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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Tangan merupakan salah satu anggota gerak tubuh yang paling 

sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari.Aktivitas sehari-hari yang 

dilakukan oleh tubuh sebagian besar melibatkan anggota gerak yaitu 

tangan. Aktivitas yang berlebihan pada tangan ataupun pergelangan tangan 

jika berlangsung secara lama akan dapat menimbulkan suatu masalah dan 

masalah tersebut akan terjadi pada siapa saja karena setiap manusia 

sepanjang hidupnya akan selalu menggunakan anggota gerak tangan untuk 

melakukan aktivitas yang berat ataupun ringan (Purwanti, 2011). 

CTS (Carpal Tunnel Syndrome) merupakan cedera pada 

pergelangan tangan, cedera ini biasanya disebabkan oleh aktivitas yang 

membutuhkan gerakan secara berulang-ulang selama periode waktu yang 

lama.Seperti mengetik, menekan sesuatu, dan menggerakkan mouse.CTS 

juga dapat tercetus akibat paparan terhadap gerakan atau fibrasi dan akibat 

kesalahan posisi ergonomis yang terjadi dalam jangka waktu yang lama. 

Seperti halnya seorang pekerja pegawai negeri sipil yang biasanya bekerja 

di depan computer bahkan menghabiskan waktu berjam-jam dan terlalu 

sering melakukan kesalahan pada posisi saat mengetik maupun 

menggerakkan mouse akan dapat menimbulkan Carpal Tunnel Syndrome. 

Resiko terjadinya CTS ini 10% lebih banyak terjadi pada orang dewasa 
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dan wanita beresiko 3x lipat mengalami CTS dibandingkan pria. CTS lebih 

sering terjadi pada usia 30-50 tahun (Haque, 2009). 

Carpal Tunnel Syndrome (CTS) adalah suatu neuropathy yang 

disebabkan oleh tekanan yang menekan syaraf medianus yang berada di 

dalam terowongan karpal (Ashworth, 2009). 

Hal  tersebut  diakibatkan  oleh gerakan pada tangan  yang  

digunakan secara akumulatif dalam periode waktu yang lama dengan 

intensitas gerakan yang berlebihan sehingga mengakibatkan otot berubah 

menjadi  inflamasi  sehingga  menimbulkan  bengkak yang akhirnya 

berakibat pada penekanan syaraf medianus (Phillips, 2003). 

Faktor pekerjaan merupakan salah satu penyebab terjadinya 

CTS.Dimana penggunaan komputer  melakukan  gerakan-gerakan  tangan 

saat melakukan pekerjaan.Sikap kerja saat mengetik yaitu gerakan tangan 

yang berulang-ulang, gerakan tangan dengan kekuatan, postur kerja yang 

statis dan  posisi kerja  yang  tidak  ergonomis  (Dennerlein & Johnson, 

2006). 

Pada saat mengetik dan menekan tompol mouse gerakan ekstensi 

wrist yang melibatkan. M. Fleksor carpi radialislongus, M. Fleksor carpi 

radialis brevis, M. Fleksor digitorum communis, M. Digitiminimi,  M. 

Fleksor pollicis longus dan M. Fleksor indicis. Gerakan yang terjadi secara 

terus menerus dan berlangsung lama akan mengakibatkan mikrosirkulasi 

pada area tersebut sehingga meyebabkan penukaran zat-zat kimia seperti 

asam laknat yang akan mengakibatkan meningkatnya volume pada 

terowongan   carpal   yang   menekan   N.   Medianus.   CTS   muncul   akibat 
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adanya penekanan pada N. Medianus yang mengalami kompresi pada  

saluran dengan pengulangan tangan yang disebut tendon fleksor, ligament 

carpal yang melintang dan tulang  carpal  yang  paling sering  dikenal  

sebagai nerve-entrapment syndrome (Purwanti 2011). 

Gejala sensoris seperti nyeri yang tidak segera ditangani akan 

mengakibatkan gangguan  fungsi  motorik. Salah satu penanganan   yang  

dapat digunakan untuk menangani gejala yang muncul akibat CTS yaitu 

penanganan fisioterapi.Fisioterapi  adalah  bentuk  pelayanan  kesehatan  

yang ditujukan kepada individu  dan atau  kelompok  untuk  

mengembangkan, memelihara dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh 

sepanjang daur kehidupan  dengan  menggunakan  penanganan  secara 

manual dan menggunakan peralatan (fisik, elektroterapeutis). 

Modalitas fisioterapi yang dapat digunakan pada kasus Carpal 

Tunnel Syndrome adalah Infra Red (IR), Ultra Sound (US), pemasangan 

Splint, traksi, mobilisasi saraf dan pemasangan tapping. Namun pada 

penelitian ini,  peneliti  akan  menggunakan  modalitas fisioterapi berupa 

infra red dan mobilisasi saraf.  

Infrared merupakan radiasi elektromagnetik dari  panjang  

gelombang lebih panjang dari cahaya tampak, tetapi lebih pendek  dari  

radiasi gelombang radio.Radiasi  infrared  memiliki  jangkauan  dan  

memiliki panjang gelombang antara 700 nm dan 1 mm dan berada pada 

spektrum berwarna merah. Infrared ditemukan secara tidak sengaja oleh 

Raden mas Pursito, astronom  kerajaan  Inggris  ketika  ia sedang 

mengadakan penelitian mencari bahan  penyaring  optic  yang akan  
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digunakan untuk mengurangi kecerahan gambar matahari dalam tata surya 

teleskop (Adit Prasetyo, 2014). Penggunaan  infrared pada kasus carpal 

tunnel syndrome adalah  untuk  menaikan  temperatur  pada jaringan 

sehingga menimbulkan vasodilatasi pembuluh darah selain itu pemanasan 

yang ringan pada 7 otot akan menimbulkan  pengaruh  sedatif terhadap 

ujung-ujung syaraf sensoris. 

Neural Mobilization (Mobilisasi Saraf) adalah teknik manipulatif 

jaringan saraf yang digerakkan dan diulurkan baik gerakan yang relatif 

terhadap jaringan interface di sekitarnya (Ashok, 2011; Nurfitriyah, 2013). 

Prinsip dasar dari mobilisasi  saraf  tersebut  adalah  penguluran  pada 

jaringan saraf. Hal ini akan mempengaruhi dinamika pembuluh darah, 

meningkatkan kerja sistem transportasi aksonal dan jaringan ikat, 

meningkatkan aliran darah ke  jaringan  saraf,  restorasi  mekanika normal 

dari jaringan ikat sehingga dapat mengurangi kemungkinan saraf yang 

terperangkap dalam jaringan ikat sekitarnya serta meningkatkan proses 

intraneural oleh perubahan tekanan  dalam  sistem  saraf dan  penyebaran  

dari edema intraneural (Bahrudin, 2005). Oleh karena itu peneliti tertarik 

untuk mengambil penelitian tentang: Perbandingan Pengaruh Infrared dan 

Mobilisasi Saraf Terhadap Penurunan Nyeri Resiko Terjadi CTS Akibat 

Sering Mengetik pada Mahasiswa IT UMM. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh infrared terhadap penurunan nyeri resiko 

terjadinya CTS pada Mahasiswa IT UMM? 
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2. Bagaimana pengaruh mobilisasi saraf terhadap penurunan nyeri resiko 

terjadinya CTS pada Mahasiswa IT UMM? 

3. Bagaimana perbandingan pengaruh pemberian infrared dan mobilisasi 

saraf terhadap penurunan nyeri resiko terjadinya CTS pada 

Mahasiswa IT UMM? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui apakah ada perbandingan pengaruh pada 

pemberian infra red dan mobilisasi saraf terhadap penurunan  nyeri  

resiko terjadinya CTS pada Mahasiswa IT UMM. 

2. Tujuan Khusus 

a) Mengidentifikasi tingkat nyeri sebelum dan sesudah diberikan 

Infrared pada pasien resiko terjadinya Carpal Tunnel Syndrome 

pada Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang. 

b) Mengidentifikasi tingkat nyeri sebelum dan sesudah diberikan 

Mobilisasi Saraf pada pasien resiko terjadinya Carpal Tunnel 

Syndrome pada Mahasiswa  Universitas  Muhammadiyah  

Malang. 

c) Menganalisa perbandingan pemberian Infrared dan Mobilisasi 

Saraf pada pasien resiko terjadinya Carpal Tunnel  Syndrome  

pada Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Bagi Fisioterapis 

Penelitian dapat dijadikan sebagai pengetahuan bagi profesi 

fisioterapi dalam memberikan pelayanan atau penanganan kepada  

pekerja yang mengalami resiko terjadinya CTS agar resiko pada kasus 

tersebut perlahan dapat menurun.Sebagai masukan bagi  fisioterapis  

untuk meningkatkan perannya dalam memberikan  edukasi  kepada  

pasien resiko terjadinya CTS agar kasus tersebut dapat berkurang bagi 

kalangan pekerja. 

2. Manfaat Bagi Sampel 

Penelitian dapat dijadikan sebagai acuan bagi mahasiswa untuk 

mengurangi hal yang dapat memicu  terjadinya  Carpal  Tunnel  

Syndrome dan diharapkan untuk selalu menjaga  posisi duduk  dan   

posisi tangan saat mengetik sehingga mengurangi resiko  terjadinya 

Carpal Tunnel Syndrome. 

3. Manfaat Bagi Penulis 

Penelitian ini dapat menambah wawasan dari  memberikan  

informasi atau  gambaran  mengenai  Pemberian  Infrared  dan  Mobilisasi   

Saraf terhadap Mahasiswa Resiko Terjadi CTS. 
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E. Keaslian Penelitian 

Table 1.1 Keaslian Penelitian 

No. Nama Peneliti 

dan Tahun 

Judul Penelitian Variabel 

Penelitian 

Analisa Data Hasil 

Penelitian 

1. Ayu Moilisa 

Jakosa (2014) 

Pengaruh 

penambahan 

mobilisasi saraf 

medianus setelah 

diberikan sinar infra 

red terhadap 

penurunan nyeri 

carpal tunnel 

syndrome (cts) di 

RSUD. Dr. 

Moewardi surakarta 

- Variabel 

Independen : 

Penambahan 

Mobilisasi 

Saraf Medianus 

Setelah 

Diberikan Sinar 

Infra Red. 

- Variabel 

Dependen : 

Penurunan 

Nyeri pada hari 

ke-19, 

Intensitas Nyeri 

Sedikit 

Meningkat 

Kembali 

Karena 

Aktifitas yang 

Dilakukan 

Responden. 

Quasi 

Eksperimental 

dan 

Menggunakan 

Pendekatan 

Metode 

Penelitian 

Single-case 

Research 

Pada fase 

treatment hari 

ke-8 sampai 

hari ke 14 

dengan dosis 1 

kali sehari 

dalam 1 

minggu 

menunjukkan 

adanya sedikit 

penurunan 

intensitas 

nyeri. 

Kemudian 

pada fase 2 

(hari ke- 15 s/d 

hari ke-21) 

menunjukkan 

sedikit 

penurunan 

nyeri dan pada 

hari ke-19 

intensitas nyeri 

sedikit 

meningkat 

kembali. 
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2. 

 

 

 

Monara Kedma 

Nunes (2016) 

 

 

 

Acute effects of 

neural mobilization 

and infrared on the 

mechanics of the 

median nerve 

 

 

 

 

- Variabel 

Independen:  

(𝑋1)(control) 

Rested for 25 

Minutes in the 

Supine 

Position. 

(𝑋2)Received 

The Specific 

Neural 

Mobilization 

for the Median 

Nerve. 

(𝑋3)Received 

an Application 

of Infrared for 

15 Minutes on 

the Forearm. 

(𝑋4)Received 

the Same 

Application of 

Infrared 

Followed by 

Neural 

Mobilization. 

- Variabel 

Dependen: The 

group that 

received neural 

mobilization 

reported higher 

pain scores. 

 

 

 

New 

Experimental 

Evidence that 

Neural 

Mobilization in 

Relation to 

Superficial 

Heat Produces 

an Immediate 

Effect on 

Elbow Range 

of Motion 

Versus Neural 

Mobilization 

Isolated. 

 

 

 

The Kruskal-

Wallis test 

found no 

significant 

differences in 

the VAS data, 

H (3)=1.3307, 

p=0.72. The 

group that 

received neural 

mobilization 

reported higher 

pain scores. 

Analysis of the 

gain in the 

range of 

motion there 

were very 

significant 

showed 

differences 

among the 

intervention 

groups M 

(3)=11.3837, 

p≤0.01 

 

 

 

3. Hapsari 

Subekti (2014) 

Penatalaksanaan 

fisioterapi pada 

kasus carpal tunnel 

syndrome sinistra di 

RSUD Salatiga. 

- Variable 

Independen: 

pemberian 

modalitas Ultra 

Sound, Infra 

Red dan Terapi 

Latihan 

dilakukan 

selama 6 kali 

terapi. 

- Variable 

Dependen: 

Diperoleh hasil 

terjadi 

peningkatan 

Quasi 

Eksperimental 

dan 

Menggunakan 

Pendekatan 

melalui 

penambahan 

terapi active 

exercise dan 

passive 

exercise 

Setelah 

dilakukan 6 

kali terapi 

diperoleh hasil 

penurunan 

nyeri dan 

terjadi 

peningkatan 

kemampuan 

aktivitas 

fungsional. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nunes%20MK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27390402
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nunes%20MK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27390402
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kemampuan 

aktivitas 

fungsional. 

4. Ermawati Nur 

siam (2016) 

Penatalaksanaan 

fisioterapi pada 

kasus carpal tunnel 

syndrome dextra di 

RSUD Sukoharjo. 

- Variable 

Independen: 

Pemberian 

terapi Infra 

Red, TENS dan 

Neurodynamic 

pada kasus 

CTS dextra.  

- Variable 

Dependen: 

Adanya 

peningkatan 

lingkup gerak 

sendi wrist 

dextra secara 

aktif dan 

peningkatan 

aktivitas 

fungsional. 

Quasi 

Eksperimental 

dan 

Menggunakan 

Pendekatan 

Metode 

Penelitian 

Single-case 

Research  

Setelah 

dilakukan 

terapi selama 6 

kali didapat 

hasil 

penurunan nilai 

nyeri dan 

terjadi 

peningkatan 

aktivitas 

fungsional. 

5. Atika Puji 

Roiatun (2015) 

Penatalaksanaan 

fisioterapi pada 

kasus carpal tunnel 

syndrome bilateral di 

RSO. Prof. Dr. R 

Soeharso Surakarta 

- Variable 

Independen: 

Pemberian 

modalitas IR, 

US dan terapi 

latihan dalam 

mengurangi 

nyeri, 

peningkatan 

kekuatan otot. 

Quasi 

Eksperimental 

dan 

Menggunakan 

Pendekatan 

Metode 

Penelitian 

Single-case 

Research  

Setelah 

dilakukan 

tindakan terapi 

dengan 6 kali 

terapi, dalam 1 

kali terapi 

dibutuhkan 

kurang lebih 

30 menit. 

Degan 

mengunakan 
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- Variable 

Dependen: 

Menentukan 

hasil penurunan 

nyeri, dan 

terjadinya 

peningkatan 

MMT. 

Infra Red, 

Ultrasound, 

dan terapi 

latihan. Dari 

tindakan terapi 

tersebut 

didapat :  

1. Penurunan 

nyeri pada 

kedua tangan 

2. Peningkatan 

kekuatan otot 

6. Nugrahati 

Dwi Pangestu 

(2016) 

Effectifity of nerve 

mobilization with 

nerve gliding 

towards pain 

reduction of carpal 

tunnel syndrome 

- Variable 

Independen: 

Giving 

mobilization of 

nerves and 

nerve gliding in 

decreasing pain 

in the carpal 

tunnel 

syndrome. 

- Variable 

Dependen: To 

know the 

difference in 

the effect of 

nerve 

mobilization 

with 

nerve gliding 

towards pain 

reduction of 

carpal tunnel 

syndrome pain. 

Quasi 

Experiment 

with pre-test 

and post-test 

Statistical tests 

using the 

Wilcoxon test 

to determine 

the effect of 

pain pretest 

and post test in 

the group 

treated with the 

mobilization of 

nerves and 

nerve gliding, 

with the result 

of p 0.008 and 

0.011 or p 

<0.05 so that 

Ha accepted 

which means 

there is effect 

of nerves 

mobilization 

therapy and 

nerve gliding 

towards carpal 

tunnel 

syndrome pain 

reduction and 

Mann Whitney 

test knowing 

the different 

effect of nerve 

mobilization 

treatment with 

nerve gliding, 

with the result 

of p: 0.009 or p 

<0.05 so that 

Ha is accepted, 
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which means 

there is 

different 

influences on 

nerve 

mobilization 

therapy with 

nerve gliding 

where nerve 

mobilization is 

more effective 

against pain 

reduction in 

carpal tunnel 

syndrome. 
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