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BAB I 

PENDAHULUAN 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009, 

kesehatan merupakan hak asasi manusia dan satu unsur kesejahteraan yang harus 

diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagai dimaksud dalam 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap 

kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan 

masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip non 

diskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya 

manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi 

pembangunan  nasional. 

Pada pasal 1 UU RI Nomor 36 tahun 2009 disebutkan bahwa kesehatan adalah 

keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan 

setiap orang produktif secara sosial dan ekonomis. Sumber daya dibidang kesehatan 

adalah segala bentuk dana, tenaga, pembekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat 

kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk  

menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah 

daerah, dan/atau masyarakat. 
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Salah satu sumber daya dibidang kesehatan adalah tenaga kesehatan. Tenaga 

Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta 

memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan 

yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya 

kesehatan.  Fisioterapi sebagai salah satu tenaga kesehatan ikut berperan dan 

bertanggung jawab dalam peningkatan derajat kesehatan, terutama yang berkaitan 

dengan gerak dan fungsi. 

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 

secaramanual, peningkatan gerak, paralatan (fisik, elektroterapeutis dan mekanis), 

pelatihan fungsi, komunikasi. Fisioterapi adalah seseorang yang telah lulus 

pendidikan formal fisioterapi dan kepadanya diberikan kewenangan tertulis untuk 

melakukan tindakan fisioterapi atas dasar keilmuan dan kompetensi yang dimilikinya 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (KEMENKES RI, 2007). 

A. Latar Belakang Masalah 

Tangan merupakan salah satu anggota gerak tubuh yang fungsinya sangat 

komplek. Jika dilihat dari segi anatomi pergelangan tangan dibentuk oleh bangunan 

tulang, otot, ligamen, saraf dan pembuluh darah sehingga tangan dapat melakukan 

gerakan halus yang terkoordinir dan otomatis. Apabila pergelangan tangan 
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mengalami gangguan bisa dibayangkan betapa rumitnya masalah yang akan muncul 

karena sebagian besar pekerjaan dikerjakan dengan tangan (Rambe, 2004). 

Carpal Tunnel Syndrome (CTS) adalah salah satu gangguan pada tangan 

akibat terjadinya penyempitan terowongan karpal baik akibat edema fasia pada 

terowongan tersebut maupun akibat kelainan pada tulang-tulang kecil tangan sehinga 

terjadi penekanan terhadap nervus medianus dipergelangan tangan (Bahrudin, 2011). 

Penyebab CTS diduga karena trauma, infeksi, gangguan endokrin, dan lain-

lain. Penggunaan tangan yang berlebihan dan repetitif diduga berhubungan dengan 

sindroma ini. Pada tahap awal biasanya terjadi gangguan sensorik berupa parasthesia 

yang pada umumnya terbatas pada distal pergelangan tangan, kurang merasa 

(numbness) atau rasa seperti terkena aliran listrik pada sisi radial jari atau pada 

seluruh jari tangan. Bila penyakit berlanjut rasa nyeri bertambah berat dengan 

frekuensi serangan yang lebih sering. Keluhan berupa pembengkakan serta kekakuan 

pada jari-jari dan pergelangan tangan yang biasa terjadi pada pagi hari. Penderita 

mengeluh jari-jarinya menjadi kurang terampil misalnya saat memungut benda-benda 

kecil (Rambe, 2014). 

Walaupun prevalensi kasus tersebut jarang tetapi semua orang melakukan 

pekerjaan dengan menggunakan kedua tangan, jadi apabila kedua tangan terkena 

Sindroma tersebut maka aktivitas produksi akan terganggu. CTS merupakan 

sindroma kompresi saraf dengan kejadian sekitar 99 dari 100.000. Sindrom ini lebih 
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sering terjadi pada wanita pada usia pertengahan (65-75%) (Philip, 2010). 

Masalah yang muncul pada CTS adalah nyeri, parasthesia, penurunan 

kekuatan otot dan kemampuan fungsional tangan. Untuk mengatasi permasalahan 

tersebut terdapat beberapa teknologi fisioterapi alternatif yang tersedia, seperti : 

Micro Wave Diathermy (MWD), Short Wave Diathermy (SWD), Ultra Sound (US), 

Infra Red (IR), Transcutaneus Electrical Nerve Stimulation (TENS) dan Terapi 

Latihan. Ultra Sound dengan efek micromassage bertujuan untuk melepaskan 

perlengketan jaringan yang terjadi di N. Medianus dan efek termal yang dihasilkan 

mengakibatkan efek vasodilatasi pembuluh darah sehingga sirkulasi darah meningkat 

dan dapat mempercepat proses penyembuhan inflamasi kronik yang terjadi pada  N. 

Medianus. Untuk mengatasi adanya keterbatasan lingkup gerak sendi dan kelemahan 

otot dapat dilakukan dengan Terapi Latihan yang berupa Passive Movement Exercise, 

Free Active Movement Exercise dan Resisted Active Movement Exercise. 

Apabila tidak segera dilakukan tindakan fisioterapi maka tangan akan menjadi 

kurang terampil misalnya saat memungut benda-benda kecil, kelemahan pada tangan 

berupa kesulitan untuk menggenggam dan pada tahap lanjut dapat ditemui atrofi otot-

otot thenar dan oto-otot lain yang diinervasi (Bahrudin, 2011). 
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B. Rumusan Masalah 

1. Apakah Ultra Sound dan Terapi Latihan dapat mengurangi nyeri pada kasus 

Carpal Tunnel Syndrome? 

2. Apakah Ultra Sound dan Terapi Latihan dapat meningkatkan kekuatan otot pada 

kasus Carpal Tunnel Syndrome?  

3. Apakah Ultra Sound dan Terapi Latihan dapat meningkatkan lingkup gerak sendi 

pada kasus Carpal Tunnel Syndrome? 

 

C. Tujuan penulisan.  

1. Tujuan Umum 

a. Untuk memenuhi syarat kelulusan pendidikan Diploma III Fisioterapi di 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

b. Untuk mengetahui gambaran umum  tentang pengaruh Ultra Sound dan Terapi 

Latihan  pada kasus Carpal Tunnel Syndrome Dextra. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk menegtahui manfaat Ultra Sound terhadap pengurangan nyeri pada kasus 

Carpal Tunnel Syndrome. 

b. Untuk mengetahui manfaat Terapi Latihan terhadap peningkatan kekuatan otot 

pada kasus Carpal Tunnel Syndrome. 
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c. Untuk mengetahui manfaat Terapi Latihan terhadap peningkatan lingkup 

gerak sendi pada kasus Carpal Tunnel Syndrome. 

 

D. Manfaat Penulisan 

Manfaat penulisan yang ingin dicapai penulis pada kasus carpal tunnel 

syndrome adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Rumah Sakit 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk mengetahui 

langkah yang tepat dalam menentukan tindakan fisioterapi kepada pasien 

dengan kasus carpal tunnel syndrome. 

2. Bagi Institusi Pendidikan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk institusi 

sebagai wahana pembelajaran dan penelitian lebih lanjut kepada pasien dengan 

kasus carpal tunnel syndrome.  

3. Bagi Penulis 

Memperdalam dan memperluas wawasan mengenai hal-hal yang 

berhubungan dengan penatalaksanaan fisioterapi pada kasus carpal tunnel 

syndrome. 


