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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian Mouse  

1. Bentuk dan letak mouse 

Mouse merupakan salah satu komponen umum dari perlengkapan komputer 

yang membantu orang menggunakan komputer lebih cepat dan lebih mudah. 

Menggunakan mouse kecil sering membuat lelah, karena bentuknya kecil seluruh 

permukaan telapak tangan tidak menyentuh punggung mouse, hal ini 

menyebabkan jari-jari cepat lelah dan pegal, karna jempol dan kelingking 

menahan dan mengerakan mouse dengan kategori ukuran mouse sebagai berikut  

Tabel 2.1 Kategori Ukuran Mouse 

No  Jenis mouse Tinggi Panjang  Lebar 

1 Small  38,1mm/ 1,5 inch 120,6mm/4,7 inch 58 mm (front) 57 

mm (middle) 68 

(back) 

2 Large  43mm/ 1,7 inch 131 mm/ 5,2 inch 62 mm (front) 62 

mm (middle) 69 

mm (back) 

3 Medium 39mm/ 1,5 inch 125,1mm/4,9 inch 60,8 mm(front) 

61,8 mm 

(middle) 70,4 

mm(back) 

Sumber : Thaler, 2018. 

 Untuk itu sebaiknya dalam mengunakan mouse lebih baik menggunakan 

mouse yang nyaman untuk di pegang, yang seluruh permukaan tangan dapat 

memegang, bersandar dan saat menggerakannya lebih mudah salah satu mouse  

yang dapat mencegah atau membantu proses terapi carpal turnel syndrome 

adalah menggunakan vertical mouse (Zikri, 2010). 
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Gambar 2.1 Vertical mouse 

Sumber : Daniel.com, 2018 

 

Sebuah survei nasional di inggris menemukan bahwa pengunaan mouse 

komputer >20 jam setiap minggu atau 3 jam 20 menit perharinya, mempunyai 

ancaman 2,6 kali  untuk terkena indikasi Carpal Tunnel Syndrome (Fitriani, 

2012). 

 Pengunaan mouse dan keyboard  pada waktu yang sama otot-otot kecil di 

tangan nyaris tidak pernah istirahat, karena pengunaanya yang bersamaan 

sehingga menyebabkan ketidaknyamanan, nyeri, dan bahkan ganguan- ganguan 

Carpal tunnel Syndrome (CTS) (Masdin, 2010). 

 Fakto penting dalam mengunakan mouse yang dapat menimbulkan 

bahaya adalah dengan cara melakukan penyeretan cara pemakaian mouse, 

mengklik mouse secara terus-menerus, dan scrolling yang berlebihan akan 
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menyebabkan terjadinya kelelahan pada otot-otot tangan yang bisa 

menyebabkan. (Masdin, 2010) : 

1. Munculnya  nyeri pada area atas tangan 

2. Timbul nyeri di area pergelangan tangan 

3. Ada nyeri di sepanjang siku dan lengan bawah 

4. Pada telunjuk dan ibu jari mati rasa yang dapat berkembang menjadi carpal 

tunnel syndrome 

Penggunaan mouse sebenarnya tidak berbahaya selama setting dan keadaan 

komputer diatur sedemikian rupa dan diselingi dengan istirahat, akan tetapi 

kebanyakan orang menggunakan mouse dan keyboard pada saat yang sama, 

maka otot-otot kecil pada tangan hampir tidak pernah istirahat, karena setelah 

memegang mouse pindah ke keyboard dan bahkan menggunakan secara 

bersamaan sehingga menyebabkan rasa tidak nyaman dan bahkan ganguan-

ganguan musculoskeletal ekstremitas atas seperti carpal tunnel syndrome 

(Masdin, 2010). 

Alasan utama mengapa memakai mouse secara rutin bisa berbahaya 

adalah karena dengan menggunakan mouse perlu melakukan pergerakan kecil 

yang tepat dengan tangan, jari-jari, ibu jari, pengaturan posisi, penyeretan, 

scrolling, dan mengklik mouse terus menerus, otot-otot kecil bisa menjadi lelah 

dan overload ini bisa menyebabkan (Masdin, 2010) : 

a) Nyeri pada bagian tangan atas 

b) Nyeri di sekitar pergelangan 

c) Nyeri di sepanjan lengan bawah dan siku 
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d) Mati rasa pada ibu jari dan jari telunjuk yang bisa berkebang menjadi carpal

tunnel syndrome

Saat menggunakan mouse pengguna harus menjaga pergelangan pada 

posisi yang benar, yaitu antara tangan dan bahu harus lurus, tangan boleh lebih 

rendah dari bahu. Tetapi tangan tidak boleh lebih tinggi, dan pergelangan tidak 

boleh menggantung, letak mouse sebaiknya mudah digapai oleh tangan tampa 

harus memanjangkan tangan terlalu lama dengan letak mouse, tangan dijaga 

supaya lebih rendah dari siku (Zikri, 2010). 

Gambar 2.2 : Posisi yang benar saat mengunakan mouse 

Sumber : Zikri, 2010 

2. Cara memegang mouse

Ada beberapa teori yang menjelaskan berbagai cara dalam  memegang 

mouse, sebagai berikut : 

1. Palm Grip

Jenis ini merupakan cara memegang mouse dengan menempelkan seluruh 

bagian telapak tangan pada permukaan mouse kemudian menggerakan mouse 

dengan cara maju dan mundur mengunakan sebagian besar lengan. Jenis grip 
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ini kebanyakan untuk mouse dengan tipe ergonomis karena memiliki bentuk 

mouse yang mengikuti bentuk telapak tangan (Willyanto, 2016). 

Cara memegang palm grip ini paling sering digunakan, karena pada saat 

bermain dalam kurun waktu yang lama tidak mudah membuat tangan 

seseorang cepat merasakan kelelahan. Jenis grip ini memiliki kelebihan dalam 

soal kecepatan (Willyanto, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.3 (palm grip) 

Sumber :  maketecheasier.  2015 

 

 

2. Claw Grip 

Secara garis besar sama halnya dengan jenis palm grip, tetapi ada 

perubahan pada area jari yang terlihat seperti cakar burung. Claw grip 

memiliki ketepatan pada saat memegang mouse lebih tinggi dari jenis palm 

grip, kebanyakan penguna sering mengalami kesulitan dalam menyesuaikan 

penggunaan mouse yang ergonomik tidak nyaman digunakan claw grip, 

kelemahan yang dimiliki yaitu berdampak pada tangan yang mudah lelah 

(Willyanto, 2016). 
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Gambar 2.4 (claw grip) 

Sumber: maketecheasier. 2015 

 

3. Fingerstips Grip 

Jenis mouse ini menggunakan dengan empat jari, cara penggunaan 

fingertips ini sangat lincah, cepat dan tepat. Tidak memakan banyak tempat 

karena pergerakan dari mouse hanya mengunakan pergelangan tangan dan 

sebagian aktifitas tangan dilakukan untuk mengangkat mouse. Karena sering 

mengangkat mouse. Grip ini juga cepat membuat tangan lelah 

(Willyanto,2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 (fingerstips grip) 

Sumber: maketecheasier. 2015 
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B. Carpal Tunnel Syndrome (CTS) 

 1. Definisi  

Carpal tunnel syndrome (CTS) yaitu suatu penekanan pada nervus 

medianus di area pergelangan tangan sehingga mengakibatkan nyeri, 

kesemutan dan kelemahan di nervus medianus di lokasi carpal tunel 

(Chang,et.al, 2010). Neuropati disebabkan karena terjepitnya saraf medianus 

di area carpal tunnel dibatasin oleh transverse carpal ligamen dan tulang – 

tulang carpal, di area carpal tunnel terjadi kenaikan tekanan oleh karena itu 

mengakibatkan melemahnya fungsi n.medianus di tingkatan tersebut 

(Ibrahim,et.al, 2012). 

2. Anatomi Carpal Tunnel Syndrome 

 

Gambar 2.6 Anatomi CTS 
Sumber : Wahyu, 2015 

 

Sendi pada jari adalah sendi yang terbentuk oleh tulang radius dan ulna 

di area distal, tulang carpal. Kemudian tulang tangan terbentuk carpal, 
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metacarpal dan phalang. Tangan terdiri dari 29 sendi, 27 tulang, lebih 30 otot 

dan tendon yang melakukan secara bersama- sama untuk menciptakan gerakan 

pada sendi. Anatomi sendi pada jari dan tangan terdiri tulang , soft tissue, 

persarafan, pembuluh darah dan biomekaniknya. Pada sendi jari dan tangan 

terjadi di pada carpal tunnel. Carpal tunnel suatu rongga yang dibuat oleh 

flexor retinaculum sebagai atap dan carpal sulcus sebagai dasar. Struktur 

dasar terdiri dari hamatum, piriformis, scapoideum,trapezoid dan tendon 

flexor carpi radialis. Kemudian dibalut oleh kapsul dan anterior radiocarpal 

ligament. Saraf medianus memasuki area terowongan tersebut yang dikelilingi 

oleh empat tendon dan superficial flexor, empat tendon dari deep flexor dan 

long flexor (Chang,et.it 2014). 

Rute nervus medianus berawal dari lateral dan medial cord di brachial 

plexus dari C8 dan T1 yang bergerak ke inferior sisi medial lengan atas antara 

m.brachialis dan m. biceps brachii lalu ke  fossa cubital bertemu dengan 

arteri brachialis dan biceps tendon, bercabang mensarafi 4 otot musculo 

promotor teres, musculo palmaris longus, m.flexor digitorum superficialis dan 

m.flexor carpi radialis. Saraf medianus bergerak ke lengan bawah masuk 

antara m.pronator teres. Setelah bercabang mensarapi empat otot, lalu 

bercabang dua.  

Cabang anterior interosseous nerve meliputi deep muscle sisi anterior 

lengan bawah. Bagian yang mencakup setengah m.flexor digitorum profundus, 

masel flexor pollicic longus dan muscel pronator quadratus. Pada cabang 

yang lain menuju pergelangan tangan melewati m.flexor carpi radialis dan m. 

palmaris longus masuk ke carpal tunnel bawah transverse carpal ligamen 
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yang meliputi komponen otot thenar dan lumbricals. Kemudian selanjutnya 

ke jari-jari I sampai setengah lateral jari IV sisi anterior. (Ibraheim, 2012) 

Bagian otot thenar akan terkena atropi oleh CTS. Karena kejadian ini 

terjadi n.medianus yang mencakup otot thenar setelah melewati carpal tunnel 

tidak mampu melakukan tugas secara maksimal. (Ibraheim, 2012) 

3. Etiologi   

  CTS muncul akibat penyempitan ruang tunnel atau kelemahan pada 

n.mediaus. Aktifitas yang berkelanjutan merupakan faktor terbesar yang 

menyebabkan CTS. Penelitian yang ada menyatakan aktifitas dengan 

mengunakan pergelangan tanggan dengan tekanan tinggi dan pengulangan 

yang  banyak lebih beresiko sebesar 5,6% terkena CTS dibandingkan pada 

aktifitas yang tindihan dan pengulangan rendah hanya 0.6% (Aroori dan 

Spence, 2007). Kondisi tangan yang tidak benar juga dapat menyebabkan 

terjadinya CTS, supinasi 90
0
 full dan fleksi metacarpophalanngeal (MCP) 

lebih beresiko ketimbang dengan posisi sendi 45
o 

pronasi dan 45
0
 fleksi MCP. 

Ini timbul karena modifikasi tendon yang dikontrol kenaikan volume tekanan 

carpal tunnel (Aroori dan Spence, 2008). 

4. Patofisiologi  

  CTS sebagain banyak terjadi oleh kompresi oleh lorong carpal tunnel. 

Urutan  os. carpal dan carpal ligamen transfersus membuat carpal tunnel 

yang di mana bagian tersebut diisi oleh sembilan flexor tendon dan saraf 

medianus. Sebelum masuk ke area carpal tunnel, cabang mensarafi palmar 

cutaneous mengankut serabut sensorik otot thenar. Setelah keluar dari area 

carpal tunnel, cabang dari otot thenar menginerfasi m. abductor pollicis 
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brevis, m. opponens pollicis dan m. lumbrical I serta II. Selain itu mensarafi 

m.flexor pollicis brevis. Pada cabang lain mensarapi jari I, II, III dan setengah 

jari IV (Pasnoor dan Dimachkie, 2011). Kemuadian terbentuk ganguan 

motorik dan sensorik dibagian palm, phalang I, II, III dan lateral phalang IV. 

Banyak teori mengatakan tanda dan proses terjepitnya saraf medianus. 

Seperti teori mechanical compression, micro—vascular insufficiency, dan 

vibration theories. Pada teori mechanical compression menerangkan beberapa 

faktor muncul terjadinya carpal tunnel syndrome yang disebabkan oleh strain, 

pemakaian berlebihan, dan aktivitas berulang-ulang pada pergelanggan tangan 

yang akhirnya terjadinya penekanan di saraf medianus sehingga perjalanan 

saraf jari I-IV terhambat. Pada teori micro-vascular insufficiency bawha 

menurunya asupa darah yang terdiri dari O2 dan nutrisi untuk saraf 

menyebabkan kemampuan trasmisi impuls saraf berkurang. Tanda yang di 

rasakan adalah tingling, kesemutan, dan nyeri akut (Aroori dan Spence, 2008). 

Sebagian pendapat mengatakan pemicu carpal tunnel syndrome adalah 

iskemik. Laporan  penelitian, iskemik membuat naiknya tekanan pada carpal 

tunnel yang mengakibatkan konduktivitas saraf terganggu, kelemahan otot 

serta berkurangnya sensibilitas, sehingga timbul rasa nyeri dan kesemutan. 

Teori terakhir yaitu vibration theories, mengatakan carpal tunnel syndrome 

memiliki gejala yang dapat membuat efek dalam jangka waktu yang panjang 

akibat dari vibrasi pada saraf medianus di carpal tunnel (Aroori dan Spence, 

2008). 
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  Teori yang mengungkapkan kasus CTS akan menimbulkan tanda dan 

gejala yang akan di rasakan. Tetapi penderita mempunyai tanda dan gejala 

yang berbeda. (Ibrahiem, 2012).  

Tanda dan gejala CTS di meliputi : 

a. Tahap pertama, penderita terkena ganguan tidur saat malam hari terasa 

kebas dan bengkak pada tangan. Sebagain di sertai nyeri berat yang terasa 

dari pergelangan tanggan sampai bahu seperti tertusuk yang menimbulkan 

rasa tidak nyaman di pergelangan tangan sampai jari-jari. Pada pagi hari 

akan terasa kaku pada jari-jari. 

b. Tahap kedua, gejala terlihat sepanjang hari terutama saat melakukan 

pekerjaan statis dalam waktu lama atau berulang-ulang pada pergelangan 

tangan. Benda yang di pegang akan terlepas akibat tidak mampu 

merasakan motor deficit. 

c. Tahap terakhir, timbul atropi di otot thenar dan respon saraf medianus 

mebuat lambat akibat presure pada carpal tunnel, dimode ini sensorik 

mulai menurun, terasa nyeri pada otot thenar,kompresi menjadi berat, 

kelemaha dan atropi pada m. abductor pollicis.  

5. Gejala- Gejala Carpal Tunnel syndrome 

Gejala yang paling umum adalah kesemutan, mati rasa, lemah atau sakit  

yang terasa di jari atau telapak tangan. Gejala yang paling sering terjadi di 

bagian saraf tengah adalah bagian jempol, telunjuk, jari tengah, dan setengah 

dari jari manis, pada tahap awal gejala uumnya berupa ganguan sensorik, 

ganguan motoric hanya terjadi pada aktifitas berat. Gejala awal biasanya 

parestesia, mati rasa (numbness) atau rasa seperti terkena aliran listrik 
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(tingling) pada jari dan setengah sisi radial jari walaupun sering dirasakan 

terkena seluruh jari-jari. Keluhan parastesia sering terjadi di malam hari, 

gejala lainya adalah nyeri di tangan yang juga dirasakan lebih berat pada 

malam hari sehingga sering membangunkan penderita dari tidurnya (Aizid, 

2011). 

 Gejala dari carpal tunnel syndrome adalah sebagai berikut (Aizid, 2011) : 

a) Karakteristik paraastesia, nyeri, lemah pada jari-jari menurut distribusi 

nervus medianus distal. 

b) Gejala memburuk pada malam hari ataupun sesudah fleksi yang lama. 

c) Hilangnya rasa raba permukaan tangan sebelah medial. 

d) Kelemahan tenar/atrofi. 

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

posisi tangan, dan sering atau beratnya kekuatan atau tekanan pada 

pergelangan tangan. 

f) Gejala berkuranganya setelah istirahat kerja. 

6. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Carpal Tunnel Syndrome 

Faktor risiko carpal Tunnel Syndrome akibat melakukan pekerjaan 

dengan mouse dapat dibagi menjadi 3 yaitu faktor personal, pekerjaan, dan 

lingkungan kerja, carpal tunnel syndrome memiliki hubungan positif secara 

signifikan dengan pengulangan pada tangan, postur pergelangan tangan yang 

salah ( postur janggal), usia, dan jenis kelamin (Bracnilla, et. al, 2012). 

Posisi tangan yang tertekuk memiliki risiko yang lebih untuk terkena 

carpal tunnel syndrome dan gerakan yang berulang pada tangan yang 

dipengaruhi oleh masa kerja dan lama kerja diidentifikasi sebagai faktor yang 
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memberatkan untuk terkenanya carpal tunnel syndrome, lalu di pengaruhi 

juga oleh faktor tata letak dari peralatan kerja seperti bentuk mouse, posisi, 

dan pekerjaan itu sendiri (Ali, 2009). 

Beberapa faktor risiko dari carpal tunnel syndrome (Ali, 2009) : 

1. Faktor personal 

a) Jenis kelamin 

Perempuan lebih tinggi dari laki-laki yaitu 3,6 kali lipat 

lebih besar, berdasarkan rasio antara perempuan dan pria untuk 

memilki perbedaan yang cukup tinggi yaitu 3-10:1 laki-laki 

menunjukan peningkatan kejadian carpal tunnel syndrome secara 

bertahap dengan meningkat sampai usia lanjut, sedangkan wanita 

memuncak setelah menopause, hal tersebut secara umum 

konsisten dengan konsep bahwa pada wanita mungkin ada 

komponen hormonal dalam penyebab carpal tunnel syndrome 

(Ashworth, 2010). 

Adanya perbedaan hormonal pada wanita, terutama saat 

wanita hamil dan meneopause, saat hamil disebabkan oleh retensi 

cairan yang sering terjadi selama kehamilan, yang menepatkan 

tekanan tambahan pada terowongan karpal dan menyebabkan 

gejala (Sheila, 2010). Namun beberapa wanita tidak mengalami 

gejala sampai setelah melahirkan dan awal menyusui, menyusui 

sementara menurunkan kadar hormonmsteroid alami, yang 

mempertinggi potensi peradangan selain itu juga disebabkan oleh 

perbedaan anatomi tulang karpal, dimana tulang pergelangan 
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tangan pada wanita secara alami lebih kecil sehingga menciptakan 

ruang yang lebih ketat di mana saraf dan tendon harus lurus 

(Sheila, 2010). 

Sedangkan perubahan hormone menopause dapat 

menempatkan perempuan pada resiko lebih besar terkena carpal 

tunnel syndrome karena struktur pergelangan tangan membesar 

dan dapat menekan pada saraf pergelangan tangan (Haque, 2009). 

b) Usia  

Berdasarkan data kementrian kesehatan RI yang dikutip 

dari jurnal pendidikan kesehatan rekreasi bahwa karakteristik usia 

digolongkan sebagai berikut masa remaja akhir 17 – 25 tahun ( 

santika, 2015). 

Dalam usia biasanya mulai terdapat pada usia 20-60 tahun 

laki-laki menunjukan peningkatan secara bertahap dengan 

meningkat sampai usia lanjut, namun carpal tunnel syndrome 

sering dialami oleh perempuan usia 29-62 tahun dan umumnya 

dialami oleh perempuan usia 30 tahun (Asworth, 2010). 

2. Faktor pekerjaan 

a) Posisi tangan yang janggal 

Postur jangal selama > 10 detik jika dipertahankan secara 

terus menerus maka akan menimbulkan keluhan musculoskeletal 

pada tangan dan frekuensi posture janggal 30 kali secara berulang 

dalam 1 menit dapat menyebebkan musculoskeletal pada 

tangan,selain itu postur pergelangan tangan juga menunnjukan 
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risiko 4 kali lebih besar untuk terjadinya carpal tunnel syndrome 

(Asworth, 2009). Untuk itu sebaiknya saat mmengunakan mouse 

tidak berada pada posisi janggal atau tidak ergonomis, posisi 

tangan saat menggunakan mouse diusahakan agar tidak 

menggantung dan sejajar atau sedikit berada diatas meja sehingga 

tangan tidak menggantung dan menekuk secara terus menerus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar : 2.7 Posisi memegang mouse 

Sumber : Rebanas.com 2017 

 

 

b) Intesitas  

Intensitas pengulangan dan ekspotur kombinasi dari kedua 

kekuatan dan pengulangan dapat menimbulkan resiko dua kali 

lipat terhadap terjadinya carpal tunnel syndrome (Asword, 2009). 

7. Pemeriksaan Spesifik pada CTS 

a. Phalent test  

Phalent test dilakukan dengan  cara tangan terapis menegang 

pegelangan tangan pasien dan dilakukan gerakan fleksi, tes dikatakan 
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positif jika adanya parastesi yang dirasakan oleh pasien dan muncul 

dalam 30 detik (Robert, 2009). 

 
Gambar 2.8 Phalent test 

Sumber : Robert, 2009 

 

b. Wris Extension Test 

Penderita melakukan ektensi dengan secara maksimal, sebaiknya 

dilakukan serentak pada kedua tangan sehingga dapat dibandingkan 

(Fitriani, 2012). 

c. Tinel’s Test 

Tes ini mendukung diagnose bisa timbul parastesi atau nyeri pada 

daerah distribusi nervus medianus jika dilakukan pada prekusi pada 

terowongan karpal dengan posisi tangan sedikit dorsofleksi. Terapis akan 

mengetuk bagian depan pergelangan tangan. Jika ketukan itu 

menyebabkan kesemutan pada tangan atau lengan, hal itu mungkin saja 

carpal tunnel syndrome. Tes ini dapat mendukung diagnose bila timbul 

parastesi atau nyeri pada daerahdistribusi nervus medianus pada saat jari 

tangan pemeriksa mengetuk pada syaraf yang rusak. Pemeriksaan ini 

memiliki sensitifitas 25-75 % dan spesifikasi 70-90% ( Fitriani, 2012). 
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d. Pressure Test  

Nervus medianus  ditekan diterowongan karpal dengan 

mengunakan ibu jari dalam waktu kurang dari 120 detik timbul gejala 

seperti gejala carpal tunnel syndrome,  maka tes ini dapat menyokong 

diagnosa (Fitriani, 2012). 

e. Luthy’s Sigh (Bottle’s Test) 

Penderita diminta melingkarkan ibu jari dan jari telunjuknya pada 

botol atau gelas bila kulit tangan penderita tidak dapat menyentuh 

dindingnya dengan rapat, tes dinyatakan positive dan mendukung 

diagnosa (Fitriani, 2012). 

f. Pemeriksaan Sesibilitas 

Bila penderita tidak dapat membedakan dua titik pada jarak lebih 

dari 6mm di daerah nervus medianus, tes dianggap positive dan 

mendukung diagnosa (Fitriani, 2012). 

 

8. Klasifikasi Carpal Tunnel syndrome 

Carpal Tunnel Syndrome  biasanya dibagi menjadi ringan, sedang dan 

berat (Asworth, 2009). 

a. Level 1/ rinngan/ 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. 
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b. Level 2/ sedang/ moderate 

Level ini memiliki gejala sensorik dan motorik. Gejala lebih 

intensif, test orthopedic dan neurogic mengindikasikan adanya kerusakan 

syaraf. 

c. Level 3/ berat/ severe 

Gejala lebih parah, mengalami penurunan sensorik dan rasa nyeri 

konstan. Dokter menyarankan imobilisasi total dan pembedahaan. 

9. Pencegahan Carpal tunnel syndrome 

Upaya pencegahan yang dapat di lakukan adalah (Aizid, 2011) : 

a. Biasakan agar pergelangan tangan dalam posisi netral atau lurus 

b. Gunakan semua jari-jari untuk memegang benda 

c. Disela-sela kesibukan usahakan selalu mengistirahatkan tangan 15-20 

menit 

d. Gunakan pulpen dengan diameter besar agar mengurangi tekanan 

e. Rutin melakukan latihan peregangan otot-otot tangan dan lengan bawah 

10. Diagnosa Pembanding 

a. Cervical Root Syndrome (CRS) 

Cervical root syndrome (CRS) penekana di akar saraf cervical yang 

menyebabkan karena iritasi, naiknya tekanan, trauma dan faktor 

degenerative yang menyebabkan berbagai tanda. Tanda CRS bisa dialami 

yiutu leher hingga bahu, lengan atas, kebanyakan merambat hingga jari-

jari tangan, paresthesia, dan lemahnya otot dilihat akar saraf yang 

terkena. Bisa terjadi secara unilateral maupun bilateral. Pemeriksaan 

terfkus dapat meliputi : 
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1) Kompresi 

Ketika menjalankan tes ini, pasien duduk di bangku dengan 

santai, posisi kepala lateral fleksi kemudian terapis mengasihkan 

tekanan di kepala pasien. Hasil + ketika pasien merasakan nyeri di 

bahu dan lengan. 

b. Thoracic Outlet Syndrome (TOS) 

Merupakan kompresi atau penekanan neurovascular di wilayah 

cervicoaxillary canal. Pusat TOS meliputi costaclavicular space, 

rongga antara skaleni anterior dan middle, rongga antara m.pectoralis 

minor dan costae II, III, dan IV. Gejala yang dimunculkan TOC berupa 

neurologis dan vaskuler. Tanda neurologis adalah nyeri, parasthesia, 

numbness, dan kelemahan otot pada area yang berdamppak. Gejala 

vaskuler pada arteri meliputi nyeri, kesemutan pada nonradicular 

distribution, akan dinggin saat di sentuh dan menjadi pucat. Tanda 

vaskuler di vena, nyeri dalam pada dada,bahu dan lengan atas, terasa 

berat setelah beraktiitas, perubahan warna dan odem (Schoenfeld, 

.2010). 

Pemeriksaan spesifik pada kasus TOS antara lain : 

a. Adson’s Test 

Tempat pasien duduk saat abduksi shoulder. Terapis 

memulai palpasi pada arteri radialis. Kepala pasien ekstensi dan 

rotasi, pasien melakukan menarik nafas dalam dan hembuskan. 

Jika + terjadi perubahan denyut nadi,pain dan parasthesia. 
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C.  Pengertian Game 

Game adalah sebuah sistem dimana didalamnya player akan berhadapan 

dengan konflik buatan yang diatur berdasarkan rule tertentu dan akan 

mengeluarkan sebuah hasil yang dapat di ukur, sebuah game harus memiliki 

goal yang harus dicapai pemain dan dalam mencapai target tersebut pemain 

harus merasa mempunyai control terhadap apa yang terjadi di dalam game 

tersebut. (Santoso, 2017).  

Sebuah game adalah sebuah sistem dimana pemain terlibat dalam 

konflik buatan, disini pemain berinteraksi dengan sistem dan konflik dalam 

permainan merupakan rekayasa buatan dalam game terdapat peraturan yang 

bertujuan untuk membatasi perilaku pemain dan menetukan permainan 

(Santoso, 2017). 

Game berasal dari bahasa inggris yang berarti dasar permainan, permainan 

dalam hal ini merujuk pada pengertian kelincahan intelektual (intellectual 

playbility game) yang juga bisa di katakana arena keputusan dan aksi permainan 

(santoso, 2017). 

1. Jenis game 

Game dikelompokkan menjadi beberapa genre sebagai berikut 

(Yulius, 2015) : 

a) Fisrt Persin Shooter yaitu merupakan salah satu jenis internet game yang 

menekanakan pada penggunaan senjata, pemain bermain secara mandiri 

atau single atau membentuk suatu tim untun melawan musuh. 
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b) Cross Palatform Online. Merupakan suatu game yang bisa dimainkan 

secara online menggunkan hardware yang berbeda, Spees Undercover 

dapat dimainkan seccara online melalaui PC maupun Xbox. 

c) Browser Game yaitu game yang dimainkan pada peramban seperti 

Firefox, Opera, syarat dari game peramban ini dapat memainkan game 

jika peramban sudah didukung dengan Javasriot, PHP, maupun Flash. 

d) Real Time Strategy adalah game yang permainannya menekankan pada 

kehebatan strategi dari pemainnya, biasanya pemain tidak hanya 

memainkan satu karakter, akan tetapi bisa memainkan banyak karakter. 

Game yang terkenal dari jenin ini seperti Massive Multiplayer Online 

Games Role Playing Game yang merupakan salah satu jenis internet 

game yang dapat memberikan kesempatan untuk berkomunikasi atau 

berinteraksi anatar pemain. Kemampuan tertentu yang dimiliki oleh 

karekter yang diperoleh melalui pengalaman dan biasanya berhubungan 

dengan kemampuannya utnuk bertempur atau untuk melawan musuh. 

2. Jenis player atau pemain  

1.Newbee 

 Newbee adalah istilah selalu digunakan untuk pemula,pendatang baru 

untuk permainan tertentu, atau untuk bermain game pada umumnya 

(Karmali, 2013). 

2.Casual Gamer 

  Pemain kasual, bermain game hanya untuk bersenang-senang dan 

mereka tidak masalah jika mereka kalah dalam permainan. Mereka 

bermain cukup lama dan beberapa ada bermain untuk relaksasi. Namun 
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dalam permainan jika mereka tidak dapat melewati level tertentu, mereka  

kebanyakan akan menghapus permainannya. Para pemain kasual 

cenderung mudah menyerah akan tetapi para pemain kasual lebih 

menikmati pada bagian berinteraksi (Karmali, 2013). 

3. Hard core 

 Pemain hardcore , bermain game di alur yang kompetitif .Tidak 

mencoba untuk bermain curang dan berusaha keras untuk mencetak rekor 

atau peringkat tertinggi. Beberapa pemain hardcore menanggapi gamenya 

dengan sangat serius, ketika tidak bisa menjadi peringkat tertinggi dalam 

permainan biasanya akan lebih banyak menghabiskan waktu didalam 

permainan. Banyak pemain hardcore tidak keberatan jika dunia nyata 

menjadi terabaikan (Karmali, 2013). 

4. Pro player 

 Profesional player umumnya memainkan permainan video untuk 

hadiah uang atau gaji. para proplayer biasanya sangat memguasai 

bagaimana cara memenangkan permainan tersebut seorang profesional 

gamer kemungkinan juga bisa menguasai lebih dari satu jenis game, dan 

professional player memiliki perbedaan dengan hard core bedanya 

dimana hard core mengejar kepuasan sendiri tampa di gaji (Karmali, 

2013). 

 

 

 


