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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Cervical Root Syndrome (CRS) merupakan salah satu keluhan 

yang sering terjadi pada leher seperti rasa kaku pada leher serta otot-otot 

disekitar leher terasa tegang sehingga menimbulkan rasa nyeri pada daerah 

leher atau tengkuk hingga dapat menyebabkan nyeri menjalar sampai ke 

tangan. Penanganan yang diberikan apabila keluhan masih ringan hanya 

dilakukan nonoperatif tetapi jika keluhan sudah berat dilakukan 

pembedahan (Eubanks, 2010). 

Padasebuah studi menunjukkan prevalensi CRSdilaporkan sekitar 

83,2 per 100.000 dan terdapat peningkatan prevalensi pada dekade kelima 

diantara kehidupan umum (Boyles et al., 2011). Prevalensi nyeri leher 

semakin meningkat karena bertambahnya usia serta umumnya terjadi pada 

wanita yang berusia 50 tahun, dapat diperkirakan 20% sampai 70% 

individu pernah mengalami nyeri bagian leher, serta 10% sampai 20% 

individu mengalami nyeri pada lengan dan 54% individu mengalami nyeri 

leher dalam waktu 6 bulan terakhir (Haryatno, 2016). 

CRS dapat disebabkan beberapa faktor yaitu trauma,proses 

inflamasi dan gangguan proses degenerasi.Masalah dari CRSantara lain 

adanya nyeri menjalar pada bahu yang disebabkan karena iritasi atau 

penekanan akar syaraf cervical oleh penenjolan discus intervetebralis
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(Yang et al., 2018), adanya keterbatasan lingkup gerak sendi dan 

keterbatasan aktivitas fungsional yang disebabkan karena adanya nyeri 

gerak pada leher. 

Akibat yang ditimbulkan dari masalah yang terjadi pada kasus CRS 

yaitu keterbatasan lingkup gerak sendi dan mengalami gangguan dalam 

melakukan aktivitas fisik terlalu lama, seperti: mengajar murid dan 

menulis pada buku atau pada papan tulis sehingga dapat menghambat 

aktivitas sosial di lingkungannya. Pada penelitian terdahulu menggunakan 

modalitas TENS dan terapi latihan isometric contraction, hasil yang 

diperoleh lebih efektif dapat menurunkan nyeri leher,nyeri lengan dan 

dapat meningkatkan kemampuan fungsional dalam kehidupan sehari-hari 

(Sharma & Patel, 2014). 

Melihat dari permasalahan diatas, maka banyak modalitas yang 

dapat digunakan oleh fisioterapi yaitu Infrared (IR), Transcutaneus 

Electrical Nerve Stimulation (TENS), dan terapi latihan.Tujuannya untuk 

mengurangi nyeri menjalar yang timbul di area leher. Pemberian terapi 

latihan ditujukan untuk meningkatkan lingkup gerak sendi leher sehingga 

pada akhirnya pasien dapat melakukan aktivitas sehari-hari tanpa adanya 

hambatan maupun kesulitan. 

Sehubungan dengan adanya keinginan penulis untuk memahami 

peranan fisioterapi pada kasus Cervical Root Syndrome dalam 

meningkatkan lingkup gerak sendi leher, maka penulis memilih judul 

karya tulis ilmiah “Penatalaksanaan Fisioterapi Pada Kasus Cervical Root 
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Syndrome Di Rumah Sakit Pusat Kesehatan Umum Muhammadiyah 

Surakarta”. 

Dengan pemberian modalitas, penulis mengharapkan Infrared, 

Transcutaneus Electrical Nerve Stimulation, dan terapi latihan pada kasus 

Cervical Root Syndrome adanya dampak pada kesembuhan pasien. 

Sebagaimana disebutkan melalui Al-Quran surahAl Israa/17 : 82 yang 

berbunyi:  

ُل ِمَه اْلقُْرآِن َما هَُو ِشفَاٌء َوَرْحَمةٌ لِْلُمْؤِمىِيهَ   َووُىَزِّ

Artinya: “Dan Kami turunkandari Al-Qur’an sesuatu yang menjadi 

penawar dan rahmat bagi orang-orang yangberiman” [Al Israa/17 : 82] 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah intervensi Infrared, Transcutaneus Electrical Nerve 

Stimulation, dan terapi latihan dapat menurunkan nyeri ? 

2. Apakah intervensi Infrared, Trancutaneus Electrical Nerve 

Stimulation, dan terapi latihan dapat meningkatkan lingkup gerak sendi 

(LGS) leher? 

3. Apakah intervensi Infrared, Trancutaneus Electrical Nerve 

Stimulation, dan terapi latihan dapat meningkatkan kemampuan 

fungsional ? 
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C. Tujuan Penelitian 

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 adanya manfaat dari Infrared, Transcutaneus 

Electrical Nerve Stimulation, dan terapi latihan dalam mengurangi 

nyeri akibat Cervical Root Syndrome. 

b. Untuk mengetahui adanya manfaat Infrared, Transcutaneus 

Electrical Nerve Stimulation, dan terapi latihan dalam 

meningkatkan lingkup gerak sendi (LGS) leher akibat Cervical 

Root Syndrome. 

c. Untuk mengetahui adanya manfaat dari Infrared, Transcutaneus 

Electrical Nerve Stimulation, dan terapi latihan untuk 

meningkatkan kemampuan fungsional akibat Cervical Root 

Syndrome. 

 

D. Manfaat 

Manfaat dari penulisan karya tulis ilmiah adalah: 

1. Bagi Penulis: 
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a. Menambah pengalaman dan pengetahuan dalam pengimplementasian 

pelayanan fisioterapi pada kasus Cervical Root Syndrome. 

b. Menambah pemahaman tentang penatalaksanaan modalitas 

fisioterapi pada kasus Cervical Root Syndrome. 

2. Bagi Institusi: 

Penulisan karya tulis ilmiah ini diharapkan dapat memberikan 

informasi objektif berdasarkan pengalaman empiris dan referensi 

tentang pengaruh  Infrared, Transcutaneus Electrical Nerve 

Stimulation, dan terapi latihan terhadap problematika yang timbul pada 

kasus Cervical Root Syndrome. 

3. Bagi Masyarakat: 

Penulisan karya tulis ilmiah ini diharapkan dapat memberikan 

informasi dan pengetahuan tentang bagaimana penanganan fisioterapi 

pada kasus Cervical Root Syndrome kepada masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


