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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang 

Perkembangan teknologi dan peralatan merupakan alat penunjang yang 

penting dalam upaya meningkatkan produktivitas untuk berbagai jenis 

pekerjaan. Disisi lain dengan adanya perubahan perkembangan teknologi dapat 

membawa dampak negatif jika kurang waspada menghadapi bahaya potensial 

yang akan timbul. 

Seperti halnya pada pekerja rental komputer, di mana dalam melakukan 

pekerjaan mengetik memerlukan waktu yang lama di depan komputer dengan 

posisi statik. Posisi leher lebih condong kedepan, posisi kiborst berada dibawah 

menyebabkan posisi siku tidak tersanggah, fleksi pada leher, mengakibatkan 

otot leher menahan bahu dan menyebabkan terjadinya kelelahan lebih cepat 

pada otot. Kelelahan otot yang berkepanjangan mudah mengakibatkan 

terjadinya cedera pada otot. Dalam penelitian Holey (2011), menyatakan 

bahwa pekerjaan mengetik setelah satu jam berpotensi terkena MTrPs, yang 

mempengaruhi perkembangan pola serta aktivitas otot dalam otot upper 

trapezius. 

Myofascial trigger point syndrome (MTrPs) merupakan gambaran nyeri 

dengan adanya satu atau lebih tempat berupa titik hipersensitif atau sangat 

sensitif pada otot yang sakit. Fernandez dalam David (2007) pada 

penelitiannya di Spanyol  menyatakan sebanyak 30 pasien setelah dilakukan 

pemeriksaan didapatkan hasil bahwa 66,6% mengalami MTrPs. Sedangkan di 
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Grobogan, Jawa Tengah dalam penelitian Lestari (2009) dari 25 orang yang 

diteliti terdapat 16 orang yang didiagnosa mengalami syndrome myofascial 

pada leher. 

Dalam kegiatan menggunakan komputer (mengetik), otot yang 

mempunyai peranan cukup besar dalam mempertahan otot  leher adalah m. 

Trapezius, m. Levator scapula,dan m. Scaleni. Penelitian Skootsky dalam 

Lofriman (2006), menyatakan bahwa nyeri myofascial lebih sering terjadi pada 

area bagian atas dibandingkan area tubuh yang lain. Intensitas tertinggi terjadi 

pada otot upper trapezius sebesar 77,3 % dan 68,9% terjadi pada otot serratus 

anterior dari 137 orang yang diuji (Rogers, 2012). 

Berdasarkan hasil survei pendahuluan yang dilakukan peneliti di Pabelan 

Kartasura terdapat sebanyak 48 pekerja rental. Setelah dilakukan pemeriksaan 

diketahui terdapat 16 orang yang terkena MTrPs dengan intensitas 8-9 jam 

kerja setiap hari. Dengan hasil MTrPs terbanyak terjadi pada otot upper 

trapezius. Otot trapezius merupakan otot postural atau otot tonik dengan 

nervus aksesoris dan C3-C4 yang bekerja  melakukan gerakan elevasi, adduksi, 

dan depresi pada bahu. Otot trapezius akan mengalami beban yang berlebihan 

ketika terjadi kesalahan postur berupa mikro dan makro trauma. Mikro dan 

makro trauma mengakibatkan terjadinya fase kompresi dan ketegangan dalam 

jangka waktu lama di bandingkan fase rileksasi (Gejut, 2012). Akibat dari 

adanya trauma mengakibatkan terjadinya kerusakan pada jaringan, 

menimbulkan reaksi berupa nyeri. Nyeri merupakan sensasi ketidaknyamanan 

yang bersifat individual. Menurut InternationalAssociation for Study of Pain 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Nervus_Aksesoris&action=edit&redlink=1
http://www.gejut.com/
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(IASP), nyeri adalah sensori subyektif dan emosional yang tidak 

menyenangkan yang didapat terkait dengan kerusakan jaringan aktual maupun 

potensial.  Nyeri yang ditimbulkan pada kondisi MTrPs berupa rasa tertusuk 

perih, berdenyut, rasa sayatan, dan rasa terbakar pada otot (Gejut, 2012). 

Modalitas Fisioterapi pada kondisi MTrPs dapat diberikan Terapi Latihan 

berupa active stretching. Pada active stretching dilakukan dengan cara auto 

stretching. Auto stretching merupakan suatu metode penguluran yang biasa 

dilakukan pada otot-otot postural sebagai suatu latihan fleksibilitas yang 

dilakukan secara aktif oleh pasien (Uthor, 2009). 

Auto stretching diberikan pada otot upper trapezius kondisi MTrPs akan 

memberikan pengaruh penguluran pada komponen struktur jaringan lunak (soft 

tissue) seperti pada otot (fascia otot) menyebabkan proses inflamasi berjalan 

dengan lancar, yang terganggu akibat adanya taut band sehingga mengurangi 

adanya trigger point (Uthor, 2009). Hal serupa juga dinyatakan oleh Ervina 

(2012), adanya penguluran yang terjadi menyebabkan proses metabolisme dan 

sirkulasi lokal dapat berlangsung dengan baik. Dengan demikian proses 

inflamasi dapat berjalan dengan lancar sehingga nyeri dapat berkurang. 

Keunggulan dari modalitas auto stretching sendiri adalah dapat dilakukan 

secara mandiri oleh pasien, dapat dilakukan kapan dan dimana saja tanpa 

memerlukan terapis, serta metode gerakan dapat dipahami dengan mudah oleh 

pasien. 

http://www.gejut.com/
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Melihat permasalahan di atas penulis tertarik melakukan penelitian 

tentang pengaruh auto stretching terhadap penurunan nyeri otot upper 

trapezius kondisi MTrPs pekerja rental komputer di Pabelan Kartasura. 

 

B.  Rumusan masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah : 

Adakah pengaruh auto stretching terhadap penurunan nyeri otot upper 

trapezius kondisi MTrPs  pada pekerja rental komputer di Pabelan Kartasura ? 

 

C. Tujuan penelitian  

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

auto stretching terhadap penurunan nyeri otot upper trapezius kondisi MTrPs 

pada pekerja rental komputer di Pabelan Kartasura. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Menambah pengetahuan tentang MTrPs 

b. Memberikan wawasan tentang modalitas auto stretching 

c. Memberikan gambaran tentang banyaknya penderita MTrPs pada otot 

upper trapezius pada pekerja rental komputer. 

2. Manfaat Praktis 

a. Dapat dijadikan sebagai bahan serta acuan untuk melakukan penelitian 

selanjutnya tentang auto stetching pada otot upper trapezius kondisi 

MTrPs. 
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b. Diharapkan  dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang tata 

cara dan manfaat, serta kepada Fisioterapis tentang penyakit dan 

penanganan pada otot upper trapezius kondisi MTrPs. 


