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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Tingkat kejadian penyakit CTS pada karyawan industri di negara 

Washingthon berkisar antara 0,8 – 14,8 per 1000 orang setiap tahunnya 

yang diamati sebanyak 432 karyawan industri (Dale et al,. 2013). Penyakit 

Carpal Tunnel Syndrome (CTS) ditemukan pada karyawan di kota Bitung, 

baik yang unilateral maupun bilateral. Karyawan perempuan lebih 

berisiko. Pada usia 26-30 tahun memiliki prevalensi tertinggi. Tingkat 

Pendidikan Strata 1 memiliki prevelensi tertinggi menderita CTS. Dilihat 

dari masa kerja, 1-5 tahun memiliki prevalensi tertinggi. Dari 20 karyawan 

hanya ada 1orang (2%) yang pernah mendengar dan mengetahui mengenai 

CTS, walaupun 15% karyawan mengetahui CTS menyerang organ tubuh 

bagian tangan dan 38% responden mengetahui dokter spesialis saraf 

merupakan tempat konsultasi (Saerang, Karema, & Kembuan, 2015). 

       Penyakit Carpal Tunnel Syndrome merupakan jenis neuropati paling 

umum yang diakibatkan karena adanya kompresi atau penekanan pada 

saraf median di terowongan karpal sehingga membuat volume struktur 

meningkat dan mengurangi ruang pada terowongan carpal (Ramadan 

Hafez, Mohammed Alenazi, John Kachanathu, Meshari Alroumi, & Saed 

Mohamed, 2014). Gejala yang paling sering dikeluhkan adalah nyeri 

menjalar pada saat gerakan tertentu, kesemuatan bahkan kelemahan pada 

ektremitas sehingga mengganggu aktivitas fungsional sehari – hari ( et al., 

2015). Faktor penyebab dari penyakit Carpal Tunnel Syndrome sendiri 

adalah karena trauma karena dislokasi pergelangan tangan, infeksi dan 

luka bakar (Chammas et al., 2014).  

Allah Subhanahu wa ta’ala berfirman dalam Al-Qur’an surat  Asy 

Syu’ara ayat 80 yang artinya “Dan apabila aku sakit, Dialah yang 

menyembuhkanku” (Tafsirq, 2015). Pada kutipan ayat tersebuat dapat 
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ditarik kesimpulan bahwa Allah Subhanahu wa ta’ala menjajikan 

kesembuhan pada setiap umatnya jika terus berusaha dan berdoa. Tidak 

hanya semata – mata hanya berdoa saja akan tetapi juga diikuti dengan 

usaha. Salah satu usaha yang dimaksutkan ialah dengan pengobatan. 

Pengobatan yang dapat dilakukan  pada kasus ini seperti tindakan 

fisioterapi. 

Tindakan fisioterapi yang dapat dilakukan pada kasus ini sebagai 

pengobatan untuk mengatasi permasalahan yang sering terjadi. 

Permasalahn yang sering terjadi antara lain seperti rasa nyeri menjalar, 

kesemutan, dan kelemahan pada ektremitas yang dapat mengganggu 

aktifitas fungsional. 

Banyak modalitas fisioterapi yang dapat dilakukan pada kasus 

Carpal Tunnel Syndrome, akan tetapi yang paling sering digunakan adalah 

ultrasound yaitu untuk mempercepat inflamasi pada terowongan carpal 

(JOU,2015). Selanjutnya  Neural Streching Technik Upper Limb Tension 

Test 1 yaitu untu memobilisasi dari sistem saraf ( et al., 2015). 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin membahas lebih 

lanjut tentang penyakit CTS serta penatalaksanaan fisioterapi pada kasus 

tersebut. Dalam penulisan karya tulis ilmiah ini penulis mengambil judul 

Penatalaksanaan Fisioterapi Dengan Ultrasound Therapy dan ULTT 1  

Exercise Pada Kasus Carpal Tunnel Syndrome Dextra di RSUD 

Panembahan Senopati Bantul. 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengambil rumusan 

masalah sebagai berikut : 

1.  Apakah Ultrasound Therapy dan ULTT 1 Exercise dapat mengurangi 

radicular pain pada penderita CTS?  

2. Apakah Ultrasound Therapy dan ULTT  1  Exercise dapat mengurangi 

pharestesia pada penderita CTS? 
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3. Apakah Ultrasound Therapy dan ULTT 1 Exercise dapat 

meningkatkan aktivitas fungsional pada penderita CTS? 

 

C. TUJUAN 

       Tujuan penulis dalam menyusun karya tulis ilmiah ini adalah : 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui peran fisioterapi pada kasus CTS dan penatalaksanaan 

fisioterapi pada kasus tersebut. 

2. Tujuan Khusus 

A. Mengetahui manfaat dari Ultrasound Therapy dan ULTT 1    

Exercise dalam mengurangi radicular pain. 

B. Mengetahui manfaat dari Ultrasound Therapy dan ULTT 1 

Exercise dalam mengurangi pharestesia. 

C. Mengetahui manfaat dari Ultrasound Therapy dan ULTT 1 

Exercise dalam meningkatkan kemampuan aktivitas fungsional. 

 

D. MANFAAT 

Dalam penulisan karya tulis ilmiah pada kasus  CTS  diharapkan 

dapat bermanfaat bagi: 

1. Bagi Penulis 

Manfaat yang diharapkan bagi penulis ialah menambah wawasan 

dan pengetahuan tentang kasus CTS serta penatalaksanaan fisioterapi 

dengan menggunakan Ultrasound Therapy dan ULTT 1 Exercise yang 

kemudian dapat direalisasikan pada pelayanan. 
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2. Bagi Institusi 

Menambah wawasan dalam pemberian modalitas Ultrasound 

Therapy dan ULTT 1 Exercise untuk mengurangi nyeri dan 

meningkatkan kemampuan aktivitas fungsional. 

 

3. Bagi Masyarakat 

Hasil dari karya tulis ilmiah ini adalah dapat memberikan 

pengetahuan dan wawasan kepada masyarakat tentang Penyakit Carpal 

Tunnel Syndrome serta penanganan dari segi fisioterapi. 

 

 

 


