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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang 

Pembangunan kesehatan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua 

komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Pembangunan 

kesehatan merupakan bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk 

mewujudkan bangsa yang maju dan mandiri serta sejahtera lahir dan batin 

(Depkes RI, 2009). 

Pembangunan kesehatan dapat terlaksana sesuai dengan cita-cita bangsa 

jika diselenggarakan oleh manusia sehat dan cerdas. Tercapainya kemampuan 

untuk hidup sehat bagi setiap penduduk akan mewujudkan kesehatan yang 

optimal sehingga dapat menciptakan ketahanan nasional. Pembangunan kesehatan 

dapat dimulai dari tenaga kesehatan dan pembangunan ini harus 

memperhitungkan sumber daya yang ada. Kita menyadari bahwa jumlah 

penduduk Indonesia sangat besar sedangkan sumber daya tenaga kesehatan 

terbatas, salah satunya adalah Fisioterapi. 

Fisioterapi sebagai salah satu unit bidang pelayanan di rumah sakit yang 

memiliki fungsi serta peranan penting terhadap perkembangan rehabilitasi pasien. 

Menurut Ikatan Fisioterapi Indonesia (IFI) fisioterapi adalah bentuk 

pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu atau kelompok untuk 

mengembangkan, memelihara, dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang 

daur kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan 
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gerak, peralatan (fisik, elektroterapeutis, dan mekanis), pelatihan fungsi, dan 

komunikasi 

Carpal Tunnel Syndrome adalah suatu kondisi yang terjadi ketika saraf 

median ditekan atau diperas di pergelangan tangan (Anderson, 2007). Ini adalah 

kondisi umum yang mempengaruhi antara 1 sampai 2 persen dari populasi 

(Anderson, 2007). Carpal Tunnel Syndrome paling sering terjadi pada orang 

antara 30 sampai 60 tahun (Dickerson, 2008). Wanita yang terkena hingga 5 kali 

lebih sering dibandingkan pria (Hodge, 2004). Sifat pekerjaan dan risiko Carpal 

Tunnel Syndrome Sebuah tinjauan literatur sistematis selesai untuk 38 artikel 

untuk memeriksa bukti hubungan Carpal Tunnel Syndrome dengan pekerjaan 

(Palmer et al., 2007).  

Para peneliti menemukan bukti bahwa pekerjaan rutin dan penggunaan 

jangka panjang dari alat getaran genggam meningkatkan risiko Carpal Tunnel 

Syndrome lebih besar. Mereka juga menyimpulkan bahwa risiko lebih tinggi 

berhubungan dengan fleksi dan berkepanjangan dan sangat berulang-ulang 

ekstensi pergelangan tangan, terutama ketika digabungkan dengan pegangan yang 

kuat (Palmer et al., 2007).  

Demikian pula, Fung et al., (2007) mengidentifikasi bahwa sering fleksi 

dan ekstensi yang berkelanjutan menggunakan pergelangan tangan yang sangat 

kuat meningkatkan risiko mengembangkan Carpal Tunnel Syndrome. Dari temuan 

dua peneliti ini kita bisa menyimpulkan bahwa pekerjaan yang membutuhkan 

berulang atau penggunaan kuat pergelangan tangan meningkatkan risiko 

mengembangkan Carpal Tunnel Syndrome.  
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Sejumlah sumber telah mendokumentasikan bahwa Carpal Tunnel 

Syndrome adalah cedera umum di jalur perakitan kerja (manufaktur, menjahit, 

finishing, tukang bersih-bersih) (Anderson, 2007; Hodge, 2004). Hal ini tidak 

mengherankan karena jenis pekerjaan biasanya memerlukan berulang-ulang fleksi 

atau ekstensi pergelangan tangan, pengerahan tenaga kuat, dan penggunaan alat-

alat bergetar, yang dikenal risiko faktor Carpal Tunnel Syndrome. Demikian pula, 

persentase kasus Carpal Tunnel Syndrome dikaitkan dengan jenis pekerjaan 

tertentu juga telah ditentukan. Roquelaure et al., (2008) menyimpulkan bahwa 

kasus Carpal Tunnel Syndrome bisa disebabkan bekerja untuk sekitar 75% dari 

pekerja laki, 67% pekerja perempuan. 

Gejala yang sering terjadi pada Carpal Tunnel Syndrome adalah sering 

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

pada daerah yang dipersarafi 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 meburuk (Wiqcek et al., 

2007). 

Ultrasound teraphy atau terapi ultrasound merupakan upaya pengobatan 

dengan menggunakan modalitas dasar berupa energi yang dihasilkan oleh 

gelombang suara melalui tranduser yang dirancang sedemikian rupa sehingga 

dapat menghasilkan energi mekanik, termal, dan meminimalkan resiko terjadinya 
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kerusakan jaringan. Frekuensi yang dihasilkan oleh generator Ultrasonic berkisar 

antara 0,75 MHz-3 MHz (R.Hoogland, 2005). 

Selain menggunakan modalitas yang dioptimalkan untuk mengurangi 

nyeri, usaha untuk mengatasi kaku sendi yang akan berdampak lingkup gerak 

sendi terbatas, kelemahan otot, dan gangguan dalam aktivitas dapat dilakukan 

dengan berbagai teknik terapi latihan baik dengan, free active exercise, dan 

resisited exercise. Terapi latihan pada Carpal Tunnel Syndrom bertujuan untuk 

meningkatkan kekuatan otot sekitar wrist dan meningkatkan LGS Kekuatan otot 

secara langsung. 

Modalitas fisioterapi yang digunakan dalam kasus ini  meliputi ultrasound, 

dan terapi lathan. Dengan keadaan tersebut bila tangan mengalami gangguan pada 

pergelangan tangan bisa dibayangkan betapa rumitnya masalah yang akan muncul 

karena sebagian besar pekerjaan manusia menggunakan tangan. Oleh karena itu 

penulis memilih kasus Carpal Tunnel Syndrome. 

B. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah penatalaksanaan Fisioterapi pada kasus Carpal 

Tunnel Syndrome yakni: 

1. Apakah Ultrasound dapat mengurangi nyeri pada kasus CTS sinistra? 

2. Apakah terapi latihan dapat meningkatkan kekuatan otot dan penigkatan 

lingkup gerak sendi tangan pada kasus CTS sinistra? 

C. Tujuan Penulisan 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, sehingga tujuan penulisan adalah 

untuk mengetahui penatalaksanaan fisioterapi dan pengaruh terapi Ultrasound 
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teraphy dan terapi latihan pada kasus Carpal Tunnel Syndrome Sinistra  terhadap 

pengurangan nyeri, peningkatan kekuatan otot, peningkatan lingkup gerak sendi 

tangan, dan peningkatan aktivitas fungsional tangan. 

D. Manfaat penulisan 

Manfaat yang ingin dicapai dalam penulisan karya tulis Ilmiah ini adalah: 

(1) Dapat digunakan sebagai sarana pembelajaran dalam institusi pendidikan 

kesehatan.  

(2) Dapat menambah pengetahuan penulis dan pembaca tentang modalitas 

fisioterapi pada Carpal Tunnel Syndrome Sinistra yang dapat mengurangi 

nyeri pada tangan, meningkatkan kekuatan otot, meningkatkan lingkup gerak 

sendi tangan, dan meningkatkan aktivitas fungsional tangan.  

(3) Dapat menambah kemampuan fisioterapi untuk meningkatkan profesionalisme 

dalam penerapan modalitas fisioterapi sehingga dapat membantu pasien 

dalam mengurangi keluhan terutama nyeri.  

 


