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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG  

       Dalam kamus besar bahasa Indonesia , karyawan merupakan orang yang 

bekerja pada suatu lembaga (kantor, perusahaan,) dengan mendapat gaji (upah). 

Desain grafis merupakan seni dalam berkomunikasi menggunakan tulisan, 

ruang, dan gambar. Bidang ini merupakan bagian dari komunikasi visual. Ilmu 

desain grafis mencakup seni visual,  tata letak, dan desain interaksi. Desain 

grafis pada awalnya diterapkan untuk media-media statis, seperti buku, majalah, 

dan brosur. Sebagai tambahan, sejalan dengan perkembangan zaman, desain 

grafis juga diterapkan dalam media elektronik, yang sering kali disebut sebagai 

desain interaktif atau desain multimedia. 

Pada tahun 1999, WHO melakukan penelitian di 5 (lima) benua, 

memperlihatkan bahwa penyakit gangguan otot rangka berada pada urutan 

pertama yaitu sebanyak 48%, setelah itu gangguan jiwa sebanyak 10- 30%  

penyakit paru obstruksi kronis II, dermatrosis 10% , gangguan pendengaran 

9% , keracunan pestisida 3% , cedera dan lain –lain (Depkes RI, 2008). 

Seperti halnya pada pendesain grafis yang bekerja di depan komputer , di 

mana dalam melakukan pekerjaan mendesain memerlukan waktu yang lama 

dengan posisi statik. Posisi leher lebih condong ke depan, posisi keyboard dan 

mouse berada di bawah menyebabkan posisi siku tidak tersanggah, fleksi pada 

leher, mengakibatkan otot leher menahan bahu dan menyebabkan terjadinya 

kelelahan lebih cepat tak jarang akan menimbulkan nyeri leher dan bahu, pada 
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otot akibat beban kerja yang berlebihan. Kelelahan otot yang berkepanjangan 

mudah mengakibatkan terjadinya cedera pada otot. 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  

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). Nyeri Myofascial Trigger Point Syndrome sering kali tidak dipahami 

dan tidak terdiagnosis. Hal itu menjadi penyebab kedua kecacatan yang 

berhubungan dengan keselamatan kerja dan penyebab kedua terbesar kecacatan 

di Amerika yang menelan biaya $ 50 juta setiap tahunnya.(Gerber et all, 2011). 

Sindrom nyeri myofascial adalah kumpulan gejala dan tanda dari satu atau 

beberapa titik picu (trigger points) dan dicirikan oleh nyeri otot kronis dengan 

peningkatan sensitivitas terhadap tekanan (Werenski, 2011). 

Fernandez dalam David (2007) pada penelitiannya di Spanyol  

menyatakan sebanyak 30 pasien setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan 

hasil bahwa 66,6% mengalami MTP’s ,sedangkan dalam penelitian yang 

dilakukan Rahmi (2014) pada pekerja rental komputer di sekitar UMS dengan 

jumlah sampel 48 orang yang diteliti , 16 orang diantaranya terdiagnosis 

mengalami Myofascial Trigger Point Syndrome.  
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Dalam kegiatan menggunakan komputer , otot yang mempunyai peranan 

cukup besar dalam mempertahan otot  leher adalah m. Trapezius, m. Levator 

scapula,dan m. Scaleni.  Menurut Rogers (2012 ) pada penelitian terhadap 137 

orang yang diuji Intensitas tertinggi Myofascial Trigger Point Syndrome  

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

serratus anterior. MTP’s otot upper trapezius sangat besar kemungkinannya 

terjadi pada pekerja desain grafis yang bekerja di depan komputer selama 8-9 

jam perhari. Berdasarkan  hasil survei pendahuluan yang dilakukan peneliti di 

Surakarta di otomo studio, Langgeng, Rizal fotografi, dan di rocky advertising 

terdapat sebanyak 65 pekerja dan 16 desain grafis menunjukkan Setelah 

dilakukan pemeriksaan diketahui terdapat 13 orang yang terkena MTP’s 

dengan intensitas 8-9 jam kerja setiap hari atau bahkan lebih . Dengan hasil 

MTP’s  terjadi pada otot upper trapezius. 

Ada beberapa modalitas yang dapat digunakan untuk Myofascial Trigger 

Point Syndrom diantaranya: US,  TENS, massage, exercise, streching, 

myofacial release, integrated neuromuscular inhibition techniques (INIT), 

positional release,deep friction dan transver friction (Fernandes, 2005).   

Deep Transvers Friction adalah sebuah teknik yang dipopulerkan Dr  

James Cryax untuk kondisi inflamasi musculoskeletal (Brosseau 2009). Teknik 

ini untuk mengurangi perlengketan fibrosa yang abnormal dan membuat 

jaringan parut lebih mobile di sub- acut dan kronis kondisi peradangan. Teknik 

ini telah menunjukan dapat meningkatan penyembuhan jaringan dengan cara 

cross atau menyilang (Schwellnus 1992). Deep Tranversal Friction diberi 
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penekanan sesuai dengan toleransi pasien, yang diaplikasikan tegak lurus 

dengan serat otot untuk memisahkan masing-masing serat, analgesia, dan 

pengurangan jaringan parut terhadap ligamen, tendon dan struktur otot. 

(Boyling and Palastanga dalam Doley 2013).Deep Transvers Friction   

menyebabkan stimulasi ujung nociceptive terhubung ke serat Aδ dan 

mechanoreceptors ditemukan di jaringan lunak yang terhubung ke diameter 

besar serat AA Serat ini diameter besar memiliki efek pada sel-sel tanduk 

posterior yang cenderung menghambat transmisi informasi nociceptive dari 

berdiameter kecil, yaitu nyeri gerbang 'ditutup. Sehingga klien berkurang rasa 

nyerinya.  

Oleh sebab itu peneliti tertarik lebih lanjut untuk meneliti pengaruh Deep 

Transvers Friction terhadap nyeri Myofascial Trigger Point Syndrome  otot 

upper trapezius.  

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Apakah ada pengaruh Deep Tranvers Friction terhadap Myofascial 

Trigger Point Syndrome otot Upper Trapezius pada karyawan desain grafis? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:  

Untuk mengetahui pengaruh pemberian Deep Tranvers Friction terhadap 

Myofascial Trigger Point Syndrome otot upper trapesius pada karyawan desain 

grafis 
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D. MANFAAT PENELITIAN   

Manfaat dari dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis  

       Dapat mengetahui adanya pengaruh pembarian Deep Tranvers 

Friction terhadap Myofascial Trigger Point syndrome otot upper trapezius 

pada karyawan desain grafis. 

 

2. Manfaat Praktisi 

a. Dapat dijadikan acuan dalam program peningkatan produktifitas pada 

karyawan desain grafis 

b. Dapat di jadikan rujukan untuk penelitian lain dalam melakukan 

sebuah penelitian yang relevan. 

 

 

 

 

 

 


