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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Manusia dalam kesehariannya selalu melakukan aktivitas. Aktivitas 

manusia tidak hanya dilakukan sekali tetapi dilakukan berulangkali dalam 

kesehariannya. Industri di Indonesia sangat beragam, berbagai macam industri 

hampir semua ada di Indonesia, misalnya industi kerajinan batik , industri tekstil, 

industri logam dan banyak macam lainnya. Kemungkinan besar para pekerja di 

industri tersebut mengalami suatu problem yang ada pada dirinya akibat dari 

kerja yang dilakukan berulangkali secara statis dalam jangka waktu yang lama. 

Misalnya industri batik tulis itu sendiri, cara pembuatan batik tersebut masih bisa 

dikatakan dengan cara yang tradisional.  Dalam proses membatik pekerja pada 

posisi duduk  pada bangku yang tidak dapat menahan kedua paha dan kaki dalam 

keadaan tertekuk. Pada pergelangan tangan terjadi fleksi dan ekstensi secara akut 

dengan gerakan tangan menggunakan alat canting dan bahan berupa malam 

untuk menggambar pada kain yang dipanaskan diatas kompor, dalam 

pengambilan malam pekerja melakukan gerakan menyamping untuk memperoleh 

malam tersebut.  Aktivitas tangan yang dilakukan berulangkali seringkali akan 

menimbulkan suatu cidera. Cidera tersebut yaitu Carpal Tunnel Syndrome.  

Carpal Tunnel Syndrome adalah entrapment neuropaty yang paling 

sering terjadi. Sindroma ini terjadi akibat adanya tekanan nervus medianus pada 

saat melalui terowongan carpal di pergelangan tangan tepatnya di bawah flexor 
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retinakulum. Sindrom ini juga bisa diakibatkan karena penekanan arteri dan vena 

sehingga suplay darah ke nervus medianus berkurang (Helmi, 2012). 

Perajin batik adalah pekerja sektor informal yang menggambarkan atau 

mendesain, membatik, mencelup dan mengeringkan berbagai jenis kain sebagai 

bahan baku untuk diproses menjadi kain batik dengan cara kerja yang bersifat 

tradisional. Dari proses membatik diketahui faktor pekerjaan yang merupakan 

faktor risiko terjadinya Carpal Tunnel Syndrome pada proses membatik yaitu 

gerakan tangan berulang, gerakan tangan dengan kekuatan, adanya tekanan pada 

tangan atau pergelangan, posisi tangan statis, posisi tangan dan tubuh bagian atas 

tidak ergonomik, posisi flexi dan extensi secara akut sehingga menyebabkan 

cidera Carpal Tunnel Syndrome terjadi akibat penekanan nervus medianus di 

pergelangan tangan karena penyempitan pada terowongan carpal akibat kelainan 

pada tulang-tulang kecil tangan Carpal Tunnel Syndrome ini dapat diketahui  

berupa anamnesis yang baik dan melakukan beberapa tes, yaitu tes tinnel dan tes 

phalen, jika positif akan menunjukkan tanda kesemutan, tangan terasa baal atau 

mengalami penebalan dan nyeri (Cris, 2012).  Proporsi  Carpal Tunnel Syndrome 

lebih banyak ditemukan pada pekerja yang mempunyai masa kerja >4 tahun, 

dibandingkan dengan pekerja dengan masa kerja 1-4 tahun yang mengalami 

kejadian positif. Pekerja yang memiliki masa kerjanya >4 tahun mempunyai 

risiko mengalami kejadian Carpal Tunnel Syndrome 18.096 kali lebih besar 

dibandingkan dengan pekerja yang masa kerjanya 1-4 tahun. Hal ini terjadi 

karena semakin lama masa kerja, akan terjadi gerakan berulang pada finger  (jari 

tangan) secara terus menerus dalam jangka waktu yang lama sehingga dapat 

menyebabkan stress pada jaringan disekitar terowongan karpal (Foley, 2007). 
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Beberapa penyebabnya telah diketahui seperti trauma, infeksi, gangguan 

endokrin dan lain-lain. Penggunaan tangan atau pergelangan tangan yang 

berlebihan dan repetitif diduga berhubungan dengan terjadinya sindroma ini. 

Gejala yang ditimbulkan umumnya dimulai dengan gejala sensorik yaitu nyeri, 

rasa tebal (numbness), baal (parestesia), dan kesemutan (tingling) pada daerah 

yang di innervasi oleh N. medianus. Orang yang beresiko mengalami sindroma 

terowongan carpal ini biasanya ibu rumah tangga, mereka yang menggunakan 

jasa computer, pemetik teh, dan pekerja pabrik (Rambe, 2004).   

Segi anatomis pergelangan tangan dibentuk oleh bangunan tulang, otot, 

ligamen, saraf dan pembuluh darah sehingga tangan dapat melakukan gerakan 

halus. Dengan keadaan tersebut bila tangan mengalami gangguan pada 

pergelangan tangan bisa di bayangkan betapa rumitnya masalah yang akan 

muncul karena sebagian besar pekerjaan manusia menggunakan tangan. Para 

pekerja pembatik tulis akan menghabiskan waktu berjam-jam dan melakukan 

gerakan tangan yang berulang-ulang yang kemungkinan besar akan berakibat 

pada timbulnya Carpal Tunnel Syndrome. Tidak hanya pekerja pembatik  tulis 

yang beresiko terkena Carpal Tunnel Syndrome, tetapi semua kegiatan yang 

dilakukan statis dan berulangkali dalam jangka waktu yang lama. Oleh karena itu 

penulis memilih kasus Carpal Tunnel Syndrome karena penulis melihat 

meskipun prevalensinya jarang namun penulis mengamati bahwa seseorang 

bekerja menggunakan tangan, jadi apabila tangan ini terkena sindroma maka 

aktifitas produktifitasnya kerja akan terganggu. Faktor yang mempengaruhi 

kejadian Carpal Tunnel Syndrome  adalah kehamilan, usia, perempuan, gerakan 

berulang pada pergelangan tangan, riwayat keluarga, seperti diabetes, arthritis, 
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obesitas. Tulang pergelangan tangan pada wanita secara alami lebih kecil, 

sehingga menciptakan ruang yang lebih ketat untuk dilalui saraf dan tendon. 

Wanita juga menghadapi perubahan hormonal selama kehamilan dan menopause 

yang membuat wanita lebih mungkin untuk menderita Carpal Tunnel Syndrome.  

Secara umum, wanita lebih berisiko terhadap Carpal Tunnel Syndrome  antara 

usia 30-60 tahun, dimungkinkan karena pekerja dengan usia tua telah mengalami 

penurunan kemampuan fisik dalam bekerja. Hal ini mengakibatkan pekerja 

berusia tua bekerja dengan irama lambat dan melakukan gerakan tangan berulang 

dengan frekuensi rendah. Kemampuan fisik optimal seseorang dicapai pada saat 

usianya antara 25-30 tahun, dan kapasitas fisiologis seseorang akan menurun 1% 

per tahunnya setelah kondisi puncaknya terlampaui (Kurniawan,2008). 

Gejala yang ditimbulkan umumnya dimulai dengan gejala sensorik yaitu 

nyeri, rasa tebal (numbness), parestesia, dan tingling pada daerah yang di 

inervasi oleh n. medianus (Ginsberg, 2008). 

 Maka dari itu kasus ini perlu untuk di teliti karena jika tidak segera di 

tangani akan semakin memperparah keadaan sehingga akan mengganggu dalam 

beraktifitas. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengurangi rasa nyeri dari Carpal 

Tunnel Syndrome serta membandingkan intervensi mana yang lebih efektif untuk 

mengurangi rasa nyeri pada kasus ini. Maka fisioterapi mempunyai peranan 

mengurangi nyeri menggunakan Ultrasound, Neural Mobilisasi dan Myofacial 

Realease. 

Carpal Tunnel Syndrome adalah salah satu penyakit yang dilaporkan oleh  

perburuhan di negara maju sebagai penyakit yang sering di jumpai di kalangan 

karyawan industri.  Menurut Bureau of Labour Statistics (BLS) pada tahun 1992, 
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menunjukkan bahwa dari seluruh kasus yang di laporkan pekerja Amerika 

Serikat separuhnya didiagnosa sebagai Carpal Tunnel Syndrome. Sedangkan di 

Indonesia, menurut penelitian Harsono (2004)  urutan prevalensi Carpal Tunnel 

Syndrome dalam masalah kerja sebesar 12,7%. Penelitian terakhir yang 

dilakukan di Jakarta berkaitan dengan prevalensi terjadinya Carpal Tunnel 

Syndrome  mencapai 20,3% (Tana dkk,2004). 

Semua penyakit pasti ada obatnya, jika seseorang beresiko mengalami 

Carpal Tunnel Syndrome, seseorang tidak bisa bekerja dengan maksimal dan 

produktifitas kerja menurun. Di dalam Qur’an dijelaskan bahwa manusia harus 

merubah keadaanya dengan berusaha dan berdoa kepada Allah SWT. Di dalam 

Surat Ar-Ra'd ayat 11 dijelaskan. Surat ini di turunkan kepada Nabi Muhammad 

SAW yang berbunyi : 

 

Artinya: 

Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya 

bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah 

http://quran-terjemah.org/ar-ra-d.html
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Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga 

mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah 

menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat 

menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. 

(QS: Ar-Ra'd Ayat: 11) 

Berdasarkan uraian diatas, membatik tulis dilakukan dengan cara sangat 

tradisional. Dalam proses membatik ada gerakan yang statis dilakukan secara 

berulang-ulang dalam waktu yang lama. Pada pergelangan tangan terjadi fleksi 

dan ekstensi secara akut dengan gerakan tangan menggunakan alat canting dan 

bahan berupa malam untuk menggambar pada kain yang dipanaskan diatas 

kompor, dalam pengambilan malam pekerja melakukan gerakan menyamping 

untuk memperoleh malam tersebut. Sikap kerja yang tidak ergonomis, dilakukan 

secara statis berulang- ulang dalam waktu yang lama dapat menyebabkan Carpal 

Tunnel Syndrome akibat kelelahan, cedera pada otot dan  gangguan neuropati 

akibat terjepitnya saraf yang terjadi  ketika nervus  medianus pada pergelangan 

tangan terjepit oleh pembungkus tendon fleksor yang mengalami penebalan, 

terikaitnya tulang, edema atau massa jaringan lunak. Maka dari itu penelitin ini 

dilakukan di daerah Pandak, Bantul karena pada daerah itu banyak industri batik, 

batik tulis maupun batik cap, batik itu sendiri di Bantul sangat digemari dan 

dicari oleh para kalangan dari manapun. Para pekerja di Industi batik ini juga 

banyak terutama para pembatik tulis, pembatik tulis itu sendiri pekerjaanya 

dilakukan secara statis pada daerah pergelangan tangan dengan gerakan  fleksi 

dan ekstensi secara akut dengan gerakan tangan menggunakan alat canting, 

http://quran-terjemah.org/ar-ra-d/11.html
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gerakan yang statis akan menimbulkan suatu sindroma yaitu  Carpal Tunnel 

Syndrome, karena Carpal Tunnel Syndrome  merupakan enam faktor faktor 

utama pekerjaan yang menyebabkan Carpal Tunnel Syndrome  yaitu gerakan 

pergelangan/jari tangan yang berulang, kontraksi yang kuat pada tendon, gerakan 

pergelangan tangan yang menekuk ke bawah (flexi) atau menekuk ke atas 

(extensi) yang extrem, gerakan tangan saat bekerja (gerakan menjepit), tekanan 

mekanik pada saraf medianus, getaran dan sarung tangan yang tidak sesuai. 

Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di daerah tersebut  

serta melakukan intervensi untuk mengurangi nyeri pada Carpal Tunnel 

Syndrome dengan tujuan mengurangi nyeri pada pergelangan tangan sehingga 

dalam bekerja para pembatik bisa maksimal serta produktifitas kerja meningkat. 

B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan pada Carpal Tunnel Syndrome, maka penulis 

dapat   merumuskan masalah antara lain : 

1) Apakah intervensi Ultrasound dengan Neural Mobilisasi dapat 

menurunkan nyeri pada Carpal Tunnel Syndrome? 

2) Apakah intervensi Ultrasound dengan Myofacial Release dapat 

menurunkan nyeri pada Carpal Tunnel Syndrome? 

3) Apakah ada perbedaan Ultrasound dengan Neural Mobilisasi dan 

Ultrasound dengan Myofacial Release terhadap penurunan nyeri pada 

Carpal Tunnel Syndrome? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan Umum : 
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1)  Untuk mengetahui perbedaan Ultrasound dengan Neural Mobilisasi 

dan Ultrasound dengan Myofacial Release dapat menurunkan nyeri 

pada Carpal Tunnel Syndrome. 

             Tujuan Khusus : 

1) Untuk mengetahui hasil pengukuran nyeri sebelum dilakukan 

Ultrasound dengan Neural Mobilisasi dan Ultrasound dengan 

Myofacial Release pada Carpal Tunnel Syndrome 

2) Untuk mengetahui hasil pengukuran nyeri sesudah dilakukan 

Ultrasound dengan Neural Mobilisasi dan Ultrasound dengan 

Myofacial Release pada Carpal Tunnel Syndrome. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat bagi Institusi Pendidikan Fisioterapi 

a. Sebagai dasar keilmuan Carpal Tunnel Syndrome di lingkup penelitian. 

b. Dapat dijadikan sebagai bahan pembanding bagi penelitian selanjutnya 

yang membahas hal yang sama. 

2. Manfaat bagi Institusi Pelayanan Fisioterapi 

Sebagai masukan bagi masyarakat, rumah sakit maupun klinik fisioterapi 

tentang manfaat perbedaan Ultrasound, Neural Mobilisasi dan Myofacial 

Release dalan menurunkan nyeri pada Carpal Tunnel Syndrome. 

3. Manfaat bagi peneliti 

Memperoleh pengetahuan dan menambah wawasan dalam penelitian 

yang diharapkan akan bermanfaat dalam memberikan pelayanan kesehatan. 

4. Manfaat bagi pembaca 
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Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan saran untuk peneliti 

selanjutnya. 

5. Manfaat bagi Pembatik 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang apakah 

Carpal Tunnel Syndrome itu dan bagaimana cara mengetahui kejadian Carpal 

Tunnel Syndrome pada kasus pekerja pembatik tulis. 

 


