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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang. 

Cervical Root Syndrome adalah suatu keadaan yang disebabkan oleh 

iritasi atau penekanan akar saraf servikal oleh penonjolan discus invertebralis, 

gejalanya adalah nyeri leher yang menyebar ke bahu, lengan atas atau lengan 

bawah, parasthesia, dan kelemahan atau spasme otot. Salah satu contoh 

penyakitnya adalah Syndrome radikulopati. Radikulopati berarti terdapat proses 

patologik pada radiks posterior dan anterior. Gangguan itu dapat setempat atau 

menyeluruh (Harono, 2011). Fisioterapi sebagai salah satu komponen 

penyelenggaraan kesehatan dapat berperan aktif dalam usaha mengurangi nyeri, 

mengurangi spasme, meningkatkan Lingkup Gerak Sendi (LGS) dan 

mengembalikan kemampuan fungsional aktivitas pasien guna meningkatkan 

kualitas hidup. 

 Fisioterapi adalah bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada 

individu dan/atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara dan memulihkan 

gerak dan fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan dengan menggunakan 

penanganan secara manual, peningkatan gerak, perlatan (fisik, elektroterapeutis 

dan mekanis) pelatihan fungsi, komunikasi (KEPMENKES NO. 80 tahun 2013).  

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 
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kelompok tersebut. Layanan fisioterapi diberikan dimana individu atau kelompok 

individu mengalami gangguan gerak dan fungsi pada proses pertambahan usia dan 

atau mengalami gangguan akibat dari injuri atau sakit. Gerak dan fungsi yang 

sehat dan maksimal adalah inti dari hidup sehat (Hargiani, 2011). 

Nyeri cervical merupakan salah satu keluhan yang sering menyebabkan 

seseorang datang berobat ke fasilitas kesehatan. Di populasi didapatkan sekitar 34 

% pernah mengalami nyeri cervical dan hampir 14 % mengalami nyeri tersebut 

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

nyeri cervical, lebih sedikit dibanding populasi yang mengalami nyeri pinggang 

bawah (Toha, 2005) 

Terdapat 2 gejala utama cervical root syndrome, yaitu: 1. Nyeri cervical 

tanpa adanya nyeri radikuler dan defisit neurologis, 2. Nyeri cervical yang diikuti 

dengan nyeri radikuler dan defisit neurologis. Untuk gejala utama dan kedua 

sangatlah besar kemungkinan ditemukan adanya kelainan organik di cervical. 

Pada nyeri cervical tanpa adanya nyeri radikuler atau defisit neurologis kadang 

tidak jelas adanya keterlibatan radiks cervical dan tidak jelas batasan kriteria 

diagnostik yang akan dilakukan.  

Mengingat gejala tersebut juga dapat merupakan gejala awal proses 

organik atau dapat pula akibat nyeri radikuler yang tidak terlokalisasi dengan 

baik. Dari data diketahui pula 80 sampai 100 % pasien radikulopati menunjukkan 

adanya nyeri cervical dan lengan tanpa adanya kelumpuhan maupun parestesi 

(Purwadi, 1993). 
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Fisioterapi dalam hal ini dapat berperan dalam hal mengurangi keluhan 

pada penderita Cervical Root Syndrome dengan menggunakan modalitas 

Transcutaneus Electrical Nerve Stimulation (TENS), IR dan Terapi Latihan 

(Excercise). 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan pada kondisi Cervical Root Syndrome ini, 

maka penulis dapat merumuskan masalah adalah:  

1. Apakah modalitas IR, TENS & Terapi Latihan dapat mengurangi nyeri, 

meningkatkan Lingkup Gerak Sendi dan Aktifitas Fungsional pada kondisi 

Cervical Root Syndrome? 

C. Tujuan Laporan Kasus 

 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 pengaruh IR, TENS & Terapi Latihan dalam 

mengurangi nyeri, meningkatkan Lingkup Gerak Sendi dan meningkatkan 

Aktifitas Fungsional pada kondisi Cervical Root Syndrome. 

D. Manfaat Laporan Kasus 

Manfaat penelitian merupakan dampak dari pencapaiannya tujuan. 

Seandainya dalam penelitian, tujuan dapat tercapai dan rumusan masalah dapat 

dipecahkan secara tepat dan kurat, maka apa manfaatnya secara praktis maupun 

secara teoritis. Kegunaan penelitian mempunyai dua hal yaitu mengembangkan 
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ilmu pengetahuan (secara teoritis) dan membantu mengatasi, memecahkan dan 

mencegah masalah yang ada pada objek yang diteliti. Kegunaan hasil penelitian 

terhubung dengan sarana-sarana yang diajukan setelah kesimpulan. Kegunaan 

hasil penelitian merupakan follow up pengguna informasi yang didapat dari 

kesimpulan. 

Secara singkat manfaat penelitian kesehatan dapat diidentifikasikan 

sebagai berikut : 

a. Hasil penelitian dapat digunakan untuk menggambarkan tentang keadaan 

atau status kesehatan individu, kelompok, maupun masyarakat. 

b. Hasil penelitian kesehatan dapat digunakan untuk menggambarka 

kemampuan sumber daya, dan kemungkinan sumbernya tersebut guna 

mendukung pengembangan pelayanan kesehatan. 

c. Hasil penelitian kesehatan dapat dijadikan sarana diagnosis dalam mencari 

sebab masalah kesehatan, atau kegagalan yang terjadi didalam sistem 

pelayanan kesehatan. Dengan demikian akan memudahkan pencarian 

alternatif pemecahan masalah-masalah tersebut. 


