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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Perubahan gaya hidup yang berkembang pesat membawa pengaruh 

dalam kehidupan masyarakat. Terlebih lagi adanya perkembangan teknologi 

seperti komputer atau laptop. Perkembangan teknologi tersebut dapat dinikmati 

oleh berbagai kalangan, salah satunya adalah mahasiswa. Mahasiswa 

memanfaatkan teknologi untuk mempermudah menyelesaikan tugas 

perkuliahan (Prihantara, 2015). Kondisi tersebut jika terlalu lama berada 

didepan laptop dapat memberikan dampak negatif pada kesehatan tubuh 

(Makmuriyah et al., 2013). Dari hasil kuisioner yang dilakukan kepada 

mahasiswa, rata-rata menggunakan komputer lebih dari 2 jam dalam sehari. 

Aktivitas tersebut dapat mengakibatkan manusia cenderung melakukan 

aktivitas fisik yang pasif. Sebagaimana firman Allah sesuatu yang berlebih-

lebihan itu tidak baik:  

َ ََل يُحِ  ُ لَُكْم َوََل تَْعتَُدوا ۚ إِنَّ َّللاَّ ُمىا طَيِّبَاِت َما أََحلَّ َّللاَّ ْعتَِدينَ يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُىا ََل تَُحرِّ ُُ بُّ اْل   

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang 

baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui 

batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui 

batas” (Al-Maidah: 87). Sedangkan menurut Laptop and Notebook Computer 

Guidelines, durasi maksimal penggunaan laptop dalam satu hari adalah 2 jam. 
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Ketika menggunakan komputer cenderung tidak ergonomis yaitu posisi 

tubuh yang sering membungkuk dan postur yang buruk. Hal itu disebabkan 

oleh beberapa hal salah satunya adalah posisi layar komputer. Layar komputer 

yang terlalu rendah, menyebabkan terlalu mengahadap ke bawah atau 

sebaliknya, posisi layar yang terlalu keatas menyebabkan terus melihat keatas. 

Tanpa disadari selama menggunakan komputer, tubuh berada dalam posisi 

statis dalam waktu yang cukup lama sehingga terjadi kontraksi yang terus 

menerus pada otot yang akan menyebabkan terjadinya keluhan muskuloskeletal 

(Makmuriyah et. al., 2013).  

Sindroma miofasial merupakan salah satu keluhan muskuloskeletal, 

salah satu otot yang sering terkena adalah otot  upper trapezius. Sindroma 

miofasial dapat diartikan sebagai kumpulan tanda dan gejala yang berasal dari 

satu atau beberapa titik picu atau trigger point yang dapat dicirikan dengan 

adanya nyeri otot kronis, ketika diberi tekanan akan terjadi peningkatan 

sensitivitas. Rasa sakit yang dirasakan berupa sensasi dalam dan tumpul pada 

otot yang terkena dan rasa menjalar sering dirasakan ke daerah  yang tidak 

spesifik disekitar otot yang terkena (Werenski, 2011). 

Angka kejadian sindroma miofasial cukup tinggi pada pengguna 

komputer, hal ini dibuktikan oleh penelitian yang dilakukan Ravichandran 

(2016), diperkirakan kejadian nyeri leher dalam waktu 1 tahun berkisar dari 

10,4% menjadi 23,3% prevalensi berkisar dari 0,4 untuk 86,8%. Insiden ini 

paling tinggi tercatat diantara pekerja kantor dan pengguna komputer.   

Sedangkan dari 191 mahasiswa yang menderita sindroma miofasial berjumlah 
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26 orang. Di Indonesia sendiri belum ditemukan penelitian khusus mengenai 

sindroma miofasial sehingga prevalensinya tidak diketahui secara pasti. 

Bentuk penanganan fisioterapi sindroma miofasial dapat menggunakan 

berbagai cara, salah satunya dengan aplikasi Neuro Muscular Taping (NMT) 

yaitu teknik terapi biomekanikal dengan menggunakan taping elastis yang 

ditempelkan pada kulit ditujukan untuk memberikan efek terapi lokal berupa 

peningkatan sirkulasi darah dan limfe, menurunkan nyeri, bengkak dan 

persarafan melalui pembentukan lipatan kulit.  Hal tersebut dapat memberikan 

efek berupa peningkatan sirkulasi darah dan getah bening, mengurangi panas 

yang berlebih dan memulihkan homeostatis jaringan, mengurangi terjadinya 

peradangan dan hipersensitifitas dari reseptor nyeri. Selain itu, dapat 

mempengaruhi arthrokinematik, bertindak pada otot dan kondisi mekanis fasia 

dan reseptornya, sehingga kinerja otot berubah dan mempengaruhi sendi 

(Blow, 2012). 

Berdasarkan  penelitian yang dilakukan oleh Blow (2013) 

membuktikan bahwa konsep neuromuscular taping pada penderita low back 

pain terjadi penurunan nyeri. Berdasarkan latar belakang diatas peneliti perlu 

melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh aplikasi 

Neuromuscular Taping (NMT)  pada sindroma miofasial upper trapezius  

terhadap penurunan nyeri tekan dan peningkatan lingkup gerak sendi  leher. 
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B. RUMUSAN MASALAH 

Apakah ada pengaruh  aplikasi neuromuscular taping (NMT) pada 

sindroma miofasial upper trapezius terhadap penurunan nyeri tekan dan 

peningkatan lingkup gerak sendi leher? 

C. TUJUAN PENELITIAN 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui pengaruh aplikasi neuromuscular taping 

(NMT)  pada sindroma miofasial upper trapezius terhadap penurunan 

nyeri tekan dan peningkatan lingkup gerak sendi  leher. 

D. MANFAAT PENELITIAN 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan ilmu 

pengetahuan dalam bidang pelayanan kesehatan fisioterapi khususnya 

kasus sindroma miofasial. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi penulis: Dapat mengetahui adanya pengaruh aplikasi 

neuromuscular taping (NMT)  pada sindroma miofasial upper 

trapezius  terhadap penurunan nyeri tekan dan peningkatan lingkup 

gerak sendi  leher. 

b. Bagi fisioterapi: Dipergunakan sebagai bahan pertimbangan 

mengenai intervensi yang efektif dalam mengurangi nyeri dan 

meningkatkan lingkup gerak sendi kasus sindroma miofasial upper 

trapezius. 
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c. Bagi peneliti lain: Dapat dijadikan referensi untuk melakukan 

penelitian selanjutnya. 

   


