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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Misi dari pembangunan  kesehatan  sendiri yaitu mewujudkan 

indonesia sehat 2010, untuk memujudkan indonesia sehat 2010 maka 

diperlukan perencanaan yang  matang, program yang jelas, penggerakan 

pelaksanaan yang seksama dan sumber daya (manusia, pembiayaan, logistik) 

yang memadai. Disisi lain, kita menyadari sumber daya yang ada sangatlah 

terbatas sehingga prinsip pengutamaan (prioritas) harus dilakukan. Dalam 

bidang ketenagaan kesehatan semua menyadari dan merasakan 

keberadaannya sangatlah terbatas jadi kita perlu menggunakan potensi yang 

ada, termasuk jumlah penduduk yang sangat besar potensi inilah yang akan 

kita berdayakan dan gunakan untuk mengakselerasi pembangunan kesehatan 

(Hastono,2000). 

Fisoterapi Menurut KEPMENKES RI NO.1363 (2001) adalah suatu 

bentuk pelayanan kesehatan yang ditunjukan kepada individu untuk 

memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang daur kehidupan dengan 

menggunakan penanganan secara manual, meningkatkan gerak, peralatan 

(fisik, elektroterapi dan mekanis) pelatihan fungsi komunikasi. Berdasarkan 

pengertian fisioterapi diatas dapat diartikan bahwa fisioterapi dapat mengatasi 

problematika yang ada pada Carpal Tunnel Syndrome dengan menggunakan 

salah satu modalitas fisioterapi berupa Infra Red, TENS dan Terapi Latihan 
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dalam mengurangi nyeri, meningkatkan Lingkup Gerak sendi dan 

meningkatkan kekuatan otot. 

Carpal Tunnel Syndrome adalah neuropati akibat terjepitnya saraf 

yang terjadi ketika saraf medianus pada pergelangan tangan terjepit oleh 

pembungkusnya tendon fleksor yang mengalami penebalan, oedema massa 

jaringan lunak, kondisi ini biasa terjadi pada usia pertengahan, pada wanita 

gemuk kemungkinan terjadi akibat dari trauma atau pembengkakan yang 

disebabkan oleh proses rheumatoid arthritis (Lukman & Ningsih, 2009). 

Menurut Magerian dkk dalam Mahadewa (2013), insiden keseluruhan 

bervariasi antara 0.125% sampai 5.8% populasi, tergantung pada kriteria yang 

digunakan pada populasi yang disurvei. Sementara di Inggris, insiden CTS 

terbanyak 120 per 100.000 pada wanita dan 60 per 100.000 pada pria. 

Biasanya terjadi pada usia antara 30 dan 60 tahun, wanita 3-5 kali lebih sering 

dibandingkan laki-laki. Sindroma ini merupakan kelainan saraf karena jeratan 

yang paling sering terjadi, 62% entrapment neuropathy adalah CTS. 

Sindroma terowongan carpal ini menimbulkan adanya rasa nyeri, 

nyeri merupakan  proses mekanisme dari tubuh, timbul ketika jaringan sedang 

rusak dan menyebabkan individu tersebut bereaksi untuk menghilangkan rasa 

nyeri (Prasetyo, 2010). Nyeri dirasakan berkurang bila memijat tangan atau 

menggerakkan tangan, hipotesa pada ibu jari, telunjuk dan jari manis, 

perasaan bengkak pada area yang terkena, mengeluh kesukaran untuk 

menggambil atau memegang benda yang kecil, terlihat bagian yang melekuk 
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atau tertekan dari jaringan lunak pada sebelah bawah ibu jari telapak tangan 

(Lukman & Ningsih, 2009). 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan permasalahan pada kondisi Carpal Tunnel Syndrome, 

maka penulis dapat merumusakan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana penatalaksanaan fisioterapi dengan menggunakan modalitas 

infra red, TENS dan Terapi latihan dapat mengurangi nyeri, 

meningkatkan Lingkup gerak sendi dan meningkatkan kekuatan otot 

pergelangan tangan pada kondisi Carpal Tunnel Syndrome Dextra? 

 

C. Tujuan Penulisan 

Tujuan penulis menyusun karya tulis ilmah ini adalah: 

1. Tujuan umum 

Untuk mengetahui penatalaksanaan fisioterapi pada kondisi Carpal 

Tunnel Syndrome. 

2. Tujuan khusus 

Untuk mengetahui pengaruh infra red, TENS dan terapi latihan dalam 

mengurangi nyeri, meningkatkan kekuatan otot dan meningkatkan 

Lingkup gerak sendi pada pergelangan tangan. 
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D. Manfaat Penuisan 

Manfaat dari penulisan karya tulis ilmiah ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi institusi pendidikan 

Untuk dapat lebih lanjut dijadikan bahan refrensi yang berkaitan dengan 

pemberian sinar Infra Red, TENS dan terapi latihan kepada pasien 

dengan kasus Carpal Tunnel Syndrome. 

2. Bagi penulis 

Penulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan dan 

pemahaman tentang hal yang berhubungan dengan penatalaksanaan 

fisioterapi dengan kondisi Carpal Tunnel Syndrome dengan 

menggunakan modalitas infra red, TENS dan terapi latihan. 

3. Bagi Masyarakat umum 

Untuk membantu memberikan informasi yang benar kepada pasien, 

keluarga dan masyarakat agar lebih mengetahui dan mengenal tentang 

gambaran Carpal Tunnel Syndrome karena penyempitan terowongan 

carpal. 


