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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Lengan merupakan anggota gerak penting karena fungsinya sangat 

kompleks dalam kehidupan manusia. Manusia banyak menggantungkan 

produktivitasnya dengan menggunakan lengan, sehingga sering terjadi gangguan 

pada lengan akibat penggunaan yang berlebihan antara lain gangguan pada sendi 

siku. Gangguan di dalam sendi siku pada umumnya akan sangat mengganggu 

aktivitas sehari - hari.  

Tennis Elbow merupakan salah satu gangguan sendi pada siku yang paling 

sering terjadi. Istilah Tennis Elbow dipakai karena biasa terjadi pada pemain 

tennis. Prevalensi atau angka kejadian Tennis Elbow antara 1% – 3% dari seluruh 

penduduk dunia dan 50% dari pemain tennis. Kasus ini lebih banyak terjadi pada 

pria dibanding wanita (Verhaar,2008). 

Tennis Elbow merupakan salah satu kondisi dimana sendi siku bagian luar 

terasa nyeri akibat peradangan atau iritasi pada tempat melekatnya tendon 

extensor carpi radialis pada epicondylus humeri (Dorland, 2002). Tennis Elbow 

tidak hanya terjadi pada pemain tenis saja namun juga pada orang-orang yang 

pekerjaannya menggunakan lengan terus-menerus untuk mengangkat atau 

menggerakkan pergelangan tangan berulang-ulang misalnya mencuci, memeras 

pakaian, menyapu, mengepel, memutar obeng, mengetik atau bermain piano 

sehingga terjadi trauma dan menyebabkan peradangan pada tendon extensor carpi 

radialis. Menurut Suburian (2008), Tennis Elbow biasanya dialami oleh orang 



2 
 

yang berusia diantara 35 sampai 55 tahun. Pada usia dibawah 35 tahun dan lansia 

atau diatas 60 tahun jarang terjadi.  

Permasalahan pada tennis elbow antara lain nyeri dan spasme pada otot 

ekstensor carpi radialis, penurunan kekuatan otot, penurunan lingkup gerak sendi 

siku dan functional limitation atau fungsi yang terbatas seperti keterbatasan fungsi 

pada sendi siku untuk menekuk, mengangkat benda, berpakaian, makan dan 

aktivitas lain yang melibatkan sendi siku. 

Fisioterapi adalah bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada 

individu dan atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara dan memulihkan 

gerak dan fungsi tubuh sepanjang daur kehidupan dengan menggunakan 

penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan (fisik, elektroterapeutis 

dan mekanis), pelatihan fungsi, komunikasi (Kep Menkes NO 1363/ Menkes SK 

XII, 2001). 

Dalam  kasus  Tennis Elbow ini  fisioterapi  mempunyai  peran  dalam  

mengurangi nyeri baik nyeri diam, nyeri tekan maupun nyeri gerak dan spasme 

otot ekstensor carpi radialis, meningkatkan kekuatan otot, lingkup gerak sendi dan 

meningkatkan kemampuan fungsional pada sendi siku pasien. Modalitas yang 

dapat digunakan dalam kasus ini antara lain Infra Red (IR), Short Wave 

Diathermy (SWD), Micro Wave Diathermy (MWD), Transcutaneus Electrical 

Nerve Stimulation (TENS), ultra sound (US), massage dan terapi latihan. Pada 

kasus ini modalitas yang diberikan yaitu IR, TENS dan terapi latihan. Pemberian 

TENS ditujukan untuk mengurangi nyeri pada daerah siku, sedangkan pemberian 

IR bertujuan untuk mengurangi spasme otot ekstensor carpi radialis. Pemberian 
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terapi latihan bertujuan untuk meningkatkan kekuatan otot dan meningkatkan 

lingkup gerak sendi siku. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka untuk mendapatkan hasil yang 

maksimal dalam hal menuntaskan masalah Tennis Elbow penulis tertarik untuk 

memperoleh gambaran mengenai manfaat Ultrasound dan terapi latihan terhadap 

pengurangan nyer, meningkatkan kekuatan otot dan meningkatkan kemampuan 

fungsional sehingga penulis mengangkat judul proposal KTI “Penatalaksanaan 

Ultrasound dan Terapi Latihan Pada Tennis Elbow Dextra” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah pada Tennis 

Elbow yang akan dikemukakan yaitu : 

1. Bagimanakah Ultra Sound dapat mengurangi nyeri pada siku akibat Tennis 

Elbow? 

2. Bagimanakah terapi latihan dapat meningkatkan kekuatan otot dan 

kemampuan fungsional pada kasus Tennis Elbow? 

 

C. Tujuan Penulisan 

Dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini penulis mempunyai tujuan yang 

hendak dicapai antara lain : 

1. Untuk mengetahui manfaat Ultra Sound terhadap pengurangan nyeri pada 

Tennis Elbow. 
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2. Untuk mengetahui manfaat terapi latihan terhadap peningkatan kekuatan dan 

kemampuan fungsional pada Tennis Elbow. 

 

D. Manfaat Penulisan 

        Manfaat penulisan  yang ingin dicapai penulis pada kasus Tennis elbow 

dengan modalitas Ultrasound dan terapi latihan adalah sebagai berikut: 

1. Bagi penulis 

Menambah pengetahuan dan memperluas wawasan mengenai hal-hal yang 

berhubungan dengan penatalaksanaan Fisioterapi pada kasus Tennis elbow 

2. Bagi pendidikan 

Untuk dapat dimanfaatkan dalam dunia pendidikan dalam memahami dan 

mengembangkan informasi mengenai Tennis elbow 

3. Bagi masyarakat 

       Dapat memberikan informasi yang benar pada pasien, keluarga dan 

masyarakat sehingga dapat lebih mengenal dan mengetahui mengenai gambaran 

tentang Tennis elbow 

4. Bagi institusi 

       Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi obyektif mengenai 

Tennis elbow kepada tenaga medis baik yang bekerja dirumah sakit, puskesmas 

maupun yang berada di klinik. 

 

 


