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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Krisis Ekonomi global yang terjadi saat ini memberikan dampak yang 

sangat besar bagi pertumbuhan ekonomi negara-negara di dunia baik negara 

maju maupun berkembang, Indonesia sebagai negara berkembang juga ikut 

merasakan dampaknya , salah satunya adalah angka pertumbuhan ekonomi 

kuartal pertama 2012 sebesar 6,3%, sedikit lebih rendah dari yang diharapkan 

(Yudhoyono, 2012).  

Pekerjaan merupakan salah satu usaha yang dilakukan masyarakat 

guna memenuhi kebutuhan hidup mereka. Adanya persaingan bebas sekarang 

ini membawa pengaruh besar di lingkungan kerja dimana peralatan dan 

teknologi sudah menjadi kebutuhan pokok. Peralatan dan teknologi yang 

kurang sesuai dengan kebutuhan para pekerja  dan 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. 

 Musculoskeletal disorders adalah sebuah kondisi patologis yang 

mempengaruhi fungsi normal jaringan lunak sistem musculoskeletal yang 

mencakup sistem saraf, otot, tendon dan sistem penunjang seperti discus 

intervertebralis. Gangguan ini dapat berupa peradangan dan penyakit 

degeneratif yang menyebabkan melemahnya fungsi (NIOSH, 1997 dikutip 

oleh Octarisya, 2009).  
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Nyeri leher atau bisa disebut nyeri servikal adalah suatu kondisi medis 

yang umum. Nyeri leher ini biasanya muncul dari  akibat sejumlah gangguan 

dan penyakit yang mengenai jaringan sekitar leher seperti penyakit 

degeneratif pada diskus, ketegangan pada leher, dan cedera leher meliputi 

herniasi diskus yang dapat menyebabkan terjepitnya saraf. (Stöppler, 2011). 

Diperkirakan 20% sampai 70% populasi pernah mengalami nyeri 

leher sesekali dalam hidupnya. Ditambah lagi insidensi nyeri leher meningkat 

tiap waktu, 10% sampai 20% populasi dilaporkan mempunyai masalah nyeri 

leher, dengan 54% individu mengalami nyeri leher dalam 6 bulan terakhir. 

Prevalensi nyeri leher meningkat oleh karena usia dan umumnya terjadi pada 

wanita berusia sekitar 50 tahun (Childs et al, 2008). 

Di Indonesia, setiap tahun sekitar 16,6% populasi orang dewasa 

mengeluhkan rasa tidak enak di leher, bahkan 0,6% bermula dari rasa tidak 

enak di leher  menjadi nyeri leher yang berat. Insidensi  nyeri leher meningkat 

dengan bertambahnya usia, dimana lebih sering mengenai wanita dari pada 

laki-laki dengan perbandingan 1,67:1 (Hudaya, 2009).  

Nyeri dianggap proses yang normal, menurut Toxonomy Commite of 

the International Association for the Study of Pain  (IASP) menyebutkan 

bahwa nyeri didefinisikan sebagai suatu pengalaman sensoris dan emosi yang 

tidak menyenangkan yang berkaitan dengan kerusakan jaringan baik yang 

aktual maupun yang potensial. Dengan adanya nyeri, maka pasien akan 

mengalami penurunan produktivitas, penurunan kualitas hidup (Quality of 
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Life) seperti gangguan ADL dan penurunan keterlibatan dalam berbagai 

kegiatan sosial (Hudaya, 2009). 

Sindroma nyeri servikal merupakan penyakit yang sering terjadi di 

masyarakat setelah nyeri pinggang sehingga dalam penanganannya 

dibutuhkan kerjasama yang baik antar tenaga kesehatan agar dapat 

menegakkan diagnosis yang tepat. Penegakan diagnosis yang tepat akan 

mendukung dalam pemberian pengobatan. Oleh karena itu, dalam menangani 

kasus sindroma nyeri cervical perlu kerjasama antar tenaga kesehatan seperti 

dokter, radiologi, fisioterapi, dan orthotik-prostetik. 

Fisioterapi sebagai salah satu pelayanan kesehatan yang ditujukan 

kepada individu, kelompok, keluarga dan masyarakat untuk mengembangkan, 

memelihara, memulihkan gerak dan kemampuan fungsional sepanjang daur 

kehidupan. Disini fisioterapi juga mencakup aspek-aspek yang berkaitan 

dengan mengidentifikasi, memaksimalkan kualitas hidup dan gerakan dalam 

bidang peningkatan, pencegahan, pengobatan, dan pemulihan yang meliputi 

kesejahteraan fisik, psikologis, emosional dan sosial. (WCPT, 2011). 

Melihat dari permasalahan diatas maka peran fisioterapi adalah 

mengurangi keluhan-keluhan yang ada dengan pemberian modalitas berupa 

Massage dan terapi latihan yang ditujukan untuk mengurangi nyeri dan 

meningkatkan lingkup gerak sendi (LGS) pasien, sehingga pada akhirnya 

pasien dapat melakukan aktivitas sehari hari tanpa adanya hambatan maupun 

kesulitan. 
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Sehubungan dengan adanya keinginan penulis untuk memahami peran 

fisioterapi pada kasus sindroma nyeri cervical dalam mengurangi nyeri, 

mengurangi spasme, dan meningkatkan lingkup gerak sendi leher maka 

penulis memilih judul karya tulis ilmiah : “PENATALAKSANAAN 

FISIOTERAPI PADA CERVICAL SYNDROM E E.C SPONDYLOSIS 

C3-6 DI RSUD DR.MOEWARDI”.        

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan pada kondisi Sindroma nyeri servikal ini, 

maka penulis dapat merumuskan masalah adalah : 

1.   Apakah ada manfaat pemberian massage dan terapi latihan terhadap 

penurunan intensitas nyeri? 

2.  Apakah ada manfaat pemberian massage dan terapi latihan terhadap  

peningkatan Lingkup Gerak Sendi (LGS) pada penderita sindroma nyeri 

cervical?  

3.   Apakah ada manfaat pemberian massage dan terapi latihan terhadap 

aktivitas fungsional leher pada kasus sindroma nyeri cervical? 

C. Tujuan 

Tujuan penulisan karya tulis ilmiah ini adalah : 

1.   Untuk mengetahui apakah ada manfaat pemberian massage dan terapi 

latihan pada pengurangan nyeri pada kasus cervical syndrome. 

2.   Untuk mengetahui apakah ada manfaat pemberian massage dan terapi 

latihan pada peningkatan LGS  (lingkup gerak sendi)  pada kasus cervical 

syndrome.  
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3.  Untuk mengetahui apakah ada manfaat pemberian massage dan terapi 

latihan pada peningkatan fungsional lehe r  pada kasus cervical syndrome. 

D.   Manfaat  

1. Manfaat bagi penulis 

Bagi penulis manfaat dari karya tulis ilmiah (KTI) yang berjudul 

Penatalaksanaan massage dan terapi latihan pada sindroma nyeri servikal 

adalah (1) Menambah hasanah cakrawala fisioterapi yang dapat 

diimplementasikan pada pelayanan. (2) Menambah pemahaman penulis 

tentang penatalaksanaan massage dan terapi latihan pada sindroma nyeri 

servikal. (3) Berguna dalam meningkatkan pengetahuan dan kemampuan 

dalam mempelajari, mengidentifikasi masalah, menganalisa dan mengambil 

suatu kesimpulan. 

2. Bagi institusi 

Untuk dapat menambah wawasan dalam pemberian massage dan 

terapi latihan untuk mengurangi nyeri leher, meningkatkan mobilitas gerak 

(LGS) leher dan meningkatkan aktivitas fungsional pasien akibat sindroma 

nyeri servikal.  

3. Bagi masyarakat 

Hasil karya tulis ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi 

masyarakat tentang sindroma nyeri servikal.  

  


