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BAB 1 

PENDAHULUAN  

 

A. LATAR BELAKANG 

       Bell’s palsy adalah gangguan neurologis yang disebabkan oleh kerusaka saraf 

fasialis yang menyebabkan kelemahan pada satu sisi wajah.paralisis ini akan 

menyebabkan asimetris wajah serta mengganggu fungsi normal seperti makan dan 

menutup mata (Dewanto, 2009). Bell’s palsy  biasanya hanya menyerang sebagian 

sisi wajah. Kejadian ini sangat jarang namun bisa tejadi serangan berulang (Annsilva, 

2010). 

       Bell’s Palsy juga di definisikan sebagai parese nervus fasialis tipe perifer 

idiopatik, yang meliputi wajah bagian atas dan bawah dengan atau tanpa hilangnya 

rasa pada lidah ipsilateral. Hipotesis mengenai keterlibatan infeksi virus herpes 

simpleks telah diterima secara luas. Umumnya gejala penyakit ini ringan dengan 

pemulihan sempurna dalam 2-3 minggu. Resko seumur hidup terhadap pasien ini 

adalah 2 %. Insidensi kelainan ini mencapai 23 per 100.000 orang pertahun. Bell’s 

palsy dapat mengenai pria dan wanita dengan perbandingan sama dari usia 10-40 

tahun dan mengenai wajah sisi kanan dan kiri, dengan kasus sama banyak. (Dona, 

2014). 

       Selain kelumpuhan seluruh otot wajah sesisi tidak didapati gangguan lain yang 

mengiringinya, bila paresisnya benar-benar bersifat Bell’s palsy.Tetapi dua hal yang 

harus disebut sehubungan dengan ini. Pertama, air mata yang keluar secara berlebihan 
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di sisi kelumpuhan dan pengecapan pada 2/3 lidah sisi kelumpuhan kurang tajam. 

Gejala tesebut pertama timbul karena konjungtiva bulbi tidak dapat penuh ditutupi 

kelopak mata yang lumpuh sehingga mudah iritasi angina, debu dan sebagainya.(Arif, 

2008). 

       Insidens sindrom ini sekitar 23 kasus per 100 000 orang setiap tahun. Manifestasi 

klinisnya terkadang dianggap sebagai suatu serangan stroke atau gambaran tumor 

yang menyebabkan separuh tubuh lumpuh atau tampilan distorsi wajah yang akan 

bersifat permanen. Oleh karena itu, perlu diketahui mengenai  Bell’s palsy oleh 

dokter pelayanan primer agar tata laksana yang tepat dapat diberikan tanpa 

melupakan diagnosis banding yang mungkin didapatkan (Handoko, 2012) 

       Fisioterapi berperan banyak dalam rehabilitasi pasien bell’s palsy dengan 

melakukan pemeriksaan dan penatalaksanaan fisioterapi dengan menggunakan 

modalitas infra red  untuk rileksasi otot dan menimbulkan efek sedative, electrical 

stimulation dengan arus faradic untuk fasilitasi kontraksi otot, mendidik kembali 

kerja otot, melatih otot-otot yang paralisis, memperbaiki aliran darah dan limfe, 

massage untuk merileksasi dan memperlancar peredaran darah dan memelihara tonus 

otot dan electrical stimulation untuk meningkatkan kekuatan otot-otot wajah dan 

kemampuan fungsional otot-otot wajah. 
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B. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penulisan Karya Tulis Ilmiah ini  adalah : 

1. Apakah pemberian infra red (IR), Faradic (Electrical stimulation) massage 

dan mirror exercise latihan dapat meningkatkan kekuatan otot-otot wajah pada 

kondisi bell’s palsy? 

2. Apakah pemberian infra red (IR), Faradic (Electrical stimulation), massage 

dan mirror exercise dapat meningkatkan kemampuan fungsional otot-otot 

wajah pada kondisi bell’s palsy? 

C. Tujuan Penulisan 

Tujuan yang akan di capai penulisan Karya Tulis Ilmiah ini adalah : 

1. Tujuan Umum 

       Memberikan gambaran tentang penatalaksanaan fisioterapi pada kondisi 

bell’s palsy dengan modalitas infrared  (IR), Faradic (electrical stimulation), 

massage dan mirror exercise 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui pengaruh infrared (IR), Faradic (electrical stimulation), 

massage dan mirror exercise dapat meningkatan kekuatan otot-otot wajah. 

b. Untuk mengetahui pengaruh infrared (IR), Faradic (electrical stimulation), 

massage, dan mirror exercise dapat meningkatan kemampuan fungsional 

otot-otot wajah. 
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D. Manfaat 

1. Bagi Penulis 

       Untuk mengetahui manfaat infrared (IR), Faradic (electrical stimulation) 

,massage dan mirror exercise dapat meningkatan kekuatan otot-otot wajah.dan 

meningkatkan kemampuan fungsional otot-otot wajah pada kondisi bell’s 

palsy. 

2. Bagi Fisioterapi dan Institusi Pelayanan. 

       Sebagai bahan ajaran dalam pemilihan intervensi untuk meningkatkan 

kekutan otot-otot wajah dan meningkatkan fungsional otot-otot wajah pada 

kondisi bell’s palsy. 


