  

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara 

observasi dan wawancara pada penjahit yang bekerja di PT. Magnum Attack 

Indonesia terhadap 7 responden penjahit, ditemukan sebanyak 5 penjahit yang 

mengalami myofascial pain syndrome upper trapezius hingga mengalami nyeri 

leher dan bahu. Belum terlalu banyak penelitian yang membahas efek relaksasi 

otot progresif terhadap penurunan nyeri dengan menggunakan sampel remaja 

atau usia produktif. Teknik yang biasa digunakan penelitian sebelumnya adalah 

myofascial release. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya 

mengkombinasikan dua intervensi yaitu post isometric relaxation dengan 

myofascial release terhadap intensitas nyeri myofascial syndrome upper 

trapezius dengan menggunakan sampel penjahit. 

Berdasarkan masalah tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Relaksasi Otot Progresif Terhadap 

Penurunan Nyeri Pada Kasus Myofascial Pain Syndrome Otot Upper Trapezius 

Pada Penjahit. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan, maka permasalahan 

dirumuskan sebagai berikut : 

Apakah terdapat pengaruh relaksasi otot progresif terhadap penurunan 

nyeri pada kasus myofascial pain syndrome otot upper trapezius pada penjahit? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui pengaruh latihan relaksasi otot progresif terhadap 

penurunan nyeri pada kasus myofascial pain syndrome otot upper 

trapezius pada penjahit. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi tingkat nyeri pada kasus myofascial pain syndrome 

otot upper trapezius sebelum diberikan intervensi relaksasi otot 

progresif pada penjahit. 

b. Mengidentifikasi tingkat nyeri pada kasus myofascial pain syndrome 

otot upper trapezius sesudah diberikan intervensi relaksasi otot 

progresif pada penjahit. 

c. Menganalisis pengaruh dari pemberian latihan relaksasi otot progresif 

sebelum dan sesudah terhadap tingkat nyeri pada kasus myofascial 

pain syndrome otot upper trapezius pada penjahit. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu 

pengetahuan fisioterapi tentang penanganan myofascial pain 

syndrome dengan menggunakan latihan relaksasi otot progresif. 

b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar teori bagi 

mahasiswa yang ingin melanjutkan penelitian tentang myofascial pain 

syndrome otot upper trapezius maupun tentang latihan relaksasi otot 

progresif. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana 

fisioterapi dan hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan 

wawasan yang luas bagi peneliti tentang pengaruh relaksasi otot 

progresif terhadap penurunan nyeri pada kasus myofascial pain 

syndrome otot upper trapezius pada penjahit. 

b. Bagi Instansi Pendidikan 

Hasil penelitian yang telah dilakukan diharapkan dapat 

diterapkan sebagai referensi ilmu pengetahuan kepada mahasiswa di 

bidang ilmu fisioterapi tentang pengaruh relaksasi otot progresif 

terhadap penurunan nyeri pada kasus myofascial pain syndrome otot 

upper trapezius pada penjahit. 
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c. Bagi Fisioterapi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu 

pengetahuan baru yang dapat diterapkan bagi tenaga fisioterapi dalam 

penanganan myofascial pain syndrome otot upper trapezius dengan 

pemberian latihan relaksasi otot progresif. 

d. Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan 

edukasi pada masyarakat tentang penanganan pada kasus myofascial 

pain syndrome otot upper trapezius dengan diberikan latihan relaksasi 

otot progresif. 

E. Keaslian Penelitian 

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian 

No. Nama Peneliti Judul Penelitian Subjek, Metode, 

dan Hasil 

Perbedaan 

1. Sri Fitria 

Wahyuni 

Pengaruh Latihan 

Relaksasi Otot 

Progresif Terhadap 

Penurunan Tingkat 

Nyeri Low Back Pain 

Non-Spesifik Pada 

Lanjut Usia Di 

Kelurahan 

Bunulrejo Malang 

Tahun : 2019 

 

Subjek : lansia 

dengan riwayat low 

back pain non-

spesifik. 

 

Metode : quasi 

experimental 

dengan design pre-

test dan post-test. 

 

Hasil : terdapat 

pengaruh 

pemberian latihan 

relaksasi otot 

progresif terhadap 

penurunan nyeri 

Low Back Pain 

non-spesifik pada 

lanjut usia. 

Lokasi penelitian ini 

dilakukan di 

Kelurahan Bunulrejo 

Malang sedangkan 

dalam penelitian yang 

akan dilakukan 

lokasinya di PT. 

Magnum Attack 

Indonesia dan Kaos 

3D Malang. 

 

Subjek penelitian ini 

dilakukan pada lanjut 

usia dengan riwayat 

Low Back Pain non-

spesifik sedangkan 

dalam penelitian yang 

akan dilakukan subjek 

penelitian pada 

pekerja penjahit 

dengan riwayat 

myofascial pain 
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syndrome Otot Upper 

Trapezius. 

2. Israd Akbar, 

Dewi Eka 

Putria, Esi 

Afriyanti 

Pengaruh Relaksasi 

Otot Progresif 

Terhadap 

Penurunan 

Disminore Pada 

Mahasiswi A 2012 

Fakultas 

Keperawatan Unand 

Tahun : 2013 

 

Subjek : mahasiswi 

A 2012 Fakultas 

Keperawatan 

Unand. 

 

Metode : quasi 

experiment dengan 

pendekatan one 

group pretest-

postest 

 

Hasil : adanya 

pengaruh yang 

signifikan sebelum 

dan sesudah 

diberikan relaksasi 

otot progresif 

terhadap nyeri 

dismenorea. 

Lokasi penelitian ini 

dilakukan di Fakultas 

Keperawatan Unand 

sedangkan dalam 

penelitian yang akan 

dilakukan lokasinya di 

PT. Magnum Attack 

Indonesia dan Kaos  

3D Malang. 

 

Subjek penelitian ini 

dilakukan pada 

mahasiwi A 2012 

Fakultas Keperawatan 

Unand sedangkan 

dalam penelitian yang 

akan dilakukan subjek 

penelitian pada 

pekerja penjahit 

dengan riwayat 

Myofascial Pain 

Syndrome Otot Upper 

Trapezius. 

3. Witri Okta 

Maruli, I DP 

Sutjana, 

Agung Wiwiek 

Indrayani 

Perbandingan 

Myofascial Release 

Technique Dengan 

Contract Relax 

Stretching Terhadap 

Penurunan Nyeri 

Pada Syndrome 

Myofascial Otot 

Upper Trapezius. 

Tahun : 2013 

 

Subjek : 

mahasiswa 

Program Studi 

Fisioterapi 

Fakultas 

Kedokteran 

Universitas 

Udayana yang 

mengalami 

syndrome 

myofascial otot 

Upper Trapezius.  

 

Metode : 

experimental 

dengan rancangan 

randomized pre-

test and post-test 

group design. 

 

Intervensi pada 

penelitian ini 

membandingkan 

Myofascial Release 

Technique dengan 

Contract Relax 

Stretching sedangkan 

dalam penelitian yang 

akan dilakukan 

intervensinya 

menggunakan latihan 

relaksasi otot 

progresif. 

 

Lokasi penelitian ini 

dilakukan pada 

mahasiswa Program 

Studi Fisioterapi 

Fakultas Kedokteran 

Universitas Udayana 

sedangkan dalam 

penelitian yang akan 

dilakukan lokasinya 
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Hasil : tidak ada 

perbedaan yang 

signifikan pada 

perbandingan 

intervensi 

Myofascial Release 

Technique dengan 

Contract Relax 

Stretching terhadap 

penurunan nyeri 

syndrome 

Myofascial otot 

Upper Trapezius. 

pada pekerja penjahit 

di PT. Magnum 

Attack Indonesia dan 

Kaos 3D Malang. 

4. Iwayan 

Supetran 

Efektivitas 

Penggunan Teknik 

Relaksasi Otot 

Progresif Dalam 

Menurunkan Tingkat 

Nyeri Pasien 

Gastritis Di Rumah 

Sakit Daerah 

Madani Palu 

Tahun : 2016 

 

Subjek : penderita 

gastritis di Rumah 

Sakit Daerah 

Madani Palu. 

 

Metode : pre 

experimental 

dengan pendekatan 

pre-test dan post-

test design 

 

Hasil : ada 

perbedaan tingkat 

nyeri sebelum dan 

sesudah dilakukan 

teknik relaksasi 

otot progresif 

dalam menurunkan 

tingkat nyeri 

pasien gastritits 

Lokasi penelitian ini 

dilakukan di Ruang 

Jambu Rumah Sakit 

Daerah Madani Palu 

sedangkan dalam 

penelitian yang akan 

dilakukan lokasinya di 

PT. Magnum Attack 

Indonesia dan Kaos 

3D Malang. 

 

Subjek penelitian ini 

dilakukan pada 

penderita gastritis 

sedangkan dalam 

penelitian yang akan 

dilakukan subjek 

penelitian pada 

pekerja pemjahit 

dengan riwayat 

Myofascial Pain 

Syndrome Otot Upper 

trapezius. 

5. Ikrima 

Rahmasari 

Relaksasi Otot 

Progresif Dapat 

Menurunkan Nyeri 

Kepala Di RSUD Dr. 

Moewardi Surakarta 

Tahun : 2015 

 

Subjek : pasien 

yang dirawat di 

RSUD Dr. 

Moewardi 

Surakarta di ruang 

penyakit dalam, 

ruang bedah, ruang 

post operasi dan 

pasien yang 

Lokasi penelitian ini 

dilakukan di RSUD 

Moewardi Surakarta 

sedangkan dalam 

penelitian yang akan 

dilakukan lokasinya di 

PT. Magnum Attack 

Indonesia dan Kaos 

3D Malang. 

 

Subjek penelitian ini 

dilakukan pada pasien 
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berkunjung di 

poliklinik.  

 

Metode : quasi 

experimental 

dengan pendekatan 

pre-test post-test 

control group 

design. 

 

Hasil : teknik 

relaksasi otot 

progresif efektif 

untuk menurunkan 

nyeri kepala, 

khususnya nyeri 

kepala tipe tegang 

(tension type). 

yang di rawat di 

RSUD Moewardi 

Surakarta di ruang 

penyakit dalam, ruang 

bedah, ruang post 

operasi dan pasien 

yang berkunjung di 

poliklinik sedangkan 

dalam penelitian yang 

akan dilakukan subjek 

penelitian pada 

pekerja penjahit 

dengan riwayat 

Myofascial Pain 

Syndrome Otot Upper 

Trapezius. 

6. Razany Fauzia 

Alboneh, 

Andry 

Ariyanto 

Pengaruh 

Penambahan 

Ultrasound Pada 

Myofascial Release 

Terhadap 

Penurunan Nyeri 

Pada Myofascial 

Syndrome Otot 

Upper Trapezius. 

Tahun : 2017 

 

Subjek : mahasiswi 

di Universitas 

Aisyiyah 

Yogyakarta dengan 

riwayat myofascial 

pain syndrome otot 

upper trapezius. 

 

Metode : 

experimental 

dengan 

randomized pre-

test & post-test two 

group design. 

 

Hasil : kedua 

intervensi 

berpengaruh 

terhadap 

penurunan nyeri 

myofascial 

syndrome otot 

upper trapezius. 

Intervensi penelitian 

ini menggunakan 

penambahan 

ultrasound pada 

myofascial release 

sedangkan dalam 

penelitian yang akan 

dilakukan 

intervensinya 

menggunakan latihan 

relaksasi otot 

progresif. 

 

Lokasi penelitian ini 

dilakukan pada 

mahasiswi di 

Universitas Aisyiyah 

Yogyakarta 

sedangkan dalam 

penelitian yang akan 

dilakukan lokasinya 

pada pekerja penjahit 

di PT. Magnum 

Attack Indonesia dan 

Kaos 3D Malang. 
 


