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PENATALAKSANAAN FISIOTERAPI PADA KONDISI 
LESI NERVUS RADIALIS DEXTRA DI RSUD SUKOHARJO                                                                                        

(Dedy Noor Prasetyo, 2013, 47 halaman) 
 

ABSTRAK 

Latar Belakang : lesi nervus radialis adalah suatu kelainan fungsional dan struktural 
pada nervus radialis, kelainan diamana dihubungkan dengan adanya bukti klinis, 
elektrografis dan atau morfologis yang menunjukkan terkenanya saraf tersebut atau 
jaringan penunjangnya. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) 
akan memberikan dampak pada kemajuan industri akan dirasakan pada seluruh 
lapisan masyarakat. Hal ini berakibat angka kecelakaan yang dialami masyarakat baik 
kecelakan kerja, kecelakaan lalu lintas, ataupun yang lainya, juga akan meningkat. 
Kelainan fisik ataupun kecacatan dapat dialami akibat dari kecelakaan tersebut, 
bahkan bisa juga mengakibatkan kematian. Salah satu contoh kasus dari kelainan 
fisik itu adalah terjadinya lesi nervus radialis 
dextra 
Hasil : Setelah dilakukan terapi selama 6 kali didapatkan hasil adanya nyeri diam 
pada T1:0 menjadi T6:0, nyeri tekan T1:0 menjadi T6:0, nyeri gerak T1:3,2 menjadi 
T6 :1,1, peningkatan kemampuan sensorik, tajam-tumpul T1:5/5 menjadi T6:5/5, 
panas-dingin T1:5/5 menjadi T6:5/5, halus kasar T1:3/5 menjadi T6:4/5,  kekuatan 
otot fleksor wrist T1:3 menjadi T6:4, kekuatan otot ekstensor wrist T1:3 menjadi 
T6:4, kekuatan otot fleksor T1:5 menjadi T6:5, kekuatan otot ekstensor elbow T1:5 
menjadi T6:5. 
Kesimpulan : IR dapat mengurangi rasa nyeri pada kondisi Lesi Nervus Radialis 
dextra, Electrical Stimulation (ES) dapat meningkatkan kemampuan sensorik pada 
kondisi Lesi Nervus Radialis dextra, terapi latihan dapat meningkatkan kekuatan otot 
pada kondisi Lesi Nervus Radialis dextra. 
Kata Kunci : Lesi Nervus Radialis dextra, Infra merah (IR), Electrical Stimulation 
(ES), Terapi Latihan. 
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PHYSIOTHERAPY MANAGEMENT OF CONDITIONS 
THE RADIAL NERVE DEXTRA LESIONS 

 IN SUKOHARJO HOSPITAL  
(Dedy Noor Prasetyo, 2013, 47 page) 

 
ABSTRACT 

Background: The radial nerve lesion is a functional and structural abnormalities in 
the radial nerve, diamana abnormalities associated with clinical evidence, or 
morphological elektrografis and show the neural terkenanya or supporting tissue. 
Development of science and technology (Science and Technology) will have an 
impact on the progress of the industry will be felt at all levels of society. This resulted 
in the number of accidents experienced by people either work accidents, traffic 
accidents, or the other, will also increase. Physical disorder or disability can be 
experienced due to the accident, can even lead to death also. One example was the 
case of a physical abnormality is the occurrence of radial nerve lesions 
dextra 
Results: After treatment for 6 times the results obtained in the presence of silent pain 
T1: 0 to T6: 0, tenderness T1: 0 to T6: 0, painful motion of T1: 3.2 to T6: 1.1, 
increased sensory capabilities, sharp-blunt T1: 5/5 to T6: 5/5, hot-cold T1: 5/5 to T6: 
5/5, smooth rough T1: 3/5 to T6: 4/5, wrist flexor muscle strength T1: 3 to T6: 4, 
wrist extensor muscle strength T1: 3 to T6: 4, T1 flexor muscle strength: 5 to T6: 5, 
elbow extensor muscle strength T1: 5 to T6: 5. 
Conclusion: IR can reduce pain in conditions dextra radial nerve lesions, Electrical 
Stimulation (ES) can improve the condition of the sensory radial nerve lesions dextra, 
exercise therapy can improve muscle strength in the radial nerve lesions dextra 
conditions. 
Keywords: radial nerve lesions dextra, Infra-red (IR), Electrical Stimulation (ES), 
Therapeutic Exercise 
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BAB I 
 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Bersama dengan kemajuan zaman yang dirasakan dan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang dirasakan akan mempengaruhi pada 

kehidupan kesehatan dimasyarakat dunia pada umumnya dan pada masyarakat 

Indonesia khususnya. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) akan 

memberikan dampak pada kemajuan industri akan dirasakan pada seluruh lapisan 

masyarakat. Hal ini berakibat angka kecelakaan yang dialami masyarakat baik 

kecelakan kerja, kecelakaan lalu lintas, ataupun yang lainya, juga akan meningkat. 

Kelainan fisik ataupun kecacatan dapat dialami akibat dari kecelakaan tersebut, 

bahkan bisa juga mengakibatkan kematian. Salah satu contoh kasus dari kelainan 

fisik itu adalah terjadinya lesi nervus radialis. 

Lesi Nervus Radialis adalah suatu kelainan fungsional dan struktural pada 

nervus radialis, kelainan diamana dihubungkan dengan adanya bukti klinis 

,elektrografis dan atau morfologis yang menunjukkan terkenanya saraf tersebut atau 

jaringan penunjangnya  

       Fisioterapi sebagai bagian dari kesehatan memiliki beberapa teknologi intervensi 

yang dapat membantu pasien. Intervensi yang dimaksud antara lain Short Wave 

Diathermy (SWD), Micro Wave Diathermy (MWD), Infra Red (IR), Transcutaneus 

Electrical Nerve Stimulation (TENS), Electrical Stimulation (ES), Ultra Sound (US), 

terapi latihan dan lain sebagainya. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan pada kondisi lesi nervus radialis dextra ini, maka 

penulis dapat merumuskan masalah adalah:  

1.    Apakah pemberian Infra Red (IR) dapat  mengurangi nyeri pada kondisi lesi 

nervus radialis dextra? 

2. Apakah pemberian Electrical Stimulation (ES) dapat meningkatkan 

kemampuan sensorik pada kondisi lesi nervus radialis dextra? 

3.  Apakah pemberian Terapi Latihan dalam  meningkatkan  kekuatan otot 

pergelangan tangan pada kondisi lesi nervus radialis dextra? 

C. Tujuan Penulisan 

       Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan karya tulis ilmiah ini sesuai 

dengan rumusan masalah yaitu untuk mengetahui pemberian Infra Red (IR) dapat  

mengurangi nyeri, Electrical Stimulation (ES) dapat meningkatkan kemampuan 

sensorik, dan pemberian Terapi Latihan dalam  meningkatkan  kekuatan otot 

pergelangan tangan pada kondisi lesi nervus radialis dextra. 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Deskripsi Kasus 

       Nervus Radialis adalah cabang terbesar dari plexus brachialis. Nervus 

radialis ini mulai pada batas bawah m. pectoralis minor sebagai kelanjutan 

langsung dari fasciculus posterior dan serabut-serabutnya berasal dari 3 segmen 

cervical yang terakhir serta dari segmen thoracal pertama medulla  spinalis. 

Selama berjalan turun sepanjang lengan, nervus radialis ini menyertai arteri 

profunda di belakang dan di sekitar humerus serta di dalam sulcus 

musculospiralis. Serabut saraf radialis menembus septum intermuscularis 

lateralis dan mencapai sisi anterior bawah dari lengan bawah, di mana cabang 

terminalisnya muncul (Chusid, 1993). 

       Cabang-cabang motorik dalam lengan mempersarafi m. triceps, m. anconeus 

dan bagian atas kelompok supinator-ekstensor dari otot-otot lengan bawah. 

Cabang-cabang motorik dalam lengan bawah diperoleh dari nervus radialis 

profunda yang berjalan ke bagian lainnya dari kelompok supinator-ekstensor 

lengan bawah.Cabang-cabang sensorik yang memberikan inervasi ke daerah-

daerah kulit meliputi nervus cutaneous brachialis posterior yang menuju ke sisi 

dorsal  lengan bawah dan nervus radialis superficial ke sisi dorsal bagian 

radialis tangan. Daerah suplai yang terbatas ialah daerah kecil pada kulit di 

bagian dorsum spatium interroseus pertama. 
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BAB III 

PELAKSANAAN STUDI KASUS 

 

       Pasien bernama Ny.I, umur 38 tahun, jenis kelamin: perempuan, agama: 

islam, pekerjaan: ibu rumah tangga, alamat: Gayamsari  RT 3 RW 12 

Sukoharjo,SUKOHARJO dengan diagnosis lesi nervus radialis dextra. Pasien 

adanya nyeri gerak pada wrist dextra, adanya kelemahan otot wrist dextra,  

adanya gangguan sensasi pada punggung tangan kanan. Dari pemeriksaan 

didapat adanya suhu lokal kedua lengan sama, tidak ada oedem, tidak ada nyeri 

tekan pada daerah bekas operasi. Pasien mengupayakan untuk menekuk dan 

meluruskan pergelangan tangan kanan, membatasi aktivitas yang membebani 

pergelangan tangan kanan yang berlebihan, seperti mengangkat beban, 

merendam pergelangan tangan kanannya dengan air hangat dan digerakkan 

fleksi-ekstensi melawan tahanan air, menggenggam bola tenis dan meremas-

remas menggunakan tangan kanannya seperti latihan yang telah diberikan 

fisioterapis. Modalitas yang diterapkan pada kasus ini yaitu dengan 

menggunakan modalitas sinar infra merah, Electrical Stimulation (ES) dan terapi 

latihan. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

A. Hasil 

1. Hasil evaluasi derajat nyeri wrist dextra dengan VAS (Visual Analogue Scale) 

Tabel. Evaluasi derajat nyeri wrist dextra 

Nyeri T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Nyeri diam 0 0 0 0 0 0 

Nyeri tekan 0 0 0 0 0 0 

Nyeri gerak 3,2 3,0 2,5 2,1 1,9 1,1 

 

2. Hasil evaluasi kemampuan sensorik dari lengan bawah sampai punggung 

tangan kanan dengan test sensibilitas 

Tabel. Evaluasi kemampuan sensorik 

Jenis Test T1 T2 T3 T4 T5 T6 

tajam-tumpul 5/5 5/5 5/5 5/5 5/5 5/5 

panas-dingin 5/5 5/5 5/5 5/5 5/5 5/5 

halus-kasar 3/5 3/5 3/5 3/5 4/5 4/5 
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3. Hasil evaluasi kekuatan otot wrist dextra dengan MMT 

Tabel. Evaluasi kekuatan otot wrist dextra 

Grup otot T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Fleksor elbow 5 5 5 5 5 5 

Ekstensor elbow 5 5 5 5 5 5 

Fleksor wrist 3 3 3 4 4 4 

Ekstensor wrist 3 3 3 4 4 4 

 

B. Pembahasan  

       Permasalahan-permasalahan yang timbul pada pasien bernama Ny.I usia 38 

tahun dengan kondisi lesi nervus radialis dextra adalah adanya nyeri gerak wrist 

dextra. Nyeri terjadi pada otot fleksor dan otot ekstensor wrist. Kemudian terjadi 

gangguan sensoris pada punggung tangan kanan dalam menerima respon dari luar 

yaitu panas-dingin, halus-kasar, tajam–tumpul. Selanjutnya terjadi penurunan 

kekuatan otot wrist dextra. Penurunan kekuatan otot ini terjadi pada otot fleksor 

dan ekstensor wrist dextra. Melihat dari permasalahan yang ada, maka peran 

fisioterapi adalah mengatasi permasalahan tersebut di atas. Terapi dilakukan 

terhadap Ny.I selama enam kali yaitu pada tanggal 5, 8, 13, 11, 15, 22 Maret 2013. 

       Infra red yang di berikan pada kasus lesi nervus radialis dextra dapat 

mengurangi nyeri. Hal itu disebabkan karena dengan radiasi sinar infra merah 

dapat menaikan suhu atau temperatur jaringan. Menurut Hukum Varit Hoff 
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menyatakan bahwa perubahan kimia dapat dipercepatoleh adanya panas. Dengan 

demikian, pemanasan jaringan akan mempercepat perubahan kimia yaitu proses 

metabolisme. Supply O2 dan sari-sari makanan akan meningkat sehingga 

kebutuhan jaringan akan O2 dan sari makanan akan cepat terpenuhi sehingga 

dengan hal ini akan terjadi oleh karena pemanasan akan mengaktifkan glandula 

gudoifera (kelenjar keringat) di daerah jaringan yang diberikan penyinaran atau 

pemanasan sehingga dengan demikian akan meningkatkan pembuangan sisa-sisa 

metabolisme melalui keringat otomatis nyeri dapat berkurang. 

       Modalitas fisioterapi berupa Electrical Stimulation (ES) arus faradik yang 

terdiri dari durasi singkat listrik bolak-balik (AC) yang tidak simetris dan 

mempunyai durasi 0,01-1 ms dengan frekuensi 50-100 Hz. Pemberian Electrical 

Stimulation (ES) pada kasus lesi nervus radialis dextra ini untuk menstimulasi 

otot, redukasi dari aksi otot, melatih fungsi otot baru, meningkatkan sirkulasi serta 

mencegah perlengketan. Arus faradik ini terdiri dari dua tahap yang tidak sama 

yang berintensitas rendah tapi berdurasi panjang dan yang kedua berinteraksi 

tinggi tapi berdurasi pendek. Tetapi sekarang ini arus pertama hanya amplitude 

tinggi dengan durasi pendek arus tetap akan berlangsung. Pengaruh terapi latihan 

yaitu dapat meningkatkan kekuatan otot wrist dextra. Terapi latihan menggunakan 

latihan-latihan gerak tubuh baik aktif maupun pasif. Gerakan yang ringan dan 

perlahan merangsang propioceptor yang merupakan aktivasi dari serabut afferent 

berdiameter besar. Hal ini akan mengakibatkan kerja otot mulai difungsikan 

sehingga seiring berjalanya waktu kekuatan otot bertambah. 
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BAB V 

 
PENUTUP 

A. Kesimpulan 

       Dari hasil yang diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa dengan 

penggunaan modalitas fisioterapi berupa sinar infra merah dapat mengurangi 

nyeri pada kondisi lesi nervus radialis dextra, Electrical Stimulation (ES) dapat 

meningkatkan kemampuan sensorik pada kondisi lesi nervus radialis dextra dan 

terapi latihan: Free active movement, Relax pasif Movement, Strengthening, 

dapat membantu mengurangi permasalahan yaitu dapat meningkatkan kekuatan 

otot pergelangan tangan  pada kondisi lesi nervus radialis dextra. Penanganan  

lesi nervus radialis dextra akan lebih berhasil jika disertai kemauan dan 

semangat untuk sembuh. Dimana motivasi sangat berperan dalam proses 

penyembuhan, karena tanpa adanya kemauan dan keinginan untuk cepat sembuh, 

maka proses penyembuhan akan memakan waktu yang sangat lama. Apabila 

kemauan dan keinginan untuk sembuh ada ditambah penanganan dan terapi yang 

benar-benar tepat, maka hasil yang didapat akan maksimal. 

B. Saran 

       Dalam hal ini keberhasilan ditentukan oleh tim medis dan penderita sendiri. 

Untuk mendukung lancarnya pelaksanaan program fisioterapi yang telah 

ditetapkan maka latihan di rumah sesuai dengan yang dianjurkan terapis seperti 

menekuk dan meluruskan pergelangan tangan kanan, membatasi aktivitas yang 
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membebani pergelangan tangan kanan yang berlebihan, seperti mengangkat 

beban, merendam pergelangan tangan kanannya dengan air hangat dan 

digerakkan menekuk-meluruskan melawan tahanan air, Menggenggam bola tenis 

dan meremas-remas menggunakan tangan kanannya. Dalam melakukan 

pemberian tindakan,  fisioterapi tidak dapat bekerja sendiri dan diperlukan 

kerjasama antara dokter dan tim medis lainnya demi keberhasilan penyembuhan 

pasien. 

       Saran bagi pasien yaitu dalam melakukan latihan harus ada karena tanpa 

adanya kesungguhan dan semangat untuk melakukan latihan secara rutin dan 

menjalankan home program yang diberikan oleh terapis maka keberhasilan sulit 

dicapai. Home program yang bisa dilakukan antara lain dengan melakukan latihan 

gerakan pada sendi pergelangan tangan kanan, pasien disarankan agar lebih 

berhati-hati dalam beraktifitas khususnya yang banyak menggunakan sendi 

pergelangan tangan kanan seperti mengangkat berat, mendorong ataupun menarik 

benda berat. Dapat juga memberikan kompres air hangat pada bagian yang sakit 

untuk menurunkan bengkak dan nyeri. 

       Saran bagi fisioterapis yaitu dalam melakukan pelayanan hendaknya sesuai 

prosedur yang ada sebelumnya melakukan tindakan terapi. Fisioterapi 

mengadakan pemeriksaan yang teliti dan sistematis sehingga dapat memecahkan 

permasalahan pasien secara rinci dan untuk itu perluasan dan penambahan ilmu 

pengetahuan yang sesuai dengan kondisi pasien atau suatu masalah diperlukan 

dengan memanfaatkan kemajuan IPTEK. Fisioterapi dapat memilih teknologi 
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intervensi yang paling sesuai dengan hasil yang memuaskan bagi pasien dan 

terapis sendiri dan hal ini juga tidak lepas dari tim medis lain agar dapat tercapai 

tujuan yang diharapkan. 

       Saran bagi masyarakat yaitu apabila mengalami atau menjumpai kecelakaan 

dan kejadian yang mengakibatkan cidera tubuh terutama yang mengalami patah 

tulang supaya lebih memanfaatkan adanya institusi kesehatan yang ada dengan 

memeriksakan diri ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan / 

tindakan yang benar yang sesuai dengan permasalahan yang ada secara dini. 

Dalam untuk menolong sebaiknya jangan gegabah, karena mungkin saja kondisi 

korban akan lebih fatal, jadi mungkin kita bisa mencari orang yang lebih 

berpengalaman. 
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