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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kualitas kesehatan masyarakat sangat dipengaruhi oleh gaya hidup 

yang telah menjadi kebiasaan setiap harinya, beberapa kebiasaan buruk  

seperti duduk lama dengan posisi yang sama ataupun bekerja dengan posisi 

yang salah, dapat memberikan dampak negatif bagi kesehatan seperti halnya 

rasa nyeri pada leher. Salah satu kasus nyeri pada leher yang sering dijumpai 

yaitu Cervical Root Syndrome (Kasumovic, 2013). Sebuah studi terbaru dari 

militer AS menunjukkan insidensi nyeri leher dengan angka kejadian 1,79 per 

1000 orang setiap tahunnya. Sedangkan untuk kasus Cervical Root Syndrome 

pertahunnya yaitu 107,3 per 100.000 untuk pria dan 63,5 per 100.000 untuk 

wanita (Iyer & Kim, 2016). 

Cervical Root Syndrome atau sindrom akar saraf leher ialah suatu 

keadaan yang disebabkan oleh iritasi atau penekanan pada akar saraf cervical 

oleh penonjolan discus invertebralis, gejalanya berupa nyeri leher yang 

menjalar sampai ke bahu, lengan atas atau lengan bawah, parastesia, 

kelemahan, dan juga spasme otot (Ariotejo, 2009). 

Beberapa masalah yang sering dialami oleh pasien Cervical Root 

Syndrome yaitu adanya spasme pada otot-otot area leher, nyeri gerak dan 

nyeri tekan, penurunan kekuatan otot, sampai dengan keterbatasan lingkup 

gerak sendi. Sehingga dapat menghambat atau mengganggu aktivitas sehari-
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hari dan juga menurunkan tingkat sosialisasi di lingkungannya. Apabila 

keluhan ini tidak ditangani secara serius dapat menyebabkan efek samping 

yang lebih serius bagi kesehatan. 

Sebagai salah satu komponen penyelenggara kesehatan, fisioterapi 

dapat berperan aktif pada kasus Cervical Root Syndrome yaitu dalam 

mengurangi nyeri, mengurangi spasme, meningkatkan kekuatan otot, dan 

meningkatkan lingkup gerak sendi (LGS) pada pasien dan mengembalikan 

kemampuan aktivitas fungsional guna meningkatkan kualitas hidup. 

Pada kondisi tersebut, penulis memilih Transcutaneus Electrical 

Nerve Stimulation (TENS) dan mobilisasi tulang cervical (Cervical Spine 

Mobilization) sebagai modalitas untuk penanganannya. Kedua modalitas ini 

ditujukan untuk mengatasi keluhan-keluhan pasien, di mana modalitas TENS 

digunakan untuk mengurangi nyeri dengan prinsip penggunaan energi listrik, 

yang berfungsi merangsang sistem saraf melalui permukaan kulit yang dapat 

memelihara fisiologis otot serta mencegah atrofi otot (Johnson, 2002). 

TENS juga berperan sebagai modulasi tingkat sensorik, yang dapat 

memperlancar peredaran darah dan menambah LGS.  Kemudian Cervical 

Spine Mobilization  berfungsi sebagai mobilisasi sendi yang bertujuan untuk 

meningkatkan mobilitas sendi yang terbatas dan dapat mengurangi efek 

berbahaya yang terkait dengan immobilisasi sendi dan kontraktur kapsul 

sendi. Efek jaringan lokal yang dihasilkan oleh teknik mobilisasi sendi 

berhubungan dengan stimulasi mekanik langsung pada kulit, facia, otot, 

tendon, ligamen, dan kapsul sendi (Haussler, 2017). 
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Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik melakukan 

penatalaksanaan fisioterapi dengan modalitas Transcutaneus Electrical Nerve 

Stimulation (TENS) dan Cervical Spine Mobilization pada kasus Cervical 

Root Syndrome di RSJ. Prof. Dr. Soerojo Magelang. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah penatalaksanaan fisioterapi dengan modalitas Transcutaneus 

Electrical Nerve Stimulation (TENS) dan Cervical Spine Mobilization 

dapat menurunkan nyeri pada kasus Cervical Root Syndrome? 

2. Apakah penatalaksanaan fisioterapi dengan modalitas Transcutaneus 

Electrical Nerve Stimulation (TENS) dan Cervical Spine Mobilization 

dapat meningkatkan Lingkup Gerak Sendi (LGS) pada kasus Cervical 

Root Syndrome? 

3. Apakah penatalaksanaan fisioterapi dengan modalitas Transcutaneus 

Electrical Nerve Stimulation (TENS) dan Cervical Spine Mobilization 

dapat meningkatkan aktivitas fungsional pada cervical? 

 

C. Tujuan Penulisan 

1. Tujuan Umum 

Guna meningkatkan pengetahuan dalam mempelajari dan menganalisa 

masalah-masalah pada kasus Cervical Root Syndrom. 
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2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui penatalaksanaan Transcutaneus Electrical 

Nerve Stimulation (TENS) dan Cervical Spine Mobilization dalam 

menurunkan nyeri pada kasus Cervical Root Syndrome. 

b. Untuk mengetahui penatalaksanaan Transcutaneus Electrical 

Nerve Stimulation (TENS) dan Cervical Spine Mobilization dalam 

meningkatkan Lingkup Gerak Sendi (LGS) Cervical Root 

Syndrome. 

c. Untuk Mengetahui penatalaksanaan Transcutaneus Electrical 

Nerve Stimulation (TENS) dan Cervical Spine Mobilization dalam 

meningkatkan aktivitas fungsional cervical. 

 

D. Manfaat Penulisan 

1. Bagi Penulis 

Dapat menambah wawasan keilmuan penulis secara mendalam mengenai 

Cervical Root Syndrome yang selanjutnya dapat diimplementasikan 

dalam pelayanan fisioterapi. 

2. Bagi Pembaca 

Dapat memberikan informasi kepada pasien, keluarga pasien, ataupun 

masyarakat sehingga dapat mengenal dan mengetahui gambaran Cervical 

Root Syndrome dalam ruang lingkup kesehatan.  


