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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunan nasional 

diarahkan untuk mencapai kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup 

sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesadaran yang 

optimal. Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan upaya pengelolaan berbagai 

sumber daya pemerintah maupun masyarakat sehingga dapat disediakan 

pelayanan kesehatan yang berkesinambungan, efektif, efisien, bermutu dan 

terjangkau. Hal ini perlu didukung komitmen dan semangat yang tinggi dengan 

prioritas terhadap upaya kesehatan dengan pendekatan peningkatan kesehatan 

(promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan (kuratif) dan 

pemulihan (rehabilitatif) (KMK, 2008). 

 Fisioterapi mempunyai peran penting dalam memelihara kesehatan 

masyarakat sesuai yang telah tercantum dalam KMK RI nomor 367 tahun 2007: 

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 

secara manual, peningkatan gerak, peralatan (fisik, elektroterapeutis dan 

mekanis), pelatihan fungsi dan komunikasi (KMK, 2008). 

Tangan merupakan salah satu anggota gerak tubuh yang sangat penting 

karena fungsinya yang sangat komplek. Jika dilihat dari segi anatomi pergelangan 
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tangan yang dibentuk oleh bangunan tulang, otot, ligament, saraf dan pembuluh 

darah , sehingga tangan dapat melakukan gerakan halus yang terkoordinir dan 

otomatis. Dengan keadaan tersebut bila tangan mengalami gangguan pada 

pergelangan tangan bisa dibayangkan betapa rumitnya masalah yang akan muncul 

karena sebagian besar pekerjaan dikerjakan dengan tangan, Seperti yang terjadi 

pada kasus Carpal Tunnel Syndrome. 

Carpal Tunnel Syndrome adalah gangguan umum dengan gejala yang 

melibatkan saraf medianus.Nervus medianus rentan terhadap kompresi dan cedera 

di telapak tangan dan pergelangan tangan, dimana dibatasi oleh tulang 

pergelangan tangan (carpal) dan ligamentum carpal transversal.Carpal Tunnel 

Syndrome merupakan kombinasi dari kelainan jari, tangan dan lengan dengann 

gejala yang mencerminkan kompresi sensoris atau motoris (Salawati & Syahrul, 

2014). 

Carpal Tunnel Syndrome merupakan salah satu penyakit yang di 

kategorikan sebagai repetitive stress injuries, cumulative trauma disorder, 

overuse syndrome, atau repetitive motion disorders. Penelitian mendapatkan 

bahwa gangguan yang timbul pada Carpal Tunnel Syndrome disebabkan oleh 

penggunaan tangan berlebihandengan tekanan berulang.Gerakan memutar dari 

pergelangan tangan dan penggunaan alat yang bergetar. Pekerjaan yang sering 

dihubungkan dengan tingginya insidens Carpal Tunnel Syndrome adalah proses 

memasak makanan, pekerjaan pabrik, pemuatan barang dan pekerja 

bangunan(Tamba & Pudjowidyanto, 2008). 
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Carpal Tunnel Syndrome merupakan penyebab terbanyak dari syndrome 

jepitan saraf perifer (62%) yang sering dialami pada wanita dibandingkan pria, 

dimana pada wanita sering terjadi pada usia 40-60 tahun, bersifat bilateral 20-30% 

dan terjadi lebih dari 10% populasi orang dewasa (Zuhri, 2012). 

Keluhan nyeri pada Carpal Tunnel Syndrome akan sangat mengganggu 

aktifitas kegiatan sehari-hari yang melibatkan fungsional tangan, juga akan 

mengganggu ketenangan tidur pada malam hari, selain itu dapat pula 

mengakibatkan kelemahan pada otot thenar yang akan mempengaruhi 

kemampuan fungsional tengan seperti menggenggam, menjepit dan 

sebagainya.Dalam penanganan kuratif di rumah sakit dan di klinik, penderita 

dengan keluhan nyeri pergelangan tangan yang didiagnosis sebagai Carpal Tunnel 

Syndrome ini umumnya direkomendasikan untuk mendapatkan intervensi 

beberapa modalitas seperti Ultra Sound (US), TrancutaneusElectrical Nerve 

Stimulation (TENS), terapi laser dan Splint(Zuhri, 2012). 

Peran fisioterapi dalam era globalisasi sekarang ini sangatlah penting, 

sebagimana yang telah tercantum dalam KMK RI nomor 367 tahun 

2007mengembangkan, memelihara dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh 

sepanjang daur kehidupan. Sebagaimana hadits dari Usamah bin Syarik 

radhiallahu ‘anhu, bahwa beliau berkata: 

 إِنَّ هللاَ لَْم يَْنِزْل َداًء إاِلَّ أَْنَزَل لَهُ ِشفَاًء، َعلَِمهُ َمْن َعلَِمهُ َوَجِهلَهُ َمْن َجِهلَهُ 

“Sesungguhnya Allah SWT tidaklah menurunkan sebuah penyakit 

melainkan menurunkan pula obatnya. Obat itu diketahui oleh orang yang bisa 

mengetahuinya dan tidak diketahui oleh orang yang tidak bisa mengetahuinya.” 
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(HR. Ahmad, Ibnu Majah, dan Al-Hakim, beliau menshahihkannya dan disepakati 

oleh Adz-Dzahabi). 

Modalitas fisioterapi yang dapat diberikanpada kasus Carpal Tunnel 

Syndrome adalah Infra Red (IR), Trancutaneus elctrical Nerve 

Stimulation(TENS),dan mobilisasi saraf. 

Infrared merupakan gelombang elektromagnetik dengan panjang 

gelombang 750nm sampai 400.000 dan frekuensi 7,5 x 10
11

 Hz. Efek terapeutik 

dari sinar Infrared yaitu menghasilkan pemanasan ringan pada jaringan superfisial 

oleh radiasi inframerah yang menyebabkan efek sedatif pada akhir saraf sensorik 

(Singh, 2005). 

TrancutaneusElectrical Nerve Stimulation (TENS). TENS merupakan 

penggunaan arus listrik untuk merangsang saraf dengan tujuan terapeutik. 

Umumnya TENS diterapkan pada frekuensi tinggi (> 50 Hz) dan (<10 Hz) dengan 

intensitas yang menghasilkan kontraksi motorik (Wikipedia, 2012). 

Sedangkan Neurodynamic merupakan Mobilisasi saraf merupakan dengan 

tindakan penguluran pada sistem saraf. Tindakan ini sesungguhnya tidak hanya 

mengulur saraf saja melainkan juga membantu mengembangkan gerakan jaringan 

sepanjang saraf melalui gerak sendi dalam hal ini terutama pergelangan tangan, 

tangan, sendi siku dan shoulder girdle.(Zuhri, 2012). 

Dengan latar belakang diatas penulis tertarik mengambil judul 

Penatalaksanaan Fisioterapi pada kondisi Carpal Tunnel Syndrome Dextra di 

RSUD Sukoharjo. 
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B. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah penatalaksanaan fisioterapi pada kasus Carpal 

Tunnel Syndrome Dextra yakni: 

a. Apakah pemberian terapi Infra Red, TENS dan Neurodynamic dapat 

mengurangi nyeri, meningkatkan lingkup gerak, meningkatkan kekuatan 

otot dan meningkatkan aktivitas fungsional pada pasien CTS dextra? 

 

C. Tujuan Penlitian 

Adapun tujuan penulisan karya tulis ilmiah ini adalah: 

1. Tujuan Umum 

a. Untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program pendidikan 

DIII Fisioterapi. 

b. Untuk mengetahui gambaran tentang Penatalaksanaan fisioterapi pada 

kasusCarpal Tunnel Syndrome Dextra. 

2. Tujuan Khusus  

a. Untuk mengetahui manfaat pemberian terapiInfra Red, TENSdan 

Neurodynamic dapat menurunkan nyeri, meningkatkan lingkup gerak 

sendi, meningkatkan kekuatan otot dan meningkatkan aktivitas 

fungsional pada kasus CTS dextra. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dari penilitian karya tulis ilmiah ini yakni: 

a. Bagi instuisi pendidikan 
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Sebagai referensi tambahan untuk mengetahui penatalaksanaan 

fisioterapi pada kondisi Carpal Tunnel Syndrome. 

b. Bagi instuisi rumah sakit 

Penyebarluasan informasi tentang penanganan Carpal Tunnel 

Syndrome pada sejawat fisioterapi khususnya dan masyarakat pada 

umumnya. 

c.  Bagi masyarakat 

  Mendapatkan terapi yang tepat dan bermanfaat pada kondisi 

Carpal Tunnel Syndrome. 


