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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Tangan adalah bagian tubuh yang memiliki peran penting dalam 

melakukan berbagai aktivitas dari yang paling ringan sampai yang paling 

berat. Apabila terjadi gangguan pada tangan maka kita akan kesulitan untuk 

beraktivitas. Salah satu penyakit maupun gangguan yang dapat timbul di 

tangan adalah De Quervain Syndrome. 

Saat ini angka kejadian di USA untuk penyakit ini relatif, terutama 

diantara orang-orang menunjukkan aktifitas yang menggunakan tangan 

berulang-ulang, seperti pekerja pemasangan bagian-bagian mesin tertentu 

dan sekretaris. Mortalitas tidak berhubungan dengan kondisi penyakit ini. 

Beberapa morbiditas yang dilaporkan mungkin terjadi pada pasien dengan 

riwayat nyeri progresif dimana berhubungan dengan aktivitas yang 

memerlukan penggunaan tangan yang terkena. De Quervain Syndrome lebih 

banyak diderita oleh orang dewasa dibanding pada anak-anak (Ilyas et al., 

2007). 

De Quervain syndrome merupakan penyakit dengan nyeri pada 

daerah prosesus stiloideus akibat inflamasi kronik pembungkus tendon otot 

abduktor polisis longus dan ekstensor polisis brevis setinggi radius distal 

dan jepitan pada kedua tendon tersebut (Wright, 2004). 
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De Quervain syndrome ini adalah pada kompartemen dorsal pertama 

pada pergelangan tangan. Kompartemen dorsal pertama pada pergelangan 

tangan termasuk di dalamnya adalah tendon otot abduktor polisis longus dan 

tendon otot ekstensor polisis brevis. Pasien dengan kondisi yang seperti ini 

biasanya datang dengan nyeri pada aspek dorso lateral dari pergelangan 

tangannya dengan nyeri yang berasal dari arah ibu jari atau lengan bawah 

bagian lateral. Kondisi seperti ini mempunyai respon yang baik terhadap 

penanganan non bedah (Slviya & Wilson, 2006). 

Hingga saat ini belum ditemukan adanya korelasi yang nyata antara 

insiden De Quervain Syndrome dengan sejumlah ras tertentu. Meskipun 

penyakit seperti ini sering dijumpai pada pria dan wanita, tetapi De 

Quervain Syndrome menunjukkan jumlah yang siknifikan dimana lebih 

banyak terjadi pada wanita dibandingkan pada pria. Beberapa sumber 

bahkan memperlihatkan rasio yang sangat tinggi pada wanita dibandingkan 

pada pria, yaitu 8:1. Menariknya, banyak wanita yang menderita De 

Quervain Syndrome selama kehamilannya atau selama periode postpartum. 

Pada dasarnya, keluhan tersebut dapat diatasi oleh ilmu fisioterapi (Read et 

al., 2000). 

Fisioterapi merupakan salah satu bentuk pelayanan kesehatan ikut 

berperan dan bertanggung jawab dalam peningkatan derajat kesehatan, 

terutama melalui penangulangan masalah gerak fungsional individu dan 

masyarakat dengan penerapan sumberfisis dan mekanisme. 
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Jadi pada kasus ini De Quervain Syndrome, fisioterapi ikut berperan pada 

penanganan kasus ini. Peran fisioterapi dalam kasus ini adalah memberikan 

splint atau pembidaian, tujuannya adalah mengistirahatkan sendi dan 

mengurangi gerakan yang memunculkan nyeri terutama ketika melakukan 

aktivitas yang melibatkan tangan terutama ibu jari. Selain itu pengaplikasian 

parafin bath atau hot pack membantu mengurangi nyeri yang terjadi, karena 

dengan efek termal yang terjadi membantu meningkatkan proses 

vaskularisasi darah pada sendi. 

Beberapa penyebab De Quervain Syndrome adalah idiopatik atau 

tidak diketahui, tetapi penggunaan sendi yang berlebihan atau overuse 

(terutama pada ibu jari) sering memunculkan De Quervain Syndrome. 

Kebanyakan penyebab lain adalah pemakaian otot yang berlebihan, 

umumnya terjadi di sekitar pergelangan tangan, misalnya terlalu banyak 

menulis, mengetik, pekerjaan seperti mengrajin, dan sebagainya yang dapat 

memicu peradangan (Lane et al, 2001). 

Gejala dan keluhan yang dapat ditimbulkan oleh sindrom ini antara 

lain rasa nyeri saat menggerakkan pergelangan tangan, timbul bengkak 

sekitar pergelangan tangan, spasme m.abdductor policis longus dan 

m.ekstensor policis brevis, serta ada nyeri tekan sekitar processus styloideus 

radii. 

Dilihat dari segi anatomi tangan, pergelangan tangan dan jari 

merupakan bagian dari ekstremitas atas yang bentuknya sangat rumit 

sehingga mudah sekali terkena injury ataupun trauma. 
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Sebagai organ komunikasi, tangan mempunyai fungsi sebagai organ motorik 

maupun sensorik. Walaupun tangan, pergelangan tangan dan jari terdiri dari 

banyak sendi, tetapi fungsi satu sama lain masih saling mempengaruhi 

(Samsuhidajat, 2004). 

Salah satu gangguan yang sering terjadi yaitu adanya cidera pada 

m.abductor policis longus dan m. ekstensor policis brevis karena mengalami 

ganguan gerak pada ibu jari yang disebut dengan “De Quervain Syndrome”. 

De Quervain Syndrome terjadi pada kebanyakan wanita usia 40-50 tahun. 

Keluhan-keluhan yang muncul pada De Quervain Syndrome antara lain 

memeras cucian, memangkas tanaman, dan keluhan-keluhan yang lainnya 

seperti nyeri dan bengkak (William, 2002). 

Banyak para penderita De Quervain Syndrome yang tidak tahu harus 

melakukan pengobatan dimana sehingga keluhan tersebut tidak kunjung 

berkurang. Karena dalam pengobatannya tidak tepat maka keluhan penderita 

akan menjadi berlarut-larut. Tindakan pengobatan yang kurang tepat 

tersebut harus segera diluruskan agar masyarakat tahu bahwa kondisi seperti 

itu perlu mendapatkan pelayanan medis yang tepat dan benar termasuk di 

dalamnya pelayanan fisioterapi yang dapat berperan dalam mengurang nyeri 

dan gejala. De Quervain Syndrome dengan pemberian program terapi, 

diantaranya dengan modalitas Infra Red, Ultra Sound, serta Terapi Latihan 

berupa Hold Relax Stretching (Samsuhidajat, 2004). 
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B. Rumusan Masalah 

1. Apakah Ultra Sound dan Infra Red dapat mengurangi nyeri pada kasus 

De Quervain Syndrome Dextra? 

2. Apakah Terapi Latihan berupa stretching dapat meningkatkan Lingkup 

Gerak Sendi akibat De Quervain Syndrome? 

C.  Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui manfaat Ultra Sound dan Infra Red pada kasus De 

Quervain Syndrome. 

2. Untuk mengetahui manfaat Terapi Latihan berupa Stretchting terdapat 

peningkatan Lingkup Gerak Sendi pada kasus De Quervain Syndrome 

Dextra. 

 

 

  




