
 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Batik merupakan salah satu kontribusi budaya yang bernilai tinggi 

dari budaya Jawa. Setiap lembar kain batik memiliki arti karena tidak 

berhenti hanya sebagai kain penutup tubuh saja, tetapi yang terpenting tata 

susun ragam hias dan pewarnaannya juga yang memadukan antara matra 

seni, adat, pandangan hidup, dan kepribadian lingkungan yang 

melahirkannya, yaitu lingkungan keraton. Batik adalah suatu kain bermotif 

yang pembuatannya secara khusus dengan proses menulis atau 

menerapkan malam pada kain itu, kemudian pengolahannya diproses 

dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan tersendiri (Utami, 2008). 

 Pekerja 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 serta adanya tekanan pada tangan atau pergelangan, 

posisi tangan statis, posisi tangan dan tubuh bagian atas tidak ergonomik, 

posisi fleksi dan ekstensi (Purwandari et al., 2012).  
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Allah menjelaskan dalam hadits yang berbunyi: 

َرامٍ  َ ٍُح َدَواءٍ  فَتََداَوْوا َوَلٍ تََداَوْوا ِبح ٍلحك  َواءٍَ َوَجَعلٍَ َداءٍ  اءٍَ َوادلَّ ٍَ َأْنَزلٍَ ادلَّ نٍَّ اّللَّ   ا 
"Sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan menurunkan obat dan 

menciptakan obat untuk setiap penyakit. Maka berobatlah dan jangan 

berobat dengan barang haram" (HR. Abu Dawud No. 3874). 

 

  Carpal tunnel syndrome merupakan penyakit yang paling umum 

terjadi pada ekstremitas atas yang mempengaruhi sekitar 3% dari populasi 

orang dewasa umum. Pada satu wanita tiga kali lebih memungkinkan 

untuk memiliki CTS daripada laki-laki, serta prevalensi dan keparahan 

meningkat dengan bertambahnya usia. Kegiatan yang berhubungan dengan 

pekerjaan yang membutuhkan pengulangan tingkat tinggi dan penggunaan 

alat-alat getaran tinggi secara signifikan dapat meningkatkan risiko CTS. 

Permasalahan yang sering muncul pada CTS yaitu adanya rasa nyeri dan 

parestesia dalam distribusi saraf median yang meliputi aspek palmar ibu 

jari, telunjuk dan jari tengah, serta setengah radial dari jari manis. Gejala 

dapat bervariasi dan kadang-kadang lokal pada pergelangan tangan atau 

seluruh tangan, atau bahkan menyebar ke lengan serta bahu (Wipperman 

& Goerl, 2016).  

 Salah satu penanganan untuk kasus CTS ini yaitu dengan tendon 

and nerve gliding exercise bertujuan untuk mengurangi nyeri pada otot-

otot di pergelangan tangannya (Kim, 2015). Pada tendon gliding exercise 

terdapat 5 gerakan terapi dan nerve gliding exercise terdapat 6 gerakan 

terapi. Kemudian diberikan edukasi kepada pekerja untuk melakukan 
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latihan tersebut di waktu senggang atau ketika terasa sakit dengan durasi 5 

detik setiap gerakan (Madenci et al., 2012).  

 Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang pengaruh penambahan tendon gliding pada 

intervensi nerve gliding exercise untuk mengurangi nyeri carpal tunnel  

syndrome (CTS) pada pekerja batik tulis.  

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan permasalahan pada carpal tunnel syndrome, maka 

dapat diketahui rumusan masalah dari penelitian ini yaitu: 

1. Apakah ada pengaruh pemberian nerve gliding exercise terhadap 

penurunan nyeri pada carpal tunnel  syndrome (CTS)? 

2. Apakah ada pengaruh penambahan tendon gliding pada intervensi  

nerve gliding exercise terhadap penurunan nyeri pada carpal tunnel  

syndrome CTS)? 

3. Apakah ada perbedaan antara nerve gliding exercise tanpa tendon 

gliding dan penambahan tendon gliding pada intervensi nerve 

gliding exercise terhadap penurunan nyeri pada carpal tunnel  

syndrome (CTS)? 

 

 

 

 



4 

 

 
 

C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan permasalahan pada carpal tunnel syndrome, maka 

dapat diketahui tujuan dari penelitian ini antara lain : 

1. Untuk mengetahui pengaruh pemberian nerve gliding exercise 

terhadap penurunan nyeri pada carpal tunnel syndrome (CTS). 

2. Untuk mengetahui pengaruh penambahan tendon gliding pada 

intervensi  nerve gliding exercise terhadap penurunan nyeri pada 

carpal tunnel syndrome (CTS). 

4. Untuk mengetahui perbedaan antara nerve gliding exercise tanpa 

tendon gliding dan penambahan tendon gliding pada intervensi nerve 

gliding exercise terhadap penurunan nyeri pada carpal tunnel 

syndrome (CTS). 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara 

teoritis maupun praktisi. 

1. Manfaat teoritis 

  Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

kesehatan kepada masyarakat mengenai penambahan tendon gliding 

pada intervensi nerve gliding exercise terhadap menurunkan nyeri 

carpal tunnel syndrome (CTS) pada pekerja batik tulis. 
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2. Manfaat praktis 

  Penelitian ini diharapkan sebagai pedoman untuk 

mempelajari lebih mendalam tentang penambahan tendon gliding 

pada intervensi nerve gliding exercise terhadap menurunkan nyeri 

carpal tunnel syndrome (CTS) pada pekerja batik tulis. 


