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PENATALAKSANAAN FISIOTERAPI PADA 
 KONDISI LESI NERVUS RADIALIS SINISTRA 

di RSUD Dr. MOEWARDI SURAKARTA 

( Alfiah Nurul Khasanah , 2013, 50 halaman )  

ABSTRAK 

Latar Belakang : Lesi nervus radialis adalah suatu kelainan fungsional dan 
struktural pada nervus radialis yang dapat menyebabkan timbulnya berbagai 
permasalahan fisik yang berhubungan dengan daerah lengan bawah dan tangan, 
modalitas yang diberikan pada kondisi ini berupa: Infra merah, terapi latihan dan 
Electrical Stimulation.  
Tujuan : Karya tulis ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas infra merah, 
terapi latihan dan electrical stimulation pada kondisi lesi nervus radialis guna 
mencapai tujuan fisioterapi berupa pengurangan nyeri, meningkatkan kemampuan 
sensorik, meningkatkan kekuatan otot, meningkatkan LGS elbow dan wrist 
Metode : Studi kasus dilakukan dengan pemberian modalitas berupa infra red, 
terapi latihan dan electrical stimulation yang dilakukan selama 6 kali terapi.  
Hasil : Adanya penurunan nyeri. Untuk nyeri diam T1=2 menjadi T6=1. Pada 
nyeri gerak T1=3 menjadi T6=2, sedangkan untuk nyeri tekan T1=5 menjadi 
T6=4. Peningkatan sensibilitas terjadi pada test halus-kasar yaitu T1=3/5 menjadi 
T6=4/ untuk test diskriminasi 2 titik T1=2/5 menjadi T6=4/5. Adanya peningkatan 
kekuata n otot terjadi pada otot dorsal fleksi wrist T1=2 menjadi T6=2+, otot 
palmar fleksor wrist T1=2 menjadi T6=2+, otot fleksor finger T1=1 menjadi T2=2 
dan ekstensor Finger T1=2 menjadi T6=2+. Adanya peningkatan LGS aktif sendi 
elbow T1=S:00-0-850 menjadi T6=50-0-900, pada LGS wrist untuk bidang sagital 
T1=S:300-0-300 menjadi T6=S: 400-0-350 untuk bidang frontal T1=F =200-0-200 

menjadi T6=200-0-250 untuk LGS phalang T1=S=50-0-450 menjadi T6=S=100-0-
450. 
Kesimpulan: Adanya penurunan nyeri, adanya peningkatkan kemampuan 
sensorik, kekuatan otot dan lingkup gerak sendi.  
 
Kata kunci : lesi nervus radialis, dan electrical stimulation 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  Masalah  

Kemajuan kehidupan masyarakat sekarang ini telah mengalami perubahan 

dalam bidang ilmu dan teknologi secara tidak langsung banyak memberikan 

perubahan terhadap pola hidup tersebut. Sebagian besar masyarakat ingin sesuatu 

serba praktis dan ekonomis dalam mengacu pada hal telekomunikasi dan 

transportasi. Dengan perilaku  manusia tersebut akan menimbulkan suatu masalah, 

sebagai contoh lalu lintas dimana mobilitas manusia yang ingin serba cepat dapat 

menimbulkan masalah yang cukup serius. Semakin bertambahnya jumlah 

kepadatan lalu lintas akan mengakibatkan meningkatnya kecelakaan lalu lintas. 

Cedera saraf  tersering  pada bagian corda posterior dan Pleksus Brachialis 

adalah Nervus Radialis. Sangat rentan untuk terkena trauma karena ukurannya 

yang besar dan letaknya yang superficial, namun dapat juga disebabkan oleh 

gangguan pada  vaskular dan otot, dislokasi, dan operasi pembedahan. Pada 

umumnya Lesi Nervus Radialis disebabkan oleh trauma, baik karena trauma atau 

penekanan langsung pada sarafnya  atau dapat juga akibat dislokasi atau fraktur 

yang mengenai lengan atas. 

Lesi nervus radialis adalah suatu kelainan fungsional dan struktural pada  

nervus radialis, kelainan mana dihubungkan dengan adanya bukti klinis, 

elektrografis dan atau  morfologis yang menunjukkan te rkenanya saraf tersebut 

atau jaringan penunjangnya  (Japradi, 2002). 

Lesi Nervus Radialis dapat meyebabkan gangguan berupa immpairment, 

fungsional limitation, dan disability. Immpairment yang terjadi berupa : adanya 

nyeri pada bekas inchisi pasca operasi, penurunan kekuatan otot tangan kiri, 
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penurunan LGS sendi elbow dan wrist serta penurunan kemampuan sensorik 

lengan bawah dan pungung tangan kiri. Fungsional limitation seperti pasien 

belum mampu untuk menggengam, pasien belum bisa untuk ADL secara mandiri 

dan melakukan pekerjaan rumah. Disability berupa adanya hambatan dalam 

berinteraksi kepada lingkungan sekitar karena nyeri yang di rasaka n. Pasien  juga 

mengalami rasa tidak nyaman saat berpakaian, mandi, toileting, dan saat 

beraktifitas karena adanya keterbatasan LGS sendi  elbow dan sendi wrist. 

 

B. Tujuan Penulisan 

1. Tujuan umum 

Mengetahui proses penatalaksanaan fisioterapi pada kondisi Lesi Nervus 

Radialis sinistra menambah pengetahuan dan meyerbarluaskan peran 

fisoterapi pada kondisi Lesi Nervus Radialis pada kalangan fisioterapi, medis, 

dan masyarkat. 

2. Tujuan khusus  

a. Untuk mengetahui apakah  penatalaksanaan sinar  infra merah pada kasus 

Lesi Nervus Radialis Sinistra dapat meningkatkan elestisitas sebagai 

persiapan latihan sehingga dapat mengurangi nyeri. 

b. Untuk mengetahui apakah  Electrical Stimulation  dan terapi latihan dapat 

meningkatkan kekuatan otot. 

c. Untuk mengetahui apakah Electrical Stimulation dapat meningkatkan 

kemampuan sensorik lengan bawah dan punggung tangan kiri. 

d. Untuk mengetahui apakah terapi latihan dapat meningkatkan lingkup gerak 

sendi akibat Lesi Nervus Radialis sinistra. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Diskripsi Kasus  

1. Anatomi 

a. Nervus radialis 

Nervus radialis adalah cabang terbesar dari pleksus brakhialis. Mulai pada 

tepi bawah M. pectorialis minor sebagai  lanjutan dari trunkus posterior pleksus 

brakhialis. Berasal dari radiks spinalis C5-C8. Sesudah meninggalkan aksila, saraf 

ini melilit pada lekukan spiral (musculospiral groove) pada humerus dan 

menempel erat pada tulang bersama cabang profunda dari arteri brachialis. Setelah 

mencapai septum intermuskularis lateralis sedikit dibawah insersio M.deltoid, 

pada tempat ini dengan landasan tulang humerus, saraf ini dapat diraba. Pada 

fossa antekubiti, pada bagian depan bawah lengan atas setinggi epicondilus lateral 

humeis, saraf ini membagi diri dalam  2 cabang yaitu: cabang motoris profundus 

(nervus interosseus posterior) dan  cabang cutaneus superfisialis. Percabangan ini 

biasanya terletak pada bagian proksimal lengan bawah, tetapi dapat bervariasi 

dalam jarak 4 sampai 4,5 cm dibawah epicondilus lateralis. Nervus interosseus 

posterior menembus muskulus supinator untuk mencapai sisi posterior lengan 

bawah dan memberi persarafan motorik. Cabang cutaneus mencapai superfisial 

kira-kira 10 cm diatas pergelangan tangan. Turun sepanjang sisi lateral lengan 

bawah dan berakhir denganmemberi persarafan sensorik kekulit dorsal tangan, ibu 

jari, telunjuk dan jari tengah (Japradi, 2002).  

b. Area motorik dan sensorik  

Cabang-cabang motorik dalam lengan mensyarafi m.trisep, m.anconeus 

dan bagian atas kelompok supinator-exstensor dari otot-otot lengan bawah. 
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Cabang-cabang motorik dalam lengan bawah diperoleh dari nervus radialis 

profunda yang berjalan kebagian lainnya dari kelompok supinator-exstensor 

lengan bawah.(Chusid, 1993) 

Cabang-cabang sensorik yang memberikan innervasi kedaerah-daerah 

kulit meliputi nervus cutaneous brachialis posterior yang menuju kesisi dorsal 

lengan, nervus cutaneous anterbrachi posterior ke permukaan dorsal lengan 

bawah, dan nervus radialis superficialis kesisi dorsal bagian radialis tangan. 

(Chusid, 1993)  

2. Patologi 

Nervus radalis merupakan saraf perifer yang paling sering mengalami 

cidera, saraf yang terkena pada lesi medula spinalis bagian cervikal dan plexus 

brachialis. Trauma perifer dapat mengenai truncus atau sebagian sebagian nervus 

seperti dislokasi bahu, fraktur humerus, pembentukan kalus disekitar fraktur, 

tekanan yang timbul dari penompang (crutch) atau selama tidur. Dalam keadaan 

anaesthesia atau mabok (Saturday night palsy) pukulan yang keras pada lengan, 

tuberkulosa tulang, tumor, syphilis (jarang) atau pada fraktura collum radialis. 

Neuritis infeksiosa atau taksik (alkohol, timal, arsen) dan polyneuritis yang 

mengenai nervus radialis yang terjadi (Chusid, 1993). 

3. Prognosis 

Lesi nervus radialis merupakan salah satu gangguan pada saraf perifer. 

Seddon dan Wadsworth membagi klasifikasi lesi saraf tepi menjadi 3 kategori 

yaitu Neuropraxia , Axonotmesis, Neurotmesis 
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BAB  III 

PROSES  FISIOTERAPI 

 

Pasien bernama   Ny. Umi Sarwati, umur  45 tahun, jenis kelamin : wanita, 

agama Islam, pekerjaan : wiraswasta, dan alamat :  Joyoroso, Jaten Karanganyar  

dengan diagnosis Lesi Nervus Radialis Sinistra. Pasien mengeluhkan rasa baal 

pada telapak tangan kiri dan kesemutan pada punggung tangan kiri. Dari 

pemeriksaan ini diketahui teraba tonus otot lengan bawah kiri lebih lemah 

dibanding dengan lengan bawah kanan, suhu pada telapak tangan kiri lebih  dingin 

dibanding dengan lengan kanan, dan nyeri tekan pada dorsal manus sinistra. 

Parameter yang digunakan antara lain evaluasi nyeri dengan VDS, evaluasi 

kemampuan sensorik dan  lingkup gerak sendi menggunakan goniometer dengan 

pencatatan hasil memakai sistem ISOM. Pasien belum mampu untuk 

mengenggam, melalukan ADL secara mandiri, dan belum mampu untuk 

melakukan pekerjaan rumah tangga. Adanya penurunan kekuatan otot-otot pada 

wrist , keterbatasan LGS persendian pada wrist , gangguan sensasi pada punggung 

tanggan kiri, nyeri pada bekas inchisi di pada lengan atas, serta adanya  penurunan 

kemampuan fungsional aktivitas pada lengan kiri.  Dalam kasus ini 

penatalaksanaan yang  diberikan yaitu dengan infra merah, electrical stimulation 

dan terapi latihan.  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. HASIL 

1. Evaluasi  Hasil Penurunan Nyeri 

 

2. Kemampuan Sensorik  
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3. Evaluasi Hasil LGS 

Sendi 
Hasil Pengukuran 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Elbow  S : 00-0-850 S : 00-0-850 S : 50-0-850 S : 50-0-850 S : 50-0-900 S : 50-0-900 

Wrist  S: 300-0-300 F: 300-0-300 F: 350-0-300 F: 350-0-300 F: 350-0-350 F: 400-0-350 

F :200-0-200 F :200-0-200 F :200-0-200 F :200-0-200 F :200-0-250 F:200-0-250 

Phalang S: 50-0-450 S: 50-0-450 S: 50-0-450 S: 50-0-450 S: 100-0-450 S : 00-0-450 

 

4. Evaluasi Kekuatan Otot 

Otot  Penggerak  T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Pronasi  2 2 2 2 2 2 

Supinasi  2 2 2 2 2 2 

Dorsi Fleksi wrist 2 2 2 2+ 2+ 2+ 

Palmar fleksi wrist 2 2 2 2+ 2+ 2+ 

Fleksor Fingger  1 1 1 2- 2- 2 

Ekstensor fingger  2 2 2 2 2+ 2+ 

 

B. PEMBAHASAN 

1. Sinar infra merah 

Rasa nyeri dapat timbul karena adanya akumulasi sisa-sisa hasil 

metabolisme yang disebut zat”P” yang menumpuk di jaringan. Penyinaran 

menggunakan sinar infra merah yang mempunyai efek panas yang dapat 

memperlancar peredaran darah sehingga pembe rian nutrisi dan kebutuhan 

jaringan akan O2 terpenuhi dengan baik dan pembuangan zat “P” akan 

lancar sehingga rasa nyeri berkurang atau hilang. Penyinaran sinar infra 
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merah dapat mengurangi rasa nyeri. Jika nyeri berkurang maka otot -otot 

rileks. 

2. Electrical stimulation  

Electrical stimulation diberikan berupa arus faradik  yang bertujuan untuk 

meningkatkan kemampuan sensorik sehingga dapat meningakatkan 

kekuatan otot. 

Dalam kondisi lesi nervus radialis sinistra  terapis memberi tindakan terapi 

dengan sinar infra merah, terapi latihan berupa: kontraksi statik, latihan 

pasif dan hold relax serta electrical stimulation. Setelah dilakukan 

tindakan terapi sebanyak 6 kali, penulis mendapatkan hasil penurunan 

derajat nyeri. Pengukuran nilai derajat nyeri dengan menggunakan VDS 

(Verbal Deskriptive Scale), pengukuran kemampuan sensorik  dengan test 

sensibilitas, pengukuran peningkatan LGS dengan goniometer dan  

pengukuran kekuatan otot dengan MMT otot. Untuk memperjelas hasil 

tersebut penulis menyajikan dalam bentuk grafik sebagai berikut. 

3. Terapi latihan 

Terapi latihan diberikan berupa kontraksi statik, latihan pasif dan hold 

relax. Dimana pelaksanaannya disesuaikan dengan tujuan yang akan 

dicapai. Adapun tujuan hendak dicapai pada kondisi ini ádalah 

mengurangi nyeri, dan  meningkatkan lingkup gerak sendi. Dengan latihan 

kontaksi statik dapat meningkatkan rileksasi otot dan sirkulasi darah 

dimana zat-zat yang menyebabkan radang dapat terangkut sirkulasi darah 

tersebut sehingga nyeri berkurang (Kisner dan Colby, 1996). Dengan 

terapi latihan yang berupa, dan hold relax yang dimodifikasi bertujuan 

untuk menambah dan memilihara LGS. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

1. Sinar infra merah dan terapi latihan dapat menggurangi nyeri pada bekas 

inchisi di lengan kiri.  

2. Electical stimulation dan terapi latihan dapat meningkatan kemampuan 

sensorik pada kondisi lesi nervus radialis sinistra. 

3. Electrical stimulation dan terapi latihan dapat meningkatkan kekuatan otot 

pada lengan bawah dan wrist untuk kondisi lesi nervus radia lis sinintra. 

4. Terapi latihan dapat meningkatkan lingkup gerak sendi elbow dan wrist 

untuk kondisi lesi nervus radialis sinistra.  

 

B.  Saran 

Dalam penanganan kondisilesi nervus radiali , sebagai fisioterapi harus 

bekerja sama dengan disiplin ilmu dan tenaga medis yang lain untuk 

meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang optimal sehingga didapatkan 

kesembuhan pasien yang maksimal.  

Suatu keberhasilan terapi ditentukan oleh terapis, sikap dari pasien itu 

sendiri serta dari keluarga pasien,  jadi perlu adanya kerjasama antara terapis, 

pasien dan keluaarga pasien.  
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