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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Carpal Tunnel Syndrome (CTS) merupakan salah satu gangguan 

ekstremitas atas disebabkan oleh penyempitan pada terowongan karpal 

sehingga terjadi penekanan terhadap nervus medianus yang terletak pada 

pergelangan tangan (Woodall, 2012). Setiap kondisi yang mengakibatkan 

penyempitan terowongan karpal,  salah satunya adalah pekerjaan dengan 

gerakan mengetuk atau fleksi dan ekstensi pergelangan tangan secara 

berulang-ulang sehingga dapat menekan nervus medianus. Terdapat banyak 

faktor fisik lain pada tangan yang dapat berpengaruh terhadap kondisi 

tersebut beberapa diantaranya seperti, gerakan berulang, kekuatan, postur, 

getaran, lingkungan, dan tekanan (Ciftdemir et al., 2013). Peningkatan faktor 

risiko untuk terjadinya CTS dapat pula berhubungan dengan jenis kelamin 

terutama perempuan, obesitas, dan jumlah komorbiditas yang terkait (Raman 

et al., 2012).  

CTS termasuk dalam sindrom neuropati jebakan atau neuropati 

kompresi (entrapment neuropathy) yang paling umum ditemukan dan 

termasuk pula dalam Cummulative Trauma Disorders (CTDs) (Karabay, 

2013, Rell & Galvin, 2008). Banyak penelitian yang melaporkan bahwa CTS 

termasuk pada CTDs, yaitu suatu kelainan berkaitan dengan pekerjaan yang 

paling cepat menimbulkan gangguan berhubungan dengan tangan seperti 

menjahit, menusuk, memasak, kesenian, dan berolahraga (Tana dkk, 2004). 

Menurut catatan dari Bureau of Labor Statistics (BLS) pada tahun 

1992, ditunjukkan bahwa dari seluruh kasus CTDs, separuhnya dilaporkan 

dengan diagnosis CTS yaitu sekitar 480.000 kasus (Kurniawan, 2008). 

Sebagai salah satu dari 3 jenis penyakit tersering di dalam golongan CTDs 

pada ekstremitas atas, didapatkan bahwa prevalensi pada kasus CTS adalah 

sebesar 40%, sementara pada kasus Trigger Finger 32%,  De Quervan’s 

Syndrome 12% dan epicondilitis 20% (Ibrahim, 2012).
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Penelitian yang dilakukan oleh Mahoney pada tahun 1995 melaporkan 

bahwa sekitar 50% lebih dari seluruh penyakit akibat kerja di USA adalah 

CTDs, yang didapatkan bahwa CTS yang termasuk di dalamnya (Dale, 2013). 

American Academy of Family Physicians (AAFP) melaporkan bahwa prevalensi 

CTS pada populasi dewasa adalah sebesar 2,7 sampai 5,8%. National Health 

Interview Study (NHIS) melaporkan bahwa prevalensi CTS besarnya 1,55%. 

Angka kejadian CTS pada populasi umum dikisarkan sekitar 5% untuk 

wanita dan 0,6% untuk laki-laki (Aroori dan Roy, 2008). CTS termasuk 

dalam masalah umum dengan perkiraan tingkatan angka kejadian setiap 

tahunnya adalah 0,5-5,1 per 1000. Di Inggris, dalam rentang waktu antara 

tahun 1992 hingga tahun 2001 didapatkan laporan dari sebuah penelitian 

yaitu terdapat 11.233 pasien yang diduga memiliki keluhan gejala yang mirip 

dengan CTS atau yang dicurigai mengalami gangguan pada saraf tepi di 

bagian lengan. Dari hasil pemeriksaan lebih lanjut, didapatkan 6.245 pasien 

(55,6%) terbukti menderita CTS (Jagga, 2011). 

Di Indonesia, prevalensi CTS karena faktor pekerjaan masih belum 

dapat diketahui secara pasti. Pada sebuah penelitian pada pekerja garmen di 

Jakarta Utara yang menggunakan kriteria diagnosis dari The National 

Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) didapatkan bahwa 

prevalensi CTS cukup tinggi yaitu 20,3%. Pada tahun 2001 di Jakarta, 

terdapat 238 pasien menderita CTS dan sempat mengalami penurunan angka 

kejadian pada tahun 2002 yaitu menjadi 149 pasien (Tana dkk, 2004). 

Gejala awal yang sering didapatkan dari CTS adalah rasa nyeri, rasa 

parestesia atau tebal (numbness) dan rasa seperti terkena aliran listrik 

(tingling) pada daerah yang dipersarafi oleh nervus medianus. Nyeri yang 

terasa dibagian tangan dirasakan lebih berat pada malam hari sehingga dapat 

membuat penderita terbangun dari tidurnya (Lee et al, 2013). Rasa nyeri yang 

dirasakan umumnya sedikit berkurang bila penderita memijat atau 

menggerak-gerakkan tangannya atau dengan memposisikan tangan ditempat 

yang lebih tinggi. Rasa nyeri ini dapat bertambah berat dengan frekuensi 

serangan yang semakin sering bahkan menetap. Terkadang rasa nyeri ini 
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dapat menjalar hingga ke lengan atas maupun leher, sedangkan parestesia 

umumnya hanya terdapat di daerah distal pergelangan tangan (Nunez et al, 

2010). Rasa nyeri tersebut dapat membuat fungsi tangan menjadi terbatas, 

sehingga dapat menimbulkan kelumpuhan dari otot-otot dan dapat 

mengakibatkan kecatatan yang akan berpengaruh pada pekerjaan penderita 

(National Institutes of Health, 2012). 

CTS menjadi pusat perhatian peneliti dikarenakan termasuk dalam 

salah satu jenis CTDs yang paling cepat menimbulkan kelainan pada pekerja, 

yang mana selain timbul rasa nyeri, dapat juga membuat fungsi-fungsi 

pergelangan tangan dan tangan terbatas (disabilitas fungsional) sehingga 

berpengaruh terhadap pekerjaan sehari-hari. Ini menimbulkan kerugian di 

pihak perusahaan yang diakibatkan menurunnya angka produktivitas dan 

pembayaran ganti rugi karena keterbatasan dan kecacatan pada pekerja. Di 

Amerika Serikat, tercatat sekitar lebih dari 60% klaim ganti rugi yang 

diterima oleh pihak perusahaan industri berhubungan dengan kelainan 

pergelangan tangan dan tangan, yang mana CTS termasuk di dalamnya (Rell 

& Galvin, 2008). 

Dengan melihat kegiatan industri yang ada di Indonesia, perkiraan 

kemungkinan jumlah angka kejadian CTS di kalangan pekerja lebih besar, 

dan banyak data-data yang belum dilaporkan, sehingga tindakan pencegahan 

belum mendapat prioritas, sedangkan prognosis CTS lebih baik bila 

didiagnosis sedini mungkin (Kurniawan dkk, 2008). 

Dari data-data diatas, maka peneliti ingin hubungan antara intensitas 

nyeri dengan disabilitas aktivitas sehari-hari pada penderita Carpal Tunnel 

Syndrome di RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Carpal Tunnel Syndrome (CTS) merupakan sindrom neuropati jebakan 

atau neuropati kompresi (entrapment neuropathy) yang paling umum 

ditemukan dengan gejala awal yang didapatkan adalah rasa nyeri, rasa 
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parestesia atau tebal (numbness), dan rasa seperti terkena aliran listrik 

(tingling). 

2. CTS termasuk dalam Cummulative Trauma Disorders (CTDs) yang 

paling cepat menimbulkan gangguan pekerjaan yang berhubungan dengan 

tangan. 

3. Rasa nyeri yang terdapat pada penderita CTS tersebut dapat membuat 

fungsi tangan menjadi terbatas dan dapat mengakibatkan kecacatan 

sehingga dapat memberikan pengaruh pada pekerjaan penderita. 

4. Di Indonesia sendiri, prevalensi CTS karena faktor pekerjaan masih 

belum dapat diketahui dengan pasti. 

5. Pada sebuah penelitian pada pekerja garmen di Jakarta Utara didapatkan 

prevalensi CTS cukup tinggi, yaitu 20,3%. 

Berdasarkan latar belakang maka dapat dirumuskan masalah penelitian 

sebagai berikut: “Apakah terdapat hubungan antara intensitas nyeri dengan 

disabilitas aktivitas sehari-hari pada penderita Carpal Tunnel Syndrome di 

RSUD Dr. Moewardi di Surakarta?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan antara intensitas nyeri dengan disabilitas aktivitas 

sehari-hari pada penderita Carpal Tunnel Syndrome di RSUD Dr. 

Moewardi di Surakarta. 

2. Tujuan Khusus 

Menilai sejauh mana hubungan intensitas nyeri dapat mengakibatkan 

disabilitas aktivitas sehari-hari pada penderita Carpal Tunnel Syndrome di 

RSUD Dr. Moewardi di Surakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan di bidang kedokteran 

khususnya di bagian nyeri dalam ilmu saraf 
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b. Diharapkan juga dapat digunakan sebagai salah satu acuan dan 

manfaat bagi penelitian-penelitian selanjutnya 

2. Manfaat Praktis 

a. Meningkatkan perhatian klinisi pada rehabilitasi pasien-pasien dengan 

disabilitas akibat penyakit neuromuskuloskeletal untuk mengurangi 

tingkat disabilitas yang dialami 

b. Diharapkan klinisi dapat memberikan salah satu upaya pencegahan 

terjadinya penurunan produktivitas kerja pada pasien-pasien dengan 

disabilitas
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