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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 Pembangunan kesehatan merupakan salah satu upaya pembangunan 

nasional yang diarahkan guna mencapai kesadaran, kemauan, dan kemampuan 

untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan 

yang optimal. Kesehatan optimal yaitu dimana keadaan sejahtera dari badan , jiwa 

dan sosial yang mungkin setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. 

(Bina Depnakes, 2003). 

Misi dari program pembangunan itu sendiri yaitu mewujudkan Indonesia 

Sehat 2010. Untuk mewujudkan Indonesia Sehat 2010 maka diperluka 

perencanaan yang matang, program yang jelas, pergerakan pelaksanaan yang 

seksama dan sumber daya (manusia, pembiayaan, logistik) yang memadai. 

Pembangunan kesehatan itu sendiri pada kenyataannya merupakan perkembangan 

ilmu pengetahuan dan tekhnologi yang semakin maju, terutama pada upaya 

peningkatan pelayanan kesehatan pada masyarakat, upaya kesehatan itu sendiri 

meliputi penyuluhan bidang kesehatan (promotif), pencegahan (preventif), 

pengobatan (kuratif), dan pemulihan (rehabilitatif). 

 Dengan majunya ilmu pengetahuan dan tekhnologi di bidang kesehatan 

diharapkan fisioterapi dapat membawa perubahan dalam pelayanan kesehatan 

sebagaimana tercantum dalam KEP MENKES RI NO. 

376/MENKES/SK/III/2007. Fisioterapi adalah bentuk pelayanan kesehatan yang 

ditujukan kepada individu dan atau kelompok untuk mengembangkan, 
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memelihara dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang daur kehidupan 

dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan 

(fisik, elektroterapeutis dan mekanis), pelatihan fungsi dan komunikasi. 

 

A. Latar Belakang 

Aktivitas manusia semakin meningkat, hal ini menuntut seseorang untuk 

memiliki kondisi tubuh yang baik tanpa ada masalah dalam tubuhnya. Apabila 

kondisi tubuhnya terganggu maka sangat berpengaruh terhadap aktivitas 

pekerjaan, dan akhirnya akan mengganggu pemenuhan kebutuhan hidupnya. 

Adanya persaingan bebas sekarang ini membawa pengaruh besar di lingkungan 

kerja dimana peralatan dan teknologi sudah menjadi kebutuhan pokok bagi setiap 

pekerjaan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam bekerja. 

Peralatan dan teknologi yang kurang sesuai dengan kebutuhan para pekerja 

menimbulkan kerugian bagi pekerjanya salah satunya kesalahan sikap dan posisi 

tubuh saat melakukan pekerjaan. Di samping itu, kurangnya pemahaman para 

pekerja mengenai pentingnya sikap dan posisi tubuh yang benar dalam bekerja 

mengakibatkan timbulnya berbagai macam gangguan-gangguan pada sistem 

musculoskeletal. 

           Kesalahan posisi atau sikap tubuh yang terjadi di lingkungan kerja dan di 

lingkungan rumah merupakan salah satu penyebab terjadinya nyeri pada leher. 

Kurangnya kepedulian dan pemahaman masyarakat dalam melakukan posisi 

tubuh yang benar dalam melakukan aktivitas, salah satunya posisi saat tidur. 

Posisi tidur yang tepat seharusnya mengistirahatkan otot-otot seluruh tubuh 
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dimana posisi yang baik adalah dengan menggunakan punggung belakang. Selain 

itu, penggunaan bantal harus sampai bahu sehingga posisi leher dalam keadaan 

rileks sehingga otot-otot sekitar leher tidak teregang. Namun tak jarang, 

kebanyakan masyarakat tidak memahami akan hal itu sehingga menjadi sebuah 

kebiasaan dan terjadi secara terus-menerus dan berulang kali sehingga 

mengakibatkan timbul keluhan-keluhan di tulang belakang terutama di leher 

sehingga menyebabkan gangguan fungsi leher.  

 Nyeri leher merupakan salah satu keluhan yang sering menyebabkan 

seseorang datang berobat ke fasilitas kesehatan. Di populasi masyarakat didapat 

sekitar 34% pernah mengalami nyeri leher dan hampir 14% mengalami nyeri 

tersebut lebih dari enam bulan. Pada populasi usia diatas 50 tahun, sekitar 10%  

mengalami nyeri leher, lebih sedikit dibanding populasi yang mengalami nyeri 

pinggang bawah (Turana, 2009). 

Pasien yang merasakan keluhan nyeri leher biasanya nyeri dirasakan 

menjalar dari lateral leher, turun menuju bahu, lengan dan pergelangan tangan, 

tergantung akar saraf mana yang mengalami kompresi, tangan sisi radial atau 

ulnar juga dapat merasakan. Gangguan tersebut merupakan gejala Cervical Root’s  

Syndrom (Hudaya, 2009).  

 Fisioterapi sebagai salah satu komponen penyelenggara kesehatan dapat 

berperan aktif dalam usaha mengurangi nyeri, mengurangi spasme, meningkatkan 

Lingkup Gerak Sendi (LGS) leher dan mengembalikan kemampuan fungsional 

aktivitas pasien guna meningkatkan kualitas hidup dengan menggunakan 

modalitas Short Wave Diathermi (SWD), Traksi Leher  dan Terapi Latihan. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan pada kondisi Cervical Root’s  Syndrome ini, 

maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimanakah modalitas SWD, Traksi leher dan Terapi Latihan  dapat 

mengurangi nyeri pada kondisi Cervical Root’s  Syndrome. 

2. Bagaimanakah modalitas SWD, Traksi Leher dan Terapi Latihan dapat 

meningkatkan LGS leher, pada kondisi Cervical Root’s  Syndrome. 

3. Bagaimanakah modalitas SWD, Traksi Leher & Terapi Latihan dapat 

mengurangi spasme otot  leher pada kondisi Cervical Root’s  Syndrome. 

4. Bagaimanakah modalitas SWD, Traksi Leher & Terapi Latihan dapat 

meningkatkan aktivitas fungsional pada kondisi Cervical Root’s  Syndrome. 

 

C. Tujuan 

Tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penulisan Karya Tulis Ilmiah 

ini adalah : 

1. Tujuan Umum 

 Memberikan gambaran tentang penatalaksanaan fisioterapi pada kondisi 

Cervical Root’s  Syndrom dengan modalitas SWD ,Traksi Leher dan Terapi 

Latihan. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui pengaruh SWD, Traksi Leher dan Terapi Latihan dalam 

mengurangi   nyeri akibat Cervical Root’s  Syndrome. 

b. Untuk mengetahui pengaruh SWD, Traksi Leher dan Terapi Latihan dalam 

meningkatkan LGS leher akibat Cervical Root’s  Syndrome. 
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c. Untuk mengetahui pengaruh SWD, Traksi Leher dan Terapi Latihan dalam 

mengurangi spasme otot leher akibat Cervical Root’s  Syndrome. 

d. Untuk mengetahui SWD, Traksi Leher dan Terapi Latihan dalam meningkatkan 

aktivitas fungsional akibat Cervical Root’s  Syndrome. 

 

D. Manfaat  

1.Bagi Penulis 

  Memberikan pengalaman bagi penulis dalam memberikan dan menyusun 

penatalaksanaan fisioterpi dengan modalitas SWD, Traksi Leher, dan Terapi 

Latihan pada kondisi Cervical Root’s  Syndrom.  

2.Bagi Masyarakat  

  Untuk memberikan informasi tentang peran fisioterapi pada kondisi 

Cervical Root’s  Syndrom, khususnya bagi pembaca dan masyarakat umum. 

3.Bagi Pendidikan (fisioterapi) 

  Dapat memberikan masukan, wawasan dan pemahaman fisioterapi tentang 

modalitas SWD, Traksi Leher, dan Terapi Latihan pada kondisi Cervical Root’s  

Syndrom. 


