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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Pembangunan Nasional adalah pembangunan disegala aspek kehidupan 

masyarakat Indonesia. Untuk mewujudkan pembangunan nasional yang optimal 

dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas dan sehat jasmani maupun 

rohani. Mengingat kesehatan menjadi daya pendorong yang utama untuk 

mewujudkan pembangunaan nasional, peningkatan derajat kesehatan masyarakat 

pada arah kebijaksanaan pemerintah dalam pembanguna dibidang kesehatan. 

Arah kebijaksanaan dalam bidang kesehatan yang diamanatkan dalam 

ketetapan MPR RI No. IV/MPR/1999 tentang GBHN 1999/2004 salah satunya 

adalah peningkatan mutu sumber daya manusia dan lingkungan yang saling 

mendukung dengan pendekatan paradigma sehat, yang memberikan prioritas 

peningkatan kesehatan, pencegahan, penyembuhan, dan rehabilitasi sejak 

pembuahan dalam kandungan sampai usia lanjut (Menkes, 2002). 

Fisioterapi sebagai salah satu pelayanan kesehatan dengan modalitas yang 

dimiliki ikut mengambil peran serta aktif dan ikut bertanggung jawab terhadap 

kesehatan individu, kelompok, keluarga dan masyarakat. Fisioterapi sangat 

berperan dalam bidang kapasitas fisik dan kemampuan fungsional secara optimal 

yang mencakup aspek-aspek peningkatan atau promotif, pencegahan atau 

preventif, pengobatan atau kuratif, dan pemulihan atau rehabilitatif (WCPT, 

1999). 
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A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Bell’s palsy merupakan lesi pada nervus VII (n.fasialis) perifer, yang 

mengakibatkan kelumpuhan otot-otot  wajah, bersifat akut, dimana 

penyebabnya tidak diketahui dengan pasti (idiopatik) (Thamrinsyam,1991). 

Bell’s palsy lebih sering terjadi  dibandingkan dengan kelumpuhan 

saraf kranialis yang lain. Kelumpuhan ini ditandai dengan mulut tertarik pada 

salah satu sisi. Penderita tidak dapat mengangkat alis atau mengkerutkan 

dahi. Pada saat menutup mata, mengangkat sudut mulut, menggembungkan 

pipi, bersiul dan mencucu akan terjadi deviasi kearah yang sehat. Sehingga 

menimbulkan kelainan bentuk wajah yang menyebabkan penderita sangat 

terganggu baik fungsional, kosmetik maupun psikologis (Widowati, 1993).  

Permasalahan yang ditimbulkan Bell’s palsy cukup kompleks 

diantaranya masalah penampilan dan psikologis sehingga dapat merugikan 

aktivitas penderita. Permasalahan kapsitas fisik (impairment) antara lain 

berupa kelemahan otot wajah dan  asimetris wajah. Sedangkan permasalahan 

(fungsional limitation) berupa gangguan makan, minum, berkumur, gangguan 

menutup mata, dan gangguan ekspresi wajah. (Wijaya, 2004). 

Bell’s palsy menempati urutan ketiga penyebab terbanyak dari 

paralysis fasial akut. Di Amerika Serikat, insiden Bell’s palsy setiap tahun 

sekitar 23 kasus per 100.000 orang, 63% mengenai wajah sisi kanan. Insiden 

Bell’s palsy rata-rata 15-30 kasus per 100.000 populasi. 

 Penderita diabetes mempunyai resiko 29% lebih tinggi, dibanding 

non-diabetes. Bell’s palsy mengenai laki-laki dan wanita dengan 
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perbandingan yang sama. Akan tetapi, wanita muda yang berumur 10-19 

tahun lebih rentan terkena daripada laki-laki pada kelompok umur yang sama. 

Penyakit ini dapat mengenai semua umur, namun lebih sering terjadi pada 

umur 15-50 tahun. Pada kehamilan trisemester ketiga dan 2 minggu pasca 

persalinan kemungkinan timbulnya Bell’s palsy lebih tinggi daripada wanita 

tidak hamil, bahkan bisa mencapai 10 kali lipat 

(http://pakdheimam.blogspot.com/2009/11/bells-palsy.html, 2009). 

 

B. Rumusan Masalah 

Permasalahan yang ditimbulkan Bell’s Palsy cukup kompleks, 

sehingga dalam penulisan karya tulis ini, dapat dirumuskan sebagai berikut: 

apakah ; 

1. Bagaimana penatalaksanaan fisioterapi dengan modalitas arus faradik dan 

mirror excercise dapat meningkatkan kekuatan otot wajah pada pasien 

dengan kondisi Bell’s palsy ? 

2. Bagaimana penatalaksanaan fisioterapi dengan modalitas arus faradik dan 

mirror excercise dapat meningkatkan kemampuan fungsional otot wajah 

pada kondisi Bell’s palsy ? 

3. Bagaimana penatalaksanaan fisioterapi dengan modalitas infra red dan 

massage dapat mengurangi rasa tebal-tebal pada wajah sebelah kiri ? 

 

 

 

http://pakdheimam.blogspot.com/2009/11/bells-palsy.html
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C. Tujuan Penulisan 

Tujuan yang ingin di capai dalam penulisan Karya Tulis ilmiah 

Penatalaksanaan Fisioterapi pada kondisi Bell’s Palsy Sinistra 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui penatalaksanaan fisioterapi dalam peningkatan 

kemampuan fungsional dan kekuatan otot pada kondisi Bell’s palsy. 

2. Tujuan Khusus 

a. Infra Red dalam memperlancar sirkulasi peredaran darah dan 

mengurangi rasa tebal-tebal pada wajah dalam kondisi Bell’s palsy. 

b. Massage dalam menjaga sifat fisiologis otot pada kondisi Bell’s palsy. 

c.  Stimulasi elektris dengan arus Faradik dan Mirror Exercise dalam 

pengembalian fungsional dan kekuatan otot-otot wajah pada kondisi 

Bell’s palsy. 

 

D. Manfaat Penulisan  

Manfaat yang dapat di ambil dari penulisan Karya Tulis Ilmiah yang 

berjudul Penatalaksanaan Fisioterapi pada kondisi Bell’s palsy Sinistra ini 

antara lain : 

1. Penulis 

Diharapkan karya tulis ini membuat penulis dapat lebih mendalami ilmu 

yang telah di berikan dalam setiap kuliah dan mengujinya di dalam 

lingkungan masyarakat untuk menambah wawasan serta pengetahuan 

tentang modalitas fisioterapi pada kondisi Bell’s palsy. 
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2. Institusi 

Karya tulis ini di harapkan mampu mndorong lahirnya pengetahuan-

pengetahuan baru yang menunjang lembaga atau institusi terkait mampu 

mendukung perkembangan ilmu pengetahuan. Sehingga di dapatkan ilmu 

pengetahuan yang berkembang di lingkungan masyarakat yang tepat 

guna, institusi pendidikan sebagai sarana pendidikan untuk 

mempersiapkan peserta didik di lingkungan pendidikan fisioterapi untuk 

memahami serta melaksanakan proses fisioterapi dengan modalitas yang 

ada. 

3. Masyarakat 

Memberikan dan menyebarluaskan informasi tentang peranan fisioterapi 

pada kondisi Bell’s palsy khususnya kepada para pembaca dan 

masyarakat. 

4. Pendidikan 

Penulisan karya tulis ilmiah ini di harapkan menjadikan inspirasi bagi 

dunia pendidikan. Khususnya dunia kesehatan untuk terus melakukan 

usaha-usaha yang menunjang ilmu penelitian pada kondisi Bell’s palsy 

dengan modalitas Fisioterapi yang ada. 

 


