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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penjahit

Penjahit merupakan seorang pekerja yang mampu menciptakan sebuah 

pakaian. Produk jahit menjahit dapat nerupa pakaian, tirai, kasur, seprai, taplak, 

kain lapis mebel, dan kain pelapis jok. Benda-benda yang dijahit misalnya 

bendera, tenda, sepatu, tas, dan sampul buku. Penjahit merupakan proses 

penyambungan kain atau bahan-bahan pelatihan/pendidikan karena menjadi 

seorang penjahit yang handal bukanlah hal yang mudah, ada tata cara untuk 

membuat design, membuat pola dan ada tata cara untuk memotong kain yang 

baik dan benar. Pendidikan menjahit dapat diperoleh di kursus menjahit atau 

sekolah mode. Orang bekerja mejahit pakaian disebut penjahit. Penjahit pakaian 

pria disebut tailor, sedangkan pakaian wanita disebut modiste. Dapat 

disimpulakan bahwa menjahit merupakan sebuah pekerjaan menyambung kain 

dan bahan-bahan lain yang bisa di lakukan dengan memakai jarum tangan 

maupun dengan mesin jahit. Tidak semua orang bisa  menjahit, karena menjahit 

perlu bakat atau keahlian yang sangat tinggi dan kreatif. Menjahit juga perlu 

pelatihan untuk membuat pola dan memotong kain agar menjadi sebuah pakaian 

yang bisa di pakai seseorang (Fajarsari, 2016). 

Gambar 2.1 Menjahit (Amran, 2014). 
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1. Ergonomi Posisi Penjahit 

Bekerja dengan posisi janggal dapat meningkatkan jumlah energi yang 

dibutuhkan dalam bekerja. Posisi janggal adalah posisi tubuh yang tidak 

sesuai pada saat melakukan pekerjaan sehingga dapat menyebabkan kondisi 

dimana transfer tenaga dari otot ke jaringan rangka tidak efisien sehingga 

mudah menimbulkan kelelahan. Yang termasuk dalam posisi janggal yakni 

pengulangan atau waktu lama dalam posisi menggapai, berputar, 

memiringkan badan, berlutut, jongkok, memegang dalam posisi statis, dan 

menjepit dengan tangan. Posisi ini melibatkan beberapa area tubuh seperti 

bahu, punggung, dan lutut karena daerah inilah yang paling sering 

mengalami cedera (Andini, 2015). 

Menurut Wijayanti (2017) Perbaikan yang dilakukan untuk memperbaiki 

posisi kerja adalah dengan membuat kursi usulan yang memilki sandaran. 

Kursi dibuat dengan memperhatikan antropometri dan postur tubuh pekerja. 

Beberapa kelebihan yang dimiliki oleh kursi usulan ini yaitu: 

a. Memiliki bantalan dari busa yang dilapisi kulit sintetis untuk 

peristirahatan punggung pekerja. Bahan yang digunakan terbuat dari 

busa agar pekerja dapat bersandar dengan nyaman. Kulit yang melapisi 

busa tersebut juga berfungsi agar punggung dari pekerja tidak 

berkeringat. 

b. Memiliki bantalan untuk dudukan yang terbuat dari busa yang dilapisi 

kulit sintetis, dimana menghindarkan cepatnya pegal karena operator 

duduk terus-menerus selama bekerja. 
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c. Memiliki lebar sandaran yang disesuaikan dengan bahu operator 

terbesar, sehingga jika operator memiliki tubuh yang besar tetap dapat 

nyaman jika ingin beristirahat. 

d. Lebar sandaran kursi yang sangat lebar, sehingga bahu operator tidak ada 

yang melebihi lebar sandaran kursi. 

Menurut Wati (2015) pada saat akan menjahit, ada beberapa hal yang 

harus di perhatikan sehingga proses pekerjaan berlangsung dengan baik 

tanpa menimbulkan efek negatif terhadap tubuh pekerja atau siswa. 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut: 

1. Posisi duduk yang tepat 

 Posisi badan saat menjahit 

 Badan tegak 

 Kaki kanan bertumpu pada pedal 

 Kaki kiri bertumpu pada samping pedal 

 Badan setara atau dengan posisi jarum 

2. Fungsi pedal kaki pada penjahit sebagai berikut: 

Menyerupai kegunaan pedal kaki di mobil yaitu : rem, akselerasi, dan 

kopling. Rem gerakan tumit yang menghentikan mesin seketika, bersamaan 

dengan gerakan tumit menginjak pedal kaki. Akselerasi tekanan ujung kaki 

yang menggerakkan motor dan memungkinkan mesin untuk menjahit 

semakin keras kaki menginjak pedal maka semakin cepat mesin bergerak. 

Kopeling tekanan ujung kaki yang ringan, hal ini memungkinkan pergerakan 

roda tangan dengan mudah untuk menuver posisi jarum. Misal, jahitan 

penggabungan kembali hanya memerlukan sedikit takanan pada pedal. 
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3. Posisi badan pada waktu menjahit 

Posisi control mesin yang tepat. Pegangan mesin dapat mengalami 

sakit punggung jika control mesin, seperti pedal kaki dan bantalan 

penyangga lutut atau penyangga kaki berada pada posisi yang salah. Untuk 

kenyamanan yang maksimal, pedal sebaiknya diletakkan pada pertengahan 

antara bench mesin bagian depan, kursi harus digeser ke belakang yang 

menyebabkan penggunaan mesin tidak dapat bersandar pada sandaran kursi 

ketika menjahit. Bantalan penyangga lutut sebaiknya diletakkan dengan baik 

sehingga dapat dioprasikan dengan lutut bukan dengan paha yang akan 

menyebabkan kaki bergerak tarlalu banyak sehingga cepat lelah. Jika mesin 

di sesuaikan dengan penyangga kaki dan bukan penyangga lutut, maka 

mesin harus diletakkan sekedar mungkin dengan pedal dan benar. 

B. Anatomi 

Wrist joint adalah unit yang kompleks dari persendian kecil-kecil dan 

sangat aktif untuk digunakan hampir terus-menerus. Perlindungan yang sedikit 

pada jaringan lunak di atasnya meningkatkan kerentanan terhadap persendian 

dari trauma dan disabilitas, salah satunya adalah CTS (Bickley, 2009). 

Menurut Pearce (2008) pergelangan tangan dibentuk oleh beberapa tulang, 

otot, struktur persendian dan diinervasi oleh beberapa saraf. 

1. Tulang pembentuk sendi pergelangan tangan 

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

Daratan pertama yaitu dari tulang Radius dan Ulna. Deretan yang kedua 

terdiri atas delapan tulang carpalia yang tersusun dalam dua deretan. 
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a) Tulang scapoideum 

Tulang ini berbentuk perahu dengan dataran yang proximal konveksi 

bersendi dengan tulang radius. Yulang ini memiliki dataran sendi yaitu 

ke arah ulnar bersendi dengan tulang hamatum, ke arah distal bersendi 

dengan tulang tulang trapesium, capitatum, dan trapesoideum dan pada 

permukaan volar memiliki tonjolan yang disebut tuberositas 

scapoideum. 

b) Tulang Lunatum 

Tulang ini memiliki hubungan dengan tulang lain yaitu kearah radial 

dengan tulang scapoideum, ke arah ulnar dengan triquetrum, ke arah 

distal dengan tulang capitatum. Tulang ini memiliki dataran proximal 

yang konvek yang bersendi dengan tulang radius, dan berbentuk kecil, 

seperti bulan sabit  

c) Tulang Triquetrum 

Memiliki hubungan dengan tulang lain yaitu ke arah proximal 

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

ulnar dan polar berhubungan dengan tulang pisiforme yang melekat pada 

permukaan polar tulang triquetrum dan arah distal dengan tulang 

hamatum. 

d) Tulang Pisiforme 

Tulang yang berbentuk kecil, agak bulat seperti biji kacang ini 

melekat di dataran polar pada tulang triquetrum. 

e) Tulang Trapesium 

Tulang ini memiliki hubungan dengan tulang lain yaitu ke arah polar 

dengan trapesoideum dan terdapat tonjolan tulang yang disebut 
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tuberositas osis trapesium, ke arah proximal dengan tulang scapoideum, 

ke arah distal dengan tulang metacarpal satu dan dua. 

f) Tulang Trapezoideum 

Tulang ini ke arah radial mempunyai hubungan dengan tulang 

trapesium ke arah ulnar dengan tulang capitatum, ke arah distal dengan 

tulang metacarpal dua, dan ke arah proximal berhubungan dengan tulang 

scapoideum. 

g) Tulang Capitatum 

Memiliki bangunan bulat dan panjang sebagai caputnya. Mempunyai 

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 

 Memiliki hubungan dengan tulang lain yaitu ke arah proximal 

dengan tulang triquetrum ke arah radial dengan tulang capitatum ke arah 

distal dengan tulang metacarpal empat dan lima. Dan ke arah polar 

memliki bangunan seperti lidah yang disebut hamalus  . 

Pada os scapoideum dan os trapesium yang masing-masing memiliki 

tonjolan tulang pada bagian colarnya membentuk eminentia carpi radialis. Di 

sebelah ulna nya terdapat eminentia carpi ulnaris yang dibentuk oleh os 

pisiforme dan hamalum ossis hamati. 
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Gambar 2.2 Tulang pergelangan tangan (Pearce, 2008). 

2. Ligamen 

Ligamen colateral capri ulnar yang membentang dari procesus 

styloideus ulna menuju ke tulang triquetrum ligamen colateral carpi radialis 

yang membentang dari prossesus stiloideus radii menuju tulang scapoideum 

dan ligamen intercarpal yang terdiri dari ligamen interlaveum collare dan 

dorsale, ligamen interseum dan ligamen carpiarquetrum. 

 

Gambar 2.3 Ligamen (Spalteholz, 2014). 
 

3. Otot 

Merupakan stabilitas aktif dan penggerak tulang pembentuk sentral. Otot 

pergelangan tangan secara umum dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu 

otot fleksor dan ekstensor yang masing-masing terbagi dua bagian 
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superfisialis dan profunda. Otot fleksor superficialis yaitu otot fleksor carpi 

ulnaris, fleksor carpi radialis, fleksor digitorum sublimes dan palmaris 

longus. 

Otot fleksor carpi radialis dan fleksor carpi ulnaris berfungsi fleksi di 

pergelanagan tangan, dan otot ekstensi ekstensor carpi radialis longus brevis 

dan ekstensor carpi ulnaris berfungsi ekstensi pergelangan tangan. Pada 

gerakan ulnar deviasi dilakukan oleh m.ekstensor carpi ulnaris dan fleksor 

carpi ulnaris. Sedangka gerakan radial deviasi dilakukan oleh m,ekstensor 

carpi radialis, fleksor carpi radialis, ekstensor pollicis brevis dan abduktor 

pollicis longus. 

 
Gambar 2.4 Otot Wrist (Spalteholz, 2014). 

 

Tabel 2.1 Gerakan dan otot penggerak wrist (Sumber: Ahmad, aras , & Ahmad, 2014). 

NO Nama Otot Origo Insersio Inervasi / Gerakan 

1 Brachialis Seperdua distal 
permukaan anterior 
humerus 

Processus coronoid 
dan tuberositas ulna 

Nervus 
musculocotaneous 
Fungsi fleksi elbow 

2 Brachiorad
ialis  

Dua pertiga proksimal 
supracondylar lateral 
humerus dan lateral 
intermuscular septum 

Sisi lateral dai 
processus styloid 
radius 

Nervus 
musculocutaneous 
Fungsi fleksi elbow, 
pronasi dan supinasi 
radioulnar joint ke 
mid posisi 

3 Flexor 
carpi 
radialis 

Epicondilus medial 
humerus 

Basis metacarpal ke-2 
dan ke-3 sisi palmar 

Nervus medianus 
Fungsi palmar fleksi 
dan radial deviasi 
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wrist 
4 Palmaris 

Longus 
Epicondilus medial 
humerus 

Fleksor retinaculum 
dan aponeorosis 
palmaris 

Nervus medianus 
Fungsi palmar fleksi 
wrist, sedikit fleksi 
elbow 

5 Flexor 
Carpi 
Ulnaris 

Epicondylus medial 
humerus 

Pisiform, hamatum, 
dan basis metacarpal 
kelima 

Nervus ulnaris 
Fungsi palmar fleksi 
dan ulna devisasi 
wrist 

6 Pronator 
Teres 

Epicondylus medial Sepertiga tengah dari 
radius lateral 

Nervus medianus 
Fungsi Pronasi 
lengan bawah dan 
membantu fleksi 
elbow 

7 Supinator Epicondylus lateral dan 
supinator crista ulna 

Sepertiga proksimal 
radius sisi posterior 

Nervus Medianus 
Fungsi supinasi 
lengan bawah 

8 Extensor 
Carpi 
Radialis 

Sepertiga distal 
supracondylar lateral 
humerus 

Permukaan dorsal 
basis mecarpal kedua 
sisi 

Nervus radialis 
Fungsi ekstensi 

9 Extensor 
Carpi 
Radialis 
Brevis, 
Extensor 
Carpi 
Ulnaris 

Epicondylus lateral 
humerus 

Permukaan dorsal 
basis metacarpal 
ketiga 

Nervus radialis 
Fungsi dorsal fleksi 

10 Opponens 
pollicis 

Fleksor reticulum dan 
tulang trapezium 

Permukaan anterior 
sisi radial pada basisi 
metacarpal 

Nervus medianus 
dan ulnaris 
Fungsi oposisi 
thumb pada 
carpometacarpal 
joint 

11 Palmar 
Interosseou
s 

Sisi ulnar basis 
metacarpal ke-2 sisi 
radial  pada basis 
metacarpal ke-4 dan 5 

Sisi  ulnar phalangs 
proksimal jari 
telunjuk. Sisi radial 
phalangs proksimal 
jari manis dan jari 
kelingking 

Nervus ulnaris 
Fungsi adduksi, 
abduksi 

12 Dorsal 
interosseou
s 

Sisi batasmetacarpal 
masing-masing jari ke-1 
dan 2 

Sisi radial phalangs 
proksimal jari 
telunjuk, jari tengah. 
Dan sisi ulna phalangs 
proksimal jari tengah 
dan jari manis 

Nervus ulnaris 
Fungsi Abduksi dan 
Adduksi 

13 Abductor 
Digitorum 
Minimi 

Tulang pisiform dan 
tendon fleksor carpi 
ulnaris 

Basis phalangs 
proksimal jari 
kelingking sisi ulnar 
dan dorsal digital 
expension 

Nervus Ulnaris 
Fungsi Abduksii dan 
Adduksi 
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4. Tendon 

Menurut Hadi (2015) Tendon adalah struktur dalam tubuh yang 

menghubungkan otot ke tulang. Contohnya ditubuh kita terdapat otot rangka 

yang bertanggung jawab untuk menggerakkan tulang, sehingga 

memungkinkan kita untuk berjalan, melompat, mengangkat, dan bergerak. 

Nah, Ketika otot berkontraksi, maka tendon lah yang menarik tulang dan 

menyebabkan terjadinya gerakan. 

 
Gambar 2.5 Tendon Wrist (Spalteholz, 2014). 

Mekanisme kerja ekstensor dibagi ke dalam delapan zona untuk 

memudahkan diskusi mekanisme trauma dan terapinya pada trauma akut. 

Pada zona I sampai VI, nutrisi tendon melalui paratenon. Pada zona VII, 

nutrisinya melalui tenosivium. Nutrisi zona VIII melalui cabang arteri kecil 

dari sekitar fasia. 

Pada pergelangan tangan, fleksor tendon jari bersama dengan 

N.Medianus memasuki carpal tunnel disebelah bawah atas perlindungan 

ligament tranversal carpal (fleksor reticulum) dan berada dalam common 

synovial sheath. Pada canal ini tendon provundus communis terpisah 

menjadi sendiri-sendiri untuk masing-masing tendon jari tengah, jari manis 

dan kelingking. Kira-kira setinggi palmar crease distal masing-masing 

tendon untuk ibu jari, telunjuk, jari tengah, jari manis dan kelingking. Kira-

kira FDH dan FDS masuk ke masing-masing selubung tendon (digital 
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synovial sheath). Tendon fleksor polocis longus masuk ketangan bawah 

retinaculum fleksor dengan selubung tendon tersendiri. Selubung tendon 

berfungsi sebagai pelindung tendon fleksor dan juga untuk memberikan 

permukaan gliding yang licin (smooth) pada permukaan synovial sehingga 

tendon dapat bergerak atau gliding yang secara bebas pada persendian 

tangan dan diantara masing-masing tendon selama pergerakan (Putro, 2013). 

Gliding pada tendon fleksor tangan berhubungan langsung dengan 

sarung tendon (tendon sheath), lapisan sinovium. parietal  (di dalam sarung) 

dan visceral (epitenon atau bagian luar tendon) yang menghasilkan cairan 

sinovium yang berfungsi untuk lubrikasi dan memberikan nutrisi. Sarung ini 

mengarahkan gerakan tendon dan di daerah tendon mengalami lekukan 

tajam, sarung tendon mengalami penebalan seperti struktur   pulley. Pada 

daerah ini, tendon mendapat gaya tekan yang besar, mengakibatkan tendon 

mengalami perubahan menjadi menyerupai tulang rawan. Tendon tersebut 

kadang-kadang disebut tendon yang avascular, yang hanya menerima 

perdarahan dari vincula. Tendon ini merupakan jaringan ikat yang kecil, 

longgar dan fleksibel, serta berhubungan dengan mesotenon dan paratenon. 

Tendon ini diduga menerima nutrisi, sebagian melalui difusi cairan sinovial 

(Putro, 2013). 

5. N. Medianus 

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

carpi (carpal tunnel) berada di dalam dasar pergelangan tangan. Sembilan 

ruas tendon fleksor dan N. Medianus berjalan di dalam canalis carpi yang 

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

tendon memberikan fungsi, sensibilitas dan pergerakan pada jari-jari tangan. 
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Jari tangan dan otot-otot fleksor pada pergelangan tangan beserta tendon-

tendonnya berorigo pada epicondilus medial pada regio cubiti dan berinsersi 

pada tulang-tulang metaphalangeal, interphalangeal proksimal dan 

interphalangeal distal yang membentuk jari tangan dan jempol. 

Canalis carpi berukuran hampir sebesar ruas jari jempol dan terletak di 

bagian distal lekukan dalam pergelangan tangan dan berlanjut ke bagian 

lengan bawah di regio cubiti sekitar 3 cm. Pada terowongan carpal, N. 

Medianus mungkin bercabang menjadi komponen radial dan ulnar. 

Komponen radial dari N. Medianus akan menjadi cabang sensorik pada 

permukaan palmar jari-jari pertama dan kedua dan cabang motoric m. 

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

pollicis brevis. Pada 33% dari individu, seluruh fleksor polisis brevis 

menerima persarafan dari N. Medianus. Sebanyak 2% dari penduduk, m. 

policis adduktor juga menerima persarafan N. Medianus Komponen ulnaris 

dan N. Medianus memberikan cabang sensorik ke permukaan jari kedua, 

ketiga, dan sisi radial jari keempat. 

Selain itu, saraf median dapat mempersarafi permukaan dorsal jari 

kedua, ketiga, dan keempat bagian distal sendi interphalangeal proksimal 

(huldani, 2013). Tertekannya N. Medianus dapat disebabkan oleh 

berkurangnya ukuran canalis carpi, membesarnya ukuran alat yang masuk 

di dalamnya (pembengkakan jaringan lubrikasi pada tendon-tendon fleksor) 

atau keduanya. Gerakan fleksi dengan sudut 90 derajat dapat mengecilkan 

ukuran canalis. N. Medianus terdiri dari serat sensorik 94% dan hanya 6% 

serat motorik pada terowongan karpal. Namun, cabang motorik menyajikan 
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banyak variasi anatomi, yang menciptakan variabilitas yang besar patologi 

dalam kasus Capal Tunnel Syndrome (Pearce, 2008). 

 

Gambar 2.6 Struktur Anatomi N. Medianus (Lukluaningsih, 2014) 

6. Biomekanik Wrist 

Ditinjau dari morfologinya termasuk articulasio ellipsoidea, tetapi 

fungsinya sebagai artikulatio gluboidea. Gerakan yang terjadi pada 

persendian itu yaitu fleksi dengan LGS 800
 ekstensi 700, ulnar deviasi  300, 

dan radial deviasi 200. Derajat fleksi dan ulnar deviasi lebih besar 

dibandingkan dengan gerakan ekstensi dan radial deviasi, hal ini disebabkan 

karena bentuk permukaan sendi radius dari ligamen bagian dorsal lebih 

kendor dari bagian palmar (Parce, 2008). 

7. Persendian Pada Tangan 

a) Carpometacarpal Joint (Jari II-V) 

Sendi yang terbentuk dari  tulang carpal bagian distal yaitu 

trapezium, trapezoid, capitate, hamate dan ke lima tulang metacarpal. 

Persendian ini dilingkupi oleh cavitas sendi yang banyak termasuk 

persendian di setiap metacarpalia dengan deretan distal tulang carpal 

serta persendian diantara basis setiap metacarpalia. Persendian II, III, 
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dan IV adalah sendi maksimal yang berbentuk datar, sedangkan sendi V 

adalah sendi biaksial. Persendian ini diperkuat oleh ligament 

longitudinal dan ligament transversal. Metacarpal V adalah yang paling 

mobile, kemudian Metacarpal IV. 

b) Metacarpophalangeal Joint 

Sendi yang terbentuk dari tulang metacarpal dan os. Phalang. Jenis 

persendian ini adalah sendi condiloid biaksial dimana ujung distal dari 

setiap metacarpal berbentuk konveks dan phalangs proksimal adalah 

konkaf, diperkuat oleh ligament volar serta ligament lateral dan medial 

ligament. Ligamen Lateral ccollateral akan mengetat saat fleksi penuh 

dan mencegah abduksi dan adduksi saat posisi tersebut. 

Metacarpophalangeal joint pada ibu jari berbeda dengan yang lainnya, 

dalam hal ini diperkuat oleh 2 tulang sesamoidea dan memiliki abduksi-

adduksi yang minimal bahkan saat ekstensi. 

C. Carpal Tunnel Syndrom 

1. Definisi Carpal Tunnel syndrome 

Carpal Tunnel Syndrome merupakan gangguan neuropati umum yang 

disebabkan oleh karna melakukan pekerjaan dengan gerakan berulang-ulang 

dan dengan posisi yang menetap pada jangka waktu yang lama dan dapat 

mempengaruhi saraf serta suplay darah ke tangan dan pergelangan tangan. 

Carpal Tunnel Syndrome merupakan neuropati terhadap nervus medianus di 

dalam Carpal Tunnel pada pergelangan tepatnya di bawah fleksor 

retinakulum. Sindrom ini terjadi akibat kenaikan tekanan dalam terowongan 

yang sempit yang dibatasi oleh tulang-tulang carpal serta ligament carpi 
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tranversum yang kaku sehingga menyebabkan nervus medianus terjebak 

(Amitamara, 2015). 

Terowongan carpal merupakan ruang sempit di antara dorsal tulang 

karpal dan ligament karpal tranversum volar (fleksor retinaculum), nervus 

medianus rentan terhadap penekanan saat nervus melintas melalui 

terowongan carpal bersama dengan tendon fleksor dgitorum ekstrensik 

dalam perjalanan nya masuk ke dalam tangan. Carpal tunnel syndrome 

ditandai dengan hilangnya sensasi dan kelemahan motoric yang terjadi 

ketika nervus mengalami gangguan di terowongan carpal apapun yang 

mengurangi ruang terowongan carpal atau menyebabkan isi terowongan 

membesar dapat menekan atau membatasi mobilisasi nevus medianus, 

menimbulkan cedera kompresi atau traksi, iskemia, dan gejala neurologis di 

bagian distal pergelangan tangan (Kisner & Colby, 2014). 

Carpal tunnel syndrome adalah adanya penjepitan atau penekanan 

pada  neuropati perifer dan pada Carpal tunnel syndrome kasus ini  yang 

sangat umum dan sering di jumpai. Pasien dengan Carpal tunnel syndrome 

biasanya mengeluhkan dengan  gejala mati rasa, kesemutan, dan rasa 

terbakar di malam hari. Tanda klinis mungkin termasuk penurunan sensasi 

sentuhan diskriminatif dan ringan, dan pada kasus lanjut, kehilangan 

pegangan dan kekuatan. Carpal tunnel syndrome juga telah disebut sebagai 

salah satu neuropati yang paling umum dalam olahraga (Mckeon & 

Yancosek, 2008). 
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2. Etiologi 

Menurut Ibrahimi et al., (2012) CTS merupakan idiopatik, namun ada 

faktor resiko yang dikaitkan dengan kondisi tersebt. Ada dua faktor resiko 

yang dapat  meengakibatkan CTS yaitu faktor resiko Eksternal dan Internal. 

a. Faktor eksternal 

merupakan faktor yang paling berpengaruh pada CTS. Posisi fleksi 

atau ekstensi pergelangan tangan yang ekstrim dan berkepanjangan, 

penggunaan yang berulang dari otot-otot fleksor dan paparan getaran 

dilaporkan sebagai penyebab utama. Ada beberapa faktor eksternal yang 

mempengaruhi terjadinya carpal tunnel syndrome : 

1. Getaran 

Getaran dengan frekuensi tinggi akan menyebabkan kontraksi 

otot terhambat. Kontraksi statis ini yang menyebabkan peredaran 

darah tidak lancar, penimbunan asam laktat meningkat dan akhirnya 

timbul rasa nyeri. 

2. Tekanan 

Tekanan terjadi pada jaringan otot yang lunak. Sebagai contoh, 

pada saat tangan lurus memegang alat, maka jaringan otot tangan 

yang lunak akan menerima tekanan langsung dari pegangan alat, dan 

apabila hal itu sering terjadi, dapat menyebabkan rasa nyeri otot yang 

menetap. 

3. Sikap kerja 

Sikap kerja yang salah atau tidak alamiah seperti membungkuk, 

memuntir ke samping, jongkok, berlutut akan menambah risiko 

cidera pada bagian system musculoskeletal. 
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4. Masa kerja 

Peningkatan masa kerja menunjukkan adanya gerakan yang 

dilakukan secara terus menerus dalam jangka waktu yang lama dari 

tahun sehingga dapat menyebabkan stress di sekitar terowongan 

karpal dan meningkatkan resiko carpal tunnel syndrome. 

5. Postur tangan 

Posisi kerja statis dan postur tangan tidak ergonomis pada bahu, 

lengan dan pergelangan tangan dalam jangka waktu yang lama akan 

menyebabkan peradangan pada jaringan otot, saraf, maupun 

keduanya. Pembengkakan tersebut akan menekan saraf medianus 

tangan sehingga bisa menimbulkan carpal tunnel syndrome. 

6. Gerakan berulang 

Gerakan berulang dipengaruhi oleh frekuensi gerakan semakin 

tinggi frekuensi gerakan berulang tangan maka semakin tinggi risiko 

terkena carpal tunnel syndrome. 

b. Faktor internal dapat dibagi menjadi 3 kategori: 

1. Faktor ekstrinsik 

Gangguan yang mengubah keseimbangan cairan dalam tubuh, 

seperti kehamilan, menopause, obesitas, gagal ginjal, hipotiroldisme, 

penggunaan kontrasepsi oral dan gagal jantung kongestif 

2. Faktor intrinsik 

Faktor intrinsik dalam saraf yang meningkatkan volume dalam 

terowongan seperti tumor. 
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3. Faktor neuropatik 

 Faktor neuropatik seperti diabetes, alkoholisme, kekurangan 

vitamin, dan paparan racun bias berpengaruh dalam memunculkan 

gejala CTS. 

3. Faktor Risiko 

Carpal tunnel syndrome disebabkan oleh terhimpitnya saraf median pada 

pergelangan tangan. Terhimpitnya saraf median ini akan memengaruhi 

indera sentuhan dan juga gerakan tangan anda. Saraf median bisa terhimpit 

jika jaringan didalam lorong karpal membengkak atau lorong karpal 

menyempit. 

Penyebab terhimpitnya saraf median pada sebagian besar kasus CTS 

tidak diketahui. Tapi ada beberapa faktor yang bisa meningkatkan risiko 

Anda mengalami CTS, yaitu: 

a) Faktor keturunan 

Menurut penelitian, CTS bisa dipengaruhi oleh faktor keturunan. Jika 

ada anggota keluarga Anda yang menderita CTS, risiko Anda 

mengalaminya akan meningkat. Namun, hingga kini tidak diketahui 

bagaimana dan kenapa bisa terpengaruh oleh faktor keturunan. 

b) Cidera pada pergelangan tangan 

Cidera pada tangan bisa menjadi penyebab munculnya CTS, 

misalnya terkilir dan tulang retak bisa menyebabkan pembengkakan dan 

akhirnya memberi tekanan pada saraf median. Cidera yang terjadi juga 

bisa mengubah bentuk tulang dan ligamen pada tangan. Perubahan ini 

menyebabkan saraf median terhimpit. 
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c) Kehamilan 

Hampir setengah dari wanita hamil mengalami CTS pada masa 

kehamilan, tapi tidak diketahui kenapa hal ini bisa terjadi. Kebanyakan 

kasus CTS pada kehamilan pulih dengan sendirinya setelah bayi 

dilahirkan. Wanita yang memasuki masa menopause juga cenderung 

mengalami CTS. 

d) Pekerjaan atau aktivitas yang melibatkan tangan 

Kegiatan yang melibatkan genggaman kuat, gerakan pergelangan 

tangan berulang, dan getaran yang kuat bisa memicu munculnya Carpal 

Tunnel Syndrome. Aktivitas yang dimaksud seperti gerakan menyuci, 

memeras, menyapu, menulis, menjahit dan mengulek melibatkan banyak 

gerakan memakai tangan.  

e) Jenis kelamin 

Carpal tunnel syndrome (CTS) lebih mempengaruhi perempuan dari 

laki-laki, yaitu 3,6 kali lipat lebih besar dibandingkan laki-laki (Mattioli 

et al., 2008). Berdasarkan risiko antara perempuan dan lak-laki ntuk 

sindrom carpal tunnel memiliki perbedaan yang cukup tinggi yaitu 3-

10:1. Laki-laki menunjukkan peningkatan kejadian carpal tunnel 

syndrome secara bertahap dengan peningkatan sampai usia lanjut, 

sedangkan wanita memuncak setelah menopause hal tersebut secara 

umum konsisten dengan konsep bahwa wanita mungkin ada komponen 

hormonal dalam penyebab carpal tunne syndrome (Asword, 2010).  

Sheila (2010) menjelaskan bahwa adanya perbedaan hormonal pada 

wanita, terutama saat wanita hamil dan menopause. Saat hamil 

disebabkan oleh retensi cairan yang sering terjadi selama kehamilan, 
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yang menmpatkan tekanan tambahan pada terowongan karpal dan 

menyebabkan gejala. Namun beberapa wanita tidak mengalami gejala 

sampai setelah  melahirkan dan awal menyusui. Menyusui sementara 

menurun hormone steroid alami. Yang mempertinggi potensi 

peradangan selain itu juga disebabkan oleh perbedaan anatomi tulang 

karpal. Dimana tulang pergelangan tangan pada wanita secara alami 

lebih kecil sehingga menciptakan ruang yang lebih kecil dimana saraf 

dan tendon harus lulus. 

Serdangkan perubahan hormone menopause dapat menempatkan 

perempuan pada risiko lebih besar untuk mendapatkan Carpal tunnel 

syndrome karena struktur pergelangan tangan membesar dan dapat 

menekan pada saraf pergelangan tangan (Haque, 2009). 

Secara fisiologis kemampuan otot wanita lebih rendah dari pada pria. 

Pada wanita keluhan ini sering terjadi misalnya pada saat mengalami 

siklus menstruasi, selain itu proses menopause juga dapat menyebabkan 

kepadatan tulang berkurang akibat penurunan hormon estrogen sehingga 

memungkinkan terjadinya nyeri (Andini, 2015). 

f) Herediter 

Neuropati herediter yang cenderung menjadi pressure palsy, 

misalnya HMSN (hereditary motor and sensory neuropathies) tipe III. 

g) Trauma dislokasi 

Fraktur atau hematom pada lengan bawah, pergelangan tangan dan 

tangan. Sprain pergelangan tangan. Trauma langsung terhadap 

pergelangan tangan. Pekerjaan : gerakan mengetuk atau fleksi dan 

ekstensi pergelangan tangan yang berulang-ulang. 
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h) Indeks masa tubuh (IMT) 

Indeks masa tubuh merupakan alat yang sederhana untuk memantau 

gizi orang dewasa khususnya yang berkaitan dengan kekurangan dan 

kelebihan berat badan. American Obesity Association menemukan 

bahwa 70% dari penderita CTS memiliki kelebihan berat badan. Bahwa 

orang yang gemuk mempunyai faktor risiko 2,5 lebih tinggi 

dibandingkan dengan yang kurus (Wulandari, 2016) 

i) Usia 

Carpal tunnel syndrome bisanya mulai terdapat pada usia 30-60 

tahun. Laki-laki menunjukkan peningkatan terjadi CTS secara bertahap 

dengan meningkat sampai usia lanjut, sedangkan wanita memuncak 

setelah menopause (sesuai dengan kensep bahwa pada wanita mungkin 

ada komponen hormonal dalam penyebab CTS). Namun CTS sering kali 

dialami oleh wanita berusia 20-62 tahun (Asworth, 2010). 

Carpal tunnel syndrome sering mengenai wanita dengan usia sekisar 

20-60 tahun (Mangku, 1996 dalam dewi, 2008). Pertambahan usia dapat 

memperbesar risiko terjadinya carpal tunne syndrome, dimana usia dapat 

memperbesar terjadinya penyakit ini sekisar antara 29-62 tahun dengan 

bertambahnya umur dapat dipastikan bahwa paparan dengan alat kerja 

tangan semakin lama pula penggunaan stiap hari pada waktu bekerja dan 

kemampuan elastis tulang, otot ataupun urat semakin berkurang sebagai 

peredam dari getaran yang dirambatkan ke tubuh (Yusuf, 2007). 

Karena tulang pergelangan tangan pada wanita secara alami lebih 

kecil, sehingga menciptakan ruang yang lebih kecil utnuk dilalui saraf 
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dan tendon. Penelitian lain melijat genetic yang membuatnya lebih 

mungkin bagi perempuan untuk memiliki cidera musculoskeletal seperti 

CTS. Pada wanita juga menghadapi perubahan hormone yang kuat 

selama kehamilan dan menopause yang membuat wanita lebih mungkin 

untuk menderita CTS secara umum. Wanita lebih berisiko terhadap CTS 

antara 45 dan 54 tahun (Nasional Women’s Health Information Center, 

2008). 

Menurut Tri Utami (2015) Kategori Umur Menurut Depkes RI (2009):  

1. Usia kronologis 

Usia kronologis adalah perhitungan usia yang dimulai dari saat 

kelahiran seseorang sampai dengan waktu penghitungan usia. 

2. Usia mental 

Usia mental adalah perhitungan usia yang didapatkan dari taraf 

kemampuan mental seseorang. Misalkan seorang anak secara 

kronologis berusia empat tahun akan tetapi masih merangkak dan 

belum dapat berbicara dengan kalimat lengkap dan menunjukkan 

kemampuan yang setara dengan anak berusia  satu tahun, maka 

dinyatakan bahwa usia mental anak tersebut adalah satu tahun. 

3. Usia biologis 

Usia biologis adalah perhitungan usia berdasarkan kematangan 

biologis yang dimiliki oleh seseorang: 

1. Masa balita 0 - 5 tahun 

2. Masa kanak-kanak 5 - 11 tahun 

3. Masa remaja Awal 12 - 1 6 tahun 

4. Masa remaja Akhir 17 - 25 tahun 
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5. Masa dewasa Awal 26- 35 tahun 

6. Masa dewasa Akhir 36- 45 tahun 

7. Masa Lansia Awal  46- 55 tahun 

8. Masa Lansia Akhir  56 - 65 tahun 

9. Masa Manula 65 - sampai ke atas 

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) (2017) menggolongkan lanjut usia menjadi 

4 yaitu : 

1. Usia pertengahan (middle age) 45 -59 tahun 

2. Usia (elderly) 60 -74 tahun 

3. Usia tua (old) 75-90 tahun  

4. Usia sangat tua (very old) diatas 90 tahun. 

Sedangkan menurut Prayitno dalam Aryo (2002) mengatakan bahwa setiap 

orang yang berhubungan dengan lanjut usia adalah orang yang berusia 56 tahun ke 

atas, tidak mempunyai penghasilan dan tidak berdaya mencari nafkah untuk 

keperluan pokok bagi kehidupannya sehari-hari. Saparinah (1983) berpendapat 

bahwa pada usia 55-65 tahun merupakan kelompok umur yang mencapai tahap 

praenisium pada tahap ini akan mengalami berbagai penurunan daya tahan tubuh atau 

kesehatan dan berbagai tekanan psikologis. Dengan demikian akan timbul perubahan-

perubahan dalam hidupnya. Demikian juga batasan lanjut usia yang tercantum dalam 

Undang-Undang No.4 tahun 1965 tentang pemberian bantuan penghidupan orang 

jompo, bahwa yang berhak mendapatkan bantuan adalah mereka yang berusia 56 

tahun ke atas. Dengan demikian dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa 

lanjut usia adalah yang berumur 56 tahun ke atas. Namun demikian masih terdapat 

perbedaan dalam menetapkan batasan usia seseorang untuk dapat dikelompokkan ke 
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dalam penduduk lanjut usia. Dalam penelitan ini digunakan batasan umur 56 tahun 

untuk menyatakan orang lanjut usia. 

j) Lama Kerja 

Adanya hubungan antara lama kerja dengan kejadian Carpal Tunnel 

Syndrome (CTS). Sebuah survei yang saya dapatkan dengan pekerja 

sebagai penjahit selama ≥ 4 jam per hari meningkatkan resiko gejala 

Carpal Tunnel Syndrome (Nurqotimah at al, 2010). 

k) Masa Kerja 

Dengan peningkatan masa kerja pada tangan menunjukkan adanya 

gerakan berulang yang dilakukan oleh tangan dalam jangka waktu yang 

lama, dengan peningkatan jumlah tahun kerja menunjukka risiko lebih 

tinggi untuk terjadinya Carpal tunnel syndrome (Ali, 2006). 

Mengidentifikasi bahwa semakin sering fleksi/ekstensi yang 

berkelanjutan dari pengalaman tangan dapat meningkatkan risiko carpal 

tunnel  syndrome. Hal tersebut juga diperkuat dengan adanya studi yang 

menyatakan bahwa pengulangan dapat menimbulkan risiko dua kali lipat 

terhadap terjadinya carpal tunnel syndrome (Fung et al., 2007). 

(Barcenilla et al., 2012) pengembangan untuk terjadinya carpal tunnel 

syndrome dapat terjadi pada pekerja yang telah bekerja ≥ 4 tahun 

(Nurqotimah et al., 2010) 

4. Patofisiologi 

Menurut Ibrahim (2012) Patofisiologi CTS melibatkan kombinasi dari 

trauma mekanis, peningkatan tekanan dan cidera iskemik pada saraf 

medianus dalam terowongan karpal. Ada banyak penelitian terkait mengenai 

penekanan pada terowongan karpal, dimana tekanan normal berada di 
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kisaran 2-10 mmHg, jika kompresi terus berlanjut maka aliran darah ke 

system saraf terganggu. Konsekuensi apabila siklus ini terus berlanjut dalam 

waktu yang lama meliputi terjadinya degenerasi aksonal, aktivasi magkrofag 

pelepasan sitokin inflamasi, oksida nitrat dan pengembangan neuritis kimia. 

Cidera iskemik telah di identifikasi sebagai komponen penting dalam CTS 

karena gejala cepat sembuh setelah operasi carpal tunnel release. Cidera 

iskemik pada CTS memiliki 3 tahapan : 

a. Meningkatkan tekanan intrafunicular 

b. Kerusakan kapiler dengan kebocoran dan edema 

c. Obstruksi aliran arteri 

5. Tanda Dan Gejala 

Gejala yang paling umum dari Carpal tunnel syndrome adalah 

kesemutan, mati rasa, lemah atau sakit yang terasa di jari atau telapak tangan 

(lebih jarang terjadi). Gejala yang paling terjadi di bagian saraf tengah 

adalah bagian jempol, telunjuk, jari tengah, dan setengah jari manis (Aizid, 

2011), sedangkan fitriani (2012) menjelaskan bahwa pada tahap awal gejala 

umumnya berupa gangguan sensorik saja, gangguan motorik hanya terjadi 

pada keadaan yang berat. Gejala awal biasanya berupa parastesia, kurang 

merasa (numbness) atau rasa seperti terkena aliras listrik (tingling) pada jari 

dan setengah sisi radial jari walaupun kadang-kadang dirasakan mengenai 

seluruh jari-jari. Keluhan parastesia biasanya lebih menonjol di malam hari. 

Gejala lainnya adalah nyeri di tangan yang juga dirasakan lebih berat pada 

malam hari sehingga sering menghubungkan penderita tidurnya. 

Menurut Djojodibroto (1999) yang di kutip oleh Rusdi (2007) 

menyebutkan bahwa gejala Carpal Tunnel Syndrome adalah sebagai berikut: 
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a. Karakteristik parastesia, nyeri, lemah pada jari-jari menurut distribusi 

Nervus Medianus Distal 

b. Gejala tadi memburuk pada malam hari ataupun sesudah fleksi yang 

lama, misalnya mengemudi mobil. 

c. Hilangnya rasa raba permukaan lengn sebelah medial 

d. Kelemahan tenar atau atrofi 

e. Hubungan dengan kerja dinilai secara hati-hati, penggunaan tangan, 

posisi tangan, dan sering atau beratnya kekuatan atau tekanan pada 

pergelangan tangan atau vibrasi. 

f. Gejala berkurang setelah istirahat kerja. 

6. Klasifikasi Carpal Tunnel Syndrome 

Menurut Asword (2009), dikutip Fitriani (2012) Carpal Tunnel 

Syndrome Biasanya dibagi menjadi ringan, sedang, dan berat. 

a. Level 1/ ringan/ mild 

Carpal Tunnel Syndrome ringan memiliki kelainan sensorik saja  

pada pengujian elektrofisiologis rasa perih / rasa tersengat dan nyeri atau 

gejala carpal tunnel syndrome yang terjadi dapat berkurang dengan 

istirahat atau pijat. 

b. Level 2/ sedang/ moderate 

Carpal tunnel syndrome sedang memiliki gejala sensorik dan 

motoric. Gejala lebih sensitive, test orthopedic dan neurologic  

mengindikasikan adanya kerusakan saraf. 
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c. Level 3/ berat/ severe 

Gejala lebih parah, mengalami penurunan sensorik dan rasa nyeri 

konstan. Dokter menyarankan imobolisasi tital dan dilakukan 

pembedahan.  

7. Pemeriksaan Carpal Tunnel Syndrom 

Diagnose carpal tunnel syndrome dapat didukung oleh beberapa 

pemeriksaan, yaitu: 

a. Pemeriksaan  Fisik 

Harus dilakukan pemeriksaan menyeluruh pada penderitaa dengan 

perhatian khusus pada fungsi motoric, sensorik, otonom tangan. 

Beberapa pemeriksaan dan tes provokasi yang  dapat membantu 

menegakkan diagnose carpal tunnel syndrome sebagai berikut (Rambe, 

2004). 

Menurut Kisner & Kolby, (2014) Pemeriksaan Fisik Carpal Tunnel 

Syndrome ada 6 yaitu : 

1) Wrist Extension 

Penderita melakukan ekstensi dengan secara maksimal, 

sebaiknya dilakukan pada kedua tangan sehingga dapat 

dibandingkan. 

 

Gambar 2.7 Wrist Extension (Ahmad, Aras, & Ahmad, 2014). 
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2) Phalen’s Test 

Penderita melakukan fleksi dengan secara maksimal atau 

menyatukan pergelangan tangannya kearah bawah sejauh yang 

pasien bisa dan bertahan pada posisi itu selama 1 menit. Bila dalam 

waktu 1 menit timbul gejala CTS, maka test ini dapat menyokong 

diagnose Carpal tunnel syndrome. kelebihan test ini yaitu sangat 

sensitif untuk menegakkan diagnose. Selain phalent Test juga 

memiliki sensitifitas 40-80% dan spesifitas lebih dari 81%. Test ini 

dikatakan baik jika punggung telapak tangan satu yang lain tidak 

saling menempel dan tidak ada penekanan dari kedua tangan dengan 

keadaan horizontal. 

 

Gambar 7.8 Phalen’s Test (Ahmad, Aras, & Ahmad, 2014). 

3) Tinnel’s Test 

Test ini mendukung diagnose bila timbul parastesi atau nyeri 

pada daerah distribusi Nervus medianus jika dilakukan prekusi pada 

terowongan karpal dengan posisi tangan sedikit dorsal fleksi. Dokter 

atau fisioterapi akan mengetuk bagian depan pergelangan tangan. 

Jika ketekan itu menyebabkan kesemutan pada tangan atau lengan, 

hal itu mungkin saja carpal tunnel syndrome. test ini dapat 

mendukung diagnose bila timbul parastesi atau nyeri pada daerah 
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sistribusi nervus medianus pada saat jari tangan pemeriksaan 

mengetuk pada saraf yang rusak. Pemeriksaan ini memiliki 

sensitifitas 25-75% dan spesifitas 70-90%. 

 

Gambar 2.9 Tinnel’s Test (Ahmad, Aras, & Ahmad, 2014). 

4) Pressure Test 

Nervus medianus ditekan di terowongan carpal dengan 

menggunakan ibu jari. Bila dalam waktu kurang dari 120 detik 

timbul gejala seperti gejala carpal tunnel syndrome, maka test ini 

dapat menyokong diagnose. 

 

Gambar 2.10 Pressure Test (Ahmad, Aras, & Ahmad, 2014). 

5) Luthy’s sign (Bottle’s Test) 

Penderita diminta melingkari ibu jari dan jari telunjuknya pada 

botol atau gelas. Bila kulit tangan penderita dapat menyentuh 
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dindingnya dengan rapat, test dinyatakan positif dan mendukung 

diagnose. 

 

Gambar 2.11 Bottle’s Test (Widodo, 2013). 

6) Prayer test 

Penderita melakukan ekstensi dengan secara maksimal atau 

menyatukan pergelangan tangannya kearah atas sejauh yang pasien 

bisa dan bertahan pada posisi itu selama 1 menit . Dikatakan positif 

jika adanya parastesi atau peningkatan gejala parastesi pada bagian 

tangan yang dipersarafi oleh saraf medianus. 

 

Gambar 2.12 Prayer Test (Widodo, 2013) 

f) Pemeriksaan sesibilitas 

Bila penderita dapat membedakan dua titik (two point 

disrimination) pada jarak lebih dari 6 menit didaerah nervus 

medianus, tes dianggap positif dan mendukung diagnose. 
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2. Pemeriksaan neurofisiologi (elektrodiagnostik) 

Pemeriksaan EMG dapat menunjukkan adanya fibrilasi, polifasik, 

gelombang positif dan berkurangnya jumlah motor unit pada otot-otot 

thenar. Pada beberapa kasus tidak dijumpai kelainan pada otot-otot 

lumbrikal. EMG bisa normal pada 31% kasus carpal tunnel syndrome. 

Kecepatan Hantar Saraf (KHS). Pada 15-25% kasus, KHS bisa normal. 

Pada yang lainnya KHS akan menurun dan masa laten distal (distal 

latency) memanjang, menunjukkan adanya gangguan pada konduksi 

saraf di pergelangan tangan. Masa laten sensorik lebih sensitif dari masa 

laten motoric (Rambe, 2004) 

3. Pemeriksaan Radiologi Pemeriksaan 

Sinar-X terhadap pergelangan tangan dapat membantu melihat 

apakah ada penyebab lain seperti fraktur atau artritis. Foto polos leher 

berguna untuk menyingkirkan adanya penyakit lain pada vertebra. USG, 

CT-scan dan MRI dilakukan pada kasus yang selektif terutama yang 

akan dioperasi. USG dilakukan untuk mengukur luas penampang dari 

saraf median di carpal tunnel proksimal yang sensitif dan spesifik untuk 

carpal tunnel syndrome (Huldani, 2013). 

4. Pemeriksaan Laboratorium 

Bila etiologi Carpal Tunnel Syndrome belum jelas, misalnya pada 

penderita usia muda tanpa adanya gerakan tangan yang repetitif, dapat 

dilakukan beberapa pemeriksaan seperti kadar gula darah , kadar hormon 

tiroid ataupun darah lengkap (Huldani, 2013). 


