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MANFAAT TRANCUTANEUS ELECTRICAL NERVE STIMULATION DAN 

MASSAGE PADA KASUS CERVICAL ROOT SYNDROME 

DI RSUP Dr. SARDJITO YOGYAKARTA 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

Abstrak 

Latar belakang : Cervical Root Syndrome adalah suatu keadaan yang disebabkan oleh iritasi 

atau penekanan akar saraf cervical. Gejala yang ditimbulkan berupa nyeri leher yang 

menyebar kebahu, lengan atas dan lengan bawah, parasthesia, dan kelemahan atau spasme 

otot. 

Tujuan : Untuk mengetahui manfaat pengunaan Trancutaneus Electrical Nerve Stimulation 

(TENS) dan Massage terhadap pengurangan nyeri, peningkatan kekuatan oto, peningkatan 

lingkup gerak sendi dan meningkatnya aktifitas fungsional cervical. 

Hasil : Setelah dilakukan terapi sebanyak 6 kali didapatkan hasil penurunan nyeri diam T0 : 

2,0 menjadi T6 : 2,0, Nyeri tekan T0 : 4,5 menjadi T6 : 4,0 , Nyeri gerak T0 : 5,5 menjadi T6 

: 4,5Peningkatan LGS Fleksi T0 : 12 menjadi T6 : 14, Extensi T0 : 11 menjadi T6 : 14, Rotasi 

decstra T0 : 16 menjadi T6 : 17, Rotasi sinistra T0 : 16 menjadi T6 : 17, Lateral Fleksi 

decstra T0 : 15 menjadi T6 : 17, Lateral fleksi sinistra T0 : 16 menjadi T6 : 17, Peningkatan 

aktifitas fungsional menggunakan NDI mendapatkan hasil T0 : 23 ( 46%) menjadi T6 : 14 

(28%) 

Kesimpulan : Trancutaneus Electrical Nerve Stimulation (TENS) dan Massage dapat 

mengurangi nyeri, peningkatan lingkup gerak sendi, dan peningkatan aktifitas fungsional 

cervical. 
 

Kata Kunci : Cervical Root Syndrome, Trancutaneus Electrical Nerve Stimulation (TENS) 

dan Massage. 

 

Abstract 

Backgraoud : Cervical Root Syndrome is a condition caused by irritation or cervical nerve 

root compression Symptoms are in the form of neck pain that spreads to the shoulders, upper 

arms and forearms, parasthesia and weakness or muscle spasm. 

Objective: To determine the benefits of the use of Trancutaneus Electrical Nerve Stimulation 

(TENS) and Massage on pain reduction, increasing strength bibs, increasing range of motion 

and increasing functional activity of the cervical spine. 

Results: After therapy 6 times showed a decrease in pain silent T0 : 2.0 to T6 : 2.0 , 

Tenderness T0 : 4.5 to T6 : 4.0 , Pain motion T0 : 5.5 into T6 : 4 , 5, Improved LGS Flexion 

T0 : 12 to T6 : 14 Extensi T0 : 11 to T6 : 14 , Rotation decstra T0 : 16 to T6 : 17 , rotation of 

the left T0 : 16 to T6 : 17 Lateral Flexion decstra T0 : 15 to T6 : 17 The left lateral flexion T0 

: 16 to T6 : 17 Increased functional activity using NDI get results T0 : 23 (46 %) to T6 : 14 ( 

28 % ). 

Conclusion: Trancutaneus Electrical Nerve Stimulation (TENS) and Massage can reduce 

pain, increase range of motion, and increased functional activity of the cervical spine. 
 

Keywords: Cervical Root Syndrome, Trancutaneus Electrical Nerve Stimulation (TENS) and 

Massage. 

 

 

 

 



 
 

2 
 

1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Nyeri leher adalah salah satu keluhan pasien yang banyak saya temukan di 

lapangan, selain nyeri leher pasien juga mengeluhkan adanya rasa nyeri yang merambat ke 

daerah bahu dan tangan. Cervical Root Syndrome (CRS) merupakan kumpulan gejala yang 

sangat menggangu aktifitas pasien, sehingga penangganannya yang tepat sangat 

diperlukan oleh pasien (Mahadewa, 2013). 

 Cervical Root Syndrome (CRS) adalah suatu keluhan yang termasuk kasus 

Neuromuskuler. Cervical Root Syndrome di sebabkan dari berbakai faktor diantaranya 

postur tubuh yang kurang baik seperti halnya aktifitas duduk yang terlalu lama, posisi 

tidur yang kurang tepat, pembebanan di kepala yang berlebihan dan sebagainya. 

Timbulnya nyeri pada cervikal dapat menyebabkan keterbatasan luas gerak sendi pada 

daerah yang bersangkutan dan akan mempengaruhi aktifitas sehari-hari (McKenzie and 

Kubey, 2006). 

 Permasalahan yang timbul pada pasien Cervical Root Syndrome adalah nyeri di 

sekitar leher yang menjalar sampai kelengan kiri, adanya penurunan kekuatan otot leher 

dan adanya penurunan ROM leher yang mengakibatkan turunya aktifitas fungsional 

pasien. Fisioterapi adalah tenaga kesehatan memiliki peran penting pada penurunan nyeri, 

dan peningkata kekuatan kekuatan otot serta peningkatan ROM yang akan di evaluasi 

dengan Neck Disability Indeks (NDI). Fisioterapi memiliki modalitas yang dapat 

membantu megurangi problematika Cervical Root Syndrome (CRS) dengan menggunakan 

Trancutaneus Electrical Nerve Stimulation (TENS) dan Massage. 

 

 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Definisi 

Cervical Root Syndrome adalah suatu keadaan yang disebabkan oleh iritasi atau 

penekanan akar saraf cervical. Gejala yang ditimbulkan berupa nyeri leher yang 

menyebar kebahu, lengan atas dan lengan bawah, parasthesia, dan kelemahan atau 

spasme otot (Mahadewa, 2013).  

2.2 Patofisiologi 

Serabut sensoris pada tingkat radiks dan foramen intervetebralis dapat 

menyebabkan nyeri radikuler, yaitu nyeri yang berpangkal pada tulang belakang pada 

tingkat tertentu dan menjalar sepanjang kawasan dermatom radiks posterior yang 
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bersangkutan. Pada umumnya sebagai permulaan hanya satu radiks saja yang 

mengalami iritasi berat, kemudian yang kedua lainnya mengalami keadaan yang sama 

karena adanya perbedaan derajat iritasi, selisih waktu dalam penekanan, penjepitan dan 

lain sebagiannya. Maka nyeri radikuler akibat iritasi terhadap radiks posterior ini dapat 

pula dirasakan oleh pasien sebagai nyeri nuorogenik yang terdiri dari nyeri tajam, 

menjemukan dan parastesia. 

Nyeri yang timbul pada vetebra cervicalis dirasakan didaerah leher dan belakang 

kepala sekalipun nyeri ini bisa diproyeksikan ke daerah bahu, lengan atas, lengan bawah 

atau tangan. Mekanisme yang mendasari nyeri radikuler kurang begitu diketahui. 

Penekanan akar saraf itu sendiri tidak selalu menyebabkan nyeri kecuali ganglion juga 

tertekan. Hipoksia dari akar saraf dan ganglion dorsal bisa memperburuk efek dari 

kompresi (Mahadewa, 2013). 

2.3 Etiologi  

Nyeri radikuler serviks ditandai dengan nyeri leher yang menjalar kesisi 

posterior, lengan bawah, bahu dan kadang-kadang sampai ke tangan. Memancarkan 

nyeri mengikuti distribusi dermatom dari saraf yang tertekan, tetapi juga mempengaruhi 

jaringan intervensi oleh saraf ini, seperti otot, sendi, ligamen, kulit. Nyeri berasal dari 

akar cervikal keempat C4 terlokalisir di leher dan daerah supskapular. Nyeri dari akar 

cervikal kelima C5 menjalar ke lengan bawah, sedangkan nyeri dari akar keenam dan ke 

tujuh C6 dan C7meluas keleher, lengan, bahu, dan tangan. 

2.4 Pemeriksaan Fisioterapi 

Neck Disability Index (NDI) adalah sebuah pemeriksaan berbentuk blangko 

pengisian untuk mengetahui keadaan fungsional leher atau neck. Pada pemeriksaan ini 

terdapat 10 item yang di periksa meliputi nyeri, perawatan pribadi, liftting, membaca, 

sakit kepala, konsentrasi pekerjaan, mengemudi, tidur dan rekreasi. Metode penggunaan 

NDI meliputi NDI digunakan sebagi pencetak skor bahu atau dua kali lipat dinyatakan 

sebagai persen. Setiap bagian mencetak pada skala nol sampai dengan lima, diman nol 

berarti tidak ada rasa sakit dan jika lima berarti pasien berada pada posisi buruk. 

Setiap pertanyaan diukur dari nol (tanpa disabiliti) sampai lima. Semakin tinggi 

nilai NDI berarti semakin besar juga pasien mengalami disabiliti dan semakin rendah 

nilainya maka disabiliti seseorang juga semakin rendah (Howell, 2011). 
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2.5 Teknologi Intervensi Fisioterapi 

2.5.1 Trancutaneus Electrical Nerve Stimulation (TENS) 

Trancutaneus Electrical Nerve Stimulation (TENS) adalah modalitas 

fisioterapi yang menghasilkan arus listrik dengan frekuensi rendah yang digunakan 

untuk menghasilkan kontraksi otot atau modifikasi implus nyeri melalui efek-efek 

saraf sensorik. Rangsangan pada serabut saraf sensorik yang bermyelin tebal akan 

menghasilkan efek inhibisi atau blocking terhadap aktivitas serabut saraf bermyelin 

tipis atau tidak bermyelin yang membawa implus nyeri, sehingga informasinya nyeri 

tidak sampai sistem saraf pusat (Pranata, 2013). 

Dalam hubungannya dengan modulasi nyeri mekanisme terdirinya dari 

mekanisme segmental (Parjoto, 2006). Mekanisme Segmental merupakan bagian 

TENS konvesional menghasilkan efek analgesia terutama melalui mekanisme 

segmental yaitu dengan jalan mengaktifkan serabut A beta yang selanjutnya akan 

menginhibisi neuron nosiseptif di kornu dorsalis medulla spinalis, ini mengacu pada 

teori Gerbang kontrol (Gate Control Theory) yang dikemukakan Melzack dan Wall 

yang menyatakan bahwa gerbang terdiri dari sel internunsisal yang bersifat inhibisi 

yang dikenal sebagai substansia gleatinosa dan yang terletak di kornu posterior dan 

sel T melerai informasi dari pusat yang lebih tinggi. Tingkat aktivitas sel T 

ditentukan oleh keseimbangan asupan dari serabut yang berdiameter besar A beta dan 

A alfa serta serabut yang berdiameter kecil A delta dan serabut C. Asupan dari 

serabut saraf berdiameter kecil akan mengaktivasi sel T yang teraktifikasi, kemudian 

dirasakan sebagai keluhan nyeri. Jika serabut berdiameter teraktifasi, hal ini juga 

akan mengaktifasikan sel T namun pada saat bersamaan implus tersebut juga dapat 

memicu substanscia gletinosa yang berdampak pada penurunan asupan terdapat sel T 

baik yang berasal dari serabut besar maupun kecil dengan kata lain asupan implus 

dari serabut berdiameter besar akan menutup gerbang dan akan membloking 

transmisi implus dari serabut aferen nociceptor sehingga nyeri berkurang atau 

menghilang. 

2.5.2 Massage 

Massage adalah sentuhan yang dilakukan dengan sadar. Menurut Fatmawati 

(2010) massage secara umum dibedakan menjadi teknik yaitu : stroking, effleurage, 

friction, dan vibration. Teknik stroking ini merupakan sebuah teknik manipulasi 

gosokan yang ringan dan halus dengan menggunakan seluruh permukaan tangan. 

Sedangkan teknik effleurage adalah suatu pergerakan stroking dalam atau dangkal, 
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effleurage juga digunakan untuk membantu pengembalian kandungan getah bening 

dan pembuluh darah di dalam ekstremitas tersebut. Effleurage juga digunakan untuk 

memeriksa dan mengevaluasi area nyeri dan ketidak teraturan jaringan lunak atau 

peregangan kekompakan otot yang spesisfik. 

Sedangkan yang dimaksud dengan teknik friction adalah sebuah teknik 

pemijatan yang digunakan untuk memenuhi pergerakan ke serabut, seperti ligament 

dengan struktur membujur atau gerak linkar bertujuan untuk melepas kekuatan otot 

dan untuk mengurangi keruakan jaringan lunak. Adapun teknik vibration adalah 

gerakan getaran mengendur jaringan lembut atas dan tingkatan peredaran. Vibration 

dapat menenagkan atau merangsang menurut intensitas dan kecepatan. Vibration 

pada umumnya digunakan pada otot yang sang lemah, gas dalam perut, atau luka 

sambungan spesifik. 

 

 

3. PROSES FISIOTERAPI 

3.1 Identitas Pasien 

Nama : Ny AS, Umur : 46 tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, 

Alamat : Plebur Kidul Prambanan, Yogyakart, Pekerjaan: ibu rumah tangga.  

3.2 Keluhan Utama 

Adanya nyeri dibagian leher belakang yang menjalar sampai lengan kiri dan 

pusing pada bagian tengah-tengah kepala dan gerakan terbatasan gerak leher. 

3.3 Riwayat Penyakit Sekarang 

Pertengahan 2015 pasien mengalami nyeri yang hebat pada bagian leher 

belakang dan menjalar sampai lengan kiri, semula pasien tidak menhiraukan nyeri 

akan tetapi keluhan semakin hari semakin bertambah sakit dan keluhan disertai 

dengan sakit kepala dibagian tengah kepala. Setelah itu pasien memutuskan untuk 

periksa pada dokter saraf di RSUP Dr.Sarjito Yogyakarta dari dokter saraf pasien 

dirujuk ke fisioterapi untukmelakukan beberapa kali terapi. 

3.4 Riwayat Penyakit Terdahulu 

Pasien pernah melakukan post op kista dan gastritris. 

 

4. Pemeriksaan Fisioterapi 

Pemeriksaan fisioterapi meliputi Vital sign, inspeksi, palpasi, perkusi, gerak aktif, 

gerak pasif, kognitif, intra personal dan inter personal, kemampuan fungsional dan 
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lingkungan aktivitas, pengukuran ROM, pengukuran antropometri, pemeriksaan 

sensibilitas, pemeriksaan reflek patologis, tes spesifik, tes NDI. 

 

5. Diagnosa Fisioterapi 

Impairment: Adanya keterbatasan gerak leher seperti extensi, rotasi sinistra, lateral 

flexi dexstra,lateral flexi sinistra, adanya nyeri gerak, tekan, diam pada bagian leher dan 

bahu, adanya penurunan ROM leher dan aktifitas fungsional. Fungtional Limitation: 

Terganggunya aktifitas pasien sehari-hari karena adanya keterbatasan gerak leher. 

Disability: Dengan adanya keluhan aktivitas pasien sebagai ibu rumah tangga dan juga 

sebagai pembuka jasa londry menjadi terganggu, dikarenakan pasien merasa tidak nyaman 

dengan adanya keluhan. 

 

6. PELAKSANAAN FISIOTERAPI 

Pelaksanaan terapi dimulai pada tanggal 05 Januari 2016 sampai tanggal 12 Januari 

2016. Modalitas fisioterapi yang diberikan yaitu Trancutaneus Electrical Nerve Stimulation 

dan Massage.  

 

7. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 7.1 Hasil 

 

Grafik 1 Evaluasi Nyeri 

 

Pada grafik di atas adalah hasil pemeriksaan nyeri, dimana setelah 

dilakukan pemeriksaan sebanyak enam kali. Pada nyeri dari T0-T1 mendapat hasil 

2,5 menurun dari T3-T6. 

Pada nyeri tekan dari T0-T2 mendapatkan hasil 4,2 menurun menjadi 4,0 

dari T3-T6. Kemudian untuk nyeri dari T0-T3 mendapatkan hasil 5,3 menurun di 

T5 dan menurun lagi di T6 menjadi 4,5. 
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7.1.1 Lingkup Gerak Sendi 

 

Grafik 3 Evaluasi ROM 

Pada grafik diatas adalah hasil evaluasi pemeriksaan ROM, setelah 

dilakukan pemeriksaan sebanyak enam kali. Pada gerakan flexi dari T0-T3 

mendapatkan hasil 12 cm,  lalu T3 meningkat menjadi 13 cm dan T4-T6 

meningkat lagi menjadi 14 cm. Pada gerakan Extensi dari T0-T2 mendapatkan 

hasil 11cm, lalu pada T3-T4 meningkat menjadi 13 cm, dan pada T5-T6 

meningkat juga menjadi 14 cm. Pada gerakan rotasi dekstra dari T0-T5 

mendapatkan hasil 16 cm, lalu meningkat lagi pada T6 menjadi 17 cm.  

Pada gerakan rotasi sinistra dari T0-T2 mendapatkan hasil 16 cm 

meningkat dari T3-T6 menjadi 17 cm. Pada gerakan lateral flexi dekstra dari T0-

T3 mendapat hasil 15 cm meningkat pada T4 menjadi 16 cm, dan meningkat lagi 

pada T5-T6 menjadi 17 cm. Pada gerakan lateral flexi sinistra dari T0-T4 

mendapatkan hasil 16, meningkat pada T5-T6 dengan hasil 17 cm. 

7.1.2 Neck Disability Indeks (NDI) 

 

 

Grafik 3 Evaluasi Pemeriksaan Fungsional dengan NDI 

Hasil pemeriksaan aktifitas fusgsional dengan menggunakan Neck 

Disability Indeks didapatkan hasil T0-T3 adalah 46% dan menurun pada T4 

menjadi 38% , T5 menjadi 36% dan pada T6 mendapatkan hasil 28%. 
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7.2 Pembahasan 

7.2.1 Trancutaneus Electrical Nerve Stimulation (TENS) terhadap penurunan 

nyeri dengan metode segmental 

Setelah dilaksanakan pemeriksaan sebanyak enam kali terapi, terdapat 

hasil berupa adanya penurunan nyeri setelah digunakan intervensi fisioterapi 

TENS. Hasil penurunan nyeri sesuai dengan manfaat TENS menurut Parjoto 

(2008), yang memberikan rangsangan secara langsung ke serabut nosiseptor 

dengan diameter besar untuk mengelola nyeri secara konservatif. TENS yang 

digunakan adalah 70Hz-150Hz. Hal ini dikarenakan dengan frekuensi 70Hz-

150Hz memiliki hubungan antara tanggap rangsangan jaringan dengan serabut 

sensorik (frekuensi 50Hz-100Hz) dan saraf nosisetor (frekuensi 100Hz-200Hz), 

dengan hal itu adanya akan adanya pemberhentian sel substansia geltinosa yang 

akan menghantarkan nyeri ke sistem saraf perifer dengan hal itu nyeri akan 

berkurang, dengan berkurangnya nyeri lingkup gerak sendi. 

7.2.1 Massage 

Hasil peningkatan ROM menunjukan bahwa massage dapat meningkatkan 

ROM, seperti yang dipaparkan menurut (Kusdir, 2011) mengatakan bahwa efek 

massage terhadap jaringan dapat bersifat mekanis, reflektoris, dan khemis. Efek 

mekanis yaitu teknik menekan dan mendorong secara bergantian menyebabkan 

terjadinya pengosongan dan pengisian pembuluh vena dan lymph, sehingga 

membantu memperlancar sirkulasi darah, membantu sekresi, dan pemberian 

nutrisi kedalam jaringan. Sedangkan efek reflektoris yaitu massage menimbulkan 

pacuan terhadap syaraf, peredaran darah yang menimbulkan proses vasso 

kontriksi yang diikuti vasso dilatasi sehingga memperlancar peredaran darah. 

Selain itu syaraf motorik yang terangsang meningkatkan tonus otot. Efek khemis 

yaitu massage menyebab terbebanya suatu zat sejenis histamin yang memberika 

efek dilatasi pembuluh darah, dengan adanya efek tersebut nyeri yang berada di 

otot menjadi berkurang dan kekuatan otot dan lingkup gerak sendipun meningkat. 

 

8. SIMPULAN DAN SARAN 

Setelah dilakukan terapi sebanyak enam kali diperoleh hasil yang baik hal ini 

dapat dilihat dari adanya penurunan nyeri dari hasil evaluasi menggunakan VAS, 

meningkatnya lingkum gerak sendi dan adanya peningkata aktifitas fungsional. 
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Setelah melakukan penelitian, penulis menyarankan bagi pasien agar selalu 

menghindari pantangan-pantangan yang sudah dihimbau oleh terapis terhadap 

peningkatan keluhan. Bagi keluarga agar selalu memberikan motivasi kepada pasien agar 

pasien dalam melewati keluhanya dengan tenang dan selalu mengingatkan pasien untuk 

tidak melangar pantangan dari terapis. Bagi masyarakat apabila mengeluhkan keluhan 

yang dirasakan seperti pasien agar segera memeriksakan ke dokter yang terdekat. 
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