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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kerajinan rotan telah menjadi lapangan pekerjaan bagi masyarakat 

di Desa Trangsan, Sukoharjo, Jawa Tengah. Di desa tersebut rotan dibuat 

menjadi barang yang memiliki daya jual dan nilai seni yang tinggi, 

sehingga tidak heran jika permintaan ekspor semakin meningkat setiap 

tahunnya. Desa tersebut dikenal sebagai desa rotan karena aktivitas 

masyarakatnya yang selalu berhubungan dengan rotan. Rata-rata 

masyarakat di Desa Trangsan memiliki keterampilan tangan untuk 

menganyam rotan. Pada proses pembuatan anyaman rotan akan terjadi 

gerakan tangan fleksi dan ekstensi secara berulang-ulang, sehingga jika 

gerakan tersebut dilakukan dalam waktu yang cukup lama dan waktu 

istirahat yang tidak memadai akan menimbulkan masalah nyeri dan 

keterbatasan fungsional tangan.  

Untuk memenuhi permintaan ekspor waktu kerja yang berlangsung 

adalah 11 jam setiap harinya. Dengan durasi waktu kerja tersebut akan 

memiliki dampak positif menyebabkan penghasilan perajin rotan 

bertambah dan memiliki dampak negatif bagi kondisi kesehatan mereka, 

terutama pada tangan yang sering digunakan untuk menganyam rotan 

berdurasi lama. Pada saat menganyam rotan berdurasi lama, perajin rotan 

sering mengalami gejala yang muncul seperti nyeri, kesemutan, kebas, dan 

mati rasa pada daerah sekitar pergelangan tangan dan tangan.  
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Kurangnya kesadaran terhadap kesehatan membuat mereka tidak 

menghiraukan gejala tersebut. Gejala tersebut jika terus dibiarkan dapat 

berdampak buruk bagi home industry tempat mereka bekerja dan perajin 

rotan. Home industry tersebut akan mengalami penurunan ekspor ke luar 

negeri karena berkurangnya hasil produksi. Sedangkan perajin rotan akan 

mengalami kerusakan saraf medianus yang mengakibatkan gangguan 

fungsi saraf yang dapat menyebabkan penyakit Carpal Tunnel Syndrome 

(CTS). 

Carpal tunnel syndrome  adalah gangguan yang disebabkan oleh 

penjepitan saraf medianus karena adanya penyempitan pada terowongan 

karpal (Tamba & Pudjowidyanto, 2008). Carpal tunnel syndrome 

merupakan gangguan saraf tepi terbanyak (62%) yang lebih banyak terjadi 

pada wanita. Pada usia 40-60 tahun wanita lebih berisiko terjadinya CTS 

dengan prevalensi 5% dan laki-laki 0,6% (Bahrudin, 2011). Pada 58% 

kasus terjadi secara bilateral dan dalam 42 kasus terjadi secara unilateral 

(29% kanan dan 13% kiri) (Bahrudin, 2011).  

Gangguan sensori yang terdapat pada CTS seperti: nyeri, mati rasa 

atau kebas, sensasi rasa terbakar, serta rasa kesemutan dan nyeri yang 

bertambah saat malam hari (Johnson et al., 2014). Pekerjaan dengan 

menggunakan gerakan tangan berulang, gerakan tangan statis, menjepit 

benda menggunakan jari, menggenggam alat terlalu lama, dan penggunaan 

alat yang bergetar memiliki hubungan terhadap munculnya CTS 

(Pangestuti & Widajati, 2014a). 
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Penyakit CTS dapat ditangani supaya tidak semakin memperburuk 

keadaan. Dalam sebuah Hadits Jabir bin ‘Abdullah radhiyallahu’anhu, 

Rasulullah bersabda yang artinya, “Setiap penyakit ada obatnya, apabila 

obat itu tepat penyakit akan sembuh dengan izin Allah ‘Azza wa Jalla”. 

Pada kutipan tersebut Rasulullah tidak menganjurkan kepada hamba-Nya 

hanya untuk berdiam diri dan penyakit akan sembuh dengan sendirinya. 

Rasulullah menganjurkan untuk berusaha dan berdo’a supaya Allah 

memberikan izin kesembuhan dari suatu penyakit. Usaha dan do’a untuk 

memperoleh kesembuhan yang disertai dengan izin Allah maka akan 

membebaskan hamba-Nya dari sebuah penyakit, termasuk penyakit CTS. 

Dalam mengatasi nyeri dan penurunan aktivitas fungsional  akibat 

CTS dapat dilakukan dengan menggunakan manual terapi teknik graston 

dan mobilisasi saraf. Teknik graston termasuk dalam Instrument-Assisted 

Soft Tissue Mobilization (IASTM), yaitu manual terapi yang menggunakan 

seperangkat alat berbahan logam atau stainless steel yang digunakan untuk 

memobilisasi jaringan lunak sehingga dapat mengurangi nyeri (Schleip et 

al., 2012). Teknik ini sangat populer dan inovatif. Sendok makan yang 

berbahan stainless steel dapat digunakan sebagai alat pengganti dalam 

melakukan intervensi, karena sendok memiliki bahan yang hampir sama 

dengan alat aslinya dan mudah untuk didapatkan. 

Sedangkan mobilisasi saraf adalah latihan yang efektif untuk 

membebaskan penjepitan saraf yang menyebabkan nyeri dan keterbatasan 

gerak (Zuhri et  al., 2012). Pemberian mobilisasi saraf tidak hanya dapat 
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mengulur saraf tetapi melalui pergerakan sendi juga dapat 

mengembangkan gerak jaringan sepanjang saraf terutama untuk  wrist 

joint, elbow joint, dan shoulder girdle. Intervensi yang sangat sederhana, 

praktis, dan mudah untuk dilakukan. Teknik graston dan mobilisasi saraf 

merupakan intervensi yang sederhana, tidak membutuhkan banyak waktu, 

murah dan mudah untuk diaplikasikan.  

Dari pengaplikasian antara kedua intervensi tersebut, peneliti 

berharap dapat menemukan cara yang efektif dan efisien dalam penurunan 

nyeri dan peningkatan aktivitas fungsional. Peran fisioterapi dalam kasus 

CTS melalui manual terapi teknik graston dan mobilisasi saraf adalah 

untuk mengurangi permasalahan yang sering dikeluhkan para perajin rotan 

yaitu nyeri dan keterbatasan dalam melakukan berbagai gerakan tangan. 

Sehingga jika keluhan sudah dapat teratasi, para perajin dapat bekerja 

dengan lebih nyaman dan dapat bekerja kembali untuk meningkatkan hasil 

produksinya. 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan 

penelitian dengan judul, “Efektivitas antara Pemberian Teknik Graston 

dan Mobilisasi Saraf terhadap Penurunan Nyeri dan Peningkatan Aktivitas 

Fungsional pada Penderita Carpal Tunnel Syndrome” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari hasil uraian latar belakang di atas rumusan 

masalahnya adalah: 
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1. Apakah ada pengaruh pemberian manual terapi teknik graston 

terhadap penurunan nyeri dan peningkatan aktivitas fungsional pada 

CTS? 

2. Apakah ada pengaruh pemberian mobilisasi saraf terhadap penurunan 

nyeri dan peningkatan aktivitas fungsional pada CTS? 

3. Apakah ada perbedaan pengaruh pemberian teknik graston dan 

mobilisasi saraf dalam penurunan nyeri dan peningkatan aktivitas 

fungsional pada CTS?  

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan penelitian ini adalah: 

1. Tujuan Umum 

a. Untuk mengetahui pengaruh pemberian manual terapi teknik 

graston terhadap penurunan nyeri dan peningkatan aktivitas 

fungsional pada CTS. 

b. Untuk mengetahui pengaruh pemberian mobilisasi saraf terhadap 

penurunan nyeri dan peningkatan aktivitas fungsional pada CTS. 

c. Untuk mengetahui manakah yang lebih berpengaruh antara 

pemberian teknik graston dan mobilisasi saraf dalam penurunan 

nyeri dan peningkatan aktivitas fungsional pada CTS. 

2. Tujuan Khusus 

a. Peneliti ingin membuktikan terhadap peneltian sebelumnya bahwa 

pemberian manual terapi teknik graston efektif dalam penurunan 

nyeri dan peningkatan aktivitas fungsional pada CTS.  
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b. Peneliti ingin membuktikan terhadap peneltian sebelumnya bahwa 

pemberian mobilisasi saraf efektif dalam penurunan nyeri dan 

peningkatan aktivitas fungsional pada CTS. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini, diharapkan manfaat yang bisa didapat yaitu: 

1. Manfaat teoritis 

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi pedoman dalam 

melakukan intervensi pada kasus CTS.  

2. Manfaat praktis 

Dari hasil penelitian ini diharapkan terdapat temuan yang lebih 

berpengaruh antara pemberian manual terapi teknik graston dan 

mobilisasi saraf dalam melakukan intervensi CTS. 


