
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Fisioterapi adalah bentuk pelayanan kesehatan yang ditunjukan kepada 

individu dan kelompok untuk mengembangkan, memelihara dan memulihkan 

gerak dan fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan dengan menggunakan 

penanganan secara manual, peningkatkan gerak, peralatan (fisik, elektroterapeutis 

dan mekanis) pelatihan fungsi, komunikasi (PerMenkes. No. 80 tahun 2013). 

Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi 

saat ini, mewujudkan fasilitas pelayanan kesehatan yang baik dan pembangunan 

kesehatan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan untuk mencapai kemampuan 

hidup yang sehat bagi penduduk agar terwujud kesehatan masyarakat yang 

optimal. Tempat yang digunakan untuk menyelengarakan upaya pelayanan 

kesehatan, baik upaya peningkatan (promotif), upaya pencegahan (preventif), 

upaya penyembuhan (kuratif), dan upaya pemulihan (rehabilitatif), yang 

dilakukan oleh pemerintah daerah, dan/ atau masyarakat (PerMenkes. No. 80 

tahun 2013). 

Pada saat melakukan praktek diberbagai pelayanan kesehatan, klinik atau 

rumah sakit, sering menjumpai pasian mengalamai sakit pada daerah leher atau 

nyeri cervical, bahkan banyak pasien yang merasakan nyeri tersebut menjalar 

sampai ke lengan hingga jari tangan bahkan bahu sulit untuk diangkat karena 
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adanya kelemahan pada otot-otot bahu atau spasme pada otot. angguan tersebut 

merupakan kumpulan gejala-gejala yang dinamakan Cervical Root Syndrome atau 

lebih dikenal dengan nama CRS. Cervical Root Syndrome adalah suatu keadaan 

yang disebabkan oleh iritasi, kondisi tidak normal yang diakibatkan dari 

penekanan akar-akar saraf spinal pada daerah leher, mengakibatkan nyeri dan 

kelemahan otot pada otot yang diinervasi (Mahadewa, 2013). 

 Nyeri cervical dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti trauma, proses 

inflamasi dan gangguan proses degenerasi. Di setiap tahun sekitar 16,6% populasi 

dewasa mengeluhkan rasa yang tidak enak di sekitar leher, bahkan 0,6% bermula 

dari rasa tidak enak di sekitar leher  menjadi nyeri leher yang begitu berat. 

Insidensi  nyeri leher meningkat dengan bertambahnya usia, dimana lebih sering 

mengenai wanita dari pada laki-laki dengan perbandingan 1,67:1 (Hudaya, 2009). 

 Pada gejala Cervical Root Syndrome banyak alternatif modalitas yang dapat 

digunakan oleh seorang fisioterapis yaitu: Micro Wave Diathermy (MWD), Short 

Wave Diathermy (SWD), infra merah, tens, ultrasound, terapi latihan dan 

electrical stimulation. Dalam kasus ini fisioterapi memilih mengunakan 

modalitas. Micro Wave Diathermy (MWD), Transcutaneous Electrical Nerve 

Stimulation (TENS), alat ini digunakan untuk membantu mengurangi nyeri dan 

Terapi Latihan seperti 1)Hold relax, 2)Streching atau penguluran. Tujuannya 

untuk meningkatkan lingkup gerak sendi. Pada kasus CRS yang disebabkan oleh 

iritasi dan penekanan akar-akar saraf spinal pada daerah leher. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam kasus 

Cervikal Root Syndrome ini adalah: 

1. Apakah modalitas MWD dan TENS dapat mengurangi nyeri pada kondisi 

Cervical Root Syndrome. 

2. Apakah modalitas Terapi Latihan dapat meningkatkan Lingkup Gerak Sendi 

leher, pada kondisi Cervical Root Syndrome. 

3. Apakah MWD, TENS dan Terapi Latihan dapat mengurangi spasme 

C. Tujuan Penulisan 

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 pengaruh MWD, TENS dan Terapi Latihan dalam 

mengurangi nyeri akibat Cervical Root Syndrome. 

b. Untuk mengetahui pengaruh Terapi Latihan dalam meningkatkan 

Lingkup Gerak Sendi (LGS) leher akibat Cervical Root Syndrome. 

c. Untuk mengetahui MWD, TENS & Terapi Latihan mengurangi spasme. 
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D. Manfaat  

Dalam penulisan ini yang diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1. Manfaat bagi penulis 

Untuk meningkatkan pengetahuan dalam penanganan pada kasus Cervical 

Root Syndrome sehingga dapat menjadi bekal setelah lulus nanti. 

2. Manfaat bagi Masyarakat  

Dapat memberikan informasi yang benar bagi pasien, keluarga, masyarakat 

sehingga dapat lebih mengenal dan mengetahui gambaran dari Cervical Root 

Syndrome dalam pendekatan fisioterapi. 

3. Manfaat bagi institusi 

Sebagai masukan bagi institusi dalam Memberikan informasi mengenai 

manfaat pemberian MWD, TENS dan Terapi latihan terhadap Cervical Root 

Syndrome kepada tenaga medis, baik yang bekerja di rumah sakit maupun 

puskesmas. 

4. Manfaat bagi fisioterapi 

Dapat mengetahui secara mendalam mengenai Cervical Root Syndrome dan 

dapat digunakan dalam pelaksanaan terapi yang efektif. 


