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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

A.  Pemetik Teh  

 Indonesia adalah Negara agraris yang perekonomiannya yang bersumber pada 

sektor perkebunan. Perusahaan yang mengelola hasil perkebunan sebagai bahan 

utama yang  banyak beragam. Salah satu hasil perkebunan yang memiliki arti 

penting untuk Negara Indonesia yaitu perkebunan teh. Proses industri teh masih 

menggunakan tenaga kerja manusia yang bekerja setiap hari dengan pendapatannya 

perhari, sehingga pekerja harus bekerja dengan tenaga yang lebih untuk 

mendapatkan hasil yang maksimal (Eka et al, 2013). 

 Perkebunan teh merupakan perusahaan yang banyak pekerjanya adalah tenaga 

pemetik. Tenaga pemetik merupakan faktor yang paling berpengaruh pada 

pemetikan daun teh yang selanjutnya juga akan mempengaruhi mutu produksi 

akhir. Tubuh manusia diciptakan sedemikian rupa untuk dapat melakukan aktivitas 

pekerjaan sehari-hari. Manusia dapat menggerakan tubuh dan melakukan 

pekerjaan, Sehingga dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Tubuh 

manusia akan menerima beban dari luar tubuhnya yang merupakan penyebab dari 

bekerja secara maksimal yang merupakan beban bagi pekerja pemetik daun teh 

(Tarwaka, 2013). 

 Bekerja dengan beban kerja yang maksimal akan di berkurangnya kinerja  otot 

yang ditunjukkan tidak hanya berupa berkurangnya tekanan fisik semakin 

menurunnya gerakan yang dapat menyebabkan kelelahan. Kelelahan fisik dapat 

menyebabkan berbagai hal yang kurangnya menguntungkan bagi pekerja seperti  
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melemahnya kemampuan tenaga kerja dalam melakukan pekerjaannya, dan 

meningkatkan kesalahan dalam melakukan kegiatan pekerjaannya akibat fatalnya 

merupakan terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja (Budiono, 2003).  

B. Durasi  Kerja 

 Durasi kerja adalah durasi waktu untuk melakukan suatu kegiatan atau lama 

waktu seseorang sudah bekerja (Tim penyusun KBBI, 2010). Lama kerja adalah 

suatu kurun waktu atau lamanya tenaga kerja itu bekerja disuatu tempat. (Handoko, 

2007). Durasi kerja adalah suatu waktu atau lamanya pekerjaan melakukan suatu 

pekerjaannya. Sehingga dapat diketahui lamanya paparan bagi pekerja yang 

memicu terjadinya keluhan Carpal tunnel syndrome. Sebuah survey nasional besar 

inggris menemukan bahwa keyboard yang digunakan selama lebih dari 7 jam 

perhari akan meningkatkan resiko gejala musculoskeletal pada pergelangan tangan. 

Durasi seseorang bekerja dengan baik dalam sehari pada umumnya 6-10 jam. 

Sisanya dipergunakan untuk kehidupan dalam keluarga dan masyarakat, istirahat, 

tidur, dan lain-lain. Memperpanjang waktu kerja lebih dari kemampuan durasi kerja 

tersebut bisanya tidak disertai efisensi, efektivitas dan produktivitas kerja yang 

optimal, bahkan biasanya terlihat penurunan kualitas dan hasil kerja serta bekerja 

dengan waktu yang berkepanjangan timbul kecenderungan untuk terjadinya 

kelelahan, gangguan kesehatan, penyakit dan kecelakaan serta ketidakpuasan. 

Dalam seminggu seseorang biasanya dapat bekerja dengan baik selama 40-50 jam. 

Lebih dari itu, kemungkinan besar untuk timbulnya hal yang negatif bagi tenaga 

kerja yang bersangkutan dan pekerjaanya itu sendiri. Semakin panjang waktu kerja 

dalam seminggu,  
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semakin besar kecenderungan terjadinya hal yang tidak diinginkan. Jumlah 40 jam 

(jam kerja) dalam seminggu dapat dibuat lima atau empat hari kerja tergantung 

kepada berbagai faktor, namun fakta menunjukkan bekerja lima hari 40 jam kerja 

seminggu adalah peraturan yang berlaku dan semakin diterapkan dimanapun 

(Suma`mur P.K., 2014) 

Hasil pengamatan pada petani kebun teh bahwa faktor ekomomi juga dapat 

mempengaruhi petani perkebunan teh untuk memiliki lama kerja 7-8 jam/hari. 

Biasa nya petani kebun teh mulai dari subuh yaitu jam 5 hingga selesai memetik 

daun teh. Sebaiknya di pagi hari para petani dapat melakukan peregangan pada 

pergelangan tangan dengan mengempalkan tangan, dan menekukan pergelangan 

tangan agar otot-otot tidak kaku. Lama kerja yang tinggi dan waktu sitirahat yang 

tidak dioptimalkan untuk mengistirahatkan pergelanan tangan menyebabkan petani 

akan mendapatkan keluhan rasa sakit/nyeri dan kesemuta yang cukup sering. Hal 

yang menyebabkan lama kerja sebagai faktor risiko terhadap jadian Carpal Tunnel 

Syndrome. 

 Durasi Kerja merupakan jumlah waktu dimana para pekerja akan mengalami 

faktor risiko. Durasi kerja juga dapat dilihat sebagai faktor risiko pada sebuah 

pekerjaan terutama penggunaan pada lengan, semakin lama atau adanya besar 

durasi kerja yang dilakukan, akan semakin besar juga tingkat resiko terjadinya 

cidera muskuloskeletal (Kurniawati, 2009). Durasi kerja dapat diklasifikasi sebagai 

berikut : 

1. Durasi Singkat: <1 jam per hari 
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2. Durasi Sedang: 1-2 jam per hari  

3. Durasi Lama: >2 jam per hari 

C. Masa Kerja 

 Dengan peningkatan masa kerja pada tangan menunjukan adanya gerakan 

berulang yang dilakukan oleh tangan dalam jangka waktu yang lama, dengan nya 

peningkatan jumlah tahun kerja menunjukan risiko lebih tinggi terjadinya Carpal 

tunnel syndrome (Ali, 2006). Mengidentifikasi bahwa semakin sering fleksi/ 

ekstensi yang berkelanjutan dari pengelaman tangan yang dapat meningkatkan 

resiko terjadinya Carpla tunnel syndrome. Hal tersebut juga diperkuat dengan 

adanya studi yang menyatakan bahwa pengulangan dapat munculnya resika dua 

kali lipat terjadinya Carpal tunnel syndrome (Fung et al, 2007). (Bercenilla et al., 

2012) pengembangan terjadinya Carpal tunnel syndrome dapat terjadi pada pekerja 

yang telah bekerja ≥ 4 tahun (Nurkhotimah et al, 2010). 

D. Anatomi 

Wrist joint  adalah 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 

distabilitas, salah satunya adalah Carpal Tunnel Syndrome  (Bickley, 2009). 

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

struktur persendian dan diinervasi oleh beberapa saraf. 

 

 

 

 

 



15 
 

1. Tulang Yang Membentuk Sendi Pergelangan Tangan 

Tulang-tulang pada sendi pergelangan tangan yaitu dari tulang Radius dan 

Ulnar. Deretan yang kedua terdiri atas delapan tulang Carpal yang tersusun 

dalam dua deretan. 

a. Tulang scapoideum 

  Tulang ini berbentuk seperti perahu dengan dataran yang 

proximal konveksi bersendi dengan tulang radius. Tulang ini memiliki 

dataran sendi yaitu kearah ulnar  bersendi dengan tulang trapesium, 

capitatum, dan trapesoideum dan pada permukaan volar memiliki 

tondanlan yang disebut tuberositas scapoideum. 

b. Tulang lutanum 

Tulang ini memiliki hubungan dengan tulang lainya, yaitu kearah 

radial dengan tulang scapoideum, kearah ulnar dengan triquetrum, 

kearah 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 lainya yaitu ke arah proximal 

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

ulnar dan polar berhubungan dengan tulang pisiforme yang melekat 

pada permukaan polar tulang triquetrum dan kearah distal dengan 

tulang hamatum. 
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d. Tulang Pisiforme 

Tulang yang berbentuk kecil, agak bulat seperti biji kacang ini 

melekat di dataran pada tulang triquetrum. 

e. Tulang Trapesium 

Tulang ini memiliki hubungan dengan tulang lain yaitu ke arah 

polar dengan trapesoideum dan terdapat tondanlan tulang yang disebut 

tuberositas  osis trapesium, ke arah proximal tulang scapoideum, ke 

arah distal dengan tulang metacarpal satu dan dua. 

f. Tulang Trapezoideum 

Tulang ini kearah radial mempunyai hubungan  dengan tulang 

trapesium  kearah ulnar dengan tulang capitatum, ke arah distal dengan 

tulang metacarpal dua, dank e arah proximal berhubungan dengan 

tulang scapodeum. 

g. Tulang capitatum 

Tulang ini memiliki bangunan bulat dan panjang sebagai caputnya. 

Mempunyai hubungan dengan tulang lain yaitu kearah radial 

berhubungan dengan tulang trapesoideum, kea rah proximal dengan 

tulang scapoideum dan lunatum. Ke arah ulnar dengan tulang humatum 

dank e arah distal dengan tulang metacarpal dua, tiga, dan empat. 

h. Tulang Humatum 

Memilki hubungan dengan tulang lainya yaitu kearah proximal 

dengan tulang triquetrum kearah radial dengan tulang capitatum kearah 

radial dengan tulang capitatum kearah distal dengan tulang metacarpal 

empat dan lima. Dan kearah polar yang memiliki bangunan seperti 

lidah disebut humatum. 
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Pada os scapoideum dan os trapesium yang masing-masing memiliki 

semacam tulang di bagian colar nya membentuk eminentia carpal 

radialis. Di sebelah ulnar terdapat eminentia carpal ulnaris yang 

dibentuk oleh os pisiforme dan hamalum ossis hamate. 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Tulang Pergelangan Tangan (Pearce, 2008). 

2. Ligamen 

Ligamen colatelar carpal ulnar yang membentang dari procesus 

styloideus ulnar menuju ke tulang triquetrum ligamen collateral carpal 

radialis yang membentang dari prossesus stiloideus radial menuju tulang 

scapoideum dan ligament intercarpal yang terdiri dari ligamen  

interlaveum collare dan dorsale, ligamen interseum dan ligamen 

carpiarquetrum. 
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Gambar 2.2 Ligamen (Spalteholz, 2014) 

3. Otot  

Merupakan stabilitas aktif dan pergelangan tulang yang membentuk 

sentral. Otot pergelangan tangan secara umum dibagi menjadi dua 

kelompok besar yaitu otot fleksor dan ekstensor yang masing-masing 

terbagi dua bagian yaitu  flexor superfisialis dan profunda. Otot flexor 

superficial yaitu otot flexor carpal ulnaris, flexor carpal radialis, fleksor 

digitorum sublimes dan palmaris longus. 

Otot fleksor carpal radialis dan fleksor carpi ulnaris berfungsi untuk 

fleksi di pergelangan tangan, dan otot ekstensi ekstensor carpi radialis 

longus brevis dan ekstensor carpal unaris berfungsi ekstensi pergelangan 

tangan . pada gerakan ulnar deviasi dilakukan oleh m.ekstensor carpal 

ulnaris dan flexor carpal ulnaris. Sedangkan pada pergerakan radial deviasi 

dilakukan oleh m.ekstensor carpal radialis, flexor carpal radialis, ekstensor 

pollicis brevis dan abductor pollicis longus. (Spalteholz, 2014) 
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Gambar 2.3 Otot Wrist (Spalteholz, 2014) 

4. Tendon  

Menurut Hadi (2015) Tendon adalah suatu struktur dalam tubuh 

yang menghubungkan otot ke tulang. Contohnya ditubuh manusia terdapat 

otot rangka yang bertanggung jawab untuk menggerakan tulang, sehingga 

memungkinkan kita untuk berjalan, melompat, berjalan, merangkak, dan 

bergerak ketika otot berkontraksi, maka tendon lah yang menarik tulang dan 

menyebabkan terjadinya gerakan. 

 

Gambar 2.4 Tendon Wrist (Spalteholz, 2014) 
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Mekanisme kerja ekstensor dibagi  ke dalam delapan zona untuk 

memudahkan diskusi mekanisme trauma dan terapinya pada trauma akut. 

Pada zona I sampai  VI, menutrisi tendon melalui paratenon. Pada zona 

VII, menutrisi melalui tenosivium. Nutrisi zona VIII melalui cabang arteri 

kecil dari sekitar fasial. 

  Pada pergelangan tangan, flexor tendon jari bersama dengan 

N.Medianus yang memasuki carpal tunnel disebelah bawah atas 

perlindungan ligament tranversal carpal (flexor reticulum) berada dalam 

common synovial sheath. Pada canal ini tendon provundus communis 

terpisah menjadi sendiri-sendiri untuk masing-masing tendon pada 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.  

 Tendon fleksor pollocis longus masuk melalui tangan bawah 

retinaculum fleksor dengan selubung tendon yang berfungsi untuk sebagai 

pelindung tendon fleksor dan juga untuk memberikan permukaan gliding 

yang licin (smooth) pada suatu permukaan synovial  sehingga tendon dapat 

bergerak atau glinding yang secara bebas pada persendian tangan dan 

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

  Sarung tendon (tendon shealth), adalah lapisan sinovium. Parietal 

(terdapat di dalam sarung) dan visceral (epitenon atau dibagia luar tendon) 

yang menghasilkan suatu cairan sinovium yang berfungsi untuk lubrikasi 

dan memberikan suatu nutrisi. Sarung ini mengarahkan gerakan tendon 

dan di daerah tendon mengalami lekukan tajam, sarung tendon mengalami 

penebalan seperti struktur pulley, pada daerah ini, tendon mendapatkan 
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gaya tekan yang besar, yang mengakibatkan tendon mengalami perubahan 

menjadi tulang rawan. Tendon tersebut kadang-kadang di sebut tendon 

yang avascular, yaitu 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 synonvial (Putro, 2013). 

5. N.Medianus 

Menurut pearce (2008) Anatomi N.Medianus secara anatomis, 

canalis carpi (carpal tunnel) berada dalam dasar pergelangan tanga. 

Sembilan ruas tendon fleksor dan N.Medianus berjalan di dalam canalis 

carpal yang dikelilingin dan di bentuk suatu tiga sisi dari tulang-tulang 

carpal. Nervus dan tendon memberikan fungsi, sensibilitas dan pergerakan 

pada jari-jari tangan. Jari tangan dan otot-otot fleksor pada pergelangan 

tangan beserta tendon-tendonya dan otot-otot fleksor pada pergelangan 

tangan dan beserta tendon-tendonnya berorigo pada epicondilus medial 

pada region cubiti dan berinsersi pada tulang-tulang metaphalangeal, 

interphalangeal proksimal dan interpalangeal distal yang membentuk jari 

tangan dan jempol. 

Carnalis carpi berukuran hampir sebesar ruas jari jempol dan terletak 

di bagian distal lekukan dalam pergelangan tangan dan dan berlanjut ke 

bagian lengan bawah di region cubiti sekitar 3 cm. Pada terowongan 

carpal, N.Medianus mungkin bercabang menjadi komponen radial dan 

ulnar. Komponen radial dan N.Medianus akan menjadi cabang sensorik 

pada permukaan palmar jari-jari pertama dan kedua dan pada cabang 

motoric m. abductor pollicis brevis, m. oppenens pollicis, dan dibagian 
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atas dari m. fleksor pollicis brevis. Pada 33% dari individu, seluruh fleksor 

policis brevis menerima persyarafan dari N. Medianus, sebanyak 2% dari 

penduduk, m. pollicis adductor juga menerima persarafan N. Medianus 

Komponen ulnaris dan N. Medianus memberikan cabang sensorik ke 

permukaan jari kedua, keriga, dan pada sisi radial jari keempat. 

 Selain itu, saraf median dapat mempersarafi permukaan dorsal jari 

kedua, ketiga, dan yang keempat di bagian distal sendi interphalangeal 

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

oleh berkurangnya ukuran canalis carpi, memperbesar ukuran alat yang 

masuk ke dalamanya (pembengkakan jaringan lubrikasi pada tendon-

tendon fleksor) atau keduanya. Gerakan fleksi dengan sudut 90° dapat 

memperkecilkan ukuran canalis N. Medianus yang terdiri dari serat 

sensorik 94% dan hanya 6% serat motoric pada trowongan karpal. Namun, 

cabang motoric menyajikan banyak nya variasi anatomi, yang 

menciptakan variabilitas yang besar patologi dalam kasus Carpal Tunnl 

Syndrome (Pearce, 2008) 

 

 

Gambar 2.5 Sruktur Anatomi N. Medianus (Lukluaningsih, 2014) 
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6. Biomekanik Wrist  

 Ditinjau dari morfologinya termasuk articulasio ellipsoidea, 

tetapi fungsinya sebagai ertikulation gluboidea. Gerakan pada persendian 

yaitu fleksi dengan LGS 80% ekstensi 70%, ulnar deviasi 30%, dan derajat 

radial deviasi 20%. Derajat fleksi dan ulnar deviasi lebih besar 

dibdaningkan dengan gerakan ekstensi dan radial deviasi, dan hal ini 

disebabkan oleh karena bentuk permukaan sendi radius dari ligament pada 

bagian dorsal lebih kendor dari bagian palmar (Pearce, 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 ada dalam persendian 

di setiap metacarpal dengan deretan distal tulang carpal serta 

persendian diantara basis setiap metacarpalia. Persendian II,III, dan IV 

adalah sendi maksimal yang bentuk nya seperti datar, sedangkan sendi 

V adalah sendi biaksial. Persendian ini diperkuat oleh ligament 

longituginal dan ligament tranversal. Metacarpal V adalah yang paling 

mobile, kemudian Metacarpal IV. 

b) Metacarpophalageal joint 

 Sendi yang terbentuk dari tulang metacarpal dan os. Phalang. 

Adalah jenis persendian ini adalah sendi cordiloid 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 collateral akan megecil 
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saat flexi penuh dan mencegah abduksi dan adduksi saat posisi 

tersebut. Metacarpophalangeal danint pada ibu jari yang berbeda 

dengan yang lainnya, dalam hal ini perkuat oleh 2 tulang sesamoidea 

dan memiliki abduksi-adduksi yang keterbatasan saat ekstensi. 

E. Carpal Tunnel Syndrome  

1. Definisi carpal tunnel syndrome  

 Carpal tunnel syndrome merupakan gangguan neuropati umum yang 

disebabkan oleh karena melakukan pekerjaan dengan gerakan tangan yang 

berulang-ulang dan posisi yang menetap pada jangka waktu yang lama dan 

dapat mempengaruhi saraf suplai darah ke tangan dan pergelangan tangan. 

Carpal Tunnel Syndrome merupaka  neuropati terhadap nervus medianus 

di dalam Carpal Tunnel pada bagian pergelangan tepatnya di bawah flexor 

retinaculum. Sindrome ini terjadi akibat kenaikan tekanan dalam 

terowongan yang sempit yang dibatasi oleh tulang-tulang carpal serta 

ligament carpi trenversum yang kaku sehingga menyebabkan nervus 

medianus terjebak (Amitamara, 2015). 

Terowongan carpal merupakan ruang sempit di antar dorsal tulang 

karpal dan ligament karpal transversum volar (fleksor retinaculum), 

nervus medianus rentan terhadap pada penekanan saat nervus melintas 

melalui terowongan carpal bersama dengan tendon fleksor digitorum 

ekstrensik dalam perjalanan masuk ke dalam tangan. Carpal tunnel 

syndrome dintandai dengan hilangnya sensasi dan kelemahan motoric yang 

terjadi ketika nervus mengalami gangguan di trowongan carpal apapun 

yang mengurangi ruang terowongan carpal atau yang menyebabkan isi 

trowongan membesar dapat menekan mobilisasi nervus medianus, 
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menimbulkan cidera 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 sangan 

umum dan sering di jumpai. Pasien dengan ada nya Carpal tunnel 

syndrome biasanya mengeluhkan dengan gejala mati rasa, kesemutan pada 

malam hari. Tanda klinis termaksuk penurunan sensasi sentuhan 

diskriminatif dan ringan, dan pada kasus lanjutan, kehilangan pegangan 

dan kekuatan. Carpal tunnel syndrome juga disebut sebagai salah satu 

nuropati yang paling umum dalam olahraga (Mckeon & Yancosek, 2008). 

Ada beberapa faktor diketahui menjadi resiko terjadinya Carpal Tunnel 

Syndrome pada pekerja, seperti gerakan berulang dengan kekuatan, tekanan 

pada otot, getaran, suhu, postur kerja yang tidak ergonomik. Tanda dan gejala 

yang dapat di temukan adalah disestesia, hipotesia pada ibu jari, telunjuk dan 

jari tengah.  Keluhan terasa hebat setelah terjadi fleksi yang dipaksakan pada 

tangan dan berlangsung lama, seperti setelah mengetik (Lukman, et al 2009). 

Masa kerja menunjukkan lamanya paparan di tempat kerja. Sehingga, semakin 

lama masa kerja maka akan semakin tinggi resiko terjadinya penyakit akibat 

kerja, salah satunya adalah Carpal Tunnel Syndrome. Salah satu usaha industri  

yang berpotensi menimbulkan penyakit Carpal Tunnel Syndrome adalah 

pemetik teh. 

Pekerjaan yang beresiko besar terancam Carpal Tunnel Syndrome 

(CTS) adalah pekerjaan yang banyak menggunakan anggota tubuh bagian 

tangan dan pergelangan tangan dan dalam jangka waktu panjang. Pekerjaan 

yang dimaksud umumnya seperti pekerjaan yang memakai komputer, 
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olahragawan, dokter gigi, musisi, guru, ibu rumah tangga dan pekerjaan 

lapangan yang mengoperasikan alat bervibrasi seperti bor. Pekerjaan dengan 

menggunakan  tenaga/kekuatan pada tangan akan meningkatkan resiko Carpal 

Tunnel Syndrome (CTS). Terjadinya tekanan langsung pada jaringan otot yang 

lunak. Sebagai contoh, pada saat tangan harus memegang alat, maka jaringan 

otot tangan yang lunak akan menerima tekanan langsung dari pegangan alat, 

dan apabila hal ini sering terjadi, dapat menyebabkan rasa nyeri otot yang 

menetap. (Tarwaka et all, 2004 dalam Nurhikmah, 2012). 

2. Etiologi  

Carpal Tunnel Syndrome merupakan idiopatik, namun ada faktor 

resiko yang dikaitkan dengan kondisi tersebut. Dan ada dua faktor risiko 

yang dapat mengakibatkan terjadinyan CTS yaitu faktor Ekstena dan 

Internal, menurut Ibrahim et al, (2012). 

a) Faktor Eksternal  

Merupakan faktor yang paling berpengaruh pada kejadian CTS. 

Posisi fleksi atau Ekstensi pergelangan tangan yang ekstrim dan 

berkepanjangan. Penggunaan tanga yang berulang dari otot-otot fleksi 

dan paparan suatu getaran sebagai penyebab utama. Ada beberapa 

factor eksternal yang mempengaruhi terjadinya Carpal tunnel 

syndrome : 

 

 

 

 

 



27 
 

F. Masa Kerja 

 Dengan peningkatan masa kerja pada tangan menujukan adanya 

gerakan berulang yang dilakukan oleh tangan dalam jangka waktu yang lama, 

dengan nya peningkatan jumlah tahun kerja menujukan resiko lebih tinggi 

terjadinya Carpal tunnel syndrome (Ali, 2006). Mengidentifikasi bahwa 

semakin sering fleksi/ ekstensi yang berkelanjutan dari pengelaman tangan yang 

dapat meningkatkan resiko terjadinya Carpla tunnel syndrome. Hal tersebut juga 

diperkuat dengan adanya studi yang menyatakan bahwa pengulangan dapat 

munculnya resika dua kali lipat terjadinya Carpal tunnel syndrome (Fung et al, 

2007). (Bercenilla et al., 2012) pengembangan terjadinya carpal tunnel 

syndrome dapat terjadi pada pekerja yang telah bekerja ≥ 4 tahun (Nurqotimah 

et al, 2010). 

G. Durasi Kerja  

 Nurqotimah, et all (2010) telah menjelaskan adanya hubungan antara 

durasi kerja dengan (CTS). Pada sebuah survei di Inggris mengatakan bahwa 

aktifitas gerakan yang berulang-ulang pada tangan saat dalam keadaan bekerja 

selama lebih dari 4 jam setiap harinya akan meningkatkan adanya risiko gejala 

musculoskeletal, sedangkan aktifitas kerja dengan menggenggam lebih dari 3 

jam 20 menit setiap harinya, dan sangat memiliki resiko mengalami gejala 

carpal tunnel syndrome (CTS) (Fitriani, 2012). 

1) Sikap Kerja  

 Sikap kerja yang salah atau tidak seperti membungkuk, 

memutar ke samping, jongkok, berlutut akan menambah risiko cidera 

pada bagian system musculoskeleteal. 
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2) Postur tangan  

  Posisi kerja statis dan postur tangan yang tidak ergonomis pada 

bahu, lengan dan pergelangan tangan dalan jangka waktu yang lama 

yang akan menyebabkan peradangan pada jaringan otot, saraf, maupun 

keduanya. Pembengkakan yang terdapat akan menekan saraf medianus 

tangan sehingga bias menimbulakan  carpal tunnel syndrome. 

3) Gerakan yang berulang 

 Gerakan berulang dipengaruhi oleh frekuensi gerakan yang 

semakin tinggi frekuensi gerakan berulang pada tangan yang semakin 

tinggi resiko terkenanya carpal tunnel syndrome. 

a) Faktor Internal  

1) Faktor ekstrinsik 

Gangguan yang dapat mengubah keseimbangan cairan yang 

terdapat dalam kehamilan, menopous, obesitas, gagal ginjal, 

hipotiroldisme, penggunaan kontrasepdi dan gagal ginjal jantung 

kongestif. 

2) Faktor intrinsik 

Faktor intrinsic dalam saraf yang meningkatkan volume 

dalam terowongan seperti tumor. 

3) Faktor nouropatik  

Faktor neuropatik seperti diabetes, alkoholisme, kekurangan 

vitamin, dan paparan racun yang berpengaruh munculnya gejala 

penyakit CTS. 
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H. Faktor Risiko 

Carpal tunnel syndrome disebabkan oleh terhimpitnya saraf median 

pada pergelangan tangan. Terhimpitnya saraf median ini akan 

mempengaruhi indera sentuhan dan juga gerakan tangan. Saraf median bisa 

terhimpit jika jaringan didalam lorong karpal membengkak atau lorong 

karpal yang menyempit. Penyebab terjadi terhimpitnya saraf median pada 

bagian besar kasus Carpal Tunnel Syndrome tidak diketahui. Tapi ada 

beberapa faktor yang meningkatkan resiko terjadinya CTS, yaitu : 

1) Faktor keturunan  

Menurut penelitian Carpal Tunnel Syndrome  bisa dipengaruhi 

oleh faktor keturunan. Jika ada salah satu anggota keluarga yang 

menderita Carpal Tunnel Syndrome, resiko terjadinya Carpal Tunnel 

Syndrome  akan meningkat. Namun, hingga kini tidak diketahui 

bagaimana dan kenapa bisa terpengaruhi oleh faktor keturunan. 

2) Cidera pada pergelangan tangan  

Cidera pada pergelangan tangan bisa menjadi penyebab 

munculnya Carpal tunnel syndrome,  misalnya terkilir dan tulang retak 

yang menyebabkan pembengkakan dan kahirnya memberi tekanan 

pada saraf median. Cidera yang terjadi bisa mengubah bentuk tulang 

dan ligament pada tangan. Perubahan ini menyebabkan saraf median 

terhimpit. 

3) Kehamilan 

Hampir setengah wanita hamil mengalami Carpal Tunnel 

Syndrome   pada masa kehamilan, tapi tidak diketahui kenapa bisa 

terjadi. Kebanyakan kasus CTS pada kehamilan  pulih dengan 
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sendirinya setelah bayi dilahirkan. Wanita yang memasuki masa 

memasuki masa menopause juga cenderung mengalami CTS. 

4) Pekerjaan atau aktivitas yang melibatkan tangan.  

Pekerjaan yang melibatkan genggaman kuat, gerakan 

pergelangan tangan yang berulang, dan getaranyang kuat bisa memicu 

munculnya Carpal Tunnel Synrome. Aktivitas yang dimaksud seperti 

gerakan menyuci, memeras, menyapu, menulis, menjahit dan 

mengulek yang melibatkam banyak nya gerakan memakai tangan. 

5) Jenis kelamin 

Carpal tunnel syndrome (CTS) lebih mempengaruhi 

perempuan dari pada laki-laki. Yaitu 3,6 kali lipat lebih besar 

dibandingkan laki-laki (mattioli et al., 2008). Berdasarkan resiko 

terjadinya antara perempuan dan laki-laki untuk syndrome 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 menepous hal tersebut secara umum konsisten 

dengan adanya komponen hormonal dalam penyebab carpal tunnel 

syndrome (Asward, 2010). 

Sheila (2010) menjelaskan bahwa adanya perbedaan hormonal 

pada wanita, terutama saat wanita hamil dan menopause. Saat wanita 

hamil disebabkan adanya cairan yang sering terjdinya selama 

kehamilan, tekanan tambahan pada terowongan karpal dan 

menyebabkan gejala. Namun ada beberpa wanita yang tidak mengalami 

gejala sampai melahirkan dan wal menyusui. Menyusui menurunnya 
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hormone steroid alami. Yang mepertinggi potensi peradanga selain itu 

juga disebabkan oleh perbedaan anatomi tulang karpal. Dimana tulang 

di pergelangan tangan wanita secara alami lebih kecil sehingga 

menciptakan ruang yang lebih kecil dimana saraf dan tendon harus 

lurus. Sedangkan perubahan hormone menopause dapat menempatkan 

perempuan pada resiko lebih besar untuk mendapatkan Carpal tunnel 

syndrome karena struktur pergelanga tangan membesar dan terdapat 

saraf pergelangan tangan (Haque, 2009). 

Secara fisiologis kemampuan otot wanita lebih rendah dari 

pada pria. Pada wanita banyak keluhan yang sering terjadinya 

misalnya pada saat mengalami siklum menstruasi, selai itu proses 

menopause juga dapat menyebabkan kepadatan tulang berkurang 

akibat penurunan hormone estrogen sehingga menyebabkan 

terjadinya nyeri (Andini, 2015).  

6) Herediter 

Neropati herediter yang cenderung yang akan menjadi pressure 

palsy, misalnya HMSN (hereditary motor and sesory neuropathies)  

tipe III. 

 

 

 

7) Trauma dislokasi 

Fraktur atau hematom pada bagian lengan bawah, pergelangan 

tangan dan tangan. Sprain pergelangan tangan. Trauma langsung 
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terdapat pada pergelangan tangan, pekerjaan : gerakan mengetik atau 

fleksi dan ekstensi pergelangan tangan yang berulang-ulang. 

8) Indeks masa tubuh (IMT) 

Indeks masa tubuh merupakan alat untuk memantau izi orang 

dewasa khususnya yang berkaitan dengan kekurangan dan kelebuhan 

berat badan. American Obesity Association ditemukan bahwa 70% dari 

penderita Carpal Tunnel Syndrome yang memiliki kelebihan berat 

badan. Bahwa orang yang gemuk mempunyai faktor resiko 2,5 lebih 

tinggi dibandingkan dengan yang kurus (Wulandari, 2016). 

9) Usia 

Carpal tunnel syndrome biasanya terdapat pada usia 30-60 

tahun. Laki-laki menunjukan peningkatan terjadi CTS secara bertahap 

dengan meningkat sampai usia lanjut, sedangkan wanita memuncak 

setelah menopause (sesuai dengan konsep bahwa pada wanita ada 

komponen hormonal dalam penyebab terjadinya CTS). Namun Carpal 

tunnel syndrome sering dialami oleh wanita berusia 20-62 tahun 

(Asworth, 2010). 

Carpal tunnel syndrome sering mengenai wanita dengan usia 

yang berkisar 20-62 tahun (Mangku, 1996 dalam dewi, 2008). 

Bertambahnya usia dapat memperbesar resiko terjadinya carpal 

tunnel syndrome, dimana usia dapat memperbesar terjadinya penyakit 

yang berkisar antara 29-62 tahun dengan bertambahnya umur terdapat 

bahwa paparan dengan alat kerja tangan yang semakin lama pula 

penggunaan setiap harinya waktu bekerja dan kemampuan elastis 
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tulang, otot ataupun semakin berkurang sebagai peredam dari getaran 

yang menjalar ke tubuh (Yusuf, 2007). 

Karena tulang pergelangan tangan pada wanita secara alami 

lebih kecil, sehingga menciptakan ruang yang lebih kecil untuk dilalui 

saraf dan tendon. Penelitian lain meneliti generic yang lebih membut 

perempuan memiliki cidera musculoskeletal seperti Carpal tunnel 

syndrome. Pada wanita juga yang menghadapi perubahan hormone 

yang kuat selama kehamilan dan menopause yang membuat wanita 

lebih mungkin menderita terjadinya CTS secara umum. Wanita lebih 

beresiko terjadinya CTS antara 45 dan 54 tahun ( Nasional Women’s 

Health Information Center, 2008).  

Menurut Tri Utami (2015) Kategori Umur Menurut Depkes RI 

(2009): 

a) Usia kronologis  

Usia kronologi adalah perhitungan usia dimulai pada saat 

kelahiran seseorang sampai dengan waktu perhitungan usia tsb. 

b) Usia mental 

Usia mental adalah perhitungan usia yang didapatkan dari 

kemampuan mental seseorang. Misalkan seseorang anak yang 

kronologisnya berusia empat tahun yang masih merangkak dan 

belum bisa berbicara dengan kalimat lengkap dan kemampuannya 

menunjukan yang setara dengan anak yang berusia satu tahun, 

maka dinyatakan bahwa usia mental anak tersebut adalah satu 

tahun. 
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I. Patofiologi 

Menurut Ibrahim (2012) Patofisologi Carpal tunnel syndrome 

melibatkan kombinasi dari trauma mekanis, peningkatan tekanan dan 

adanya cidera iskemik pada saraf medianus dalam terowongan karpal. Ada 

banyak penelitian terkait penekanan pada trowongan karpal, yang dimana 

tekanan normal berada di kisaran mmHg, jika terus berlanjut maka aliran 

darah ke system saraf akan terganggu, konsekuensi siklus ini terus 

berlanjut dalam kurun waktu yang lama yang meliputi terjadinya 

degenerasi aksonal, aktivasi magkrofag pelepasan sitokin inflamasi, 

oksida nitrat dan pengembangan neuritis kimia. Cidera iskemik di 

identifikasi sebagai komponen penting dalam Carpal Tunnel Syndrome  

karena gejalanya akan cepat sembuh setelaha adanya operasi carpal tunnel 

release. Cidera iskemik pada Carpal Tunnel Syndrome  memiliki 3 tahap 

yaitu : 

a) meningkatkan tekanan intrafunicular 

b) kerusakan kapiter dengan kebocoran dan edama 

c) Obstruksi aliran arteri 

1. Tanda Dan Gejala 

 Gejala yang paling umum dari Carpal tunnel syndrome adalah 

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

telapak tangan (lebih jarang terjadi). Gejala yang paling banyak terjadi 

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

setengah jari manis (Aizid, 2011), sedangkan fitriani 2012) menjelaskan 

bahwa gejela umumnya berupa gangguan sensorik saja, gangguan 

motorik hanya terjadi pada keadaan yang berat. Gejala awal yang 
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biasanya berupa parastesia kurang berasa ( numbness) atau rasa seperti 

terkena alira listrik (tinhling) pada jari dan setengah sisi radial jari 

walaupun terkadang dirasakan seluruh jari-jari. Keluhan parastesia 

biasanya lebih menonjol di malam hari. Gejala lainya adalah nyeri di 

tangan yang juga dirasakan pada malam hari itu lebih berat. 

Menurut Djojodibroto (1999) yang dikutip Rusdi (2007) 

menyebutkan bahwa gejala Carpla tunnel syndrome adalah sebagai 

berikut:  

a) Karateristik parastesia, nyeri, lemah  yang terjadi pada jari-jari di 

distribusi Nervus Medianus Distal 

b) Gejala yang memburuk pada saat malam hari ataupun sesudah fleksi 

yang lama, misalkan mengemudi mobil. 

c) Hilang nya rasa raba di permukaan lengan sebelah medial 

d) Kelemahan tenar atau atrofi 

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

posisi tangan yang sering atau beratnya kekuatan atau tekanan pada 

pergelangan tangan atau vibrasi. 

f) Gejala berkurang setelah istrirahat kerja 

J. 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 
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Carpal tunnel syndrome ringan memiliki kelainan sensorik saja pada 

pengujian elektrofisiologis rasa perih / rasa tersenget dan nyeri atau 

gejala carpal tunnel syndrome yang terjadi dapat berkurang dengan 

istirahat atau pijat. 

b) Level 2/sedang/ moderate 

Carpal tunnel syndrome memiliki gejala sensorik dan motoric. 

Gelaja yang lebih sensitive, test orthopedic dan neurologic 

mengindikasikan adanya kerusakan saraf. 

c) Level 3/ berat/ severe  

Gejala lebih parah, yang mengalami penurunan sensorik dan rasa 

nyeri konstan. Dokter menyerankan imobilisasi tital dan dilakukan 

pembedahan. 

K. Diagnosa Carpal Tunnel Syndrome   

  Mendiagnosis Carpal Tunnel Syndrome (CTS) harus berdasarkan 

berbagai macam tanda klinis yang ditemukan, yaitu : rasa nyeri, tebal, atau 

seperti adanya penekanan sengata listrik yang dipersyarafi oleh  

n.medianus, rasa kebas, dan terjadi di ibu jari, telunjuk sampai setengah jari 

tengah. Beberapa pemeriksaan spesifik yang dialakukan untuk 

mendiagnosis Carpal Tunnel Syndrome (CTS) yaitu antara lain: tes phalen 

dan tes player , serta tes nurologi lainnya seperti EMG (Saerang, Kembuah 

& Karema, 2015). 

  Diagnose Carpal Tunnel Syndrome (CTS) selain berdasarkan gejala 

klinis seperti yang ada di atas  dapat juga dengan cara pemeriksaan.  

Pemeriksaan harus dilakukan secara menyeluruh pada fungsi, motoric, 

sensorik dan otonom.  
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  Beberapa pemeriksaan yang dapat membantu mendiagnosis Carpal 

Tunnel Syndrome (CTS) yaitu : 

1) Pemeriksaan Carpal Tunnel Syndrome 

Carpal tunnel syndrome dapat didukung oleh beberapa pemeriksaan, 

yaitu : 

a) Pemeriksaan Fisik 

Harus dilakukan pemeriksaan menyeluruh pada penderita 

dengan perhatian khusus pada fungsi motorik, sensorik, otonom 

tangan. Beberapa pemeriksaan dan tes provokasi yang dapat 

membantu mendiagnose Carpal Tunnel Syndrome  sebagai berikut 

(Rambe, 2004).  

Menerut Kisner & Kolby, (2014) pemeriksaan Fisik Carpal 

tunnel syndrome ada 6 yaitu : 
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1) Wrist Extension 

Penderita melakukan ekstensi dengan maksimal, 

sebaiknya dilakukan pada kedua tangan sehingga dapat 

dibandingkan. 

 

Gambar 2.6 Wrist Extension (Ahmad, et al, 2014) 

2) Phalen’s Test 

Penderita melakukan fleksi dengan maksimal atau 

menyatukan pergelangan tanganya kearah bawah sejauh pasien 

bisa dan bertahan pada posisi tersebut atau selama 1 menit. Bila 

dalam waktu 1 menit timbul gejala Carpal Tunnel Syndrome  , 

maka test ini dapat didiagnosis Carpal tunnel syndrome. 

 

Gambar 2.7 Phalen`s Test (Ahmad, at al. 2014) 

3) Tinnel’s Test  

Test ini mendukung diagnosis apabila timbul parastesi 

atau nyeri pada daerah distribusi Nervus medianus jika 
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dilakukan perkusi pada trowongan karpal dengan posisi 

tangan sedikit dorsal fleksi. Jika ketekan itu akan 

menyebabkan kesemutan pada tangan atau lengan hal ini 

mungkin saja carpal tunnel syndrome. 

 

Gambar 2.8 Tinnel Test (Ahmad, et al, 2014) 

4) Pressure Test 

Nervus medianus ditekan di terowongan carpal dengan 

menggunakan ibu jari. Bila dalam waktu kurang dari 120 detik 

akan timbul gejala seperti gejala Carpal Tunnel Syndrome  , 

maka test ini dapat menyokong diagnosis. 

   

  Gambar 2.9 Pressure Test (Ahmad, et al. 2014) 

5)  Luthy’s sign (Bottle`s Test) 

Penderita diminta untuk melingkari ibu jari dan jari telunjuk 

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

mendukung diagnosa. 

 

Gambar 2.10 Bottle’s Test (Widodo, 2013). 

6) Prayer test 

Penderita  dianjurkan untuk melakukan ekstensi secara 

maksimal atau menyatukan pergelangan tangannya kearah atas 

sejauh yang pasien bisa dan bertahan pada posisi itu selama 1 

menit. Jika positif dikatakan adanya parastesi atau peningkatan 

gejala parastesi pada bagian tangan yang di persarafi oleh saraf 

medianus. 

 

Gambar 2.11 Prayer Test (Widodo, 2013) 
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b)  Pemeriksaan Sensibilitas 

Bila penderita dapat membedakan dua titik (two point 

distrimination) pada jarak yang lebih jauh dari 6 menit didaerah 

nervus medianus. 

c) Pemeriksaan Laboratorium 

Bila etiologi Carpal Tunnel Syndrome belum jelas, misalnya 

pada penderita usia muda tanpa adanya gerakan pada tangan yang 

repititif, dapat dilakukan beberapa pemeriksaan seperti kadar gula 

darah, kadar hormon tiroid ataupun darah lengkap (Huldani, 2013) 

 

 

 


