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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LatarBelakang 

       “Dan Apabila kami rasakan sesuatu rahmat kepada manusia ,niscaya mereka 

gembira dengan rahmat itu. Dan apabila mereka ditimpa suatu musibah (bahaya) 

disebabkan kesalahan yang telah dikerjakan oleh tangan mereka sendiri , tiba-

tiba mereka itu berputus asa ” (Q.S.Ar-Rum : 36). 

       Allah telah menjeleskan di dalam Al-Qur’an bahwa segala sesuatu kerusakan 

di dunia disebabkan oleh perbuatan tangan manusia ,dan saat ditimpa musibah ia 

berputus asa . Maka dari itu saat tertimpa musibah / penyakit hendaknya kita 

senantiasa berusaha dan berdoa untuk kesembuhan itu. 

       Banyak kondisi yang dapat terjadi pada tangan manusia contohnya Carpal 

Tunnel Syndrome . Kondisi ini adalah keadaan dimana neuropati yang disebabkan 

oleh  jebakan saraf  median  pada tingkat saluran karpal, dibatasi oleh tulang- 

tulang karpal dan  ligamentum transversal (Garvick & Reich, 2016) 

Carpal Tunnel Syndrome diInggris, insidennya sebanyak 120 per 100.000 

wanita dan 60 per 100.000 pria. Biasanya terjadi pada usia 30-60 tahun, wanita 

lebih sering dibandingkan laki laki . Sindroma ini merupakan kelainan saraf 

karena jeratan yang paling sering terjadi, 62% entrapment neuropathy adalah 

CTS. (Bahrudin,2011) 
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Peran Fisioterapi sangat penting untuk mengurangi nyeri di daerah 

pergelangan tangan pada kasus ini. Modalotas yang dapat digunakan; Ultra Sound 

(US) dapat mempercepat proses penyembuhan pada jaringan yang rusak. Hal ini 

sering diresepkan bersama dengan latihan saraf dan tendon ULTT (Upper Limb 

Tesion Test). 

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul penatalaksanaan fisioterapi pada kasus Carpal Tunnel 

Syndrome dengan modalitas Ultra Sound (US) dan Upper Limb Tension Test 

(ULTT). 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasrkan keluhan yang di rasakan pasien pada khasus Carpal Tunnel syndrome 

maka masalah yang dapat dirumuskan oleh penulis adalah : 

1. Apakah ada manfaat penatalaksanaan fisioterapi pada kondisi Carpal Tunnel 

Syndrome dalam menurunkan nyeri? 

2. Apakah ada manfaat penatalakasanaan fisioterapi untuk meningkatkan wrist hand 

disability index pada kasus Carpal Tunnel Syndrome. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan Penulis dalam menulis Karya Tulis Ilmiah ini adalah : 

1. Tujuan Umum 

       Untuk memberikan pengetahuan tentang Carpal Tunnel Syndrome dan 

bagaimana mengidentifikasi permasalahan yang terdapat pada kasus Carpal 
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Tunnel Syndrome. 

2. Tujuan Khusus 

       Untuk mengetahui tata cara penatalaksanaan US (Ultra Sound) dan 

Mobilisasi saraf dengan ULTT (Upper Limb Tension Test) pada kasus Carpal 

Tunnel Syndrome. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Karya Tulis Ilmiah tentang Carpal Tunnel Syndrome diharapkan dapat bermanfaat 

bagi : 

1. BagiPenulis 

       Manfaat penulisan Karya Tulis Ilmiah Carpal Tunnel Syndrome ini untuk 

memperdalam dan menambah pengetahuan tentang Carpal Tunnel Syndrome 

yang banyak ditemukan di kalangan masyarakat. 

2. Bagi Institusi 

Karya Tulis Ilmiah diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan 

tentang fisioerapi bagi institusi pendidikan fisioterapi. 

3. Bagi Masyarakat 

Memberikan pengetahuan tentang karya tulis ini kepada penderita dan 

masyarakat. 

4. Bagi Pendidikan 

Dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan untuk lebih mengembangkan ilmu 

pengetahuan tentang Carpal Tunnel Syndrome. 

 


