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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Sehat adalah kondisi normal seseorang yang merupakan hak hidupnya. 

Definisi sehat selama beberapa dekade masih dipertentangkan dan belum ada kata 

sepakat dari ahli kesehatan maupun tokoh masyarakat dunia. Akhirnya World 

Health Organization (WHO) membuat definisi universal yang menyatakan bahwa 

sehat adalah suatu keadaan kondisi fisik, mental dan kesejahteraan sosial yang 

merupakan satu kesatuan dan bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan. 

Bebas dari penyakit atau kecacatan tidak serta merta dapat dialami oleh 

setiap pasien. Pasien dengan DQS memiliki masalah yang paling utama adalah 

nyeri, bengkak pada ibu jari serta parasthesia sehingga penderita kesulitan dalam 

melakukan aktifitas dan bergerak pada daerah pergelangan tangan serta jari-jari 

tangan. Dalam Syndrome De Quervain, terowongan (kompartemen ekstensor 

pertama, dimana tendon menyempit karena penebalan jaringan lunak yang 

membentuk terowongan. Tangan dan ibu jari gerak menimbulkan rasa sakit, 

terutama dengan menggenggam kuat atau memutar (ASSH, 2014). 

DQS merupakan sebuah permasalahan yang berupa problem nyeri yang 

dihasilkan oleh adanya peradangan tendon pada daerah pergelangan tangan  

tepatnya pada daerah ibu jari (Ilyass, 2008). 

Nyeri DQS merupakan sebuah peradangan dari tendon-tendon otot 

ekstensor pollicis brevis serta otot abductor pollicis longus yang keduanya 

bersama-sama masuk dalam satu selubung tendon. Penyebab dari DQS adalah 

idiopatik atau tidak diketahui tetapi trauma berulang, penggunaan dari aktifitas 
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yang berlebihan atau overuse (terutama ibu jari) sering memunculkan kasus ini. 

Gejala dan keluhan yang dapat ditimbulkan oleh sindrome ini antara lain rasa 

nyeri saat menggerakkan pergelangan tangan, timbulnya bengkak sekitar 

pergelangan tangan, spasme m. abductor pollicis longus dan m.extensor pollicis 

brevis, serta adanya nyeri tekan sekitar processus styloideus radii. Akibat 

pergesekan yang terlalu banyak atau lama dimana selubung tendon menjadi 

radang dan menebal (Katana. 2012). 

Dalam sebuah Penelitian yang sudah ada, dilakukan di sebuah institusi 

medis bernama PRAXIS, salah satu pusat pengobatan dan rehabilitasi di Sarajevo 

Amerika Selatan. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa pada usia di atas 40 

tahun (antara 45 – 64 tahun) merupakan usia yang beresiko tinggi dan rentan 

berkembangnya De Quervain Desease. Dalam penelitian tersebut terdapat 50 

responden yang tediri dari 34 atau 68% responden wanita dan 16 atau 23% 

responden pria. Dan dari jumlah tersebut terbukti bahwa respoden wanita jauh 

lebih beresiko terkena De Quervain Desease daripada responden pria (Katana, 

2012). 

Gangguan pada muskuloskeletal seperti DQS merupakan salah satu 

masalah yang dapat ditangani oleh fisioterapi. Dengan adanya fisioterapi, 

diharapkan dapat mengurangi keluhan-keluhan yang timbul akibat adanya 

sindrome ini dan dapat memulihkan keadaan penderita untuk dapat kembali 

beraktifitas dengan semestinya. Fisioterapi merupakan salah satu bentuk 

pelayanan di bidang kesehatan. Pedoman pelayanan Fisioterapi di Sarana 

Kesehatan Menteri Kesehatan Republik Indonsia, Fisioterapi adalah bentuk 

pelayanan dibidang kesehatan yang ditujukan kepada individu dan masyarakat 
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atau kelompok agar mereka dapat mengembangkan, memelihara, dan memulihkan 

gerak dan fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan (KEMENKES No. 

778/SK/VIII/2008). 

Dengan mengembangkan serta memelihara kesehatan yang optimal, 

Fisioterapi tidak hanya berpegang pada upaya penyembuhan suatu penyakit atau 

(kuratif) saja. Tetapi kita juga berpegang pada 3 upaya lainnya yaitu upaya 

peningkatan atau pemberdayaan masyarakat (promotif), upaya pencegahan atau 

minimalisasi potensi resiko (preventif), serta upaya penyembuhan dan pemulihan 

(kuratif dan rehabilitatif) namun bila upaya rehabilitatif kurang efektif, maka 

direkomendasikan untuk melalui jalan operatif dengan jalan incisi/sayatan 

memanjang untuk bedah penyakit DQS ini (Oman, 2011). 

       Dalam rangka upaya penyembuhan dan pemulihan Fisioterapi dari kasus DQS  

ini modalitas fisioterapi yang dapat diberikan pada penderita antara lain adalah 

terapi Ultrasound (US) dan Terapi Latihan. 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

1. Apakah US dapat mengurangi nyeri pada De Quervain Syndrome? 

2. Apakah Terapi Latihan dapat mengurangi nyeri, mengurangi spasme dan 

menambah kekuatan otot pada De Quervain Syndrome? 
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C. TUJUAN PENULISAN 

1. Untuk mengetahui manfaat UltraSound dalam mengurangi nyeri pada 

kasus De Quervain Syndrome 

2. Untuk mengetahui manfaat Terapi Latihan dalam mengurangi nyeri, 

mengurangi spasme dan menambah kekuatan otot abduktor pollicis longus 

dan otot ekstensor pollicis brevis.  

 

D. MANFAAT 

1. Bagi Penulis 

Untuk menambah pengetahuan, wawasan dan pemahaman secara 

mendalam dalam pelaksanaan Ultra Sound dan Terapi Latihan pada kasus 

De Quervain Syndrome sinistra. 

2. Bagi Masyarakat 

Untuk menambahkan wawasan dan pengetahuan terhadap masyarakat 

umum tentang bagaimana pelaksanaan Fisioterapi berupa Ultra Sound dan 

Terapi Latihan terhadap kasus De Quervain Syndrome sinistra. 

 


