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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang 

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 

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 
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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 pengaruh traksi cervical terhadap penurunan nyeri 

terhadap Cervical Root Syndrome dengan modalitas Traksi Cervical. 

 

B. Rumusan Masalah 

Apakah pemberian Traksi Cervical mempengaruhi terhadap penurunan nyeri 

pada Cervical Root Syndrome? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan penulis dalam menyusun karya tulis ini adalah: 

1. Tujuan Umum 

Meningkatkan pengetahuan, sehingga meningkatkan kemampuan dalam 

mengidentifikasi masalah dan dapat mengambil suatu kesimpulan pada kondisi 

Cervical Root Syndrome. Tujuan utama dari tinjauan pustaka itu sendiri berguna 

untuk membantu pembaca menelaah dari keseluruhan segmen sebuah penelitian 

yang ada mengenai sebuah topik, kemudian menginformasikan kepada pembaca 

mengenai kelemahan dan kelebihan studi tersebut. 

2. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus penulis dalam peneletian ini adalah: 

a. Mengetahui cara penatalaksanaan modalitas dapat mengurangi nyeri dan 

meningkatkan aktifitas fungsional pada kasus Cervical Root Syndrome. 

b. Mengetahui cara penatalaksanaan modalitas Traksi Cervical dapat 

mengurangi nyeri dan meningkatkan aktifitas fungsional pada kasus Cervical 

Root Syndrome. 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian yang berjudul pengaruh Traksi Cervical pada kondisi 

Cervical Root Syndrome adalah: a) Menambah pengetahuan yang dapat 

diimplementasikan pada pelayanan. b) Menambah pemahaman penulis tentang 

penatalaksanaanTraksi Cervical pada Cervical Root Syndrome. 

1. Bagi institusi 

Untuk dapat menambah wawasan dalam pemberian Traksi Cervical untuk 

mengurangi nyeri pada leher, meningkatkan aktifitas fungsional dan 

mengingkatkan lingkup gerak sendi akibat Cervical Root Syndrome. 

2. Bagi Masyarakat 

Hasil dari karya tulis ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada 

masyarakat tentang Cervical Root Syndrome. 

 

 

 

 

 

 

 

 


