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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Bell’s palsy merupakan suatu kelumpuhan saraf perifer secara akut pada 

separuh wajah. Kondisi ini menyebabkan penderita tidak dapat menggerakkan 

separuh wajah secara volunteer (Mujadidah, 2018). Insiden tahunan terjadinya 

bell’s palsy adalah 20 per 100.000 orang tanpa memandang jenis kelamin maupun 

etnis. Kejadian tersebut tak memandang usia tetapi cenderung lebih tinggi saat di 

atas umur 40 tahun. Faktor yang resiko terjadinya bell’s palsy ialah diabetes, 

obesitas, hipertensi, preeklamasi berat dan kehamilan (Patel et al.,2015). Dari 

seluruh gangguan neuropati pada 4 rumah sakit besar di Indonesia menjelaskan 

frekuensi penderita bell’s palsy sebesar 19,55% (Mujaddidah, 2018). 

 Bell’s palsy sendiri ialah kelumpuhan wajah sementara pada separuh 

wajah yang disebabkan oleh traumatic, tekan, infeksi dan inflamasi yang 

melibatkan saraf diwajah. Hal ini menyebabkan kontrol saraf di wajah seperti 

berkedip, menutup mata, ekspresi wajah sampai sensasi rasa pengecap di lidah 

mengalami gangguan (Prabasheela et al., 2017). 

 Dalam hal ini pasien penderita bell’s palsy mengalami permasalahan 

produktivitasnya dalam berkomunikasi dan bersosialisasi juga menurun karena 

kepercayaan diri pasien menjadi menurun akibat wajah yang tidak simetris. 

Sehingga penulis tertarik untuk mengangkat kasus ini sebagai  Karya Tulis Ilmiah 

Dengan modalitas yang akan digunakan oleh penulis untuk mengatasi kasus pada 

kondisi bell’s palsy antara lain adalah Infrared (IR),ES (electrical stimulation) 
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danfacial exercise. Pertama adalah sinar infared yang gunanya untuk vasodilatasi 

pembuluh darah sehingga sirkulasi darah meningkat dan meningkatkan efek 

viskoelatik jaringan kolagen.Yang kedua, ES (electrical stimulation) yang 

digunakan untuk menstimulus untuk menimbulkan kontraksi pada wajah yang 

digunakan untuk memfasilitasi gerak pada wajah dan meningkatkan kekuatan otot 

pada wajah. Ketiga facial exercise yang digunakan untuk merangsang gerakan 

fungsional wajah dan ekspresi wajah, untuk mempromosikan simetri wajah,untuk 

mengintegrasikan kembali ekspresi emosional dan untuk mempertahankan otot 

aktif(Vanet al., 2014). 

 Akan tetapi facial exercise tidak begitu disarankan untuk penderita bell’s 

palsy karena kurangnya bukti peningkatan secara mendasar dan kurangnya bukti 

dari latihan ini efektif atau tidak dalam mengatasi kasus bell’s palsy (Vanet al., 

2014). 

Melihat latar belakang diatas pentingnya mengambil kasus ini ialah karena 

kasus ini terjadi dari 20 per 100.000 orang dalam satu tahun dan dalam kasus ini 

pasien juga mengalami penurunan kepercayaan yang mengganggu interaksinya 

bersama masyarakat sekitar yang disebabkan karena bentuk wajah yang tidak 

simetris. Dan dalam menghadapi sebuah penyakit selain kita harus berusaha untuk 

kesembuhan  kita juga harus berserah diri kepada Allah swt sebagaimana dalam 

surah As-syuraa ayat 80: 

يِ  ِف ْش َي َو  ُه  َ ف ُت  ِرْض َم ا  َذ  َوِإ
( Dan apabila aku sakit, Dialah Yang menyembuhkanku) 
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B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembahasan diatas , dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah infrared, electrical stimulation dan facial exercise dapat 

meningkatkan kekuatan otot wajah  pada kasus bell’s palsy sinistra? 

2. Apakah infrared, electrical stimulation dan facial exercise dapat 

meningkatkan kemampuan fungsional pada kasus bell’s palsy sinistra ? 

C. Tujuan 

1. Umum 

Untuk mengetahui penatalaksaan fisioterapi pada kasus bell’s palsy 

sinistra. 

2. Khusus 

1) Untuk  mengetahui manfaat dari infra red, electrical stimulation dan 

facial exercise dalam meningkatkan kekuatan otot yang mengalami 

kelemahan pada kasus bell’s palsy sinistra. 

2) Untuk  mengetahui manfaat dari infra red, electrical stimulation dan 

facial exercise dalam meningkatkan kemampuan fungsional pada 

kasus bell’s palsy sinistra. 

D. Manfaat 

1. Bagi penulis 

Memberikan tambahan ilmu dan ketrampilan dalam penanganan 

kasus bell’s palsy dalam penatalaksanaannya menggunakan modalitas 

infra red, electrical stimulation dan  facial exercise. 
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2. Bagi Institusi 

Memberikan tambahan wawasan tentang penatalaksanaan 

fisioterapi dengan modalitas infra red, electrical stimulation dan facial 

exercise dalam kasus bell’s palsy. 

3. Bagi Masyarakat 

 Dengan hasil yang dilakukan penelitian oleh penulis semoga 

masyarakat dapat mengerti dan mengetahui tentang bell’s palsy. 

 

 


