
109

Vol. 2 No. 1 September – Desember 2019

Hubungan Lama Kerja Penggunaan Komputer dengan 
Kejadian Carpal Tunnel Syndrome Petugas Administrasi RSUD 
Dr. Soetomo Surabaya

Hari Budi Susetyo*, Fadil**, Fidiana**, Mudjiani B**, J. Ekowahono R**
*Peserta PPDS-1 Departemen Neurologi FK Universitas Airlangga/RSUD Dr. Soetomo Surabaya
**Staf Pengajar Departemen Neurologi FK Universitas Airlangga/RSUD Dr. Soetomo Surabaya

ABSTRAK 
Latar belakang dan Tujuan: Carpal tunnel syndrome (CTS) umumnya dilaporkan pada kalangan profesional pengguna komputer. 

Insiden CTS telah dilaporkan tinggi di kalangan yang bekerja di kalangan pekerja kantor, terutama juru ketik dan bagian data masuk. 
Repetitif adalah faktor risiko yang secara luas telah dikenal untuk occupational CTS. Dimana terjadi peningkatan tekanan pada carpal 
tunnel.Petugas administrasi pendaftaran penderita adalah salah satu pekerjaan di lingkungan RSUD Dr.Soetomo yang berhubungan 
dengan pekerjaan repetitif data entry dalam hal penggunaan komputer dalam jangka panjang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
hubungan lama kerja dan posisi tangan penggunaan komputer dengan kejadian carpal tunnel syndrome pada petugas administrasi 
pendaftaran di RSUD Dr.Soetomo Surabaya. Metode: Telah dilakukan pemeriksaan klinis dan nerve conduction study (NCS) saraf 
medianus pada 60 tangan dari 30 petugas pendaftaran penderita penggunakomputer di RSUD Dr. Soetomo Surabaya yang memenuhi 
kriteria inklusi dan eksklusi periode Oktober 2012 – Desember 2012. Hasil: Rerata usia subyek penelitian ini 37,80 + 10,841. Subyek 
penelitian terdiri dari 54 wanita dan 6 pria. Rerata lama kerja dalam tahun 9,75 + 8,36. Rerata lama kerja jam/hari 6,02 + 1,367. Angka 
kejadian 89,6% untuk terjadinya CTS lama kerja tahun > 4000 jam bermakna dengan P = 0,021, RO 6,143 (CI 95% 1,406 – 26,842). 
Angka kejadian 87,8% untuk terjadinya CTS dengan posisi tangan ekstensi tidak bermakna dengan P = 0,263, RO 2,571 (CI 95% 
0,644 – 10,270). Kesimpulan: Terdapat hubungan signifikan antara lama kerja dengan kejadian CTS dan tidak didapat hubungan 
antara posisi tangan ekstensi dengan kejadian CTS.

Kata kunci: Kejadian CTS, Lama Kerja, Posisi Tangan

ABSTRACT
Introduction and Aim: Carpal tunnel syndrome (CTS) was commonly reported among professional computer users. The incidence 

of CTS had been reported to be high among those who work among office workers, especially typists and part of data entry. Repetitive 
is a widely known risk factor for occupational CTS. There was an increased in pressured in the carpal tunnel. The administrative officer 
of the patient registration was one of the jobs in Dr. Soetomo General Hospital that deals with repetitive data entry work in terms of 
long-term use of computers. This study aimed to determine the relationship between length of work and hand position of computer used 
with the incidence of carpal tunnel syndrome in administrative registration staff at Dr. Soetomo Hospital Surabaya. Methods: Clinical 
examination and nerve conduction study (NCS) of the median nerve in 60 hands from 30 computerized patient registration officers at 
Dr. RSUD Soetomo Surabaya that fulfilled the inclusion and exclusion criteria for the October 2012 – December 2012 periods. Result: 
The age of the subjects in this study was 37.80 ± 10.841. The subjects of the study consisted of 54 women and 6 men. The average length 
of work in the year was 9.75 ± 8.36. The average working hour / day is 6.02 ± 1,367. The incidence rate is 89.6% for the occurrence 
of CTS working years > 4000 hours meaningful with P = 0.021, RO 6.143 (95% CI 1.406 – 26,842). The incidence of 87.8% for the 
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occurrence of CTS with extension hand position was not significant with P = 0.263, RO 2.571 (95% CI 0.644 – 10.270).Conclusion: 
There was a significant relationship between the duration of work and the incidence of CTS and there was no relationship between 
extension hand position and the incidence of CTS.

Keywords: CTS Events, Duration of Work, Hand Position

METODE

Jenis penelitian yang dilakukan bersifat observasional 
analitik. Subyek penelitian adalah semua petugas 
pendaftaran penderita pengguna mouse dan keyboard 
komputer di RSUD Dr. Soetomo Surabaya, serta 
memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Penelitian ini 
dimaksudkan untuk mengetahui adanya hubungan positif 
antara lama kerja pengguna komputer (mouse dan 
keyboard) dengan nilai NCS saraf medianus. 

Rancangan yang dipakai adalah cross sectional study. 
Rancangan ini dipilih karena dianggap sesuai dengan 
masalah yang diteliti serta tujuan yang hendak dicapai. 
Pengambilan sampel penelitian dilakukan di Bagian 
Pendaftaran Penderita poli saraf di RSUD Dr. Soetomo, 
sedangkan perekaman NCS dilakukan di Ruang EMG 
Saraf RSUD Dr. Soetomo Surabaya. 

Populasi dalam penelitian ini adalah petugas 
administrasi pendaftaran penderita pengguna komputer di 
RSUD Dr. Soetomo. Dengan sampel penelitian adalah 
petugas administrasi pendaftaran penderita di RSUD Dr. 
Soetomo pengguna computer baik mouse dan keyboard 
yang memenuhi kriteria inklusi - eksklusi. Dengan kriteria 
inklusi sebagai berikut:
1. Petugas administrasi pendaftaran penderita di 

lingkungan RSUD Dr. Soetomo yang berhubungan 
dengan penggunaan komputer sehari-hari dalam 
tugasnya.

2. Usia 18 – 56 tahun
3. Telah bekerja di bagian tersebut minimal 6 bulan
4. Bersedia ikut penelitian 

Dengan kriteria eksklusi sebagai berikut :
1. Sampel yang pernah mengalami trauma (fraktur 

tulang carpal  atau radius) ,  neoplasma, dan 
arthritis.

2. Sampel dengan CTS tetapi tidak mau melakukan 
pemeriksaan NCV.

Metode pengambilan subyek penelitian dilakukan 
menurut kasus yang datang berturut-turut (sampling from 
consecutive admissions) sampai tercapai jumlah sampel 
yang telah ditetapkan.

Dilakukan penelitian pendahuluan untuk menentukan 
besar sampel. Dari perhitungan didapatkan besar sampel 
yang diperlukan masing-masing proporsi 12. Pada 
periode penelitian ini jumlah sampel yang diperoleh 
sebesar 60.

PENDAHULUAN

Komputer digunakan di perkantoran di seluruh dunia, 
untuk beberapa dekade terakhir telah terjadi peningkatan 
secara cepat tuntutan pekerjaan yang berkaitan dengan 
komputer.Beberapa penelitian melaporkan adanya hubungan 
positif antara penggunaan komputer dan gejala-gejala 
muskuloskeletal.9 

Diantara gangguan muskuloskeletal, CTS umumnya 
dilaporkan pada kalangan profesional pengguna komputer. 
Insiden CTS telah dilaporkan tinggi di kalangan yang 
bekerja dengan mesin yang bergetar dan di kalangan 
pekerja kantor, terutama juru ketik dan bagian data 
entry.13

Aktifitas yang berulang (repetitive work) pada tangan 
menyebabkan berbagai macam perubahan pada carpal 
tunnel dan dapat menimbulkan CTS.18 Repetitif adalah faktor 
risiko yang secara luas telah dikenal untuk occupational 
CTS. Dimana terjadi peningkatan tekanan pada carpal 
tunnel.20,19,15,2,7 Penyebab trauma karena gerakan tangan 
telah diidentifikasi sebagai faktor yang mengganggu untuk 
kejadian CTS terutama pada orang-orang yang dalam 
pekerjaannya secara repetitif membutuhkan kekuatan jari-jari 
dan fleksi-ekstensi pergelangan.13

Kompresi saraf medianus di pergelangan adalah 
neuropati kompresi yang paling sering terjadi dan, 
konsekuensinya menjadi salah satu alasan tersering untuk 
dilakukan pemeriksaan elektrodiagnostik. Hampir semua 
pasien, lokasi kompresi biasanya terjadi pada carpal 
tunnel dan mengakibatkan sekumpulan symptom dan 
tanda yang disebut carpal tunnel syndrome (CTS).15

Rumah Sakit Dr. Soetomo Surabaya merupakan rumah 
sakit rujukan tipe A untuk wilayah Indonesia Timur dan 
salah satu institusi yang menggunakan komputerisasi dalam 
administrasi pelayanannya. Petugas administrasi pendaftaran 
penderita adalah salah satu pekerjaan di lingkungan RSUD 
Dr. Soetomo yang berhubungan dengan pekerjaan repetitif 
data entry dalam hal penggunaan komputer dalam jangka 
panjang.

Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui besar 
hubungan lama kerja dan posisi tangan penggunaan 
komputer dengan kejadian carpal tunnel syndrome (CTS) 
pada petugas administrasi pendaftaran di lingkungan 
RSUD Dr. Soetomo yang menggunakan komputer dalam 
aktivitasnya dengan pemeriksaan elektrodiagnostik nerve 
conduction study (NCS).
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Variabel bebas dalam penelitian ini adalah lama kerja 
dan posisi tangan penggunaan komputer pada petugas 
administrasi pendaftaran penderita di RSUD Dr. Soetomo 
Surabaya. Sedangkan variabel tergantung adalah kejadian 
CTS berdasarkan nilai NCS saraf medianus. Dengan 
definisi operasional variabel untuk petugas administrasi 
pendaftaran penderita adalah petugas yang kegiatan sehari-
harinya berhubungan dengan administrasi penderita dengan 
menggunakan komputer baik mouse dan keyboard minimal 
dalam 6 bulan terakhir. Lama kerja adalah aktivitas rutin 
berhubungan dengan penggunaan komputer baik lama dengan 
hitungan jam. Posisi tangan adalah kebiasaan posisi tangan 
yang sering terjaga saat bekerja menggunakan komputer. 
Terbagi fleksi-ekstensi dan netral (posisi antara lengan 
bawah dan tangan pada posisi lurus tanpa fleksi/ekstensi 
pada pergelangan). CTS adalah neuropati entrapment oleh 
karena kompresi saraf medianus yang didiagnosa dengan 
anamnesa (nyeri atau rasa tebal pada permukaan anterior 
ibu jari, jari telunjuk, jari tengah dan setengah radial dari 
jari manis beberapa minggu sebelumnya), pemeriksaan 
fisik (positif tanda Tinelatau Phalen) dan dibuktikan dengan 
menggunakan nerve conduction study.6,12 

Nilai Nerve Conduction Study (NCS) saraf medianus 
pergelangan dengan cara pemeriksaan antidromik jari IV. 
Dan penilaian normal, CTS dengan derajat keparahannya 
sesuai dengan Tabel 1.14 Prosedur pengambilan atau 
pengumpulan data dengan cara semua subyek yang 
masuk dalam kriteria inklusi diberi penjelasan tentang 
tujuan, kegunaan dan risiko penelitian, kemudian diminta 
untuk mengikuti penelitian tanpa paksaan. Pada akhir 
penjelasan, subyek diminta membaca, bertanya tentang 
hal-hal yang belum dimengerti dan bila sudah memahami 
dan menyetujui, selanjutnya diminta menandatangani surat 
pernyataan persetujuan mengikuti penelitian.

Apabila ada hal-hal yang belum dimengerti atau 
kurang jelas maka dapat ditanyakan kembali pada 
dokter yang memberikan penjelasan (PPDS-1 neurologi 
yang melakukan penelitian dengan memberikan nomor 
telepon). 

Subyek yang telah menandatangani surat persetujuan, 
dicatat identitas dan karakteristiknya dalam formulir. 
Pengambilan data subyek penelitian, dilakukan oleh 
penulis dan dokter Program Pendidikan Dokter Spesialis-1 
(PPDS-1), dengan langkah-langkah sebagai berikut:
1. Melakukan anamnesa, pemeriksaan fisik dan 

neurologi yang teliti.
2. Pemilihan sampel untuk kasus yang sesuai kriteria 

inklusi dan ekslusi.
3. Pengambilan data 
4. Pemeriksaan Nerve Conduction Study (NCS) di 

Ruang Electromyography Departemen Saraf RSUD 
Dr. Soetomo Surabaya.

5. Semua hasil pencatatan dikumpulkan untuk selanjutnya 
dilakukan tabulasi data dan analisa statistik.

Cara pengolahan dan analisa data dilakukan dengan 
cara data yang diperoleh dari lembar pengumpulan data 
kemudian dianalisa. Hubungan antara lama kerja dan 
posisi tangan dengan kejadian CTS dinilai dengan NCS 
saraf medianus dihitung dan dianalisa dengan uji chi 
square bila memenuhi syarat uji chi square, bila tidak 
digunakan alternatifnya yaitu uji Fisher. 

HASIL 

Proses pengumpulan data dan pemeriksaan nerve 
conduction study (NCS) dilakukan dalam rentang waktu 
2 bulan, mulai bulan November sampai dengan Desember 
2012 di bagian saraf RSUD Dr. Soetomo Surabaya. 60 tangan 
dari 30 petugas administrasi pendaftaran penderita RSUD 
Dr. Soetomo Surabaya yang memenuhi kriteria inklusi 
diikutsertakan dalam penelitian. Data dasar pasien diambil 
melalui wawancara langsung dengan pasien dan pemeriksaan 
nerve conduction study (NCS) di ruang EMG bagian saraf 
RSUD Dr. Soetomo. 

Dengan karakteristik subyek penelitian berdasarkan 
faktor demografi (Tabel 2) dapat dilihat karakteristik 
subyek penelitian berdasarkan jenis kelamin. Keseluruhan 
subyek berjumlah 60 tangan, terdiri dari 54 wanita (90%) 
dan 6 pria (10%), dengan rerata usia subyek penelitian 
adalah 37,80 + 10,841 subyek penelitian termuda 22 
tahun, sedangkan tertua berusia 53 tahun yang dapat 
dilihat pada tabel 2.

Dari hasil pengolahan data penelitian didapatkan 
rerata lama kerja subyek penelitian dalam tahun adalah 
9,75 + 8,361, dengan lama kerja paling sedikit 0,5 tahun dan 
terlama 25 tahun. Pada lama kerja subyek penelitian dalam 
jam per hari didapatkan rerata 6,02 + 1,367, dengan lama 
kerja minimum 3 jam/hari dan terlama 8 jam/hari, Pada lama 
kerja tahun dalam jam subyek penelitian didapatkan rerata 
15078,80 + 12419,52, dengan asumsi 276 hari kerja/tahun 
yang dapat dilihat pada tabel 4.

Pada karakteristik posisi tangan berkaitan posisi 
pergelangan tangan saat aktivitas penggunaan keyboard 
dan mouse 19 subyek posisi normal dan 41 subyek 
posisi ekstensi yang dapat dilihat pada tabel 3. 

Dari hasil nerve conduction study (NCS) saraf 
medianus yang termasuk normal sebanyak 11 tangan 
(18,4%) mildcarpal tunnel syndrome sebanyak 37 tangan 
(61,7%), moderate carpal tunnel syndrome sebanyak 8 
tangan (13,3%), severe carpal tunnel syndrome sebanyak 
4 tangan (6,7%) sesuai pada tabel 4.

Hasil analisis alternatif uji chi square yaitu uji 
Fisher hubungan lama kerja dengan kejadian CTS, 
angka kejadian CTS pada subyek lama kerja < 3 tahun 
didapatkan 11 subyek (61,1%) sedangkan angka kejadian 
CTS pada subyek lama kerja > 3 tahun didapatkan 39 
subyek (92,9%). Perbedaan tersebut bermakna secara 
statistik dengan P = 0,005 (significancy Fisher) dan ratio 
odds 8,273 (CI 95% 1,829 – 37,410) yang dapat dilihat 
pada tabel 5.
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Lama kerja dihitung berdasarkan lama kerja tahun 
dikalikan rerata lama kerja masing-masing subyek jam per 
hari. Dalam setahun diperhitungkan 276 hari kerja, dengan 
perhitungan 5 hari kerja efektif per minggu.

Hasil analisis alternatif uji chi square yaitu uji 
Fisher hubungan lama kerja tahun dalam jam dengan 
kejadian CTS, angka kejadian CTS pada subyek lama 
kerja < 3000 jam didapatkan 6 subyek (60%), sedangkan 
angka kejadian CTS pada subyek lama kerja > 3000 
jam didapatkan 44 subyek (88%). Namun perbedaan 
tersebut tidak bermakna secara statistik dengan P = 0,052 
(nilai significancy Fisher) dan ratio odds 4,889 (CI 95% 
1,063 – 22,484). Hasil analisis alternatif uji chi square 
yaitu uji Fisher hubungan lama kerja tahun dalam jam 
dengan kejadian CTS, angka kejadian CTS pada subyek 
lama kerja < 4000 jam didapatkan 7 subyek (58,3%), 
sedangkan angka kejadian CTS pada subyek lama kerja 
> 4000 jam didapatkan 43 subyek (89,6%). Perbedaan 
tersebut bermakna secara statistik dengan P = 0,021 (nilai 
significancy Fisher) dan ratio odds 6,143 (CI 95% 
1,406 – 26,842) yang dapat dilihat pada tabel 5.

Hasil analisis alternatif uji chi square yaitu uji Fisher 
hubungan posisi tangan dalam penggunaan komputer 
dengan kejadian CTS, didapatkan angka kejadian CTS 
pada posisi tangan normal 14 subyek (73,7%) dan angka 
kejadian CTS pada posisi tangan ekstensi 36 subyek 
(87,8%). Namun perbedaan tersebut tidak bermakna 
secara statistik dengan P = 0,263 (nilai significancy Fisher) 
dan ratio odds 2,571 (CI 95% 0,644 – 10,270) yang dapat 
dilihat pada tabel 5. 

PEMBAHASAN 

Penelitian ini merupakan studi analitik observasional 
yang bertujuan untuk mencari hubungan lama kerja dan 
posisi tangan penggunaan komputer dengan kejadian 
carpal tunnel syndrome (CTS) pada petugas administrasi 
pendaftaran di RSUD Dr. Soetomo Surabaya. Desain 
penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah 
cross sectional study. Desain ini dipilih karena dianggap 
sesuai dengan tujuan penelitian yaitu ingin mengetahui 
hubungan antara dua variabel yang dilakukan pada 
satu saat. Selain itu desain ini relatif mudah dan cepat 
serta jarang terancam drop out. Pemilihan consecutive 
sampling sebagai metode pemilihan subyek penelitian 
karena metode ini merupakan non probability sampling 
yang terbaik dan mudah dikerjakan.17

Pada penelitian ini pengambilan sampel dilakukan 
di bagian pendaftaran penderita dan polisaraf di RSUD 
Dr. Soetomo, sedangkan perekaman NCS dilakukan di 
ruang EMG bagian saraf RSUD Dr. Soetomo Surabaya 
periode Oktober 2012 sampai Desember 2012.

Dari hasil penelitian pendahuluan didapatkan besar 
sampel yang diperlukan masing-masing proporsi dalam 
penelitian ini adalah 12 dengan total sampel yang diperoleh 
selama periode penelitian ini adalah 60. Dari 60 subyek 

tersebut didapatkan 6 subyek (10%) pria dan 54 subyek 
(90%) wanita. Hal ini kemungkinan terjadi oleh karena 
beberapa hal yaitu penelitian ini merupakan cross sectional 
study dengan pengambilan dan pengukuran variabel 
penelitian diambil pada satu saat secara bersamaan.

Berdasarkan usia dari 60 subyek didapatkan rerata 
usia subyek adalah 37,8 + 10,84 tahun, dengan usia 
minimum 22 tahun dan maksimum 53 tahun. Pada 
penelitian oleh Ali KM dan kawan-kawan tahun 2006, 
didapatkan rerata umur 25,4 tahun dengan rentang usia 
20 sampai 51 tahun. 

Dalam literatur dikatakan bahwa alasan wanita 
mempunyai risiko lebih tinggi untuk terjadinya CTS 
dibandingkan pria belum jelas, tetapi hal itu kemungkinan 
disebabkan penggunaan tangan yang intensif dan repetitif 
dalam melakukan pekerjaan rumah tangga, mengetik dan 
pekerjaan lain yang secara tradisional banyak dikerjakan 
wanita.4,7,11 Kemungkinan pengaruh faktor hormonal 
masih diperdebatkan.7 Hal ini mungkin menjadi bagian 
dari penjelasan mengapa prevalensi CTS pada wanita lebih 
banyak dibandingkan pria.8,5

Angka kejadian CTS pada subyek lama kerja < 4000 jam 
didapatkan 7 subyek (58,3%), sedangkan angka kejadian 
CTS pada subyek lama kerja > 4000 jam didapatkan 43 
subyek (89,6%). Perbedaan tersebut bermakna secara 
statistik dengan P = 0,021 (nilai significancy Fisher) dan 
Rasio odds 6,143 (CI 95% 1,406 – 26,842). Hal ini sesuai 
dengan penelitian yang dilakukan oleh Ali KM ditemukan 
bahwa mereka 2,4 kali (CI 95% 1,4 – 3,8) berisiko lebih besar 
untuk mengalami CTS pada pekerjaan dengan menggunakan 
komputer. Aktivitas petugas administrasi adalah aktivitas 
repetitif dengan tekanan dan stress secara mekanik, secara 
konstan meliputi aktivitas mengetik dan menggunakan 
mouse, dibandingkan pengguna komputer lainnya.1,10

Resiko posisi tangan ekstensi untuk kejadian CTS 
pada penelitian ini tidak bermakna secara statistik, tetapi 
dari proporsi pada kelompok ini (87,8%) lebih banyak 
dibandingkan posisi normal (73,7%). Hasil ini sesuai dengan 
hasil penelitian Ali KM yang memiliki risiko lebih tinggi 
risiko untuk kejadian CTS tetapi tidak bermakna secara 
statistik. Posisi tangan saat bekerja menggunakan Komputer 
menyebabkan carpal tunnel menyempit dibandingkan posisi 
netral.16 Hal ini membutuhkan perhatian secara ergonomik. 
Menjaga tangan pada posisi netral saat bekerja dengan 
komputer dapat difasilitasi untuk sebagian besar dengan 
menggunakan kursi yang dapat disesuaikan dan posisi yang 
tepat dari keyboard dan mouse. Menciptakan kesadaran di 
antara profesional komputer untuk menjaga tangan dalam 
posisi netral juga penting.1

Temuan penelitian ini mengimplikasikan bahwa CTS 
merupakan masalah penting muskuloskeletal di antara petugas 
administrasi pengguna komputer. CTS telah dilaporkan 
menjadi kondisi yang menyakitkan dengan mati rasa dan 
kesemutan di tangan dan merupakan penyebab penting dari 
kecacatan bekerja.3 Oleh karena itu penting untuk membuat 
diagnosis dini CTS antara petugas administrasi pengguna 
komputer berdasarkan gejala klinis dan pemeriksaan untuk 
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mencegah perkembangan untuk kecacatan bekerja. Hal ini 
juga penting untuk mempelajari hubungan faktor risiko lebih 
lanjut dan untuk melaksanakan aturan sesuai ergonomi dan 
peraturan kerja untuk meringankan banyak penderitaan dan 
nyeri di antara mereka terlibat dalam pekerjaan ini.

Namun penelitian ini masih memiliki keterbatasan, yaitu 
pertama, populasi predominan adalah wanita. Berdasarkan 
suatu penelitian perbandingan gambaran CTS diantara 
laki-laki dan wanita, tidaklah jelas apakah hasil penelitian 
ini dapat digeneralisasikan pada populasi laki-laki. Kedua, 
dalam penelitian ini menggunakan standar elektrodiagnostik 
untuk mendiagnosa CTS. Ketiga, dalam menentukan posisi 
tangan tidak menentukan sudut yang teliti.

KESIMPULAN 

Didapatkan hubungan lama kerja baik tahun maupun 
tahun dalam jam dengan kejadian CTS berdasarkan hasil 
NCS saraf medianus pergelangan pada petugas pendaftaran 
di RSUD Dr. Soetomo. Tidak didapatkan hubungan posisi 
tangan ekstensi saat menggunakan komputer dengan kejadian 
CTS berdasarkan hasil NCS saraf medianus pergelangan 
pada petugas pendaftaran di RSUD Dr. Soetomo.
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LAMPIRAN

Tabel 1. Derajat Keparahan CTS

Normal (msec) Ringan (msec) Sedang (msec) Berat (msec)

DL CMAP < 4 4 4 – 6 > 6

DL SNAP ∆ medianus-ulnaris < 0,4 0,4 0,4 – 2 > 2

Tabel 2. Karakteristik Subyek Penelitian Berdasarkan Jenis Kelamin, Rerata Usia dan Lama Kerja

Jenis Kelamin Frekuensi Persentase (%)
Wanita 54 90
Pria 6 10
Total 60 100

Subyek (60)
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Variabel Rerata Simpang Baku Minimum Maksimum

Umur (tahun) 37,80 10,841 22 53

Lama Kerja (tahun) 9,75 8,36 0,5 25

Lama Kerja (Jam/hari) 6,02 1,367 3 8

Tabel 3. Karakteristik Posisi Tangan

Posisi tangan Frekuensi Persentase %

Normal 19 31,7

Ekstensi 41 68,3

Total 60 100

Tabel 4. Hasil NCS Saraf Medianus

Variabel NCS Frekuensi Persentase (%)

Normal 10 16,7

Mild 38 63,3

Moderate 8 13,3

Severe 4 6,7

Total 60 100

Tabel 5. Analisis Uji Fisher Lama Kerja (Tahun dan Jam) dan Posisi Tangan Dengan Kejadian CTS

KEJADIAN CTS

Normal  CTS
P

N % N %

Lama Kerja < 3 tahun 7 38,9 11 61,1 0,005

>3 tahun 3 7,1 39 92,9

KEJADIAN CTS

Normal CTS
P

N % N %

Lama Kerja < 3000 jam 4 40,0 6 60,0 0,052

>3000jam 6 12,0 44 88,0

Lama Kerja < 4000 jam 5 41,7 7 58,3 0,021

>4000jam 5 10,4 43 89,6

KEJADIAN CTS 

Normal CTS
P

N % N %

Posisi Tangan Normal 5 26,3 14 73,7 0,263

Ekstensi 5 12,2 36 87,8

Total 10 16,7 50 83,3


