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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 itu sendiri yaitu mewujudkan Indonesia Sehat 2010. 

Maka diperlukan perencanaan yang matang, program yang jelas, penggerakan 

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 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 teknologi 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, memelihara dan memulihkan gerak 

dan fungsi tubuh sepanjang daur kehidupan dengan menggunakan penanganan 
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secara manual, peningkatan gerak, peralatan (fisik, elektroterapeutis dan 

mekanis), pelatihan fungsi dan komunikasi. 

 

A. Latar Belakang  

Dalam melaksanakan praktek sering kali kita jumpai pasien dengan 

keluhan nyeri di sekitar leher. Bahkan banyak pasien yang merasakan nyeri 

tersebut menjalar sampai ke lengan hingga jari tangan, gangguan tersebut 

merupakan kumpulan gejala-gejala yang dinamakan Cervical Root’s Syndrome 

atau lebih dikenal dengan CRS. Nyeri pada Cervical merupakan salah satu 

keluhan yang sering menyebabkan seseorang datang berobat ke fasilitas 

kesehatan. Di Inggris dan Amerika didapatkan sekitar 34% pernah mengalami 

nyeri cervical dan hampir 14% mengalami nyeri tersebut lebih dari 6 bulan. Pada 

populasi usia diatas 50 tahun, sekitar 10% mengalami nyeri cervical, lebih sedikit 

dibanding populasi yang mengalami nyeri pinggang bawah (Prasojo, 2002). 

Cervical Root’s Syndrome merupakan salah satu kondisi yang hampir 

semua orang pernah merasakan nyeri terutama pada daerah leher. Tidak jarang 

gangguan tersebut dapat menimbulkan masalah dalam melakukan aktivitas. 

Keluhan  nyeri leher yang sering diderita oleh pasien dapat berupa rasa tidak 

nyaman, pegal, panas dan nyeri di daerah leher hingga bahu. Insidensi meningkat 

dengan bertambahnya usia, dimana lebih sering mengenai wanita dari pada laki-

laki dengan perbandingan 1,67:1 (Hudaya, 2010).  

Cervical Root’s Syndrome disebabkan oleh beberapa hal diantaranya: 1) 

Adaya entrapment (penjepitan). Kondisi ini misalnya berupa kerusakan pada 
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susunan atau bergesernya bantalan sendi (diskus) di daerah leher hingga menjepit 

saraf disekitarnya, 2) Kebiasaan postur yang buruk seperti menelpon dengan 

posisi leher menekuk atau menonton TV dengan kepala terfiksir pada satu arah, 3) 

Spasme otot-otot leher karena kelelahan, stress, dan lain-lain (Aritejo, 2009). 

Selain itu Cervical Root’s Syndrome disebabkan juga oleh Spondylosis Cervicalis, 

dimana secara radiologik spondylosis  yang dapat menimbulkan cervical root’s 

syndrome memperlihatkan kelainan berupa osteofit yang menonjol kedalam 

foramen intervertebralis (penyempitan pada bagian posterior diskus vertebralis), 

berdegenerasi dan rata. Tonjolan tulang (spur) tampak ditepi anterior dan posterior 

pada corpus vertebra (tonjolan tulang yang muncul dibagian posterior dapat 

melewati batas foramen intervertebralis), sehingga menyebabkan tekanan pada 

saraf akar dari akar saraf itu sendiri (Appley, 1995). 

Fisioterapi sebagai salah satu komponen penyelenggaraan kesehatan dapat 

berperan aktif dalam usaha menangani kasus Cervical Root’s Syndrome karena 

Spondylisis Cervicalis, dimana peran fisioterapi, yaitu mengurangi nyeri: nyeri 

diam, nyeri tekan dan nyeri gerak pada leher, mengurangi spasme otot-otot leher, 

meningkatkan kekuatan otot leher dan meningkatkan Lingkup Gerak Sendi (LGS) 

leher pada gerakan fleksi, ekstensi, lateral fleksi kanan-kiri, rotasi kanan-kiri 

dengan menggunakan modalitas Infra Red (IR), Transcutaneus Electrical Nerve 

Stimulation (TENS) dan Terapi latiihan. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan pada kondisi Cervical Root’s syndrome ini, 

maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut: 

Bagaimana modalitas IR, TENS dan Terapi Latihan dapat mengurangi 

nyeri leher dan spasme otot leher, meningkatkan LGS leher dan kekuatan otot 

leher pada kondisi Cervical Root’s syndrome ? 

 

C. Tujuan 

Tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penelitian Karya Tulis Ilmiah 

ini adalah: 

Memberikan gambaran tentang pelaksanaan fisioterapi pada kondisi 

Cervical Root’s Syndrome dengan modalitas IR, TENS dan Terapi latihan, serta 

untuk mengetahui pengaruh IR, TENS dan Terapi Latihan dalam mengurangi 

nyeri leher dan spasme otot-otot leher, meningkatkan LGS leher dan kekuatan 

otot-otot leher akibat Cervical Root’s syndrome. 

 

D. Manfaat 

1. Bagi Penulis 

Memberikan pengalaman bagi penulis dalam memberikan dan 

menyusun penatalaksanaan fisioterapi dengan modalitas IR, TENS dan 

Terapi Latihan pada kondisi Cervical root’s Syndrome. 

 

 



5 
 

 

2. Bagi Masyarakat 

Untuk memberikan informasi tentang peran fisioterapi pada kondisi 

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

3. Bagi pendidikan 

Dapat memberikan masukan, wawasan dan pemahaman fisioterapi 

tentang modalitas IR, TENS, dan Terapi Latihan pada kondisi Cervical 

Root’s Syndrome. 

 


