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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

       Di era modernisasi ini, manusia seakan berpicu dengan waktu dalam 

menyelesaikan pekerjaannya. Hal ini menjadi stresor dan menambah beban 

kerja dari organ tubuh, seperti otak, mata, otot, dan bagian tubuh lainnya. 

Salah satu keluhan yang sering ditimbulkan akibat beban kerja yang berlebih 

ini adalah keluhan nyeri pada leher. Keluhan nyeri ini mempengaruhi 13% 

populasi dari orang dewasa di Amerika Serikat yang bekerja di kantor 

(Nelson, 2014). Besarnya jumlah penderita tersebut membuat 13 Miliar USD 

dihabiskan setiap tahun untuk pengobatan nyeri leher dan kerugian akibat 

kehilangan waktu kerja dan  besar kontribusinya dalam penurunan 

pendapatan sampai 75,1% (Gandhi, 2012 dalam Zakiyah, 2015).  

Nyeri adalah suatu pengalaman sensori dan emosional yang tidak 

menyenangkan yang berhubungan dengan kerusakan jaringan (Zakiyah, 

2015).  Salah  satu  penyebab utama terjadinya nyeri pada leher adalah 

myofascial trigger point syndrome (MTPs) dengan prevalensi 45 – 54%. Otot 

– otot leher yang sering ditemukan adanya trigger point adalah otot upper 

trapezius (50-70%), otot sternocleidomastoideus (40-50%), dan otot levator 

scapulae (8%). Pada kondisi MTPs kita menemukan bagian otot yang 

mengeras sampai hyperirritable yang disebut dengan tautband dan titik 
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trigger point. Trigger point adalah area yang di dalamnya terdapat kumpulan 

jaringan ikat yang mengakibatkan kontraktur pada fiber otot dan dikenal 

dengan sebutan taut band ( Domerholt et al.,  2013). 

 Rasulullah bersabda melalui hadist riwayat Bukhari dan Ibnu Majah 

yang menyatakan “ Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit, melainkan 

dia menurunkan pula penyembuhnya”. Demikian juga pada permasalahan ini, 

intervensi fisioterapi sangat diperlukan untuk meredakan keluhan nyeri di 

leher. Beberapa intervensi fisioterapi bisa diberikan pada permasalahan nyeri 

kepala, diantaranya yaitu transcutaneous electrical stimulation (TENS), 

ultrasound (US), terapi latihan, myofacial trigger point dry needling 

(MTDN), dan neuromuscular taping (NMT). Pada skripsi ini,  penulis 

memilih untuk membandingkan antara efektivitas pemberian MTDN dan 

NMT untuk menurunkan intensitas nyeri. 

MTDN adalah suatu intervensi yang diberikan oleh fisioterapis 

menggunakan jarum yang berukuran kecil yang dipenetrasikan ke kulit dan 

menstimulasi  trigger point, otot dan jaringan ikat yang ditujukan untuk 

manajemen nyeri neuromuscular dan perbaikan gerak (Educational et al., 

2012).  

Mekanisme pengurangan nyeri dengan MTDN adalah adanya insersi 

jarum yang mengakibatkan lokal mikrotrauma dan stimulasi mekanik yang 

mampu menstimulasi serabut saraf tipe C dan A sehingga terjadi inhibisi 
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segmental. Selain itu mikrotrauma lokal juga mengakibatkan peningkatan 

peredaran darah lokal dan berimbas pada peningkatan oksigenasi jaringan. 

NMT  adalah suatu teknik aplikasi menggunakan taping elastik pada 

kulit bagian tubuh tertentu dengan teknik stimulasi eksentrik sehingga 

menimbulkan efek dekompresi dan dilatasi pada area yang tertutup oleh 

taping (Blow, 2012). Tujuan dari NMT adalah untuk mengurangi nyeri, 

memfasilitasi aliran limfe, melancarkan sirkulasi darah (venous return), dan 

memberikan efek rileksasi secara berkelanjutan pada serabut                      

otot (Blow, 2012).  

Teknik pemasangan NMT berbeda dengan teknik pemasangan taping 

yang  sebelumnya kita kenal. Pemasangan NMT pada MTPs dipasang dengan 

metode dekompresi. Hal ini dikarenakan  pada pemasangan dekompresi, 

terjadi penarikan di kulit yang menimbulkan mekanisme  eksentrik saat 

terjadi gerakan dan area yang tertutup taping membentuk suatu gelombang 

(wrinkle). Area di bawah wrinkle mengalami peningkatan peredaran darah 

dan aliran limfe. Sehingga semakin banyak oksigenasi lokal, pengangkutan 

faktor  pain oleh darah, penurunan udema dan terlepasnya penekanan  

jaringan lokal. Pemberian modalitas MTDN dan NMT pada MTPs akan 

diaplikasikan di otot penegak leher terutama otot trapezius upper. Hal ini 

dikarenakan jumlah trigger point di otot ini lebih banyak dibandingkan otot 

penyangga leher yang lain. Bahkan pada kondisi kronis, tautband di area ini 

tidak hanya menyebabkan nyeri tetapi  juga menyebabkan keterbatasan gerak 

sendi leher.  
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B. Rumusan Masalah 

Masalah yang ingin dipecahkan dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah ada pengaruh pemberian fisioterapi metode MTDN terhadap 

penurunan nyeri MTPs otot upper trapezius? 

2. Apakah ada pengaruh pemberian fisioterapi metode NMT terhadap 

penurunan nyeri MTPs otot upper trapezius? 

3. Apakah ada perbedaan pengaruh antara pemberian fisioterapi metode 

MTDN dan NMT terhadap penurunan nyeri MTPs otot upper trapezius? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Tujuan Umum 

       Untuk mengetahui perbedaan  pengaruh  antara pemberian fisioterapi 

metode MTDN dan metode NMT  terhadap penurunan nyeri MTPs otot 

upper trapezius. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui adanya pengaruh pemberian fisioterapi metode 

MTDN terhadap penurunan nyeri MTPs otot upper trapezius. 

b. Untuk mengetahui adanya pengaruh pemberian fisioterapi metode 

NMT  terhadap penurunan  nyeri MTPs otot upper trapezius. 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Peneliti 

       Menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman dalam 

mengembangkan diri dan mengabdikan diri pada dunia kesehatan khususnya 

di bidang fisioterapi dengan lebih menggali, memahami dan mempraktekkan  

metode – metode terkini yang mendukung kesembuhan pasien. 

2. Bagi Fisioterapi 

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan sumbangan ilmu 

pengetahuan terkini mengenai metode MTDN dan NMT  yang  notabenya 

masih jarang di lakukan di praktek klinik fisioterapi. 

3. Bagi Subjek Penelitian 

Diharapkan dapat menjadi sebuah referensi terbaru mengenai 

penyelesaian permasalahan nyeri leher akibat dari MTPs otot upper trapezius. 


