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Latar Belakang: Bekerja didepan komputer dengan posisi yang statis dan overload serta 

ditambah dengan adanya ergonomi kerja yang buruk dalam waktu yang lama dapat 

menyebabkan ketegangan otot. Salah satu resiko yang terkena pada aktivitas tersebut pada 

kelompok otot ektensor leher dalam hal ini otot upper trapezius. Kontraksi otot upper 

trapezius yang berlangsung secara terus menerus tersebut yang menjadi pemicu  munculnya 

trigger points pada taut band yang akan menimbulkan nyeri myofascial trigger point 

syndrome.  

Tujuan Penelitian: penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian Ischemic 

Compression dan Stretching Exercise terhadap penurunan nyeri myofascial trigger point 

syndrome otot upper trapezius dan beda pengaruh Ischemic Compression dan Stretching 

Exercise terhadap penurunan nyeri myofascial trigger point syndrome otot upper trapezius  

Metode Penelitian: Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif jenis Quasi Experiment 

dengan pendekatan two group pre test dan post test. Responden penelitian ini sebanyak 20 

orang yang dibagi menjadi dua kelompok yaitu 10 orang kelompok ischemic compression dan 

10 orang kelompok stretching exercise. Penelitian dilakukan selama 4 minggu  dengan dosis 2 

kali dalam seminggu terhadap penurunan nyeri myofascial trigger point syndrome otot upper 

trapezius dengan analisa data dengan uji wilcoxon dan uji mann whitney. 

Hasil Penelitian: Hasil uji pengaruh antara kelompok ischemic compression dan strecthing 

exercise di peroleh p-value 0,005 maka ada pengaruh dari ischemic compression dan 

strecthing exercis terhadap penurunan nyeri myofascial trigger point syndrome otot upper 

trapezius. Sedangkan pada beda pengaruh antara ischemic compression dan strecthing 

exercise di peroleh p-value 0,001, sehingga disimpulkan bahwa ada beda pengaruh antara 

pemberian Ischemic Comprssion dan Stretching Exercise terhadap penurunan nyeri myofascial 

trigger point syndrome otot upper trapezius 

Kesimpulan: Pemberian Ischemic Compression dan Stretching Exercise terbukti dapat 

menurunkan nyeri myofascial trigger point syndrome otot upper trapezius. Ischemic 

Comprssion lebih efektif menurunankan nyeri myofascial trigger point syndrome otot upper 

trapezius dibandingkan strecthing exercise.  

Kata Kunci: Ischemic Comprssion, Stretching Exercise, Myofascial Trigger Point Syndrome, 

otot Upper Trapezius, Visual Analog Scale 
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ABSTRACT 

 

 

Background: Working in front of a computer with a static position and overload, and 

coupled with the poor work ergonomics in a long time can cause muscle strain. One 

risk is affected by the activities of the group ektensor neck muscles in the upper 

trapezius muscle it. Upper trapezius muscle contraction continues over which 

triggered the emergence of trigger points on the band link that will lead to myofascial 

trigger point pain syndrome 

Objective: This study aims to determine the effect of Ischemic Compression and 

Stretching Exercise to decrease myofascial trigger point pain syndrome of upper 

trapezius muscle and the influence of different Ischemic Compression and Stretching 

Exercise to decrease myofascial trigger point pain syndrome of upper trapezius muscle 

Methods: This research is a quantitative research approach types Quasi Experiment 

with two group pre-test and post-test. Respondents of this study were 20 people who 

were divided into two groups: one group of 10 ischemic compression and stretching 

exercise group of 10 people. The study was conducted for 4 weeks at a dose of 2 times 

a week to decrease myofascial trigger point pain syndrome of upper trapezius muscle 

with data analysis by Wilcoxon test and Mann Whitney test 

Results: Influence the test results between groups of ischemic compression and 

stretching exercise obtained p-value of 0.005 then there is the effect of ischemic 

compression and stretching exercis to decrease myofascial trigger point pain syndrome 

of upper trapezius muscle. While the difference between the effect of ischemic 

compression and stretching exercise obtained p-value of 0.001, so it is concluded that 

there is a difference between giving effect Ischemic Comprssion and Stretching 

Exercise to decrease myofascial trigger point pain syndrome of upper trapezius muscle 

Conclusion: Giving Ischemic Compression and Stretching Exercise is proven to 

reduce myofascial trigger point pain syndrome of upper trapezius muscle. Ischemic 

Comprssion more effective menurunankan myofascial trigger point pain syndrome of 

upper trapezius muscle than stretching exercise. 

Keywords: Ischemic Comprssion, Stretching Exercise, Myofascial Trigger Point 

Syndrome, Upper Trapezius muscle, Visual Analog Scale 

 

 

 

PENDAHULUAN 

Posisi Mahasiswa Amikom Cipta Darma Surakarta dalam aktivitas belajarnya 

lebih banyak didepan komputer dan laptop yang dalam aktivitasnya lebih dari 5 jam 

per hari. Bekerja didepan komputer dengan posisi yang statis dan overload serta 



ditambah dengan adanya ergonomi kerja yang buruk dalam waktu yang lama dapat 

menyebabkan ketegangan otot. 

Menurut Donmerholt (2006), pada saat bekerja didepan komputer aktivitas otot 

leher kerjanya menggunakan static low level contraction. Salah satu resiko yang 

terkena pada aktivitas tersebut pada kelompok otot ektensor leher dalam hal ini otot 

upper trapezius. Kontraksi otot upper trapezius yang berlangsung secara terus 

menerus akan mengakibatkan terjadinya spasme, collagen contracture, adhesion, 

abnormal crosslink actin myosin, serta penurunan sirkulasi darah pada daerah tersebut 

yang menjadi pemicu munculnya trigger points pada taut band yang akan 

menimbulkan nyeri Myofasial Trigger Point Syndrome. 

Menurut Simons (2003) MTPS sendiri adalah sebuah sindrom yang muncul 

akibat teraktivasinya sebuah atau beberapa trigger point dalam serabut otot. 

Banyaknya modalitas fisioterapi yang dipergunakan sebagai intervensi nyeri 

myofascial trigger point syndrome otot upper trapezius, tetapi penulis memilih 

Ischemic Compression Technique dan Stretching Exercise karena menurut Aguilera 

(2009), Ischemic Compression Technique merupakan suatu teknik yang efektif dan 

aman  untuk mengurangi nyeri pada sindroma miofasial. Dengan dilakukannya 

penekanan pada area trigger point dari jaringan miofasial diharapkan agar terjadi 

pengeluaran zat-zat sisa iritan dengan adanya limpahan aliran darah pada adhesi yang 

merupakan sisa metabolisme yang menumpuk pada jaringan miofasial, sehingga 

terjadi penyerapan zat-zat iritan penyebab nyeri dan akan menurunkan allodynia dan 

hiperalgesia pada sistem saraf. Sedangkan menurut Chaitow (1996), Stretching otot 

baik menggunakan aktif atau metode pasif berguna dalam menangani pemendekan 

otot dan trigger points  karena hal ini dapat mengurangi kontraksi (taut band) serta 

meningkatkan sirkulasi didalam jaringan.  

TUJUAN 

Mengetahui pengaruh pemberian Ischemic Compression dan Stretching 

Exercise terhadap penurunan nyeri myofascial trigger point syndrome otot upper 



trapezius dan beda pengaruh Ischemic Compression dan Stretching Exercise terhadap 

penurunan nyeri myofascial trigger point syndrome otot upper trapezius. 

METODE 

Jenis penelitian yang digunakan dalam  Penelitian ini adalah penelitian 

kuantitatif jenis Quasi Experiment dengan pendekatan two group pre test dan post test. 

Responden penelitian ini sebanyak 20 orang yang dibagi menjadi dua kelompok yaitu 

10 orang kelompok ischemic compression dan 10 orang kelompok stretching exercise. 

Penelitian dilakukan selama 4 minggu  dengan dosis 2 kali dalam seminggu terhadap 

penurunan nyeri myofascial trigger point syndrome otot upper trapezius dengan 

analisa data dengan uji wilcoxon dan uji mann whitne. 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Usia Responden 

USIA 

RESPON

DEN 

ISCHEMIC 

COMPRESSION 

STRETCHING 

EXERCISE 

Respon

sen 

Presenta

se 

Respond

en 

Presen

tase 

19 2 20% 3 30% 

20 3 30% 4 40% 

21 4 40% 1 10% 

22 1 10% 2 20% 

Jumlah  10 100% 10 100% 

 

Hasil data distribusi usia mendapatkan hasil responden dimana subyek 

pada kelompok  ischemic compression yang paling banyak yaitu usia antara 20-21 

tahun dan stretching exercise yang paling banyak  yaitu usia antara 19-20 tahun. 

Pada usia seperti itu merupakan rentang tahun usia yang produktif, dimana pada 

umur tersebut banyak aktifitas mahasiswa yang masih aktif dilakukan, salah 

satunya adalah menggunakan komputer sebagai media belajar. Dalam studi yang 

dilakukan oleh Dommerholt (2006) dinyatakan bahwa adanya aktivitas kontraksi 



otot yang berlangsung secara kontinu (sustained low level contraction) contohnya 

seperti aktifitas mengetik selama 30 menit secara terusmenerus akan menimbulkan 

sindroma miofasial. 

2. Jenis Kelamin Responden 

JENIS 

KELAMIN 

ISCHEMIC 

COMPRESSION 

STRETCHING 

EXERCISE 

Responden Presentase  Responden  Presentase 

Laki-laki 2 20% 4 40% 

Perempuan 8 80% 6 60% 

Jumlah  10 100% 10 100% 

 

Berdasarkan jumlah responden dalam penelitian ini yang memenuhi 

kriteria inklusi sebanyak 20 orang mahasiswa Amikom Cipta Darma 

Surakarta dengan distribusi menurut jenis kelamin yang paling banyak 

menderita myofascial trigger point syndrome adalah responden berjenis 

kelamin perempuan dengan presentase 80% yang berarti bahwa myofascial 

trigger point syndrome banyak diderita oleh perempuan disbanding laki-laki. 

Hal ini didukung oleh pernyataannya Eduardo et al (2009) menyatakan bahwa 

54% wanita lebih banyak terkena myofascial pain syndrome dibandingkan 

pria yang hanya 45%. 

3. Gambaran nyeri MTPS responden  

Skala nyeri 

VAS (mm) 

ISCHEMIC 

COMPRESSION 
STRETCHING EXERCISE 

Pre Post Selisih Pre Post Selisih 

10-21 0 6 0 0 1 2 

22-33 0 4 3 0 6 7 

34-45 0 0 5 2 3 1 

46-57 3 0 2 3 0 0 

58-69 6 0 0 4 0 0 

70-81 1 0 0 1 0 0 

Mean 61,20 21,50 39,70 56,60 30,20 24,80 

Median 62,50 21,50 40,50 57,00 30,00 24,00 



Modus 48 20 41 44 30 22 

SD 7,613 5,297 8,314 8,746 8,351 4,541 

Min 48 10 27 44 19 20 

Max 70 30 55 72 42 35 

 

Distribusi nilai nyeri pre test pada kelompok ischemic compression 

yang paling banyak memiliki nilai nyeri VAS berasal dari range VAS (68-73) 

mm sebanyak 3 responden, sedangkan nilai nyeri post test pada kelompok 

ischemic compression yang paling banyak memiliki nilai nyeri VAS berasal 

dari range VAS (16-21) mm sebanyak 4 responden. Didapatkan nilai rata-rata 

kelompok ischemic compression sebelum dilakukan terapi 61,20 sesudah 

dilakukan terapi 21,50 didapatkan selisih 39,70. Sedangkan distribusi untuk 

nilai nyeri pre test pada kelompok stretching exercise  yang paling banyak 

berasal dari range (56-61) mm yaitu sebanyak 3 responden. Sedangkan untuk 

nilai nyeri post test pada kelompok stretching exercise yang paling banyak 

berasal dari range (28-33) mm yaitu sebanyak 3 responden.  Didapatkan nilai 

nyeri rata-rata pada kelompok stretching exercise sebelum dilakukan terapi 

56,60 sesudah dilakukan terapi 30,20 didapatkan selisih 24,80. 

4. Hasil Uji Hipotesa 

 

 

Dari hasil uji Wilcoxon hasil pre test dan post test ischemic compression 

menunjukan bahwa dari kelompok ischemic compression ada pengaruh terhadap 

penurunan nyeri myofascial trigger point syndrome otot upper trapezius karena 

nilai p < 0,05 dan dapat dilihat dari nilai rata-rata pre test sebesar 61,20 dan post 

test didapatkan nilai rata-rata 21,50 dengan ini menyatakan bahwa setelah 

Kelompok Z P Keterangan 

Ischemic 

Compression 

-

2,805 
0,005 Ha diterima 

Stretching Exercise 
-

2,805 
0,005 Ha diterima 



dilakukan penelitian adanya pengaruh penurunan nyeri myofascial trigger point 

syndrome otot upper trapezius. 

Hal ini sesuai dengan pernyataan Chaitow (2008) bahwa mekanisme 

Ischemic compression yang dalam prakteknya menggunakan prinsip penekanan 

(kompresi) yang ditujukan langsung terhadap triger point maka hubungannya 

dengan upper trapezius ini yaitu pada nyeri myofascial syndrome yang ditandai 

dengan adanya taut band jaringan otot dan tenderness (nyeri tekan). Karena 

dengan pengaruh adanya tenderness dan taut band yang terjadi vasokontriksi 

pembuluh darah maka dengan adanya penekanan (kompresi) maka darah pada 

jaringan yang terhalang oleh trigger point akan menyebar ke area lain disekitarnya 

sampai tekanan dilepaskan. Saat tekanan dilepaskan maka akan terjadi limpahan 

aliran darah pada area trigger point yang dapat membawa sisa-sisa metabolisme ke 

aliran darah. Zat sisa-sisa metabolisme penyebab nyeri terbawa bersama dengan 

aliran darah sehingga nyeri berkurang. 

Dari hasil uji Wilcoxon hasil pre test dan post test stretching exercise 

menunjukan bahwa dari kelompok stretching exercise ada pengaruh terhadap 

penurunan nyeri myofascial trigger point syndrome otot uppr trapezius karena nilai 

p < 0,05 dan dapat dilihat dari nilai rata-rata pre test sebesar 56,60 dan post test 

didapatkan nilai rata-rata 30,20 dengan ini menyatakan bahwa setelah dilakukan 

penelitian adanya pengaruh penurunan nyeri myofascial trigger point syndrome 

otot upper trapezius. 

Pengaruh ini terjadi karena pemberian stretching mampu memanjangkan 

atau mengulur struktur jaringan lunak seperti otot, fascia, tendon dan ligamen yang 

memendek secara patologis sehingga dapat mengurangi nyeri akibat spasme, 

pemendekan otot atau akibat fibrosis (Widodo, 2011). 

Hal ini senada juga dikemukakan oleh Gerwin (2005), Stretching 

merupakan salah satu usaha untuk mengembalikan panjang dan fleksibilitas otot 



dan fascianya dengan menempatkan bagian tubuh agar terjadi pemanjangan dari 

sebuah otot. Dalam berbagai tulisan para ahli, stretching sudah dikenal sebagai 

metode untuk terapi pada MTrPs. Stretching akan melatih otot untuk mencapai 

derajat panjang dan fleksibilitas yang normal. Dengan stretching maka otot akan 

dilatih untuk memanjang yang akan mempengaruhi sarcomer dan fascia dalam 

myofibril otot untuk memanjang pula. Pemanjangan sarcomer dan fascia akan 

mengurangi derajat overlapping. 

Pengurangan overlapping antara dua myofilamen, mempengaruhi pelebaran 

pembuluh kapiler otot sehingga sirkulasi darah setempat akan lebih baik. Sirkulasi 

darah membaik akan mencegah muscle fatigue, mengurangi penumpukan sampah 

metabolisme dan iritan, meningkatkan nutrisi dan oksigen pada sel otot (Widodo, 

2011). 

5. Uji beda pengaruh antara ischemic compression dan stretching exercise 

Variable Z P Keterangan 

Selisih kelompok 

perlakuan 1 dan 2 

-

3,446 

0,001 Ha diterima 

 

Hasil uji beda pengaruh yang menggunakan uji Mann Whitney yaitu antara 

metode ischemic compression dan stretching exercise sebelum perlakuan dan 

setelah perlakuan didapatkan hasil signifikan terhadap penurunan nyeri myofascial 

trigger point syndrome otot upper trapezius, karena di dapatkan nilai p = 0,001 

sehingga p < 0,05 dan didapatkan nilai selisih rata-rata pada kelompok Ischemic 

Compression dengan hasil 39,70 sedangkan kelompok stretching exercise dengan 

hasil selisih rata-rata 24,80 yang artinya ada beda pengaruh pemberian ischemic 

compression dengan stretching exercise terhadap penurunan nyeri myofascial 

trigger point syndrome otot upper trapezius. Pada penelitian ini kelompok 

Ischemic Compression mampu menurunkan tingkat nyeri nyeri sebesar 3,97% 

sedangkan kelompok stretching exercise mampu menurunkan tingkat nyeri sebesar 



2,48% yang berarti terdapat perbedaan bermakna antara kedua kelompok 

perlakuan, dimana kelompok ischemic compression didapatkan hasil penurunan 

nyeri lebih banyak  dari kelompok stretching exercise jadi dapat disimpulkan 

bahwa metode ischemic compression menurunkan nyeri lebih baik dari pada 

metode  stretching exercise pada myofascial trigger point syndrome otot upper 

trapezius. 

Hasil analisa data didapatkan adanya perbedaan pengaruh antara kelompok 

ischemic compression dan kelompok stretching exercise, hal ini dikarenakan 

bahwa metode ischemic compression menggunakan penekanan secara langsung 

pada area trigger point yang diharapkan saat tekanan dilepas maka akan terjadi 

limpahan aliran darah pada area trigger point yang dapat membawa sisa-sisa 

metabolisme ke aliran darah sehingga zat sisa-sisa metabolisme penyebab nyeri 

terbawa bersama dengan aliran darah sehingga nyeri berkurang (Chaitow, 2008). 

Sedangkan metode stretching exercise terjadi pemanjangan dari sebuah otot 

dimana otot akan dilatih untuk memanjang yang akan mempengaruhi sarcomer 

dan fascia dalam myofibril otot untuk memanjang pula. Pemanjangan sarcomer 

dan fascia akan mengurangi derajat overlapping. Menurut Widodo (2011), bahwa 

pengurangan overlapping antara dua myofilamen, mempengaruhi pelebaran 

pembuluh kapiler otot sehingga sirkulasi darah setempat akan lebih baik. Pada 

stretching exercise tidak ditujukan langsung pada area trigger point melainkan 

pada jaringan myofibrolnya jadi kurang fokus dalam penanganan trigger point 

yang memusat pada taut band. 

Hal ini sependapat dengan Chaitow (2008), menyatakan bahwa ischemic 

compression technique, apabila dilakukan dengan benar dapat memberikan 

perengangan yang lebih baik pada taut bands jaringan otot daripada peregangan 

manual (stretching). Hal ini dikarenakan teknik ini menggunakan tekanan yang 

kuat pada area yang relatif kecil dibandingkan dengan peregangan pada seluruh 



area otot. Tekanan yang dalam juga telah terbukti efektif untuk terapi nyeri 

sindroma miofasial. 

Dilihat dari hasil data peneliti memiliki presentase yang lebih rendah dari 

peneliti terdahulu, hal itu bisa disebabkan oleh karena peneliti terdahulu 

menambahkan intervensi ultrasound (US) dalam terapinya sedangkan penelitian 

ini tidak menambahkan intervensi lain di dalamnya. Hal ini menurut Aras (2007), 

pemberian terapi menggunakan Ultrasound (US) diharapkan efek micromassage 

dan heating dapat mengurangi nyeri yang ada dan dengan micromassage dapat 

mengenai taut band yang ada. 

KETERBATASAN PENELITIAN                                                                                                                                                                                                                                                 

Dari hasil penelitian terdapat keterbatasan penelitian bahwa sedikitnya jumlah 

sampel yang sedikit akan mempengaruhi hasil uji statistik, peneliti tidak dapat 

mengontrol aktifitas yang dapat mempengaruhi kembali munculnya keluhan-keluhan, 

terdapat keterbatasan instrument penelitian berupa alat VAS yang kurang jelas, hal ini 

dapat menimbulkan persepsi yang berbeda pada setiap responden dalam menjawab 

setiap pertanyaan dan keterbatasan dalam pengambilan data nyeri yang hanya diambil 

pada sebelum perlakuan dan pengambilan data nyeri setelah 8 kali perlakuan. 

KESIMPULAN  

Berdasarkan dari analisa hasil statistik, dapat diambil kesimpulan: (1) ischemic 

compression dan stretching exercise berpengaruh terhadap penurunan nyeri 

myofascial trigger point syndrome otot upper trapezius, (2) ada perbedaan pengaruh 

yang signifikan terhadap penurunan nyeri myofascial trigger point syndrome antara 

kelompok ischemic compression dan kelompok stretching exercise.  

SARAN 



1. Untuk peneliti selanjutnya peneliti mengharapkan dilakukan penelitian lebih lanjut 

tentang myofascial trigger point syndrome otot upper trapezius dengan jumlah 

subyek yang lebih besar sehingga data-data yang didapatkan jauh lebih valid. 

2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dilakukan pengambilan data nyeri pre dan 

post secara berkala selama dilakukan penelitian dan cara pengambilan data post 

test yaitu selang hari berikutnya agar lebih tau hasil pengaruh terapinya.  

3. Perbandingkan jumlah sampel antara laki-laki dan perempuan yang seimbang 

sehingga dapat dijadikan variable baru untuk diujikan dan diteliti hubungannya. 

4. Keterbatasan instrument penelitian berupa alat VAS berharap alat pengukur nyeri 

tidak hanya menggunakan VAS 

5. Disarankan bagi mahasiswa dapat dijadikan acuan kesehatan untuk mengatasi 

keluhan nyeri myofascial trigger point syndrome otot upper trapezius dengan 

melakukan tindakan terapi ischemic compression dan stretching exercise yang 

dapat dilakukan sebelum melakukan pekerjaan didepan komputer untuk 

mengurangi intolerance static low level contraction akibat sikap kerja yang salah. 

6. Bagi fisioterapi dapat dapat memberikan metode ischemic compression dan 

stretching exercise sebagai alternative penurunan nyeri myofascial trigger point 

syndrome.   
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