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BAB I 

 
PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

 
Nyeri muskuloskeletal di leher merupakan masalah kesehatan pada 

masyarakat modern. Sebuah studi menunjukkan prevalensi nyeri musculoskeletal 

pada leher di masyarakat selama 1 tahun besarnya 40% dan prevalensi ini lebih 

tinggi pada wanita. Selama 1 tahun, prevalensi nyeri muskuloskelatal di daerah 

leher pada pekerja besarnya berkisar antara 6-76% dan wanita ternyata juga lebih 

tinggi dibandingkan pria. Di Kanada, sebanyak 54% dari total penduduk pernah 

mengalami nyeri di daerah leher dalam 6 bulan yang lalu. Nyeri musculoskeletal 

di leher adalah rasa nyeri yang meliputi kelainan saraf, tendon, otot dan ligament 

di sekitar leher. Berbagai jenis pekerjaan dapat mengakibatkan nyeri leher 

terutama selama bekerja dengan posisi tubuh yang salah sehingga membuat leher 

berada dalam posisi tertentu dalam jangka waktu lama (Samara, 2007 ). 

Myofascial trigger point syndrom (MTPS) adalah sekumpulan gejala yang 

disebabkan karena aktifnya trigger point pada otot yang ditandai dengan 

meningkatnya aktifitas fungsi motorik, sensorik dan otonom yang terkumpul 

menjadi suatu titik pada otot dan jelas terlokalisasi dengan diameter ± 1 cm. 

MTPS biasa terjadi karena mikrotrauma berulang, trauma langsung, strain, 

ergonomi kerja yang buruk, kebiasaan sikap dan postur tubuh yang jelek. Keadaan 

ini akan mengurangi ekstensibilitas, elastisitas dan kontraktilitas pada otot 

(Simons et al, 1999). Dengan adanya nyeri, pasien cenderung membatasi gerakan 
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yang dapat memicu nyeri. Keadaan ini justru akan berkontribusi terhadap 

kontraktur dan penurunan kekuatan otot sehingga terjadi penurunan aktivitas 

fungsional. Sebagian besar pasien yang mencari bantuan medis dari rasa nyeri itu 

masih ditangani dengan pendekatan anti inflamasi, obat relaksan otot dan anti 

depresi. Dengan demikian, MTPS telah menjadi penyebab nyeri yang sering tidak 

ditangani dengan baik (Vernon dan Schneider, 2009). 

Secara epidemiologi, angka kejadian MTPS cukup tinggi. Ini terbukti 

dengan tingginya prevalensi kasus MTPS pada studi klinis yang dilakukan di 

sebuah klinik pusat manajemen nyeri muskuloskeletal di Singapura. Di dalam 

studi ini, dari 164 pasien yang dirujuk ke klinik ini dalam waktu 6 bulan  

mencapai 55% didiagnosis menderita MTPS. Sampai sekarang, tiap 1 bulan  

keluhan utama pasien yang datang 30% mengacu pada MTPS. Sehingga 

prevalensi MTPS di bidang manajemen nyeri muskuloskeletal cenderung 

meningkat (Gerwin et all, 2004). Pusat studi klinik manajemen nyeri 

muskuloskeletal di Amerika melaporkan sebuah penelitian yang dilakukan 

terhadap 100 pria dan 100 wanita petugas penerbangan dengan rata-rata umur 19 

tahun, ditemukan insiden kasus MTPS yang mencapai 45% pria dan 54% wanita 

dari keluhan pasien yang datang ke klinik itu pada tahun 2006 sampai 2007 

(Kastopoulos, 2008). Demikian juga penelitian yang dilakukan di Belanda 

terhadap 1504 sampel yang dipilih secara random dengan usia 30-60 tahun 

ditemukan 37% pria dan 65% wanita mengalami MTPS (Simon et al, 1999).  

Salah satu bagian yang sering mengalami kasus MTPS adalah leher. 

Banyak faktor yang bisa meningkatkan kerja otot leher sehingga sering terjadi 
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MTPS. Postur tubuh yang salah, ergonomic kerja yang jelek serta kerja otot statik 

sering ditenggarai sebagai pencetus trigger point pada leher. Pada penelitian yang 

dilakukan oleh Dewayani (2006) dinyatakan bahwa aktifitas menjahit dengan 

dengan posisi menunduk lebih dari 20° dari garis vertikal, selama lebih dari 4 

menit akan menimbulkan beban statis dan nyeri leher. Dr. Steve dalam artikelnya 

“neck solusion” menyatakan pada saat leher bergerak ke depan 1 inchi maka akan 

menambah berat kepala pada leher seberat 10 pound, jika bergerak lebih dari 3 

inchi maka akan menambah berat kepala 30 pound dan akan meningkatkan 

tekanan pada leher 6 kali lipat (dikutip dari Tri, 2010). Otot- otot leher yang 

sering mengalami MTPS adalah scaleni, levator scapula dan trapezius 

Penanganan nyeri pada pasien MTPS, beberapa studi klinis menyarankan 

beberapa modalitas yang dapat digunakan. Salah satu solusi yang sering 

digunakan yaitu friction. Friction adalah suatu manipulasi atau massage pada 

suatu titik tertentu pada jaringan dengan gerakan melingkar atau melintang 

dengan gerakan yang dibentuk tersebut tidak boleh bergeser dari permukaan kulit 

dan tetap bergerak bersama-sama dengan menggunakan ujung thumb, finger atau 

tulang yang menonjol pada punggung dan jari tangan yang ditujukan pada kapsul 

sendi, otot, fascia dan ligamen. Friction berfungsi mengurangi abnormal crosslink 

pada jaringan collagen, sebagai pain modulasi yang berarti menginhibisi 

nosiceptor tipe IIIb, IV atau A delta dan C (Fernandez et all, 2006).  

Beberapa penelitian menjelaskan bahwa teknik friction ini memberikan 

penurunan nyeri yang efektif pada MTPS. Efek gerakan mekanik fricton dapat 

merangsang aktifitas ujung saraf simpatik, kemudian direfleksikan ke pusat saraf 
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simpatis dan medulla spinalis, selanjutnya direfleksikan ke afferen simpatis yang 

sesegmen sehingga nyeri akan berkurang (Fryer, 2005). 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti 

dan mengkaji tentang sejauh mana perbedaan pengaruh terapi friction terhadap 

pengurangan nyeri pada MTPS otot trapesiuz. 

B. Rumusan Masalah 

Apakah ada pengaruh friction terhadap Myofascial trigger point syndrom 

pada nyeri leher?  

C. Tujuan Penelitian 
 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh 

friction terhadap MTPS pada nyeri leher. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Sebagai sumbangan terhadap ilmu pengetahuan khususnya dalam 

bidang ilmu fisioterapi 

b. Dapat memberikan informasi kepada masyarakat terutama untuk 

menghindari faktor- faktor penyebab MTPS 

2. Manfaat Praktis 

a. Sebagai intervensi alternatif selain jenis intervensi yang telah biasa 

digunakan oleh fisioterapis di rumah sakit dan klinik 

 

 


