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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A.  Penjahit

1. Definisi

Definisi penjahit menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005)

adalah orang yang mata pencahariannya membuat baju dan sebagainya.

Sedangkan menjahit diartikan sebagai kegiatan menyatukan kedua

potongan kain dengan jarum tangan maupun mesin jahit (Dwijanti, 2013).

Menjahit memerlukan pelatihan untuk membuat pola dan memotong kain

agar menjadi sebuah pakaian yang bisa dipakai seseorang (Fajarsari,

2016). Menjahit membutuhkan gerakan tangan untuk memegang,

mengontrol dan menyentuh benda atau alat yang digunakan saat menjahit

(Kaegaard & Andersen, 2000). Seorang penjahit berpotensi mengalami

kekakuan, kelelahan hingga nyeri di daerah bahu dan leher apabila

dilakukan secara berulang dengan kecepatan tinggi dan produksi dalam

jumlah yang banyak (Prihati & Simanjuntak, 2013).

2. Posisi dan Gerakan Penjahit

Posisi penjahit saat menjahit adalah duduk statis, kepala sedikit

membungkuk, posisi siku dan lutut menekuk. Terdapat gerakan mengulang

pada tangan dan kaki saat menggunakan mesin jahit. Sikap tersebut

dipertahankan dengan mata sebagai kontrol penglihatan saat menjahit dan

tangan sebagai pengarah bahan yang dijahit serta kaki sebagai pengontrol

kecepatan menjahit (Chandra & Dubey, 2014). Posisi tersebut dapat
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menyebabkan timbulnya rasa nyeri dan pegal terutama pada leher, bahu,

pinggang, dan kaki (Chandra & Dubey, 2014).

Gambar 2.1 Posisi Penjahit (Data Penelitian, 2020)

3. Masa Kerja dan Durasi Kerja Penjahit

Pengertian masa kerja menurut Nadialis & Nugrohoseno (2014)

adalah masa yang dihitung saat pekerja mulai masuk kerja dan sesuai

dengan status dalam perjanjian kerja. Masa kerja dibagi menjadi dua, yaitu

kategori baru dengan masa kerja kuang dari tiga tahun dan kategori lama

dengan masa kerja lebih dari tiga tahun (Irsyadi et al, 2015). Pekerja

normalnya berkerja selama 8 jam perhari dengan satu kali istirahat utama

dan dua kali istirahat pendek serta pemenuhan kalori karyawan untuk

mempertahankan kinerjanya (Rusni, 2017). Berdasarkan UU pasal 77 ayat

1 No. 13 tahun 2003, jam kerja normal adalah 7 jam hingga 8 jam perhari

(Kinteki, 2018).
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Posisi kerja pada penjahit yang statis dengan kepala yang sedikit

lebih maju kedepan (menunduk) dalam waktu yang lama akan

menyebabkan otot berkerja secara maksimal (Pratama, 2013). Kerja leher

akan semakin berat dengan posisi tubuh yang salah saat bekerja

(Kaergaard & Andersen, 2000). Otot upper trapezius merupakan salah satu

otot stabilisar yang berfungsi untuk mempertahankan posisi kepala yang

cenderung jatuh kedepan dan menahan berat kepala itu sendiri (Hasmar,

2016). Pembebanan ringan, statis dan berulang pada otot upper trapezius

yang merupakan otot tipe I dapat menyebabkan terjadinya myofascial pain

syndrome (Makmuriyah & Sugijanto, 2013).

B. Myofascial Pain Syndrome

1.  Definisi

Myofascial pain syndrome didefinisikan sebagai nyeri yang

berasal dari titik picu (trigger points) yang ada pada otot rangka (Desai et

al, 2013). Myofascial pain syndrome dideskripsikan dengan gejala

sensorik, motorik, dan otonom yang disebabkan oleh trigger points

(Sharan, 2014). Myofascial pain syndrome juga dapat menurunkan

produktivitas aktivitas sehari-hari karena nyeri yang dirasakan membuat

otak mengaktifkan mekanisme perlindungan diri untuk tidak banyak

bergerak agar nyeri tidak muncul atau terasa (Prianthara et al, 2014).

Trigger points adalah titik hiperiritasi pada otot rangka atau fascia

yang berhubungan dengan nodul yang hipersensitif yang ada pada taut

band. Titik ini akan menimbulkan nyeri saat dikompresi dan dapat

menyebabkan nyeri referred, tenderness, disfungsi motorik, dan fenomena
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otonom (Sharan, 2014). Trigger points muncul akibat penggunaan berlebih

pada otot (overuse). Gangguan ini dapat menyebabkan nyeri lokal atau

referred pain, tightness, stiffness, spasme, keterbatasan gerak, respon cepat

lokal dari otot tersebut (Hutling-Randolph et al, 2005).

Ketika fascia mengalami kontraksi yang terus menerus akan

menstimulasi fibroblast dalam fascia untuk menghasilkan lebih banyak

kolagen. Kolagen yang dihasilkan oleh fibroblast tertumpuk dijaringan

tersebut sehingga menyebabkan terbentuknya jaringan fibrous. Ketika

dipalpasi pada jaringan tersebut akan terasa keras. Ikatan dari jaringan

fibrous akan terbentuk secara longitudinal otot dan dapat menyebabkan

timbulnya myofascial trigger points yang mempunyai ketegangan tinggi

dan semakin lama akan menyebabkan kontraktur. Elongasi dari jaringan

myofascial yang terkena akan mengaktivasi trigger point.

Ketika jaringan myofascial berada dalam kondisi imobilisasi

untuk waktu yang lama dapat menyebabkan terbentuk ikatan lintang

diantara molekul - molekul tipe I kolagen. Tipe I kolagen merupakan unsur

kolagen normal dari jaringan ikat. Ikatan melintang (cross binding) ini

akan  menurunkan fleksibilitas dari jaringan fascia dan membatasi gliding

antar fascia. Dalam kondisi immobilisasi kandungan air berkurang dan

substansi dasar dari jaringan tersebut akan menurun yang mengakibatkan

serabut kolagen akan saling berdempetan. Ketika jarak dari satu molekul

kolegen ke molekul kolagen lainnya menurun hingga membentuk ikatan

melintang. Jaringan ikat juga mengalami penurunan elastisitas karena
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fascia dan jaringan kolagen kehilangan pelumas, sehingga menyebabkan

molekul dari fascia terikat bersama dan terbentuk taut band.

Ketika jaringan myofascial mengalami cedera, maka akan terjadi

proses inflamasi dan diikuti dengan produksi kolagen. Kolagen

memutuskan untuk berikatan dan cenderung membentuk ikatan yang tidak

beraturan. Adanya ketegangan serabut kolagen akan menyebabkan

mobilitas dari jaringan fascia sehingga mudah terjadinya pemendekan

serabut kolagen. Akibat dari pemendekan tersebut menyebabkan tekanan

dalam fascia meningkat dan menekan arteri, vena, dan pembuluh limfe dan

terjadi iskemik pada jaringan tersebut dan muncul myofascial trigger point

(Makmuriyah & Sugijanto, 2013).

Gambar 2.2 Myofascial pain syndrome otot Upper Trapezius
(Travell et al, 2018)

2. Etiologi

Menurut Yap, (2007) terdapat beberapa penyebab munculnya

myofascial pain syndrome, yaitu:
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a.  Ergonomi saat bekerja

Bekerja dalam kondisi tempat kerja yang tidak ergonomi

menyebabkan otot bekerja tidak semestinya dalam waktu yang lama

sehingga menyebabkan kerja otot semakin berat.

b.  Postur tubuh

Postur tubuh yang salah saat bekerja terutama pekerjaan yang

bersifat statis yang mengharuskan pekerja berada dalam posisi yang

sama dalam waktu yang lama dapat menyebabkan stres dan ketegangan

pada otot.

c.  Trauma jaringan myofascial

Trauma jaringan myofascial terbagi menjadi dua, yaitu trauma

mikro dan trauma makro. Trauma mikro adalah cedera yang terjadi

berulang kali yang disebabkan suatu kegiatan yang terus-menerus

dengan beban yang berlebih. Sedangkan trauma makro adalah cedera

pada otot atau fascia.

d. Usia

Kebanyakan myofascial pain syndorme terjadi pada usia dewasa

akibat terjadinya degernerasi pada otot. Dengenerasi tersebut

menyebabkan terjadinya penurunan jumlah serabut otot, atrofi beberapa

serabut otot, fibril menjadi tidak teratur, berkurang massa otot sebanyak

30%, degenerasi miofibril yang mempengaruhi terjadinya penurunan

kekuatan otot dan fleksibilitas dari otot (Widodo, 2011).
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3. Patofisiologi

Landasan teoritis mengenai patofisiologi dari myofascial pain

syndrome yang banyak diterima adalah ”Integrated trigger point

hypotesis” berdasarkan Trevell et al (2018) menyatakan bahwa disfungsi

primer adalah adanya peningkatan pelepasan asetilkolin yang tidak normal

pada motor endplate akibat beban yang berlebihan pada otot. Kondisi itu

menyebabkan depolarisasi membran post-junctional serat otot secara

terus-menerus sehingga terjadi pelepasan ion kalsium dari retikulum

sarkoplasma bersamaan dengan pemakaian ion kalsium (yang berkaitan

dengan ion troponin C) untuk memicu ikatan aktin dan miosin sehingga

terjadi pemendekan sarkomer yang terus-menerus. Berbagai kebutuhan

tersebut akan menyebabkan terjadinya peningkatan kebutuhan energi.

Disamping itu, kontraksi serabut otot yang terus-menerus mengakibatkan

penekanan pembuluh darah didaerah tersebut sehingga menurunkan

persedian oksigen dan nutrisi pada otot.

Adanya peningkatan kebutuhan energi pada kondisi melemahnya

persedian energi mengakibatkan krisis energi didaerah tersebut. Hal ini

menyebabkan elevasi sensitizing substances seperti bradikinin dan 5-TH

yang dapat berinteraksi dengan saraf sensorik dan otonom. Selanjutnya,

pelepasan substansi neuroaktif seperti subtansi P dan glutamat dapat

berperan dalam pelepasan asetilkolin yang eksetif dari saraf terminal

sehingga terjadi suatu vicious cycle. Vicious cycle menyebabkan iskemik

lokal pada daerah jaringan taut band sehingga terjadi gangguan

mikrosirkulasi jaringan dan terjadi kekurangan oksigen dan nutrisi serta
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menumpuknya zat-zat sisa metabolisme yang mengakibatkan timbul rasa

nyeri didaerah tersebut (Ervina, 2012). Nyeri tersebut yang dikenal sebagai

myofascial pain syndrome.

4. Tanda dan gejala

Tanda dan gejala dari myofascial pain syndrome antara lain

(Gerwin, 2014):

a. Nyeri lokal pada leher, bahu, ekstermitas atas, wajah, punggung bawah,

dan lower limb.

b. Reffered pain.

c. Terdapat trigger point.

d. Terjadi penurunan range of motion akibat tightness pada otot.

e. Adanya spasme pada otot yang disebsbkan oleh nyeri dan penumpukan

zat-zat sisa metabolisme.

5. Pemeriksaan Myofascial pain syndrome

Gejala dari myofascial pain syndrome hampir sama dengan

fibromyalgia syndrome. Baik myofascial pain syndrome maupun

fibromyalgia syndrome akan menimbulkan nyeri ketika di tekan, namun

jenis nyeri tersebut berbeda. Pada myofascial pain syndrome nyeri

disebabkan oleh trigger point yang bersifat lokal dan dapat menjalar ke

daerah yang jauh dari titik nyeri, sedangkan nyeri pada fibromyalgia

syndrome disebut tender point yang menyebabkan nyeri lokal dan

menjalar pada daerah lokal titik nyeri saat ditekan. Myofascial pain

syndrome berasal dari gangguan metabolik pada otot lokal yang

mempunyai taut band yang menyebabkan munculnya mineral yang
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nociceptif yang kemudian merangsang timbulnya nyeri lokal dan dapat

menjalar secara segmental ke daerah lain. Fibromyalgia syndrome berasal

dari sensitisasi saraf pusat baik yang berasal dari otot itu sendiri ataupun

dari gangguan lain yang menimbulkan nyeri dan muscle tenderness yang

meluas (Makmuriyah & Sugijanto, 2013).

Myofascial pain syndrome dapat dideteksi dengan cara palpasi

untuk mengetahui adanya taut band ataupun trigger point. Berikut

beberapa cara palpasi yang dapat dilakukan:

a. Flat Palpation

Flat palpation adalah salah satu pemeriksaan myofascial pain

syndrome dengan cara menekan otot menggunakan jempol atau jari

tangan tepat di serat otot. Taut band terasa seperti kabel melintang

sekitar 1 - 4 mm tergantung tingkat keparahannya. Jika terasa ada taut

band dan nyeri lokal maka otot tersebut positif terkena myofascial pain

syndrome. Pada kondisi fibromyalgia syndrome tidak teraba adanya taut

band maupun trigger point, namun jaringan yang dipalpasi terasa soft

atau lunak (Travell et al, 2018).

Gambar 2.3 Flat palpation (Fernandez et al, 2009)
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b. Pincer Palpation

Pincer palpation merupakan salah satu teknik palpasi dengan

cara mencubit atau menjepit otot yang ingin diperiksa. Tekan otot dan

lakukan gerakan menggulung otot ke depan dan belakang. Apabila

terasa seperti kabel atau taut band dan nyeri lokal, itu menandakan

bahwa ada myofascial trigger point pada otot tersebut (Travell et al,

2018).

Gambar 2.4 Pincer palpaatin (Fernandez et al, 2009)

C.  Anatomi Leher

1. Tulang Penyusun Leher

Leher merupakan bagian bawah kepala dengan ruas-ruas tulang

leher yang berjumlah tujuh buah yaitu C1-C7 yang disebut vertebre

cervical dan memiliki 8 segmen mulai dari C0-C1 sampai C7-Th1.

Diantara tujuh ruas tersebut, ada tiga ruas yang memiliki struktur anatomi

yang unik dan diberi nama khusus. Tiga ruas tersebut yaitu C1 yang

disebut atlas, C2 yang disebut  aksis, dan C7 yang disebut prominens

vertebra. Vertebre cervical memiliki korpus yang pendek dan berbentuk

segiempat dengan sudut agak bulat jika dilihat dari atas (Schuenke et al,

2014).
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Gambar 2.5 Tulang Leher (Schuenke et al, 2014)

2. Sendi Leher

Menurut Schuenke et al (2014), terdapat beberapa persendian

yang ada pada leher antara lain:

a. Atlanto Occypitalis joint (C0-C1)

Atlanto occypitalis joint merupakan pertemuan antara facet

atlas dengan occipital condyles.

b. Atlantoaxial joint (C1-C2)

Atlantoaxial joint dibentuk dari hubungan antara inferior

articular facet dari atlas dengan superior articular pacet dari axis

c. Zygapophyseal joint (C2-Th1)

Zygapophyseal joint atau biasa disebut intervertebral facet

joint dibentuk dari inferior artikularis fecet dari C2 dengan superoir

artikularis facet dari C3 dan seterusnya.
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Gambar 2.6 Sendi Leher (Schuenke et al, 2014)

3. Ligamen-ligamen Leher

a. Nuchal Ligament

Nuchal ligament merupakan perpanjangan dari supraspinous

ligament yang terbentang dari krista ekesternal oksipital sampai

prosesus spinosus C7 dan melebar hingga corpus vertebra (Schuenke et

al, 2014).

b. Falvum Ligament

Falvum ligament menghubungkan antartulang vertebra

cervical yang lekat pada arkus posterior tulang cervical (Schuenke et al,

2014).

c. Posterior Longitudinal Ligament

Posterior longitudinal ligament berasal dari os. Occipital

menuju posterior corpus dari vertebra cervical hingga sakrum.

Posterior longitudinal ligament terikat kuat pada diskus intervertebra

dan memiliki fungsi untuk membatasi gerakan fleksi-ekstensi dan

melindungi diskus intervertebra posterior (Schuenke et al, 2014).
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d. Anterior Longitudinal Ligament

Anterior longitudinal ligament merupakan ligamen yang

terletak didepan corpus vertebre cervical yang berasal dari arkus atlas

dan memanjang hingga coccyx sacrum (Schuenke et al, 2014).

e. Intertransverse Ligament

Intertransverse ligament merupakan ligamen yang

menghungkan antarporsesus transversus (Schuenke et al, 2014).

f. Interspinosous Ligament

Interspinosous ligament merupakan ligamen yang

mehubungkan prosesus spinosus yang satu dengan yang lainnya

(Schuenke et al, 2014).

Gambar 2.7 Ligamen-ligamen Leher (Schuenke et al, 2014)

4. Otot-otot Leher

Tabel 2.1 Otot-otot Leher (Schuenke et al, 2014)
No. Otot Fungsi Origo Insersio
1. Splenius Ekstensi,

lateral fleksi
dan rotasi leher

Cervicis: proccesus
spinosus T3-T6
Capitis: nuchal
ligament,
proceesus spinosus
C7-T3

Cervicis:
proccesus
transversus C1
dan C2
Capitis: lateral
superior garis
nuchal,
proccesus
mastoid
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2. Scaleni Fleksi dan
lateral fleksi
leher

Anterior:
tuberositas anterior
dari proccesus
transversus C3-C6
Middle: tuberositas
posterior dari
proccesus
transversus C3-C7
Posterior:
tuberositas
posterior dari
proccesus
transversus C5-C7

Anterior:
tuberositas
costae pertama
Middle: costae
pertama
Posterior:
permukaan
lateral costae 2

3. Upper
trapezius

Ekstensi
kepala

Os. Occipitalis Acromion

4. Levator
scapula

Rotasi leher Tuberositas
posterior proccesus
transversus C1-C4

Angulus
superior
scapula

5. Sternocle
domastoi
d

Lateral fleksi
sisi yang sama,
rotasi sisi
berlawanan

Sternum, 1/3
medial clavicula

Occiput,
proccesus
mastoideus

Gambar 2.8 Otot Splenius
(Schuenke et al, 2014)

Gambar 2.9 Otot Scaleni
(Schuenke et al, 2014)

Gambar 2.10 Otot Upper Trapezius
(Schuenke et al, 2014)

Gambar 2.11 Otot Levator Scapula
(Schuenke et al, 2014)



24

Gambar 2.12 Otot Sternocledomastoid
(Fehrenbach & Herring, 2012)

5. Fascia

Fascia terdiri dari satu kesatuan tiga dimensi dari jaringan lunak

yaitu mengandung kolagen, kendur, dan jaringan fibrous yang tersebar

ditubuh. Fascia melingkupi dan mengelilingi organ, otot, tulang, dan

serabut saraf, memberikan tubuh dengan struktur fungsional, dan

menyediakan lingkungan yang memungkinkan semua sistem tubuh

beroperasi secara terpadu. Otot dan fascia saling berikatan dan terhubung.

Semua otot diselubungi oleh epimysium. Kumpulan serabut otot

diselubungi oleh perimysium, kemudian setiap serabut saraf diselubungi

oleh endomysium. Epimysium, perimysium dan endomysium merupakan

komponen/lapisan dari fascia.

Serabut otot sering kali terhubung dengan otot lainnya atau

jaringan ikat dan interkoneksi ini memungkinkan otot mengarahkan

kekuatan kepada jaringan fascia dan jaringan ikat. Penurunan fleksibilitas

dan mobilitas dengan penuaan dianggap berasal dari perubahan jaringan

fascia seperti penurunan fleksibilitas dari epimysium. Epimysium yang
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ketat/padat dapat membatasi pergerakan otot, misalnya perimysium dapat

meningkatkan kekakuan otot dan sensitif terhadap perubahan ketegangan

mekanik. Perubahan kelenturan fascia dapat menyebabkan perubahan pola

pergerakan, local overuse, dan hilangnya kekuatan dan koordinasi (Travell

et al, 2018).

Gambar 2.13 Fascia (Travell et al, 2018)

D.  Otot Upper Trapezius

1. Anatomi Otot Upper Trapezius

Otot trapezius merupakan otot yang paling superfisial yang

terletak di daerah punggung atas. Dinamakan trapezius karena bentuk dari

otot ini seperti trapezium. Otot trapezius terbentang dari posterolateral

occiput melebar ke lateral scapula dan overlapping pada superior otot

latisimus dorsi, otot ini diinervasi oleh saraf C5-T1. Otot trapezius dibagi

menjadi upper fiber, middle fiber, dan lower fiber berdasarkan arah

serabut ototnya (Cael, 2010).
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Dari ketiga otot tersebut yang paling rentan mengalami

myofascial pain syndrome adalah otot upper trapezius karena sering

digunakan dalam waktu lama (Willms et al, 2005). Otot upper trapezius

berorigo pada medial ligamentum muchae dan protuberentia occipital

external, insersionya pada batas posterior 1/3 bagian clavicula dan

dipersarafi oleh assesorius nerve (nervus kranial XI) dan akar saraf C3-C4

(Willms et al, 2005).

2. Biomekanik Otot Upper Trapezius

Otot upper trapezius termasuk otot tonik atau otot postural yang

berperan dalam pergerakan leher dan bahu (Anggraeni, 2013). Otot upper

trapezius merupakan otot stabilisator yang berfungsi mempertahankan

posisi kepala yang cenderung jatuh ke depan akibat gaya gravitasi dan

menahan berat kepala itu sendiri (Hasmar, 2016). Otot ini berfungsi

melakukan gerakan elevasi scapula dengan kontraksi konsentrik dengan

otot levator scapula, gerakan depresi scapula, gerakan lateral fleksi leher

dengan mengontraksikan otot upper trapezius secara unilateral, dan

gerakan ekstensi leher jika mengontraksikan bilateral otot upper trapezius

(Khasanah, 2019).

Otot upper trapezius juga berfungsi memiksasi scapula ketika otot

deltoideus bergerak menggangkat lengan agar tidak terjadi depresi

scapula. Otot upper trapezius mempunyai serat yang tipis dan relatif

lemah sehingga dapat melakukan gerakan memutar ke sisi berlawanan dan

membantu gerakan elevasi dan rotasi, namun kerena strukturnya yang tipis

tersebut menyebabkan otot gampang mengalami ketegangan dan kelelahan
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(Arthawan, 2017). Kesalahan postur yang dalam waktu yang lama

membuat kerja otot terus menerus dan dapat mencetus munculnya taut

band dan trigger point pada otot tersebut (Maruli et al, 2013). Melakukan

posisi yang statis dalam waktu yang lama juga dapat menyebabkan

penegangan dan pemendekan otot (Makmuriyah & Sugijanto, 2013).

3. Fisiologi Otot Upper Trapezius

Otot upper trapezius tersusun dari myofibril yang terbuat dari

molekul protein (myofilament). Terdapat dua jenis myofilament, yaitu thick

myofilament (myosin) dan thin myofilament (actin). Myosin dan actin

membentu pola yang saling terhubung disebut sarcomer. Sarcomer

memiliki dua bagian yaitu bagian tepi yang memiliki warna lebih terang

disebut I-band karena bersifat isotropik terhadap cahaya dan mengandung

actin, dan bagian tengah berwarna gelap yang disebut A-band karena

bersifat anisotropik terhadap cahaya dan mengandung myosin. Pada A-

band terdapat H-zone yang mengandung myosin dan Z-line yang

memisahkan antar sarcomer (Guyton et al, 2008).

Sel otot diselubungi oleh membran yang mengandung potensial

membran yang dapat menghantarkan impuls ke otot sehingga terjadi

kontraksi pada sel otot. Membran ini disebut sarcolemma. Di dalam

sarcolemma terdapat lubang yang menghubungkan dengan sarcoplasmic

reticulum, disebut transverse tubulus. Sarcoplasmic reticulum berfungsi

sebagai tempat penyimpan ion kalsium. Antara sarcoplasmic reticulum

dan sitoplasma sel otot terdapat sarcoplasma yang merupakan tempat

terjadinya pemompaan ion kalsium. Impuls yang terdapat pada
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sarcoplasmic reticulum akan membuka membran dan menyalurkan ion

kalsium menuju sarcoplasma dan mempengaruhi myofibril untuk

melakukan kontraksi (Anggraeni, 2013).

Selama kontraksi otot, actin dari salah satu ujung sarcomer akan

bergerak, Z-line akan bergerak ke arah A-band untuk mempertahankan

ukurannya, sedangkan I-band menjadi semakin sempit dan H-zone

menjadi hilang. Proyeksi dari myosin disebut cross bridge yang

membentuk hubungan fisik dengan actin selama terjadi kontraksi otot

(Anshar & Sudaryanto, 2011).

Sedangkan selama rekasasi otot, tidak ada impuls yang melalui

endplate yang menyebabkan ion kalsium tidak dapat masuk ke sitoplasma

karena membran tidak dapat terbuka. Hal ini menyebabkan ion kalsium

kembali mengalir ke sarcoplasmic yang menjadikan posisi troponin

kembali normal sehingga posisi tropomyosin kembali normal dan

memutuskan hubungan antara actin dan myosin. Kondisi tersebut

menyebabkan tidak adanya pergeseran molekul sehingga otot kembali

menjadi rileks (Maruli, 2013). Kontraksi otot yang terus menerus dalam

waktu yang lama mengakibatkan terjadinya kelelahan pada otot akibat

menurunnya jumlah ATP sehingga terjadi kekurangan energi untuk

mengerakkan actin dan myosin.

E. Range of Motion

1.  Definisi

Range of motion adalah luasnya gerakan sendi yang terjadi saat

sendi digerakan secara aktif maupun pasif dari satu posisi ke posisi yang
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lain (Aras et al, 2016). Range of motion juga bisa diartikan ruang gerak

atau batas-batas gerakan dari kontraksi suatu otot yang melakukan

gerakan, apakah otot dapat memendek atau memanjang dengan maksimal

(Deuster et al, 2007). Range of motion menggambarkan fleksibilitas.

Fleksibilitas merupakan kemampuan suatu jaringan atau otot

untuk untuk meregang semaksimal mungkin sehingga tubuh dapat

bergerak dengan range of motion penuh tanpa rasa nyeri. Range of motion

merupakan istilah baku yang digunakan untuk menyatakan besaran gerak

sendi yang baik dan normal, range of motion juga digunakan untuk

mengetahui adanya kelainan/keterbatasan gerak atau menyatakan batas

gerak abnormal sendi (Helmi, 2012). Keterbatasan gerakan sendi dapat

diakibatkan karena adanya pembengkakan, spasme otot, kekakuan otot,

kontraktur sendi, nyeri dan kerusakan saraf (Afifah, 2019)

2. Range of Motion Cervical

Range of motion cervical merupakan luasnya gerakan otot-otot

leher dalam melakukan suatu gerakan. Gerakan - gerakan pada cervical

yang melibatkan otot upper trapezius antara lain gerakan lateral fleksi

(Travell et al, 2018). Range of motion cervical normal menurut Aras et al

(2016) adalah 45˚ - 0 - 45˚

3.  Pengukuran

Pengukuran range of motion cervical dilakukan dengan

menggunakan alat yang disebut goniometer (Helmi, 2012). Goniometer

merupakan sebuah busur derajat yang digunakna untuk mengukur sudut

tubuh dan mengevaluasi gerakan sendi dalam ukuran derajat pada
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pergerakan aktif maupun pasif. Selain digunakan untuk mengukur range of

motion, goniometer juga dapat digunakan untuk mengukur batas

kemampuan fungsional dan ketepatan postur (Abdi, 2015).

Cara menggukur range of motion menggunakan goniometer

adalah dengan meletakkan axis (fulcrum) pada titik pengukuran, kemudian

lengan proksimal (stationary arm) dalam posisi diam dan menggerakan

lengan distal (moving arm) mengikuti gerakan sendi. Sudut yang

ditunjukan pada goniometer merupakan range of motion dari sendi

tersebut (Reese, 2002). Ketika mengukur range of motion cervical dapat

dilakukan dalam posisi berdiri ataupun duduk.

Gambar 2.14 Goniometer (Norkin & White, 2016)

Berikut cara pengukuran range of motion pada setiap gerakan

yang ada di cervical menurut Norkin & White (2016):

a. Lateral fleksi

Responden dalam posisi duduk tegak, peneliti meletakkan

goniometer pada sisi posterior leher responden. Axis diletakkan pada

proccesus spinosus dari C7 vertebra, stationary arm tegak lurus dengan

lantai atau sejajar dengan proccesus spinosus thoracic, sedangkan

moving arm sejajar dengan garis tengah kepala atau occipital
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protuberance. Kemudian minta responden memiringkan kepalanya ke

arah bahu kiri diikuti pergerakan goniometer yang digerakkan oleh

peneliti. Lakukan hal yang sama dengan gerakan lateral fleksi kearah

kanan.

Gambar 2.15 Lateral fleksi (Norkin & White, 2016)

4.  Penurunan Range of Motion

Myofascial pain syndrome merupakan salah satu penyebab

penurunan range of motion pada cervical. Myofascial pain syndrome

adalah rasa nyeri pada otot yang disebabkan oleh adanya trigger point dan

taut band. Taut band memiliki struktur yang keras dan kaku, jika diraba

terasa perbedaannya dibandingkan dengan otot yang lain. Taut band pada

otot menyebabkan penurunan ekstensibilitas dan fleksibilitas otot sehingga

terjadi penurunan range of motion (Arthawan, 2017). Salah satu penyebab

terjadinya myofascial pain syndrome adalah kontraksi yang terus menerus

pada otot sehingga menyebabkan nyeri, ketegangan pada otot dan

keterbatasan pada lingkup gerak sendinya (Indana, 2019).

Otot upper trapezius merupakan otot tipe slow twitch atau otot

tonik yang berperan dalam gerakan elevasi bahu, fleksi dan ekstensi leher

serta lateral fleksi leher. Kelainan dari otot jenis ini adalah cederung

mengalami tegang dan memendek (Khasanah, 2019). Maka dari itu,
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apabila otot upper trapezius terus menerus melakukan konstraksi akan

mengakibatkan jaringan otot mengalami ketegangan, nyeri dan penurunan

range of motion. Kerja otot menjadi lebih berat apabila diikuti dengan

postur tubuh yang buruk (Makmuriyah & Sugijanto, 2013).

F.  Relaksasi Otot Progresif

1. Definisi

Relaksasi otot progresif  merupakan latihan yang berpusat pada

otot-otot agar menjadi rileks (Herawati, 2016). Latihan relaksasi otot

progresif merupakan salah satu latihan yang dilakukan dengan cara

meregangkan atau mengontraksikan otot setelah itu merileksasikan otot

(Gemilang, 2013). Dengan menegangkan dan melemaskan beberapa

kelompok otot dan membedakan sensari tegang dan rileks, seseorang bisa

menghilangkan kontraksi otot dan mengalami rasa rileks (Soewondo,

2009). Waktu melakukan relaksasi otot lebih lama dibandingkan dengan

waktu kontraksi otot (Coorey, 2010). Respon relaksasi akan mempercepat

otot kembali dalam keadaan rileks. Relaksasi otot progresif berfokus

kepada otot-otot besar dengan tujuan agar otot menjadi rileks. Sensasi

rileks secara fisik yang dirasakan menyebabkan ketegangan yang

dirasakan menghilang (Richmond, 2007).

Relaksasi otot progresif merupakan salah satu teknik relaksasi

otot yang bertujuan untuk menurunkan ketegangan otot, mampu mengatasi

ansietas, insomnia, kelelahan, kram otot, nyeri leher dan pinggang, tekanan

darah tinggi, frekuensi jantung, dan laju metabolime (Setyoadi &

Kushariyadi, 2011). Pemberian latihan relaksasi otot progresif dapat
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memberikan dampak langsung terhadap respon fisik sehingga kemampuan

relaksasi tubuh dapat meningkat. (Synder & Lynquist, 2002).

Meregangkan dan melemaskan setiap kumpulan otot sekaligus akan

membuat relaksasi progresif diseluruh tubuh sekaligus menenangkan

pikiran dengan melakukan peregangan pada setiap kelompok otot selama

lima detik dan memusatkan perhatian. Hal ini diikuti dengan menarik

napas dalam  lalu melepaskan ketegangan sehingga otot menjadi benar-

benar lemas (Brunce, 2007).

2. Manfaat Latihan Relaksasi Otot Progresif

a. Meningkatkan kebugaran jasmani

Menggerakkan otot dalam latihan relaksasi otot progresif dapat

menjaga kesehatan tubuh dan meningkatkan kebugaran jasmani

(Herodes, 2009).

b. Menurunkan tingkat kecemasan

Latihan relaksasi otot progresif menimbulkan sensasi rileks dan

tenang sehingga menurunkan aktivitas saraf simpatik dan menyebabkan

menurunnya rasa tegang yang berlebih (Sitralita, 2010).

c. Menurunkan tingkat stres

Relaksasi otot progresif menyebabkan aktivitas saraf

parasimpatik menurun sehingga hormon stres ikut berkurang dan

menurunkan tingkat stres (Herodes, 2009).

d. Menperbaiki kualitas tidur

Latihan relaksasi otot progresif dapat menstimulasi hormon

Corticotropin Releasing Factor (CDF) yang kemudian mempengaruhi β
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endofrin untuk menghasilkan perasaan tenang dan rileks sehingga

membuat tidur menjadi lebih nyaman (Solehati & Kosasi, 2015).

e. Menurunkan tekanan darah

Latihan relaksasi otot progresif akan mengakibatkan terjadinya

sekresi hormon Corticotropin Releasing Hormone (CRH) dan

Adrenocorticotropic Hormone (ACTH) sehingga aktivitas  saraf

simpatik menurun dan menyebabkan pengeluaran adrenalin dan

nonadrenalin berkurang menyebabkan pelebaran pembuluh darah dan

aliran darah menjadi lancar sehingga tekanan darah arterial jantung

menurun (Sherwood, 2011).

f. Menurunkan ketegangan otot

Mekanisme kerja dari relaksasi otot progresif yang berfokus

gerakan otot  dengan melakukan kontraksi secara isometrik kemudian

rileksasi menyebabkan ketegangan otot berkurang (Sherwood, 2011).

3. Indikasi dari Latihan Relaksasi Otot Progresif

Latihan relaksasi otot progresif dapat diberikan untuk

meningkatkan relaksasi dan kemampuan pengolahan diri. Latihan ini dapat

membantu menurunkan ketegangan otot, menurunkan tingkat stres,

tekanan darah tinggi dan kadar gula darah tinggi, meningkatkan toleransi

terhadap aktivitas sehari-hari, serta mampu meningkatkan kualitas tidur

sehingga fungsional dan kualitas hidup dapat meningkat (Smeltzer et al,

2008).
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4. Kontraindikasi dari Latihan Relaksasi Otot Progresif

Latihan relaksasi otot progresif tidak dilakukan pada seseorang

yang memiliki gangguan muskuloskeletal seperti cidera akut, peningkatan

tekanan intrakranial, penyakit arteri koronia yang berat, dan tidak mengerti

instruksi seseorang serta seseorang yang memiliki riwayat cidera yang

serius (Hamarno, 2010).

5. Prosedur Pelaksanaan

Prosedur pelaksanaan untuk melakukan latihan relaksasi otot

progresif menurut Setyoadi & Kushariyadi (2011), antara lain sebagai

berikut:

a. Persiapan alat dan lingkungan

1) Kursi yang memiliki sandaran.

2) Latihan ditempat yang tenang.

b. Persiapan responden

1) Peneliti menjelaskan kepada responden tentang tujuan, manfaat, dan

prosedur latihan relaksasi otot progresif.

2) Responden diberikan instruksi untuk mengisi lembar persetujuan.

3) Responden tidak sedang mengenakan pakaian yang tebal.

4) Minta responden untuk duduk yang nyaman dan tegak sambil

memejamkan mata.

5) Minta responden untuk melepaskan aksesoris yang digunakan seperti

kaca mata, jam tangan, gelang, dan alas kaki.

6) Jika responden menggunakan dasi atau ikat pinggang, minta

responden untuk melonggarkannya.
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7) Jangan menegangakan atau mengontraksikan otot secara berlebihan

kerena dapat melukai diri sendiri.

c. Langkah-langkah gerakan

Terdapat 8 rangkaian gerakan dalam latihan relaksasi otot

progresif yang telah dimodifikasi  dari penelitian Setyoadi &

Kushariyadi (2011) untuk meningkatkan range of motion pada kasus

myofascial pain syndrome otot upper trapezius secara berurutan pada

eksstermitas atas dan leher. Latihan dilakukan dengan durasi 15-20

menit/hari dengan 3 kali repitisi disetiap gerakan. Durasi waktu saat

mengontraksikan otot yaitu selama 10 detik, sedangkan saat relaksasi

selama 15 detik. Setiap gerakan dikakukan dengan deep breathing

exercise.

1) Gerakan pertama

Tujuan : untuk melatih otot lengan bawah.

Langkah-langkah :

a) Posisi badan duduk tegak.

b) Kepalkan kedua tangan.

c) Buat kepalan semakin kuat atau kencang sambil dirasakan

ketegangan otot yang sedang terjadi, tahan selama 10 detik.

d) Buka kepalan tangan secara perlahan sambil dirasakan sensasi

rileks selama 15 detik.

e) Ulangi gerakan diatas sebanyak 2 kali untuk membedakan sensasi

saat otot ditengangkan dan saat otot rileks.
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Gambar 2.16 Gerakan pertama (Mashudi, 2011)

2) Gerakan kedua

Tujuan : untuk melatih otot lengan bawah.

Langkah-langkah :

a) Posisi badan duduk tegak.

b) Luruskan kedua lengan kedepan.

c) Tekuk pergelangan tangan keatas hingga jari-jari tangan

menghadap ke atas sambil dirasakan sensasi ketegangan otot yang

terjadi, tahan selama 10 detik.

d) Rilekskan kembali tangan selama 15 detik sambil dirasakan

sensasinya.

e) Ulangi gerakan tersebut sebanyak 2 kali untuk membedakan

sensasi saat otot tegang dan rileks.

Gambar 2.17 Gerakan kedua (Mashudi, 2011)

3) Gerakan ketiga

Tujuan : untuk melatih otot lengan atas.
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Langkah-langkah :

a) Posisi badan duduk tegak.

b) Kepalkan keduan tangan.

c) Lalu bawa kedua tangan yang telah dikepalkan ke bahu dan

ditahan selama 10 detik sambil dirasakan ketegangan pada otot

biceps.

d) Rilekskan kembali tangan selama 15 detik sambil dirasakan

sensasinya.

e) Lakukan gerakan tersebut sebanyak 2 kali untuk membedakan

sensasi saat otot mengalami ketegangan dengan otot yang rileks.

Gambar 2.18 Gerakan ketiga (Mashudi, 2011)

4) Gerakan keempat

Tujuan : untuk melatih otot bagian bahu dan punggung

atas (m. Upper trapezius, m. Levator scapula).

Langkah-langkah :

a) Posisi badan duduk tegak.

b) Angkat kedua bahu keatas hingga hampir menyentuh telinga,

tahan selama 10 detik sambil merasakan ketegangan yang terjadi.
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c) Turunkan kembali bahu ke posisi awal secara perlahan sambil

dirasakan sensasi otot yang rileks, lakukan selama 15 detik.

d) Lakukan gerakan tersebut sebanyak 2 kali untuk membedakan

sensasi saat otot mengalami ketegangan dengan otot yang rileks.

Gambar 2.19 Gerakan Keempat (Mashudi, 2011)

5) Gerakan kelima

Tujuan : untuk melatih otot-otot posterior cervical.

Langkah-langkah :

a) Posisi badan duduk tegak.

b) Tekan kepala kearah belakang (gerakan ekstensi leher)

semaksimal mungkin dan rasakan ketegangan pada otot leher

bagian posterior, tahan selama 10 detik.

c) Rilekskan kembali kepala selama 15 detik sambil dirasakan

sensasinya.

d) Lakukan tersebut sebanyak 2 kali untuk membedakan sensasi saat

otot mengalami ketegangan dengan otot yang rileks.

Gambar 2.20 Gambar Kelima (Mashudi, 2011)
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6) Gerakan keenam

Tujuan : untuk melatih otot-otot leher bagian anterior.

Langkah-langkah :

a) Posisi badan duduk tegak.

b) Tekuk kepala ke depan (fleksi leher) dan tempelkan dagu ke dada

lalu ditekan dan tahan selam 10 detik sambil dirasakan

ketagangan pada otot.

c) Rilekskan kembali kepala selama 15 detik sambil dirasakan

sensasinya.

d) Lakukan tersebut sebanyak 2 kali untuk membedakan sensasi saat

otot mengalami ketegangan dengan otot yang rileks.

Gambar 2.21 Gambar keenam (Mashudi, 2011)

7) Gerakan ketujuh

Tujuan : untuk melatih otot punggung.

Langkah-langkah :

a) Posisi badan duduk tegak.

b) Jauhkan tubuh dari sandaran kursi.

c) Busungkan dada sambil rasakan ketegangan yang terjadi pada otot

dada, tahan selama 10 detik.
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d) Rilekskan kembali badan selama 15 detik sambil dirasakan

sensasinya.

e) Lakukan tersebut sebanyak 2 kali untuk membedakan sensasi saat

otot mengalami ketegangan dengan otot yang rileks.

Gambar 2.22 Gerakan ketujuh (Mashudi, 2011)

8) Gerakan kedelapan

Tujuan : untuk melemaskan otot dada.

Langkah-langkah :

a) Posisi badan duduk tegak.

b) Tarik napas panjang untuk mengisi paru-paru dengan udara

sebanyak-banyaknya, tahan selama 10 detik sambil dirasakan

sensasi ketegangan pada otot dada.

c) Buang napas secara perlahan sambil dirsakan sensasi rileks selama

15 detik.

d) Lakukan tersebut sebanyak 2 kali untuk membedakan sensasi saat

otot mengalami ketegangan dengan otot yang rileks.

Gambar 2.23 Gerakan kedelapan (Mashudi, 2011)
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6. Fisiologi Relaksasi Otot Progresif terhadap Peningkatan Range of Motion

Relaksasi otot progresif merupakan latihan kontraksi dan

relaksasi berulang dari kelompok otot yang berbeda. Latihan kontraksi dan

relaksasi tersebut dapat menyebabkan penurunan input dan output motor

neuron, yaitu pada presinap akan menurunkan kontrol refleks H

(proprioseptif) sedangkan pada postsinapi akan menurunkan kontrol

refleks E (eksteroseptif). Menurunnya proprioseptif dan eksteroseptif akan

menyebabkan penurunan motor evoked potential (MEP) yang kemudian

menurunkan aktifitas skeletal motor system, sistem saraf otonom (sistem

saraf simpatis dan parasimpatis), dan jaras kortikal (Guissard et al, 2001).

Penurunan aktifitas skeletal motor system dapat menyebabkan

relaksasi pada sistem fisik seperti otot-otot tubuh. Pada sistem saraf

otonom akan melibatkan sistem saraf simpatis dan sistem saraf

parasimpatis. Aktivasi dari sistem saraf simpatis (erotropic) memberikan

efek terhadap organ tubuh yaitu meningkatkan denyut nadi, tekanan darah,

hiperglikemia, dilatasi pupil dan peningkatan pernapasan, serta ketegangan

otot. Sedangakan aktivitas dari sistem saraf parasimpatis (trophotropic)

akan memanipulasi hipotalamus dan menyebabkna rasa nyaman dan rileks

secara fisiologis dan emosional, serta dapat menyebabkan perasaan ingin

istirahat dan perbaikan fungsi tubuh. Aktifasi ini adalah dasar dari respon

relaksasi yang merupakan respon dari sistem saraf parasimpatis yang

meliputi penurunan denyut nadi dan tekanan darah, perubahan fungsi

neuro endokrin serta meningkatkan aliran darah yang menyebabkan latihan

relaksasi dapat menyebabkan respon rileks sehingga dapat mencapai
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kondisi tenang. Penurnan pada jaras kortikal dan hipotalamus dapat

menyebabkan sensasi rileks dan tenang (Karson & Susilawati, 2017).

Ketika melakukan gerakan relaksasi otot progresif, sebuah sel

saraf juga mengeluarkan opiate peptides dan dialirkan ke seluruh tubuh

sehingga yang dirasakan ada rasa rileks dan tenang. Perasaan tersebut

diteruskan ke hipotalamus. Di hipotalamus dihasilkan Corticotropin

Releasing Factor (CRF) yang akan menstimulasi kelenjar pituitary

sehingga produksi hormon β endorphin, enkefalin, dan serotonin akan

meningkat. Respon relaksasi terjadi akibat adanya aktifitas sistem saraf

parasimpatis nuclei rafe yang salah satunya menyebabkan penurunan

ketegangan otot (Brunelli et al, 2015).

Selain itu, latihan relaksasi otot progresif memerikan efek

biofeedback, yaitu gerakan kontraksi dan rileksasi yang dilakukan

berulang-ulang bertujuan agar responden dilatih untuk mengetahui atau

mengingat mana kondisi otot yang tegang dan mana kondisi otot yang

rileks atau lemas. Sehingga dengan begitu responden mampu

mengendalikan otot ketegangan tersebut dan berusaha untuk

merileksasikannya (Julianti et al, 2017).


