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BAB I 

    PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Bell’s Palsy merupakan kelumpuhan fasialis perifer akibat proses non-

supratif,  non- neoplasmatik,  non- degeneratif primer namun sangat mungkin 

akibat edema jinak pada bagian nervus fasialis di foramen stilomastoideus atau 

sedikit proksimal dari foramen tersebut, yang mulainya akut dan dapat sembuh 

sendiri tanpa pengobatan (Sidharta, 2008). 

Di Indonesia, insiden penyakit Bell’s Palsy banyak terjadi namun secara 

pasti sulit ditentukan. Dalam hal ini didapatkan frekuensi terjadinya Bell’s Palsy 

di Indonesia sebesar 19,55%, dari seluruh kasus neuropati terbanyak yang sering 

dijumpai  terjadi pada usia 20 – 50 tahun, dan angka kejadian meningkat dengan 

bertambahnya usia setelah 60 tahun. Biasanya mengenai salah satu sisi saja 

(unilateral), jarang bilateral dan dapat berulang (Annsilva, 2010). 

Keadaan ini tidak memiliki penyebab yang jelas, akan tetapi ada yang 

menyebutkan bahwa penyebab Bell’s Palsy adalah angin yang masuk ke dalam 

tengkorak, ini membuat syaraf di sekitar wajah sembab lalu membesar. 

Pembengkakan syaraf nomor tujuh atau nervous fascialis ini mengakibatkan 

pasokan darah ke syaraf tersebut terhenti. Hal itu menyebabkan kematian sel 

sehingga fungsi menghantar impuls atau rangsangnya terganggu. Akibatnya, 

perintah otak untuk menggerakkan otot-otot wajah tidak dapat diteruskan (Sutis, 
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2010). Namun ada beberapa teori yang secara umum diajukan sebagai penyebab 

Bell’s Palsy, yaitu teori ischemia vaskuler, teori infeksi virus, dan teori herediter. 

Tanda dan gejala yang dijumpai pada pasien Bell’s Palsy biasanya bila 

dahi di kerutkan lipatan dahi hanya tampak pada sisi yang sehat saja, kelopak 

mata tidak dapat menutupi bola mata dan berputarnya bola mata keatas dapat  di 

saksikan. Dalam mengembungkan pipi terlihat bahwa pada sisi yang lumpuh tidak 

mengembung. Dalam menjungurkan bibir, gerakan bibir tersebut menyimpang ke  

sisi yang tidak sehat serta air mata yang keluar secara berlebihan di sisi 

kelumpuhan dan pengecapan pada dua per tiga lidah sisi kelumpuhan kurang 

tajam (Sidharta, 2008). Dari tanda dan gejala di atas, kasus tersebut bisa di tangani 

oleh fisioterapi. 

Fisioterapi memiliki peran penting dalam proses penyembuhan serta 

perbaikan bentuk wajah yang mengalami kelemahan, antara lain membantu 

mengatasi permasalahan kapasitas fisik pada pasien, mengembalikan kemampuan 

fungsional pasien serta memberi motivasi dan edukasi pada pasien untuk 

menunjang keberhasilan terapi pasien. Tekhnologi yang dapat di aplikasikan 

kepada pasien antara lain (1) Infra red, (2) Massage, (3) Electrical Stimulasi 

dengan Faradik, (4) serta edukasi kepada  pasien untuk melakukan Mirror 

Exercise. 
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B. RUMUSAN MASALAH 

Adapun rumusan masalah dalam karya tulis ilmiah ini adalah: Bagaimana 

pemberian modalitas Infra red, Massage, dan Electrical Stimulasi dengan arus 

Faradik dapat meningkatkan kekuatan otot-otot wajah serta meningkatkan 

kemampuan fungsional pada kondisi Bell’s Palsy ? 

 

C. TUJUAN LAPORAN KASUS 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penuisan karya tulis ilmiah ini sesuai 

dengan rumusan masalah yaitu: 

1. Tujuan umum 

Untuk mengetahui pelaksanaan fisioterapi dalam meningkatkan 

kekuatan otot-otot wajah serta kemampuan fungsional pada kondisi Bell’s 

Palsy  

2. Tujuan khusus 

a. Untuk mengetahui pengaruh Infra Red, Massage, dan Elektrical 

Stimulasi dengan arus Faradik dalam merelaksasikan otot pada kondisi 

Bell’s Palsy. 

b. Untuk mengetahui pengaruh Infra Red, Massage, dan Elektrical 

Stimulasi dengan arus Faradik dalam mengurangi rasa kaku pada wajah 

serta mencegah komplikasi lebih lanjut seperti synkenesis dan kontraktur 

otot-otot wajah pada kondisi Bell’s Palsy 

c. Untuk mengetahui pengaruh Infra Red, Massage, dan Elektrical 

Stimulasi dengan arus Faradik dalam menstimulasi otot, melatih fungsi 
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otot wajah yang lesi, dan mencegah atau melepaskan perlengketan 

jaringan pada kondisi Bell’s Palsy 

 

D. MANFAAT LAPORAN KASUS 

1. Manfaat bagi Penulis 

Diharapkan dengan adanya penyusunan karya tulis ilmiah ini dapat 

menambah pengetahuan penulis terkait dengan kasus Bell’s Palsy serta upaya 

dalam pencegahannya. 

2. Manfaat bagi Intitusi Rumah Sakit 

Diharapkan dapat bermanfaat bagi institusi - institusi kesehatan agar dapat 

lebih mengenali dan menambah pengetahuan tentang kasus Bell’s Palsy 

sehingga dalam penanganannya dapat ditangani secara optimal dan tepat. 

3. Manfaat bagi  Pendidik 

Dapat bermanfaat bagi dunia pendidik untuk lebih mengembangkan ilmu 

pengetahuan dan pengalaman serta diharapkan menyebar luaskan mengenai 

kasus Bell’s Palsy. 

4. Manfaat bagi  Masyarakat 

Diharapkan dengan adalanya karya tulis ini dapat memberikan pengetahuan 

dan informasi bagi masyarakat tentang kondisi Bell’s Palsy sehingga 

masyarakat dapat melakukan upaya dalam pencegahan serta mengetahui 

peranan fisioterapi pada kondisi tersebut. 

 

 


