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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kesehatan sangatlah penting, beragam penyakit ringan maupun berat 

pasti ada obatnya jika mau berusaha mencarinya, salah satunya bell’s palsy. 

Bell’s palsy adalah penyakit atau gangguan yang belum diketahui secara pasti 

apa penyebabnya, namun apabila mau berusaha untuk mencari sumber 

penyebab dan obatnya pasti akan ada jalan keluarnya seperti yang sudah 

terkandung dalam surah AR-RA’D (13:11) berikut ini: “Baginya (manusia) 

ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan 

belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah 

tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah 

keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan 

terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada 

pelindung bagi mereka QS AR-RA’D (13:11). “ 

Banyak gangguan kesehatan yang membutuhkan bantuan penanganan 

dari fisioterapi. Salah satu contoh gangguan kesehatan yang membutuhkan 

bantuan penanganan dari fisioterapi adalah Bell’s palsy. Sir Charles Bell 

(1821) adalah orang yang pertama meneliti beberapa penderita dengan wajah 

asimetrik, sejak itu semua kelumpuhan n. fasialis perifer yang tidak diketahui 

sebabnya disebut Bell‘s palsy. Pengamatan klinik, pemeriksaan neurologik, 

laboratorium dan patologi anatomi menunjukkan bahwa bell’s palsy bukan 

penyakit tersendiri tetapi berhubungan erat dengan banyak faktor dan sering 
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merupakan gejala penyakit lain. Penyakit ini lebih sering ditemukan pada usia 

dewasa, jarang pada anak di bawah umur 2 tahun. Biasanya didahului oleh 

infeksi saluran napas bagian atas yang erat hubungannya dengan cuaca 

dingin. Diagnosis bell’s palsy dapat ditegakkan dengan adanya kelumpuhan 

n.fasialis perifer diikuti pemeriksaan untuk menyingkirkan penyebab lain 

kelumpuhan n. fasialis perifer (Sukardi dan Nara, 2008). 

Bell’s pallsy merupakan kelemahan wajah dengan tipe lower motor 

neuron yang di sebabkan oleh saraf fasialis idiopatik di luar sistem saraf 

pusat, tanpa adanya penyakit neurologik lainnya. Manifestasi klinisnya 

terkadang di anggap sebagai suatu serangan stroke atau gambaran tumor yang 

menyebabkan separruh tubuh lumpuh atau tampilan distorsi wajah yang akan 

bersifat permanen (Gaharu, 2012). 

Insiden bell’s palsy dilaporkan sekitar 40-70% dari semua kelumpuhan 

saraf fasialis perifer akut. Prevalensi rata-rata berkisar antara 10-30 pasien per 

100.000 populasi per tahun dan meningkat sesuai pertambahan umur. Insiden 

meningkat pada penderita diabetes dan wanita hamil. Sekitar 8-10% kasus 

berhubungan dengan riwayat keluarga pernah menderita penyakit ini. 

Biasanya penderita mengetahui ketidaksimetrisan wajah dari teman atau 

keluarga atau pada saat bercermin atau  berkumur. Pada saat penderita 

menyadari bahwa ia mengalami kelemahan pada wajahnya, maka ia mulai 

merasa takut, malu, rendah diri, dan kadangkala jiwanya tertekan terutama 

pada penderita yang masih aktif dalam bersosialisasi. Seringkali timbul 
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pertanyaan di dalam hatinya, apakah wajahnya bisa secepatnya kembali 

secara normal atau tidak (Munilson, 2012). 

Banyak penyebab terjadinya bell’s pallsy salah satunya kipas angin dan 

air conditioner, karena suhu ac dan kipas angin yang sangat dingin dan arah 

udara atau anginnya langsung mengenai kepala, leher, bahu, wajah (N.VII) 

dalam waktu yang lama seperti saat tidur malam hari. Saat tubuh dalam 

kondisi drop pembuluh darah mengalami faso kontriksi terjadi iskemik dan 

terjadi pembengkakan pada arteri sehingga vena tidak bisa mengalirkan 

darah, trowongan fasialis menyempit dan menjadi fibrosis. Kondisi tersebut 

dapat berkuarang dengan modalitas fisioterapi seperti Infra red (IR) yang 

bermanfaat memberikan efek hangat sehingga membuat pembuluh darah 

mengalami fasodilatasi, pembuluh darah yang melebar membuat aliran darah 

menjadi lancar sehingga suplai darah ke wajah tercukupi, Electrical 

stimulation (ES) menggunakan arus faradiksasi berguna untuk stimulasi otot 

dengan efek kontraksi pada permukaan kulit, otot yang berkontraksi akan 

menambah metabolisme yang menyebabkan vasodilatasi kapiler sehingga 

suplay darah ke otot bertambah, dan mirror exercise yang berguna untuk 

melatih kembali gerakan fungsional otot-otot wajah. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas penulis dapat merumuskan : 1. Apakah 

pemberian Infra red (IR), Electrical stimulation (ES), dan mirror exercise 

dapat menurunkan nyeri diam dan nyeri tekan di belakang telinga di buktikan 
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dengan Visual Analog Scale (VAS)? 2. Apakah pemberian Infra red (IR), 

Electrical stimulation (ES), dan mirror exercise dapat meningkatakan 

kekuatan otot wajah dibuktikan dengan MMT? 3. Apakah pemberian Infra 

red (IR), Electrical stimulation (ES), dan mirror exercise dapat meningkatan 

kemampuan fungsional otot wajah di ukur dengan skala UGO FISCH? 

 

C. Tujuan Laporan Kasus 

Tujuan dari penyusunan rumusan masalah tersebut adalah untuk mengetahui 

manfaat Infra red (IR), Electrical stimulation (ES), dan mirror exercise untuk 

mengurangi nyeri, meningkatkan kekuatan otot wajah, dan meningkatakan 

fungsional otot wajah yang  diberikan pada kondisi Bell’s Palsy. 

 

D. Manfaat Laporan 

Manfaat dari laporan kasus ini adalah sebagai berikut: (1) Sebagai bahan 

pertimbangan dalam memilih modalitas yang tepat dalam penanganan Bell’s 

palsy, (2) Dalam bidang pendidikan, sebagai bahan referensi dalam 

penanganan Bell’s palsy, (3) Penyebarluasan informasi tentang penanganan 

Bell’s palsy pada sejawat fisioterapi khususnya dan masyarakat pada 

umumnya. 


