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BAB I 

PENDAHULUAN 

    Ilmu pengetahuan dan teknologi di era yang semakin maju seperti sekarang 

ini mengalami perkembangan yang cukup pesat, antara lain bidang pertanian, 

bidang teknologi, dan bidang kesehatan. Tetapi dewasa ini dampak perkembangan 

tersebut sangat berpengaruh pa da pelayanan kesehatan dan kemampuan untuk 

meningkatkan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Seiring dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mengakibatkan pola perubahan 

hidup dan perilaku yang efektif dan efisien pada masyarakat. Pelaya nan kesehatan 

berarti pelayanan yang meliputi berbagai disiplin ilmu, antara lain: dokter, 

perawat, psikologi, gizi, fisioterapi, okupasi terapi, dan terapi wicara. 

Dengan majunya ilmu pengetahuan dan tekhnologi di bidang kesehatan 

diharapkan fisioterapi dapat membawa perubahan dalam pelayanan kesehatan 

sebagaimana tercantum dalam KEP MENKES RI NO. 

376/MENKES/SK/III/2007. Fisioterapi adalah bentuk pelayanan kesehatan yang 

ditujukan kepada individu dan atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara 

dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang daur kehidupan dengan 

menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan (fisik, 

elektroterapeutis dan mekanis), pelatihan fungsi dan komunikasi.  

    Peran fisioterapi sebagai tenaga kesehatan yaitu memberikan pelayanan 

yang mencakup upaya peningkatan, pencegahan, penyembuhan dan pemulihan 

yang berhubungan dengan masalah gerak dan fungsi yang dialami penderita.  
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Sehingga diharapkan setiap orang memperoleh kemampuan hidup mandiri dan 

berproduktivitas. 

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. 

Ketidakhati-hatian dalam mengendarai kendaraan bermotor  

dapatmenyebabkan kecelakaan, misalnya mengendarai kendara an dengan 

kecepatan yang tinggi,  mengendarai kendaraan sambil menerima telpon, dan 

menulis sms. Kecelakaan tersebut dapat mengakibatkan cidera, baik cedera ringan 

maupun berat bahkan menimbulkan suatu kecacatan atau kematian. Cidera ringan 

berupa sprain atau strain, sedangkan cidera berat dapat berupa fraktur. Akibat 

fraktur itu sendiri dapat juga mengenai jaringan lunak  mulai dari otot, fascia, 

kulit, tulang, sampai struktur neuromuscular (Maria , 2009). 

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 operas i pembedahan. Pada 
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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 terkenanya saraf tersebut 

atau jaringan penunjangnya (Japradi, 2002). 

Menurut Pollcok dan Davis. Sebanyak 1020 kasus cidera saraf 

perifer,yang meliputi 165 kasus cidera saraf radalis, 160 kasus ichiaducus, 136 

syaraf ulnaris, 120 syaraf pereneous, 93 syaraf medianus, 71 pleksus brachialis 

dan 50 lesi campuran antara syaraf medianus dan ulnaris.  

Fisioterapi berperan serta dalam menangani kasus Lesi Nervus Radialis, 

baik berupa preventif, promotif, kuratif serta rehabilitatif. Adapun modalitas yang 

diberikan pada kondisi Lesi Nervus Radialis adalah infra merah, terapi latihan dan 

Electrical  Stimulation . Tujuan diberikan nya infra merah adalah efek vasodiltasi 

pada pembuluh darah maka metabolisme yang ada dijaringan akan menjadi lancar 

(Sujato, 2003). Terapi latihan disini berguna untuk meningkatkan kekuatan otot 

dan memelihara LGS pada wrist (Kisner, 2006) , dan Electrical Stimulation 

bertujuan untuk pemberian stimulasi listrik yaitu menstimulasi otot untuk 

mencegah/memperlambat terjadi atrofi sambil menunggu proses regenerasi dan 

memperkuat otot yang masih lemah (Choudhury, 2006). Lesi Nervus Radialis 

dapat meyebabkan gangguan berupa immpairment, fungsional limitation, dan 

disability. Immpairment yang terjadi berupa : adanya nyeri pada bekas inchisi 
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pasca operasi, penurunan kekuatan otot tangan kiri, 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 rasakan. Pasien  juga mengalami rasa 

tidak nyaman saat berpakaian, mandi, toileting, dan saat beraktifitas karena 

adanya keterbatasan LGS sendi  elbow dan sendi wrist.  

 

B. Rumusan masalah 

Berdasarkan permasalahan pada kondisi Lesi Nervus Radialis, maka penulis dapat 

merumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Apakah sinar  infra merah dan terapi latihan dapat menggurangi nyeri 

di lengan kiri pada kondisi Lesi Nervus Radialis? 

2. Apakah  Electrical Stimulation dan terapi latihan dapat  meningkatkan 

kemampuan sensorik?  

3. Apakah  Electrical Stimulation dan terapi latihan dapat meningkatkan 

kekuatan otot? 

4. Apakah terapi latihan dapat meningkatkan lingkup gerak sendi (LGS) 

elbow dan sendi wrist?  
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C. Tujuan Penulisan 

Adapun tujuan penulisan menyusun karya ilmiah ini adalah: 

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 

Tujuan khusus dalam penulisan karya ilmiah ini pada kondisi Lesi  nervus 

radialis sinistra adalah : 

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. 

 

 



6 

 

 

 

D. Manfaat penulisan 

Manfaat penulisan yang ingin dicapai penulis pada kondisi lesi nervus 

radialis sinistra adalah sebagai berikut: 

1. Bagi rumah sakit 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk mengetahui proses 

fisioterapi  yang tepat dalam menentukan tindakan fisioterapi pada pasien 

dengan kondisi Lesi Nervus Radialis Sinistra. 

2. Bagi intitusi pendidikan 

Hasil penelitian ini diharpakan dapat dimanfaatkan untuk institusi sebagai 

wahana pembelajaran dan penelitian lebih lanjut kepada pasien dengan kondisi 

Lesi Nervus Radialis. 

3. Bagi penulis 

Memperdalam dan memperluas wawasan mengenai  penatalaksaan fisioterapi 

pada kondisi Lesi Nervus Radialis sinistra. 

4. Bagi pembaca  

Memberikan pengetahuan dan memahami lebih dalam tentang kondisi Lesi 

Nervus Radialis Sinistra serta mengetahui cara penatalaksaan fisoterapi pada 

kondisi Lesi Nervus Radialis sinistra . 

 

 


