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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Carpal Tunnel Syndrome merupakan sumber penyebab tersering 

dari mati rasa dan sakit pada tangan.Hal ini lebih sering terjadi pada 

wanita daripada pria (Mujianto, 2013). 

Carpal Tunnel Syndrome merupakan penyakit neuropati perifer 

yang paling sering terjadi, yang menyerang 1% dari populasi dunia. 

penyakit ini biasa terjadi pada usia dewasa, yang mana dalam 

penelitiannya dari 1215 pasien diatas usia 40 tahun dengan rata-rata 

usia 54 tahun, diketahui 83% diantaranya menderita Carpal Tunnel 

Syndrome. Berdasarkan jenis kelamin, wanita memiliki resiko dua kali 

lebih besar dari pria. Di Indonesia, penelitian pada pekerjaan dengan 

risiko tinggi di pergelangan tangan dan tangan mendapatkan 

prevalensi Sindrom terowongan karpal antara 5,6% - 14,8%  (Tana, 

2003). 

Tindakan Fisioterapi di berikan untuk mengembalikan 

fungsional gerak pada tangan dan perbaikan vaskularisasi  

pergelangan tangan, dapat diberikan menggunakan tenaga listrik 

rendah sebagai stimulasi otot yang berfungsi untuk relaksasi otot, 

terapi es untuk menghilangkan nyeri akut dan kompres hangat untuk 

relaksasi otot dan tendon (Mahadewa, 2013). 
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Ultrasound terapeutik memiliki efek anti peradangan yang dapat 

mengurangi nyeri dan kekakuan sendi, pada Carpal Tunnel Syndrome 

dapat digunakan untuk memperbaiki impingement (jepitan) akar 

syaraf dan beberapa jenis neuritis (peradangan saraf) dan juga 

bermanfaat untuk penyembuhan paska cidera seperti pada Carpal 

tunnel syndrome dengan gejala nyeri atau kebas yang disebabkan 

adanya tekanan pada saraf di pergelangan tangan(Arovah, 2010). 

Pemberian Mobilisasi saraf n.medianus pada carpal tunnel 

syndrome memiliki tujuan umum yakni memulihkan gerakan secara 

penuh tanpa ada keluhan nyeri (pain free movement) dalam kontrol 

postural yang normal serta mobilisasi sendi dan jaringan lunak 

(Setiawan, 2008). 

Pada kebanyakan rumah sakit hanya memberlakukan terapi alat 

tanpa adanya tambahan tindakan lain sebagai tindakan Fisioterapi 

yang diberikan kepada pasien Carpal Tunnel Syndrome sehingga 

pasien mengeluhkan lamanya kesembuhan yang pasien harapkan, 

penambahan mobilisasi saraf medianus diharapkan dapat mengurangi 

nyeri lebih cepat pada pasien Carpal Tunnel Syndrome disamping 

pemakaian ultrasound therapy. 

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas peneliti 

mengambil judul “pengaruh penambahan mobilisasi saraf 

medianussetelah diberikan Ultrasound therapy pada Penurunan nilai 

nyeri pada Carpal Tunnel Syndrome”. 
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B. Rumusan Masalah 

1.   Apakah ada pengaruh Ultrasound therapy terhadap penurunan nyeri 

Carpal Tunnel Syndrome ?   

2.   Apakah ada pengaruh penambahan mobilisasi saraf medianus 

setelah diberikan Ultrasound therapy pada penurunan nilai nyeri 

pada Carpal Tunnel Syndrome ? 

3. Apakah ada perbedaan pengaruh Ultrasound therapy dan 

penambahan mobilisasi saraf medianus setelah Ultrasound therapy 

pada penurunan nilai nyeri pada Carpal Tunnel Syndrome ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui pengaruh penambahan mobilisasi saraf 

medianus setelah Ultrasound therapy pada penurunan nilai nyeri 

pada Carpal Tunnel Syndrome 

2. Tujuan Khusus  

a. Mengetahui adakah pengaruh Ultrasound therapy pada 

penurunan nilai nyeri Carpal Tunnel Syndrome. 

b. Mengetahui adakah pengaruh penambahan mobilisasi saraf 

medianus setelah diberikan Ultrasound therapy pada 

penurunan nilai nyeri  Carpal Tunnel Syndrome. 

c.  Mengetahui adakah perbedaan pengaruh Ultrasound therapy 

dan penambahan mobilisasi saraf medianus setelah Ultrasound 

therapy pada penurunan nilai nyeri Carpal Tunnel Syndrome. 



4 
 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dari penelitian ini sebagai informasi ilmiah 

serta menambah pengetahuan tentang pengaruh penambahan 

mobilisasi saraf medianus setelah Ultrasound therapy pada 

penurunan  nilai nyeri Carpal Tunnel Syndrome. 

2. Manfaat praktis  

Manfaat praktis dari dari penelitian ini adalah peneliti 

membuat suatu perlakuan yang menggunakan penambahan 

mobilisasi saraf medianus setelah Ultrasound therapy pada nilai 

nyeri Carpal Tunnel Syndrome, yang mana hal ini dapat menambah 

informasi dalam perkembangan ilmu fisioterapi, dapat dijadikan 

referensi bagi ilmuwan lain untuk melakukan penelitian lanjutan, 

yang dapat menambah wawasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 

 

 


