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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Tangan adalah anggota tubuh manusia yang sangat penting, terutama 

untuk bekerja. Apabila tangan berlebihan digunakan akan terjadi kelainan 

seperti Carpal Tunnel Syndrome (CTS) dan menyebabkan terganggunya 

aktivitas manusia untuk bekerja, dalam hadist yang diriwayatkan Imam 

Muslim: “Sesungguhnya tubuhmu punya hak atas dirimu” dari hadist 

tersebut maka kita dapat menyimpulkan bahwa tubuh kita perlu istirahat 

yang cukup.  

Carpal Tunnel Syndrome (CTS) adalah sindrom penekanan yang 

didefenikan terjadi akibat kompresi atau traksi dari saraf median didalam 

terowongan karpal pada pergelangan tangan (Michel,dkk 2014).Kelainan ini 

dikalangan penduduk, ditemukan pada wanita yang berumur 40-60 tahun, 

pada umumnya keadaan awal bersifat unilateral kemudian berkembang 

menjadi bersifat bilateral sebesar 20-30% dan biasanya berlangsung 6-12 

bulan untuk yang bersifat bilateral. Gejalanya ditemukan rasa tebal, perih, 

dan tertusuk pada jari terutama ibu jari, jari telunjuk, dan jari tengah 

(Noor,2016). Dari analisis yang dilakukan pada tahun 2002 sampai 2008, 

idiopatik  Carpal Tunnel Syndrome (CTS) itu menunjukan bahwa jenis 

kelamin, usia, genetik dan faktor predisposisi untuk ukuran terowongan 

karpal, adapun faktor lainnya yaitu obesitas dan merokok, itu adalah faktor 

penyebab CTS (Michel,dkk 2014). 
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Orang yang sering menggunakan komputer, pekerja dan orang 

pengepakan bidang kontruksi, dan orang yang berulang kali menggunakan 

alat yang dirancang kurang baik kemungkinan terbesar menderita kelainan 

ini. Setiap penggunaan tangan yang agresif menggenggam, memuntir atau 

fleksi yang terus menerus akan memicu keadaan ini (Ginting, 2014). 

Biasanya penatalaksanaan fisioterapi pada kasus Carpal Tunnel Syndrome 

bagian kanan adalah menggunakan modalitas fisioterapi berupa: 1) IR 

(InfraRed) dengan cara mengarahkan sinar inframerah kearea yang ingin 

diterapi, bermafaat untuk menlancarkan aliran darah dan mengurangi nyeri, 

2) US (UltraSound) bermanfaat untuk mengurangi penebelan dan

menghilangkan fibrosa, dan 3) Terapi Latihan (TendonGlide) bermanfaat 

untuk meningkatkan kekuatan otot dan menambah lingkup gerak sendi.  

B. Rumusan masalah 

Berdasarkan permasalah yang muncul pada kasus Carpal Tunnel 

Syndrome (CTS), maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 

1) Apakah IR (InfraRed), US (UltraSound) dan Terapi Latihan dapat

mengurangi nyeri ? 

2) Apakah IR (InfraRed), UltraSound  dan Terapi Latihan dapat

menigkatkan kekuatan otot ? 

3) Apakah IR (InfraRed), US (UltraSound), dan Terapi Latihan

dengan tendo glide exercise dapat meningkatkan lingkup gerak 

sendi ? 
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C. Tujuan Penulisan 

Dari rumusan masalah di atas, maka diperoleh tujuan sebagai berikut: 

1. Tujuan Umum 

Adapun tujuan umum dari penulisan ini adalah untuk mengetahui 

dan memahami penatalaksanaan fisioterapi pada penderita Carpal 

Tunnel Syndrome (CTS). 

2. Tujuan Khusus 

Tujuan Khusus dari penyusunan rumusan masalah tersebut adalah 

untuk mengetahui manfaat dari intervensi fisioterapi berupa Infra Red, 

Ultra Sound dan terapi latihan Tendo Glide exercise: 

1) Infra Red bermanfaat dapat mengurangi nyeri 

2) Ultra Sound bermanfaat dapat mengurangi nyeri 

3) Tendo Glide bermanfaat dapat meningkatkan kekuatan otot dan 

meningkatkan lingkup gerak sendi 

D. Manfaat Penulisan 

1. Bagi Ilmu Pengetahuan 

Ikut serta dalam menambah wacana ilmu pengetahuan dan 

khasanah penelitian khususnya mengenai tentang peran fisioterapi pada 

kasus Carpal Tunnel Syndrom. 

2. Bagi Instansi dan Institusi Pendidikan 

Dapat memberikan wawasan dan masukan tentang intervesi 

Fisioterapi berupa manfaat pemberian Infra Red, Ultra Sound dan terapi 

latihan Tendo Glide exercisepada kasus Carpal Tunnel Syndrom. 
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3. Bagi Penulis 

Diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan 

dalam memilih intervensi fisioterapi pada kasus Carpal Tunnel 

Syndrom. 

4. Masyarakat 

Dapat manambah wawasan masyarakat tentang intervensi 

Fisioterapi terhadap kasus Carpal Tunnel Syndrom. 

 

 

 


