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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 

 Adapun tujuan dari penulisan karya ilmiah  ini adalah : 

1. Tujuan Umum 

       Mengetahui proses penatalaksanaan fisioterapi pada kondisi lesi 

nervus radialis dextra, menambah pengetahuan dan menyebarluaskan 

peran fisioterapi pada kondisi lesi nervus radialis dextra pada kalangan 

fisioterapi , medis, dan masyarakat. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui manfaat pemberian Infra Red (IR) dalam  

mengurangi nyeri pada kondisi lesi nervus radialis dextra. 

b. Untuk mengetahui manfaat pemberian Electrical Stimulation (ES) 

dalam meningkatkan kemampuan sensorik pada kondisi lesi nervus 

radialis dextra. 
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c. Untuk mengetahui manfaat pemberian Terapi Latihan dalam 

meningkatkan kekuatan otot pergelangan tangan  pada kondisi lesi 

nervus radialis dextra. 

D.  Manfaat Penulisan 

1. Bagi Institusi pendidikan  

Dimanfaatkan untuk institusi sebagai wahana pembelajaran dan 

penelitian lebih lanjut kepada pasien dengan kondisi lesi nervus radialis 

dextra. 

2. Bagi penulis  

Memperdalam  manfaat pemberian Infra Red (IR) dalam  

mengurangi nyeri, pemberian Electrical Stimulation (ES) dalam 

meningkatkan kemampuan sensorik  dan pemberian Terapi Latihan dalam 

meningkatkan kekuatan otot pergelangan tangan pada kondisi lesi nervus 

radialis dextra 

3. Bagi fisioterapis dan intitusi pelayanan kesehatan  

Sebagai bahan masukan dalam pemilihan intervensi yaitu Infra Red 

(IR),  Electrical Stimulation (ES), Terapi Latihan sebagai suatu terapi yang 

terbaik yang dapat secara bersama-sama dilakukan dengan terapi lainnya. 

   


