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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Kesehatan merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan, 

karena apabila masyarakat sehat maka semua kegiatan dapat dilakukan 

dengan lancar. Berdasarkan suseanas 2014 jumlah rumah tangga lansia 

sebanyak 16,08 juta rumah tangga atau 24,50% dari seluruh rumah tangga di 

Indonesia. Jumlah lansia di Indonesia mencapai 20,24 jiwa serta dengan 

8,03% dari jumlah penduduk Indonesia tahun 2014. Lansia yang masih aktif 

melakukan kegiatan rumah tangga seperti memasak, membersikan rumah 

mencuci pakaian bahkan masih ada yang aktif melakukan pekerjaan seperti 

berdagang dan lain-lain. Berbagai macam aktifitas yang di lakukan oleh 

lansia dengan menggunakan tangan yang di lakukan secara berulang ulang 

dan dalam jangka waktu yang lama sering di hubungkan dengan terjadi nya 

CTS (carpal tunnel syndrome) 

CTS adalah salah satu gangguan pada tangan karena terjadi penyempitan 

pada terowongan karpal, baik akibat edema fasia pada terowongan tersebut 

maupun akibat kelainan pada tulang-tulang kecil tangan sehingga terjadi 

penekanan terhadap nervus medianus di pergelangan tangan CTS merupakan 

salah satu neuropati kompresi ekstremitas atas yang paling sering dijumpai 

dan sangat mengganggu aktivitas dari pergerakan tangan. Diperkirakan 

sekitar satu juta penduduk di Amerika Serikat setiap tahunnya menderita 
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CTS. Insiden dan prevalensinya bervariasi sekitar 0.125-1% dan 5-16%. 

Kondisi ini lebih sering dijumpai pada perempuan dibandingkan laki-laki. 

Usia rata-rata saat diagnosis dilaporkan 50 tahun pada laki-laki dan 51 tahun 

pada wanita. Suatu studi di Inggris melaporkan insisden sebesar 139.4 kasus 

per 100.000 penduduk wanita dan 67.2 kasus per 100.000 penduduk laki-laki, 

dengan perbandingan perempuan dan laki-laki sebesar 2.07 (Aroori et al., 

2008). Carpal tunnel syndrome merupakan salah satu dari beberapa kelainan 

yang terjadi pada tangan (Alexander, 2014). 

Menurut Hafez et al. (2014) terapi latihan yang efektif pada kondisi 

CTS antara lain mobilisasi saraf dan deep transverse masasage, sedangkan 

menurut Kocjan (2016) Mid carpal mobilisasi efektif untuk meningkatkan 

range of motion dan mengurangi nyeri pada pasien CTS. Deep transverse 

friction merupakan sebuah teknik yang dipopulerkan Dr. James Cyriax untuk 

kondisi nyeri dan inflamasi muskuloskeletal (Brosseau et al., 2009). Deep 

transvers friction menggunakan aplikasi gesekan dan tekanan pada 

kedalaman lesi tertentu yang dianggap menjadi penyebab rasa nyeri atau 

penurunan fungsi yang digunakan untuk mengurangi perlengketan fibrosa 

yang abnormal (Cyriax dalam Doley et al., 2013). Sedangkan mobilisasi saraf 

adalah sebuah teknik mobilisasi dari sistem saraf sebagai suatu pendekatan 

untuk pengobatan nyeri fisiologis dengan cara mekanik dari jaringan saraf 

(Shacklock, 2005) teknik ini menggunakan metode untuk mengurangi nyeri 

dengan cara pemberian tekanan pada jaringan saraf yang diharapkan dapat 

melepaskan jaringan saraf dari jepitan atau entraptmen (Setiawan, 2009). 
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Hasil survei di posyandu lansia di desa singopuran di dapatkan bahwa 

20 lansia mengalami CTS, di mana 5 orang bekerja sebagai buruh cuci dan 

setrika di loundry dan 10 orang ibu rumah tangga serta 2 orang berjualan 

jenang lemu dan 3 orang petani. Kegitan lansia yang menggunakan tangan 

dan di lakukan secara berulang ulang setiap harinya merupakan salah satu 

factor pencetus terjadi nya CTS, hal ini membuat peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian mengenai “Pengaruh mobilisasi saraf dengan penam 

bahan deep transverse friction massage untuk mengurangi nyeri pada pasien 

carpal tunnel syndrome di posyandu lansia Desa Singopuran “ 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diketahui rumusan masalah 

dari penelitian ini yaitu:  

1. Apakah ada pengaruh pemberian mobilisasi saraf untuk mengurangi nyeri 

pada pasien CTS?  

2. Apakah ada pengaruh pemberian penambahan terapi deep transverse 

friction massage untuk pengurangan nyeri pada pasien CTS?  

3. Apakah ada beda pengaruh pemberian terapi mobilisasi saraf dengan 

penambahan deep transverse friction massage untuk pengurangan nyeri 

pada pasien CTS? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini antara 

lain: 

1. Untuk mengetahui pengaruh pemberian terapi mobilisasi saraf untuk 

mengurangi nyeri pada pasien CTS  

2. Untuk mengetahui pengaruh pemberian penambahan deep transverse 

friction massage untuk mengurangi nyeri pada pasien CTS  

3. Untuk mengetahui perbedaan pengaruh terapi mobilisasi saraf dengan 

penambahan deep transverse friction massage untuk mengurangi nyeri 

pada pasien CTS 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dengan penelitian, diharapkan berbagai manfaat dapat diambil yaitu:  

1. Manfaat teoritis  

Penelitian ini diharapkan sebagai pedoman dalam pemberian terapi 

yang tepat untuk mengatasi keluhan nyeri pada pasien CTS.  

2. Manfaat praktis  

Hasil penelitian ini dapat melengkapi penelitian sebelumnya, 

khususnya pada kasus CTS dan sebagai acuan untuk penelitian berikut 

nya.  


