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PENGARUH TRAKSI CERVICAL TERHADAP PENURUNAN NYERI 

PADA CERVICAL ROOT SYNDROME: A LITERATURE REVIEW 

 

Abstrak 

Latar Belakang: Nyeri musculoskeletal di leher merupakan masalah kesehatan 

pada masyarakat modern. Nyeri musculoskeletal di leher adalah rasa nyeri yang 

meliputi kelainan syaraf, tendon, otot, dan ligament di sekitar leher. Gejala 

tersebut dapat berupa nyeri, spasme otot dan mengakibatkan keterbatasan gerak 

pada leher. Fisioterapi sebagai salah satu komponen penyelenggaraan kesehatan 

dapat berperan aktif dalam usaha mengurangi rasa nyeri, spasme, meninggkatkan 

lingkup gerak sendi (LGS) dan mengembalikan kemammpuan fungsional aktivitas 

pasien guna meningkatkan kualitas hidup. Fisioterapi dapat menggunakan 

modalitas Traksi Cervical. Tujuan: Mengetahui cara penatalaksanaan modalitas 

dapat mengurangi nyeri dan meningkatkan aktifitas fungsional pada kasus 

Cervical Root Syndrome dan mengetahui cara penatalaksanaan modalitas Traksi 

Cervical dapat mengurangi nyeri dan meningkatkan aktifitas fungsional pada 

kasus Cervical Root Syndrome. Metode: Jenis penelitian menggunakan metode 

study literature. Data yang digunakan adalah data sekunder, data yang diperoleh 

dari Pubmed, Google Scholar, Cochrane Library, ScienceDirect & PEDro 

dengan menginput kata kunci “Neck”, “Traction” atau “Neck Pain”. Jurnal yang 

digunakan harus sesuai dengan star PICO dan diperoleh 6 artikel yang memenuhi 

syatat. Artikel yang memenuhi kriteria dilakukan ekstraksi data, review data, 

tahap appraisal menggunakan skala PEDro dan kemudilan penyusunan 

kesimpulan. Hasil: Hasil 6 Jurnal yang telah direview ditemukan beberapa model 

traksi cervical yang dapat menurunkan nyeri leher. Manual traksi cervical teknik 

dimana terapis menggenggam segmen cervical untuk diobati dengan cara manual 

dan dengan menarik tahanan tubuh. Traksi mekanis dalam pengaplikasiannya 

menggunakan dosis pembebanan yang berdasarkan berat badan, formula dosis 

pembebanan ini biasanya berawal dari 10% berat badan sampai 15% berat badan. 

Efek fisiologis dari penggunaan modalitas traksi manual cervical ataupun 

menggunakan traksi mekanis adalah dengan membebaskan secara langsung 

penyebab rasa nyeri yakni mereposisi discus yang mengalami penonjolan 

sehingga iritasi ligamentum longitudinal posterior akibat penekanan oleh discus 

dapat dibebaskan. Kesimpulan: Berdasarkan dari hasil studi yang telah dilakukan 

pada pengaruh konsep Traksi Cervical dalam mempengaruhi penurunan nyeri 

dapat diambil kesimpulan bahwa traksi cervical memiliki berbagai metode, bisa 

dikombinasikan dengan berbagai instrument latihan mampu memberikan hasil 

yang signifikan pada peningkatan. Faktor penyebab terjadinya nyeri leher 

(Cervical Root Syndrome). 

 

Kata Kunci: traksi cervical, penurunan nyeri, cervical root syndrome 

 

Abstract 

Background: Musculoskeletal pain in the neck is a health problem in modern 

society. Musculoskeletal pain in the neck is pain that includes abnormalities of the 

nerves, tendons, muscles, and ligaments around the neck. These symptoms can 
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include pain, muscle spasms and result in limitation of motion in the neck. 

Physiotherapy as a component of health care can play an active role in efforts to 

reduce pain, spasm, increase the range of motion of the joints (LGS) and restore 

the patient's functional ability to improve the quality of life. Physiotherapy can 

use the Cervical Traction modality. Objectives: To find out how the modality of 

treatment can reduce pain and increase functional activity in cases of Cervical 

Root Syndrome and find out how the management of Cervical Traction modalities 

can reduce pain and increase functional activity in cases of Cervical Root 

Syndrome. Methods: This type of research uses a literature study method. The 

data used is secondary data, data obtained from Pubmed, Google Scholar, 

Cochrane Library, ScienceDirect & PEDro by inputting the keywords "Neck", 

"Traction" or "Neck Pain". The journals used must be in accordance with the 

PICO star and 6 articles that meet the requirements are obtained. Articles that 

meet the criteria are carried out data extraction, data review, appraisal stage using 

the PEDro scale and then drawing conclusions. Results: Results of 6 reviewed 

journals found several models of cervical traction that can reduce neck pain. 

Manual cervical traction is a technique in which the therapist grasps the cervical 

segments to be treated manually and by pulling body resistance. Mechanical 

traction in its application uses a loading dose based on body weight, this loading 

dose formula usually starts from 10% body weight to 15% body weight. The 

physiological effect of using manual cervical traction modality or using 

mechanical traction is to directly relieve the cause of pain, namely repositioning 

the protruding disc so that irritation of the posterior longitudinal ligament due to 

disc pressure can be released. Conclusion: Based on the results of studies that 

have been carried out on the influence of the concept of cervical traction in 

influencing pain reduction, it can be concluded that cervical traction has various 

methods, which can be combined with various exercise instruments to provide 

significant results in improvement. Factors causing neck pain (Cervical Root 

Syndrome). 

 

Keywords: cervical traction, pain reduction, cervical root syndrome 

 

1. PENDAHULUAN 

Dalam kehidupannya, manusia melakukan berbagai aktivitas untuk memenuhi 

kebutuhannya, baik itu kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial misalnya 

bekerja, olahraga, beraktivitas sosial, beribadah, dan lain lain. Aktivitas yang 

berlebihan akan menimbulkan efek pada seseorang, seperti keluhan pada sistem 

otot (musculoskeletal) berupa keluhan rasa sakit, nyeri, pegal-pegal dan lain lain 

(Haryatno dan Kuntono, 2016). 

Nyeri musculoskeletal di leher merupakan masalah kesehatan pada 

masyarakat modern. Sebuah studi menunjukkan prevalensi nyeri musculoskeletal 

pada leher di masyarakat selama 1 tahun besarnya 40% dan prevalensi ini lebih 
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tinggi daripada wanita. Yang dimaksud dengan nyeri musculoskeletal di leher 

adalah rasa nyeri yang meliputi kelainan syaraf, tendon, otot, dan ligament di 

sekitar leher (Samara, 2017). 

Gejala tersebut dapat berupa nyeri, spasme otot dan mengakibatkan 

keterbatasan gerak pada leher. Fisioterapi sebagai salah satu komponen 

penyelenggaraan kesehatan dapat berperan aktif dalam usaha mengurangi rasa 

nyeri, spasme, meninggkatkan lingkup gerak sendi (LGS) dan mengembalikan 

kemammpuan fungsional aktivitas pasien guna meningkatkan kualitas hidup. 

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 satuya fisioterapi.  

Fisioterapi berperan aktif dalam mengurangi nyeri leher pada kasus ini. 

Fisioterapi dapat menggunakan modalitas Traksi Cervical. Menurut Rasyid 

(2015), Traksi adalah proses menarik untuk meregangkan jarak antar suatu 

bagian. sedangkan Traksi cervical adalah tarikan untuk meregangkan jarak antar 

vertebra. Untuk mengurangi tekanan pembuluh darah dan 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 Traksi Cervical. 

 

2. METODE 

Jenis penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan metode study 

literature. Desain penelitian adalah sebuah rencana mengenai cara 

mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis sebuah data secara terperinci dan 
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terarah supaya penelitian dapat terlaksana secara efisien dan efektif sesuai 

dengan tujuannya.  Pada intinya tinjauan sistematis adalah metode meringkas, 

mencoba untuk membuktikan dan menilai secara kritis. Data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari Pubmed, 

Google Scholar, Cochrane Library, ScienceDirect & PEDro dengan 

menginput kata kunci “Neck”, “Traction” atau “Neck Pain”. Jurnal yang 

digunakan harus sesuai dengan star PICO, P : Cervical Root Syndrome, I : 

Cervical Traction, C : kelompok latihan dan control,  O : mengurangi nyeri pada 

fungsional leher menggunakan alat ukur Numeric Rate Scale (NRS). Selanjutnya 

artikel yang memenuhi kriteria dilakukan ekstraksi data, review data, tahap 

appraisal menggunakan skala PEDro dan kemudilan penyusunan kesimpulan. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil  

Dari 2025 artikel tersebut, disesuaikan kembali dengan kriteria studi yang 

digunakan dan didapatkan 82 artikel. Kemudian dari 82 artikel ini dipilih kembali 

dengan artikel yang masuk dalam kriteria inklusi yang ditentukan dan didapatkan 

6 artikel. 
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Gambar 1. Pencarian Artikel 

 

Dalam memilih aritikel atau karya ilmiah yang berstandar harus 

diperhatikan sumbernya sebagai landasan studi. Untuk mereview sebuah artikel 

terlebih dahulu kita membaca isi keseluruhan dari arikel tersebut dan tahapan 

selanjutnya menuliskan kembali dengan bahasa sendiri pengertian dari arikel 

tersebut. Dari 6 artikel yang sudah direview ini sebagai variabel latihan yang 

digunakan adalah Model traksi yang pertama adalah manual traksi cervical.  
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Tabel 1. PICO 

No Penulis Population Intervetion Comparison Outcame 

1. Angela Tao 

NG, Reena 

Arora 

andLalit 

Arora 

30 

Responden, 

rentan usia 

45-55 

tahun(Tao 

& Arora, 

2015). 

Group A (n=15): 

diberikan TENS dan 

terapi latihan 

Group B (n=15): 

diberikan TENS, Terapi 

latihan dan Intermittent 

Cervical Traction 

5 kali per 

minggu 

selama 4 

minggu 

skor menunjukkan rata 

selisih 3,267 (t=10,347, 

p= 0,00), yang sangat 

signifikan secara 

statistik (p < 0,05).Rata-

rata dan Hari ke0, 

minggu ke-2 skor NPRS 

minggu ke-4 untuk 

keduanya, Grup A dan 

Grup B adalah disajikan 

pada skor adalah 5.200 

(p=.001),menunjukkan 

statistik yang sangat 

tinggi pengurangan 

yang signifikan 

(P<0,05) dalam tingkat 

nyeri yang dilaporkan 

setelah 4 minggu 

intervensi. 

 

2. Eric M 

Chumbley, 

Nicole 

O’Hair, 

Adrienne 

Stolfi, 

Christopher 

Lienesch, 

James C 

McEachen, 

Bruce A 

Wright 

12 

Responden 

rentan usia 

35-49 tahun 

Group A (n=6); 

diberikan traksi cervical 

mekanik 

Group B (n=6): tidak 

diberikan apa-apa 

12 kali 

treatment 

dalam 4 

minggu atau 

3 kali dalam 

satu minggu 

Tidak ada peningkatan 

secara signifikan antara 

responden A dan B. 

3. Mahendra 

Wahyu 

Dewangga 

10 

Responden, 

rentan usia 

40-50 tahun 

Group A(n=10): 

diberikan traksi cervical 

mekanik  

4 kali 

treatment 

selama 4 

minggu, 1 

kali dalam 

satu minggu 

Didapatkan hasil yang 

signifikan terhadap 

terapi cervikal pada 

penurunan nyeri. 

4. Syed Rehan 

Iftikhar 

Bukhari, 

Syed Shakil-

Ur-Rehamn, 

Shakeel 

36 

Responden, 

rentan usia 

20-70 tahun 

Group A (n=18): 

diberikan traksi cervical 

mekanis, segmental 

mobilisasi dan terapi 

latihan 

Group B (n=18): 

Treatment 

selama 6 

minggu 

Adanya peningkatan 

perubahan selama lebih 

dari 6 minggu dengan 

sesi tindak lanjut 

dengan peningkatan 

skor 91% dengan 
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Ahmad, 

Aamer 

Naeem 

diberikan traksi cervical 

manual, segmental 

mobilisasi dan terapi 

latihan 

berkurangnya rasa nyeri 

dan gerak. 

5. Md Sarfaraj 60 

Responden,  

rentan usia 

45-55 tahun 

Group A (n=20): 

diberikan traksi cervical 

mekanis dan neural 

mobilisasi. 

Group B (n=20): hanya 

diberikan traksi mekanis. 

Group C (n=20): hanya 

diberikan Neural 

mobilisasi  

12 kali 

treantment 

selama 4 

minggu, 3 

kali dalam 

satu minggu 

Numeric Rate Scale 

(NRS)  dan Neck 

Disability Index (NDI) 

6. Christos 

Savva, 

Vasileios 

Korakakis, 

Michalis 

Efstathiu, 

Christos 

Karagiannis 

66 

Responden 

rentan usia 

rata-rata 

usia 48 

tahun 

Group A (n=22): 

Cervical Traction + 

Neural Mobilization 

Group B (n=22): 

Cervical Traction + 

Neural Mobilization 

palsu (placebo) 

Group C (n=22): Waiting 

list (control) 

Diberikan 

selama 4 

minggu 

Cervical traction yang 

dikombinasikan dengan 

neural mobilisasi 

menghasilkan hasil yang 

lebih baik pada nyeri, 

fungsi dan kecacatan 

pada pasien dengan 

cervical radiculopathy. 

 

Tabel 2. Skala PEDro 

No 

Jurnal 

E
lig

ib
ility

 

R
an

d
o
m

ly
 

allo
catio

n
 

C
o
n
cealed

 

allo
catio

n
 

B
aselin

e 

co
m

p
arab

ility
 

B
lin

d
 S

u
b
ject 

B
lin

d
 th

erap
is 

B
lin

d
 A

sseso
r 

A
d
eq

u
ate 

fo
llo

w
-u

p
 

In
ten

tio
n

-to
-

treat an
aly

sis 

B
etw

een
 g

ro
u
p
 

co
m

p
ariso

n
 

P
o
in

t estim
ates 

an
d
 v

ariab
ility

 

H
asil 

1. √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ 7/10 

2. √ √  √  √  √ √ √ √ 5/10 

3. √ √   √   √ √ √ √ 9/10 

4. √ √ √  √  √ √  √ √ 7/10 

5. √ √  √ √ √  √ √ √ √ 6/10 

6. √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ 8/10 

 

3.2 Pembahasan 

Hasil 6 Jurnal yang telah direview ditemukan beberapa model traksi cervical yang 

dapat menurunkan nyeri leher. Model traksi yang pertama adalah manual traksi 

cervical. Manual traksi cervical adalah pengaplikasian konsep traksi yang tidak 
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menggunakan alat traksi modern. Manual traksi cervical teknik dimana terapis 

menggenggam segmen cervical untuk diobati dengan cara manual dan dengan 

menarik tahanan tubuh (Dewangga, 2020). Hal ini memerlukan feeling yang tepat 

dan diperlukan jam terbang yang cukup tinggi untuk menguasai teknik traksi 

manual. Manual traksi ini adalah metode klasik untuk manajemen nyeri dan 

gangguan sendi (Rehan, Bukhari, & Shakil-ur-rehamn, 2016). Untuk model traksi 

yang kedua adalah traksi mekanis, yaitu penggunaan traksi yang menggunakan 

alat/mesin pembebanan. Traksi mekanis dalam pengaplikasiannya menggunakan 

dosis pembebanan yang berdasarkan berat badan (Chumbley et al., 2016).  

Formula dosis pembebanan ini biasanya berawal dari 10% berat badan 

sampai 15% berat badan. Pembebanan ini dapat mengakibatkan daya tarik supaya 

timbul efek penarikan atau pembebasan yang dapat melebarkan ruang antar sendi 

(Sarfaraj, 2018). Apabila kedua metode dibandingkan menurut Bukhari lebih 

efektif menggunakan traksi mekanis. Alasannya karenagaya traksi yang dikelola 

oleh mesin traksi seragam sepanjang sesi sedangkan gaya traksi yang 36 

diterapkan secara manual sulit untuk menjaganya tetap seragam karena fluktuasi 

aktivitas otot yang wajar (Bukhari et al., 2016). Efek fisiologis dari penggunaan 

modalitas traksi manual cervical ataupun menggunakan traksi mekanis adalah 

dengan membebaskan secara langsung penyebab rasa nyeri yakni mereposisi 

discus yang mengalami penonjolan sehingga iritasi ligamentum longitudinal 

posterior akibat penekanan oleh discus dapat dibebaskan (Savva, Korakakis, 

Efstathiou, & Karagiannis, 2020).  

Begitu pula dengan penyebab rasa nyeri lainnya seperti kelainan sendi 

apophyseal, kelainan ini dapat disebut dengan nyeri hipomobilitas yang 

disebabkan oleh subluksasi atau derangemen interna pada sendi facet yang 

memiliki meniscoid dan merusak sinovial sendi sehingga menyebabkan sendi 

terkunci (Arifin, 2014). Akibatnya dapat menyebakan spasme otot, sehingga 

dengan manipulasi dan traksi manual cervicalsemuanya memberikan refleks 

inhibisi pada spasme otot akut atau kronik, hal ini mengikuti teori "gate control" 

oleh Melzack dan Wall (Hutagalung & Sugijanto, 2007).  
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Pada keadaan ini traksi manual cervicalsangat efektif, terutama untuk 

mengoreksi masalah mekanik. Pemberian traksi pada area cervicaldapat 

mengurangi rasa nyeri dengan meningkatkan sirkulasi untuk mencegah atau 

mengurangi perlengketan dan kontraktur struktur leher. Traksi juga dapat 

mengurangi rasa nyeri dengan cara merangsang serat aferen otot besar dan 

memperlebar foramentintervertebralis dengan memberi rangsangan kifosis pada 

cervical akan menambah lebar foramen intervertebralis dan mengurangi tekanan 

pada akar syaraf (Bernstetter, 2016).  

Apabila terjadi pelebaran foramen intervertebralis maka penekanan pada 

akar syaraf akan berkurang dan aliran syaraf pun akan kembali normal. Selain itu, 

pemberian traksi cervical dapat memperlancar aliran darah dan mengurangi zat-

zatnyeri seperti bradikinin dan prostaglandin, sehingga akan menurunkan spasme 

otot yang menyebabkan berkurangnya aktivitas nociceptor dan keluhan nyeri pun 

akan berkurang (Dao et al., 2016). Menurut artikel yang direview hanya terdapat 2 

artikel yang benar-benar memberikan perlakuan hanya traksi cervical. Terdapat 4 

artikel membahas tentang kombinasi intervensi traksi cervical dengan beberapa 

intervensi lain seperti neural mobilisasi, terapi latihan dan TENS. Meskipun 

demikian, menurut artikel yang direview mendapatkan kesimpulan bahwa 

pemberian kombinasi traksi cervicaldapat menurunkan nyeri leher lebih efektif 

(Ng et al., 2015). 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan dari hasil studi yang telah dilakukan pada pengaruh konsep Traksi 

Cervical dalam mempengaruhi penurunan nyeri dapat diambil kesimpulan bahwa 

traksi cervical memiliki berbagai metode, bisa dikombinasikan dengan berbagai 

instrument latihan mampu memberikan hasil yang signifikan pada peningkatan. 

Faktor penyebab terjadinya nyeri leher (Cervical Root Syndrome). Dampak dari 

nyeri leher atau cervical root syndrome salah satunya adalah penurunan aktivitas 

fungsional dasar disertai kelemahan kekuatan otot pada leher. Penerapan metode 

Traksi Cervical dalam mempelajari urutan perkembangan gerakan untuk 

meningkatkan kemandirian fungsional dasar serta meningkatkan kekuatan otot 
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dengan kombinasi manual traksi dan mekanis terapi mampu memberikan hasil 

yang sigfinikan pada penurunan nyeri pada leher seperti adanya0Penurunan0nyeri 

dari hasil evaluasi menggunakan VDS, adanya peningkatan0Lingkup 

Gerak0Sendi (LGS), Adanya peningkatan0aktifitas fungsial. 
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