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BAB  I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Bell’s palsy (kelumpuhan bell) biasanya digunakan untuk kelumpuhan 

nervus VII jenis perifer yang timbul secara akut, yang penyebabnya belum 

diketahui,tanpa adanya kelainan neurologic lain. Pada sebagian besar 

penderita Bell’s palsy kelumpuhannya akan menyembuh, namun pada 

beberapa diantara mereka kelumpuhannya sembuh dengan meninggalkan 

gejala sisa. Gejala sisa ini dapat berupa kontraktur, sinkinesia atau spasme 

spontan (Lumbantobing, 2006). 

 
 Bell’s palsy menempati urutan ketiga penyebab terbanyak dari paralysis 

fasial akut. Di dunia insiden tertinggi ditemukan di seokori, jepang  tahun 

1986 dan insiden terendah ditemukan di swedia tahun 1997. Di amerika 

serikat insiden bell’s palsy setiap tahunnya terjadi sekitar 23 kasus per 

100.000 orang, 63% mengenai wajah sisi kanan. Insiden bell’s palsy rata – 

rata 15 – 30 kasus per 100.000 populasi. Bell’s palsy mengenai wanita dan 

laki – laki dengan perbandingan yang sama. Akan tetapi, wanita muda yang 

berumur 10 – 19 tahun lebih rentan terkena bell’s palsy dari pada laki – laki 

dengan kelompok umur yang sama. Penyakit ini dapat mengenai semua umur, 

namun yang lebih sering terjadi pada umur 20 – 50 tahun.  Peluang untuk 

terjadi bell’s palsy pada laki – laki sama dengan wanita ( harsono, 1996 ). 
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 Bell’s palsy atau prosopelgia adalah kelupuahan fasialis akibat paralisis 

nervus fasial parifer yang teradi secara akut dan penyebabnya tidak diketahui 

( idiopatik ), di luar system saraf pusat tanpa disertai adanya penyakit 

neurologis lainnya. Paralisis fasial idiopatik atau bell’s palsy, ditemukan oleh 

Sir Charles Bell, dokter dari skotlandia. lokasi cedera nervus fasialis pada 

bell’s palsy adalah dibagian parifer nukleus nervus VII. Cedera tersebut 

terjadi didekat ganglion genikulantum. Salah satu gejala bell’s palsy adalah 

kelopak mata sulit menutup dan penderita beruhasa menutup kelopak 

matanya , matanya terputar ke atas dan mataya tetap kelihatan. Gejala ini 

disebut dengan fenomena bell. Pada observasi dapat dilihat juga pada gerakan 

kelopak mata yang tidak sehat lebih lambat jika dibandingkan dengan 

gerakan bola mata yang sehat  ( lagoftalmos ), ( harsono, 1996 ). 

 Bell’s palsy masih merupakan studi menarik, disamping masih di dapat 

kan laporan bahwa 10 – 15% dari penderita bell’s palsy belum tersembuhkan 

dengan baik, juga kontroversi yang berkembang masih belum terselesaikan 

dengan memuaskan ( Thamrinsyam, 1991 ). 

 Pengamatan klinik pemeriksaan neurologi, laboratorium dan patalogi 

anatomi menunjukkan bahwa bell’s palsy bukan penyakit tersendiri tetapi 

berhubungan erat dengan banyak  factor dan sering merupakan gejala 

penyakit lain. Penyakit ini sering ditemukan pada usia dewasa, jarang pada 

anak dibawah umur 2 tahun. Biasanya diketahui oleh infeksi saluran napas 

bagian atas yang berkaitan erat dengan cuaca dingin.  
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 Kelumpuhan saraf facialis akan menimbulkan kelainan bentuk wajah 

yang menyebabkan penderita sangat terganggu, terutama pada waktu 

mengekspresikan emosinya. Keadaan ini selain menimbulkan perasaan 

rendah diri, juga mengganggu kosmetik. Walaupun syaraf facialis mudah 

terkena trauma, tetapi dilain pihak merupakan syaraf yang mempunyai 

kemampuan regenerasi yang cukup besar ( Thamrinsyam, 1991 ).  

 Studi pertama menyatakan bahwa terapi diri untuk bell’s palsy adalah 

salah satu terapi fisik pertama dari percobaan control acak menjelaskan untuk 

kondisi apapun. Mosforth mempelajari 86 orang bell’g dengan diangnosa 

bell’s palsy akut. Terapi fisik yang digunakan yaitu berupa infra red, massage 

dan arus IDC. Pengobatan dilanjutkan ampai pemulihan atau sampai kondisi 

tampak normal ( 2 – 6 bulan ). Hasil pemeriksaan bahwa pengobatan 

menggunakan electrical stimulation dan tingkat kelumpuhan visual 

diperkirakan sebagai persentase dari fungsi sisi normal, hal ini digunakan 

sebagai waktu untuk memulai perbaikan dan waktu untuk pemulihan  

( masforth, 1958 ). 

 Modalitas fisioterapi yang dapat digunakan dalam penanganan bell’s 

palsy berupa infra red ( IR ), massage, electrical stimulation. Modalitas ini 

berperan dalam kelemahan otot dan gangguan fungsional pada otot wajah 

akibat bell’s palsy ( foster, 1981).  

 Melihat latar belakang diatas, penyusun mengambil judul karya tulis 

ilmiah : “ Penatalaksanaan Fisioterapi Pada Kasus Bell’s Palsy Sinistra di 

RSU PKU Muhammadiyah Yogyakarta “.  



4 
 

A. Rumusan Masalah 

 
 Rumusan masalah dalam penulisan proposal karya tulis ilmiah ini, yaitu  

1. Apakah pemberian infra red dapat mengurangi nyeri pada kasus bell’s 

palsy? 

2. Apakah pemberian electrical stimulation dapat meningkatkan kekuatan 

otot wajah pada kasus bell’s palsy? 

3. Apakah pemberian massage dapat membantu meningkatkan kekuatan otot 

wajah dan fungsional wajah pada kasus bell’s palsy? 

 
B. Tujuan Laporan Kasus 

 
 Dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini memiliki beberapa tujuan yang 

hendak dicapai, antara lain :  

1. Tujuan Umum 

 Untuk memenuhi persyaratan program DIII Fisioterapi Fakultas Ilmu 

Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta  

2. Tujuan Khusus  

 Untuk mengetahui manfaat pemberian infra red, electrical stimulation 

dan massage dalam mengembalikan kekuatan dan fusngsi otot – otot wajah.  

C. Manfaat Laporan Kasus 

 
Adapun manfaat dari penyusunan karya tulis ilmiah :  

1. Secara teoritis  

 
 Menambah pengetahuan dan keterampilan penanganan kasus bell’s palsy 

dalam penatalaksanaan fisioterapi. 
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2. Secara Praktisi  

 
 Untuk membantu cara berfikir ilmiah dalam menghadapi permasalahan 

yang timbul dalam lingkungan fisioterapi, serta untuk menambah khasanah 

keilmuan fisioterapi terutama dalam penanganan kasus bell’s palsy. 

 

  




