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Abstrak 
Background : Carpal tunnel syndrome is one of the most common diseases of the 

median nerve, which is a entrapment neuropathy on wrist. With disorders such us 

pain, numbness, and tingling at nervus madianus innervation area.  
Aims of Research : To study about physiotherapy management in reducing pain,  

increasing muscle strength, increasing range of motion and functional activities in the 

case of carpal tunnel syndrome using modalities Ultra Sound (US) and 

neurodynamic technique.  

Results: After six times therapy, the obtained results for static pain is  T0 : 4 to T6 : 

2, motion pain T0 : 6  to T6 : 2, press pain T0 : 6 to T6 : 2, increasing range of motion 

T0 S: 60
o
-0

o
-50

o
 to T6 S: 70

o
-0

o
-75

o
 and T0 F : 20

o
-0

o
-30

o
, to T6 F: 20

o
-0

o
-35

o
. 

increasing muscle strenght  flexor wrist T0 : 4 to T6 : 5, ekstensor wrist T0 : 4 to T6 

: 5, radial deviasi T0 : 5 to T6 : 5, ulnar deviasi T0 : 5 to T6 : 5, indeks katz T0 : 

independence for  5 rating, to T6 : indepedence for 6 rating.  

Conclusion : Ultra Sound (US) and neurodynamic techniques can reducing pain, 

increasing muscle strength, increasing range of motion and functional activities of 

CTS (carpal tunnel syndrome) problems. 

Keyword : Carpal tunnel syndrome (CTS), entrapment neuropathy, nervus 

medianus, neurodynamis, ultra Sound (US), upper limb tension test (ULTT),  

paresthesia. 
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PENATALAKSANAAN FISIOTERAPI PADA KASUS CARPAL TUNNEL 

SYNDROME DI RUMAH SAKIT DR.MOEWARDI SURAKARTA 

 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

Carpal tunnel syndrome adalah salah satu penyakit yang paling sering 

mengenai nervus medianus yang merupakan suatu entrapment neuropathy. Di 

pergelangan tangan nervus medianus berjalan melalui terowongan  karpal (carpal 

tunnel) dan menginervasi kulit telapak tangan dan punggung tangan daearah ibu 

jari, telunjuk, jari tengah, dan setengah sisi radial jari manis. Pada saat berjalan 

melalui terowongan inilah nervus medianus paling sering mengalami tekanan 

yang dikenal dengan istilah carpal tunnel syndrome(CTS)(Megerian, 2007). 

CTS keseluruhan bervariasi antara 0,125% sampai 5,8% populasi, 

tergantung pada kriteria yang digunakan pada populasi yang disurvei. Sementara 

di Inggris, insiden CTS sebanyak 120 per 100.000 pada wanita dan 60 per 

100.000 pada pria. Biasanya terjadi pada usia antara 30 sampai 60 tahun, wanita 

lebih sering dibandingkan laki-laki. Sindroma ini merupakan kelainan saraf 

karena jeratan yang paling sering terjadi, 62% entraptment neuropathy adalah 

CTS. Pada beberapa keadaan tertentu, misalnya pada kehamilan, prevalensinya 

sedikit bertambah(Megerian, 2007). 

Gejala yang sering terjadi pada carpal tunnel syndrome adalah sering 

dijumpai  rasa nyeri, tebal (numbness), dan rasa seperti aliran listrik (tingling) 

pada daerah yang diinervasi oleh nervus medianus. Seringkali gejala ini timbul di 

malam hari yang menyebabkan penderita terbangun dari tidurnya. Sebagian besar 

penderita biasanya baru mencari pengobatan setelah gejala yang timbul 

berlangsung selama beberapa minggu. Kadang-kadang pijatan atau menggoyang-

goyangkan tangan dapat mengurangi gejalanya, tetapi bila diabaikan penyakit ini 

dapat berlangsung terus secara progresif dan semakin memburuk(Wiqcek, 2007). 

Masyarakat harus tau bahwa kondisi CTS perlu mendapatkan pelayanan medis 

yang tepat dan sesuai termasuk didalamnya fisioterapi yang dapat berperan dalam 



2 

 

mengurangi nyeri, meningkatkan LGS, meningkatkan kekuatan otot, dan 

meningkatkan aktivitas fungsional penderita dengan modalitas fisioterapi, seperti 

Ultrasound dan Neurodynamic. 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis dapat merumuskan masalah 

dalam penelitian ini sebagai berikut: (1) Apakah Ultrasound dapat mengurangi 

nyeri pada kasus CTS dekstra? (2) Apakah teknik neurodinamik dapat membuka 

entraptment untuk mengurangi nyeri   pada kasus CTS dekstra? (3) Apakah 

setelah diberikan Ultrasound  dan teknik neurodinamik dapat meningkatkan 

kekuatan otot, lingkup gerak sendi, dan aktivitas fungsional? 

Tujuan Penulisan 

Tujuan dari penyusunan rumusan masalah tersebut adalah untuk 

mengetahui manfaat Ultrasound dan Teknik Neurodynamic yang diberikan pada 

kondisi . 

 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Definisi Carpal Tunnel Syndrome 

Carpal tunnel syndrome(CTS)  Salah satu penyakit yang paling sering 

mengenai nervus medianus adalah neuropati tekanan(entrapment neuropathy). Di 

pergelangan tangan nervus medianus berjalan melalui terowongan karpal(carpal 

tunnel) dan menginnervasi kulit telapak tangan dan punggung tangan di daerah 

ibujari, telunjuk,jari tengah dan setengah sisi radial jari manis(Rambe, 2004). 

Tanda dan gejala yang terjadi pada sindrom ini dikarenakan adanya penekanan 

saraf medianus pada pergelangan tangan dengan manifestasi rasa tidak nyaman 

dan nyeri yang juga dapat mengurangi aktifitas sehari-hari(Dimitrios, 2004). 

Etiologi 

Kawasan sensorik N. Medianus bervariasi terutama pada permukaan polar. 

Dan pola itu sesuai dengan variasi antara jari ketiga sampai jari keempat sisi 

radial telapak tangan. Pada permukaan dorsum manus, kawasan sensorik N. 

Medianus bervariasi antara dua sampai tiga palang distal jari kedua, ketiga dan 
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keempat. Di terowongan karpal N. Medianus sering terjepit. N. Medianus adalah 

saraf yang paling sering mengalami cedera oleh trauma langsung, sering disertai 

dengan luka di pergelangan tangan. Tekanan dari N. median sehingga 

menghasilkan rasa kesemutan yang menyakiti juga. Itulah parestesia atau 

hipestesia dari carpal tunnel sydrome(Huldani,2013).  

Patologi 

Pada CTS akut biasanya terjadi penekanan yang melebihi tekanan perfusi 

kapiler sehingga terjadi gangguan mikrosirkulasi dan timbul iskemik saraf. 

Keaadaan iskemik ini diperberat lagi oleh peninggian tekanan intrafasikuler yang 

menyebabkan berklanjutnya gangguan aliran darah. Selanjutnya terjadi 

vasodilatasi yang menyebabkan edema sehingga saraf terganggu. Akibatnya 

terjadi kerusakan pada saraf tersebut. Tekanan langsung pada saraf perifer dapat 

pula mmenimbulkkan invaginasi nodus ranvier dan demielinisasi lokal sehingga 

konduksi saraf terganggu(Megerian, 2007). 

Tanda dan Gejala 

Menurut Pada tahap awal gejala umumnya berupa gangguan sensorik 

saja. Gangguan motorik hanya terjadi pada keadaan yang berat. Gejala awal 

biasanya berupa parestesia, tebal(numbness) atau rasa seperti terkena aliran 

listrik(tingling) pada jari 1-3 dan setengah sisi radial jari 4 sesuai dengan 

distribusi sensorik nervus medianus walaupun kadang-kadang dirasakan mengenai 

seluruh jari-jari(Rambe, 2004).  

Diagnosa Banding 

Diagnosa banding dari kasus CTS adalah Cervical radiculopathy, 

Thoracic outlet syndrome, Pronator teres syndrome, dan de Quervain's syndrome 

 

 

PENATALAKSANAAN STUDI KASUS 

Identitas Pasien 

Dari hasil anamnesis didapatkan hasil sebagai berikut, Nama: Ny.IA, Usia: 

65 tahun, Jenis kelamin: perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan: ibu rumah tangga, 
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Alamat: Trowangsan, Colomadu, Surakarta, jawa Tengah , dan No RM: 00-71-74-

70. 

Keluhan Utama 

Pada pergelangan tangan kanan terasa nyeri dan terasa kaku pada 3 jari, 

juga terasa kebal dan kesemutan pada malam dan pagi hari. 

Pemeriksaan Fisioterapi 

Pemeriksaan fisioterapi pada kasus Carpal Tunnel Syndrome meliputi 

pemeriksaan tanda-tanda vital, inspeksi (statis dan dinamis), palpasi, perkusi, 

gerakan dasar (aktif, pasif dan isometrik), nyeri, kekuatan otot, lingkup gerak 

sendi, sensibilitas dan tes khusus. 

Problematika Fisioterapi 

Problematika fisioterapi yang muncul  yaitu Adanya nyeri pada pergela  

ngan tangan, kelemahan otot pergelangan tangan, penurunan lingkup gerak sendi 

dari pergelangan tangan, Penurunan kemampuan fungsional. 

Pelaksanaan Terapi 

Pelaksanaan terapi dilakukan sebanyak 6 kali dengan modalitas yang 

diberikan yaitu Ultrasound dan Teknik Neurodynamic. Tujuan yang ingin dicapai 

dari terapi ini adalah mengurangi nyeri, meningkatkan kekuatan otot, 

meningkatkan lingkup gerak sendi, sehingga mampu meningkatkan kemampuan 

fungsional. 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil 

Nyeri 

Setelah dilakukan 6 kali terapi dan evaluasi dengan menggunakan Verbal 

Descriptive Scale (VDS), perubahan tingkat atau derajat nyeri dimulai dari 

pemeriksaan  hasil skala nyeri diam saat T0 dengan hasil 4 yaitu nyeri tidak begitu 

berat kemudian menjadi T6 dengan hasil 2 yaitu nyeri sangat ringan. Untuk nyeri 

tekan saat T0 dengan hasil 6 yaitu nyeri  berat menjadi T6 dengan hasil 2 yaitu 
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nyeri sangat ringan. Sedangkan untuk nyeri gerak saat T0 dengan hasil 6 yaitu 

nyeri berat menjadi T6 dengan hasil 2 yaitu nyeri sangat ringan. 

 

Grafik 4.1 Hasil Evaluasi Nyeri dengan VDS 

Lingkup Gerak Sendi 

Hasil pemeriksaan yang kedua adalah pemeriksaan LGS dilihat pada 

gerakan flexi-extensi wrist pada T0 dengan hasil S: 60
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. Dan pada gerakan radial 
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Tabel 4.1 Hasil Evaluasi LGS Trunk dengan Pita Ukur 
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Kekuatan Otot 

Hasil pemeriksaan selanjutnya adalah pengukuran kekuatan otot dengan 

Manual Muscle Testing (MMT),  dapat dilihat dari MMT fleksor wrist pada T0 

dengan hasil 4 kemudian mengalami peningkatan pada T6 dengan hasil 5. Dilihat 

dari ekstensor wrist pada T0 dengan hasil 4 dan mengalami peningkatan pada T6 

dengan hasil 5. Dilihat dari radial deviasi pada T0 sampai T6 dengan hasil 5. Dan 

kemudian dilihat dari ulnar deviasi pada T0 sampai dengan T6 didapatkan hasil 5.

 

Grafik 4.2 Hasil Evaluasi kekuatan otot dengan MMT pada Trunk 

Kemampuan fungsional 

Hasil yang terakhir adalah penilaian kemampuan fungsional yang di 

evaluasi dengan indeks katz dengan hasil Pada T0 pasien hanya dapat mandiri 

pada 5 penilaian sedangkan T6 pasien sudah dapat mandiri pada 6 penilaian. Hasil 

tersebut menunjukan meningkatnya kemampuan fungsional pasien. 

 

Pembahasan 

Nyeri 

Berkurangnya derajat nyeri merupakan efek dari pemberian tindakan 

fisioterapi berupa ultrasonic dan teknik neurodinamik. Ultrasonic sendiri 

merupakan sebuah mesin untuk terapi dengan menggunakan getaran mekanik 

gelombang suara dengan frekuensi lebih dari 20.000 Hz, dan yang digunakan 

dalam fisioterapi adalah 0,5 MHz dengan tujuan untuk menimbulkan efek 

terapeutik melalui proses tertentu (Nasution, 2006). Efek ultrasound yang berguna 

yaitu efek mekanik yang memberikan penekanan seperti micro massage dengan 

meningkatkan permeabilitas jaringan dan meningkatkan metabolisme sehingga 
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perbaikan jaringan dapat maksimal. Selain itu ada efek thermal dengan fungsi 

meningkatkan konduksi saraf dan meningkatkan ambang rangsang yang dapat 

menurunkan nyeri.  Sedangkan teknik neurodinamik yang merupakan teknik 

mobilisasi pada sistem saraf sebagai suatu pendekatan untuk pengobatan nyeri 

fisiologis dengan cara mekanik pada jaringan saraf(shacklock, 2005). 

Lingkup Gerak Sendi 

Dalam kasus ini penurunan lingkup gerak sendi yang terjadi disebabkan 

adanya  nyeri pada pergelangan tangan sehingga menghambat pergerakan dari 

pergelangan tangan. Dengan nyeri yang berkurang ditambah lagi gerakan stretch 

dari teknik neurodinamik dapat meningkatkan lingkup gerak sendi pada  

pergelangan tangan. 

Kekuatan Otot  

Penurunan kekuatan otot merupakan manifetasi dari nyeri karena CTS dan 

adanya penurunan lingkup gerak sendi sehingga penderita akan berusaha untuk 

meminimalisir gerakan pada pergelangan tangannya dalam waktu yang cukup 

lama. Inilah yang menyebabkan kekuatan otot pergelangan tangan dapat menurun. 

Tetapi dengan sudah terselesaikannya nyeri dan adanya peningkatan lingkup 

gerak sendi  maka kekuatan otot secara berangsur-angsur dapat kembali seperti 

semula(Huldani,2013). 

Aktifitas fungsional 

Penurunan aktivitas fungsional disebabkan karena adanya nyeri, 

penurunan lingkup gerak sendi, dan penurunan kekuatan otot. Oleh sebab itu 

dengan berhasilnya penurunan derajat nyeri, peningkatan lingkup gerak sendi, dan 

peningkatan kekuatan otot maka aktivitas fungsional pun dapat meningkat. 

 

   

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Pasien dengan diagnosa ischialgia sinistra akibat HNP, setelah mendapat 

terapi dengan modalitas Ultrasound dan Teknik Neurodynamic sebanyak 6 kali 

terapi, dapat disimpulkan hasil sebagai berikut: 
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1. adanya penurunan derajat nyeri yang dirasakan pasien  

2. adanya peningkatan kekuatan otot 

3. adanya peningkatan lingkup gerak sendi   

4. adanya peningkatan aktifitas fungsional  

Saran 

Pada penderita Carpal Tunnel syndrome sering dihadapkan pada 

pemenuhan kebutuhan sehari-hari, sehingga perlu pertolongan untuk meghadapi 

masalah ini. Untuk itu diperlukan kerja sama yang baik antara pasien dan terapis 

sehingga diperoleh hasil yang maksimal. 

Pemberian terapi dengan menggunakan Ultrasound dan Teknik 

Neurodynamic dapat membantu dalam penanggulangan masalah yang disebabkan 

oleh CTS. 

Untuk menghindari dampak lebih lanjut dari kondisi CTS, pasien perlu 

diberikan saran-saran seperti berikut: (1) mengistirahatkan sementara tangan 

yang mngelami gangguan , (2) melatih gerakan dorsi flexi dan palmar flexi di 

dalam air hangat setiap pagi hari. 
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