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BAB 1  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Di era globalisasi yang terjadi saat ini, kesehatan merupakan suatu hal 

yang sangat penting. Kesadaran masyarakat tentang kesehatan harus dimulai dari 

setiap individu. Akan tetapi kesadaran dari setiap individu saja tidak cukup dalam 

mewujudkan kehidupan yang sehat, dibutuhkan kerjasama dari lembaga 

pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan, salah satu tenaga kesehatan yang 

dapat membantu mewujudkan kehidupan yang sehat adalah fisioterapi. Fisioterapi 

adalah suatu 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 secara 

manual, peningkatan gerak, peralatan (fisik, elektroterapeutik dan mekanis), 

pelatihan fungsi, komunikasi (Kemenkes no. 517, 2008). 

Fisioterapi merupakan salah satu pelaksana layananan kesehatan ikut 

berperan dan bertanggung jawab dalam peningkatan derajat kesehatan, terutama 

yang berkaitan dengan objek disiplin ilmuan yaitu gerak dan fungsi. Lingkungan 

pelayanan fisioterapi diterapkan pada bidang antara lain peningkatan pencegahan, 

penyembuhan dan pemeliharaan ( Kemenkes RI No.376, 2007). 

Pada daerah leher banyak terdapat jariangan yang bisa menjadi sumber 

terjadinya nyeri. Biasanya rasa nyeri berasal dari jaringan lunak atau ligamen akar 

saraf, faset articular, kapsul, otot serta duramater. Nyeri biasa diakibatkan oleh 
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suatu proses degeneratif, infeksi atau inflamasi iritasi serta trauma. Selain itu 

perlu diperhatiakan nyeri alih organ atau jaringan lain yang merupakan distribusi 

dermatomal yang dipersyarafi oleh saraf spinal. (Mahadewa, 2013). 

Nyeri servikal merupakan salah satu keluhan yang sering menyebabkan 

seseorang datang berobat ke fasilitas kesehatan. Dipopulasi didapatkan sekitar 

34% pernah mengalami nyeri servikal hamper 14% mengalami nyeri tersebut 

lebih dari 6 bulan. Pada populasi usia diatas 50 tahun, sekitar 10% mengalami 

nyeri servikal (Turana, 2005). 

Nyeri pada leher ini sering disebut dengan Cervical Root Syndrome. 

Cervical Root Syndrome adalah suatu keadaan yang disebabakan oleh iritasi atau 

penekanan akar saraf sevikal oleh penonjolan diskus intervertebalis. (Mahadewa, 

2013).  

Cervical Root Syndrome merupakan kumpulan gejala yang sangat 

mengganggu aktivitas pasien sehingga penanganan yang tepat dapat diberiakan 

bias berupa penanganan non opratif dan apabila keluhan sanggat berat dapat 

dilakukan pembedahan untuk memeperbaiki kondisi pasien (Eubanks, 2010). 

Nyeri leher unilateral sering timbul pada Cervical Root Syndrome. 

Rambatan nyeri bervariasi tergantung dari akar syaraf yang terlibat walaupun 

beberapa distribusi bisa saling tumpang tindih. (Mahadewa, 2013).  

Gejala yang ditimbulkan berupa nyeri leher yang menyebar ke bahu, 

lengan atas dan bawah, parasthesis dan kelemahan atau spasme otot. Nyeri yang 

timbul ini sering disebabakan oleh adanya cidera pada atau dekat dengan akar dari 

saraf spinal. (Mahadewa, 2013).  
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Beberapa latar belakang masalah tersebut untuk mencoba mengkaji dan 

memahami mengenai penatalakasnaan Fisioterapi pada penderita Cervical Root 

Syndrome dengan menggunakan modalitas fisioterapi yang sudah banyak 

digunakan dan terbukti bermanfaat untuk mengurangi nyeri adalah Transcutaneus 

Electrical Nerve Stimulation (TENS). 

Transcutaneus Electrical Nerve Stimulation (TENS) merupakan aplikasi 

arus frekunsi rendah dari arus persegi panjang berdenyut melalui elektroda 

permukaan kulit pasien untuk mengurangi rasa sakit (Singh, 2005).  

Terapi latihan dapat bermanfaat untuk memilhara memeprtahankan dan 

meningkatkan kekuatan otot dan lingkup gerak sendi. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah Karya 

Tulis Ilmiah ini adalah:   

1. Bagaimanakah penatalaksanaan Transcutaneus Electrical Nerve 

Stimulation (TENS)  dapat mengurangi nyeri pada kondisi Cervical Root 

Syndrome? 

2. Bagaimanakah penatalaksaan Terapi Latihan dapat meningkatkan lingkup 

gerak sendi dan mengurangi spasme otot leher pada kondisi Cervical Root 

Syndrome? 

 


