
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pergelangan tangan dan jari-jari tangan merupakan kesatuan yang 

terbentuk oleh otot, tendon, persendian, dan persarafan. Berdasarkan 

penyusunan tersebut, pergelangan tangan dan jari-jari tangan memiiliki fungsi 

yang kompleks dibandingkan bagian tubuh yang lain. Fungsi yang dimiliki 

antara lain sebagai organ komunikator atau bahasa isyarat, sensoris yang kuat 

dan peka  serta memiliki lingkup gerak yang luas (Brorsson, 2012). Sehingga 

permasalahan pada pergelangan tangan dan jari-jari mudah terjadi. 

Permasalahan yang sering terjadi antara lain De Quairvein Syndrome (DQS), 

trigger finger, fraktur interphalange, dan Carpal Tunnel Syndrome (CTS). 

CTS adalah salah satu cedera saraf tepi yang sering terjadi di 

masyarakat. Carpal Tunnel Syndrome (CTS) adalah penekanan saraf 

medianus pada pergelangan tangan yang menimbulkan rasa nyeri, 

paresthesia, numbness, dan kelemahan sepanjang perjalan saraf medianus 

(Chung dkk., 2010). Gangguan sensorik dan motorik terjadi pada bagian 

palm, phalange I, II, III dan lateral phalange IV. Terperangkapnya saraf 

medianus pada area carpal tunnel terjadi karena tekanan dari luar, pekerjaan 

yang berulang-ulang, desakan, dan fibrasi pada area pergelangan tangan. 

Penyebab CTS yang paling sering adalah pekerjaan berulang-ulang pada 

pergelangan tangan.  
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Pekerjaan tersebut bisa berupa koki, tukang kayu, pekerja kantor yang 

menggunakan komputer dan operator komputer. Presentasenya mencapai 

90% dari berbagai neuropati lainnya. Setiap tahunnya kejadian CTS 

dimasyarakat 267 dari 100.000 populasi dengan prevelensi 9,2% pada 

perempuan dan 6% pada laki-laki. Di Inggris, angka kejadinnya mencapai 

6%-17% yang lebih tinggi dari pada Amerika yaitu 5% (Ibrahim dkk., 2012).  

Fisioterapi sebagai tenaga kesehatan yang memelihara, 

mengembangkan, dan mengembalikan fungsional gerak manusia memiliki 

peran penting terhadap kasus tersebut. Sesuai dengan pengertian fisioterapi 

menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 

201, fisioterapi adalah bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada 

individu dan/atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara, dan 

memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan dengan 

menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan (fisik, 

elektroterapeutis, dan mekanis) pelatihan fungsi, komunikasi (DepKes RI, 

2013). Sebagai salah satu pelayanan kesehatan, upaya fisioterapi untuk 

meningkatkan kesehatan meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan 

rehabilitatif. 

Penanganan fisioterapi dalam pelayanan kesehatan pada kasus CTS 

dapat dilakukan secara manual, peningkatan gerak dan menggunakan 

peralatan. Secara manual dapat dilakukan massage dan untuk peningkatan 

gerak dilakukan terapi latihan sepeti stretching. Sedangkan yang 

menggunakan  peralatan (fisik, electroterapeutis, mekanis)  meliputi, (a) fisik 
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yaitu splint hand dan paraffin bath, (b) electroterapeutis terdiri dari 

Transcutaneus Electrical Nerve Stimulation (TENS), US, Infrared (IR),  

Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation (LASER),             

(c) mekanis bisa berupa traksi dan mobolisasi. 

Berbagai modalitas fisioterapi yang tersedia dan pengaruh yang 

dihasilkan selama terapi. Menurut beberapa peneliti, terapi US memiliki 

banyak manfaat untuk mengatasi keluhan CTS. US memiliki heating effect 

yang penetrasinya sampai ke jarinagn dan saraf sehingga dapat meningkatkan 

aliran darah lokal. Efek anti-inflamatory yang dihasilkan dapat mendukung 

terjadinya recovery pada saraf yang tertekan (Bilgici dkk., 2010). Selain US, 

paraffin yang memiliki efek superficial heating dapat meningkatkan sirkulasi 

lokal dan meningkatkan lingkup gerak sendi (Chang dkk., 2014). Modalitas 

lain berupa stretching exercise dan resisted exercise yang merupakan bagian 

dari terapi latihan. 

Oleh karena itu, untuk mengatasi berbagai keluhan dari CTS, maka 

dipelukan tindakan penanganan yang tepat. Banyak modalitas yang menjadi 

pilihan dalam penanganannya. Semua memiliki manfaat yang berbeda sesuai 

dengan kondisi penderita dan tujuan yang ingin dicapai oleh terapis. Akhirnya 

penulis mengambil judul karya tulis ilmiah “Penatalaksanaan Fisioterapi pada 

Carpal Tunnel Syndrome (CTS) Dextra di RS PKU Muhammadiyah 

Yogyakarta”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang ditimbulkan dari CTS, maka penulis 

merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah US, paraffin, dan stretching exercise berpengaruh terhadap 

penurunan nyeri pada CTS dextra? 

2. Apakah US, paraffin, dan stretching exercise berpengaruh terhadap 

peningkatan lingkup gerak sendi (LGS) pada CTS dextra? 

3. Apakah US, paraffin, stretching exercise dan resisted exercise 

berpengaruh terhadap peningkatan kekuatan otot pada CTS dextra? 

4. Apakah US, paraffin, dan stretching exercise berpengaruh terhadap 

peningkatan kemampuan aktivitas fungsional sehari-hari pada CTS 

dextra? 

 

C. Tujuan 

1. Tujuan umum 

Tujuan umum yang ingin dicapai penulis adalah mengetahui 

penatalaksaanan fisioterapi dan pengaruh modalitas terhadap 

berkurangnya keluhan CTS dextra. 

2. Tujuan khusus 

a. Untuk mengetahui pengaruh US, paraffin, dan stretching exercise 

terhadap penurunan nyeri pada CTS dextra. 

b. Untuk mengetahui pengaruh US, paraffin, dan stretching exercise 

terhadap peningkatan LGS  pada CTS dextra. 
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c. Untuk mengetahui pengaruh US, paraffin, stretching exercise dan 

resisted exercise terhadap peningkatan kekuatan otot pada CTS 

dextra. 

d. Untuk mengetahui pengaruh US, paraffin, dan stretching exercise 

terhadap peningkatan kemampuan aktivitas fungsional sehari-hari 

pada CTS dextra. 

 

D. Manfaat 

1. Bagi profesi 

Sebagai referansi dalam memilih modalitas yang tepat dan efektif dalam 

penanganan CTS. Selain itu, sebagai dasar pengetahuan dan 

penatalaksanaan fisioterapi dalam mengatasi keluhan pasien CTS. 

2. Bagi penulis 

Membuka wawasan dan menambah pengalaman tentang kasus CTS dan 

penatalaksanaan fisioterapi yang sesuai. 

3. Bagi masyarakat umum 

Menginformasikan dan menyebarluaskan kepada masyarakat tentang 

CTS dan tindakan tepat mengurangi keluhan CTS. 


