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PENATALAKSANAAN FISIOTERAPI PADA KASUS CARPAL TUNNEL 
SYNDROME SINISTRA DI RSUD SALATIGA 

 
(HAPSARI SUBEKTI, 2014, 49 halaman) 

 
ABSTRAK 

 
Latar belakang : Carpal Tunnel Syndrome (CTS) adalah entrapment neuropathy 
yang terjadi akibat adanya penekanan nervus medianus pada saat melalui 
terowongan karpal di pergelangan tangan tepatnya di bawah fleksor retinaculum. 
 
Tujuan : Untuk mengetahui pelaksanaan fisioterapi dalam mengurangi keluhan 
nyeri, gangguan sensibilitas berupa kesemutan, meningkatkan lingkup gerak sendi 
(LGS), meningkatkan kekuatan otot dan kemampuan fungsional tangan pada 
kasus Carpal Tunnel Syndrome Sinistra dengan menggunakan modalitas Ultra 
Sound, Infra Red dan Terapi Latihan. 
 
Metode : Studi kasus dilakukan dengan pemberian modalitas Ultra Sound, Infra 
Red dan Terapi Latihan dilakukan selama 6 kali terapi. 
 
Hasil : Setelah dilakukan 6 kali terapi diperoleh hasil sebagai berikut : nyeri diam 
T0 = tidak nyeri (nilai 1) menjadi T6 = tidak nyeri (nilai 1), nyeri tekan T0 = nyeri 
cukup berat (nilai 5) menjadi T6 = nyeri cukup berat (nilai 5), nyeri gerak T0 = 
nyeri tidak begitu berat (nilai 4) menjadi T6 = nyeri ringan (nilai 3), kekuatan otot 
fleksor wrist sinistra T0 = 4 menjadi T6 = 4, kekuatan otot ekstensor wrist sinistra 
T0 = 4 menjadi T6 = 5, kekuatan otot ulna deviasi, radial deviasi, fleksi 
metacarpal dan ekstensi metacarpal sinistra T0 = 5 menjadi T6 = 5, lingkup gerak 
sendi wrist sinistra secara aktif bidang sagittal T0 = (40-0-35)° menjadi T6 = (40-
0-35)°, bidang frontal T0 = (15-0-25)° menjadi T6 = (15-0-30)°, bidang sagittal 
metacarpal T0 = (10-0-45)° menjadi T6 = (10-0-50)°, dan terjadi peningkatan 
kemampuan aktivitas fungsional. 
 
Kesimpulan dan saran : Dapat disimpulkan terdapat penurunan nyeri, 
peningkatan kekuatan otot, peningkatan lingkup gerak sendi wrist, dan 
peningkatan aktivitas fungsional. Saran selanjutnya pada karya tulis ilmiah ini 
perlu diadakan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui modalitas fisioterapi lain 
selain modalitas yang telah diterapkan di atas yang bisa berpengaruh pada kasus 
carpal tunnel syndrome. 
 
Kata kunci : Carpal Tunnel Syndrome sinistra, Ultra Sound, Infra Red, dan 
Terapi Latihan. 

 

 

 



 

 

PHYSIOTHERAPY TREATMENT IN CASES IN CARPAL TUNNEL 
SYNDROME SINISTRA HOSPITAL SALATIGA 

 
(HAPSARI SUBEKTI, 2014, 52 PAGES) 

 
ABSTRACT 

 
Background: Carpal Tunnel Syndrome (CTS) is an entrapment neuropathy that 
occurs as a result of the current emphasis on the median nerve through the carpal 
tunnel in the wrist flexor retinaculum precisely below. 
Objective: To determine the implementation of physiotherapy in reducing pain, 
sensory disturbances such as tingling, increase range of motion (LGS), improve 
muscle strength and functional capability hands on Sinistra cases of carpal tunnel 
syndrome modalities using Ultra Sound, Infra Red and Therapeutic Exercise. 
 
Methods: A case study conducted by administering modalities Ultra Sound, Infra 
Red and Therapeutic Exercise therapy performed for 6 times. 
Results: After 6 times the therapeutic results obtained as follows: T 0 = no pain 
silent pain (score 1) to T6 = no pain (score 1), T0 = tenderness pain severe enough 
(score 5) become quite severe pain T6 = ( 5 value), motion pain T0 = pain is not 
so severe (grade 4) to T6 = mild pain (score 3), the left wrist flexor muscle 
strength T0 = 4 to T6 = 4, the left wrist extensor muscle strength T0 = 4 to T6 = 5, 
muscle strength ulnar deviation, radial deviation, flexion and extension 
metacarpal of the left metacarpal into T6 T0 = 5 = 5, range of motion of the left 
wrist actively sagittal plane T0 = (40-0-35) ° to T6 = (40-0 -35) °, T0 = frontal 
plane (15-0-25) ° to T6 = (15-0-30) °, sagittal plane metacarpal T0 = (10-0-45) ° 
to T6 = (10-0 - 50) °, and an increase in the ability of functional activity. 
 
Conclusions and suggestions: It can be concluded there is a decrease in pain, 
increase in muscle strength, increased range of motion wrist, and an increase in 
functional activity. Further advice on the scientific paper should be a further study 
to determine the modalities other than physiotherapy modalities that have been 
applied on top of that could affect the cases of carpal tunnel syndrome. 
 
Keywords: Carpal Tunnel Syndrome of the left, Ultra Sound, Infra Red, and 
Therapeutic Exercise. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Tangan mempunyai fungsi yang kompleks karena merupakan 

anggota tubuh yang sangat penting untuk bekerja. Sebagian besar manusia 

menggantungkan produktivitasnya pada kemampuan fungsi tangan yang 

dapat diandalkan sehingga jika tangan mengalami kelainan seperti Carpal 

Tunnel Syndrome, akan dirasakan sangat mengganggu aktivitas maupun 

produktivitas. 

 Di Indonesia dari data hasil survey yang dilakukan peneliti 

terhadap 14 operator komputer dikaitkan dengan kegiatan mengetik 

didapatkan hasil sebagai berikut : 42,8% merasakan sakit pada jari dan 

pergelangan tangan, 21,4% merasakan nyeri tangan seperti tertusuk, 

28,6% merasakan kesemutan, 14,2% merasakan mati rasa pada jari, 14,2% 

merasakan jari tangan kaku, dan 14,2% merasakan kekuatan tangan untuk 

menggenggam menjadi berkurang. Stevens dkk melaporkan di Belanda, 

pada tahun 1976-1980 insidensnya 173 per 100.000 pasien wanita/tahun 

dan per 68 per 100.000 pasien pria/tahun (Tamba, 2009). 

 Dalam hal ini, peran fisioterapis dibutuhkan untuk membantu 

pemulihan pasien, bahwa fisioterapi adalah bentuk pelayanan kesehatan 

yang ditujukan kepada individu dan atau kelompok untuk 

mengembangkan, memelihara dan memulihkan gerak dan fungsi  tubuh 
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sepanjang daur kehidupan dengan menggunakan penanganan secara 

manual, peningkatan gerak, peralatan (fisik, elektroterapeutik dan 

mekanis), pelatihan fungsi dan komunikasi (Menkes RI, 2007). 

B. Tujuan Penulisan 

1. Tujuan Umum 

a) Untuk memenuhi salah satu syarat akademik menyelesaikan 

program pendidikan Diploma III Fisioterapi. 

b) Untuk memahami peranan Ultra sound, infra red, dan terapi 

latihan dengan active exercise, passive exercise dan resisted active 

exercise pada kasus CTS. 

2. Tujuan Khusus 

a) Untuk mengetahui apakah ultra sound dan infra red dapat 

mengurangi rasa nyeri pada kasus CTS sinistra. 

b) Untuk mengetahui apakah terapi latihan dengan active exercise dan 

passive exercise dapat meningkatkan LGS sendi wrist pada kasus 

CTS sinistra. 

c) Untuk mengetahui apakah terapi latihan dengan resisted active 

exercise dapat menigkatkan kekuatan otot dan kemampuan 

fungsional tangan pada kasus CTS sinistra. 



5 
 

5 
 

BAB II 

KERANGKA TEORI 

 

A. Definisi Carpal Tunnel Syndrome 

 Carpal Tunnel Syndrome (CTS) adalah entrapment neuropathy 

yang terjadi akibat adanya penekanan nervus medianus pada saat melalui 

terowongan karpal di pergelangan tangan tepatnya di bawah fleksor 

retinaculum (Rambe, 2004). 

B. Etiologi 

 Secara umum penyebab carpal tunnel syndrome karena faktor 

keturunan, pekerjaan, trauma dan inflamasi. Syndrome carpal tunnel 

terjadi ketika jaringan disekitar tendon fleksor pada pergelangan tangan 

membengkak dan menekan saraf medianus (Mujianto, 2013). 

C. Patofisiologi 

 Pada umumnya CTS terjadi secara kronis karena faktor mekanik 

dan faktor vaskuler. Faktor mekanik berupa gerakan berulang dengan 

kontraksi yang kuat menimbulkan pembekakan sarung tendon dalam 

terowongan karpal kemudian menimbulkan tekanan pada nervus 

medianus. Sedangkan faktor vaskuler berupa tekanan yang kuat, lama, dan 

berulang-ulang yang akan menyebabkan peninggian tekanan intravaskuler 

sehingga aliran darah intravaskuler melambat dan merusak endotel 

menyebabkan nyeri local (Eka, 2005). 
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D. Tanda dan Gejala Klinis 

 Tanda dan gejala klinis CTS meliputi mati rasa, kesemutan dan 

nyeri pada tangan, rasa seperti tersengat listrik pada ibu jari, telunjuk dan 

jari tengah (Mujianto, 2013). 

E. Diagnosa banding 

 Diagnosa banding pada kasus CTS antara lain Cervical 

radiculopathy, Pronator teres syndrome, Thoracic outlet syndrome, dan 

De quervain’s syndrome (Laillya N, 2010). 

F. Prognosis 

 Prognosis sindroma ini baik dan hilang dalam beberapa bulan 

apabila diberikan terapi yang tepat dan edukasi yang baik serta manifestasi 

hanya pada gangguan sensoris tanpa disertai gangguan motorik (Rambe, 

2004). 

G. Teknologi Intervensi 

1.Ultra Sound 

Penggunaan ultra sound pada kasus carpal tunnel syndrome adalah 

untuk meningkatkan sirkulasi darah akibat efek micro massage yang 

ditimbulkan dan menyebabkan efek thermal sehingga menyebabkan 

otot relaksasi. 

2. Infra Merah 

Penggunaan infra merah pada kasus carpal tunnel syndrome adalah 

untuk menaikan temperatur pada jaringan sehingga menimbulkan 

vasodilatasi pembuluh darah selain itu pemanasan yang ringan pada 
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otot akan menimbulkan pengaruh sedatif terhadap ujung-ujung syaraf 

sensoris. 

3. Terapi latihan 

Menurut Arovah (2010), ada beberapa jenis terapi latihan yang 

digunakan pada kasus carpal tunnel syndrome, antara lain : 

a) Active exercise 

Adalah gerakan yang dilakukan karena adanya kekuatan otot dan 

anggota tubuh sendiri tanpa bantuan, gerakan yang dihasilkan oleh 

kontraksi dengan melawan gravitasi. 

b) Passive exercise 

Adalah latihan gerakan yang dilakukan oleh bantuan dari luar dan 

bukan merupakan kontraksi otot yang disadari. Menurut Kisner 

and Colby (2007) gerak passive exercise menyebabkan efek 

penurunan nyeri akibat aliran darah lancar serta membuat daerah 

sekitar sendi menjadi rileks sehingga bisa menambah LGS dan 

menjaga elastisitas otot.  

c) Resisted active exercise 

 Resisted active exercise dapat meningkatkan kekuatan otot 

oleh karena jika suatu tahanan diberikan pada otot yang 

berkontraksi, maka otot tersebut akan beradaptasi dengan 

meningkatkan kekuatan otot akibat hasil adaptasi syaraf dan 

peningkatan serat otot (Kisner and Colby, 2007). 
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BAB III 

PROSES FISIOTERAPI 

A. Anamnesis 

1. Identitas pasien : Nama Tn. R (30 tahun), jenis kelamin laki-laki, 

pekerjaan pegawai swasta, dan alamat salatiga. 

2. Keluhan utama : Nyeri dan kesemutan pada pergelangan tangan sebelah 

kiri, dan rasa tebal pada pergelangan tangan sampai ke ibu jari, jari 

tengah, dan jari telunjuk sebelah kiri. 

3. Riwayat penyakit sekarang : Pasien 2 tahun lalu merasa kesemutan 

ditangan kiri, dan hanya dibiarkan saja. Sakitnya kambuh lagi 3 bulan 

yang lalu dan pasien berobat di dokter syaraf semarang kemudian 

menjalani fisioterapi 1 kali, karna kejauhan dirujuk ke fisioterapi RSUD 

salatiga.  

B. Pemeriksaan Fisik 

1. Inspeksi statis : tidak tampak adanya tanda-tanda inflamasi, dinamis: 

pasien terlihat sedikit menahan nyeri saat bergerak aktif.  

2. Palpasi : nyeri tekan pada ibu jari dan pergelangan tangan sinistra. 

3. Pemeriksaan gerak dasar  

Tabel 1 
Pemeriksaan Gerak Aktif Sendi Wrist 

Sendi Gerakan ROM Nyeri 

Wrist joint 

Fleksi MCP Full Tidak nyeri 
Ekstensi MCP Full Tidak nyeri 
Fleksi wrist Terbatas Nyeri 
Ekstensi wrist Terbatas Nyeri  

 Ulna deviasi Full Tidak nyeri 
 Radial deviasi Full Tidak nyeri  
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Tabel 2 

Pemeriksaan Gerak Pasif Sendi Wrist 

Sendi Gerakan  ROM Nyeri Endfeel 

Wrist 
joint 

Fleksi MCP Full Tidak nyeri Soft 
Ekstensi MCP Full Tidak nyeri Soft 
Fleksi wrist Terbatas Nyeri Soft 
Ekstensi wrist Terbatas Nyeri Soft 

 Ulna deviasii Full Tidak nyeri soft 
 Radial deviasi Full Tidak nyeri Soft 

. 
d. Pemeriksaan Spesifik 

Tabel 3 
Pemeriksaan Nyeri dengan VDS 

Nyeri Nilai  
Nyeri diam Nilai1 (tidak nyeri) 
Nyeri tekan  Nilai 5 (nyeri cukup berat) 
Nyeri gerak  Nilai 4 (nyeri tidak begitu berat) 

 
Tabel 4 

Pemeriksaan Kekuatan Otot dengan MMT 

              Gerakan  Nilai MMT 
Fleksi MCP 5 

Ekstensi MCP 5 
Fleksi wrist 4 

Ekstensi wrist 4 
Ulna deviasi 5 

Radial deviasi 5 
 

Tabel 5 
Pemeriksaan Lingkup Gerak Sendi dengan Goniometer 

Aktif sinistra Pasif sinistra 
S : 40º-0º-35º S: 50º-0º-50º 
F: 15º-0º-25º F: 20º-0º-30º 

S(MCP): 10º-0º-45º S(MCP): 15º-0º-45º 
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Tabel 6 
Pemeriksaan kemampuan fungsional dengan Wrist-Hand Disability 

Bagian  Jarak 
Intensitas nyeri 1 
Rasa tebal dan kesemutan 1 
Perawatan diri 3 
Kekuatan 2 
Toleransi menulis atau 
mengetik 3 

Bekerja 2 
Menyetir sepeda motor 2 
Tidur 1 
Pekerjaan rumah 2 
Rekreasi/olahraga 2 

 
C. Penegakan Diagnosa fisioterapi 

1. Impairment : nyeri dan kesemutan pada sendi wrist sinistra, keterbatasan LGS 

fleksi ekstensi wrist, dan penurunan kekuatan otot wrist sinistra. 

2. Fungsional Limitation : Mengalami gangguan sehari-hari seperti 

mengancingkan baju, membawa beban berat, dan mengendarai motor. 

3. Disability : mengalami hambatan saat bekerja dan beraktivitas sehari-hari yang 

berhubungan dengan tangan sinistra.  

D. Pemilihan modalitas dan bentuk intervensi 

1. Ultra sound : Pasang tranduser pada area yang diterapi yaitu pergelangan 

tangan kiri diberikan media pelicin dan diratakan dengan tranduser, waktu 

terapi 3 menit dari luas area 9cm² dibagi ERA 3cm², intensitas 1 watt/cm². 

2. Infra merah : Pasang lampu tegak lurus pada telapak tangan sebelah kiri 

dengan jarak 30-45 cm dan waktu terapi 15 menit. Monitor setiap 5 menit. 

3. Terapi Latihan : active exercise, passive exercise dan resisted active 

exercise. 
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E. Evaluasi 

Tabel 7 
Hasil Evaluasi Nyeri dengan VDS 

Nyeri T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 
Nyeri Diam 1 1 1 1 1 1 1 
Nyeri Tekan 5 5 5 5 5 5 5 
Nyeri Gerak 4 4 4 4 3 3 3 

 
Tabel 8 

Hasil Evaluasi LGS dengan Goneometer  

Bidang T0=T1 T2 T3 T4 T5 T6 

S  40º.0º.35º 40º.0º.35º 40º.0º.35º 40º.0º.35º 40º.0º.35º 40º.0º.35º 

F 15º.0º.25º 15º.0º.25º 15º.0º.25º 15º.0º.30º 15º.0º.30º 15º.0º.30º 

S(MCP) 10º.0º.45º 10º.0º.45º 10º.0º.45º 10º.0º.50º 10º.0º.50º 10º.0º.50º 

Tabel 9 
Evaluasi Kekuatan Otot dengan MMT 

Nyeri To T1 T2 T3 T4 T5 T6 
Fleksi metacarpal 5 5 5 5 5 5 5 
Ekstensi metacarpal 5 5 5 5 5 5 5 
Fleksi wrist 4 4 4 4 4 4 4 
Ekstensi wrist 4 4 4 4 4 5 5 
Ulna deviciasi 5 5 5 5 5 5 5 
Radial deviciasi 5 5 5 5 5 5 5 

Tabel 10 
Evaluasi kemampuan fungsional dengan Wrist-Hand Disability 

 
Bagian T0 T6 

Intensitas nyeri 1 2 
Rasa tebal-tebal dan kesemutan 1 1 
Perawatan diri 3 3 
Kekuatan 2 3 
Toleransi menulis atau mengetik 3 3 
Bekerja 2 2 
Menyetir sepeda motor 2 3 
Tidur 1 1 
Pekerjaan rumah 2 2 
Rekreasi/olahraga 2 2 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. HASIL 

Setelah 6 kali terapi dengan ultra sound, infra merah dan terapi latihan 

kepada Tn. R (30 tahun) dengan kondisi carpal tunnel sinistra sinistra 

didapatkan  hasil : 

Grafik 1  
Hasil evaluasi nyeri dengan VAS 
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Grafik 2 

Hasil evaluasi LGS dengan goniometer 
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Grafik 3 
Hasil evaluasi kekuatan otot dengan MMT 
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Grafik 4 

Hasil Evaluasi kemampuan fungsional tangan dengan Wrist-Hand Disability 
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B. PEMBAHASAN 

Penggunaan ultra sound pada kasus carpal tunnel syndrome adalah untuk 

meningkatkan sirkulasi darah akibat efek micro massage yang ditimbulkan dan 

menyebabkan efek thermal sehingga menyebabkan otot relaksasi (Sujatno dkk., 

2003). 

Penggunaan infra merah pada kasus carpal tunnel syndrome adalah untuk 

menaikan temperatur pada jaringan sehingga menimbulkan vasodilatasi 

pembuluh darah selain itu pemanasan yang ringan pada otot akan menimbulkan 

pengaruh sedatif terhadap ujung-ujung syaraf sensoris (Sujatno dkk., 2003). 

Terapi latihan yang terdiri dari active exercise dan passive exercise 

dilakukan untuk meningkatkan lingkup gerak sendi pasien. Adanya mekanisme 

kontraksi dan rileksasi mampu menurunkan ketegangan otot sehingga otot 
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menjadi kendor dan lentur. Hal tersebut memudahkan adanya pergerakan sendi 

(Kisner and Colby, 2007). 

Terapi latihan yang dipilih untuk meningkatkan kekuatan otot pada kasus 

ini adalah dengan Resisted active exercise. Jika suatu tahanan diberikan pada 

otot yang berkontraksi, maka otot tersebut akan beradaptasi dengan 

meningkatnya kekuatan otot akibat adanya adaptasi syaraf danpeningkatan 

serat otot (Kisner and Colby, 2007). 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Pasien laki-laki dengan nama Tn. R. Ahmad usia 30 tahun dengan 

diagnosa carpal tunnel syndrome sinistra. Setelah diberikan tindakan 

fisioterapi selama enam kali diperoleh hasil sebagai berikut : 

a. Terapi ultra sound dan infra red dapat mengurangi nyeri pada wrist 

sinistra. 

b. Terapi active exercise dan passive exercise dapat memelihara dan 

meningkatkan lingkup gerak sendi wrist sinistra. 

c. Terapi resisted active exercise dapat meningkatkan kekuatan otot dan 

kemampuan fungsional wrist sinistra. Jadi dengan terapi ultra sound, infra 

red dan terapi latihan secara rutin yang dilakukan pada pasien carpal tunnel 

syndrome dapat menurunkan permasalahan yang timbul pada pasien 

B. Saran 

Untuk tercapai pengobatan yang maksimal perlu kerjasama antara terapis 

dengan pasien maupun dengan tenaga medis lainnya. Pasien harus 

mempunyai semangat dan kesungguhan hati untuk melakukan latihan. 

Motivasi pasien untuk sembuh sangat dibutuhkan untuk keberhasilan 

mencapai kesembuhan. Pasien dan keluarga juga harus memperhatikan hal-hal 

yang dapat memperberat dan memperingan penyakit. 
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