
PENGARUH DEEP TRANSVERS FRICTION TERHADAP NYERI 
MYOFASCIAL TRIGGER POINT SYNDROME OTOT UPPER TRAPEZIUS  

PADA KARYAWAN DESAIN GRAFIS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naskah Publikasi 

 

DISUSUN UNTUK MEMENUHI PERSYARATAN DALAM MENDAPAT 

GELAR SARJANA SAINS TERAPAN FISIOTERAPI 

 

 
Disusun Oleh : 

Nama  : DEWI KARTIKA PUSPITANINGRUM 

 NIM  : J 110 090 045 

 

PROGRAM STUDI D IV FISIOTERAPI 

FAKULTAS ILMU KESEHATAN  

UNIVERSITAS MUHAMMADYAH SURAKARTA 

2014 

 



PENGESAHAN NASKAH PUBLIKASI

Naskah Publikasi Ilmiah dengan judul Pengaruh 
Terhadap Nyeri Myofascial Trigger Point Syndrome 

Naskah Publikasi Ilmiah ini Telah Disetujui oleh Pembimbing Skripsi untuk 

di Publikasikan di Universitas Muhammadiyah Surakarta

NAMA

NIM

 

 

Pembimbing I

 

 

 

Dwi Rosella Komalasari, S.Fis , 

 

PENGESAHAN NASKAH PUBLIKASI 
 

Naskah Publikasi Ilmiah dengan judul Pengaruh Deep Transvers Friction
Myofascial Trigger Point Syndrome Otot Upper Trapezius  

Pada Karyawan Desain Grafis  

 

 

Naskah Publikasi Ilmiah ini Telah Disetujui oleh Pembimbing Skripsi untuk 

di Publikasikan di Universitas Muhammadiyah Surakarta

 

Diajukan Oleh: 

NAMA : DEWI KARTIKA PUSPITANINGRUM

NIM : J110090045  

 

 

 

 

  

Pembimbing I 

Dwi Rosella Komalasari, S.Fis , M.Fis 

Pembimbing II

 

 

 

Dwi Kurniawati,SSt.FT

Mengetahui, 
Ka.Prodi Fisioterapi FIK UMS 

 
 

 

 

Isnaini Herawati, S. Fis, S. Pd., M. Sc 

Transvers Friction 
Upper Trapezius  

Naskah Publikasi Ilmiah ini Telah Disetujui oleh Pembimbing Skripsi untuk 

di Publikasikan di Universitas Muhammadiyah Surakarta 

DEWI KARTIKA PUSPITANINGRUM 

Pembimbing II 

Kurniawati,SSt.FT 



 

SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama   

NIM   

Fakultas/Jurusan 

Jenis Penelitian 

Judul 

Dengan ini menyatakan bahwa saya menyetujui untuk :

1. Memberikan hak bebas royalty kepada perpustakaan UMS atas penulisan 
karya ilmiah saya, demi mengembangkan ilmu pengetahuan.

2. Memberikan hak menyimpan, mengalih mediakan / pengalih formatkan.
3. Mengelola dalam bentuk pangkalan data (data base), mendistribusikannya 

serta menampilkannya dalam bentuk softcopy untuk kepentingan 
akademis kepada perpustakaan UMS, tanpa perlu meminta izin dari saya 
selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis / pencipta.

4. Bersedia dan menjamin untuk menanggung secara pribadi tanpa 
melibatkan pihak perpustakaan UMS, dari segala bentuk tuntutan huk
yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan semoga dapat 
dipergunakan sebagaimana mestinya.

 

 

 

SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

 

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : 

 : Dewi kartika Puspitaningrum 

 : J110090045 

 : Ilmu Kesehatan/PROGRAM STUDI DIV FISIOTERAPI

 : Skripsi 

  : Pengaruh Deep Transvers Friction Terhadap Nyeri 
Myofascial Trigger Point Syndrome Otot Upper Trapezius  
Pada Karyawan Desain Grafis 

Dengan ini menyatakan bahwa saya menyetujui untuk : 

Memberikan hak bebas royalty kepada perpustakaan UMS atas penulisan 
arya ilmiah saya, demi mengembangkan ilmu pengetahuan.

Memberikan hak menyimpan, mengalih mediakan / pengalih formatkan.
Mengelola dalam bentuk pangkalan data (data base), mendistribusikannya 
serta menampilkannya dalam bentuk softcopy untuk kepentingan 

demis kepada perpustakaan UMS, tanpa perlu meminta izin dari saya 
selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis / pencipta.
Bersedia dan menjamin untuk menanggung secara pribadi tanpa 
melibatkan pihak perpustakaan UMS, dari segala bentuk tuntutan huk
yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan semoga dapat 
dipergunakan sebagaimana mestinya. 

  

Surakarta, 23 Juli 2014
Yang menyatakan,

 
 
 
 

Dewi Kartika Puspitaningrum

SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH 

: Ilmu Kesehatan/PROGRAM STUDI DIV FISIOTERAPI 

Terhadap Nyeri 
Upper Trapezius  

Memberikan hak bebas royalty kepada perpustakaan UMS atas penulisan 
arya ilmiah saya, demi mengembangkan ilmu pengetahuan. 

Memberikan hak menyimpan, mengalih mediakan / pengalih formatkan. 
Mengelola dalam bentuk pangkalan data (data base), mendistribusikannya 
serta menampilkannya dalam bentuk softcopy untuk kepentingan 

demis kepada perpustakaan UMS, tanpa perlu meminta izin dari saya 
selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis / pencipta. 
Bersedia dan menjamin untuk menanggung secara pribadi tanpa 
melibatkan pihak perpustakaan UMS, dari segala bentuk tuntutan hukum 
yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini. 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan semoga dapat 

Surakarta, 23 Juli 2014 
Yang menyatakan, 

Dewi Kartika Puspitaningrum 



PENGARUH DEEP TRANSVERS FRICTION TERHADAP NYERI 
MYOFASCIAL TRIGGER POINT SYNDROME OTOT UPPER TRAPEZIUS  

PADA KARYAWAN DESAIN GRAFIS 

 Dewi Kartika Puspitaningrum 
Program Studi Diploma IV Fisioterapi Fakultas Ilmu Kesehatan 

Universitas Muhammadiyah Surakarta 
Jl. A Yani Tromol Pos 1 Pabelan, Kartasura Surakarta 

E-mail: kartika.puspita.kd@gmail.com 
 

ABSTRACT 

Background: Myofascial trigger point syndrome is descriptive term used to 
define an acute or chronic soft tissue musculoskeletal pain condition. it is 
characterized by sensory, motor, and autonomic findings associated with 
myofascial trigger point syndrome (Gerber,2011). An A-mtps can be either active 
or latent (L-MTP's) . An a-mtps is as associated with spontaneous pain (pain is 
present without palpation) Delaune (2011)  . The researchers used a physiotherapy 
treatment deep transvers friction to redused it. Force is applied perpendicular to 
the fiber in an attempt to separate each fibres, mechanically, promoted local 
hyperemia, analgesia, and reduction of adherent scar tissue to ligament, tendon 
and muscle structure. (Boyling and Palastanga dalam Doley 2013).  
Objective: to understand effect Deep transvers friction for Myofascial trigger 
point syndrome in reducing pain .  
Methods : 13 subject grapic desain employees randomly recruited in Surakarta 
based on the inclusion an exclusion criteria. The subject were devided into two 
groub , threatment grob and control groub.  
Results : Theatment groub shown significant improvent in pressure pain 
threshold.(P = 0,018 ) than control groub.  
Cunclusion : Deep Transvers Friction have been effected on  pain reduction in 
treatment improving pain threshold in subject with upper trapezius trigger point. 
Keywords:, myofascial trigger point syndrome, trigger point, deep transvers 
friction, pressure pain threshold. 
 
 
 
  



PENDAHULUAN 

Beban kerja merupakan beban yang dialami oleh tenaga kerja sebagai 

akibat pekerjaan yang dilakukannya. Beban kerja sangatlah berpengaruh terhadap 

produktifitas dan efisiensi tenaga kerja, beban kerja juga merupakan satu faktor 

yang dapat mempengaruhi tingkat keselamatan dan kesehatan para pekerja pada 

karyawan desain grafis keluhan yang biasa terjadi seperti nyeri bahu, leher, 

pinggang .  

Nyeri leher yang biasa terjadi berupa Myofascial Triggers Point 

Syndrome (MTP’s) pada otot upper trapezius, dimana merupakan bagian dari 

Musculoskeletal Disorders (MSDs) yang banyak dialami pekerja (Hanten, 

2000). Menurut gerber (2011) Trigger Points merupakan titik-titik pemicu nyeri 

secara lokal ditandai dengan terjadinya iritasi, radang, dan bengkak. Pada saat 

dilakukan penekanan akan menimbulkan nyeri yang bersifat hipersensitif.. 

Microtrauma berulang pada otot akan mengakibatkan cedera pada otot dan akan 

menimbulkan stress pada otot atau serat otot yang menimbulkan titik pemicu 

yang menyebabkan rasa sakit. Dengan meningkatnya stress, otot-otot menjadi 

lelah dan lebih rentan terhadap aktivasi bertambahnya titik poin memicu, disertai 

ketika predisposisi aktifitas atau faktor-faktor yang dapat meningkatkan titik 

pemicu. 

  Pada karyawan desain grafis yang memiliki beban kerja yang berlebih 

akan memicu adanya trauma berulang pada otot. Analisa level kontraksi otot 

Upper Trapezius pada desain grafis terjadi static low level contraction yang akan 

mengakibatkan terjadinya peningkatan tekanan terhadap pembuluh kapiler otot, 

khususnya di daerah insertionya. Dilanjutkan terjadinya hypoxia yang 



mengakibatkan disfungsi aktifitas dalam end plate akibat keasaman pH lokal 

(reaksi dari kekurangan sirkulasi kapiler) dan kerusakan dalam struktur membran, 

myofilamen dan mitokondria sel otot. kerusakan pada mitokondria sel otot akan 

menurunkan produksi ATP, Kekurangan ATP mengakibatkan myosin tidak 

mampu melepaskan ikatannya dengan actin. Hal menjadikan dua macam 

myofilamen overlapping posisi dalam sarcomer. Overlapping dua myofilamen ini 

menjadikan sarcomer tidak mampu kembali ke panjang awal sebelum kontraski 

dan menjadi kontraktur. Adanya kontraktur sarcomere mengakibatkan terjadinya 

taut band, pain and tenderness (Gerwin, 2004). Untuk mengatasi hal ini peneliti 

memilih interverensi Deep Transvers Friction untuk mengurangi nyeri pada 

MTP’s. Deep Transver friction adalah sebuah teknik massage  yang digunakan 

oleh oleh James Cyriax dan Gillean Russell untuk kondisi inflamasi 

musculoskeletal. 

Oleh sebab itu peneliti tertarik lebih lanjut meneliti tentang pengaruh 

Deep Transvers Friction terhadap nyeri Myofascial Trigger Point syndrome. 

TUJUAN  

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

pemberian Deep Tranvers Friction terhadap nyeri Myofascial Trigger Point 

Syndrome otot upper trapesius pada karyawan desain grafis. 

METODE 

Jenis penelitian ini adalah eksprimen semu dengan pendekatan Quasi 

Experimental, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui gejala atau 

pengaruh yang timbul akibat dari adanya perlakuan tertentu (Notoatmodjo, 2005). 

Dengan desain penelitian Pre and Pos Test two With Control Group Design. 

Penelitian in dilakukan pada bulan juni 2014 di ototmo studio, langgeng, rizal 

fotografi, dan di rocky advertasing surakarta. Pengambilan sampel dari penelitian 

ini dengan cara random dengan menuhi kriteria inkusi dan eksklusi  



HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian tentang pengaruh Deep Tranvers Friction terhadap nyeri 

Myofascial Trigger Point Syndrome otot upper trapesius pada karyawan desain 

grafis. Dalam penelitian ini total Sampel 13 responden yang memenuhi kriteria 

inklusi dengan rincian pada kelompok perlakuan 7 responden, sedangkan pada 

kelompok kontrol terdapat 6 responden. Didapatkan pada distribusi usia pada 

kelompok perlakuan dan kelompok kontrol terbanyak pada usia 30 -35 tahun. 

Distribusi responden berdasarkan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan 

pada kelompok kontrol dan perlakuan berjumlah sama, dengan frekuensi laki-laki 

(50%) dan perempuan (50%).  

Hasil pengukuran distribusi berdasarkan tabel distribusi nilai nyeri 

dengan menggunakan modifikasi Palpometer  data menunjukan bahwa hasil dari 

kelompok perlakuan pre dan post terdapat selisih sedangkan pada kelompok 

kontrol tidak ada perbedaan. 

Uji pengaruh pada penelitian in menggunakan Wilcoxon Test. 

Berdasarkan uji Wilcoxon Test maka didapatkan hasil perhitungan dalam tabel 

sebagai berikut: 

Tabel Deskriptif data kelompok perlakuan dan kelompok kontrol 

           Perlakuan            Kontrol   

 pre post selisih pretest Post selisih 

N 7 7 7 6 6 6 

Min 0,4 1,1 0,6 0,5 0,5 0 

Maks 1,5 2,6 1,6 1,7 1,5 0,5 

Sum 5,9 13,1 7,2 6,9 6,4 0,5 

Mean 0,84 1,87 1,02 1,15 1,06 0,83 

SD 0,42 0,61 0,33 0,48 0,04 0,20 



Varience 0,18 0,37 0,11 0,23 0,16 0,04 

 

Tabel uji pengaruh kelompok perlakuan dan kelompok kontrol 

Analisis Wilcoxon 

Variabel Z p-value Kesimpulan 

Pre dan Post test kelompok 
perlakuan 

-2,371 0,018 Ha diterima 

Pre dan Post test kelompok kontrol  -1,000 0,317 Ha ditolak  

 

Berdasarkan tabel 5 menyatakan bahwa p < 0,05 yang berarti ada 

penurunan nyeri yang signifikan pada kelompok perlakuan, sedangkan pada 

kelompok kontrol nilai p > 0,05, hal ini menunjukan bahwa tidak ada perbedaan 

pada hasil pre dan post test pada kelompok kontrol  

 

Analisis Mann Whitney  beda pengaruh kelompok perlakuan dan 
kelompok kontrol 

Variabel Z p-value Kesimpulan 

Selisih penurunan nyeri  kel. 
Perlakuan dan kel. Kontrol 

-3,090 0,002 Ha diterima 

 

Berdasarkan hasil tabel 6  p < 0,05 yang berarti ada beda pengaruh antara 

kelompok perlakuan dan kelompok kontrol dalam penurunan nyeri Myofascial 

Trigger Point Syndrome. Uji analisis di atas menggunakan uji Mann Whitney 

Mekanisme Deep Transvers Friction penggunaan Deep Tranver Friction 

yang diterapkan pada daerah Myofascial Trigger Point Syndrome memberikan 

efek mekanis, hiperemia lokal, analgesia, dan pengurangan jaringan parut 

terhadap struktur ligamen, tendon dan otot efektif dalam peningkatan ambang rasa 

nyeri. Mungkin juga ada penghambatan neurotransmisi diberikan dari pusat yang 



lebih tinggi, karena kedatangan stimuli nosiseptif pada inti penghambatan pusat 

tertentu dalam SSP (raphe inti dan daerah periaqueductal materi abu-abu di otak 

tengah) menyebabkan pelepasan bahan kimia dari neuron di tingkat kabel yang 

blok aksi neurotransmitter nociceptive (encephalin, endorphin). Endorphin 

merupakna zat yang dihasilkan oleh kelenjar pituitari yang bersifat sebagai 

anagesik (Schimd et all, 2005). . 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Berdasarkan dari hasil perhitungan uji statistik, dapat disimpulkan ada 

pengaruh  Deep Tranvers Friction terhadap nyeri Myofascial Trigger Point 

Syndrome otot Upper Trapezius  pada karyawan desain grafis. 

Berdasarkan kesimpulan di atas, seperti yang telah dikemukakan maka 

saran yang diberikan adalah : 

1. Bagi karyawan desain grafis : perlu mendapatkan edukasi bagaimana 

cara posisi kerja yang ergonomis. 

2. Bagi peneliti selanjutnya :  

a) Untuk penelitian yang lebih baik maka perlu penambahan jumlah 

responden dan variabel lain yang di teliti, sehingga dapat diraih hasil 

yang luas dan lebih bervariatif.  

b) Perbandingan jumlah sampel antara laki-laki dan perempuan yang 

seimbang, sehinga dapat dijadikan variabel baru untuk di ujikan dan 

di teliti hubungannya. 



c) lebih teliti variabel-variabel yang luput dari penelitian sebelumnya, 

penambahan variabel-variabel tersebut diharapkan dapat memperinci 

penjabaran  pengaruh Deep Transvers Friction  terhadap penurunan 

nyeri otot upper rapezius pada kondisi MTP’s. 
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