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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Setiap orang membutuhkan kesehatan untuk melakukan aktivitas sehari-

harinya. Sehat menurut World Health Organization (WHO) adalah suatu 

kesejahteraan baik fisik, mental, sosial dari ketiadaan penyakit ataupun 

kelemahan. Sedangkan definisi sehat menurut DEPKES RI yang terdapat dalam 

UU No. 23 tahun 1992 tentang kesehatan, menyatakan bahwa kesehatan 

merupakan keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan 

hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Adapun sebuah Hadits, “Dari Jabir 

bin ‘Abdullah radhiallahu ‘anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam 

bersabda: Setiap penyakit pasti memiliki obat. Bila sebuah obat sesuai dengan 

penyakitnya maka dia akan sembuh dengan seizin Allah Subhanahu Wa Ta’ala” 

(HR. Muslim).  

Semakin berkembangnya zaman, maka hak pria dan wanita semakin setara 

dalam hal mencari pekerjaan. Wanita sekarang bisa bekerja sesuai dengan 

kompetensinya masing-masing. Pada orang-orang yang bekerja di kantor, 

otomatis lebih dominan bekerja menggunakan pergelangan tangan. Penggunaan 

pergelangan tangan yang berlebihan dan terus-menerus dapat menimbulkan rasa 



2 
 

 
 

pegal, nyeri dan kesemutan dari pergelangan tangan sampai jari-jari atau yang 

disebut dengan Carpal Tunnel Syndrome (Aroori & Spence, 2008). 

Carpal Tunnel Syndrome (CTS) merupakan penyempitan terowongan 

pada pergelangan tangan yang menyebabkan adanya kesemutan pada jari-jari 

tangan. Penyebabnya kebanyakan masih belum dapat diketahui. Beberapa kasus 

dapat disebabkan karena adanya overuse pada tangan dan jari-jari, trauma pada 

pergelangan tangan, obesitas, kehamilan, dan diabetes (Middleton & Anakwe, 

2014). Pasien sering mengeluhkan gejala timbul pada malam hari sehingga 

mengganggu waktu tidur. Beberapa juga mengeluhkan gejala semakin parah 

pada pergelangan tangannya setelah mengangkat beban yang berat (Marie et al., 

2008). 

Dalam populasi umum, prevalensi Carpal Tunnel Syndrome diperkirakan 

5% pada wanita dan 0,6 % pada pria, karena Carpal Tunnel Syndrome 

merupakan sindroma neuropati yang paling sering ditemui. Prevalensi pada 

kasus Carpal Tunnel Syndrome unilateral terdapat 42% kasus (29% kanan, 13% 

kiri) dan 58% kasus Carpal Tunnel Syndrome bilateral (Aroori & Spence, 

2008). Pada kasus Carpal Tunnel Syndrome bilateral lebih sering terjadi pada 

wanita dari pada pria, dan lebih berpotensi pada orang-orang yang memiliki 

indeks massa tubuh lebih dari 29 dan pada usia antara 45-65 tahun (Zambelis et 

al., 2010). Penelitian yang dilakukan oleh Tana dkk melaporkan bahwa di 

Indonesia, prevalensi Carpal Tunnel Syndrome yang disebabkan oleh faktor 

pekerjaan masih belum dapat diketahui secara pasti. Pada tahun 2001 di Jakarta, 
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terdapat 238 pasien yang menderita Carpal Tunnel Syndrome dan sempat 

menurun pada tahun 2002 yaitu menjadi 149 pasien (Bahrudin, 2011).  

Permasalahan yang sering timbul pada penderita CTS yaitu nyeri pada 

pergelangan tangan yang terkadang menjalar sampai jari-jari sesuai dengan 

persarafan nervus medianus. Pada beberapa kondisi dapat ditemukan adanya 

keterbatasan gerak pada wrist, kelemahan otot penggerak pada wrist dan 

pengecilan pada otot thenar. Pasien mengaitkan gejala yang timbul disebabkan 

karena pekerjaan mereka, terutama pekerjaan yang melibatkan tangan dan 

pergelangan tangan secara manual dan berulang (Middleton & Anakwe, 2014). 

Peran fisioterapi sangat dibutuhkan untuk pemulihan kondisi pasien. 

Fisioterapi menurut World Confederation for Physical Therapy (WCPT) adalah 

tenaga kesehatan professional dari berbagai kalangan yang bertujuan untuk 

memelihara, mengembalikan fungsi, dan mengurangi ketergantungan individu 

apabila mendapatkan kekurangan atau gangguan kemampuan yang disebabkan 

karena kerusakan fisik, psikis, dan lain sebagainya.  

Penatalaksanaan fisioterapi di Indonesia terdapat beberapa modalitas yang 

bisa digunakan untuk mengurangi keluhan yang dirasakan oleh penderita, antara 

lain Micro Wave Diathermy (MWD), Ultrasound (US), Laser Theraphy, 

Transcutaneous Electrical Nerves Stimulation (TENS) dan Mobilisasi Saraf. 

Penulis melakukan penatalaksanaan fisioterapi dengan menggunakan US, TENS 

dan Mobilisasi saraf. US merupakan salah satu modalitas fisioterapi yang 

biasanya digunakan pada keluhan musculoskeletal seperti nyeri, muscle spasme, 
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kontraktur dan tissue injury (Morishita et al., 2014). Transcutaneous Electrical 

Nerves Stimulation (TENS) merupakan pengobatan nonpharmacologic dan 

noninvasive yang menggunakan arus listrik melalui elektroda yang diletakkan di 

kulit untuk mengurangi rasa nyeri (DeSantana et al., 2008). Mobilisasi saraf 

merupakan salah satu modalitas terapi yang digunakan untuk mengembalikan 

keseimbangan pada sistem saraf dengan mobilisasi sistem saraf itu sendiri 

ataupun yang disekitarnya (Basson et al., 2017). 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas, maka didapatkan rumusan masalah sebagai 

berikut, yaitu: bagaimana efek dari pemberian US, TENS dan mobilisasi saraf 

untuk penurunan nyeri, peningkatan kekuatan otot dan peningkatan lingkup 

gerak sendi pada penderita Carpal Tunnel Syndrome? 

 

C. Tujuan 

Tujuan dari penulis adalah untuk mengetahui manfaat terapi dengan 

modalitas US, TENS, dan mobilisasi saraf pada penderita Carpal Tunnel 

Syndrome dalam: 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui kondisi dan permasalahan yang terdapat pada 

penderita Carpal Tunnel Syndrome yang ditandai dengan nyeri pada 
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pergelangan tangan sampai jari-jari serta penatalaksanaan fisioterapi pada 

kondisi Carpal Tunnel Syndrome. 

2. Tujuan Khusus 

Untuk mengetahui apakah US, TENS dan mobilisasi saraf dapat 

mengurangi rasa nyeri, meningkatkan kekuatan otot dan meningkatkan 

lingkup gerak sendi pada kasus Carpal Tunnel Syndrome. 

 

D. Manfaat 

Manfaat dari penulisan ini adalah: 

1. Bagi Penulis 

Dapat menambah pengetahuan dan pengalaman sehingga dapat 

termotivasi untuk lebih mengetahui penatalaksanaan fisioterapi pada 

penderita Carpal Tunnel Syndrome. 

2. Bagi Institusi 

Dapat memberikan informasi obyektif mengenai Carpal Tunnel 

Syndrome kepada tenaga medis baik yang bekerja di rumah sakit, puskesmas 

maupun yang berada di klinik. 

3. Bagi Pendidikan 

Dapat memberikan gambaran kondisi penderita Carpal Tunnel 

Syndrome yang sesungguhnya dan dapat mengembangkan serta 

meningkatkan ilmu pengetahuan.  

 


