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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan , jiwa dan sosial yang 

memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Oleh 

karena itu kesehatan merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan 

karena akan mendasari peningkatan kualitas dan kuantitas hidup dalam 

masyarakat.  

 Upaya dalam meningkatkan kualitas hidup manusia dalam bidang 

kesehatan di masa sekarang sangatlah penting. Menciptakan masyarakat yang 

sehat meliputi fisik maupun non fisik. Untuk itu upaya yang dapat dilakukan 

antara lain dengan peningkatan (promotif), pencegahan (preventif), penyembuhan 

(kuratif), dan pemulihan (rehabilitatif). Pembangunan kesehatan dalam upaya 

peningkatan kesehatan seharusnya dilaksanakan secara menyeluruh dan 

berkesinambungan. Upaya ini akan berjalan sukses apabila terdapat kerjasama 

yang baik antara masyarakat dan pemerintah. 

 Fisioterapi sebagai bagian dari tenaga kesehatan harus ikut berperan serta 

dalam peningkatan kesehatan mayarakat. Diharapkan dengan adanya pelayanaan 

yang bermutu baik, masyarakat akan mendapatkan kesehatan yang optimal. 

Fisioterapi adalah suatau bentuk pelayanan kesehatan yang ditunjukan kepada 

individu atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara, dan memulihkan 

gerak dan fungsi selama daur kehidupan dengan menggunakkan penanganan 

secara manual, peniangkatan gerak, peralatan (fisik, elektroterapeutis, dan 
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mekanis), pelatihan fungsi dan komunikasi (DepKes, 1992). Lingkungan yang 

sehat tidak dapat terlaksana jika hanya dilakukan beberapa pihak, namun harus 

ditanamkan dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan pada masyarakat luas. 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Drop Foot mungkin menjadi masalah bagi manusia di seluruh dunia. 

Argumen dapat dibuat bahwa cerita dalam Alkitab Yakub pincang setelah 

bergumul dengan seorang malaikat. Kejadian ini merupakan kejadian pertama 

yang tercatat sebagai gangguan drop foot yang pernah dialami manusia (James 

2009). Hasil penelitian Jhon (2008) yang menyatakan bahwa semua kelompok 

usia berpotensi mengalami gejala drop foot, tetapi lebih umum pada laki-laki 

dengan rasio laki-perempuan, 2,8 : 1. Sedangkan hasil berbeda dinyatakan oleh 

James (2009), menyatakan bahwa pada tahun 2009 di Amerika dan Inggris 

terdapat 1.787 kasus drop diseluruh rumah sakit dengan perbandingan 815 (45,59 

%) laki-laki dan 972 (54,41%) perempuan  

Menurut James (2009) drop foot merupakan gangguan yang melibatkan 

pergelangan kaki seseorang dan otot-otot kaki. Seseorang dengan drop foot 

memiliki kontrol terbatas terhadap gerakan kaki yang terkena. drop foot biasanya 

merupakan gejala dari masalah yang lebih besar, bukan penyakit itu sendiri. Hal 

ini ditandai oleh ketidakmampuan atau kesulitan dalam menggerakkan 

pergelangan kaki dan jari kaki ke atas (Walid, 2008). Tingkat keparahan dapat 

berkisar dari sementara untuk kondisi permanen, tergantung pada sejauh mana 

kelemahan otot atau kelumpuhan. (Margaret, 2000).   

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&prev=/search%3Fq%3Ddrop%2Bfoot%2Bdi%2Bindonesia%26hl%3Did%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.co.id&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Ankle&usg=ALkJrhgKpagxP9fbTMlinLTyVPzPJFVEFw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&prev=/search%3Fq%3Ddrop%2Bfoot%2Bdi%2Bindonesia%26hl%3Did%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.co.id&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Toes&usg=ALkJrhimZ7ZJY1-txiXSxjOkTf4no4N5NA


3 

 

Menurut Shepard (2004) drop foot dapat disebabkan oleh kerusakan saraf 

saja. Namun, juga disebabkan oleh kerusakan otot, atau anatomi abnormal, 

kerusakan saraf, tumor, atau penyakit, cedera saraf tulang belakang, penyakit, atau  

masalah terkait, diabetes, neuropati, stroke, cedera dorsiflexor, toksisitas obat, 

cerebral palsy, multiple sclerosis , distrofi amyotrophic lateral sclerosis (ALS), 

dan penyakit parkinson  

Diantara beberapa faktor yang menyebabkan drop foot adalah kerusakan 

saraf perifer. Dimana saraf perifer yang terkena adalah common peroneal nerve. 

Manifestasi klinis yang ditimbulkan sangat khas yaitu hilangnya fungsi motorik 

dari gerakan eversi dan ekstensi dan jari-jari kaki, dan dorsi fleksi secara 

keseluruhan ataupun sebagian dapat terjadi pada ketiga gerakan ataupun salah satu 

diantaranya. Fungsi sensoris yang terganggu pada area inervasi sensoris dari 

common peroneal nerve  yaitu pada bagian area dorso lateral tungkai bawah dan 

maleolus lateralis serta punggung kaki dan kelima jari kaki. (Riyanto, 2010). 

Fisioterapi berperan serta dalam menangani kasus drop foot. Baik berupa 

preventif, promotif, kuratif serta rehabilitatif. Adapun modalitas yang dapat 

diberikan pada penderita drop foot dengan pemeriksaan Strength Duration Curve 

(SDC) untuk mengetahui derajat kerusakan yang ditimbulkan apakah partial 

ataupun total. Selain itu SDC juga dapat menjadi dasar untuk menentukan 

dignosis, dosis, dan evaluasi dari terapi. Modalitas lain adalah elektroterapy, 

dengan jenis arus yang digunakan adalah Interrupted Direct Curent (IDC), 

merupakan modifikasi arus searah atau direct current (DC) yang diputus atau 

interrupted dengan interval dan durasi yang ditentukan. Pada kasus ini IDC 
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digunakan untuk menstimulasi otot-otot yang mengalami kelemahan karena 

gangguan inervasi dari nervus peroneus. Terakhir yang dapat diaplikasikan 

sebagai modalitas fisioterapi adalah terapi latihan berupa gerakan aktif, pasif, 

serta isomeric sesuai dengan MMT yang kita dapatkan. Gerakan aktif dibagi 

menjadi 3 jenis yaitu: free active movement, active assisted movement, dan active 

resisted movement. Free active movement digunakan untuk meningkatkan 

kekuatan otot pada nilai otot 3 menuju kekuatan dengan nilai 4, active assisted 

movement digunakan unruk meningkatkan kekuatan otot pada nilai otot 2 menjadi 

nilai menuju kekuatan otot 3, sedangkan untuk active resisted movement 

digunakan untuk meningkatkan nilai otot 4 menuju nilai otot 5. Gerakan pasif 

terbagi menjadi free passive movement dan stretch passive movement. Free 

passive movement digunakan meningkatakan nilai otot 0 menuju nilai otot 1 dan 

force passive movement digunakan untuk meningkatkan lingkup gerak sendi. 

Berikutnya adalah gerakan isometric, ini dapat digunakan untuk meningkatkan 

nilai otot 1 menjadi nilai otot 2. 

  

B.  Rumusan Masalah 

 Pasien Drop Foot oleh karena Lesi Nervus Peroneus Sinistra memiliki 

permasalahan diantaranya yaitu nyeri, keterbatasan gerak, dan penurunan 

kekuatan otot.  

Permasalahan yang muncul pada penderita Drop Foot oleh karena Lesi 

Nervus Peroneus Sinistra diperoleh beberapa rumusan masalah : 
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1. Bagaimana penatalaksanaan IR non Lominous pada kasus Drop Foot oleh 

karena Lesi Nervus Peroneus Sinistra dapat meningkatkan elastisitas otot 

sebagai persiapan latihan sehingga dapat meningkatkan lingkup gerak sendi 

dan kekuatan otot ? 

2. Bagaimana penatalaksanaan IDC (Interrupted Direct Curent) pada kasus 

Drop Foot oleh karena Lesi Nervus Peroneus Sinistra dapat meningkatkan 

volume otot, meningkatkan kekuatan otot dan kemampuan sensoris ? 

3. Bagaimana penatalaksanaan Terapi Latihan pada kasus Drop Foot oleh 

karena Lesi Nervus Peroneus Sinistra dapat meningkatkan lingkup gerak 

sendi, volume otot dan kekuatan otot ? 

 

C. Tujuan Laporan Kasus 

1. Tujuan Umum 

 Mengetahui proses penatalaksanaan fisioterapi pada kondisi Drop Foot 

oleh karena Lesi Nervus Peroneus Sinistra menambah pengetahuan, dan 

menyebarluaskan peran fisioterapi pada kondisi Drop Foot oleh karena Lesi 

Nervus Peroneus Sinistra pada kalangan fisioterapi, medis, dan masyarakat. 

2. Tujuan Khusus  

Tujuan khusus dalam penulisan karya ilmiah ini pada kasus Drop Foot Oleh 

karenaLesi Nervus Peroneus Sinistra adalah : 

a. Untuk mengetahui bagaimana penatalaksanaan pada IR non Lominous 

pada kasus Drop Foot oleh karena Lesi Nervus Peroneus Sinistra dapat 
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meningkatkan elastisitas otot sebagai persiapan latihan sehingga dapat 

meningkatkan lingkup gerak sendi dan kekuatan otot.  

b. Untuk mengetahui bagaimana penatalaksanaan pada IDC (Interrupted 

Direct Curent) pada kasus Drop Foot oleh karena Lesi Nervus Peroneus 

Sinistra dapat meningkatkan volume otot, meningkatkan kekuatan otot dan 

kemampuan sensoris. 

c. Untuk mengetahui bagaimana penatalaksanaan pada Terapi Latihan pada 

kasus Drop Foot oleh karena Lesi Nervus Peroneus Sinistra dapat 

meningkatkan lingkup gerak sendi, volume otot dan kekuatan otot. 

 

D. Manfaat Laporan Kasus 

 Manfaat penulisan karya ilmiah pada kondisi Drop Foot oleh karena Lesi 

Nervus Peroneus Sinistra adalah : 

1. Bagi penulisan 

a. Menambah dan memperluas pengetahuan tentang bagaimana 

penatalaksanaan IR non Lominous pada kondisi Drop Foot oleh karena 

Lesi Nervus Peroneus Sinistra  

b. Menambah dan memperluas pengetahuan tentang bagaimana 

penatalaksanaan IDC (Interrupted Direct Curent) pada kondisi Drop 

Foot oleh karena Lesi Nervus Peroneus Sinistra 

c. Menambah dan memperluas pengetahuan tentang bagaimana 

penatalaksanaan Terapi Latihan pada kondisi Drop Foot oleh karena 

Lesi Nervus Peroneus Sinistra 
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2. Bagi Rumah Sakit 

Bermanfaat sebagai salah satu metode pelayanan fisioterapi yang 

dapat diaplikasikan kepada pasien dengan kondisi Drop Foot oleh karena 

Lesi Nervus Peroneus Sinistra, sehingga dapat ditangani secara optimal. 

3. Bagi Pembaca 

Memberikan pengetahuan lebih dan memahami lebih dalam 

tentang kondisi Drop Foot oleh karena Lesi Nervus Peroneus Sinistra serta 

mengetahui cara penatalaksanaan fisioterapi pada kondisi Drop Foot oleh 

karena Lesi Nervus Peroneus Sinistra. 


