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“PENATALAKSANAAN FISIOTERAPI PADA KASUS LESI 
PLEKSUS BRACIALIS DEXTRA DI RSU AISYIYAH 

PONOROGO” 

Tyagita Putri Ewidyah 
Program Study Diploma III Fakultas Ilmu Kesehatan 

Universitas Muhammadiyah Surakarta 
Abstrak 

(Dibimbing oleh : Dwi Rosella K.S, S.Fis, M.Fis)Latar Belakang: lesi Pleksus 
bracialis adalah anyaman serat saraf yang berjalan dari tulang belakang C5-T1 yang 
mengirim sinyal dari tulang belakang ke bahu, lengan dan tangan. Lesi Pleksus 
bracialis terjadi ketika adanya trauma, trauma persalinan, kompresi, peradangan dan 
tumor pada bahu yang menekan atau mengenai saraf. Modalitas fisioterapi yang 
digunakan adalah Infra red yang bermanfaat untuk meningkatkan metabolisme, 
mengurangi rasa sakit. TENS dapat bermanfaat untuk meningkatakan kekuatan otot 
dan Terapi latihan dapat bermanfaat dalam memelihara atau menambah lingkup gerak 
sendi pada sholder dan melatih aktifitas sendi bahu. 

Tujuan: untuk mengetahui pelaksanaan fisioterapi dalam mengurangi nyeri, 
meningkatkan lingkup gerak sendi, meningkatkan kekuatan otot dan meningkatkan 
aktifitas fungsional pada kasus Lesi Pleksus Bracialis dengan menggunakan 
modalitas Infra Red (IR), Trancutanius Electrical Nerves Stimulation (TENS), dan 
Terapi Latihan (TL). 

Hasil: setelah dilakukan terapi sebanyak 6 kali di dapatkan hasil penilaian nyeri pada 
nyeri diam T0: 3 menjadi T6: 1, nyeri tekan T0: 5 menjadi T6: 3, nyeri gerak T0: 6 
menjadi T6: 4. Peningkatan lingkup gerak sendi sholder S : T0: 35º-0º-100º, menjadi 
T6: 40º-0º-130º, F : T0: 125º-0º-30º menjadi T6: 135º-0º-30º, R(F=90): T0: 90º-0º-
50º menjadi T6: 90º-0º-55º, sendi elbow S: T0: 0º-0º-110º menjadi T6: 0º-0º-125º, 
sendi wrist S: T0: 30º-0º-40º menjadi 40º-0º-45º, F: T0: 15º-0º-10º menjadi T6: 18º-
0º-25º. Peningkatan kekuatan otot sholder T0: 3 menjadi T6: 4, elbow T0: 3 menjadi 
T6: 4, wrist T0: 3 menjadi 4. Peningkatan aktifitas fungsional T0: 56 menjadi T6: 39. 

Kesimpulan: Infra Red (IR) dapat mengurangi nyeri pada kasus Lesi Pleksus 
Bracialis, Transcutanius Electrical Nerve Stimulation (TENS) dapat meningkatkan 
kekuatan otot, Terapi Latihan (TL) meningkatkan lingkup gerak sendi dan 
meningkatkan kemampuan aktifitas fungsional. 

Kata Kunci: Lesi Pleksus Bracialis, Infra Red (IR), Transcutanius Electrical Nerve 
Stimulation (TENS), Terapi Latihan (TL). 



A. PENDAHULUAN 

Di era globalisasi seperti saat ini, setiap orang dituntut untuk dapat bersaing 
dan memiliki produktivitas kerja yang tinggi guna bersaing untuk tercapainya 
kehidupan yang layak seperti yang dicita-citakan setiap individu. Seseorang yang 
keadaan kesehatan fisiknya terganggu, tentunya akan mengakibatkan gangguan pula 
terhadap produktivitas kerjanya. Seperti seseorang yang mengalami nyeri pada 
persendian bahu misalnya, dalam melakukan aktivitas kerja dan kegiatan sehari-hari 
pastinya orang tersebut akan lebih sering merasakan kesakitan ketika bahunya 
digerakan.  

Lesi pleksus brakhialis kejadiannya adalah 10% dari lesi saraf perifer dan 
kira-kira 14% lesi neurologik di anggota gerak atas. Penyebabnya beragam dimana 
trauma merupakan penyebab tersering terlebih lagi karena letaknya di daerah leher 
dan bahu yang sering bergerak(Adi,2013). Pleksus brachialis adalah anyaman serat 
saraf yang berjalan dari tulang belakang C5-T1, kemudian melewati 
bagian leher dan ketiak, dan akhirnya ke seluruh lengan (atas dan bawah). Serabut 
saraf yang ada akan didistribusikan ke berberapa bagian lengan(Wikipedia,2013).  

Modalitas yang digunakan oleh fisioterapi untuk penanganan kasus lesi 
pleksus bracialis adalah Infra red dapat bermanfaat untuk meningkatkan 
metabolisme, mengurangi rasa sakit, meningkatkan suplai darah dan rileksasi otot. 
TENS dapat bermanfaat untuk meningkatakan kekuatan otot yang di sebabkan karena 
nyeri dan Terapi latihan dapat bermanfaat dalam memelihara atau menambah lingkup 
gerak sendi pada sholder, melatih aktifitas sendi bahu sehingga diharapkan pasien 
dapat beraktivitas seperti semula. 

Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penulisan karya tulis ilmiah ini adalah meliputi:  

1. Tujuan khusus 
a. Mengetahui manfaat Infra Red (IR) dalam mengurangi nyeri pada kondisi 

lesi pleksus bracialis dextra. 
b. Mengetahui manfaat Transcutanius electrical nerve stimulation(TENS) dalam 

meningkatkan kekuatan otot pada kondisi lesi pleksus bracialis dextra. 
c. mengetahui manfaat pemberian terapi latihan untuk meningkatkan lingkup 

gerak sendi dan meningkatkan kemampuan fungsional pasien pada kondisi 
les i  p leksus  bracialis  dex tra . 



B. TINJAUAN PUSTAKA 
 
1. Pleksus Bracialis  

Pleksus bracialis merupakan serabut saraf yang berasal dari ramus anterior 
radiks saraf C5-T1. C5dan C6 bergabung membentuk trunk superior, C7 
membentuk tunk medial, C8 dan T1 bergabung membentuk tunk inferior. 
Trunkus berjalan melewati klavikula dan disana membentuk percabangan atau 
divisi anterior dan posterior. Divisi anterior dari trunkus-trunkus inferior dan 
medial membentuk fasikulus lateral. Divisi anterior dari trunkus inferior 
membentuk fasikulus medial. Kemudian fasikulus posterior membentuk N. 
radialis dan N. Axilaris. Fasikulus lateral terbagi dua dimana cabang yang 
satu membentuk N. muskulokutanius dan cabang yang lainnya bergabung 
dengan fasikulus medial untuk membentuk N. medianus. Fasikulus medial 
terbagi dua dimana cabang pertama ikut membentuk N. medianus dan cabang 
lainnya menjadi N. ulnaris. 

2. Etiologi Pleksus Brakhialis 

Di temukan lebih dari 30 penyebab lesi pleksus brakhialis, tetapi yang 
sering terjadi antara lain (Subagyo,2013):  

a. Trauma  
b. Trauma persalinan  

yang menjadi penyebab terjadinya obstretical bracial fleksus injury: 
1) Sholder dystocia, 2) Vacuum atau forceps delivery, 3) 

Macrosomia atau bayi besar dengan berat >45 kg, 4) Kelahiran 
sungsang, 5) Riwayat kelahiran dengan obsetretical bracialis 
fleksus injury, 6) Multiparitas, 7) Maternal diabetes 

c. Compression syndrome dan tumor 
3. Teknologi dan Intervensi Fsisioterapi  
1. Infra red (IR) 

Sinar infra merah merupakan gelombang elektromagnetik dengan panjang 
gelombang 7700-4 juta A. Infra merah mempunyai dua buah gelombang yaitu: 
gelombang panjang 12.000-150.000 A dan gelombang pendek 7700-12.000 A. 
Tujuan pemberian terapi panas dengan infra merah adalah : (1) mengurangi rasa 
sakit, (2) mengurangi spasme otot, (3) meningkatkan peredaran darah superficial. 
Jarak penyinaran untuk lampu non luminous antara 45-60cm, sedangkan untuk 



lampu luminous antara 35-45 cm. Waktu yang digunakan untuk penyinaran antara 
10-30menit(Sujatno,2002). Kontra indikasi infra merah antara lain : (1) daerah 
dengan insufisiens pada darah, (2) gangguan sensibilitas pada kulit, (3) 
adanya kecenderungan terjadinya pendarahan(Sujatno,2002). 

2. TENS (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation) 

TENS singkatan dari Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation, 
merupakan suatu cara penggunaan energi listrik untuk merangsang sistem 
saraf melalui permukaan kulit(Parjoto, 2006).  

a. Mekanisme TENS 
Dalam hubungannya dengan modulasi nyeri mekanisme terdiri dari 

mekanisme periferal, mekanisme segmental, dan mekanisme ekstrasegmental 
(Parjoto, 2006). 

(1) Mekanisme periferal 
Stimulasi listrik  yang diaplikasikan pada serabut saraf akan 

menghasilkan impuls saraf yang akan berjalan dengan dua arah disepanjang 
akson saraf yang bersangkutan, peristiwa ini dikenal dengan aktivasi 
antidromik. Adanya impuls antidromik juga mengakibatkan terlepasnya 
materi P dari neuron sensoris yang berujung terjadinya vodilatasi arteriol dan 
ini akan meningkatkan aliran darah sehinggga pengangkutan materi yang 
berpengaruh terhadap nyeri meningkat(Parjoto, 2006). 

(2) Mekanisme segmental  
TENS konvensional menghasilkan efek analgesia terutama melalui 

mekanisme segmental yaitu dengan jalan mengaktifasi serabut A Beta yang 
selanjutnya akan menginhibisi neuron nosiseptif di kornu dorsalis medula 
spinalis. Ini mengacu pada teori gerbang kontrol (Gate Control Theory) yang 
dikemukakan Melzack dan Wall (1965) yang menyatakan bahwa gerbang 
terdiri dari sel internunsial yang bersifat inhibisi yang dikenal sebagai 
subtansia gelatinosa dan yang terletak di cornu posterior dan sel T yang 
merelai informasi dari pusat yang lebih tinggi. Tingkat aktifitas sel T 
ditentukan oleh keseimbangan asupan dari serabut berdiameter besar A beta 
dan A alfa serta serabut berdiameter kecil A delta dan serabut C. Asupan dari 
serabut saraf berdiameter kecil akan mengaktifasi sel T yang kemudian 
dirasakan sebagai keluhan nyeri.  



(3) Mekanisme endorfin 
Rangsangan sensoris yang diberikan pada kulit berupa rangsang listrik 

dikirimkan ke batang otak kemudian batang otak melalui PAG (bagian dari 
batang otak) memproduksi endorfin yang bersifat analgesik di sinaps untuk 
memblokade impuls nyeri.   

3. Terapi Latihan  

a. Finger ladder 

 Finger ladder adalah alat untuk memfasilitasi pasien dengan penguatan 
obyektif dan memotivasi pasien melakukan latihan untuk meningkatkan LGS 
bahu. Finger ladder biasanya dibuat dari kayu yang ditempelkan pada 
dinding. Latihan dengan finger ladder bertujuan untuk meningkatkan LGS 
bahu pada gerakan fleksi dan abduksi. Ladder terkunci pada dinding dengan 
titik yang paling rendah + 30 inchi dari lantai. Finger ladder mempunyai step-
step seperti gerigi yang digunakan untuk rambatan jari-jari tangan saat 
menggerakkan lengan ke atas. Jari yang digunakan untuk merambat adalah 
jari II (jari telunjuk) dan III (jari tengah). Setiap step berukuran 2 inchi 
(Kisner & Colby, 1996). 
b. Hold relax 

 Hold relax adalah suatu teknik yang menggunakan kontraksi isometris 
yang optimal dari kelompok otot antagonis yang memendek, dilanjutkan 
dengan relaksasi otot-otot tersebut. Hold relax bermanfaat untuk rileksasi otot 
dan menambah lingkup gerak sendi. Dengan kontraksi isometrik setelahnya 
otot menjadi rileks sehingga gerakan kearah agonis lebih mudah dilakukan 
dan dapat mengulur secara optimal. Tujuan pemberian terapi hold relax 
adalah untuk memperbaiki mobilisasi atau meningkatkan lingkup gerak sendi 
bahu, mengurangi nyeri, dan meningkatkan kekuatan otot sekitar bahu (Kisner 
& Colby, 1996). 
 
 
 
 
 
 
 
 



C. PROSES FISOTERAPI 

Anamnesis dilakukan pada tanggal 08 April 2014, hasil yang dapat 
diperoleh adalah sebagai berikut: 

Problematika fisioterapi yang ditemukan yang meliputi permasalahan 

kapasitas fisik dan permasahan kapasitas fungsional yang meliputi : 

1. Impairment : Adanya nyeri tekan pada bahu kanan, adanya keterbatasan gerak 

sendi sholder, elbow dan wrist, adanya penurunan kekuatan otot sendi sholder, 

elbow dan wrist dan adanya penurunan kemampuan aktifitas fungsional sendi 

sholder, elbow dan wrist. 

2. Fungtional Limitation : pasien belum mampu mengangkat benda berat seperti 

mengangkat gayung yang berisi air yang penuh. 

3. Disability : Pasien bisa melakukan aktifitas sehari-hari tetapi ada keterbatasan 

gerak. 

Adapun penatalaksanaan pada tanggal 8, 12, 15, 19, 22, dan 25 Maret 2014 

yang telah diberikan yaitu dengan infra red, Transcutanius electrical 

stimulation(TENS), dan Terapi latihan yang dapat diuraikan dibawah ini 

1. Infra red 

Persiapan pasien : Pasien diposisikan duduk senyaman mungkin. periksa 
daerah yang akan diterapi bebas dari logam. Selanjutnya pasien diberi penjelasan 
terlebih dahulu mengenai prosedur terapi. Apabila pasien merasa kepanasan 
segera memberi tahu terapis. Posisi pasien tidur tengkurap di bed kepala lurus 
kedepan. 

Setelah persiapan alat dan pasien telah selesai maka pelaksanaan terapi dapat 
dimulai. Posisikan sinar IR tegak lurus dengan daerah yang akan di terapi. Jarak 
antara IR dengan tubuh adalah 45 cm dengan waktu 15 menit dan terapis harus 
tetap mengontrol keadaan pasien selama terapi berlangsung untuk mencegah 
terjadinya terbakarnya kulit. Setelah pelaksanaan terapi selesai, matikan alat dan 
kembalikan alat pada keadaan semula. 
2. Trancutanius Elektrical Stimulation(TENS) 



Persiapana pasien: Posisi pasien tiduran senyaman mungkin, yaitu pasien 
diposisikan tidur tengkurap diatas bed. Bersihkan kulit pasien atau area yang 
diterapi dengan menggunakan handuk Lakukan pemeriksaan sensibilitas (dengan 
pemeriksaan rasa tusuk tajam dan tumpul). Jelaskan pada pasien mengapa terapi 
ini dipilih, rasa yang diharapkan selama terapi dan efek terapi. 

Pasang elektroda dengan metode HOKU pertama elektroda positif di 
tempatkan pada akar saraf  C7, elektroda kedua negatif di letakan pada ujung 
acromion, elektroda ketiga positif diletakan pada epicondilus lateralis dan 
elektroda ke empat negatif di letakan pada pergelangan tangan. Kemudian 
hidupkan mesin dan atur arus gelombang dengan gelombang bipasik, frekuensi 
100 Hz, durasi 200 ms dan timer 15 menit, naikkan intensitas perlahan-lahan 
sampai terasa ada arus masuk tubuh. Setelah terapi berjalan 5 menit periksalah 
pasien untuk mengetahui apa yang dirasakan. Jika pasien tidak lagi merasakan 
arus maka intensitas harus dinaikkan. Setelah terapi selesai mesin dimatikan dan 
lepas electrode dari pasien. Tanyakan pada pasien apakah pasien merasa nyaman 
atau tidak dengan terapi yang telah dijalankan. 

3. Terapi latihan  
a) Finger ladder Pada terapi ini pasien harus menggerakkan bahu secara murni 

tanpa ada gerakan lain seperti jinjit atau gerakan fleksi trunk ke arah samping 
atau tanpa menggerakkan bahu ke atas. posisi pasien berhadapan dengan 
finger lader.  Lengan yang sakit lurus ke depan. Gerakkan tangan ke arah 
fleksi dengan cara merayap dan mendaki finger lader dengan jari-jari. Jika 
ingin melatih gerakan abduksi maka pasien berdiri menyamping dan lengan 
yang sakit berada di sisi yang dekat dengan finger lader. Dilakukan ± 8 menit. 

b) hold relaks Latihan dimulai dengan memposisikan otot memanjang yang 
nyaman. Kemudian pasien diminta melakukan gerakan pasif atau aktif pada 
pola gerak agonis hingga batas keterbatasan gerak dimana nyeri mulai timbul. 
Terapis memberikan tahanan meningkat perlahan pada pola antagonis, pasien 
melawan tahanan tanpa disertai gerakan (aba-aba : Pertahankan di sini!). 
Selanjutnya, diikuti relaksasi pola antagonis, terapis tetap mempertahankan 
manual kontak (ditunggu sampai benar-benar relaks). Lalu, dilakukan gerakan 
aktif atau pasif ke arah pola agonis. Kemudian prosedur tersebut diulangi. 
Dosis latihan : tiap gerakan dilakukan 2 set, masing-masing set dilakukan 10 
hitungan, jarak antarset 1 menit. 
 
 



D. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Setelah di berikan terapi selama 6 kali sejak tanggal 08 april 2014 – 25 
april 2014 di poliklinik Fisioterapi RSU Aisyiyah Kota Ponorogo diperoleh 
hasil yang mengarah ke proses kesembuhan, yaitu : nyeri yang dirasakan 
pasien berkurang, terdapat peningkatan kekuatan otot penggerak sendi bahu, 
penambahan Lingkup Gerak Sendi (LGS) bahu kanan, dan peningkatan 
aktifitas fungsional sehari-hari pasien. 

1. Nyeri 
Grafik  

Hasil Pemeriksaan Nyeri dengan VDS 

  

Pasien setelah menjalankan terapi sebanyak 6 kali menggunakan infra 
red (IR) dan TENS terjadi penurunan nyeri karena IR menghasilkan panas 
yang mempunyai efek sedative pada saraf sensoris karena adanya peningkatan 
ambang nyeri. Selain itu panas akan memberikan efek vasodilatasi pembuluh 
darah yang akan memperlancar suplai oksigen, nutrisi, antibody, serta akan 
membuang sisa metabolism dalam jaringan. Panas juga akan memberikan 
efek relaksasi pada otot yang mengalami spasme(Rahmat,2010). sedangkan 
TENS menggunakan mekanisme segmental dapat mengaktifkan serabut A 
beta yang selanjutnya akan menginhibisi neuron nosiseptif di kornu dorsalis 
medulla spinalis. Asupan implus dari serabut berdiameter besar akan menutup 
gerbang dan akan membloking transmisi dari serabut aferen nosiseptor 
sehingga nyeri berkurang(Parjoto,2006). 

2. Lingkup Gerak sendi  
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Grafik  
Hasil Pemeriksaan LGS dengan Goneometer 

 

Pasien setelah menjalankan terapi sebanyak 6 kali menggunakan terapi 
latihan terjadi peningkatan lingkup gerak sendi karena Pemberian terapi 
latihan baik secara aktif maupun pasif, baik menggunakan alat maupun tanpa 
menggunakan alat dapat memberikan efek naiknya adaptasi pemulihan 
kekuatan tendon, ligament serta dapat menambah kekuatan otot, sehingga 
dapat mempertahankan stabilitas sendi dan menambah luas gerak 
sendi(Pramudito,2013). 

 
3. Kekuatan Otot 

Grafik  
Hasil Pemeriksaan Kekuatan Otot dengan MMT 

 

Pasien setelah menjalankan terapi sebanyak 6 kali menggunakan 
transcutanius elekstrical nerves stimulation( TENS) dan terapi latihan terjadi 
peningkatan kekuatan otot karena adanya stimulasi pada otot yang mengalami 
gangguan. Dalam otot normal, stimulasi listrik membangkitkan kontraksi 
dengan eksitasi saraf motorik bukan  eksitasi otot secara langsung. Serat saraf 
motoris normal  hanya memerlukan  durasi pulsa pendek untuk bisa 
mengalami eksitasi atau depolarisasi, sedangkan tanggap rangsang otot 
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membutuhkan durasi pulsa yang jauh lebih panjang(Nancy L. 
Urbscheit,2013). 

4. Kemampuan Fungsional  
Grafik  

Hasil Pemeriksaan Kemampuan fungsional dengan SPADI 

 
Pasien setelah menjalankan terapi sebanyak 6 kali menggunakan terapi 

latihan terjadi peningkatan aktifitas fungsional karena nyeri yang sudah 
berkurang, kekuatan otot yang sudah meningkat setelah di berikan TENS 
karena adanya stimulasi pada otot yang mengalami kelemahan dan juga 
pemberian terapi latihan yang memberikan efek naiknya adaptasi pemulihan 
kekuatan tendon, ligament serta dapat menambah kekuatan otot, sehigga 
menambah luas gerak sendi dan dapat menambah aktifitas fungsional pasien. 
terapi latihan bertujuan untuk memperbaiki, menjaga kekuatan otot, daya 
tahan otot dan mobilitas dan fleksibilitas sendi, stabilitas sendi, relaksasi otot 
(Tiya,2013). 
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E. KESIMPULAN DAN SARAN 

1. KESIMPULAN 
Pasien dengan diagnosis lesi pleksus bracialis setelah dilakukan terapi 

selama 6 kali di dapatkan hasil sebangai berikut : 
1. Terdapat penurunan nyeri diam, tekan dan gerak pada sendi sholder  
2. Terdapat peningkatan Lingkup Gerak Sendi sholder, elbow dan wrist. 
3. Terdapat peningkatan Kekuatan otot pada sholder, elbow dan wrist.  
4. Terdapat peningkatan Kemampuan aktifitas fungsional sendi sholder, 

elbow dan wrist. 
2. SARAN 
1. Bagi Penderita  

Bagi penderita di sarankan untuk melakukan terapi secara rutin serta 
melakukan edukasi yang di berikan terapi seperti : (1) jangan melakukan 
aktifitas yang berlebihan yang menggunakan tangan, (2) menggerakan 
tangan secara aktif di rumah yang di harapkan dapat membantu 
meningkatkan lingkup gerak sendi sholder pasien. 

2. Bagi Fisioterapi  
Bagi fisioterapis hendaknya benar-benar melakukan tugasnya secara 

professional, yaitu melakukan pemeriksaan dengan teliti sehingga dapat 
menegakkan diagnosa, menentukan problematik, menentukan tujuan 
terapi yang tepat, untuk menentukan jenis modalitas fisioterapi yang tepat 
dan efektif buat penderita, selain itu fisioterapis hendaknya meningkatkan 
ilmu pengetahuan serta pemahaman terhadap hal-hal yang berhubungan 
dengan studi kasus karena tidak menutup kemungkinan adanya terobosan 
baru dalam suatu pengobatan yang membutuhkan pemahaman lebih 
lanjut. 

3. Bagi Masyarakat  
Bagi masyarakat disarankan jika tiba-tiba merasakan nyeri pada bahu 

sampai menjalar sampai jari-jari dan sulit digerakan segera memeriksakan 
diri ke dokter karena ditakutkan timbulnya masalah baru dan dapat 
memperlama proses penyembuhan itu sendiri.  
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