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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Batik pada mulanya adalah kerajinan rumahan dan mulai terus

mengalami perkembangan menjadi industri yang besar dengan banyaknya

rumah produksi batik. Pada tahun 2009 batik mendapatkan penghargaan

menjadi salah satu warisan budaya tak benda oleh UNESCO. Di kota Solo

industri batik merupakan salah satu sumber matapencarian bagi warga di

Kampung Batik Lawaeyan, dimana sebagian besar warganya bekerja menjadi

pembuat batik atau pedagang batik.

Myofascial pain syndrome sering terjadi pada masyarakat umum dengan

angka kejadian pada wanita sekitar 55% dan pada pria 45%, prevalensi dari

pasien yang mengalami trigger point berkisar 25%. Pada umumnya angka

kejadian myofascial pain syndrome terjadi pada usia 27-50 tahun dimana

merupakan usia produktif kerja. (Delgado et.al,2009). Menurut Kalichman dan

Vulfsons (2010) menyatakan, myofascial trigger point (MTPS) merupakan

penyebab nyeri terbanyak, 85% pada pasien yang datang ke poliklinik atau

klinik khusus nyeri.

Studi pendahuluan yang dilakukan peneliti menemukan pekerja

pembatik tulis memiliki jam kerja 8 jam perharinya, dengan 1 jam istirahat dan

bekerja selama 6 hari dalam seminggu. Posisi bekerja tidak ergonomis disertai



2

waktu bekerja yang lama menyebabkan banyak diantara mereka mengeluh

adaya keetegangan dan nyeri terutama di daerah bahu dan leher.

Pembebanan yang paling besar pada leher terjadi di upper trapezius. Hal

ini dapat menyebabkan spasme, stifness, dan tighness. Ketegangan pada otot

secara terus menerus dapat menurunkan mikrosirkulasi dan menyebabkan

supali darah dalam jaringan berkurang. Ikatan tali pada serabut otot yang tidak

normal akan membentuk taut band atau biasanya disebut myofascial trigger

point upper tapezius (MTPS) (Dewi et.al 2016)

Menurut Fatmawati (2013) nyeri MTPS upper trapezius apabila tidak

segera mendapatkan perawatan akan menyebabkan aktifitas sehari-hari

maupun bekerja akan terganggu. Dalam hal ini akan sangat mempenaruhi

kinerja dan produktifitas dalam industri batik.

Hadist Rasulullah Shallallahualaihi wasalam yang diriwayatkan Jabir

radhiallahuanhu beliau bersabda “Setiap penyakit pasti memiliki obatnya, dan

apabila obat itu diberikan kepadanya dengan seizin Allah akan sembuh” (HR.

Muslim 5705). Dalam kasus ini intervensi fisioterapi dapat digunakan untuk

perawatan penurunan nyeri MTPS upper trapezius salah satunya dengan

myofascial release.

Myofascial release adalah teknik manual yang digunakan untuk

meregangkan ikatan jaringan fasia dalam otot dan meningkatkan ROM. Lebih

lanjut Shah dan Bhalara (2012) menjelaskan, myofascial release dalam

pelaksanaannya ada 3 tipe yaitu Direct myofascial release (DMR), indirect

myofascial release (IDMR) dan self myofascial release (SMR). Pada penelitian
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ini penulis ingin mengetahui antara 2 metode yaitu DMR dan SMR dalam

menurunkan nyeri yang lebih baik.

Myofascial release adalah teknik manual yang digunakan untuk

meregangkan ikatan jaringan fasia dalam otot dan meningkatkan range of

motion. Lebih lanjut Shah dan Bhalara (2012) menjelasakan, myofascial

release dalam pelaksanaannya    ada    3    tipe    yaitu direct myofascial release

(DMR), indirect myofascial release (IDMR),  dan self myofascial release

(SMR). Pada penelitian ini penulis ingin mengetahui antara 2 metode yaitu

DMR dan SMR dalam menurunkan nyeri yang lebih baik.

Direct myofascial release adalah pemijatan yang dilakukan terapis

menggunakan ruas jari, siku atau alat dengan memberikan tekanan selama

secara  langsung  pada  jaringan   yang  mempunyai   titik   nyeri   (Laimi et.

al,2017). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Werenski (2011), penerapan

DMR efektif untuk kasus myofascial dan hasilnya adalah turunnya nyeri dan

meningkatkan LGS pada otot  mengalami MTPS.

Self myofascial release adalah proses pemijatan yang dilakukan oleh diri

sendiri dengan menggunakan bantuan alat untuk meregangkan bagian otot

yang menegang  dan juga melepas taut band dalam jaringan serabut  otot

(Clark  dan  Lucett,  2011).  Dalam penelitian yang dilakukan Lee et. al, (2017),

terapi SMR memberikan pengaruh penurunan nyeri yang signifikan  selama 6

kali  terapi  yang dilakukan.
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Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti ingin mengetahui seberapa

besar penaruh intervensi DMR dan SMR terhadap penurunan nyeri MTPS

upper trapezus.

A. Rumusan Masalah

Apakah ada perbedaan pengaruh DMR dan SMR pada penurunan nyeri

MTPS upper trapezius pembatik tulis.

B. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui perbedaan pengaruh DMR dan SMR pada penurunan

nyeri MTPS upper trapezius pembatik tulis.

2. Tujuan Khusus

a. Mengetahui pengaruh pemberian DMR pada penurunan nyeri MTPS

trapezius pembatik tulis.

b. Mengetahui pengaruh pemberian SMR pada penurunan nyeri MTPS

upper trapezius pembatik tulis.

c. Mengetahui manakah yang lebih baik menurunkan nyeri DMR dan

SMR pada penurunan nyeri MTPS uppper trapezius pembatik tulis.
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C. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Untuk peneliti sebagai tambahan evidence based intervensi DMR dan

SMR pada penurunan nyeri MTPSuppper trapezius pembatik tulis.

b. Untuk fisioterapis menambah pemahaman intervensi DMR dan SMR

pada penurunan nyeri MTPS uppper trapezius pembatik tulis.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi institusi pendidikan untuk memperdalam kajian teori tentang

perbedaan pengaruh DMR dan SMR pada penurunan nyeri MTPS

uppper trapezius pembatik tulis.

b. Bagi masyarakat untuk menambah keyakinan mengenai pemberian

DMR dan SMR pada penurunan nyeri MTPS uppper trapezius pembatik

tulis.


