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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

Dalam pembangunan akan kesadaran kesehatan untuk mendapatkan derajat 

kesehatan yang optimal, maka diperlukan kemauan dan kemampuan akan kesehatan 

bagi setiap penduduk. Kesehatan yang optimal merupakan suatu keadaan sejatera 

untuk raga, jiwa dan sosial yang memungkinkan individu hidup produktif secara 

sosial maupun ekonomi. 

Untuk mewujudkan derajat kesehatan optimal tersebut, maka diperlukan 

pelayanan kesehatan yang berkwalitas. Pelaksanaan kesehatan yang berkwalitas yang 

dimaksud disini adalah pelayanan kesehatan yang memuaskan bagi pemakai jasa 

kesehatan dan dilaksanakan sesuai standart dan etika pelayanan profesi. Salah satu 

bentuk pelayanan kesehatan tersebut adalah Fisioterapi. Untuk mencapai hasil yang 

lebih optimal, Fisioterapi harus bekerjasama dengan tim medis lain dalam 

mewujudkan derajat kesehatan yang 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 listrik (elektroterapi dan mekanis), pelatihan fungsi dan 

komunikasi. (KEPMENKES RI NO 376/ MENKES/ SK/ III/ 2007) 
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Dengan makin pesatnya kemajuan lalu lintas baik dari segi jumlah pemakai 

jalan, jumlah kendaraan, jumlah pemakai jasa angkutan dan bertambahnya jaringan 

jalan dan kecepatan kendaraan maka mayoritas kemungkinan terjadinya kecelakaan 

lalu lintas semakin banyak. Beberapa trauma jatuh sering dialami akibat kecelakaan 

lalu lintas. Fraktur, dislokasi dan cedera – cedera lain seperti jatuh dari ketinggian, 

kecelakaan kerja, dan cedera olah raga. 

Beberapa akibat kecelakaan adalah dislokasi yang disebabkan oleh kekuatan 

dengan tiba – tiba dan berlebihan, yang dapat berupa benturan, pemukulan, 

penekukan atau terjatuh dengan posisi miring, pemuntiran, atau penarikan dan terjadi 

tergantung pada derajat kekuatannya. Setiap trauma yang dapat mengakibatkan 

dislokasi juga dapat sekaligus merusak jaringan lunak di sekitar dislokasi mulai dari 

otot, fascia, kulit, tulang, sampai struktur neuromuscular (Suroto dkk, 2009). 

Pada kerusakan neuromuscular akibat dislokasi tersebut akan mencederai 

saraf yang mempersarafi otot untuk sebuah gerakan. Kejadian tersebut salah satunya 

adalah kerusakan pada plexus brachialis. Cedera plexus brachialis adalah cedera 

jaringan saraf yang berasal dari C5-Th1. Cedera tersebut mengakibatkan kelemahan 

otot pada otot-otot yang terinerfasi oleh C5, C6, C7, C8, dan Th1 (Subagyo, 2013). 

Informasi yang didapat mengenai insiden cedera saraf perifer menurut Office 

of  Rare Disease of National Institutes of Health kejadiannya kurang dari 200.000 

jiwa per tahun dihitung pada populasi di Amerika Serikat. Sebagian besar korbannya 



3 
 

 
 

adalah pria muda yang berusia 15-25 tahun. Sementara itu  cedera lesi plexus 

brachialis terus meningkat pula di kota-kota besar di Indonesia. Di Surabaya 

kebanyakan pasien dengan lesi plexus brachialis adalah laki-laki berusia antara 15 

dan 25 tahun. 70% dari lesi plexus brachialis terjadi karena  kecelakaan kendaraan 

bermotor (Suroto, 2009). 

Sedangkan di rumah sakit angkatan laut dr. Ramelan Surabaya tercatat pada 

tahun 2012 terdapat kasus dislokasi sejumlah 50 pasien dan yang mengalami 

dislokasi sendi bahu dan clavicula sejumlah 4 pasien dengan kondisi lesi plexus 

brachialis  

Lesi plexus bracialis kejadiannya adalah 10% dari lesi saraf perifer. Cedera 

ini mengakibatkan otot lemah dan kesemutan tergantung bagian lesi yang terlibat. 

Pemulihan pada lesi ini bervariasi dimana pada lesi yang ringan dapat terjadi 

pemulihan spontan dan tidak meninggalkan banyak masalah fungsional, namun lesi 

berat pemulihan fungsional sulit didapatkan. Pemulihan pada lesi saraf perifer ada 

pada tipe klinis cidera syaraf Neuropraksia, Aksonotmesis dan Neurotmesis (Seddon, 

1944). 

Pada trauma saraf perifer, maka axon-axon lower motor neuron mengalami 

cedera, oleh karena itu mengalami paralisenya bersifat  flaccid. Jika terjadi dalam 

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

terinervasi  saraf-saraf yang letaknya di sebelah distal dari letak lesi.  
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Rehabilitasi medik memegang peranan penting dalam penatalaksanaan pasien 

dengan lesi plexus brachialis dimana tujuannya adalah untuk mencegah komplikasi 

lebih lanjut. Pada pasien yang tidak mendapatkan penanganan yang tepat dapat 

memperburuk kondisinya dengan adanya kontraktur sendi, subluksasi sendi bahu, 

serta bertambahnya kelemahan dan atrofi otot akibat disuse. Program yang diberikan 

berupa dengan peralatan sumber fisis, elektro terapi, latihan dan penyediaan alat 

ortotik.  

Dari aspek fisioterapi, lesi plexus brachialis  menimbulkan gangguan yaitu 

Impairment, seperti penurunan kemampuan sensoris, menurunya kekuatan otot, 

keterbatasan lingkup gerak sendi dan volume otot. Functional limitation seperti 

sholat, memakai baju, menulis, mencuci dan  mengendarai kendaraan. Partisipation 

Restriction yaitu ketidak mampuan melaksanakan  suatu aktivitas atau kegiatan 

tertentu dalam lingkungan sosial misalnya kerja bakti di  masyarakat. 

Adapun peran fisioterapi dalam penanganan kondisi lesi plexus brachialis 

adalah bermacam – macam modalitas fisioterapi yang dapat diberikan pada 

permasalahan penurunan kemampuan sensoris, penurunan kekuatan otot, keterbatasan 

lingkup gerak sendi dan adanya atrofi. Untuk kondisi ini modalitas fisioterapi  yang 

digunakan Electrical Stimulation dan Terapi Latihan. Dengan pemberian modalitas 

tersebut, tujuan fisioterapi yang ingin dicapai antara lain mempertahankan volume 

otot, meningkatkan kemampuan sensoris, meningkatkan kekuatan otot dan 

meningkatkan lingkup gerak sendi. 
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 Untuk mengatasinya  banyak modalitas fisioterapi yang dapat digunakan, 

disini  penulis memilih  menggunakan modalitas Electrical Stimulation berupa arus 

Interupted Direct Current (IDC)  dan Terapi Latihan . Sehubungan dengan peranan 

fisioterapi  pada kasus  lesi plexus brachialis dextra dalam mempertahankan fisiologi 

otot, peningkatan kekuatan otot dan untuk meningkatkan kemampuan fungsional 

lengan kanan maka, penulis memilih judul  : “Penatalaksanaan Fisioterapi  Pada 

kondisi lesi plexus brachialis dextra dengan modalitas Arus Interupted Direct 

Current  (IDC) dan Terapi Latihan di RSAL dr. Ramelan Surabaya” 

A. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang ada pada lesi plexus brachialis dextra adalah 

penurunan kemampuan sensoris, penurunan kekuatan otot, keterbatasan lingkup 

gerak sendi, penurunan massa otot dan penurunan kemampuan fungsional, dengan 

pendekatan modalitas Arus  Interupted Direct Current (IDC) dan Terapi Latihan, 

maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana IDC dan terapi latihan dapat meningkatkan 

kemampuan sensoris lengan dextra pada kondisi lesi plexus 

brachialis? 

2. Bagaimana IDC dan terapi latihan dapat meningkatkan kekuatan 

otot lengan dextra pada kondisi lesi plexus brachialis? 
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3. Bagaimana terapi latihan dapat mencegah atrofi lengan dextra pada 

kondisi lesi plexus brachialis 

 

B. Tujuan 

Dalam perumusan masalah yang telah ada, maka ada beberapa tujuan yang 

hendak dicapai, antara lain : 

Tujuan Umum: 

1. Memahami peranan IDC dan Terapi Latihan pada lesi plexus 

brachialis?  

Tujuan khusus: 

1. Mengetahui bagaimana Electrical stimulasi arus IDC dan Terapi 

Latihan dalam meningkatkan kemampuan sensoris lengan dextra 

pada kondisi lesi plexus brachialis? 

2. Mengetahui pengaruh IDC dan Terapi Latihan dalam 

meningkatkan kekuatan otot lengan dextra pada kondisi lesi plexus 

brachialis? 

3. Mengetahui pengaruh IDC dan Terapi Latihan dalam mencegah 

atrofi lengan dextra pada kondisi lesi plexus brachialis? 
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D. Manfaat 

1. Manfaat penulisan karya ilmiah pada kondisi lesi plexus brachialis 

dextra adalah: 

a. Teoritis  

Menambah dan memperluas pengetahuan tentang bagaimana penatalaksanaan 

elektrikal stimulasi dan terapi latihan  pada kondisi lesi plexus brachialis dextra. 

Memberikan pengetahuan lebih dan memahami kondisi lesi Plexus brachialis 

serta mengetahui cara penatalaksanaan fisioterapinya.  

b. Praktis  

Bermanfaat sebagai salah satu metode pelayanan fisioterapi yang dapat 

diaplikasikan kepada pasien dengan kondisi lesi plexus brachialis sehingga dapat 

ditangani secara intensif. 

 


