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BAB I

PENDAHULUAN

A.  Latar Belakang

Manusia dituntut untuk bekerja seharian agar dapat mendapatkan uang

untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (Dewi et al, (2015). Kebanyakan

pekerjaan mengharuskan orang-orang untuk tetap dengan posisi yang sama

dalam waktu lama dan berulang-ulang, sehingga dapat menimbulkan masalah

pada muskuloskeletal. Hasil penelitian Departemen Kesehatan dalam profil

masalah kesehatan pada pekerja di Indonesia di tahun 2005 menunjukkan

bahwa sekitar 40,5% penyakit yang dikeluhkan perkerja ada hubungannya

dengan aktivitas pekerjanya. (Sihombing et al, 2015).

Salah satu pekerjaan yang mengharuskan seseorang bekerja dengan

posisi yang sama untuk waktu lama adalah penjahit. Penjahit membutuhkan

keterampilan dan ketelitian dalam membuat pola, menggunting dan menjahit

(Kinteki, 2018) sehingga membuat penjahit duduk dengan posisi statis dan

kepala yang condong kedepan. Dengan posisi kepala seperti itu saat

beraktifitas dalam posisi duduk atau berdiri sehingga menyebabkan leher

berkontraksi terus menerus (Pratama, 2013). Kerja leher akan semakin berat

dengan posisi tubuh yang salah saat bekerja yang disebabkan oleh postur

tubuh yang buruk dan desain tempat kerja yang tidak ergonomi (Kaergaard et

al, 2000).

Kondisi diatas dapat menimbulkan keluhan muskuloskeletal seperti

nyeri leher. Nyeri leher adalah salah satu permasalahan yang sering pekerja

keluhkan (Ehsani et al, 2017). Di India sebesar 30% pekerja mengeluhan
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nyeri leher, sedangkan sebesar 41% pekerja tidak hadir akibat mengeluhkan

nyeri leher (Kinteki, 2018). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan

Ahmad (2004) pada 58 pekerja pada industri konveksi didapatkan 89%

pekerja yang mengalami nyeri bahu, 74% kaku leher, dan 72% nyeri

pinggang. Penelitian Osni (2012) juga menunjukan bahwa gangguan

muskuskeletal pada penjahit yang paling sering mengalami nyeri pada bagian

leher, pinggang, punggung, dan kaki kanan.

Nyeri pada leher diakibatkan oleh trigger point pada otot upper

trapezius, otot levator scapula, otot multifidi, dan otot splenius, sebesar 79%

disebabkan oleh otot upper trapezius (Cerezo-Tellez et al, 2016). Otot upper

trapezius termasuk otot yang berkerja sebagai penahan kepala yang

cenderung jatuh ke depan dan mehanan beban dari kepala (Hasmir, 2016).

Posisi kerja yang salah dalam jangka waktu yang panjang menyebabkan otot

upper trapezius bekerja terus-menerus dan mencetus munculnya taut band

dan trigger point (Maruli et al, 2013). Kondisi tersebut merupakan tanda-

tanda bahwa otot tersebut mengalami myofascial pain syndrome.

Myofascial pain syndrome termasuk keluhan pada muskuloskeletal

yang dapat terjadi akibat titik yang hipersensitif yang disebut trigger point

pada salah satu atau lebih otot (Santoso et al, 2014). Angka kejadian

myofascial pain syndrome di masyarakat secara umum 30% sampai 85%

(Oztruk et al, 2016). Myofascial pain syndrome menyebabkan keluhan berupa

nyeri lokal, spasme otot, ketegangan otot yang dapat menyebabkan

keterbatasan gerak sendi, titik nyeri ketika ditekan (Sugijanto & Bimantoro,

2008). Ketegangan otot disebabkan oleh kontraksi otot yang terus-menerus
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akibat posisi kerja yang sama untuk waktu yang cukup lama (Makmuriyah &

Sugijanto, 2013).

Ketegangan otot menyebabkan penurunan fleksibilitas dari otot

tersebut sehingga berpengaruh pada kualitas range of motion pada leher

(Arthawan, 2017). Range of motion adalah luas gerakan dari sebuah sendi

saat sendi tersebut digerakkan dengan pasif atau aktif dari satu posis ke posisi

(Arthawan, 2017). Range of motion juga dapat diartikan sebagai lingkup

gerak dari kontraksi satu atau beberapa otot dalam sebuah gerakan, untuk

mengetahui  apabila otot mampu memendek atau memanjang secara penuh

atau tidak (Deuster et al, 2007). Keterbatasan range of motion pada leher

berakibat terhadap penurunan kualitas gerak leher (Indana, 2019).

Keterbatasan gerak pada leher dapat menyebabkan kesulitan dalam

menggerakkan dan menekuk leher sehingga dapat menggangu aktivitas sehari

- hari (Maruli et al, 2013). Pada penjahit, keterbatasan range of motion leher

dapat menghambat pekerjaan, cepat lelah sehingga mempengaruhi hasil

produksi ( Sihombing et al, 2015).

Myofascial pain syndrome pada upper trapezius muscle yang

mengalami keterbatasan range of motion pada leher dapat ditangani dengan

terapi non farmakologi, yaitu dapat dilakukan oleh fisioterapi dengan

menggunakan teknik relaksasi otot progresif. Relaksasi otot progresif ialah

salah satu metode relaksasi sederhana dan mudah untuk dipelajari, caranya

dengan mengontraksikan dan melemaskan otot-otot ditubuh (Richmond,

2013). Kontraksi otot dengan diikuti menarik napas dalam lalu melemaskan

otot - otot sambil menghembuskan napas (Goldberg, 2007).
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Terapi relaksasi otot progresif dapat diberikan kepada pasien dengan

dengan keluhan insomnia, stres, gangguan kecemasan, nyeri otot leher dan

punggung, serta depresi untuk memberikan efek rileks sehingga

memlancarkan aliran darah dan mengurangi tingkat ketegangan pada otot

(Setyoadi & Kushariyadi, 2011). Relaksasi otot progresif  dilakukan dengan

memfokuskan pikiran pada aktivitas otot untuk mengidentifikasi otot yang

tegang kemudian menurunkan tingkat ketegangan untuk mendapatkan

perasaan rileks (Herodes, 2010). Saat pikiran rileks maka ketegangan yang

sering kali memuat otot mengencang akan diabaikan (Zalaquet & McCraw

2000).

Berdasarkan penelitian terdahulu didapatkan hasil bahwa tingkat nyeri

dapat diturunkan dengan relaksasi otot progresif (Wahyuni et al, 2009),

namun belum ada penelitian yang menggunakan teknik relaksasi otot

progresif untuk meningkatkan range of motion. Oleh karena itu peneliti

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Relaksasi Otot

Progresif Terhadap Range of Motion Leher pada Kasus Myofascial Pain

Syndrome Otot Upper Trapezius pada Penjahit”.

B. Rumusan Masalah

Apakah ada pengaruh relaksasi otot progresif terhadap range of

motion leher pada kasus myofascial pain syndrome otot upper trapezius di

penjahit?
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C. Tujuan Penelitian

1.  Tujuan Umum

Mengetahui pengaruh dari relaksasi otot progresif terhadap range

of motion leher pada kasus myofascial pain syndrome otot upper

trapezius pada penjahit.

2.  Tujuan Khusus

a. Mengidentifikasi range of motion leher sebelum diberikan relaksasi

otot progresif pada penjahit yang mengalami myofascial pain

syndrome pada otot upper trapezius.

b. Mengidentifikasi range of motion leher setelah diberikan relaksasi otot

progresif pada penjahit dengan myofascial pain syndrome pada otot

upper trapezius.

c. Menganalisis perbandingan range of motion leher pada kejadian

miyofascial pain syndrome pada otot upper trapezius sebelum dengan

setelah diberikan latihan relaksasi otot progresif pada penjahit.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan penambah

wawasan pengetahuan bagi mahasiswa/i fisioterapi maupun

fisioterapis.

b. Hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai dasar teori untuk

mahasiswa/i yang ingin melanjutkan penelitian yang terkait dengan

pengaruh relaksasi otot progresif terhadap range of motion leher pada

kasus myofascial pain syndrome otot upper trapezius pada penjahit.
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2.   Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat menambah  wawasan dan

pengetahuan bagi peneliti tentang pengaruh pemberian relaksasi otot

progresif terhadap range of motion leher pada kasus myofascial pain

syndrome otot upper trapezius pada penjahit.

b. Bagi Instansi Pendidikan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai

referensi ilmu pengetahuan mahasiswa/i dibidang ilmu fisioterapi

tentang pengaruh relaksasi otot progresif terhadap range of motion

leher pada kasus myofascial pain syndrome otot upper trapezius pada

penjahit.

c.  Bagi Fisioterapi

Hasil penelitian ini dapat diterapkan tenaga fisioterapi dalam

penanganan kasus myofascial pain syndrome otot upper trapezius

dengan keterbatasan range of motion dengan metode relaksasi otot

progresif.

d. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan  memberikan informasi dan

edukasi pada masyarakat tentang penanganan kasus myofascial pain

syndrome otot upper trapezius dengan pemberian latihan relaksasi otot

progresif.
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E. Keaslian Penelitian

Tabel 1.1 Daftar Penelitian Terkait

No. Nama
Peneliti

Judul
Penelitian

Variabel
Penelitian

Instrumen
Penelitian

Desain
Penelitian

1. Sulastin
i et al,
2019

Effect of
Progressive
Muscle
Relaxation on
Anxiety in
Congestive
Heart Failure
Patients

Variabel
bebas:
Relaksasi otot
progresif
Variabel
terikat: tingkat
kecemasan
pasien gagal
jantung
kongestif

Hamilton
Anxiety
Rating
Scale
(HARS)

Quasi
Experiment
design
pretest and
posttest
with control
group

2. Santoso
&
Gessal,
2014

Efek Terapi
Spray and
Stretch
Terhadap
Nyeri pada
Sindrom
Nyeri
Miofascial
Otot
Trapezius
Atas

Variabel
bebas:
Spray and
Stretch
Therapy
Variabel
terikat: Nyeri
pada
myofascial
pain syndrome
otot upper
trapezius

Visual
Analog
Scale
(VAS)

Eksperimen
dengan pre
and post
design

3. Fransisk
a et al,
2014

Pengaruh
Latihan
Range of
Motion
Terhadap
Rentang
Gerak Sendi
Ekstermitas
Atas pada
Pasien Pasca
Stroke di
Makasar

Variabel
bebas:Range of
Motion
Exercise
Variabel
terikat:
Rentang Gerak
Sendi
Ekstermitas
Atas pada
Pasien Pasca
Stroke di
Makasar

Lembar
observasi
dengan alat
ukur
Goniometer

Pre
Eksperimen
satu
kelompok
pretest and
posttest

4. Witri et
al, 2014

Perbandingan
Myofascial
Release
Technique
dengan
Contract
Relax
Stretching

Variabel
bebas:
Myofascial
Release
Technique dan
Contract Relax
Stretching

VAS
(Visual
Analogue
Scale)

Eksperiment
with
Randomized
pre and post
tes one
group
design.
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Terhadap
Penurunan
Nyeri pada
Sindrom
Myofascial
Otot Upper
Trapezius

Variabel
terikat:
Penurunan
Nyeri

5. Ghanba
ri et al,
2013

Comparing
Hold Relax -
Proprioceptiv
e
Neuromuscul
ar
Facilitation
and Static
Stretching
Techniques in
Management
of Hamstring
Tightness

Variabel
bebas: PNF da
Static
Stretching

Active Knee
Extention
Test
(AKET)

Randomize
d controlled
trial

6. Viljane
n et al,
2003

Effectiveness
of Dynamic
Muscle
Training,
Relaxation
Training, or
Ordinary
Activity For
Chronic Neck
Pain:
Randomized
Controlled
Trial

Variabel
bebas:
Dynamic
Muscle
Training,
Relaxation
Training,
Ordinary
Activity
Variabel
terikat:
Chronic neck
pain

NRS,
Goniometer
, NDI

Randomized
controlled
trial

7. Lauche
et al,
2013

Effectiveness
of Home-
Based
Cupping
Massage
Compared to
Progressive
Muscle
Relaxation in
Patients with
Chronic Neck
Pain - A
Randomized
Controlled
Trial.

Variabel
bebas:
Cupping
Massage,
Progresif
Muscle
Relaxation
Variabel
terikat:
Chronic neck
pain

VAS Randomized
Controlled
Trial
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8. Ilmi et
al, 2017

Pengaruh
Relaksasi
Otot
Progresif
terhadap
Tingkat Stres
Narapidana
Wanita di
Lapas IIA
Jember

Variabel
bebas:
Relaksasi Otot
Progresif
Variabel
terikat:
Tingkat Stres

Kuesioner
DASS

Pre
eksperimen
dengan one
group
pre&post
test design.

9. Dewi et
al.,
2018

Pengaruh
Relaksasi
Otot
Progresif
terhadap
Penurunan
Nyeri
Punggung
Bagian
Bawah Ibu
Hamil
Trimester III

Variabel
bebas:
Relaksasi Otot
Progresif
Variabel
terikat:
Penurunan
Nyeri
Punggung
Bagian Bawah

Numeric
Rate Scale
(NRS)

Quasi
experiment
dengan one
group
pretest
posttest
design.


