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BAB 1 

A.Latar Belakang Masalah 

 

Bell’s palsy adalah sebuah kelainan dan gangguan neurogi pada nervus 

cranialis VII (saraf facialis) didaerah tulang temporal yang menyebabkan 

kelemahan atau paralisis otot wajah disekitar foramen stylomastoideus. 

Penyebabnya tidak diketahui iskemia vaskuler, penyakit virus (Herpes simplex, 

Herpes zoster), penyakit autoimun, atau kombinasi semua factor ini (Smeltzer dan 

Bare,2002). Penyebab Paralyse Bell ini hampir selalu terjadi unilateral. Namun 

demikian dalam jarak satu minggu atau lebih dapat terjadi paralysis bilateral. 

Penyakit ini dapat berulang atau kambuh dan dapat menyebabkan kelemahan atau 

paralisis. 

Prevelensi bell’s palsy di Indonesia, secara pasti sulit ditentukan. Data 

yang dikumpulkan dari empat rumah sakt di Indonesia didapatkan frekuensi Bell’s 

palsy sebesar 19,55% dari seluruh kasus neuropati danterbanyak pada usia 21-50 

tahun. Peluang untuk terjadinya pada wanita dan pria sama. Tidak didapati 

perbedaan insiden antara iklim panas maupun dingin, tetapi pada beberapa 

penderita didapatkan adanya riwayat terkena udara dingin atau angin berlebihan 

(Annisilva,2010). 

Bell’s palsy ditandai dengan timbul nyeri yang bevariasi disekitar telinga 

ipsilateral yang diikutidengan adanya kelemahan pada oto-otot wajah dalam 

waktu beberapa jam atau hari. Dahi tidak dapat dikerutkan, mulut tampak 
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mencong terlebih pada saat tersenyum lebar atau meringis, kelopak mata tidak 

dapat dipejamkan, dan saat pasien disuruh menutup kelopak matanya maka bola 

mata tampak berputar keatas (tanda bell). Pasien tidak dapat bersiul atau meniup, 

apabila berkumur atau minum maka air keluar melalui sisi mulut yang lumpuh 

(Harsono, 2005). 

Untuk mengatasin hal itu dibutuhkan peran fisioterapi. Karena itu penulis 

tertarik untuk mengangkat judul karya tulis ilmiah  

“PENATALAKSANAAN FISIOTERAPI  PADA KASUS BELL’S 

PALSY DEXTRA di RSUP Dr. SARDJITO YOGYAKARTA . 

 

B. Rumusan Masalah  

 Berdasarkan masalah yang timbul ada Bell’s palsy kanan maka penulis 

ingin mengetahui: 

1. Apakah pemberian infra red dapat,  Mengurangi rasa kaku pada wajah, 

dan mencegah spasme pada sisi yang sehat? 

2. Apakah pemberian  Electrical Stimulation dapat membantu  meningkatkan 

kekuatan otot dan mendidik otot secara individual pada wajah sebelah 

kanan? 

3. Apakah pemberian Terapi latihan (Mirror Exercise) meningkatkan 

kekuatan otot serta memperbaiki kemampuan fungsional pasien? 

C. Tujuan Penulisan 

1. Tujuan Umum  
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Untuk mengetahui “penatalaksanaan fisioterapi pada kasus bell’s 

palsy dextra dengan modalitas infra red, eletrical stimulation dan 

terapi latihan menambah wawasan dan pengetahuan serta 

menyebarluaskan informasi tambahan tentang peran fisioterpi pada 

kasus bell’s palsy dextra pada kalangan fisioterapis, medis dan 

masyarakat luas. 

2. Tujuan Khusus 

Untuk mengetahui manfaat sinar infra red, electrical stimulation, 

terapi latihan dalam meningkatan kekuatan otot dan meningkatkan 

aktifitas fungsional. 

D. Manfaat Laporan Kasus 

Penulisan Karya Tulis ilmiah ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai 

berikut: 

1. Bagi Institusi Pendidikan 

Dapat mengembangakan ilm pengetahuan yang ada di institusi 

pendidikan terutama mengenai penatalaksanaan fisioterapi pada kasus 

bell’s palsy dextra dengan modalitas infra red, electrical stimulation dan 

terapi latihan. 

2. Bagi Institusi Rumah Sakit 

Dapat bertukar tentang informasi dengan pihak rumah sakit 

mengenai penatalaksanaan fisioterapi pada kasus bell’s palsy dextra 

dengan modalitas infra red,electrical stimulation dan terapi latihan. 
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3. Bagi Penulis 

Dapat merperdalam ilmu pengetahuan tentang  penatalaksanaan 

fisioterapi pada kasus bell’s palsy dextra dengan modalitas infra red, 

electrical stimulation dan terapi latihan. 

4. Bagi Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

Dapat digunakan sebagai acuan atau tolak ukur keberhasilan yang 

telahdicapai oleh para ilmuwan untuk dapat lebih maju terutama dalam 

teknologikedokteran dari disiplin ilmu lainnya. 

5. Bagi Masyarakat Umum 

Dapat memberikan informasi tentang latihan yang tepat pada 

pasiendengan kasus bell’s palsy dextra dengan modalitas infra red, 

electrical stimulation, terapi latihan. Dapat memperluas informasi tentang 

latihan yang tepat baik kepada orang yang potensial mengalami bell’s 

palsy maupun kepada masyarakat luas. 


