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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pekerjaan 

Macam-macam gejala kesehatan yang dirasakan pekerja yaitu 

disebabkan oleh faktor resiko MSDs yang dirasakannya. Setiap bagian tubuh 

akan memiliki resiko dan gangguan kesehatan yang dapat mengakibatkan 

kelemahan fungsi tubuh dan penurunan kinerja. Bagian-bagian tubuh seperti 

pada lengan, bahu, leher, punggung dan kaki adalah merupakan sebuah 

bagian tubuh yang sangat sering digunakan dalam melakukan pekerjaan 

sehari-hari. Salah satu jenis cidera yang sering dialami para pekerja yang 

disebabkan oleh pekerjaan tangan yang intensif dalam durasi waktu lama, 

postur yang janggal, dan penggerakan secara berulang-ulang akan 

berpengaruh pada cidera tangan dan pergelangan tangan yaitu salah satunya 

adalah carpal tunnel syndrome (CTS) (NIOSH, 2007). 

Durasi kerja merupakan jumlah waktu dimana para pekerja akan oleh 

faktor resiko. Durasi kerja juga dapat dilihat sebagai faktor resiko pada 

sebuah pekerjaan terutama penggunaan pada lengan, semakin lama atau 

besar durasi kerja yang dilakukan, akan semakin besar juga tingkat resikonya 

terjadinya cidera muskuloskeletal (Kurniawati, 2009). Durasi kerja dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut: 

1. Durasi singkat: < 1jam per hari 

2. Durasi sedang: 1-2 jam per hari 

3. Durasi lama: > 2 jam per hari 
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B. SOP pekerja laundry 

1. Penimbangan 

Pakaian yang telah diterima pekerja laundry akan melakukan  

penimbangan, kemudian hasil dari penimbangan tersebut dicatat. 

2. Pencucian dan pemerasan 

Pakaian dicuci dengan menggunakan mesin cuci. Proses yang 

selanjutnya adalah para pekerja akan memasukkan air dan sabun kedalam 

mesin cuci, kemudian pemerasan secara otomatis dari mesin cuci 

tersubut. 

3. Pengeringan  

Proses ini dilakukan setelah pemerasan yang secara otomatis dengan 

mesin pengering. Setelah kering, pakaian dimasukkan kedalam wadah 

yang selanjutnya akan dilakukan proses menyetrika pakaian. 

4. Setrika dan melipat 

Pada pakaian yang telah kering kemudian dilanjutkan dengan proses 

penyetrikaan menggunakan setrika listrik. Setelah disetrika, kemudian 

pakaian tersebut dilipat. 

5. Pengemasan  

Tahap yang terakhir adalah pakaian yang sudah disetrika dan dilipat 

kemudian akan dirapikan kembali supaya dengan mudah dilakukan 

proses pengemasan. 

C. Anatomi carpal tunnel syndrome 

Menurut Bickley (2009), Wrist joint adalah unit yang sangat kompleks 

dari sebuah persendian yang kecil dan sangat aktif untuk digunakan secara 
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terus-menerus. Dengan  perlindungan yang sedikit pada bagian jaringan lunak, 

akan meningkatkan sebuah resiko terjadi trauma pada bagian persendian, salah 

satunya adalah carpal tunnel syndrome (CTS). 

1. Tulang pembentuk sendi pergelangan tangan 

Tulang-tulang pada sendi pergelangan tangan ada dua deretan. Deretan 

yang pertama adalah dari tulang Radius dan Ulna. Deretan yang kedua terdiri 

ada delapan tulang carpalia yang tersusun dua deretan. 

a. Tulang scapoideum 

Tulang yang ini membentuk seperti perahu dengan bentuk dataran 

yang proximal konveksi, kemudian bersendi dengan tulang radius. 

Tulang ini juga memiliki dataran sendi ke arah ulnar yang bersendi 

dengan tulang hamatum, ke arah distal bersendi dengan tulang tulang 

trapesium, capitatum, dan trapesoideum dan ada sebuh tonjolan yang 

disebut tuberositas scapoideum dibagian permukaan volarnya. 

b. Tulang Lunatum 

Tulang ini berhubungan dengan tulang lain kearah bagian radial 

dengan tulang Scapoideum, ke arah ulnar dengan tulang Triquetrum, 

ke arah distal dengan tulang capitatum. Tulang ini memiliki dataran 

proximal yang konvek dan bersendi dengan tulang radius. 

c. Tulang Triquetrum 

Tulang ini berhubungan dengan tulang lain yaitu ke arah proximal 

dengan tulang radius, ke arah radial dengan tulang Lunatum, ke arah 

ulnar berhubungan dengan tulang pisiforme yang melekat pada 

permukaan polar tulang triquetrum dan arah distal dengan tulang 

hamatum. 
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d. Tulang Pisiforme 

Tulang ini berbentuk kecil, bulat seperti biji jagung melekat di 

dataran polar pada tulang triquetrum. 

e. Tulang Trapesium 

Tulang ini berhubungan dengan yang lain yaitu ke arah polar 

dengan trapesoideum dan ada sebuah tonjolan tulang yang disebut 

tuberositas osis trapesium, ke arah proximal dengan tulang 

scapoideum, ke arah distal dengan tulang metacarpal satu dan dua. 

f. Tulang Trapezoideum 

Tulang ini menuju ke arah radial berhubungan dengan tulang 

trapesium mengarah ke ulnar dengan tulang capitatum, ke arah distal 

dengan tulang metacarpal dua, dan ke arah proximal berhubungan 

dengan tulang scapoideum. 

g. Tulang Capitatum 

Tulang ini memiliki bentuk bulat dan panjang sebagai caputnya. 

Ada hubungan dengan tulang lain yaitu kearah radial berhubungan 

dengan tulang trapesoideum, ke arah proximal dengan tulang 

scapoideum dan lunatum. Ke arah ulnar dengan tulang hamatum dan 

ke arah distal dengan tulang metacarpal dua, tiga, dan empat. 

h. Tulang Hamatum 

Tulang ini berhubungan dengan tulang yang lain yaitu ke arah 

proximal dengan tulang triquetrum ke arah radial dengan tulang 

capitatum ke arah distal dengan tulang metacarpal empat dan lima. 

Kemudian ke arah polar memliki bangunan seperti lidah yang disebut 
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hamalus. Pada os scapoideum dan os trapesium masing-masing 

memiliki tonjolan tulang dibagian colarnya membentuk eminentia 

carpi radialis. Berseblahan dengan ulna terdapat eminentia carpi 

ulnaris yang dibentuk oleh os pisiforme dan hamalum ossis hamati. 

 

Gambar 2.1 Tulang pergelangan tangan 

Sumber: Pearce (2008) 

 

 

 

2. Ligamen 

Ligamen colateral capri ulnar yang melintang dari procesus 

styloideus ulna menuju ke triquetrum ligamen colateral carpi radialis yang 

melintang dari prossesus stiloideus radii ke arah tulang scapoideum dan 

ligamen intercarpal yang terdiri dari ligamen interlaveum collare dan 

dorsale, ligamen interseum dan ligamen carpiarquetrum. 
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           Gambar 2.2 Ligamen  

Sumber: Spalteholz (2014) 

3. Otot 

Otot merupakan stabilitas aktif dan penggerak tulang. Otot 

pergelangan tangan dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu adalah otot 

flexor dan extensor yang masing-masing terbagi dua bagian superfisialis dan 

profunda. Otot flexor superficialis yaitu otot flexor carpi ulnaris, flexor carpi 

radialis, flexsor digitorum sublimes dan palmaris longus. Otot flexor carpi 

radialis dan flexor carpi ulnaris berfungsi sebagai flexi di pergelanagan 

tangan, dan otot extensi extensor carpi radialis longus brevis dan extensor 

carpi ulnaris berfungsi extensi pergelangan tangan. Pada gerakan ulnar 

deviasi dilakukan oleh m.extensor carpi ulnaris dan flexor carpi ulnaris. 

Sedangka pada gerakan radial deviasi dilakukan oleh m.extensor carpi 
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radialis,  flexor carpi radialis, extensor pollicis brevis dan abduktor pollicis 

longus. 

 

Gambar 2.3 Otot Wrist  

Sumber: (Spalteholz, 2014). 

 

4. Tendon 

Menurut Hadi (2015) Tendon adalah struktur yang menghubungkan 

otot ke bagian tulang. Dibagian tubuh terdapat sebuah otot rangka yang akan 

menggerakkan tulang, sehingga dapat melakukan kegiatan berjalan, 

melompat, mengangkat, dan bergerak. Ketika otot mulai berkontraksi, maka 

tendon yang akan menarik tulang dan akan menjadikan sebuah gerakan.  

Pada pergelangan tangan, flexor tendon jari bersamaan dengan 

N.Medianus memasuki carpal tunnel disebelah bawah atas perlindungan 

ligament tranversal carpal (fleksor reticulum) dan ada didalam common 

synovial sheath. Pada canal ini tendon provundus communis berpisah 
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menjadi masing-masing tendon pada bagian jari tengah, jari manis dan jari 

kelingkingan. Tendon flexor polocis longus masuki lengan bawah 

retinaculum flexor dengan selubung tendon tersendiri. Selubung tendon ini 

berfungsi sebagai pelindung tendon flexor dan untuk memberikan permukaan 

gliding yang licin pada permukaan synovial agar tendon dapat bergerak 

dengan secara bebas pada persendian tangan diantara masing-masing tendon 

selama bergerak (Putro, 2013). 

                   

Gambar 2.4 Tendon Wrist 

Sumber: Spalteholz (2014). 

 

 

5. N. Medianus 

Menurut pearce (2008) N. Medianus Secara anatomis, canalis carpi 

(carpal tunnel) berada pada bagian dasar dalam pergelangan tangan. 

Sembilan ruas tendon flexor dan N. Medianus berjalan di dalam canalis carpi 

yang dikelilingi dan dibentuk oleh tiga sisi dari tulang-tulang carpal. Nervus 

dan tendon memiliki fungsi sebagai sensibilitas dan pergerakan di jari-jari 

tangan. Jari tangan dan otot-otot flexor disertai tendon-tendon ber origo di 
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epicondilus medial pada bagian regio cubiti, berinsersi pada tulang-tulang 

metaphalangeal, interphalangeal proksimal dan interphalangeal distal yang 

menjadikan jari tangan dan jempol. 

Canalis carpi mempunyai ukuran sebesar ruas jari jempol dan terletak di 

bagian distal dalam pergelangan tangan dan diteruskan ke bagian lengan 

bawah di regio cubiti sekitar 3 cm. Di terowongan carpal, N. Medianus 

mencabang menjadi komponen radial dan ulnar. Komponen radial dari N. 

Medianus akan menjadi cabang sensorik pada permukaan palmar jari pertama 

dan kedua dan cabang motoric m. abductor pollicis brevis, m. opponens 

pollicis, dan bagian atas dari m. flexor pollicis brevis.  

Selain itu, saraf median juga dapat mempersarafi bagian permukaan 

dorsal jari kedua, ketiga, dan keempat bagian distal sendi interphalangeal 

proksimal (huldani, 2013). Tertekannya pada bagian N. Medianus dapat 

disebabkan adanya pengurangan dari ukuran canalis carpi, pembesaran 

ukuran alat yang masuk di dalamnya (pembengkakan jaringan lubrikasi pada 

tendon  flexor) (Pearce, 2008). 

                        

                                  Gambar 2.5 struktur Anatomi N. Medianus  

                        Sumber: Lukluaningsih (2014). 
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D. Biomekanik carpal tunnel syndrome 

Pada pergelangan tangan memiliki ada berbagai macam persendian yang 

terdiri dari delapan ossa carpal, distal radius, ulna carpal, dan metacarpal. 

Struktur pada radiocarpal joint merupakan ovoid joint dimana os radius yang 

bagian cembung ke  distal dengan sedikit menyerong ke palmar yang bersendi 

dengan carpus berbentuk cekung. Sehingga rolling dan sliding melawan arah 

dikarenakan struktur yang cembung bergerak pada struktur yang cekung (Atin, 

2015). 

Gerakan arthrokinematik dibagian pergelangan tangan menurut Edmond 

(2006, dalam Atin, 2015), meliputi sebuah gerak traksi dan translasi. Traksi 

ossa carpal ke arah distal searah axis os radii (serong 5 derajat), sedangkan 

pada sebuah gerak translasi selalu dengan berlawanan arahnya, palmar flexion 

translation ke dorsal dan saat dorsal flexion translation ke palmar, saat ulnar 

deviation terjadi translation ke radial dan sebaliknya saat radial deviation 

translation ke ulnar. Wrist joint  adalah termasuk jenis sendi synovial yang 

dapat digerakan secara maksimal atau maximal lose packed position (MLPP) 

pada posisi palmar flexi 5 derajat dan ulnar deviasi 5 derajat. Sedangkan sendi 

akan mengunci maksimal yaitu dorsal flexion penuh. Pola kapsuler yang terjadi 

pada wrist joint yaitu adalah extensi nya lebih terbatas dibandingkan dengan 

flexi. 
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        Gambar 2.6 Gerakan pada metacarpophalangeal (MCP)  

Sumber : Lippert (2011). 

 

Pada bagian metacarpophalangeal (MCP) merupakan sendi biaxial 

condyloid, permukaan yang bulat pada bagian proximal persendian metacarpal 

yang menjadi dasar dari proximal phalanges mempunyai permukaan yang 

cekung akan dapat melakukan sebuah gerakan mengepal. Gerakan yang dapat 

dilakukan sendi ini adalah gerakan flexi, extensi, hiperextensi, abduksi dan 

adduksi. Gerak abduksi akan terjadi ketika jari kedua, keempat dan kelima 

menjauh dari jari ketiga (tengah). Pada gerak adduksi merupakan kebalikannya 

(Lippert, 2011). 

Gerakan flexi atau extensi yang dilakukan secara berulang-ulang dari 

pergelangan tangan akan meningkatkan tingkat resiko terjadinya carpal tunnel 

syndrome (CTS). Hal ini di perkuat dengan adanya studi penelitian yang 

mengatakan penekanan pergelangan tangan dan gerakan yang berulang, talah di 

ketahui dapat meningkatkan resiko carpal tunnel syndrome (CTS) sampai dua 

kali lipat (Barcenilla, et al, 2012). 
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E. Carpal Tunnel Syndrome 

1. Definisi 

Carpal Tunnel Syndrome adalah salah satu gangguan pada bagian 

pergelangan tangan yang menyebabkan penyempitan pada terowongan 

karpal. Penyebab nya adalah edema fasia pada terowongan karpal atau 

maupun kelainan pada tulang-tulang tangan yang akan menimbulkan 

penekanan pada bagian nervus medianus. Carpal tunnel syndrome (CTS) 

juga merupakan suatu kelemahan yang terjadi pada bagian pergelangan 

tangan dan disertai oleh rasa nyeri pada daerah yang telah dipersarafi oleh 

nervus medianus (Bahrudin, 2011). 

Ketika pada jaringan tendon flexor mengalami pembengkakan maka 

akan terjadinya tekanan pada nervus medianus. Jaringan ini disebut dengan 

synovium yang berfungsi sebagai pelumas tendon dan akan membuatnya 

lebih mudah untuk menggerakan bagian jari-jari. Pembengkakan pada 

synovium akan mempersempit bagian terowongan karpal dan akan 

menimbulkan terjadinya penekanan pada sebuah saraf (American Academy of 

Orthopedic Surgeons, 2009). 

Tulang-tulang pada bagian karpalia dibentuk oleh flexor retinakulum 

(transverse carpal ligament dan palmar carpal ligament) yang kuat dan 

melintang di atas tulang-tulang karpalia. Setiap perubahan yang 

mempersempit terowongan ini akan dapat menimbulkan penekanan pada 

jaringan  di dalamnya yaitu nervus medianus. Penekanan tersebut akan dapat 

mengakibatkan rasa sakit, kesemutan, terbakar, dan mati rasa (Ilyas, 2015). 

Gerakan tangan flexi dan extensi yang dilakukan  secara berulang-ulang kali 

akan dapat menyebabkan tertekannya nervus medianus diterowongan karpal 
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merupakan hasil dari perubahan antara volume isi dan ukuran relative pada 

terowongan karpal (Saerang, Kembuan & Karema, 2015). 

 

             

Gambar 2.7 Carpal Tunnel Syndrome (CTS)  

Sumber: Flex (2015). 

 

2. Patofisiologi  

Kontraksi otot yang dilakukan secara berulang-ulang kali atau secara 

terus-menerus dengan posisi yang tidak berubah akan menimbulkan spasme, 

sehingga sirkulasi darah akan menjadi tidak lancar. Hal ini menyebabkan 

menumpuknya asam laktat dan zat-zat kimia seperti bradikinine dan 

histamine. Dengan adanya penumpukan zat-zat tersebut akan merangsang 

ujung-ujung saraf nyeri dan akan diteruskan ke medulla spinalis selanjutnya 

oleh saraf acendent disampaikan ke otak kemudian akan menjadikan rasa 

nyeri. Adanya rasa nyeri bisa mengakibatkan spasme otot yang mana 

penderita akan mengalami keterbatasan gerak. Jika terjadi dalam jangka 

waktu yang lama juga akan menimbulkan kelemahan otot yang menyebabkan 

gangguan pada fungsi dan gerak yang berhubungan dengan fungsi pada 

pergelangan tangan (Abdullah, 2013). 
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Patofisiologi carpal tunnel syndrome (CTS) menurut Ibrahim, et al 

(2012) adalah sebagai berikut : 

a. Tekanan Meningkat 

Banyak studi yang telah mempelajari sebuah tentang tekanan 

pada carpal tunnel syndrome. Tekanan yang normal telah tercatat 

antara 2-10 mm Hg, tekanan cairan pada terowongan carpal 

tersebut akan meningkat secara drastis pada saat pergelangan 

tangan pada posisi extensi meningkat 10 kali lipat dan 8 kali lipat 

pada posisi flexi. Gerakan yang berulang kali pada pergelangan 

tangan adalah salah satu impilkasi dari sekian banyak faktor resiko 

kejadian carpal tunnel syndrome (CTS). 

b. Inflamasi 

Tenosynovitis adalah sebuah inflamasi pada jaringan synovial 

ditendon flexor yang disebabkan karena tekanannya meningkat 

pada terowongan karpal yang kemudian selanjutnya akan menjadi 

carpal tunnel syndrome (CTS). 

c. Jaringan Synovial 

Kondisi yang tidak normal pada jaringan synovial di sekitar 

tendon terowongan karpal sangat mempengaruhi faktor  pada 

carpal tunnel syndrome (CTS). Kondisi tersebut dapat diketahui 

dengan melalui MRI, riwayat kesehatan penderita, dan biomekanik 

pasien. Kondisi tidak normal pada synovial yaitu penebalan yang 

disebabkan oleh gerakan pergelangan tangan yang secara 

berulang-ulang. 

 



22 

3. Etiologi

Carpal tunnel syndrome (CTS) terjadi dikarenakan pada jaringan 

yang mengelilingi tendon flexor telah membengkak sehingga dapat 

menekan pada nervus medianus, ada sebuah jaringan yang letaknya pada 

tendon flexor disebut dengan synovium. Synovium ini merupakan cairan 

yang berfungsi sebagai pelumas  tendon sehingga memudahkan jari-jari 

untuk melakukan sebuah gerakan. Ketika jaringan synoviom mengalami 

pembengkakkan maka akan mengakibatkan terjadinya penyempitan pada 

terowongan karpal sehingga akan membatasi ruang dan lama-lama akan 

terjadi penekanan pada saraf (American Academy of Orthopedic 

Surgeons, 2009). 

Setiap kondisi yang mengakibatkan penyempitan pada terowongan 

karpal akan menyebabkan terjadinya penekanan pada nervus medianus 

yang akan menimbulkan carpal tunnel syndrome (CTS). Ada beberapa 

kasus yang etiologinya masih belum diketahui, terutama pada penderita 

yang sudah usia lanjut. Gerakan yang dilakukan secara berulang-ulang 

pada pergelangan tangan juga akan menambah gangguan-gangguan pada 

pergelangan tangan yaitu termasuk carpal tunnel syndrome (CTS) (Ilyas, 

2015) 

Pada daerah sensorik di nervus medianus sangat bervariasi terutama 

pada permukaan volar. Pola itu menyesuaikan variasi antara jari tiga 

sampai jari empat sisi radial telapak tangan. Pada permukaan dorsum 

manus, kawasan sensorik nervus medianus juga bervariasi antara dua 

sampai tiga palang distal jari kedua, ketiga dan keempat. Bagian saraf 

yang paling sering terjepit adalah nervus medianus. Nervus medianus 
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adalah saraf yang sangat sering mengalami cidera yang diakibatkan oleh 

trauma langsung. Tekanan dari nervus median akan menghasilkan rasa 

kesemutan dan rasa sakit. Itulah parestesia atau hipestesia dari carpal 

tunnel syndrome (CTS) (Huldani, 2013). 

Kondisi tersebut dapat terjadi akibat komplikasi dari beberapa faktor 

resikonya yang berperan dalam perkembangan gangguan yang telah 

terjadi, antara lain adalah: 

a. Usia 

Carpal Tunnel Syndrome (CTS) sangat sering ditemukan pada 

usia 30 - 60 tahun, tapi banyak juga faktor yang lainnya yang 

memiliki pengaruh pada usia dalam kasus carpal tunnel syndrome 

(CTS) (Kurniawan, et al, 2008). Pada wanita yang telah 

memuncak setelah menopause secara umum menyatakan dengan 

konsep bahwa pada wanita ada sebuah komponen hormonal yang 

menyebabkan carpal tunnel syndrome (CTS) (Ashworth, 2010). 

b. Durasi Kerja 

Nurqotimah, et al (2010) telah menjelaskan adanya hubungan 

antara durasi kerja dengan kejadian carpal tunnel syndrome 

(CTS). Pada sebuah survei di Inggris mengatakan bahwa aktifitas 

gerakan yang berulang-ulang pada tangan saat dalam kedaan 

bekerja selama lebih dari 4 jam setiap harinya akan meningkatkan 

resiko gejala musculoskeletal, sedangkan aktifitas kerja dengan 

menggenggam lebih dari 3 jam 20 menit setiap harinya, sangat 

memiliki resiko mengalami gejala carpal tunnel syndrome (CTS) 

(Fitriani, 2012). 
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c. Aktivitas Kerja 

Pada posisi tangan dan pergelangan tangan sangat berisiko 

apabila dilakukan gerakan berulang-ulang atau frekuensi sebanyak 

2 kali per menit pada anggota tubuh seperti bagian leher, bahu, 

punggung dan kaki (Nurhikmah, 2011). Semakin tinggi frekuensi 

gerakan berulang semakin tinggi pula resiko terjadinya carpal 

tunnel syndrome (CTS) (Yaron, 2007).  

Menurut Silawati & Syahrul (2014), carpal tunnel syndrome 

(CTS) sangat berhubungan dengan sebuah pekerjaan yang 

meliputi aktifitasnya menggunakan kekuatan, gerakan berulang 

yang lama, terutama jika faktor resiko potensial tersebut muncul 

secara bersamaan dengan :  

1) Aktifitas tangan dengan kekuatan terutama disertai 

adanya pengulangan. 

2) Aktifitas tangan secara berulang dengan dikombinasi 

kekuatan dalam jangka waktu lama. 

3) Aktifitas yang konstan dalam menggenggam sebuah 

benda.. 

4) Tekanan yang biasa maupun intermiten pada bagian 

pergelangan tangan. 

4. Tanda dan Gejala Carpal Tunnel Syndrome 

Bebrapa gejala yang paling umum terjadi pada carpal tunnel 

syndrome (CTS) adalah nyeri pada pergelangan tangan, rasa kesemutan, 

rasa nyeri atau kebas pada bagian bagian distal (jempol, telunjuk, jari 

tengah dan sisi radial jari manis), kemampuan menggenggam mulai 
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berkurang sehingga akan mempengaruhi gerak fungsional. Pada saat 

malam hari rasa sakit akan semakin bertambah dan pada pagi hari akan 

merasakan kaku pada saat melakukan aktivitas yang memerlukan gerakan 

flexi pada pergelangan tangan (Ibrahim, et al, 2012). 

Gejala klinis pada carpal tunnel syndrome (CTS) yang paling sering 

terjadi menurut American Academy of Orthopedic Surgeons (2009) 

adalah: 

a. Rasa kebas atau kesemutan dan nyeri pada tangan. 

b. Pada bagian jempol, jari telunjuk dan jari tengah sering terasa 

seperti menyetrum atau seperti tersengat listrik. 

c. Dari bagian tangan menjalar sampai pada bagian bahu akan 

merasakan sensasi yang aneh dan nyeri. 

Gejala tersebut dimulai secara bertahap, tetapi tanpa disertai cidera 

yang khusus. Gejala yang paling sering dirasakan pada bagian jempol, 

yang secara tiba – tiba dikarenakan posisi tidur dengan pergelangan tangan 

ditekuk. Gejala yang sering terjadi pada saat malam hari adalah terbangun 

pada saat tidur. Pada saat siang hari, gejala sering dirasakan pada saat 

menggenggam benda, seperti telepon genggam, saat membaca buku, 

ataupun saat mengemudi sebuah sepeda motor. Denga cara menggerakan – 

gerakkan atau mengibaskan  tangan salah satunya akan dapat mengurangi 

gejala carpal tunnel syndrome (CTS)  (American Academy of Orthopedic 

Surgeons, 2009). 
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Menurut Ibrahim, et al (2012) tanda dan gejala carpal tunnel syndrome 

(CTS) dapat diklasifikasikan menjadi tiga tahap yaitu: 

a. Tahap Pertama  

Pasien akan mengalami gangguan tidur pada malam hari dan 

merasakan kebas atau bengkak pada tangan. Ada juga beberapa yang 

merasakan nyeri berat dari pergelangan hingga bahu seperti ditusuk 

yang akan menimbulkan rasa yang tidak nyaman pada pergelangan 

tangan sampai jari-jari (brachialgia paraesthetica nocturna). 

b. Tahap Kedua 

Gejala yang timbul pada saat pagi hari, saat pasien berdiam 

dalam posisi tertentu dengan jangka waktu yang lama atau sedang 

melakukan gerakan yang berulang menggunakan pergelangan tangan 

ataupun tangan. Pasien juga sering merasakan benda jatuh dari tangan 

karena pasien tidak bisa merasakan jari-jari ketika telah terjadi 

kelemahan pada motoriknya. 

c. Tahap Ketiga 

Tahap ini adalah tahap yang terakhir dimana terjadi atrophy 

(kelemahan) pada otot thenar dan nervus medianus sudah mengalami 

respon yang tidak baik lagi setelah dilakukan operasi pembedahan. 

Gejala sensoris berkurang pada tahap ini, rasa sakit dirasakan pada 

otot thenar, penekanan yang berlebihan serta kelemahan disertai 

atrophy pada abductor pollicsi brevis dan opponens pollicis. 

F. Diagnosa carpal tunnel syndrome 

Mendiagnosis carpal tunnel syndrome (CTS) harus berdasarkan 

berbagai macam dari tanda klinis yang di temukan, yaitu: rasa nyeri, tebal, 
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atau seperti terkena sengatan listrik yang dipersarafi oleh n.medianus, rasa 

kebas, dan terjadi di ibu jari, telunjuk sampai setengah jari tengah. Beberapa 

pemeriksaan spefisik yang dilakukan untuk mendiagnosis carpal tunnel 

syndrome (CTS) yaitu antara lain: tes Phalen dan tes Tinel, serta tes 

neurologi lainnya seperti EMG (Saerang, Kembuan & Karema, 2015). 

Diagnosa carpal tunnel syndrome (CTS) selain berdasarkan gejala klinis 

seperti di atas dapat juga dengan cara pemeriksaan. Pemeriksaan harus 

dilakukan secara menyeluruh pada fungsi, motorik, sensorik dan otonom. 

Beberapa pemeriksaan yang dapat membantu mendiagnosis carpal tunnel 

syndrome (CTS) yaitu : 

1. Phalen's tes 

Phalen’s test ini tujuannya untuk membantu mendiagnosis pada 

carpal tunnel syndrome (CTS) (Ahmad, Aras, & Ahmad, 2014). Penderita 

di arahkan untuk melakukan flexi tangan dengan cara maksimal. Dalam 

waktu satu menit jika timbul gejala carpal tunnel syndrome CTS, maka 

penderita positif diagnosa carpal tunnel syndrome (CTS). Ada peneliti 

yang berpendapat bahwa tes ini sangat akurat untuk mendiagnosa carpal 

tunnel syndrome (CTS) (Bahrudin, 2011). 

                   

Phalen Test  

Sumber: Ahmad, Aras, & Ahmad (2014). 
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2. Tinel's test 

Test ini juga sangat mendukung untuk diagnosis, jika timbul parastesi 

atau nyeri pada daerah nervus medianus ketika dilakukan prekusi pada 

terowongan karpal dengan posisi tangan sedikit dorsal flexi. Akan ada 

ketukan bagian depan pergelangan tangan. Jika ketukan tersebut 

menimbulkan rasa kesemutan, ini mungkin saja carpal tunnel syndrome 

(CTS). 

           
            Tinnel’s Test  

Sumber: Ahmad, Aras, & Ahmad  (2014). 

 

3. Pressure test  

Pada bagian Nervus medianus dilakukan penekanan pada daerah 

terowongan karpal dengan menggunakan ibu jari. Jika dalam waktu 

kurang dari dua menit akan timbul gejala-gejala carpal tunnel syndrome 

(CTS), berarti positif (Bahrudin, 2011). 

 

Pressure Test  

Sumber: Woon (2015). 


