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PENATALAKSANAAN FISIOTERAPI PADA KONDISI TRIGGER 
FINGER SINISTRA DI RSPKU MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

(Ruli Setyowati, 2013, 69 halaman) 
Abstrak  

Latar belakang:Trigger finger merupakan terjebaknya tendon fleksor os 
manuspada pintu masuk sarungnya yang bila dilakukan ekstensi secara paksa 
maka tendon fleksor melewati sarung tendonnya dengan bunyi yang keras.  
Tujuan: Karya Tulis Ilmiah ini untuk mengetahui manfaat pemberian infra red, 
ultra sound, terapi latihan pada kasus trigger finger sinistra guna mencapai tujuan 
fisioterapi berupa penanganan dan pencegahan permasalahan yang berhubungan 
dengan jari tangan. Pada kasus ini fisioterapi memberikan terapi dengan IR, US, 
dan Terapi Latihan yang diberikan sebanyak 6 kali tindakan.  
Hasil: sebagai berikut: adanya penurunan nyeri, nyeri tekan: T1=89 sedang T6 
30, untuk nyeri gerak T1=90 sedang T6=30.Untuk gerakan di bidang sagital MCP 
T1=(15-0-45), sedang untuk T6=(25-0-80).PIP T1=(0-0-50) sedang untuk T6=(0-
0-89). DIP T1=(0-0-25), sedang untuk T6=(0-0-40).Peningkatan kekuatan otot 
untuk penggerak fleksor MCP T1=3- sedang T6=4-, fleksor PIP T1=3-, sedang 
untuk T6=4-, fleksor DIP T1=3- sedang untuk T6=4-, untuk penggerak ekstensor 
MCP T1=4- sedang untuk T6=4-, ekstensor MCP T1=4-, sedang untuk T6=4-, 
ekstensor PIP T1=4-, sedang untuk DIP T1=4-, sedang untuk T6=4-. 
Kesimpulan: Adanya peningkatan pengurangan nyeri tekan dan gerak adanya 
peningkatan kekuatan otot fleksor, ekstensor, adanya peningkatan lingkup gerak 
sendi (LGS) untuk gerakan fleksi dan ekstensi sertaadanya peningkatan fungsional 
dasar. 
Kata kunci:Trigger finger sinistra, infra red  (IR), ultra sound  (US), terapi latihan 
(TL). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  Masalah  

Trigger finger, atau biasa disebut dengan tenovaginitis jari merupakan 

terjebaknya tendon fleksor jari tangan pada pintu masuk sarungnya; yang bila 

dilakukan ekstensi secara paksa, maka tendon fleksor melewati konstriksi dengan 

bunyi yang keras. Biasanya penyebabnya adalah penebalan sarung tendon 

fibrous (sering kali setelah cidera lokal atau aktifitas yang tidak biasa), tetapi hal 

yang sama dapat terjadi pada tenovitis reumatoid. Gambaran kliniknya yaitu 

setiap jari (termasuk ibu jari) dapat terkena, tetapi yang paling sering adalah jari 

manis dan jari tengah. Pasien merasa bahwa jarinya berbunyi klik setiap ia 

membengkokkannya; bila kepalan dilepas, jari yang terkena tetap membengkok 

tetapi dengan upaya lebih jauh tiba -tiba jari ini menjadi lurus dengan disertai 

suara klik. Satu nodul yang nyeri dapat terasa didepan sarung yang terkena 

(Apley & Solomon, 1995). 

Trigger Finger terjadi hingga enam kali lebih sering pada wanita 

dibandingkan pria dan timbulnya gejala biasanya ditengah kelima dekade 

keenam dari kehidupan. Risiko trigger finger selama hidup adalah antara 2% 

dan 3%, namun meningkat hingga10% pada penderita diabetes (Valdes, 2010). 

Diabetes dan penyakit tiroid merupakan faktor risiko untuk terkena trigger 

finger, dan mungkin terjadi dalam hubungan dengan rheumatoid arthritis, 

penyakit ginjal dan gangguan langka lainnya. Gejala dapat termasuk rasa sakit, 

klik, menangkap, dan hilangnya gerak jari yang terkena. Fungsional limitation 
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dapat mencakup terbatasnya kekuatan pegangan dan kemampuan untuk 

memegang benda ditangan, yang dapat menyebabkan jari terkunci pada posisi 

fleksi (Valdes, 2010). Pemulihan dapat tercapai secara spontan mencapai 83% 

setelah 7 bulan kondisi ini berlangsung. Pemulihan spontan dapat terjadi pada 

29% pasien (Moore, 2009). 

 

C. Tujuan Penulisan 

           Dalam rumusan masalah yang telah ada, maka ada beberapa tujuan yang 

hendak dicapai antara lain adalah: 

1. Tujuan Umum  

a. Untuk memenuhi salah satu syarat akademik menyelesaikan program 

pendidikan D III Fisioterapi. 

b. Untuk memahami peranan Infra Red , Ultra Sound , Terapi Latihan pada 

kasus Trigger FingerSinistra 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui apakah Infra Red dan Ultra Sound dapat mengurangi 

rasa nyeri pada kasus Trigger FingerSinistra 

b. Untuk mengetahui apakah Terapi Latihan dapat meningkatkan aktifitas 

fungsional jari tangan pada kasus Trigger FingerSinistra. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Deskripsi Kasus 

1. Definisi Kasus 

Trigger finger merupakan suatu keadaan dimana jari tangan terkunci 

dalam posisi tertekuk. Hal ini terjadi jika satu tendon yang menekuk jari 

tangan mengalami peradangan dan membengkak. Dalam keadaan normal, 

tendon ini bergerak secara halus ke dalam dan ke luar dari selubung di 

sekitarnya. Ketika jari tangan menekuk, tendon yang meradang keluar dari 

selubungnya, jika tendon terlalu membengkak atau membentuk benjolan, 

maka jika jari tangan diluruskan, tendon akan sulit kembali ke posisinya 

semula (Kevin, 2011).Trigger finger atau colar flexsor stenovitis adalah suatu 

kondisi dimana saat tangan mengepal tidak tampak adanya kelainan. Namun 

pada saat kondisi dimana saat tangan diekstensikan, ja ri tetap pada keadaan 

fleksi (Sjamsuhidajat & De jong, 2005) 

2. Anatomi fisiologi 

Tulang-tulang pembentuk tangan adalah ossa carpi, ossa metacarpi, 

dan ossa digitorum. Ossa carpi terdiri atas os scaphoideum, os lunatum, os 

triquetrum, os pisiforme pada bagian proximal dan os trapezium, os 

trapezoideum, os capitatum, dan os hamatum pada bagian distal. Ossa 

metacarpi berjumlah 5 buah dan terletak pada sebelah distal dari carpalia. 

Terdapat basis di bagian proximal dan caput pada bagian distal. Ossa 

digitorum/phalangeal terbagi atas basis, corpus, dan caput phalang . Pada 
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phalang I terbagi menjadi dua bagian yaitu phalang proximalis dan distalis,  

sedangkan pada phalang II, III, IV, V terbagi menjadi 3 bagian yaitu phalang 

proximalis, middle, dan distalis (Putz & Pabst , 2000). 

 
3. Etiologi 

Penyebab dari trigger finger adalah tendon dalam tangan yang 

memungkinkan jari menekuk, melakukan perjalanan dari tangan melalui jari 

melalui serangkaian jaringan lunak “terowongan” yang disebut puli. Jaringan 

lunak membantu meningkatkan efisiensi dari tendon yang berfungsi untuk 

menekuk jari, dalam memicu, tendon menangkap sebagai penekuk jari 

menyebabkan penguncian dan mengklik. Penyebab yang tepat untuk ini masih 

belum diketahui, tetapi lebih umum pada wanita berusia lebih dari 40 tahun 

dan pada pasien dengan penyakit lain seperti rheumathoid atrhritis, diabetes 

dan penyakit ginjal (Handsurgeon, 2010). 

4. Patologi 

Patologi pada kasus trigger finger ini adalah cidera akibat overuse 

(penggunaan berlebihan) merupakan akibat dari pergesekan dan tekanan. 

Pergeseran sebuah tendo atau bursa selama pergerakan sendi dapat mengalami 

pergesekan yang hebat melewati pembungkus  fibrosa atau melewati tonjolan 

tulang. Reaksi radang akan timbul sehingga akan terjadi pembengkakan 

(tendinitis) yang muncul pada seseorang yang mempunyai kecenderungan 

terjadi penggumpalan cairan disekitar tendon dan sendinya. Sejalan dengan 

waktu sarung dapat mengalami fibrosis dan menebal (tenovaginitis). Kondisi 

ini bisa terjadi akibat aktivitas–aktivitas yang berat dan berulang-ulang 
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sehingga dapat mengakibatkan robeknya otot atau serat tendon dan kekuatan 

otot yang hebat dan tiba -tiba menyebabkan ruptur lengkap pada tendon 

(Apley& Solomon, 1995). 

5. Gambaran klinik  

Setiap jari (termasuk ibu jari) dapat terkena, tetapi yang paling sering 

adalah jari manis dan jari tengah. Pasien merasa bahwa jarinya berbunyi klik 

setiap ia membengkokkannya; bila kepalan dilepas, jari yang terkena tetap 

membengkok tetapi dengan upaya lebih jauh tiba-tiba jari ini menjadi lurus 

dengan disertai suara klik. Suatu nodul yang nyeri dapat terasa didepan sarung 

yang terkena (Apley & Solomon, 1995). 

6. Tanda dan Gejala 

Gejala dirasakan penderita meliputi, kekakuan pada jari dengan rasa 

nyeri didalam atau disekitar tulang telapak tangan. Sensasi mengeklik ketika 

gerakan menekuk dan meluruskan jari. Gejala tersebut dapat bertambah parah 

ketika terasa nyeri dan terkunci dalam posisi jari tertekuk. Biasanya gejala 

lebih terlihat ketika sedang beraktivitas. Pasien biasanya mengeluh nyeri di 

proksimal sendi interphalangeal, bukan dilokasi anatomi yang benar dari 

masalah pada sendi metacarpophalangeal. Beberapa individu mengeluhkan 

bengkak atau kekakuan di jari terutama di pagi hari (Cutbush, 2010). 

7. Prognosis 

Prognosis tergantung pada tingkat keparahan, tetapi beberapa orang yang 

menderita trigger finger bisa sembuh secara spontan dengan sendirinya setelah 

beberapa bulan tanpa pengobatan. 
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8. Diagnosis banding 

Kasus-kasus lain yang harus diperhatikan pada pasien sebagai diagnosis 

banding dari trigger finger  yaitu: 

a. Kontraktur dpuytren 

Kontraktur dupuytren  adalah suatu hipertropi nodular dan 

kontraktur dari fasia telapak tangan superfisial (aponeurosis palmaris). 

Keadaan ini diwarisi sebagai sifat autosomal dominan dan paling sering 

terjadi pada orang keturunan eropa (Apley & Solomon, 1995).  

b. Rheumatoid Athritis 

Rheumatoid arthritis adalah penyakit inflamasi non-bakterial yang 

bersifat sistemik, progresif, cenderung kronik dan mengenai sendi serta 

jaringan ikat sendi secara simetris (Rasjad, 2009).  
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BAB  III 

PROSES  FISIOTERAPI 

 

Pasien dari anamnesis umum bernama  Ismiyati , umur : 49 tahun, jenis 

kelamin : perempuan, agama : Islam,  pekerjaan : perawat dan alamat : Jetis, 

Kartosuro, Sukoharjo dengan diagnosis trigger finger. Pasien merasa nyeri pada 

jari tengahnya bagian tangan kiri, dan saat menggenggam tidak bisa lurus 

kembali. Dalam pemeriksaan palpasi dapat diketahui teraba suhu antara lengan 

kanan dan kiri sama, teraba spasme otot pada group otot fleksor dan ekstensor jari 

tengah os manussinistra. Dan terasa nyeri tekan pada jari tengah bagian kiri 

(metacarpophalangeal), terasa nyeri tekan pada proximal inter phalangeal, dan 

terasa nyeri tekan pada distal inter phalangeal.  Derajat nyeri dengan Verbal 

Analog Scale (VAS) sebagai parameternya , pengukuran LGS dengan Goneometer 

dan pengukuran nilai otot dengan menggunakan MMT. Area yang akan diterapi 

pada jari ke 3 tangan kiri diberikan media pelicin dan diratakan dengan tranducer, 

mesin dihidupkan tranduser tetap bergerakan pelan-pelan secara tranvers dan 

irama yang teratur di atas jari tangan tengah dengan arah tegak lurus  dengan area 

terapi, tranduser harus selalu kontak dengan kulit, dengan intensitas 1watt/cm2 

secara continous, lama 6 menit. Dalam kasus ini, penatalaksanaan  terapi :  

Passive Streching , Relaxed passive movement, Gentle force passive movement, 

Free active movement, dan Resisted active movement. 

 

 
7 



8 
 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. HASIL 

1. Evaluasi nyeri dengan VAS (Visual Analoge Scale) 

Tabel 4.1 

Nyeri dengan VAS (Visual Analoge Scale) 

Terapi Nyeri 

Nyeri tekan Nyeri gerak 

T1 89 mm 90 mm 

T2 85 mm 85 mm 

T3 70 mm 80 mm 

T4 63 mm 70 mm 

T5 50 mm 60 mm 

T6 30 mm 30 mm 

 

2. Evaluasi Kekuatan Otot dengan MMT 

Tabel 4.2 

No Group otot T0 T1 T2 T3 T4 T5 

1 Fleksor MCP 3- 3- 3- 3- 4- 4- 

 Ekstensor MCP 4- 4- 4- 4- 4- 4- 

2 Fleksor PIP 3- 3- 3- 3- 4- 4- 

 Ekstensor PIP  4- 4- 4- 4 4- 4- 

3 Fleksor DIP 3- 3- 3- 3- 4- 4- 

 Ekstensor DIP 4- 4- 4- 4 4- 4- 
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3. Evaluasi LGS dengan Menggunakan Goneometer 

Tabel 4.3 

LGS dengan Menggunakan Goneometer 

Tahapan 
Terapi 

Sendi 

MCP PIP  DIP 

T0 S = 15 – 0 – 45 S = 0 – 0 – 50 S = 0 – 0 -25 

T1 S = 15 – 0- 45 S = 0- 0 –  50 S = 0 – 0 – 25 

T2 S = 17- 0 –  55 S = 0 – 0 – 60 S = 0 – 0 – 27 

T3 S = 19 – 0 – 60 S = 0 – 0 – 77 S = 0 – 0 – 35 

T4 S = 22 – 0 – 75 S = 0 – 0 – 85 S = 0 – 0 – 38 

T5 S = 25 – 0 – 80 S = 0 – 0 – 89 S = 0 – 0 – 40 

 

B. PEMBAHASAN 

1. Nyeri 

Dengan ultra sound nyeri dapat berkurang dengan pengaruh termal dan 

pengaruh langsung terhadap saraf. Hal ini akibat gelombang pulsa yang 

rendah intensitasnya memberikan efek sedative dan analgetik pada ujung 

saraf sensorik sehinggamengurangi nyeri.  

2. Spasme 

Setelah dilakukan terapi sebanyak 6 kali diperoleh hasil terjadi 

penurunan spasme. Hal ini disebabkan karena dengan penyinaran sinar Infra 

merah, rileksasi akan mudah dicapai bila jaringan tersebut dalam keadaan 

hangat dan rasa nyeri tidak ada. Spasme yang terjadi akibat penumpukan 

asam laktat da sisa-sisa pembakaran dapat dihilangkan dengan pemberian 

pemanasan, hal ini akan terjadi oleh karena pemanasan akan mengaktifkan 
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glandula gudoifera (kelenjar keringat) di daerah jaringan yang diberikan 

penyinaran atau pemanasan sehingga dengan demikian akan meningkatkan 

pembuangan sisa-sisa metabolisme melalui keringat (santoso, 2010). 

3. Kekuatan Otot 

Dalam terapi ini kekuatan otot dapat menurun karena masa otot 

berkurang selama fase immobilisasi dimana  jarang terjadi gerakan pada otot 

tersebut. Terapi latihan secara active resisted movement akan meningkatkan 

recruitment motor unit. Dengan bertambahnya motor unit yang terangsang 

maka semakin banyak serabut-serabut otot yang ikut berkontraksi sehingga 

kekuatan otot meningkat (kisner, 2006). Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

setelah dilakukan terapi latihan resisted active movement dapat untuk 

meningkatkan kekuatan otot. 

4. Lingkup Gerak Sendi 

Untuk mengetahui LGS dapat diukur dengan alat ukur goneometer, 

didapatkan hasil LGS pasif gerak MCP jari ke 3 S= 15- 0 –  45, PIP jari ke 3 

S= 0- 0 – 50, DIP S = 0 – 0 – 25 setelah dilakukan 6 kali terapi  terjadi 

peningkatan LGS untuk MIP  jari ke 3 S= 25- 0- 80, PIP jari ke 3 S= 0- 0- 89, 

DIP jari ke 3 S= 0- 0- 40.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A.  Kesimpulan 

1. Terjadi penurunan nyeri tekan dan nyeri gerak pada jari ke 3 os manus 

sinistra 

2. Terjadi peningkatan otot fleksor dan ekstensor MCP, PIP, dan DIP jari ke 

3 os manus sinistra. 

3. Terjadi peningkatan LGS untuk gerakan fleksi dan ekstensi sendi MCP, 

PIP dan DIP jari ke 3 os manus sinista. 

 

B.  Saran 

1. Kepada pasien 

a. Kesungguhan pasien dalam melakukan latihan harus ada karena tanpa 

adanya kesungguhan dan semangat untuk melakukan latihan secara 

rutin dan menjalankan home program yang diberikan oleh terapis 

maka keberhasilan sulit dicapai.  

b. Home program yang bisa dilakukan antara lain dengan melakukan 

latihan gerakan pada sendi jari-jari tengah pasien, pasien disarankan 

agar lebih berhati-hati dalam beraktifitas khususnya yang banyak 

menggunakan jari tengah kiri pasien seperti mengangkat berat. 

c. Dapat juga memberikan kompres air hangat pada bagian yang sakit 

untuk menurunkan bengkak dan nyeri.  
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