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PENDAHULUAN 

Drop Hand merupakan salah satu jenis dari neuropati radialis, yaitu suatu 

kelainan fungsional dan struktural pada saraf radialis, kelainan yang dihubungkan 

dengan adanya bukti klinis, elektrografis, dan morfologis yang menunjukkan 

terkenannya saraf tersebut atau jaringan penunjangnya (WHO, 1980). 

Berdasarkan permasalahan pada kondisi Drop Hand ini, maka penulis 

dapat merumuskan masalah adalah: Apakah ada manfaat Terapi Latihan dan Infra 

Red untuk mengurangi nyeri lengan bawah sinistra pada kondisi drop hand 

,Apakah ada manfaat Terapi Latihan untuk meningkatkan kekuatan otot lengan 

bawah sinistra pada kondisi drop hand, Apakah ada manfaat Terapi Latihan untuk 

meningkatkan Lingkup Gerak Sendi (LGS) lengan bawah sinistra pada kondisi 

drop hand . 

Adapun tujuan penulis menyusun karya ilmiah ini adalah :Untuk 

mengetahui manfaat Infra Red dan Terapi Latihan dalam mengurangi nyeri pada 

lengan bawah sinistra akibat drop hand, Untuk mengetahui manfaat Terapi 

Latihan dalam meningkatkan kekuatan otot pada kondisi drop hand, Untuk 

mengetahui manfaat Terapi Latihan dalam meningkatkan Lingkup Gerak Sendi 

(LGS) lengan bawah sinistra akibat drop hand       

 

 

 

 



TINJAUAN PUSTAKA 

Menurut Mobsy (2008), Drop hand adalah sebuah kondisi yang 

disebabkan oleh paralisis dari group otot ekstensor dari tangan dan jari 

dikarenakan cidera saraf radialis, sehingga terlihat fleksi jari-jari tangan.Nervus 

radialis merupakan cabang yang terbesar dari plexus brachialis.  

Nervus radialis ini dimulai pada batas bawah m. pectoralis minor sebagai 

kelanjutan langsung dari trunkus posterior plexus brachialis. Berasal dari radiks 

spinalis cervicalis V sampai VIII. Sesudah meninggalkan axila saraf ini melilit 

pada lekukan spiral ( musculo spiral groove ) pada humerus dan menempel erat 

pada tulang bersama cabang profunda dari arten brachialis. 

Nervus radialis merupakan saraf perifer yang paling sering mengalami 

cidera. Saraf ini dapat terkena pada lesi medulla spinalis bagian cervical dan 

plexus brachialis. Trauma perifer dapat mengenai truncus atau sebagian cabang 

nervus, seperti dislokasi bahu, fraktur humerus, pembentukan callus di sekitar 

fraktur, tekanan yang timbul dari penopang (crutch) atau selama tidur, dalam 

keadaan anasthesia atau mabuk (Saturday night palsy) dan polyneuritis yang 

mengenai nervus radialis juga dapat terjadi. (Chusid, 1990)  

Problematika yang muncul yaitu, Nyeri dan keterbatasan Lingkup Gerak 

Sendi .Nyeri adalah suatu rasa yang tidak nyaman yang berhubungan dengan 

kerusakan dari stimulus saraf-saraf sensoris dan. Nyeri dibagi menjadi beberapa 

macam seperti nyeri akut yaitu nyeri yang baru terjadi dan masih terdapat 



inflamasi, nyeri kronis yaitu nyeri yang bertahan selama minimal enam bulan dan 

sudah tidak menyisakan tanda-tanda inflamasi ( Rospond, 2008). 

Adanya nyeri pada bekas incisi menyebabkan keterbatasan gerak sendi 

untuk gerakan wrist. Evaluasi untuk mengetahui adanya keterbatasan gerak sendi 

dapat menggunakan Goniometer untuk menggukurnya.  

Teknologi yang terpilih yaitu Infra Red dan Terpai Latihan. Infra Red 

adalah gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang sekitar 7700-4 

juta, Infra Red dibedakan menjadi gelombang panjang dan gelombang pendek, 

gelombang pendek dibagi menjadi 2 yaitu luminous dan non luminous ( 

Singh,2005). 

Terapi latihan yang diberikan kepada pasien adalah Free active exercise, 

pasivve exercise dan streaching. Tujuan dari latihan tersebut adalah untuk 

penguatan dan peregangan otot-otot fleksor dan ekstensor trunk dan memperbaiki 

atau mengembalikan gerakan sendi yang normal. 

 

 

 

 

 

 



PELAKSANAAN STUDI KASUS 

 Data yang diperoleh dari anamnesis umum meliputi data pribadi / 

identitas pasien, nama ( Ny.Pristi Tauristi ) , umur ( 35 Tahun ) , alamat (  

Jl.Gambir no.18Yogyakarta ) , Agama ( Islam ) , dan pekerjaan ( Karyawan 

swasta ). 

Pasien merasakan lemah pada telapak tangan kiri,telapak tangan tidak bisa 

digerakan ke atas setelah melakukan pemasangan pen. pada tanggal 1 februari 

2014 pasien melakukan operasi pemasangan pen karena patah tulang pada tangan 

kirinya. Sehari setelah operasi pasien merasakan telapak tangannya lemah tidak 

bisa diangkat keatas.  

Kemudian pada tanggal 7 februari 2014 pasien datang berobat ke RSUP 

Dr Sardjito Yogyakarta dan dirujuk ke poli fisioterapi RSUP Dr Sardjito 

Yogyakarta. Hasil dari pemeriksaan fisik yaitu       darah (
100

/80 mmHg), denyut 

nadi (76 
x
/menit), pernapasan (20 

x
/menit), temperatur (36 

0
C), tinggi badan (158 cm), 

dan berat badan (65 kg)  

Pada inspeksi statis diperoleh informasi antara lain : keadaan umum pasien 

terlihat baik, ekspresi wajah pasien tidak nampak menahan sakit, tidak ada 

kelainan posture, tidak nampak ada oedem maupun atropi pada daerah sekitar 

tangan kiri, serta tidak ada perubahan warna kulit pada daerah sekitar tangan kiri, 

pada telapak tangan kiri terlihat layu, elbow tampak fleksi,  tampak menggunakan 

elastic bandage pada tangan kiri. Sedangkan pada inspeksi dinamis diperoleh 



informasi pada saat akan mengangkat telapak tangan kanan dan melakukan 

gerakan fleksi ekstensi elbow  pasien terlihat sangat kesulitan. 

Informasi yang diperoleh dari palpasi ini antara lain ada spasme otot 

ekstensor carpi radialis pada tangan kiri, suhu jaringan sekitar tangan kiri relatif 

sama dengan suhu jaringan sekitar tangan kanan, serta tidak ada oedem pada 

tangan kiri. 

 Pemeriksaan nyeri menggunakan VDS didapatkan hasil nyeri diam 3, 

nyeri tekan 4, nyeri gerak 5. Pemeriksaan LGS wrist menggunakan Goniometer 

didapatkan hasil S = 0
0
 – 30

0
 – 45

0 
. 

Pemeriksaan sensibilitas dilakukan pada daerah yang di persarafi oleh 

nervus radialis, didapatkan hasil untuk tes panas-dingin: normal, tajam-tumpul: 

normal. 

 Edukasi yang diberikan kepada pasien meliputi home program berupa : 

pasien dianjurkan untuk melakukan latihan – latihan yang diajarkan terapis 

sebelumnya di rumah. Pasien dianjurkan untuk membiasakan untuk menggunakan 

tangan kiri dengan sedikit bantuan dari tangan kanan dalam beraktifitas sehari – 

hari, dan pasien dianjurkan untuk memakai cook splint untuk mencegah 

deformitas yang dapat ditimbulkan oleh drop hand. 

 

 

 



HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pasien dengan nama Ny Pristi Tauristi (35 tahun) dengan diagnosa drop 

hand sinistra oleh karena lesi saraf radialis mempunyai problematika fisioterapi 

sebagai berikut : (1) adanya nyeri pasca incisi pada extensor carpi radialis, (2) 

adanya penurunan kekuatan yang dipersarafi oleh radialis, (3) adanya penurunan 

LGS pada wrist. 

Pengukuran kemampuan otot dalam hal ini menggunakan manual muscle 

testing. Dari tindakan yang diberikan dari hasil pemeriksaan kekuatan otot 

diperiksa untuk pronator pada T1=1; T6=1, supinator pada T1=1; T6=1, dorsi 

fleksi wrist T1=1; T6=1, palmar fleksi wrist T1=2; T6=2, fleksor finger T1=2; 

T6=2, ektensor finger T1=1; T6=1. Saat penatalaksanaan terapi untuk 

meningkatkan kekuatan otot diberikan berbeda – beda sesuai dengan kekuatan 

otot yang diperiksa.  

Belum adanya perubahan yang ada pada kekuatan otot dipengaruhi banyak 

hal. Salah satunya adalah adanya wallerian degeneration yang terjadi pada otot 

yang dinervasi saraf radialis (Riyanto, 2010). Penatalaksanaan fisioterapi yang 

kurang tepat saat terjadi trauma sebelumnya bisa menyebabkan wallerian 

degenration. Pertumbuhan axon-axon yang seharusnya terjadi pada masa – masa 

trauma saat terjadi masa trauma tidak terjadi seperti pemberian electrical 

stimulation yang akan memberikan efek menutup pertumbuhan sel – sel schawan 

yang pada saraf. (Riyanto, 2010). Dalam hal ini penatalaksanaan yang diberikan 



untuk meningkatkan kekuatan otot pada kondisi drop hand belum mampu 

memberikan hasil yang nyata. 

 Dalam evaluasi peningkatan lingkup gerak sendi wrist sinistra 

menggunakan goneometer. Instument penilaian meliputi pengkuran LGS pasif 

maupun aktif pada sendi wrist. Dalam penatalaksanaan terapi pada gerak aktif 

wrist T1=S: 0
0
-30

0
-45

0
; T6= S: 0

0
-30

0
-45

0
 dan pada gerak pasif wrist T1=S: 50

0
-

0
0
-50

0
; T6= S: 50

0
-0

0
-50

0
. Hal ini dikarenakan belum adanya bekerja 

maksimalnya faktor penggerak dari otot yang menjadi penggerak dari wrist. 

Tindakan acctive assited dan hold relaxed pada kasus drop hand belum mampu 

untuk menambah lingkup gerak sendi pada wrist. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KESIMPULAN DAN SARAN 

Penatalaksanaaan fisioterapi pada kondisi drop hand dapat mengurangi 

nyeri dengan hasil terapi adanya pengurangan nyeri diam, nyeri tekan dan nyeri 

gerak  dari T1 hingga T6 secara signifikant.  

Penatalaksanaaan fisioterapi pada kondisi drop hand belum mampu 

meningkatkan kekuatan otot dengan hasil terapi belum adanya peningkatan 

kekuatan terjadi pada otot pronator dan supinator, dorsi fleksi wrist, palmar fleksi, 

fleksor finger, dan ektensor finger. 

Penatalaksanaan fisioterapi pada kondisi drop hand belum mampu 

meningkatkan lingkup gerak sendi wrist dengan hasil belum adanya peningkatan 

lingkup gerak sendi. Pada sendi bidang sagital sendi wrist untuk gerak aktif. Pada 

pemeriksaan lingkup gerak sendi wrist untuk gerak pasif juga sama halnya dengan 

gerak aktif. 

       Fisioterapis merupakan petugas kesehatan yang mempunyai peran 

penting dalam kesembuhan pasien. Untuk itu sebagai petugas fisioterapis dalam 

melaksanakan tugas perlu keseriusan tinggi dan keyakinan kuat demi kesembuhan 

pasien. Diawali dari tindakan pemeriksaan, diagnosa, program, tujuan, 

pelaksanaan, dan evaluasi harus dikerjakan secara baik ,alasan tindakan harus 

jelas dan yang biasanya kita lupakan adalah penggunaan dosis yang tepat pada 

tiap latihan yang kita lakukan, baik yang menggunakan sumber fisis fisioterapi 

maupun dalam bentuk terapi latihan sehingga tercapai hasil tujuan yang maksimal 

dan hal itu menjadikan sebagai bentuk kepuasan terhadap pasien.  Pasien 

diharuskan mempunyai keyakinan yang tinggi terhadap kesembuhan. Semua 



program-program yang telah diberikan oleh fisioterapis kepada pasien juga akan 

lebih maksimal hasilnya apabila pasien juga melaksanakan saran-saran yang 

diberikan fisioterapis.  

Untuk kasus drop hand ini. Penulis menyarankan untuk melakukan tes 

laboratorium untuk mengetahui secara lebih pasti penyebab terjadinya . EMG 

(electromiograf) dapat menjadi salah satu sarana utuk mengetahui penyebab 

terjadinya kasus ini, apakah pasien menderita lesi saraf radialis yang terjadi 

disebabkan oleh neuropraxia, axonotmesis, ataupun neurotmesis. Sehingga 

prognosis yang diberikan dapat lebih akurat.  

Selain pemeriksaan EMG, pasien diberikan edukasi untuk menggunakan 

cook splint yang berfungsi untuk memfiksasi tangan agar tidak selalu dalam posisi 

drop, sehingga akibat lain yang ditumbulkan oleh drop hand tidak terjadi. 
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