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BAB I 

PENDAHULUAN 

 Pada tahun 1948 Prof. Dr. Soeharso mendidik tenaga kesehatan dalam rangka 

kerja besarnya memulihkan korban perang, dibangun Sekolah Perawat Fisioterapi. 

Semakin berkembangnya pusat rehabilitasi di Surakarta menuntut pengetahuan lebih 

luas bagi Sekolah Perawat Fisioterapi, maka pada tahun 1954 didirikan Sekolah 

Asisten Fisioterapi. Pada tahun 1951 berdirilah organisasi pertama untuk Fisioterapi 

dengan sebutan World Confederation for Physical Therapy (WCPT). Fisioterapi 

adalah bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu ataupun 

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. Lingkup pelayanan fisioterapi diterapkan pada dimensi promotif, 

preventif, kuratif dan rehabilitatif dengan cakupan pelayanan sepanjang rentang 

kehidupan manusia sejak praseminasi sampai dengan ajal (Kepmenkes, 2007).   

A. 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. Posisi jatuh dengan leher pada sudut tertentu 

menyebabkan cedera pleksus bagian atas yang bisa menyebabkan erb’s paralysis. 
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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. Hal ini juga dapat terjadi 

ketika kelahiran menjadi rumit dan orang yang membantu persalinan harus 

melahirkan bayi dengan cepat dan mengarahkan beberapa kekuatan untuk 

menarik bayi melalui jalan lahir. Jika salah satu sisi leher bayi tertarik, saraf yang 

terdapat didalamnya juga akan tertarik dan dapat mengakibatkan cedera. Saraf 

Plexus Brachialis memiliki beberapa kemampuan untuk meregenerasi diri, selama 

lapisan luar selubung atau penutup saraf yang diawetkan, yang serabut saraf yang 

rusak dapat menumbuhkan kembali ke otot. Bayi mungkin tidak dapat 

menggerakan bahu, tetapi dapat memindahkan jari- jari. Jika kedua saraf atas dan 

bawah yang meregang, kondisi ini biasanya lebih parah dari sekedar erb’s 

paralysis.  

Erb’s Paralysis merupakan lesi pada plexus brachialis bagian atas karena 

cedera yang diakibatkan perpindahan kepala yang berlebihan dan depresi bahu 

pada sisi yang sama saat kelahiran, sehingga menyebabkan traksi yang berlebihan 

bahkan robeknya akar saraf C5 dan C6 dari plexsus brachialis. Hal ini sering 

disebabkan ketika leher bayi itu ditarik ke samping selama kelahiran yang sulit. 
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Kebanyakan bayi dengan lesi plexus brachialis lahir akan memulihkan kedua 

gerakan dan perasaan di lengan yang terpengaruh. Untuk mendiagnosa cedera 

plexus brachialis pada bayi baru lahir, dapat dilihat dari manifestasi klinisnya 

berupa tidak adanya respon motorik yang normal pada otot-otot ekstremitas atas, 

seperti tidak adanya refleks menggenggam dan refleks moro asimetris. Namun 

agak sulit untuk menentukan diagnosis otot yang mengalami kelumpuhan karena 

bayi belum dapat melakukan apa yang diperintahkan.  Selain itu bisa juga ditemui 

gejala Syndrome Horner (ptosis, miosis, dan anhidrosis) yang terjadi karena 

trauma pada lower root dan gejala ini mempunyai prognosis buruk. Pemeriksaan 

radiologi dilakukan untuk menentukan lokasi dan eksistensi cedera saraf seperti 

avulsi (cedera preganglionik) atau ruptur (cedera postganglionik) (Mahadewa, 

2013). Untuk mengevaluasi intraoperatif dapat menggunakan myelografi, CT 

myelografi dan MRI. Pemeriksaan ini dapat membantu merencanakan prosedur 

operasi dan digunakan untuk menilai tingkat keparahan suatu cedera. Orang tua 

harus waspada dan berperan aktif dalam proses pengobatan untuk memastikan 

anak mereka pulih dengan fungsi maksimal pada lengan yang terpengaruh. Erb’s 

Paralysis merupakan salah satu yang dapat menyebabkan keterbatasan aktivitas 

fisik dan kecacatan. Oleh karena itu, penulis mengangkat judul “Penatalaksanaan 

Fisioterapi Pada Erb’s Paralysis Dextra” sebagai salah satu tindakan untuk 

pencegahan dan meningkatkan pengetahuan di masyarakat. 

Sebagian besar rumah sakit melaporkan satu sampai dua bayi yang lahir 

dengan plexus brachialis mengalami cedera pada 1000 kelahiran. Informasi yang 
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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. 

Intervensi fisioterapi yang digunakan untuk mengatasi problematik yang 

timbul pada kondisi erb’s paralysis adalah Infra Red, Muscle Stimulation, dan 

terapi latihan (active assisted dan hold relax). Tujuan dari penggunaan Infra Red, 

untuk mengurangi nyeri, merileksasi otot-otot dan meningkatkan suplai darah 

(Sujatno, dkk, 2002). Penggunaan muscle stimulation bertujuan 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 
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kulit yang lesi (Prentice, 2002). Penggunaan terapi latihan bertujuan untuk 

merileksasi otot dan meningkatkan lingkup gerak sendi. 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang diajukan sesuai dengan masalah yang timbul pada 

Erb’s Paralysis adalah sebagai berikut: 

1. Apakah tanda dan gejala klinis yang timbul pada kondisi  Erb’s Paralysis? 

2. Apakah Infra Red, Muscle Stimulation, dan terapi latihan dapat 

mengurangi nyeri pada shoulder dextra, meningkatkan kekuatan otot pada 

lengan kanan, meningkatkan lingkup gerak sendi pada shoulder dextra, 

elbow dextra dan wrist dextra, dan meningkatkan aktivitas fungsional  

pada kondisi Erb’s Paralysis? 

C. Tujuan Laporan Kasus  

Tujuan yang ingin dicapai pada penulisan Karya Tulis Ilmiah ini 

sesuai dengan rumusan masalah, yaitu: 

1. Tujuan umum 

a. Mengetahui tanda dan gejala klinis yang dialami oleh anak dengan 

kondisi Erb’s Paralysis. 

b. Mengetetahui dan menerapkan intervensi fisioterapi yang dapat 

digunakan pada kasus Erb’s Paralysis.  

2. Tujuan khusus  
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a. Untuk mengetahui apakah penyakit Erb’s Paralysis, faktor penyebab, 

serta gejala klinis yang timbul.   

b. Untuk mengetahui pengaruh Infra Red, Muscle Stimulation, Terapi 

Latihan pada kasus Erb’s Paralysis. 

D. Manfaat Laporan Kasus  

Manfaat yang ingin dicapai penulis pada kasus Erb’s Paralysis adalah 

sebagai berikut: 

1. Ilmu Pengetahuan 

Penelitian ini diharapkan dapat sebagai khasanah ilmu pengetahuan 

khususnya di bidang kesehatan yang memberikan gambaran bahwa 

Infra Red. Terapi Latihan, dan Muscle Stimulation dapat diterapkan 

pada pada pasien dengan kondisi Erb’s Paralysis. 

2. Institusi Pendidikan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk institusi 

pendidikan sebagai sarana untuk mempersiapkan pesrta didik di 

lingkungan pendidikan fisioterapi .  

3. Bagi Penulis 

Memperdalam dan memperluas pengetahuan mengenai hal yang 

berhubungan dengan penatalaksanaan fisioterapi pada Erb’s Paralysis. 

4. Bagi Pasien 

Dapat membatu mengatasi masalah yang timbul pada kondisi Erb’s 

Paralysis.  
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5. Bagi Masyarakat 

Memberikan informasi kepada masyarakat tentang peran fisioterapi 

pada kasus Erb’s Paralysis. 

 


