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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

Pembangunan kesehatan diarahkan guna mencapai kesadaran, kemauan 

dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan 

derajat kesehatan yang optimal. 

Kesehatan optimal merupakan suatu keadaan sejahtera untuk raga, jiwa 

serta sosial yang memungkinkan individu hidup produktif secara sosial dan 

ekonomi. 

Untuk melaksanakan pembangunan serta mencapai derajat kesehatan yang 

optimal tersebut, maka diperlukan suatu pelayanan kesehatan yang bermutu. 

Pelaksanaan kesehatan yang bermutu yang dimaksudkan disini adalah pelayanan 

kesehatan yang memuaskan pemakai jasa pelayanan serta diselenggarakan sesuai 

standar dan etika pelayanan profesi. Salah satu penyelenggaraan kesehatan 

tersebut adalah Fisioterapi. Untuk mencapai hasil yang lebih optimal Fisioterapi 

harus bekerjasama dengan tim medis yang lain dalam mewujudkan derajat 

kesehatan optimal. 

Fisioterapi adalah bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada 

individu atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara dan memulihkan 

gerak dan fungsi tubuh sepanjang daur kehidupan dengan menggunakan 

penanganan secara manual, peralatan fisik (elektroterapi dan mekanis), pelatihan 

pungsi dan komunikasi. 
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Peran fisioterapi memberikan layanan kepada individu atau kelompok 

individu untuk memperbaiki, mengembangkan, dan memelihara gerak dan 

kemampuan fungsi yang maksimal selama perjalanan kehidupan individu atau 

kelompok tersebut. Layanan fisioterapi diberikan dimana individu atau kelompok 

individu mengalami gangguan gerak dan fungsi pada proses pertambahan usia dan 

atau mengalami gangguan akibat dari injuri atau sakit. Gerak dan fungsi yang 

sehat dan maksimal adalah inti dari hidup sehat (Hargiani, 2001). 

 

A. Latar Belakang 

Wrist drop merupakan salah satu jenis dari neuropati radialis, yaitu suatu 

kelainan fungsional dan struktural pada saraf radialis, kelainan yang dihubungkan 

dengan adanya bukti klinis, elektrografis, dan morfologis yang menunjukkan 

terkenannya saraf tersebut atau jaringan penunjangnya (WHO, 1980) 

Pada umumnya wrist drop disebabkan oleh trauma, baik karena trauma 

atau penekanan langsung pada saraf radialis atau dapat juga akibat dislokasi atau 

fraktur pada lengan atas maupun lengan bawah bagian proksimal (Japardi, 2002) 

Menurut Pollock dan Davis  dalam literatur yang berasal dari catatan 

perang. Sebanyak 1020 kasus cidera saraf perifer, yang meliputi 165 kasus cidera 

saraf radialis, 160 kasus ichiadicus, 136 ulnaris, 120 peroneus, 93 medianus, 71 

pleksus brachialis, dan 50 lesi campuran antara saraf medianus dan ulnaris. 

Sedangkan dari data yang tercatat di BPRSUD Salatiga pada tahun 2010 ada 

sebanyak 325 pasien yang mengalami fraktur, sebanyak 50 pasien yang 
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mengalami fraktur pada antebracii dan 3 orang yang mengalami fraktur dengan 

kondisi wrist drop. 

Pada trauma saraf tepi, maka axon-axon lower motor neuron yang 

mengalami cidera, oleh karena itu paralisenya bersifat flaccid, jika terjadi dalam 

jangka waktu yang lama maka akan terjadi atrofi pada semua otot-otot yang 

mendapat innervasi dari saraf-saraf yang letaknya di sebelah distal dari letak lesi. 

Di samping terjadi paralise, atrofi, dan hilangnya indra rasa, terjadi pula secara 

jelas adanya perubahan-perubahan autonomik tertentu pada daerah yang sarafnya 

mengalami trauma tersebut. Perubahan-perubahan tersebut berupa kulit yang tipis 

menjadi halus, dan tampak pucak atau bercak-bercak, tak berkeringat, sedang 

kuku-kuku jari tangan atau kaki terkena tampak mengalami perubahan wujud dan 

rapuh. Walaupun begitu, penting untuk diingat, bahwa pada fase akut trauma, 

tanda-tanda positif yang ditemukan dapat terbatas hanya berupa hilangnya 

kekuatan otot sadar dan hilangnya persepsi terhadap rangsang sensorik saja. 

Pada kehidupan sehari-hari, maka jenis trauma saraf tepi yang paling 

umum dijumpai adalah kerusakan nervus radialis, kerusakan nervus ulnaris, 

kerusakan peroneus communis, kerusakan nervus ichiadicus, kerusakan nervus 

medianus, dan kerusakan plexus brachialis. Gangguan dalam fungsi motorik 

akibat parese nervus radialis lebih menimbulkan kecacatan dari pada parese 

nervus medianus atau nervus ulnaris (Japardi, 2002). 

Problematika yang muncul jika nervus radialis mengalami cidera pada 

daerah lengan sehingga menyebabkan wrist drop, maka akan dijumpai paralise 

musculus supinator, musculus brachioradialis, musculo extensor carpi radialis, 
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dan ulnaris, serta musculus extensor longus pada ibu jari, dan jari lainnya. Di sini 

timbul deformitas yang disebut wrist drop di mana si penderita tidak mampu 

melakukan ekstensi pergelangan tangan melawan gravitasi. Pasien tidak mampu 

melakukan ekstensi phalanx distal atau proximal ibu jari, sedangkan metacarpal I 

tidak dapat diabduksikan pada bidang telapak tangannya. Pasien tidak dapat 

melakukan ekstensi phalanx proximal ibu jari-jarinya pada metacarpal. Walaupun 

begitu, pasien dapat melakukan ekstensi articulatoneus interphalangeal, karena 

gerakan ini dilakukan oleh aktifitas musculi interossi dan lumbricales (nervus 

ulnaris dan medianus). Pada bagian dorsum manus dan lengan bawah, dijumpai 

daerah anasthesi. Daerah autonom di mana sama sekali tidak ada indera rasa, 

yang selalu di dapat pada cidera nervus radialis adalah daerah trianguler dorsum 

manus pada gelambir tangan (web space) yang membentang antara ibu jari 

telunjuk. (Dunphy, 1980) 

Tindakan medis yang diberikan pada kasus wrist drop dinilai dari 2 jenis 

yaitu tindakan secara causatif dan symptomatis. Pada tindakan causatif yaitu 

berupa tindakan operasi pada nervus radialis yang mengalami cidera langsung. 

Transplantasi otot – otot yang diinervasi pernah dilakukan pada tahun 1997 oleh 

Deiler di Universitas Muenchen Jerman. Deiler mengungkapkan bahwasanya 4 

pasien dengan kondisi wrist drop yang diakibatkan fraktur radius mengalami 

perubahan yang lebih baik setelah dilakukan transplantasi fleksor digitorum 

superficialis tendons dari middle dan ring fingers ke tendons extensor carpi 

radialis longus dan brevis ditambah flexor carpi ulnaris dan palmaris longus. Pada 

tindakan yang bersifat symptomatis maka peran tenaga medis rehabilitasi medik 
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sangat berperan dalam kasus wrist drop. Tindakan fisioterapi berupa exercise dan 

modalitas sumber fisis dapat membantu mengurangi akibat dari wrist drop. Dan 

penggunaan cook splint untuk memfiksasi  agar tangan tidak selalu dalam kondisi 

drop.  

Pada kasus ini intervensi yang diberikan adalah infra merah dan terapi 

latihan. Tujuan dari infra merah adalah dengan efek vasodilatasi pada pembuluh 

darah maka metabolisme yang ada pada jaringan yang disinari infra merah akan 

menjadi lancar. Terapi latihan disini tujuannya adalah sebagai untuk memelihara 

kekuatan otot dan LGS pada wrist. Tidak dilakukannya electrical stimulation pada 

kondisi wrist drop ini dikarenakan masih dalam masa 1 minggu pasca operasi 

removel of inplant pada lengan bawah. Sehingga apabila diberikan electrical 

stimulation maka akan menghambat regenerasi sel – sel schawan  pada nervus 

radialis yang mengalami trauma. Akibat dari terjadinya wrist drop adalah adanya 

gangguan berupa impairment, functional limiatation, dan disability. Impairment 

berupa adanya nyeri pasca incisi,  penurunan kekuatan otot tangan kanan, 

penurunan Lingkup Gerak Sendi wrist, dan penurunan kemampuan sensoris 

lengan dan telapak tangan kanan. Functional limitation seperti menyisir, mandi, 

berpakaian, dan mengambil benda di suatu tempat. Disablity berupa 

ketidakmampuan pasien menjalankan aktifitas sesuai perannya dan melakukan 

hobinya. 

Fisioterapi sebagai salah satu profesi yang bertanggung jawab atas gerak 

dan fungsi dapat berperan pada kondisi di atas. Dengan modalitas fisioterapi 

berupa Infra Red (IR) dan terapi latihan dapat mengurangi nyeri, meningkatkan 
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kekuatan otot, meningkatkan lingkup gerak sendi, meningkatkan kemampuan 

sensoris, dan meningkatkan kemampuan fungsional pasien. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan pada kondisi Wrist Drop ini, maka penulis 

dapat merumuskan masalah adalah:  

1. Bagaimana Terapi Latihan dan Infra Red dapat mengurangi nyeri lengan 

bawah dextra pada kondisi wrist drop ? 

2. Bagaimana Terapi Latihan dan Infra Red dapat meningkatkan kemampuan 

sensoris lengan bawah pada kondisi wrist drop ? 

3. Bagaimana Terapi Latihan dapat meningkatkan kekuatan otot lengan bawah 

dextra pada kondisi wrist drop ? 

4. Bagaimana Terapi Latihan dapat meningkatkan Lingkup Gerak Sendi (LGS) 

lengan bawah dextra pada kondisi wrist drop ? 

5. Bagaimana Infra Red dan Terapi Latihan dapat meningkatkan aktivitas 

fungsional ? 

 

C. Tujuan 

Adapun tujuan penulis menyusun karya ilmiah ini adalah : 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui fungsi IR dan Terapi Latihan dalam peningkatan 

kemampuan fungsional. 
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2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui pengaruh Infra Red dan Terapi Latihan dalam 

mengurangi nyeri pada lengan bawah dextra akibat wrist drop 

b. Untuk mengetahui bagaimana Terapi Latihan dan Infra Red dalam 

meningkatkan kemampuan sensoris lengan bawah dextra pada kondisi 

wrist drop 

c. Untuk mengetahui bagaimana Terapi Latihan dalam meningkatkan 

kekuatan otot pada kondisi wrist drop. 

d. Untuk mengetahui bagaimana Terapi Latihan dalam meningkatkan 

Lingkup Gerak Sendi (LGS) lengan bawah dextra akibat wrist drop. 

e. Untuk mengetahui pengaruh Infra Red dan Terapi Latihan dalam 

meningkatkan kemampuan aktifitas fungsional pasien. 

 

D. Manfaat 

Manfaat penulisan yang ingin dicapai penulis pada kondisi wrist drop 

dextra oleh karena lesi saraf radialis adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Rumah Sakit 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk mengetahui 

langkah yang tepat dalam menentukan tindakan fisioterapi kepada pasien 

dengan kasus wrist drop. 
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2. Bagi Institusi pendidikan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk institusi 

sebagai wahana pembelajaran dan penelitian lebih lanjut kepada pasien 

dengan kasus wrist drop. 

3. Bagi Penulis 

Memperdalam dan memperluas wawasan mengenai hal – hal yang 

berhubungan dengan penatalaksanaan fisioterapi pada kondisi wrist drop oleh 

karena lesi saraf radialis.  


