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BAB I 

PENDAHULUAN 

Memasuki milenium ke tiga abad 21, Indonesia dihadapkan berbagai 

tuntutan perubahan dan tantangan strategis yang mendasar baik eksternal maupun 

internal yang perlu dipertimbangkan dalam melaksanakan pembangunan nasional, 

termasuk pembangunan dalam bidang kesehatan. Perubahan yang sangat kental 

yang dapat kita rasakan adalah proses transisi menuju ke arah terbentuknya 

masyarakat madani yang lebih demokratis, menjunjung tinggi hak-hak azazi 

manusia. Penerapan nilai-nilai universal yang diakui masyarakat global (era 

globalisasi) merupakan salah satu prasyarat untuk dapat bersaing dalam 

masyarakat dunia yang semakin hari terasa tanpa ada sekat. Untuk mencapai dan 

menetapkan ukuran tentang semua upaya kesehatan agar dapat diukur secara baik, 

maka melalui Keputusan Menteri Kesehatan nomor 1202/Menkes/SK/VIII/2003 

telah ditetapkan indikator keberhasilan Indonesia Sehat 2010 untuk semua jenis 

pelayanan kesehatan termasuk tentang indikator sumber daya kesehatan yang 

merupakan kelompok indikator proses dan masukan untuk mencapai atau 

melaksanakan pelayanan kesehatan dalam mencapai Indonesia Sehat 2010   

(Judiono, 2006).        
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A. Latar Belakang  

Neuropatididefinisikan sebagai kerusakan dari sistem saraf perifer, 

jaringan saraf tepi yang mengirimkan informasi dari otak dan sumsum tulang 

belakang ke setiap bagian tubuh lainnya dan sebaliknya. Kerusakan sistem saraf 

perifer akan mengganggu koneksi vital tersebut. Insiden neuropati pada penduduk 

amerika di perkirakan di atas 20 juta pada tahun 1998. Kerusakan saraf perifer ini 

terjadi pada semua umur, tetapi lebih sering pada orang tua. Sebuah survei 

menemukan bahwa 8-9% penderita berobat ke fasilitas kesehatan di amerika 

memiliki neuropati baik sebagai diagnosis primer maupun sekunder. Biaya 

tahunan yang dikeluarkan pemerintahan Amerika dalam memberikan pelayanan 

kesehatan terhadap kerusakan saraf ini mencapai 3,5 miliar dolar (Mahadewa 

2013). 

Martyn dan Huges melaporkan tiga studi populasi dengan pravelensi 

masing-masing antara lain di iItalia penduduk usia lebih dari 55 tahun pada tahun 

2001, pravalensi 8%, di Bombay India semua penduduk dewasa berbagai usia 

2,4%, dan sisilia italia semua penduduk dewasa berbagai usia ,7% odenheim dan 

kawan-kawan mendapatkan pravelensi neuropati sensoris meningkat seiring 

pertambahan usia, dimana menemukan pravelensi gangguan posisi pada 6% 

populasi usia 65-74 tahun, 9% pada populasi usia 75-84 tahun, dan 13% pada 

populasi usia lebih dari 85 tahun. Sedangkan lor dan kawan-kawan yang 

melakukan penelitian pada komunitas urban di petaling jaya Malaysia 

menemukan pravelensi neuropati sensorik sebesar 20% (Frida, 2011). 
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Neuropati ganguan pada sensoris atau mati rasa sebabnya ialah pada saraf 

tepi dan akar-akarnya. Di negara barat neuropati merupakan yang paling terkenal 

dan paling sering ditemukan.keadaan ini berbeda di negara berkembang yang 

lebih mengenal sebagai prosentase tertinggi. Yang diserang biasanya pria dewasa 

muda sekitar 20-50 tahun, akan tetapi dapat juga terjadi pada wanita, anak dan 

orang tua. Sebabnya tidak jelas dan tidak selalu sama (Sastrodiwirjo 2004). 

Mengingat pentingnya fungsi dari berjalan, maka penanganan neuropati 

pada m.peroneus harus diusahakan seoptimal mungkin, dengan lebih dulu 

memahami keluhan keluhan yang ditimbulkan neuropati pada m.peroneus 

tersebut. neuropati pada m.peroneus dapat menimbulkan gangguan kapasitas fisik 

yang berupa : (1) Adanya nyeri gerak dan mati rasa pada ankle   (2)gangguan 

fungsionalnya berupa: (1) Adanya gangguan aktifitas jongkok berdiri terutama 

saat toileting, (2) Kesulitan untuk naik turun tangga terutama saat menekuk dan 

menapak, (3) Berjalan jauh serta mengalami gangguan untuk (4)aktifitas sholat 

terutama untuk duduk antara dua sujud, serta berdiri lama (Depkes RI, 2004). 

Reseptor nyeri perifer neuropati (akhiran saraf bebas yang disebut 

nosiseptor) terdapat pada setiap struktur kutan, somatik dalam visera tubuh 

(meliputi kulit, bantalan lemak, otot, ligamen, fasia, kapsul sendi, periosteum, 

tulang subkondral dan dinding pembuluh darah ). Adanya stimuli noksium atau 

stimuli noksius potensial, nosiseptor akan melepaskan zat-zat kimiawi endogen 

yang selanjutnya akan mentransduksi stimuli ini menjadi impuls nyeri melalui 

mekanisme yang belum diketahui dengan pasti (Parjoto, 2006). 
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B. RUMUSAN MASALAH 

 

1. Apakah Infra Red (IR), TENS dan Terapi Latihan dapat mengurangi 

kesemutan pada kondisi neuropati peroneal. 

2. Apakah Infra Red (IR), TENS dan Terapi Latihan dapat mengurangi nyeri 

gerak pada kondisi neuropati peroneal. 

3. Apakah Infra Red (IR), TENS dan Terapi Latihan dapat mengurangi kram 

pada kondisi neuropati peroneal. 

4. Apakah Infra Red (IR), TENS dan Terapi Latihan dapat meningkatkan 

aktivitas fungsional seperti jongkok, berdiri lama, dan berjalan jauh pada 

kondisi neuropati peroneal. 

C. Tujuan Umum 

Mengetahui penatalaksanaan Fisioterapi pada kondisi Neuropati peroneal 

dengan menggunakan IR, TENS dan Terapi latihan.  

1. Tujuan Khusus  

Adapun tujuan khusus Fisioterapi pada kondisi neuropati peroneal adalah: 

a. Mengetahui manfaat IR, TENS dan Terapi latihan dalam mengurangi 

nyeri, kram dan kesemutan. 

b.  Mengetahui manfaat Terapi latihan dalam mengurangi Kram. 

c. Mengetahui manfaat IR, TENS, dan terapi latihan dalam pengaruh 

terhadap peningkatan kemampuan aktivitas fungsional, misal: aktivitas 

jongkok, sholat dan duduk antara dua sujud, berdiri lama dan berjalan 

jauh. 
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D. MANFAAT 

1. Bagi penulis 

Dapat lebih mengenal neuropati peroneal sehingga dapat menjadi bekal 

untuk penulis setelah lulus. 

2. Bagi masyarakat 

Dapat memberikan informasi yang benar kepada pasien, keluarga, 

masyarakat, sehingga dapat, lebih mengenal dan mengetahui gambaran 

neuropati peroneal. 

3. Bagi pendidik 

Memberikan informasi ilmiah bagi penelitian mengenai neuropati peroneal 

bagi peneliti selanjutnya. 

4. Bagi intitusi 

Dapat memberikan informasi obyektif mngenai neuropati peroneal kepada 

tenaga medis, baik yang bekerja di Rumah sakit, pukesmas ataupun klinik. 

 

 

 


