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 BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Jari-jari tangan merupakan bagian organ tubuh manusia yang penting 

untuk melakukan aktifitas sehari-hari. Region ini paling aktif dan rawan 

mengalami cedera. Banyak aktifitas yang menggunakan jari-jari tangan, jika 

jari-jari tangan terganggu maka akan menghambat aktifitas sehari-hari. Jari-

jari tangan yang melewati batas maksimal kemampuan maka akan merasakan 

sakit dan keterbatasan gerak (kaku). Banyak kasus yang mengenai pada 

pergelangan tangan seperti trigger finger,de quervain syndrome, carpal tunel 

syndrome, rheumatoid arthritis, dupuytren contracture. Disini penulis akan 

membahas kasus  tentang trigger finger.  

Pada kasus trigger finger apabila jari tangan ditekuk akan mengalami 

kesulitan saat akan diluruskan kembali dan akan berbunyi klik pada saat 

diluruskan. Menurut (Sondang, 2011) biasanya trigger finger terjadi 

dikarenakan proses penuaan pada manusia. Dengan jumlah manula di 

indonesia sekitar 20 persen dari jumlah penduduk keseluruhan, 10 persenya 

mengalami trigger finger. Resiko terken sekitar 2% sampai 3%, dengan 

wanita lebih sering terkena dari pada pria. Resiko tertinggi 10% diantaranya 

penderita diabetes melitus. Jari manis dan ibu jari yang sering terganggu 

(Ballard & Kozlow, 2016). Diabetes militus dan penyakit tiroid merupakan 

faktor resiko untuk terkenanya ganguan trigger finger, dan mungkin ada 

hubunganya dengan rheumatoid arthritis dan ganguan penyakit lainya. 
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Gejala yang dirasakan rasa sakit (nyeri), berbuyi klik dan hilangnya gerakan 

jari. Fungsional limitation dapat mencakup keterbatasan gerak jari tangan, 

seperti memasak, mencuci, menjahit, memotong dan dapat menyebabkan jari 

tangan terkunci pada posisi fleksi (Valdes, 2012). 

Dalam hadist HR. Bukhari 541 yaitu “Ya Allah, Rabb manusia Yang 

Menghilangkan kesusahan, berilah kesembuhan, Engkaulah Zat Yang Maha 

Menyembuhkan. Tidak ada yang mampu menyembuhkan kecuali Engkau, 

kesembuhan  yang  tidak meninggalkan penyakit lain.’’ Dari hadist tersebut 

dapat disimpulkan bahwa semua penyakit hanya Allah  SWT  yang bisa 

menyembuhkan, tenaga kesehatan khususnya fisioterapi hanyalah sebagai 

perantara dari Allah SWT untuk membantu menyembuhkan. 

Dalam  kasus Trigger Finger, fisioterapi berperan dalam  mengurangi 

rasa nyeri dan meningkatkan aktifitas fungsional yang di dapatkan pada kasus 

Trigger Finger dengan modalitas : Infra Red (IR), Transcutaneous Electrical 

Nerve Stimulation (TENS) dan Terapi Latihan. Modalitas tersebut diharap 

dapat mengurangi keluhan pada pasien Trigger Finger. Tujuan pemberian 

modalitas diatas adalah mengurangi nyeri, meningkatkan lingkup gerak sendi 

dan meningkatkan kekuatan otot agar pasien dapat melakukan aktifitas sehari-

hari seperti biasanya.  
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Berdasarkan latar belakang tersebut dan ingin mengetahui seberapa 

efektifnya modalitas yang di berikan pada kasus trigger finger sehingga 

penulis tertarik mengambil kasus tersebut sebagai bahan penelitian dengan 

judul penatalaksanaan fisioterapi pada kasus Trigger Finger dengan 

modalitas Infra Red (IR), Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation 

(TENS) dan Terapi Latihan. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan keluhan pada kasus Trigger Finger, jadi masalah yang 

dirumuskan penulis adalah : 

1. Apakah modalitas Infra Red (IR) dan Transcutaneous Electrical Nerve 

Stimulation (TENS)  dapat mengurangi nyeri pada kasus Trigger 

Finger? 

2. Apakah  modalitas Terapi Latihan dapat menambah lingkup gerak 

sendi (LGS) dan meningkatkan kekuatan otot pada jari tangan pada 

kasus Trigger Finger? 

 

C. Tujuan 

Tujuan penulis dalam menyusun karya tulis ilmiah ini adalah : 

1. Tujuan Umum 

Meningkatkan pegetahuan ilmiah dan objektif sehingga mampu 

meningkatkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah dan dapat 

menentukan terapi apa yang dilakukan pada kasus Trigger Finger. 
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2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui pengaruh modalitas Infra Red (IR) dan Transcutaneous 

Electrical Nerve Stimulation (TENS)  dalam mengurangi nyeri pada 

kasus Trigger Finger. 

b. Mengetahui modalitas Terapi Latihan dapat menambah lingkup 

gerak sendi (LGS) dan meningkatkan kekuatan otot pada jari 

tangan pada kasus Trigger Fingger. 

 

D. Manfaat 

Dalam penulisan karya tulis ilmiah pada keluhan Trigger Finger 

diharapkan bermanfaat bagi: 

1. Bagi Penulis 

Menambah ilmu dan memperluas wawasan penulis tentang 

kasus Trigger Finger dan penatalaksanaanya. Serta mendapatkan 

pengalaman dalam menganalisis pada kasus Trigger Finger. 

2. Bagi Institusi 

Menambah pengetahuan ilmu dalam pemberian Infra Red (IR), 

Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS), Terapi Latihan 

untuk mengurangi nyeri pada jari tangan, meningkatkan lingkup gerak 

sendi (LGS) dan meningkatkan kekuatan otot pada kasus Trigger 

Finger. 
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3. Bagi Pembaca 

Hasil dari karya tulis ini agas sebagai bahan informasi yang 

ilmiah dan objektif kepada para pembaca tentang kasus Trigger 

Finger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


