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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Bell’s Palsy adalah neuropati kranial yang menyebabkan kelumpuhan 

wajah motor neuron yang bersifat unilateral. Mekanisme imun, infektif, and 

iskemik merupakan kontributor potensial perkembangan bell’s palsy. Istilah 

bell’s palsy bisa disebut dengan kelumpuhan pada salah satu sisi wajah secara 

tiba-tiba. Sir Charles Bell seorang ilmuan dari Skotlandia yang pertama kali 

mendeskripsikan bell’s palsy pada tahun 1821. Tumbulnya bell’s palsy ini bisa 

dalam waktu kurang dari 72 jam, beberapa pasien melaporkan bahwa mereka 

melihat wajah mereka sendiri telah berubah seperti kendurnya salah satu sisi 

wajah dan tidak ada ekspresi wajah.  

Angka kejadian bell’s palsy yang dideskripsikan antara 11,5 hingga 

40,2 / 100.000. Studi spesifik menunjukkan rentan tahun yang sama insiden 

kejadian menunjukkan hasil yang serupa antara Inggris (20,2 / 100.000), 

Jepang (30 / 100.000), dan AS (25-30 / 1000.000). Tidak ada kecenderungan 

ras atau etnis (Eviston et al., 2015). Bell’s Palsy paling sering terjadi antara 

usia 15 sampai 60 tahun, dengan usia 15 hingga 44 tahun yang sering 

mengalami insiden tertinggi. Fungsi wajah normal kembali pada 71% pasien, 

dengan waktu pemulihan 3 hingga 8 minggu setelah onset paralisis (Eviston et 

al., 2015). Menurut Zandian (2014) insiden dan resiko yang lebih tinggi 

terkena bell’s palsy antara lain wanita hamil trimester ketiga dan periode 
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postpartum awal, penderita diabetes, orang tua dan pasien dengan 

hipotiroidisme (kurang asupan gizi berupa yodium).  

Akibat dari lemahnya fungsi wajah maka kondisi ini sering dijumpai 

dengan wajah penderita mengalami kelemahan pasa satu sisi saja, hilangnya 

ekspresi wajah penderita, penderita tidak bisa mengerutkan dahi, mengangkat 

alis, kelopak mata tidak bisa menutup dengan sempurna, jika penderita disuruh 

memejamkan kedua matanya maka kelopak mata yang terkena serangan akan 

tetap terbuka, sehingga mengganggu penampilan dalam aktivitas sehari-hari. 

Namun, disebutkan dalam hadist riwayat muslim bahwa: 

Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: 

 لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن هللا عز و جل

“Setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Oleh karena itu, barang sipa yang 

tepat dalam melakukan pengobatan suatu penyakit, maka dengan izin Allah 

‘azza wa  jalla dia akan sembuh.” (HR. Muslim) 

Seperti halnya fisioterapi berperan dalam mencegah komplikasi yang lebih 

lanjut bagi penderita bell’s palsy dengan modalitas infra red (IR), massage, 

NeuroMuscular Taping (NMT) dan mirror exercise. Secara singkat IR dapat 

meningkatkan sirkulasi darah sehingga terjadi peningkatan supply oksigen, 

massage pada wajah dapat mengurangi edema dan meningkatkan fungsi otot, 

NMT dapat menstimulasi kulit serta meningkatkan kontraksi otot, dan mirror 

exercise dapat membantu menstimulasi otot wajah yang mengalami kelemahan 

agar mencapai kesimetrisan dengan mengevaluasi MMT wajah dan 

kesimetrisan wajah dengan ugo fisch scale. Aplikasi taping ini dapat 
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memberikan dukungan struktural dalam meningkatkan reseptor kulit dan 

proprioseptor, meningkatkan sirkulasi darah dan limfatik, mendukung otot 

yang melemah secara kronis, dan meningkatkan kemampuan motorik. Terapi 

ini diketahui dapat juga membantu dalam meningkatkan sirkulasi darah, getah 

bening, dan cairan jaringan (Sung et al., 2017; Blow, 2012). Mirror exercise 

merupakan latihan wajah pada sisi yang lesi di depan cermin yang dapat 

mencegah atrofi otot sehingga dapat meningkatkan fungsi otot (Aranha, 2017). 

Fisioterapi merupakan bentuk pelayanan kesehatan yang berfungsi untuk 

mengembangkan, memelihara dan memulihkan gerak serta fungsi tubuh. Pada 

kasus bell’s palsy ini, fisioterapi berperan untuk mencegah terjadinya 

komplikasi lanjut. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis 

berkeinginan membuat karya tulis ilmiah dengan kasus bell’s palsy. Modalitas 

fisioterapi yang digunakan antara lain infra red, massage, NMT, dan mirror 

exercise. Dalam hal tersebut penulis membuat judul “Penatalaksanaan 

Fisioterapi untuk Meningkatkan Kekuatan Otot dan Mengembalikan 

Kesimetrisan Wajah pada Kasus Bell’s Palsy Sinistra di RSUD dr. Soesilo 

Slawi” 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Adapun rumusan masalah dalam penulisan Karya Tulis Ilmiah ini adalah : 

1. Apakah interfensi fisioterapi dengan infra red, massage, NMT dan mirror 

exercise dapat meningkatkan kekuatan otot wajah pada kasus bell’s palsy? 
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2. Apakah interfensi fisioterapi dengan infra red, massage, NMT dan mirror 

exercise mampu mengembalikan kesimetrisan wajah pada kasus bell’s 

palsy? 

 

C. TUJUAN LAPORAN KASUS 

Adapun tujuan dalam penulisan Karya Tulis Ilmiah ini adalah: 

1. Untuk mengetahui manfaat interfensi fisioterapi berupa infra red, massage, 

NMT dan mirror exercise dalam meningkatkan kekuatan otot wajah pada 

kasus bell’s palsy. 

2. Untuk mengetahui manfaat interfensi fisioterapi berupa infra red, massage, 

NMT dan mirror exercise dalam mengembalikan kesimetrisan wajah pada 

kasus bell’s palsy.  

 

D. MANFAAT LAPORAN KASUS 

Dalam penulisan Karya Tulis Ilmiah ini diharapkan bermanfaat bagi: 

1. Bagi Penulis 

a. Untuk mengetahui manfaat interfensi fisioterapi dalam mengembalikan 

kesimetrisan wajah. 

b. Untuk mengaplikasikan ilmu yang telah didapat semasa perkuliahan pada 

pelayanan fisioterapi.  

2. Bagi Institusi 

Untuk menambah pengetahuan dalam penatalaksanaan terapi untuk 

mengembalikan kesimetrisan wajah pada kasus bell’s palsy. 
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3. Bagi masyarakat  

Membantu masyarakat untuk mengetahui tentang bell’s palsy serta 

penanganannya dalam mengembalikan kesimetrisan wajah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


