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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Tangan manusia merupakan instrument ajaib yang memberikan manfaat 

bagi banyak orang dalam berbagai macam aktivitas sehari-hari. Kita 

menggunakan tangan, untuk mengenali banyak objek, seperti tekstur, bentuk, 

ukuran, dan sebagai propeti termal. Tangan memiliki kemampuan untuk meraih, 

menggenggam, dan memimdahkan benda yang bekerja sama dengan lengan. 

Didalam kehidupan sehari-hari tangan digunakan untuk memenuhi kebutuhan 

mendasar seperti makan, minum, mencuci, dan lain sebagainya. 

Tangan adalah bagian dari anggota tubuh yang memiliki fungsi yang 

kompleks untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Tangan memiliki karakteristik 

sensoris dan motoris yang bekerja sebagai sensor pembawa sinyal ke otak yang 

akan di terjemahkan oleh otak. Tangan tersusun atas tulang radius dan ulna yang 

terhubung dengan tulang-tulang carpal. Tulang carpal terdiri dari delapan tulang 

yang membentuk pergelangan tangan dan jari-jari tangan. Masing-masing jari 

tangan tersusun atas tulang metacarpal dan phalangeal (Craig L Taylor & Robert 

J. Schwarz, n.d, 1955). 

Dilansir dari International Journal Occupational Medicine And 

Environmental Health 2013 pada saat melakukan aktivitas pekerjaan yang 

menggunakan tangan secara terus-menerus dapat menyebabkan kelelahan



2 
 

 

pada tendon tangan. Proses tersebut menyebabkan peradangan yang disebut 

tenosyvitis. Berdasarkan penelitian yang dilakukan sebanyak 95% pekerja pabrik 

rentang usia 18-30 tahun mendapatkan keluhan dan mengalami deformitas pada 

jari-jari (Pullopdissakul et al., 2013). 

Trigger finger merupakan jenis peradangan yang terjadi pada tendon 

yang berfungsi untuk menekukkan jari-jari. Stenosing tenosyvitis dari flexor jari-

jari atau yang di sebut dengan trigger finger adalah gangguan klinis yang di tandai 

dengan nyeri, hingga rasa mengunci pada jari-jari yang mengalami gangguan. 

Kondisi ini sering dialami oleh orang yang sering melakukan aktivitas 

menggenggamkan tangan, apabila dilakukan secara berulang dapat menyebabkan 

radang pada tendon first annular  (A1) jari bahkan menyebabkan bengkak pada 

tangan (Uchihashi et al., 2014). Trigger finger biasa terjadi dalam beberapa 

kondisi medis tertentu seperti rheumatoid arthtritis, gout dan diabetes meilitus 

(American Society for Surgery of the Hand, 2015).  

Penanganan untuk kondisi trigger finger dapat dilakukan dengan terapi 

non farmakologi dan farmakologi. Terapi tersebut berupa rehabilitasi fisik, terapi 

fisik hingga tindakan bedah. Untuk terapi fisik dan rehabilitasi fisik dapat 

menggunakan pemakaian orthosis selain dari terapi modalitas. Penggunaan 

modalitas fisioterapi dalam lingkup ini bertujuan untuk menurunkan nyeri, 

memelihara dan mengembalikan fungsional untuk menunjang aktivitas sehari-hari 

penderita trigger finger. Gangguan yang timbul pada kondisi ini berupa adanya 

nyeri, terasa adanya benjolan (nodule), dan mengalami keterbatasan dalam gerak 

flexor jari (Fauzi, 2015). 
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Modalitas fisioterapi yang dapat berikan pada kondisi trigger finger 

diantaranya adalah ultrasound, transverse friction dan terapi latihan. Pemberian 

ultrasound dapat meningkatkan temperatur dalam jaringan sehingga presentasi 

untuk proses terapi dapat lebih kompleks (Zilonova, Solovchuk, & Sheu, 2018). 

Sedangkan pemberian transverse friction bertujuan untuk melepaskan crosslink 

jaringan yang bersifat abnormal (Fauzi, 2015). Serta terapi latihan yang dapat 

meningkatkan atau mengembalikan fungsi sehingga dapat mencegah terjadinya 

disfungsi (Kisner & Colby, 2017). Fisioterapi memiliki peran dalam menangani 

permasalahan yang terjadi pada kasus trigger finger. Modalitas yang digunakan 

fisioterapi diantaranya ultrasound, exercise, dan strengthtening (Amirfeyz et al., 

2016).  

 Sebagaimana masalah yang timbul pada kondisi trigger finger diatas, 

serta untuk dapat membantu pasien dalam menangani permasalahannya agar dapat 

kembali optimal dengan pentingnya peran fisioterpis, maka penulis mengambil 

kasus ini. Dalam tulisan karya tulis ilmiah ini akan diberikan intervensi fisioterapi 

berupa Ultrasound, Transverse Friction, dan terapi latihan. Ultrasound memiliki 

efek untuk memperbaiki jaringan sedangkan Transverse Friction bertujuan untuk 

melepaskan perlengketan abnormalitas crosslink jaringan sehingga elastisitas dari 

jaringan membaik. Adapun terapi latihan untuk mencegah terjadinya disfungsi. 
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B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada kasus trigger finger dexta ini sebagai berikut :  

1. Apakah ultrasound, tranverse friction, dapat mengurangi nyeri pada 

kasus trigger finger dextra ? 

2. Apakah terapi latihan dapat meningkatkan lingkup  gerak sendi pada 

kasus trigger dextra ? 

3. Apakah ultrasound, transverse friction, dan terapi latihan dapat 

meningkatkan kemampuan aktivitas fungsional pada pasien trigger finger 

dextra ? 

 

C. Tujuan 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui pelaksanaan fisioterapi dengan menggunakan intervensi 

ultrasound, transverse friction, dan terapi latihan pada kasus trigger finger dextra. 

2. Tujuan Khusus  

Adapun tujuan khusus fisioterapi pada kasus trigger finger dextra yaitu : 

a. Mengetahui manfaat dari ultrasound, transverse friction, dan terapi 

latihan dalam mengurangi nyeri pada kasus trigger finger dextra. 

b. Mengetahui manfaat dari ultrasound, tranvesrse friction, dan terapi 

latihan dalam peningkatan kemampuan aktivitas fungsional seperti 

menulis, menggenggam, dan mengetik. 
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D. Manfaat 

1. Bagi Penulis 

Untuk menambah dan memperluas pengetahuan tentang pelaksanaan 

fisioterapi pada kasus trigger finger dextra. 

2. Bagi Masyarakat  

Memberikan ilmu pengetahuan kepada pembaca maupun masyarakat 

tentang pelaksanaan fisioterapi pada kasus trigger finger dextra dengan modalitas 

ultrasound, transverse friction, dan terapi latihan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


