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BAB  I 

PENDAHULUAN 

Setiap tahunnya zaman semakin berkembang dan akhirnya seperti pada tahun 

ini di Indonesia sudah mengalami banyak perubahan yang diakibatkan dari 

tuntutan  perkembangan zaman tersebut. Pekerjaan menjadi suatu tuntutan bagi 

setiap orang hidup untuk memenuhi kebutuhan untuk dirinya dan keluarganya 

baik untuk saat ini dan bahkan untuk masa depan. Hingga akhirnya setiap individu 

tersebut tidak memperhatikan pekerjaan yang dilakukannya akan mempengaruhi 

kesehatannya dan kesehatan orang disekitarnya. Gerakan yang salah tidak disadari 

dilakukan dalam pekerjaan setiap harinya disertai daya tahan tubuh tidak stabil 

dapat menimbulkan suatu permasalahan pada orang tersebut sehingga 

mengganggu dalam aktivitas kesehariannya. 

Salah satu tujuan pembangunan bangsa indonesia yang tertuang dalam 

pembukaan undang-undang dasar 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum, 

dan untuk mecapai tujuan tersebut bangsa indonesia melakukan pembangunan 

disegala bidang secara terarah, terpadu dan menyeluruh sehingga peningkatan 

kualitas kehidupan rakyat yang optimal akan tercapai. Untuk mencapai kualitas 

kehidupan rakyat yang optimal, salah satu faktor penting yang harus diperhatikan 

adalah bidang kesehatan, mengingat kesehatan merupakan cermin dari kualitas 

hidup bangsa. Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dari 

pembangunan nasional, yang pada hakekatnya merupakan upaya penyelenggaraan 

kesehatan oleh bangsa indonesia untuk mencapai kemampuan hidup sehat bagi 
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setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal, sebagai 

salah satu unsur kesehatan umum dari tujuan nasional (Depkes RI, 2007). 

Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat untuk mencapai tujuan 

pembangunan kesehatan, yaitu: aspek promotif yang merupakan bagian upaya 

penyuluhan, aspek preventif yang merupakan bagian upaya pencegahan. Aspek 

kuratif yang merupakan bagian penyembuhan, aspek rehabilitataif yang 

merupakan bagian upya pemeliharaan kondisi yang ada. Salah satu bentuk 

pelayanan kesehatan adalah fisioterapi. Fisioterapi adalah bentuk pelayanan 

kesehatan yang ditujukan kepada individu dan atau kelompok untuk 

mengembangka n, memelihara dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang 

daur kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan 

gerak, peralatan (fisik, electroterapiutis, dn mekanis) pelatihan fungsi, komunikasi 

(Depkes RI, 2007). 

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 
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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 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).  

B. Rumusan Masalah  

           Berdasarkan permasalahan yang ada dalam kasustrigger finger adalah rasa 

nyeri, penurunan kekuatan otot, penurunan LGS dan spasme sehingga terjadi 

penurunan kemampuan aktifitas tangan maka penulis menggunakan dengan 

pendekatan modalitas Infra Red , Ultra Sound, dan Terapi Latihan maka penulis 

merumuskan masalah sebagai berikut : 

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

Trigger Finger sinistra? 
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2. Apakah Terapi Latihan dapat meningkatkan aktifitas fungsional pada kasus 

Trigger FingerSinistra? 

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. 

D. Manfaat  

Manfaat penulisan karya ilmiah pada kondisi Trigger FingerSinistra  adalah: 

1. Bagi Penulis 

Menambah dan memperluas pengetahuan tentang bagaimana 

penatalaksanaan fisioterapi terhadap kasus Trigger Finger dengan modalitas 

Infra Red, Ultra Sound, dan Terapi Latihan.  
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2. Bagi Rumah Sakit 

Bermanfaat sebagai salah satu metode pelayanan fisioterapi yang dapat 

diaplikasikan kepada pasien dengan kondisi Trigger Finger sehingga dapat 

ditangani secara intensif. 

3. Bagi Pembaca  

Memberikan pengetahuan lebih dan memahami lebih dalam tentang 

kondisi Trigger Finger serta mengetahui cara penatalaksanaan fisioterapinya.  

 

  


