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BAB I 

 PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang 

Setiap hari manusia melakukan aktifitas fungsional yang 

melibatkan seluruh anggota tubuhnya, seperti menggunakan tangan untuk 

makan dan minum atau mengangkat benda, serta kaki untuk berjalan. 

Salah satu aktifitas fungsional manusia yaitu menggunakan tangan. 

Penggunaan tangan secara berlebihan dapat menimbulkan nyeri terutama 

pada bagian pergelangan tangan. Di dalam dunia kesehatan, gangguan 

tersebut sering disebut dengan sindroma terowongan karpal atau “Carpal 

Tunnel Syndrome”. 

Carpal Tunnel Syndrome adalah suatu sindrom yang timbul karena 

n. medianus terjepit di dalam tunnel (terowongan) akibat pembengkakan 

atau penekanan oleh tumor (Rahardjo, 1987). Menurut Loghum (1994), 

sindrom terowongan karpal terjadi apabila fungsi dari n. medianus 

terganggu oleh karena adanya kenaikan tekanan di dalam kompartimen 

yang sempit dan dibatasi oleh tulang – tulang karpal serta ligamentum 

carpi transversum yang kaku. Penyebab kenaikan tekanan tersebut adalah 

adanya tenosynovilitis di salah satu atau lebih tendo dari otot fleksor, 

adanya perpindahan salah satu atau lebih dari carpalia, trauma, dan 

arthritis pada pergelangan tangan (Loghum, 1994). 
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Angka kejadian pada kasus Carpal Tunnel Syndrome (CTS) di 

Amerika Serikat tercatat sekitar tiga koma tujuh persen (3,7%) dari 

populasi umum. National Health Interview Study (NIHS) memperkirakan 

prevalensi Carpal Tunnel Syndrome yaitu 3% terjadi pada wanita dan 2% 

terjadi pada laki – laki dengan prevalensi tertinggi pada wanita tua usia 

lebih dari 55 tahun, biasanya antara 40 – 60 tahun (Bahrudin, 2005). 

Angka kejadian tertinggi akan terjadi pada orang yang banyak melakukan 

gerakan pergelangan tangan secara berulang. 

Modalitas fisioterapi yang dapat digunakan pada kasus Carpal 

Tunnel Syndrome adalah Infra Red (IR), Ultra Sound (US), pemasangan 

Splint, traksi, mobilisasi saraf dan pemasangan tapping. Namun pada 

rumah sakit yang akan dilakukan penelitian ini hanya menggunakan 

modalitas fisioterapi berupa pemberian Ultra Sound (US) dan infra red 

dikarenakan adanya peraturan rumah sakit dalam menentukan waktu 

pemberian terapi. Sehingga pada penelitian ini, peneliti akan 

menggunakan modalitas fisioterapi berupa penambahan mobilisasi saraf 

medianus pada infra red. 

Neural Mobilization (Mobilisasi Saraf) adalah teknik manipulatif 

dimana jaringan saraf digerakkan dan diulurkan baik gerakan yang relatif 

terhadap jaringan interface di sekitarnya (Ashok, 2011; Nurfitriyah, 2013). 

Prinsip dasar dari mobilisasi saraf tersebut adalah penguluran pada 

jaringan saraf. Hal ini akan mempengaruhi dinamika pembuluh darah, 

meningkatkan kerja sistem transportasi aksonal dan jaringan ikat, 
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meningkatkan aliran darah ke jaringan saraf, restorasi mekanika normal 

dari jaringan ikat sehingga dapat mengurangi kemungkinan saraf yang 

terperangkap dalam jaringan ikat sekitarnya serta meningkatkan proses 

intraneural oleh perubahan tekanan dalam sistem saraf dan penyebaran 

dari edema intraneural (Bahrudin, 2005). 

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian  

tentang penambahan mobilisasi saraf medianus pada Infra Red terhadap 

kasus Carpal Tunnel Syndrome. 

B. Rumusan masalah 

Dari latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah :  

1. Apakah ada pengaruh infra red terhadap penurunan nyeri carpal tunnel 

syndrome? 

2. Apakah ada pengaruh penambahan mobilisasi saraf medianus setelah 

diberikan sinar infra red terhadap penurunan nyeri carpal tunnel 

syndrome? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui apakah ada pengaruh penambahan mobilisasi saraf 

medianus setelah diberikan sinar Infra Red terhadap penurunan nyeri 

Carpal Tunnel Syndrome di RSUD. DR. Moewardi Surakarta. 

2. Mengetahui apakah ada pengaruh Infra Red terhadap penurunan nyeri 

Carpal Tunnel Syndrome di RSUD. DR. Moewardi Surakarta. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Teoritis 

Untuk menambah wawasan dan pengembangan dalam bidang 

Fisioterapi Neuromuscular, tentang pengaruh Infra Red dengan 

penambahan mobilisasi saraf medianus terhadap penurunan nyeri 

Carpal Tunnel Syndrome di RSUD. DR. Moewardi Surakarta. 

2. Praktis 

Dapat diaplikasikan untuk pasien Carpal Tunnel Syndrome 

kedepannya, sehingga dapat dijadikan pilihan untuk manajemen 

penurunan nyeri pada kasus Carpal Tunnel Syndrome serta bisa 

dijadikan dasar penelitian selanjutnya. 


