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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang.  

Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan atau tempat yang 

digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik 

promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh 

Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat (UU RI, NO 36 Tahun 

2009 Tentang Kesehatan) 

Fisioterapi adalah bentuk pelayanan yang di tunjukan kepada individu 

dan atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara dan memulihkan 

gerak dan fungsi tubuh sepanjang daur kehidupan dengan menggunakan 

penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan (fisik, 

elektroterapiutis, dan mekanik), pelatihan fungsi dan komunikasi (Menkes RI, 

2007). 

 Peran fisioterapi memberikan layanan kepada individu atau kelompok 

individu untuk memperbaiki, mengembangkan, dan memelihara gerak dan 

kemampuan fungsi yang maksimal selama perjalanan kehidupan individu 

atau kelompok tersebut. Layanan fisioterapi diberikan dimana individu atau 

kelompok individu yang mengalami gangguan gerak dan fungsi pada proses 

pertambahan usia dan atau mengalami gangguan akibat dari injury atau 

cedera.  



2 

 

Kenyataannya bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia cenderung 

bersifat konsumtif menyebabkan tingkat penghidupan masyarakat Indonesia 

tinggi. 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 atau musculoskeletal disorders 

(Turana, 2005). 

Salah satu keluhan yang sering terjadi pada leher adalah rasa kaku 

pada leher dan otot-otot di sekitar leher terasa tegang sehingga menimbulkan 

rasa nyeri pada leher atau tengkuk dan nyeri menjalar sampai ke tangan atau 

di dalam bahasa medis disebut dengan Cervical root Syndrome, Cervical root 

syndrome adalah sindroma atau keadaan yang ditimbulkan oleh adanya iritasi 

atau kompresi pada radik saraf cervical yang ditandai dengan adanya rasa 

nyeri pada leher yang dijalarkan ke bahu dan lengan sesuai dengan radik yang 

terkena (Adam & Victor’s, 2005) 

Banyaknya kasus yang terjadi pada lansia karena proses degenerasi 

dari sistem tubuh dewasa ini semakin bervariasi. Salah satu kasus penyakit 

pada umumnya yaitu nyeri pada leher yang disebabkan oleh proses 
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degenerasi adalah spondylosis cervicalis yang dapat menyebabkan Cervical 

Root Syndrome. Secara radiologi spondylosis dapat menimbulkan cervical 

root syndrome dengan memperlihatkan kelainan berupa osteofit yang 

menonjol kedalam foramen inter vertebralis (penyempitan pada bagian 

posterior diskus vertebralis), berdegenerasi dan rata, sehingga timbul rasa 

nyeri radikuler Hal ini akan menyebabkan terjadinya kompresi atau 

penekanan pada isi foramen intervertebral ketika gerakan ekstensi, sehingga 

timbul nyeri yang pada akhirnya akan menyebabkan penurunan mobilitas atau 

toleransi jaringan terhadap suatu regangan yang diterima menurun (Hudaya, 

2009). 

Nyeri pada radik cervical merupakan salah satu keluhan yang sering 

menyebabkan seseorang datang berobat ke fasilitas kesehatan. Di populasi 

didapatkan sekitar 34 % pernah mengalami nyeri radik cervical dan hampir 

14 % mengalami nyeri tersebut lebih dari 6 bulan. Pada populasi usia di atas 

50 tahun, sekitar 10 % mengalami nyeri pada radik cervical, lebih sedikit 

dibanding populasi yang mengalami nyeri pinggang bawah. Oleh karena itu, 

dalam menangani kasus Cervical root Syndrome perlu kerjasama antar tenaga 

kesehatan seperti dokter, radiologi, fisioterapi, dan orthotik-prostetik 

(Prasojo, 2002) 

Problematik dari cervical root syndrone antara lain adanya spasme, 

nyeri tekan dan nyeri gerak serta nyeri menjalar, dan juga adanya 

keterbatasan lingkup gerak sendi. Sehingga dapat mengalami hambatan atau 

gangguan dalam melakukan aktivitas duduk terlalu lama, menggajar murid, 
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dan menulis. Dan juga bisa menghambat untuk bersosialisasi di 

lingkungannya. Jadi modalitas yang bisa digunakan untuk permasalahan 

diatas diantaranya adalah IR, Tens, dan Terapi latihan.  

Melihat dari permasalahan di atas, maka peranan fisioterapi adalah 

heating (IR), ditujukan untuk mengurangi spasme otot pada daerah leher dan 

sekitar pundak, pemberian Transcutaneus Electrical Nerve Stimulation 

(TENS) dimaksudkan untuk mengurangi nyeri menjalar yang timbul di area 

leher. Pemberian terapi latihan ditujukan untuk meningkatkan lingkup gerak 

sendi leher sehingga pada akhirnya pasien dapat melakukan aktivitas sehari-

hari tanpa adanya hambatan maupun kesulitan. Sehubungan dengan adanya 

keinginan penulis untuk memahami peranan fisioterapi pada kasus Cervical 

root Syndrome dalam mengurangi nyeri, mengurangi spasme, dan 

meningkatkan lingkup gerak sendi leher, maka penulis memilih judul karya 

tulis ilmiah: “ Penatalaksanaan Fisioterapi pada Pasien Cervical Syndrome di 

RSUD SUKOHARJO”  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan pada kondisi Cervical root Syndrome  ini, 

maka penulis dapat merumuskan masalah adalah:  

1. Bagaimana manfaat dari modalitas IR, TENS dan Terapi Latihan dapat 

mengurangi nyeri pada kondisi Cervical root  Syndrome. 

2. Bagaimana manfaat dari modalitas Terapi Latihan dapat meningkatkan 

Lingkup Gerak Sendi (LGS) leher, pada kondisi Cervical root  Syndrome. 
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3. Bagaimana manfaat modalitas IR dan Terapi Latihan dapat mengurangi 

spasme otot  leher pada kondisi Cervical root Syndrome . 

 

C. Tujuan 

1. Tujuan Umum 

 Untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam 

mempelajari, mengidentifikasi masalah-masalah, menganalisa dan 

mengambil suatu kesimpulan tentang kondisi Cervical root  Syndrome. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui adanya manfaat IR, TENS dan Terapi Latihan 

dalam mengurangi  nyeri akibat Cervical root  Syndrome. 

b. Untuk mengetahui adanya manfaat Terapi Latihan dalam 

meningkatkan Lingkup Gerak Sendi (LGS) leher akibat Cervical 

root Syndrome. 

c. Untuk mengetahui adanya manfaat IR dan Terapi Latihan dalam 

mengurangi spasme otot leher akibat Cervical root  Syndrome. 

D. Manfaat 

1. Bagi Penulis 

Dapat lebih dalam mempelajari Cervical root Syndrome  sehingga dapat 

menjadi bekal untuk penulis setelah lulus nanti. 

2. Bagi Masyarakat 
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Memberikan informasi yang benar kepada pasien, keluarga, masyarakat 

sehingga dapat lebih mengenal dan mengetahui gambaran Cervical root 

Syndrome  dalam pendekatan fisioterapi. 

3. Bagi Pendidikan 

Memberikan informasi ilmiah bagi penelitian mengenai Cervical root 

Syndrome  bagi penelitian selanjutnya. 

4. Bagi Institusi Kesehatan 

Memberikan informasi obyektif mengenai Cervical root Syndrome  kepada 

tenaga medis, baik yang bekerja di rumah sakit maupun puskesmas. 

5. Bagi Fisioterapi 

Dapat mengetahui secara mendalam mengenai Cervical root Syndrome 

dan dapat digunakan dalam pelaksanaan terapi. 

 


