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PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Semakin banyaknya gamers di dunia membuat semakin banyak terciptanya 

atlet-atlet  gamers baik itu laki-laki maupun perempuan, esports merupakan suatu 

bentuk olahraga yang aspek utama dari olahraga tersebut menggunakan sistem 

elektronik, input yang berasal dari pemain dan tim kemudian output dari sistem 

esports dimediasi oleh interface manusia dan komputer. Singkatnya esports sering 

diartikan sebagai permainan video kompetitif yang sering dikordinasikan oleh 

berbagai liga dan turnamen, para pemain pada umumnya termasuk dalam tim atau 

organisasi olahraga yang disponsori oleh berbagai organisasi bisnis (Hamari dan 

Sjoblom, 2016).  

Bagi pekerja yang selalu berada didepan komputer dalam waktu yang lama 

dan memegang mouse dengan posisi tangan yang tidak ergonomis dapat berakibat 

pada carpal tunnel syndrome. Efek terjadinya carpal tunnel syndrome 10% lebih 

banyak pada orang dewasa yang wanita beresiko 3x > pria dan terbanyak pada rentan 

usia mulai dari 40-50 tahun dengan angka fenomena kurang lebih 515/1000 populasi 

di USA pada 102 pasang tangan (92 orang). (Purwanti, 2011). 

Peneitian yang dibuat oleh klinik mayo menemukan kasus CTS pada 

pengguna komputer bahwa 3,5% dari pemakai komputer memiliki CTS yang sama 

dengan komonitas umum. Dan riset yang dibikin Anderson 2007 menunjukan CTS 

mempengaruhi 1% - 2% dari populasi umum. Oleh sebab itu, presentase penguna 

komputer dengan CTS (3,5%) lebih besar dari komunitas umum (1% - 2%) 

(Rostati,2009). 
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Gerakan yang dilakukan secara berulang pada pergelangan tangan dalam 

kurun durasi yang lama tanpa adanya istirahat dapat berakibat pada naiktnya tekanan 

pada tunnel, kemudian diajutkan dengan terjadinya suatu peradangan sehingga 

nervus medianus mengalami penjepitan yang nantinya akan mengakibatkan gejala 

carpal tunnel  syndrome (Aizid, 2011). 

 Carpal tunnel syndrome (CTS) diakibatkan penekanan secara keseluruhan, 

yaitu pada saat tangan digerakan secara berulang dalam waktu yang lama dengan 

hasil gerakan pada jari-jari dan tangan yang berlebihan. Hal tersebut dapat 

mengakibatkan ligament dan otot mengalami peradangan sebagai akibat dari tekanan 

pada area ligament dan otot serta terjepitnya  lorong karpal (Haque, 2009).  

 Infeksi yang terjadi dapat mengakibatkan jaringan yang berada pada area 

saraf mengalami bengkak, sendi menjadi tebal, sehingga tekanan yang terjadi pada 

saraf medianus di bagian pergelangan tangan dapat menyebabkan kesemutan, mati 

rasa, serta kelemahan pada otot tangan (Aizid, 2011). 

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti di Inine kota 

Malang terdapat sekitar 40% gamer yang mengalami nyeri pada pergelangan tangan 

karena terlalu lama memegang mouse, hal tersebut erat kaitannya dengan resiko 

nyeri pada CTS, karena fenomena tersebut peneliti tertarik untuk melakukan sebuah 

penelitian terkait dengan “Analisis Cara Memegang Mouse Terhadap Nyeri Carpal 

Tunnel Syndrome pada Gamer Di Inine Kota Malang”. 

 

B. Rumusan Masalah  

Bagaimana Analisis cara memegang mouse terhadap nyeri carpal tunnel 

syndrome pada gamers di Inine Malang? 
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  C. Tujuan penelitian 

1. Tujuan Umum :  

Untuk mengetahui analisis cara memegang mouse terhadap nyeri 

carpal tunnel syndrome  pada gamers di Inine kota Malang. 

2. Tujuan Khusus :  

a. Mengidentifikasi resiko nyeri carpal tunnel syndrome pada gamers di 

Inine   kota Malang 

b. Mengidentifikasi cara memegang mouse pada gamers di Inine kota 

Malang 

c.    Menganalisis keterkaitan nyeri carpal tunnel syndrome pada gamers di 

Inine kota Malang  

 

D. Manfaat Penelitian 

Tujuan dari manfaat di atas maka hasil penelitian ini diharapkan dapat 

bermanfaat. 

1. Teoritis : 

a. Mengembangkan pengetahuan, pemahaman dan pengalaman dalam 

mengembangkan diri dan dunia medis, khususnya fisioterapi olahraga. 

b. Menambahakan bukti yang bersifat ilmiah, dan juga dapat dijadikan 

sebagai bahan diskusi, seminar maupun objek penelitian selanjutnya. 

c. Sebagai tambahan ilmu dalam penulisan karya-karya ilmia baik yang 

bersifat eksperimental maupun observasional. 
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2. Praktis : 

a. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat terhadap responden sehingga dapat 

mengetahui analisis cara memegang mouse terhadap resiko nyeri carpal 

turnnel syndrome pada gamers Malang. 

E .Keaslian Penelitian 

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian 

No Nama dan Tahun Analisis Data Kesimpulan Perbedaan 

Penelitian 

1 Rovita Nur Fitriani 

2012 

Faktor-faktor yang 

berhubungan dengan 

dugaan carpal tunnel 

syndrome(CTS) pada 

operator komputer 

bagian sekretariat di 

inspektorat jenderal 

kementerian pekerjaan 

umum 

Observasi 

analitik dan 

mengunakan 

desain cross 

sectional 

Pada penelitian 

terhadulu 

terdapat hasil 

H0 tidak 

adanya suatu 

hubungan yang 

signifikan 

antara posisi 

yang janggal 

pada tangan 

dengan dugaan 

carpal tunnel 

syndrome(CTS) 

Dalam penelitian 

ini peneliti 

memilih 

responden gamers 

dan menganalisis 

cara memegang 

mouse 

2 Flumini, Andrea. et.al 

2015 

How do you hold your 

mouse ? Tracking the 

compatibility effect 

between hand posture 

and stimulus size 

Eksperimen 

Two grub 

pretes posttes 

Tidak ada 

perbedaan 

antara mouse 

besar dan 

mouse kecil 

Dalam penelitian 

ini peneliti 

memilih 

responden gamers 

dan menganalisis 

cara memegang 

mouse 

3 Juno Hamari dan Max 

Sjoblom 2016 

What is eSports and 

why do people watch it? 

Observasi 

analitik dan 

mengunakan 

desain cross 

sectional 

Orang-orang 

menonton 

eSports karena 

mereka ingin 

melihat pemain 

andalan 

mereka, gaya 

main, dan tim 

yang mereka 

dukung 

Dalam penelitian 

ini peneliti 

memilih 

responden gamers 

dan menganalisis 

cara memegang 

mouse 

4 Danniel, Saerang. at. al  Deskriptif 28% karyawan 

bank di kota 

Dalam penelitian 

ini peneliti 
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2015 

Insiden carpal tunnel 

syndrome berdasarkan 

anamnesis pada 

karyawan bank di kota 

Bitung Sulawesi utara. 

  

Potong lintang Bitung 

mengalami 

CTS 

memilih 

responden gamers 

dan menganalisis 

cara memegang 

mouse 

5 Putri Chairun Nissa. at. 

al 2015 

Hubungan gerakan 

repetitive dan lama 

kerja dengan keluhan 

carpal tunnel syndrome 

pada mahasiswa teknik 

arsitektur. 

Deskriptif-

kuantitatif 

Dengan teknik 

sampel 

accidental 

sampling 

Tidak ada 

hubungan 

antara lama 

kerja 

mengunakan 

keyboard dan 

mouse terhadap 

nyeri CTS 

Dalam penelitian 

ini peneliti 

memilih 

responden gamers 

dan menganalisis 

cara memegang 

mouse 


