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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kesehatan merupakan hal yang penting dalam hidup manusia, untuk 

dapat melakukan kegiatan sehari-hari manusia membutuhkan tubuh yang 

sehat dan tidak terdapat suatu masalah yang dapat mengganggu aktivitas 

kesehariannya. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan 

hidup manusia semakin tinggi yang berakibat tingginya aktivitas manusia 

untuk memenuhi kehidupannya. Aktivitas manusia yang  berlebihan dapat 

menimbulkan berbagai masalah, terutama jika didukung oleh postur tubuh 

yang tidak tepat. Hal ini akan menimbulkan berbagai macam gangguan pada 

neuromuskuloskeletal berupa nyeri, spasme otot dan menyebabkan 

keterbatasan gerak pada leher. 

Untuk melaksanakan pembangunan serta mencapai derajat kesehatan 

masyarakat yang setinggi-tingginya, upaya kesehatan harus dilakukan oleh 

tenaga kesehatan yang bertanggung jawab, yang memiliki etika dan moral 

yang tinggi, keahlian dan kewenangan yang secara terus menerus harus 

ditingkatkan mutunya (UU RI No.36, 2014). Salah satu tenaga kesehatan 

tersebut adalah Fisioterapi. Untuk mencapai hasil yang lebih optimal 

Fisioterapi harus bekerjasama dengan tim medis yang lain dalam 

mewujudkan derajat kesehatan optimal. 

Fisioterapi adalah bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada 

individu dan/atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara dan 
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memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan dengan 

menggunakan penanganan seara manual, peningkatan gerak, peralatan (fisik, 

elektroterapeutis, dan mekanis) pelatihan fungsi, dan komunikasi (PMK 

No.65, 2015).  

Intervensi fisioterapi meliputi: pengurangan rasa nyeri, pengurangan 

spasme otot, serta pemulihan lingkup gerak sendi menggunakan Ultrasound 

Diathermy(US) dan Upper Limb Tension Test(ULTT). Seperti diketahui 

bahwa tujuan utama dari program fisioterapiadalah menolong penderita 

mendapatkan kembali kemampuan fungsional semaksimal mungkin.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan pada kondisi Cervical Roots Syndrome (CRS) 

maka penulis dapat merumuskan masalah antara lain :  

1. Bagaimana pengaruh US dalam mengurangi nyeri pada Cervical Root 

Syndrome,  

2. Bagaimana pengaruh ULTT terhadap penambahan lingkup gerak 

sendi(LGS) pada Cervical Root Syndrome. 

C. Tujuan Penulisan 

Penulis mempunyai tujuan yag hendak dicapai dalam penyusunan karya tulis 

ilmiah ini antara lain : 

1. Untuk mengetahui pengaruh US dalam mengurangi nyeri pada Cervical 

Root Syndrome,  

2. Untuk mengetahui ULTT terhadap penambahan lingkup gerak sendi(LGS) 

pada Cervical Root Syndrome. 
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1. Manfaat Penulisan  

1. Bagi penulis 

Manfaat yang diharapkan bagi penulis dari penyusunan Karya Tulis 

Ilmiah ini antara lain : 

a. Untuk menambah khazanahilmiah  tentang pelayanan fisioterapi, 

b. Untuk menambah pemahaman penulis tentang penatalaksanaan US 

dan ULTT pada CRS, 

c. Untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam 

mempelajari, mengidentifikasi masalah, dan mengambil suatu 

kesimpulan. 

2. Bagi Institusi 

Dapat menambah kajian dalam bidang fisioterapi dan akan  

bermanfaat bagi perkembangan layanan praktek fisioterapi terutama 

intervensi fisioterapi pada Cervical Root Syndrome. 

3. Bagi pasien 

Untuk memberikan infomasi tentang peran fisioterapi pada kasus Cervical 

Root Syndrome. 


