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ABSTRACT 

 

Background: Erb's paralysis is a brachial plexus lesion on the upper part 
due to injuries caused by excessive movement of the head and shoulder 
depression on the same side during birth, causing excessive traction even 
tearing of the nerve roots C5 and C6 brachial plexus from. This is often 
caused when a baby's neck was pulled aside during a difficult birth.  

Objective: To determine the implementation of physiotherapy in reducing 
pain, increasing range of motion, increase muscle strength and improve 
functional activity in conditions Erb's Paralysis modaliatas Dextra using 
Infra Red (IR), Muscle Stimulation (MS) and Therapeutic Exercise (TL). 

Results: After treatment for 6 times the results obtained pain assessment 
on movement pain T1: 6.3 to T6: 5.6, increased range of motion T1: S 30 
T6 0-90 becomes: S 40-0-105, the increase in strength elbow flexor 
muscles T1: 3 to T6: 4, elbow extensors T1: 2 to T6: 3, wrist flexors T1: 3 
to T6: 4, wrist extensors T1: 3 to 4, the increase in the functional activity 
of T1: 66 into T6: 70. 

Conclusion: Infra Red to reduce pain in conditions Erb's Paralysis, 
Muscle Stimulation can improve muscle strength in conditions of Erb's 
paralysis, and exercise therapy can improve range of motion in Erb's 
Paralysis Dextra conditions. 

Keywords: Erb's Paralysis, Infra Red (IR), Muscle Stimulation (MS), 
Exercise Therapy (TL) 

 

 

 

 

 



A. PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang Masalah 

Cedera Plexus Brachialis diartikan sebagai suatu cedera pada Plexus 

Brachialis yang diakibatkan oleh suatu trauma. Trauma ini sering kali 

berupa penarikan berlebihan atau avulsi. Cedera seperti ini menghasilkan 

sutu tanda yang sangat khas yang disebut deformitas Waiter’s tip karena 

hilangnya otot-otot rotator lateral bahu, fleksor lengan, dan otot ekstensor 

lengan (Mahadewa, 2013). Sebagian besar cedera plexus brachialis terjadi 

selama proses persalinan. plexus brachialis sering mengalami masalah saat 

berada di bawah tekanan, seperti dengan bayi yang besar, presentasi 

bokong atau persalinan yang lama. Jika salah satu sisi leher bayi tertarik, 

saraf yang terdapat didalamnya juga akan tertarik dan dapat 

mengakibatkan cedera. Bayi mungkin tidak dapat menggerakan bahu, 

tetapi dapa t memindahkan jari-jari. Jika kedua saraf atas dan bawah yang 

meregang, kondisi ini biasanya lebih parah dari sekedar erb’s paralysis.  

Sebagian besar rumah sakit melaporkan satu sampai dua bayi yang 

lahir dengan plexus brachialis mengalami cedera pada 1000 kelahiran. 

Informasi yang cukup tentang insiden cedera plexus brachialis atas (erb’s 

paralysis) trumatis sulit ditemukan, insiden pastinya tidak diketahui. Saat 

ini, insiden tersebut adalah 0,8 per 1000 kelahiran bayi. Angka ini turun 

dari tingkat pada tahun 1900, ketika dilaporkan jumlah penderita yang 

mencapai dua kali lipat dari pada saat ini. Penurunan penderita ini 

dipengaruhi oleh pelayanan kebidanan yang terus ditingkatkan. 

Diperkirakan terjadi 400-450 penderita cedera tertutup supraclavicular di 

inggris setiap tahunnya. Laki-laki lebih banyak yang terkena trauma 

(Mahadewa, 2013). 

Masalah utama yang timbul pada penderita Erb’s Paralysis adalah lesi   

pada plexus brachialis yang dapat menyebabkan adanya nyeri pada bahu, 

adanya penurunan kekuatan  pada otot-otot lengan atas,  keterbatasan 

lingkup gerak sendi pada lengan dan penurunan aktivitas fungsional. 

2. Tujuan  



Tujuan yang ingin dicapai pada penulisan Karya Tulis Ilmiah ini 

sesuai dengan rumusan masalah, yaitu: 

a. Tujuan umum 

1) Mengetahui tanda dan gejala klinis yang dialami oleh anak 

dengan kondisi Erb’s Paralysis. 

2) Mengetetahui dan menerapkan intervensi fisioterapi yang dapat 

digunakan pada kasus Erb’s Paralysis.  

b.  Tujuan khusus 

1) Untuk mengetahui apakah penyakit Erb’s Paralysis, faktor 

penyebab, serta gejala klinis yang timbul.   

2) Untuk mengetahui pengaruh Infra Red, Muscle Stimulation, 

Terapi Latihan pada kasus Erb’s Paralysis. 

B. KERANGKA TEORI 

1. Deskripsi Kasus  

a. Erb’s Paralysis 

Erb’s paralysis adalah kelumpuhan pada lengan yang disebabkan 

oleh adanya cedera pada kelompok saraf lengan atas, khususnya C5-

C6 yang merupakan bagian dari plexus brachialis, cidera ini 

menyebabkan kelemahan dan kelumpuhan pada otot deltoid, otot 

biceps brachii, otot brachialis dan otot brakhioradialis, kadang juga 

mengenai otot supraspinatus dan otot infraspinatus, sehingga lengan 

atas berada dalam posisi ekstensi, adduksi, internal rotasi dan lengan 

bawah tampak posisi ekstensi dan pronasi (Sidharta, 1988). 

b.  Etiologi 

Erb’s paralysis biasanya terjadi karena trauma persalinan , dimana 

saat proses persalinan terjadi peregangan pada plexus brachialis secara 

berlebihan bahkan sampai cidera. Cedera traksi pada plexus brachialis 

terjadi selama persalinan yang sulit, menurunkan bahu dengan gerakan 

yang berlawanan dengan kemiringan tulang belakang menyebabkan 

peregangan pada akar saraf servikal (C5,C6,C7) dari plexus brachialis 

(Abbottabad, 2006). Penyebab lain dari kondisi erb’s paralysis adalah 



lamanya proses persalinan, pinggul yang sempit atau ukuran bayi yang 

terlalu besar sehingga menyebabkan bayi sulit untuk keluar dan pelvis  

ibu dapat menekan plexus brachialis (Prawiroharjo, 1996).  

c. Patologi  Erb’s Paralysis 

Peregangan serabut saraf yang terjadi pada plexus brachialis dapat 

menimbulkan cedera pada selubung saraf, pembengkakan saraf dan 

pendarahan disekelilingnya sampai dengan rusaknya akson sehingga 

menyebabkan terganggunya impuls saraf, dimana tingkat gangguan 

impuls saraf tergantung kuat ringannya suatu regangan. Peregangan 

ringan pada saraf kemungkinan hanya akan menyebabkan neuropraksi 

atau aksonotmesis , sedangkan pada ruptur kulit akan menyebabkan 

neurotmesis (Campbell, 1991).  

d.  Tanda dan Gejala Klinis Erb’s Paralysis 

Posisi lengan pada posisi ekstensi, adduksi sendi shoulder, ekstensi 

dan supinasi sendi elbow dan dorsi fleksi sendi wrist. Atrofi bahkan 

kotraktur pada otot supraspinatus, otot infraspinatus, otot biceps, otot 

brachialis, dan otot brachioradialis jika tidak mendapatkan 

penanganan seawal mungkin (Kimberly, 2009). Gejala Klinis menurut 

Foster yaitu: nyeri, terutama pada leher dan bahu, paresthesia dan 

disesthesia,lemah tubuh atau terasa berat menggerakkan ekstremitas 

dan denyut nadi menurun akibat cedera vaskuler mungkin terjadi 

bersamaan dengan cedera traksi.  

e. Prognosis  

Prognosis pada kondisi Erb’s Paralysis sangat bervariasi karena 

bergantung tidak hanya pada sifat cidera itu sendiri, tapi juga pada 

umur pasien dan jenis prosedur yang dilakukan. 

2. Teknologi Intervensi Fisioterapi 

a. Infra Red (IR) 

Dasarnya generator Infra Red dibagi menjadi dua jenis yaitu 

generator non  luminous dan luminous, yang mana perbedaan antara 

kedua jenis generator tersebut terletak pada jenis sinar yang 



terkandung pada tiap generator. generator non luminous, yaitu 

generator yang hanya terdiri dari sinar Infra  Red saja, sehingga 

pengobatan menggunakan jenis ini sering disebut “Infra Red  

radiation ” . Generator luminous, yaitu generator yang disamping 

mengandung  Infra Red, generator ini juga terdiri dari sinar ultra 

violet, pengobatan dengan menggunakan generator je nis ini sering 

disebut sebagai radiant heating  (Sujatno, dkk, 1993). 

b.  Muscle Stimulation 

Arus faradic  merupakan arus listrik bolak-balik yang tidak simetris 

yang mempunyai durasi 0,01-1ms dengan frekuensi 50-100 cy/detik. 

Arus faradic pada umumnya di modifikasi dalam bentuk surged  atau 

interrupted (terputus-putus) (Sujatno, dkk, 1993). Terapis 

menggunakan stimulasi listrik untuk berbagai kondisi yaitu: untuk 

menimbulkan kontraksi otot dari saraf yang lesi, menstimulasi saraf 

sensorik untuk mengurangi nyeri, membuat medan listrik pada 

jaringan lunak untuk merangsang proses penyembuhan, dan membuat 

medan listrik pada permukaan kulit untuk mengirim ion bienefical 

untuk merangsang proses penyembuhan pada kulit yang lesi (Prentice, 

2002).  

c. Terapi Latihan 

Terapi latihan dalam bentuk relaksasi dapat memberikan efek 

pengurangan nyeri, baik secara langsung maupun memutus siklus 

nyeri, spasme, dan nyeri. Gerakan ringan dan perlahan merangssang 

propioceptor yang merupakan aktivasi dari serabut afferent 

berdiameter besar. Hal ini akan mengakibatkan menutupnya spinal 

gate ( Mardiman, 2001). 

C. PROSES FISIOTERAPI 

Terapi pada tanggal 10, 13, 15, 17, 23, 28 Januari 2014 menggunakan 

modalitas fisioterapi: 

1. Infra Red  



2. Muscle Stimulation 

3. Terapi Latihan   

a. Active assisted 

b.  Hold  relax 

 

D. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Hasil 

a. Adanya penurunan nyeri gerak saat pasien menggerakan shoulder 

kanan. 

b. Adanya peningkatan kekuatan otot pada group otot fleksor elbow, 

ekstensor elbow, fleksor wrist dan ekstensor wrist.  

c. Adanya peningkatan LGS pada bidang gerak Shoulder. 

d.  Adanya peningkatan aktivitas fungsional. 

2. Pembahasan  

a. Pengukuran nyeri menggunakan skala visual analoge scale. Nyeri 

yang dievaluasi meliputi nyeri gerak saat gerakan fleksi dan 

ekstensi shoulder dan saat gerakan abduksi dan adduksi shoulder. 

Pada awal terapi nyeri gerak berada pada nilai 6,3 dan pada akhir 

terapi berkurang menjadi 5,6. Dalam penatalaksanaan kasus ini 

terbukti pemberian terapi latihan dan pemberian IR efektif dalam 

menurunkan nyeri. Efek IR yang memiliki efek sedative dan 

melalui mekanisme vasodilatasi pembuluh darah sehingga zat-zat 

pencetus nyeri terangkut dalam aliran darah tersebut. 

b.  Instrument yang digunakan untuk menilai kekuatan otot adalah 

manual muscle testing. Peningkatan kekuatan otot yang dievaluasi 

meliputi pada fleksor dan ekstensor elbow dan pada fleksor  dan 

ekstensor wrist pada awal terapi fleksor elbow 3 dan ekstensor 

elbow 2, ekstensor wrist 2 dan fleksor wrist 3. Pada akhir terapi ke 

enam nilai otot pda ekstensor elbow 3 dan fleksor elbow 4 dan 

fleksor wrist 4 dan ekstensor wrist 3. Dalam penatalaksanaan kasus 

ini terbukti efektif dalam peningkatan kekuatan otot. Terapi latihan 



active assisted dan muscle stimulation memiliki efek dalam 

menstimulasi dan menginervasi jaringan otot yang mengalami 

paralysis. 

c. Penilaian yang digunakan untuk mengukur lingkup gerak sendi 

adalah Goneometer. Peningkatan LGS yang dievaluasi meliputi 

pada gerakan fleksi-ekstensi shoulder kanan, pada awal terapi S  

300-0-900. Setelah akhir terapi ke enam menjadi 400-0-1050, 

adanya peningkatan LGS pada elbow pada terapi pertama S  0-0-

1300 setelah enam kali terapi menjadi S 0-0-1350, adanya 

peningkatan LGS pada wrist pada awal terapi S  0-0-400 setelah 

menjalani enam kali terapi S 0-0-500. Hold  relax bermanfaat untuk 

rileksasi otot dan menambah lingkup gerak sendi. Sedangkan pada 

jaringan non kontraksi seperti tulang, tendon dan ligament, terapi 

latihan memberikan efek naiknya adaptasi pemeliharaan dan 

kekuatan tendon, ligament serta hubungan otot dan tendon (Kisner, 

1996). 

d.  Instrumen yang digunakan untuk mengukur kemampuan aktivitas 

fungsional adalah upper  extremity  functional scale . UEFS terdiri 

dari beberapa poin dan tiap tahap memiliki rentang poin dari 0-4. 

Skor maksimal dari keseluruhan poin tersebut adalah 100 yang 

menyatakan bahwa aktifitas kemampuan fungsional pasien tidak 

mengalami gangguan. Dalam kasus ini pada terapi pertama 66, 

serta pada terapi ke enam 70 poin. Tidak adanya peningkatan 

kemapuan fungsional juga bisa disebabkan berbagai hal. Sebagai 

contoh tidak digunakannya tangan kanan dalam jangka waktu lama 

sehingga menyebabkan penurunan fungsi tangan. 

E. SIMPULAN DAN SARAN 

1. Simpulan  

a. Paralisis pada otot deltoid, otot biceps, otot brakhialis, otot 

brakhioradialis kadang juga otot supraspinatus dan otot 

infraspinatus yang disebabkan karena terganggunya impuls saraf 



ke otot yang di inervasi sehingga menyebabkan hilangnya gerakan 

abduksi dan eksternal rotasi shoulder dan gerakan fleksi dan 

supinasi elbow dan palmar fleksi wrist , serta sensasi menghilang 

pada permukaan deltoideus dan radialis lengan bawah. Posisi 

lengan pada posisi ekstensi, adduksi sendi shoulder, ekstensi dan 

supinasi sendi elbow dan dorsi fleksi sendi wrist. 

b.  Penatalaksanaan fisioterapi pada kondisi erb’s paralysis dapat 

mengurangi nyeri dengan hasil terapi adanya penurunan nyeri 

gerak dari T1=6,3, T6=5,6.  

c. Penatalaksanaan fisioterapi pada kondisi erb’s paralysis dapat 

meningkatkan kekuatan otot, dengan hasil terapi adanya 

peningkatan kekuatan otot pada fleksor dan ekstensor elbow dan 

pada fleksor  dan ekstensor wrist pada  T1= fleksor elbow 3 dan 

ekstensor elbow 2, ekstensor wrist 2 dan fleksor wrist 3. Nilai otot 

pada T6= ekstensor elbow 3 dan fleksor elbow 4 dan fleksor wrist 4 

dan ekstensor wrist 3. 

d.  Penatalaksanaan fisioterapi pada kondisi erb’s paralysis dapat 

meningkatkan lingkup gerak sendi, dengan hasil terapi adanya 

peningkatan lingkup gerak sendi pada fleksi-ekstensi shoulder 

pada T1= S  300-0-900 menjadi T6 = 400-0-1050, adanya 

peningkatan LGS pada elbow pada T1= S 0-0-1300  menjadi T6=  

S 0-0-1350, adanya peningkatan LGS pada wrist pada T1=S 0-0-

400 menjadi T6= S 0-0-500 .  

e. Penatalaksanaan fisioterapi pada kondisi erb’s paralysis dapat 

meningkatkan kemampuan aktivitas fungsional yang diukur 

menggunakan UEFS, dengan hasil terapi adanya peningkatan 

aktivitas fungsional dari T1= 66 menjadi T6=70.  

2. Saran   

a. Saran untuk fisioterapis 

Fisioterapis merupakan orang yang bertugas pada bidang kesehatan 

yang berperan penting dalam kesembuhan pasien. Sebagai fisioterapis 



dalam memberikan pelayanan harus memiliki jiwa kemanusiaan dan 

penuh tanggung jawab. Pasien yang datang memiliki keinginan dan 

keyakinan untuk sembuh. Maka dari itu dalam memberikan tindakan 

harus sistematis diwali dari diagnosa, anamnesis, pemeriksaan, tujuan, 

dan evaluasi harus dikerjakan dengan teliti dan hati-hati. Pemberian 

penjelasan dan pengertian dalam memberikan tindakan dan dosis yang 

tepat agar tercapai tujuan yang maksimal dalam memberikan 

pelayanan terhadap pasien.  

b.  Saran untuk pasien  

Kesembuhan pasien merupakan tujuan utama dalam memberikan 

pelayanan kesehatan. Kesembuhan pasien tergantung kerjasama antar 

petugas kesahatan dan antara petugas kesehatan dengan pasien. Maka 

dari itu pasien diharapkan memiliki keyakinan untuk sembuh dan 

pulih. Semua program- program yang telah diberikan oleh fisioterapis 

akan lebih maksimal jika pasien juga melaksanakan saran-saran dari 

fisioterapis.  

c. Saran untuk keluarga  

Keluarga pasien harus terus memberikan dorongan semangat agar 

pasien juga lebih termotivasi dalam melawan penyakit yang sedang 

dihadapi.  
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