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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Frozen shoulder merupakan suatu istilah untuk semua gangguan 

pada sendi bahu. Dengan karakteristik nyeri dan keterbatasan gerak, 

penyebabnya ideopatik yang sering dialami oleh orang berusia 40 – 60 

tahun dan memiliki riwayat trauma yang sering kali ringan. Sindroma pada 

bahu hampir selalu didahului atau ditandai dengan adanya rasa nyeri 

terutama pada saat melakukan aktivitas gerakan yang melibatkan sendi 

bahu sehingga yang bersangkutan ketakutan menggerakkan sendi bahu. 

Keadaan seperti ini apabila dibiarkan dalam waktu yang relatif lama maka 

bahu akan menjadi kaku dan dapat mengakibatkan gangguan aktivitas kerja 

sehari – hari. (De Wolf, 1990). 

Etiologi dari frozen shoulder masih belum diketahui dengan pasti. 

Adapun faktor predisposisinya antara lain immobilisasi yang lama akibat 

trauma, over use, repetitive injury, operasi pada sendi, hypertiroidisme, 

penyakit kardiovaskuler, clinical depression dan parkinson serta 

hubungannya dengan penyakit lain. Misalnya : hemiparese, diabetes 

melitus (DM), tubercolusis (TB) paru, dan diduga penyakit ini merupakan 

respon autoimmun terhadap rusaknya jaringan lokal. 

Faktor penyebab dari frozen shoulder dapat berasal dari gerak atau 

aktivitas kerja fungsional sehari-hari yang membebani struktur persendian 
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bahu, dan yang paling sering terjadi disebabkan oleh tendinitis 

supraspinatus, rupture rotator cuff, bursitis dan capsulitis adhesiva 

(Kuntono, 2004). 

Menurut Vermeulen et al (2000) adhesive capsulitis adalah 

hilangnya mobilitas aktif dan pasif dari sendi glenohumeral secara 

insidious (tidak jelas pemunculannya) dan progresif akibat kontraktur 

kapsul sendi. Prevalensi 2% dari populasi umum dan 10–29% pada 

penderita diabetes di Amerika (shickling dan walsh, 2001). Tanda khusus 

adhesive capsulitis adanya keterbatasan pola kapsuler sendi glenohumeral 

ke segala arah. Dimana pada gerakan eksorotasi yang paling terbatas 

diikuti abd/fleksi dan endorotasi. 

Salah satu gangguan yang sering terjadi pada bahu khususnya 

adalah frozen shoulder yaitu rasa sakit dan beku pada daerah bahu. Rasa 

nyeri ini dapat dirasakan berminggu – minggu bahkan berbulan – bulan, 

begitu pula keterbatasan gerak sendi bahu dapat dirasakan lama (Missen, 

2003). 

Fisioterapi mempunyai peranan penting dalam penyembuhan 

kapasitas fisik dan kemampuan fungsional. Untuk itu dengan 

menggunakan modalitas fisioterapi diharapkan dapat membantu dalam 

proses rehabilitasi sehingga masalah yang dialami oleh penderita dapat 

ditangani. Salah satu modalitas fisioterapi yang digunakan untuk mengatasi 

permasalahan di atas seperti nyeri, penurunan lingkup gerak sendi (LGS), 
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dan penurunan kekuatan otot serta gangguan fungsional adalah dengan 

terapi latihan (Kisner, 1996) 

Penanganan frozen shoulder akibat capsulitis adhesiva fisioterapi 

dapat menggunakan modalitas – modalitas yang dimilikinya antara lain : 1) 

Short Wave Diathermy (SWD) 2) Micro Wave Diathermy (MWD) 3) Infra 

Red (IR) 4) Trans Cutanius Elektrical Nerve Stimulation (TENS) 5) Ultra 

Sound (US) 6) Terapi Latihan 7) Terapi Manipulasi. 

Capsulitis adhessiva merupakan kelanjutan dari lesi rotator cuff, 

karena terjadi peradangan atau degenerasi yang meluas ke sekitar dan ke 

dalam kapsul sendi mengakibatkan terjadinya reaksi fibrous, adanya reaksi 

fibrous dapat diperburuk akibat terlalu lama lengan dalam posisi 

impingement yang terlalu lama (Apply, 1993). 

Melihat dari masalah diatas, fisioterapi sebagai salah satu tenaga 

kesehatan yang bergerak dalam meningkatkan kapasitas fisik dan 

kemampuan fungsionalnya maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul 

“Pengaruh penambahan codman pendular exercise terhadap peningkatan 

luas gerak sendi (LGS) bahu penderita frozen shoulder akibat capsulitis 

adhesiva”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Pada penderita capsulitis adhesiva menyebabkan beberapa masalah 

antara lain (1) nyeri dirasakan pada daerah lengan atas atau otot deltoid (2) 
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keterbatasan gerak sendi glenohumeral yang nyata baik gerkan aktif/pasif 

dalam sifat keterbatasan meliputi pola kapsuler (3) adanya atropi otot 

gelang bahu (4) nyeri muncul di malam hari sampai menggaggu tidur (5) 

penderita mengalami kesukaran dalam mengangkat lengannya, sehingga 

penderita akan melakukan dengan mengangkat bahunya. Keluhan nyeri 

biasanya muncul pada stadium awal dan secara bertahap berkurang dengan 

sendirinya, sedangkan keterbatasan gerak akan semakin memburuk bila 

tidak mendapatkan intervensi terapi yang tepat. Keterbatasan gerak yang 

berlangsung lama akan berpengaruh terhadap kekuatan otot, koordinasi 

gerak dan kemampuan fungsional sendi bahu. Adhesive capsulitis berbeda 

dengan kasus nyeri dan keterbatasan gerak sendi bahu yang lainnya karena 

memiliki pola keterbatasan gerak yang spesifik yaitu pola kapsuler. 

Keterbatasan gerak ini muncul akibat pemendekan kapsul sendi secara 

menyeluruh. Pola kapsuler adhesive capsulitis sendi bahu adalah eksorotasi 

lebih terbatas dari abduksi dan lebih terbatas dari endorotasi. Namun 

demikian, keterbatasan gerak yang sering dikeluhkan penderita adalah flexi 

sendi bahu karena gerakan ini banyak berhubungan dengan aktivitas 

sehari-hari. Intervensi ultra sound menghasilkan efek terapiutik berupa 

peningkatan ekstensibilitas (kemampuan untuk memanjang) jaringan lunak 

namun tidak bisa menambah panjang jaringan secara langsung sehingga 

harus dikombinasikan dengan mobilisasi sendi. Mobilisasi dapat dilakukan 

secara aktif maupun pasif . Mobilisasi pasif dapat dilakukan dengan 

peregangan otot- otot rotator cuff atau manipulasi traksi translasi. 
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Mobilisasi aktif diberikan melalui terapi latihan, salah satu latihan yang 

cukup populer adalah pendular exercise (latihan pendulum) 

Menurut Kisner 1996, frozen shoulder dibagi dalam 3 tahapan, 

yaitu:  

a. Pain (feezing): Ditandai dengan adanya nyeri hebat bahkan saat 

istirahat, gerak sendi bahu menjadi terbatas selama 2-3 minggu dan 

rasa sakit ini berakhir sampai 10-36 minggu. 

b. Stiffness (frozen): Ditandai dengan rasa nyeri saat bergerak, kekakuan 

atau perlengketan yang nyata dan keterbatasan gerak dari glenohumeral 

yang diikuti oleh keterbatasan gerak scapula. Fase ini berakhir 4-12 

bulan. 

c. Pemulihan (thowing): Pada fase ini tidak ditemukan adanya rasa nyeri 

dan tidak ada sinovitis tetapi terdapat keterbatasan gerak karena 

perlengketan yang nyata. Fase ini berakhir 6-24 bulan atau lebih. 

Maka usaha dan peningkatan merupakan suatu tujuan dari 

fisioterapi, sehingga penulis mengambil terapi latihan dengan metode 

codman pendular exercise sebagai usaha untuk menjaga dan meningkatkan 

lingkup gerak sendi, menjaga kekuatan otot. Dengan semua modalitas 

tersebut diharapkan tercapainya tujuan utama jangka panjang untuk 

mengembalikan aktifitas fungsional seperti sedia kala. 

Data pelayanan di poliklinik fisioterapi RSUD Dr. Soeroto Ngawi 

menyebutkan bahwa modalitas Ultra Sound, exercise hold relax sering 

dilakukan dengan harapan Ultra Sound: untuk melenturkan kapsulo 
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legamen, sedangkan hold relax untuk mengulur otot-otot yang spasme. 

Sedangkan latihan codman pendular jarang dilakukan. 

Maka peneliti ingin mengetahui pengaruh penambahan latihan 

dengan teknik pendular tersebut. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Masalah yang ditimbulkan akibat frozen shoulder sangatlah banyak 

dalam penelitian ini penulis mambatasi masalah hanya pada penambahan 

latihan teknik codman pendular exercise terhadap lingkup gerak sendi 

bahu pada penderita frozen shoulder akibat capsulitis adhesiva setelah 

intervensi ultra sound dan hold relax. 

 

D. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah  

1) Mengetahui pengaruh Ultra Sound dan hold relax terhadap luas gerak 

sendi bahu pada penderita frozen shoulder ? 

2) Mengetahui pengaruh Ultra Sound, hold relax, dan codman pendular 

exercise terhadap luas gerak sendi (LGS) bahu pada penderita frozen 

shoulde ? 

3) Mengetahui beda pengaruh Ultra Sound, hold relax, dan codman 

pendular exercise dengan Ultra Sound dan hold relax terhadap 

peningkatan luas gerak sendi (LGS) bahu pada penderita frozen 

shouder ? 
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E. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui beda pengaruh Ultra Sound, hold relax, dan 

codman pendular exercise dengan Ultra Sound dan hold relax terhadap 

peningkatan luas gerak sendi (LGS) bahu pada penderita frozen 

shouder. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui pengaruh Ultra Sound dan hold relax terhadap luas 

gerak sendi bahu pada penderita frozen shoulder. 

b. Mengetahui pengaruh Ultra Sound, hold relax, dan codman 

pendular exercise terhadap luas gerak sendi (LGS) bahu pada 

penderita frozen shoulder. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Meningkatkan pemahaman tentang frozen shoulder serta 

pengaruh penambahan codman pendular exercise setelah diberikan 

intervensi Ultra Sound dan hold relax pada penderita frozen shoulder. 

2.  Bagi Institusi 

a. Menambah pengetahuan dalam menangani kasus keterbatasan 

aktifitas       fungsional pada penderita frozen shoulder. 

b. Dapat digunakan sebagai acuan dan pelayanan yang lebih baik pada 

pasien. 

c. Sebagai sarana evaluasi pelayanan. 


