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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kelumpuhan wajah adalah gangguan yang memiliki dampak yang besar pada

pasien, kelumpuhan saraf wajah bisa karena bawaan, neoplastik, bisa terjadi

akibat adanya infeksi dan trauma. Penyebab paling umum dari kelumpuhan wajah

unilateral bell’s palsy yaitu idiopatik, penyebab yang pasti belum diketahui

namun bisa terjadi akibat adanya reaktivasi herpes simpleks atau herpes zoster

pada ganglion genikulata, oedema atau ischemia syaraf dan karena kerusakan

syaraf akibat autoimun (Attaufiq, 2011). Bell’s palsy merupakan salah satu

gangguan yang sering terjadi pada wajah. Bell’s palsy adalah kelumpuhan pada

nervus VII (saraf wajah), jenis perifer yang timbul secara akut dan penyebabnya

belum diketahui (Lumbantobing, 2012).

Bell’s palsy dapat terjadi pada segala usia, namun sering djumpai pada usia

20-50 tahun. Angka kejadian bell’s palsy yaitu sekitar 20-25 orang per 100.000

populasi. Resiko terkena bell’s palsy lebih banyak terjadi pada wanita dari pada

laki-laki (Setiawan, 2009).

Bell’s palsy yaitu suatu kelainan pada wajah karena adanya gangguan

neurologi pada nervus kranialis VII (saraf facialis) yang berada didaerah tulang

temporal, disekitar foramen stilomastoideus. Bell’s palsy terjadi hampir selalu
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unilateral, namun bisa juga bilateral (Attaufiq, 2011). Masalah-masalah yang

dapat terjadi pada penderita bell’s palsy yaitu terjadi kelumpuhan otot-otot wajah,

yang ditandai (1) pada saat diam: sisi yang terserang nampak kerutan di dahi, alis

lebih rendah, celah mata lebih besar, lipatan nasolabial menghilang, bentuk

cuping hidung tidak simetris, dan mulut mencong ke sisi yang sehat. (2) pada saat

bergerak: penderita tidak dapat mengangkat alis, mengkerutkan dahi, menutup

mata, meringis, menggembungkan pipi, bersiul, dan menegangkan otot. (3) pada

saat mengkerucutkan bibir kedepan atau mecucu, terjadi deviasi ke sisi yang

sehat.

Fisioterapi mempunyai peran dalam mengatasi masalah-masalah yang

ditimbulkan karena kondisi bell’s palsy, antara lain mengembalikan elastisitas

otot, menjaga sifat fisiologis otot, mencegah kontraktur otot, serta

mengembalikan kekuatan otot. Teknologi fisioterapi yang dapat di aplikasikan

kepada pasien bell’s palsy antara lain (1) Infra red, (2) Electrical stimulation, (3)

Mirror exercise. Adapun untuk pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kondisi

dan kebutuhan pasien.

Pemanasan menggunakan infra red bertujuan untuk merileksasikan dan

meningkatkan aliran darah superficial. Pemberian electrical stimulation bertujuan

untuk menstimulasi dan menimbulkan kontraksi otot wajah sehingga mampu

memfasilitasi gerakan dan meningkatkan kekuatan otot wajah. Pada kondisi bell’s

palsy pemberian terapi latihan dengan menggunakan cermin (mirror exercise)
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selain memberikan biofeedback juga bertujuan untuk mencegah terjadinya

kontraktur dan melatih kembali gerakan volunter pada wajah pasien.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari Karya Tulis Ilmiah ini yaitu:

1. Apakah pemberian infra red, electrical stimulation dan mirror exercise

dapat membantu meningkatkan kekuatan otot-otot wajah pada kondisi

bell’s palsy?

2. Apakah pemberian infra red, electrical stimulation dan mirror exercise

dapat meningkatkan kemampuan fungsional otot-otot wajah pada kondisi

bell’s palsy?

C. Tujuan Laporan Kasus

1. Tujuan Umum

a. Untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan Diploma III

di Universitas Muhammadiyah Surakarta.

b. Untuk mengetahui penatalaksanaan fisioterapi dalam meningkatkan

kekuatan otot-otot wajah dan meningkatkan kemampuan fungsional

otot-otot wajah pada kondisi bell’s palsy.

2. Tujuan Khusus

Untuk mengetahui manfaat infra red, electrical stimulation (faradic),

dan mirror exercise terhadap permasalahan pada kondisi bell’s palsy

seperti adanya rasa baal (tebal) dan kelemahan otot-otot wajah.
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D. Manfaat Laporan Kasus

Manfaat yang ingin dicapai penulis dari  penulisan Karya Tulis Ilmiah ini

yaitu (1) menambah wawasan dan pemahaman pada penulis dalam

penatalaksanaan Infra red, Electrical stimulation (faradic) dan Mirror

exercise pada kondisi bell’s palsy, (2) menambah pengetahuan pembaca dan

masyarakat, khususnya tentang pengertian bell’s palsy, penyebab, tanda dan

gejala klinis, problematika dan penanganan fisioterapi yang dapat diberikan

pada kasus bell’s palsy.


