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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
Pembangunan kesehatan pada hakekatnya merupakan bagian dari 

pembanguan nasional yang antara lain mempunyai tujuan untuk mewujudkan bangsa 

yang maju dan mandiri serta sejahtera lahir dan batin. Salah satu ciri bangsa yang 

mempunyai derajat kesehatan yang tinggi dengan mutu kehidupan yang tinggi pula, 

serta mempunyai sikap mental yang menopang dan mendorong kreativitas (Dep Kes 

RI, 1999) 

Dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 alenia ke empat di sebutkan 

bahwa salah satu tujuan Pembangunan Nasional yaitu : “memajukan kesejahteraan 

umum”. Salah satu tercapainya kesejahteraan umum adalah bila derajat kesehatan 

masyarakat telah tercapai secara optimal oleh sebagian besar masyarakat. Untuk 

mewujudkan hal tersebut, pemerintah Republik Indonesia telah mencanangkan 

kebijakan nasional mengenai pembangunan berwawasan kesehatan sebagai strategi 

nasional menuju Indonesia sehat 2010. 

Dalam UU Kesehatan RI No.23 tahun 1993 pasal 3 menyatakan bahwa tujuan 

pembangunan kesehatan nasional adalah meningkatkan kesadaran, kemauan, dan 

kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan 

masyarakat yang optimal.Kesehatan adalah keadaan kesejahteraan badan, jiwa, sosial 

yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial ekonomi. 
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Untuk mewujudkan kesehatan yang optimal bagi masyarakat, diselenggarakan upaya 

kesehatan dengan pemeliharaan peningkatan kesehatan (promotif), penyegahan 

penyakit (preventif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang diselenggarakan 

secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan (Depkes RI, 1999). Pembangunan 

kesehatan berjalan dan berkembang seiring dengan perkembangan ilmu dan 

teknologi. Fisioterapi sebagai salah satu cabang ilmu dibidang kesehatan turut 

berperan aktif dalam usaha peningkatan kapasitas fisik dan kemampuan fungsional 

penderita, serta memenuhi kebutuhan hidup sendiri khususnya. 

A.Latar Belakang Masalah 

Bell’s palsy merupakan suatu kelainan pada saraf wajah yang menyebabkan 

kelemahan atau kelumpuhan tiba – tiba pada otot  wajah. Istilah Bell’s palsy biasanya 

di gunakan untuk kelumpuhan nervus ke –VII jenis perifer yang timbul secara akut, 

Kebanyakan orang belum mengetauhi nama dari penyakit ini. 

Bell’s Palsy dapat ditemukan disemua negara dan daerah yang merupakan 

penyakit pada nervus facialis yang paling sering terjadi. Insiden bell’s palsy di 

Amerika Serikat adalah 20-25 kasus per 100.000 penduduk pertahun. Data yang 

dikumpulkan di 4 buah rumah sakit besar di Indonesia diperoleh frekwensi sebesar 

19,55% dari seluruh kasus neuropati, dan terbanyak terjadi pada usia 21-30 tahun, 

lebih sering terjadi pada wanita (Utami, 1992). Penyakit ini sering terjadi pada semua 

umur, dan setiap saat tidak didapatkan perbedaan insiden antara iklim panas maupun 

dingin. Meskipun demikian pada beberapa penderita bell’s palsy didapatkan riwayat 

terkena udara dingin, baik kendaraan dengan jendela terbuka, tidur di lantai atau 
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begadang, sebelum menderita bell’s palsy (Suryadi, 2003). 

Permasalahan yang ditimbulkan Bell’s palsy cukup kompleks, yaitu masalah 

fungsional, kosmetikam dan psikologis sehingga dapat merugikan tugas profesi 

penderita, permasalahan kapasitas fisik (Impairment) antara lain berupa asimetris 

wajah, rasa kaku dan tebal pada wajah sisi lesi, penurunan kekuatan otot wajah sisi 

lesi, potensial terjadi kontraktur dan perlengketan jaringan, potensial terjadi iritasi 

mata pada sisi lesi. Sedangkan permasalahan fungsional (fungsional limitation) 

berupa gangguan fungsi melibatkan otot – otot wajah seperti makan dan minum, 

berkumur, gangguan bicara dan gangguan ekspresi wajah. Serta disability yang 

berupa kurang percaya diri. Untuk dapat menyelesaikan berbagai macam 

problematika yang muncul pada kondisi  Bell’s palsy, fisioterapis mempunyai 

peranan penting di dalamnya, kasus pasien, mengembalikan kemampuan fungsional 

pasien serta memberi motivasi dan edukasi pada pasien untuk menunjang 

keberhasilan terapi pasien.  

Walaupun masih menjadi perdebatan di antara para ahli mengenai terapi yang 

sesuai untuk menyelesaikan kasus Bell’s palsy, Sementara ini teknologi fisioterapi 

yang dapat diaplikasikan kepada pasien antara lain: Pemanasan dengan infra red,  

massage, stimulasi elektris, terapi latihan dengan menggunakan cermin (mirror 

exercise) dan edukasi kepada pasien. Adapun untuk pelaksanaannya dapat di 

sesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pasien. Hal inilah yang mendorong penulis 

untuk mengangkat kondisi Bell’s palsy sebagai Karya Tulis Ilmiah. 
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Pada penderita bell’s palsy penyinaran dengan infra merah (IR) akan 

bertujuan untuk merileksasikan dan meningkatkan aliran darah superficial 

(foster,1981),Massage secara gentle (halus) pada wajah akan mencegah terbentuknya 

perlengketan jaringan (Tappan, 1988),Elektrikal Stimulasi merupakan suatu alat 

stimulasi otot yang bertujuan untuk mencegah atau memperlambat terjadinya atropi 

sambil menunggu proses regenerasi, dan memperkuat otot yang masih lemah setelah 

proses regenerasi saraf selesai (Utami, 1992). Terapi latihan di depan cermin berupa 

latihan gerak volunter otot-otot wajah bertujuan untuk melatih agar gerak volunter 

dan gerak fungsional otot wajah dapat kembali normal (Widowati, 1993).   

B. Rumusan Masalah 

 

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam Karya Tulis Ilmiah ini 

adalah : 

1) Apakah pemberian infra red (IR), elektrikal stimulasi, Massage dan 

terapi latihan berupa mirror exercise dapat meningkatkan kekuatan 

otot - otot wajah pada kondisi bell’s  palsy dekstra ? 

2) Apakah pemberian infra red (IR), elektrikal stimulasi, Massage dan 

terapi latihan berupa mirror exercise dapat meningkatkan kemampuan 

Motorik pada kondisi bell’s  palsy dekstra ? 
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C. Tujuan 

Dalam penulisan Karya Tulis Ilmiah ini tujuan yang ingin dicapai penulis 

meliputi tujuan umum dan khusus,yaitu sebagai berikut:  

1. Tujuan Umum 

    Untuk mengetahui kondisi atau masalah yang di jumpai pada kasus  

Bell’s palsy  yang di kaitan dengan problem kemampuan gerak dan 

fungsional dari otot – otot wajah serta   penatalaksanaan fisioterapi pada 

kondisi Bell’s Palsy. 

2. Tujuan Khusus 

a)   Untuk mengetauhi apakah manfaat IR (Infra red), elektrikal stimulasi  

masagge dan terapi latihan berupa mirror exercise dapat 

meningkatkan kekuatan otot pada kondisi bell’s palsy dekstra. 

b)    Untuk mengetauhi apakah manfaat IR (Infra red), elektrikal 

stimulasi massage dan terapi latihan berupa mirror exercise dapat 

meningkatkan kemampuan Motorik pada kondisi bell’s palsy dekstra. 
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D. Manfaat 

Manfaat yang ingin diperoleh dalam penulisan Karya Tulis Ilmiah ini antara 

lain: 

a. Penulis 

Diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman bagi penulis 

mengenai kasus-kasus bell’s palsy. 

b. Institusi Rumah Sakit 

Dapat bermanfaat bagi institusi-institusi kesehatan agar dapat lebih 

mengembangkan ilmu pengetahuan tentang kasus-kasus bell’s palsy tersebut dapat 

ditangani secara optimal dan tepat.  

c. Masyarakat 

Untuk memberikan maupun menyebarluaskan informasi mengenai kasus-

kasus bell’s palsy mengingat kasus ini banyak dijumpai di masyarakat. 

d. Pendidikan 

Dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan untuk lebih mengembangkan ilmu 

pengetahuan dan pengalaman, menyebarluaskan informasi mengenai kasus bell’s 

palsy. 




