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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Cervical Root Syndrome adalah suatu kondisi yang tidak normal 

yang diakibatkan iritasi atau penekanan akar saraf cervical oleh karena 

trauma, athritis atau penonjolan diskus invertebralis di daerah leher. 

Gejalanya yang ditimbulkan berupa nyeri leher yang menyebar ke bahu, 

lengan atas dan bawah, parasthesia, spasme otot atau kelemahan otot-otot 

yang diinervasi (Mahadewa, 2013). 

Dalam hadist HR. Bukhari dan Muslim yaitu “berobatlah 

sesungguhnya Allah SWT tidak menurunkan penyakit kecuali menurunkan 

pula obatnya.” Dari hadist tersebut dapat disimpulkan bahwa manusia harus 

melakukan pengobatan ketika ia sakit, dan pengobatan yang dapat dilakukan 

pada kasus tersebut adalah datang ke pelayanan kesehatan salah satunnya 

fisioterapi.  

Fisioterapi berperan aktif dalam mengurangi nyeri leher pada kasus 

Cervical Root Syndrome. Short Wave Diathermy (SWD) adalah modalitas 

dengan metode pemanasan namun tidak ada konsensus pada perubahan 

aliran darah, dengan efek untuk meningkatkan kolagen, menghambat 

aktifitas simpatik, dan menyebabkan peningkatan viskoelastis sifat jaringan 

(Draper & Veazy, 2015). Sedangkan traksi cervical adalah tarikan untuk 



2 

 

 

 

meregangkan jarak antar vertebra dan mengurangi tekanan pembuluh darah 

radiks foramen intervertebral. 

Modalitas tersebut harapannya dapat mengurangi keluhan pada 

pasien Cervical Root Syndrome. Apabila tidak dilakukan tindakan 

fisioterapi, kemungkinan dapat menimbulkan masalah baru seperti: (1) 

Terdapat spasme pada otot leher (2) Kontraktur pada otot-otot leher (3) 

Gangguan postural. 

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan 

penelitan dengan judul penatalaksanaan pada kasus Cervical Root Syndrome 

dengan modalitas Short Wave Diathermy (SWD) dan traksi cervical. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan keluhan pada kasus Cervical Root Syndrome, jadi 

masalah yang dirumuskan penulis adalah : 

1. Bagaimana penatalaksanaan Short Wave Diathermy (SWD) dan traksi 

cervical bisa mengurangi nyeri pada leher, menambah lingkup gerak 

sendi dan meningkatkan aktivitas fungsional pada Cervical Root 

Syndrome? 

2. Bagaimana penatalaksanaan traksi cervical dalam mengurangi nyeri 

pada leher, menambah lingkup gerak sendi dan meningkatkan aktivitas 

fungsional pada keluhan Cervical Root Syndrome? 
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C. Tujuan  

Tujuan penulis dalam menyusun karya tulis ilmiah ini adalah : 

1. Tujuan Umum 

Meningkatkan pengetahuan, sehingga meningkatkan 

kemampuan dalam mengidentifikasi masalah dan dapat mengambil 

suatu kesimpulan pada kondisi Cervical Root Syndrome. 

2. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dalam penulisan karya tulis ini adalah: 

a. Mengetahui cara penatalaksanaan modalitas Short Wave Diathermy 

(SWD) dan traksi cervical dapat mengurangi nyeri pada leher, 

meningkatkan lingkup gerak sendi dan meningkatkan aktivitas 

fungsional pada kasus Cervical Root Syndrome. 

b. Mengetahui cara penatalaksanaan modalitas traksi cervical dapat 

mengurangi nyeri pada leher, meningkatkan lingkup gerak sendi 

dan meningkatkan aktivitas fungsional pada kasus Cervical Root 

Syndrome. 

 

D. Manfaat 

Dalam penulisan karya tulis ilmiah pada kondisi Cervical Root 

Syndrome diharapkan bermanfaat bagi: 

1. Bagi Penulis 

Manfaat bagi penulis Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang berjudul 

penatalaksanaan Short Wave Diathermy (SWD) dan traksi cervical pada 
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kondisi Cervical Root Syndrome adalah: a) Menambah pengetahuan 

yang dapat diimplementasikan pada pelayanan. b) Menambah 

pemahaman penulis tentang penatalaksanaan Short Wave Diathermy 

(SWD), traksi cervical pada Cervical Root Syndrome. 

2. Bagi Institusi 

Dapat menambah wawasan dalam pemberian Short Wave 

Diathermy (SWD) dan traksi cervical untuk mengurangi nyeri pada 

leher, mengingkatkan lingkup gerak sendi dan meningkatkan aktivitas 

fungsional akibat Cervical Root Syndrome. 

3. Bagi Masyarakat 

Hasil dari karya tulis ini diharapkan dapat memberikan 

pengetahuan kepada masyarakat tentang Cervical Root Syndrome. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


