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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang 

Perkembangan industri batik di Indonesia semakin meningkat 

pesat sejak batik ditetapkan sebagai kebudayaan milik negara 

Indonesia oleh UNESCO pada tahun 2009. Kualitas serta produksipun 

semakin meningkat dari tahun ke tahun. Untuk memperoleh hasil yang 

mencukupi, tak sedikit pekerja batik tulis di indutri batik kampung 

Laweyan yang bekerja dengan waktu kerja yang lama. Beban kerja 

yang harus dipenuhi para pembatik tulis selama 8 jam perhari dengan 

waktu istirahat 1 jam dengan 6 hari kerja perminggu (Wardani, 2016). 

Menurut UU ketenagakerjaan pasal 7 ayat 2, faktanya perlu diketahui 

bahwa lamanya seseorang bekerja sehari secara baik pada umumnya 

7-8 jam.  

Masa kerja  para pekerja batik yang melebihi batas normal, 

serta posisi yang statis dan tidak ergonomis  dalam jangka waktu yang 

lama akan menimbulkan beberapa gangguan musculoskeletal. Menurut 

Hanvold et al. (2013) bahwa prevelensi nyeri pada area neck dan 

shoulder sebesar 30%. Salah satu keluhan yang paling sering dialami 

oleh pekerja adalah rasa pegal di sekitar bahu dan leher, lebih tepatnya 
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pada otot upper trapezius. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh 

Tellez et al. (2016) yang melakukan penelitian pada para pekerja yang 

mengalami gangguan neck pain, sekitar 79% mengalami gangguan 

pada otot upper trapezius sisanya di daerah otot levator scapula dan 

splenius. 

Pencegahan terjadinya progresifitas dari gangguan myofascial 

pain syndrome perlu adanya latihan yang diberikan. Menyangkut 

latihan-latihan tersebut peneliti memilih untuk menggunakan  latihan 

MET (Muscle Energy Technique), MET merupakan suatu metode 

penguluran atau stretching yang biasa dilakukan pada otot-otot 

postural sebagai suatu latihan yang dilakukan secara pasif dengan 

bantuan terapis (Wiranti, 2013). Teknik latihan lain yang digunakan 

yaitu dengan static stretching, adalah suatu metode umum stretching 

yang dilakukan dengan meregangkan otot. (Palguna et al., 2014). 

Saat pemberikan latihan static stretching dapat mencegah dan 

mengurangi timbulnya myofascial pain syndrome, hal ini telah 

dibuktikan oleh beberapa studi mengenai metode latihan tersebut, 

menurut studi yang dilakukan oleh (Keys, 2014) bahwa pemberian 

static stretching selama setiap hari dalam 1 minggu dapat 

meningkatkan ROM sekitar 33,2%. Hasil studi penelitian lainnya 

menurut (Mahajan et al., 2012) menunjukkan bahwa pengaplikasian 
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menggunakan metode latihan MET (Muscle Energy Technique) 

mampu mengurangi nyeri sekitar 77% serta dapat meningkatkan ROM 

sekitar 21%.  

Berdasarkan permasalahan dan uraian di atas maka mendorong 

peneliti untuk melakukan penelitian tentang "Efektifitas Muscle 

Energy Technique dan Static Stretching terhadap Keluhan Myofascial 

Pain Syndrome Otot Upper Trapezius pada Pekerja Batik Laweyan 

Surakarta". 

 

B. Rumusan Masalah 

Mengacu uraian latar belakang di atas, permasalahan yang 

dapat di rumuskan ialah : 

1. Apakah intervensi Muscle Energy Technique efektif terhadap  

keluhan Myofascial Pain Syndrome otot Upper Trapezius pada 

Pekerja Batik Laweyan Surakarta? 

2. Apakah intervensi Static Stretching efektif terhadap keluhan 

Myofascial Pain Syndrome otot Upper Trapezius pada Pekerja 

Batik Laweyan Surakarta? 

 

3. Apakah ada perbedaan efektifitas intervensi Muscle Energy 

Technique dan intervensi Static Stretching terhadap keluhan  
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Myofascial Pain Syndrome otot Upper Trapezius pada Pekerja 

Batik Laweyan Surakarta? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui gambaran secara umum perbandingan 

efektifitas intervensi Muscle Energy Technique dan Static 

Stretching terhadap keluhan Myofascial Pain Syndrome otot 

Upper Trapezius pada Pekerja Batik Laweyan Surakarta. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk membuktikan efek pemberian Muscle Energy 

Technique terhadap keluhan  Myofascial Pain Syndrome otot 

Upper Trapezius pada Pekerja Batik Laweyan Surakarta. 

b. Untuk membuktikan efek pemberian Static Stretching 

terhadap keluhan Myofascial Pain Syndrome otot Upper 

Trapezius pada Pekerja Batik Laweyan Surakarta. 

c. Untuk mengetahui perbedaan efektifitas pemberian Muscle 

Energy Technique dan Static Stretching terhadap keluhan 

Myofascial Pain Syndrome otot Upper Trapezius pada 

Pekerja Batik Laweyan Surakarta 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang perbedaan 

efektivitas pemberian Muscle Energy Technique dan Static 

Stretching terhadap keluhan Myofascial Pain Syndrome otot 

Upper Trapezius pada Pekerja Batik Laweyan Surakarta. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi fisioterapis, menambah pengetahuan di bidang 

fisioterapis tentang intervensi terhadap keluhan Myofascial 

Pain Syndrome otot Upper Trapezius dengan latihan Muscle 

Energy Technique dan  static stretching. 

b. Bagi peneliti selanjutnya, dapat dijadikan bahan serta acuan 

untuk melakukan penelitian selanjutnya tentang perbedaan 

efektivitas pemberian Muscle Energy Technique dan Static 

Stretching terhadap terhadap keluhan Myofascial Pain 

Syndrome otot Upper Trapezius pada Pekerja Batik Laweyan 

Surakarta. 

c. Bagi pekerja, untuk menambah wawasan mengenai 

penanganan keluhan Myofascial Pain Syndrome otot Upper 

Trapezius pada Pekerja Batik Laweyan Surakarta. 


