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PENATALAKSANAAN FISIOTERAPI PADA KONDISI NYERI BAHU 

KIRI PASCA OPERASI MASTEKTOMI GYNECOMASTIA SINISTRA DI 

RSUD PANEMBAHAN SENOPATI BANTUL 

(Imtitsal Aulia Rahmah, 2012, 61 halaman) 

 

ABSTRAK 

 

Latar Belakang : Gynecomastia merupakan pembesaran abnormal pada payudara 

laki-laki. Biasanya ditemui pada laki-laki pada usia pubertas atau laki-laki dewasa 

karena perubahan hormonal. 

Tujuan : Untuk mengetahui pelaksanaan fisioterapi dalam pengurangan rasa 

nyeri, pengurangan spasme otot, peningkatan LGS bahu, peningkatan kekuatan 

otot bahu, dan peningkatan kemampuan fungsional bahu pada kondisi nyeri bahu 

kiri pasca operasi mastektomi gynecomastia sinistra dengan menggunakan 

modalitas IR, massage, dan terapi latihan dengan menggunakan hold relax, 

shoulder wheel, finger ladder, overhead pulley. 

Metode : Menggunakan metode laporan kasus. Kasus tersebut diperoleh di RSUD 

Panembahan Senopati Bantul. 

Hasil : Setelah dilakukan terapi sebanyak enam kali didapatkan hasil antara lain 

adanya pengurangan nyeri diam T1 1 hingga T6 tetap 1, nyeri tekan T1 3 hingga 

T6 tetap 3, dan nyeri gerak T1 5 menjadi T6 3. Adanya penurunan spasme otot, 

adanya peningkatan LGS bahu sinistra, belum ada peningkatan kekuatan otot, dan 

adanya peningkatan kemampuan fungsional. 

Kesimpulan : Penggunaan modalitas IR, massage, dan terapi latihan selama 

enam kali terapi mendapatkan hasil yaitu kemampuan fungsional pada bahu kiri 

meningkat karena adanya pengurangan nyeri, pengurangan spasme otot, 

peningkatan LGS tetapi peningkatan kekuatan otot belum tampak.  

 

Kata kunci : Gynecomastia sinistra, IR, massage, terapi latihan 

 

 

 

 

 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Insidens kanker di Indonesia diperkirakan 100 per 100.000 penduduk per 

tahun atau sekitar 200.000 penduduk per tahun. Pada survei kesehatan rumah 

tangga yang diselenggarakan Badan Litbangkes, ditemukan bahwa 1,4% dari 

seluruh kematian disebabkan oleh kanker. Angka ini meningkat menjadi 3,4% 

pada tahun 1980 dan 4,3% pada tahun 1986. WHO menyatakan bahwa 

sepertiga dari seluruh kejadian kanker dapat dicegah, sepertiga lagi dapat 

disembuhkan, dan sepertiga sisanya dapat dibebaskan dari rasa nyeri jika 

diberikan pengobatan (Dalimartha, 2002). 

Masih menurut Dalimartha (2002) menjelaskan bahwa kanker adalah 

suatu penyakit di mana terjadi pertumbuhan sel-sel jaringan tubuh yang tidak 

normal, cepat, dan tidak terkendali. Ada juga tumor yang merupakan istilah 

umumnya digunakan untuk menyatakan adanya benjolan yang disebabkan 

oleh pertumbuhan jaringan baru, tetapi bukan radang. Oleh karena itu, dikenal 

istilah tumor jinak (benigna, benign) dan tumor ganas (maligna, malignant) 

yang berarti kanker (Dalimartha, 2002). Salah satu jenis tumor jinak adalah 

gynecomastia. 

Gynecomastia adalah pembesaran payudara pada laki-laki yang 

disebabkan oleh peningkatan jaringan pada kelenjar payudara sebagai hasil 

dari keseimbangan antara hormon estrogen dan testosteron di mana hormon 



estrogen relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan hormon testosteron 

(Audihan, 2012). 

Pada kondisi ini (setelah operasi pengangkaan tumor), pasien merasakan 

nyeri dan keterbatasan gerak pada bahu sehingga mengakibatkan pasien sulit 

untuk beraktivitas. Dalam hal ini, fisioterapi berperan untuk mengurangi nyeri, 

mencegah kekakuan / keterbatasan sendi lebih lanjut, meningkatkan kekuatan 

otot sekitar bahu, dan membantu mengembalikan aktivitas fungsional pasien. 

Modalitas fisioterapi yang dapat digunakan untuk memberikan terapi pada 

kasus ini adalah infra red (IR), massage, dan terapi latihan. 

B. Tujuan Laporan Kasus 

Tujuan penulisan dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Mengetahui manfaat IR, massage, dan terapi latihan untuk mengurangi 

nyeri 

2. Mengetahui manfaat IR, massage, dan terapi latihan untuk menurunkan 

spasme otot penggerak bahu kiri 

3. Mengetahui manfaat IR, massage, dan terapi latihan untuk meningkatkan 

LGS sendi bahu kiri  

4. Mengetahui manfaat IR, massage, dan terapi latihan untuk meningkatkan 

kekuatan otot sekitar bahu kiri 

5. Mengetahui manfaat IR, massage, dan terapi latihan untuk meningkatkan 

kemampuan fungsional sendi bahu kiri 



BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

Gynecomastia berasal dari kata Yunani “gyne”, berarti wanita, dan 

“mastos”, berarti payudara. Gynecomasty merupakan sinonim, dan gynaecomazia 

adalah istilah kuno. Gynecomastia adalah tumor jinak pada payudara laki-laki 

(Mageed, 2007). 

Menurut Mageed (2007), gynaecomastia terjadi secara fisiologis pada ⅔ 

laki-laki normal saat pubertas dan mungkin masih berlangsung saat remaja. 

Pembesaran payudara yang sementara ini biasanya berkurang secara spontan, 

tetapi hal tersebut mungkin berlangsung saat remaja atau dewasa karena adanya 

hipertropi jaringan payudara, kelebihan lemak, atau kombinasi antara keduanya. 

Karena belum matang atau hipertropi yang idiopatik, pertimbangan masalah 

psikologis mungkin bertambah besar. 

Masih menurut Mageed (2007), ada 2 tipe gynecomastia yaitu: 

a. True gynecomastia dikarenakan adanya proliferasi jaringan ductus dan 

periductal 

b. Pseudogynaecomastia dikarenakan adanya penurunan jaringan adiposa atau 

adanya kelebihan sejumlah kulit. Sejumlah jaringan payudara normal, tetapi 

ada kelebihan lemak di dalamnya. 

Penyebab yang lain karena adanya ketidakseimbangan hormon sebagai 

berikut (Audihan, 2012) : a) malnutrisi, b) cirrhosis, c) sindrom Klinefelter, d) 

infeksi, e) kecelakaan, f) kanker, g) gagal ginjal, h) hipertiroidisme, dan i) obat-



obatan yang menyebabkan gynecomastia seperti spironolakton (diuretic), 

nifedifin, captopril, ketokonazol, metronidazol, ranitidin, simetidin, omeprazol, 

obat HIV, diazepam, dan lain-lain. 

Modalitas yang digunakan pada kondisi nyeri bahu kiri pasca operasi 

mastektomi gynecomastia sinistra adalah sinar infra merah. Sinar infra merah 

adalah pancaran gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang 7700 – 4 

juta Å. Efek terapeutik yang ditimbulkan dari pemberian infra merah adalah 

mengurangi / menghilangkan rasa nyeri, rileksasi otot, meningkatkan suplai darah, 

dan menghilangkan sisa-sisa metabolisme (Sujatno, 1993). 

Modalitas yang lain adalah massage. Massage adalah manipulasi secara 

teratur dan ilmiah pada jaringan lunak tubuh. Pengertian massage adalah teknik 

yang diaplikasikan dengan menggunakan tangan, untuk menghasilkan efek 

fisiologis, mekanik dan psikologis untuk jenis pengobatan. Efek  pemberian 

massage membantu mengurangi bengkak, membantu aliran darah vena, dan 

membantu aliran limfe (Tappan, 1988). 

Modalitas lain adalah terapi latihan. Tujuannya adalah untuk mengulur 

jaringan lunak sekitar sendi yang mengalami pemendekan serta meningkatkan 

lingkup gerak sendi dan mengurangi nyeri sehingga dapat meningkatkan 

kemampuan fungsional (Priatna, 1985). Terapi latihan yang diberikan antara lain 

hold relax, shoulder wheel, dan overhead pulley. 

 

 

 



BAB III 

PROSES FISIOTERAPI 

 

Pasien bernama Tn. Paijan berusia 40 tahun datang dengan diagnosa nyeri 

bahu kiri pasca operasi mastektomi gynecomastia sinistra. Keluhan yang 

dirasakan adalah lengan masih belum bisa digerakkan ke atas dan ke samping atas 

secara full. Dalam pemeriksaan didapatkan hasil yaitu adanya pitting oedem di 

sekitar incisi, adanya tropic change, adanya nyeri tekan pada luka bekas incisi, 

adanya spasme pada otot-otot sekitar mammae sinistra dan lengan atas terutama 

m. pectoralis major sinistra dan m. deltoid sinistra, serta adanya nyeri saat 

melakukan gerakan fleksi shoulder sinistra, abduksi shoulder sinistra, abduksi 

horizontal shoulder sinistra, dan eksorotasi shoulder sinistra. Impairment dalam 

kasus ini adalah adanya nyeri tekan di daerah incisi dan nyeri gerak pada bahu 

kiri, adanya spasme pada otot penggerak bahu kiri, adanya keterbatasan lingkup 

gerak sendi pada bahu kiri, adanya penurunan kekuatan otot pada grup otot 

fleksor, abduktor, dan eksorotator bahu kiri, adanya keterbatasan kemampuan 

fungsional bahu kiri. Modalitas yang diberikan adalah infra merah, massage, dan 

terapi latihan. 

 

  

 

 

 

 



BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil 

1. Nyeri 

No Keterangan Pemeriksaan T0-T1 T2 T3 T4 T5 T6 

1 

2 

3 

Nyeri Diam 

Nyeri Tekan 

Nyeri Gerak 

1 

3 

5 

1 

3 

4 

1 

3 

4 

1 

3 

4 

1 

3 

3 

1 

3 

3 

 

2. Spasme 

Data Preterapi Post terapi 

Spasme otot paravertebra + – 

 

3. LGS 

 

 

 

 

No Pemeriksaan T0-T1 T2 T3 

1 

 

 

2 

Gerak aktif 

 

 

Gerak pasif 

S : 37º-0º-134º 

F : 46º-0º-28º 

R(F90) : 27º-0º-66º 

S : 40º-0º-138º 

F :50º-0º-30º 

R(F90º) :30º-0º-70º 

S: 37º-0º-148º 

F: 87º-0º-35º 

R(F90º): 27º-0º-68º 

S:40º-0º-155º 

F:95º-0º-40º 

R(F90º) :30º-0º-70º 

S: 38º-0º-150º 

F: 87º-0º-36º 

R(F90º): 28º-0º-68º 

S:40º-0º-155º 

F:95º-0º-40º 

R(F90º):30º-0º-70º 



 

4. Kekuatan Otot 

 

5. Kemampuan fungsional 

No Aktivitas T0-T1 T2 T3 T4 T5 T6 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Mencuci rambut (keramas) 

Menggosok punggung saat mandi 

Memakai dan melepas kaos dalam (T-shirt) 

Memakai kemeja berkancing 

Memakai celana 

Mengambil benda di atas 

Mengangkat benda berat (lebih dari 5 kg) 

Mengambil benda di saku belakang celana 

5 

4 

4 

2 

3 

7 

9 

3 

5 

4 

4 

2 

3 

7 

9 

3 

5 

4 

3 

2 

3 

7 

8 

3 

4 

4 

3 

2 

3 

7 

7 

3 

3 

4 

3 

2 

2 

6 

7 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

6 

7 

2 

JUMLAH 37 37 35 33 30 28 

No Pemeriksaan T4 T5 T6 

1 

 

 

2 

Gerak aktif 

 

 

Gerak pasif 

S: 39º-0º-151º 

F: 90º-0º-38º 

R(F90º): 28º-0º-70º 

S: 40º-0º-159º 

F: 95º-0º-40º 

R(F90º): 30º-0º-75º 

S: 39º-0º-155º 

F: 92º-0º-43º 

R(F90º): 29º-0º-73º 

S: 40º-0º-159º 

F: 95º-0º-45º 

R(F90º): 30º-0º-76º 

S: 43º-0º-157º 

F: 94º-0º-44º 

R(F90 º): 29º-0º-74º 

S: 45º-0º-160º 

F: 96º-0º-45º 

R(F90º): 30º-0º-76º  

No Group otot  T0-T1 T2 T3 T4 T5 T6 

1 

2 

3 

4 

5 

 6 

Fleksor 

Ekstensor 

Abduktor 

Adduktor 

Eksorotator 

Endorotator 

3 

4 

3 

4 

3 

4 

3 

4 

3 

4 

3 

4 

3 

4 

3 

4 

3 

4 

3 

4 

3 

4 

3 

4 

3 

4 

3 

4 

3 

4 

3 

4 

3 

4 

3 

4 



B. Pembahasan 

Penggunaan sinar IR non luminous mempunyai daya penetrasi lebih 

dalam yaitu sampai jaringan subkutan kira-kira dapat mempengaruhi secara 

langsung terhadap pembuluh darah kapiler, pembuluh limfe, ujung-ujung 

saraf, dan jaringan-jaringan lain di bawah kulit. Efek dari pemanasan 

tersebut dapat mempengaruhi metabolisme pada lapisan superfisial, dapat 

menimbulkan vasodilatasi pemuluh darah yang menyebabkan suplai darah 

meningkat serta dapat memberikan pengaruh sedatif terhadap ujung saraf 

sensoris yang menyebabkan rileksasi otot sehingga dapat mengurangi rasa 

nyeri (Sujatno, dkk, 1993). 

Luka akibat pukulan/operasi akan menyebabkan terjadinya 

pembengkakan yang masuk ke dalam sirkulasi getah bening. Pijat/massage 

dapat mengosongkan saluran getah bening dan menyembuhkan bengkak 

tersebut. Jika cairan yang membuat bengkak tidak disingkirkan, maka akan 

mengeras sehingga tidak dapat melewati saluran getah bening. Akibatnya 

gumpalan cairan yang mengeras tersebut akan menyumpal di sekeliling 

jaringan otot, tulang, urat, ikatan sendi tulang (ligament) dan kemudian 

terbentuk “pelekatan” (adhesion). Setelah otot menjadi lemas/rileks seusai 

dipijat (massage) maka oedem menjadi berkurang akibatnya pergerakan 

sendi menjadi mudah dan dapat meningkatkan LGS pada sendi tersebut. 

Dengan pemberian modalitas terapi latihan dapat mempertahankan 

kekuatan otot yang sudah ada, mempertahankan LGS, dan mempertahankan 

kemampuan fungsional. Terapi latihan ini diberikan sebatas kemampuan 



pasien dan dapat ditingkatkan sesuai kemampuan pasien. Peningkatan 

kekuatan otot, peningkatkan LGS, dan peningkatan kemampuan fungsional 

ini juga merupakan efek dari adanya pengurangan nyeri karena nyeri sudah 

mulai berkurang sehingga pasien dapat lebih aktif untuk menggerakkan 

sendi bahunya. 

Terapi latihan yang dilakukan secara bertahap dengan metode latihan 

hold relax, shoulder wheel, dan overhead pulley menyebabkan penguluran 

struktur jaringan lunak seperti otot dan tendon yang nantinya akan 

memelihara fleksibilitas dari jaringan tersebut sehingga mempengaruhi 

peningkatan LGS dan peningkatan kemampuan fungsional. Tujuan 

pemberian terapi latihan adalah untuk mengulur jaringan lunak sekitar sendi 

yang mengalami pemendekan serta meningkatkan LGS dan mengurangi 

nyeri sehingga dapat meningkatkan kemampuan fungsional (Priatna, 1985). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Setelah diberikan terapi sebanyak 6 kali pada pasien dengan diagnosis 

nyeri bahu kiri pasca operasi mastektomi gynecomastia sinistra 

menggunakan modalitas-modalitas IR, massage, dan terapi latihan di 

Poliklinik Fisioterapi RSUD PS Bantul, diperoleh hasil berupa nyeri gerak 

pada sendi bahu kiri sudah mengalami penurunan, spasme otot juga 

berkurang, ada peningkatan LGS bahu kiri tapi masih terdapat keterbatasan 

gerak, serta terjadi peningkatan kemampuan fungsional bahu kiri tapi belum 

sampai normal (masih ada keterbatasan fungsional terutama mengambil 

benda di atas dan mengangkat benda lebih dari 5 kilogram). 

B. Saran 

1. Saran untuk pasien 

Pasien disarankan untuk terus latihan di rumah untuk 

mendukung keberhasilan terapi seperti towel exercise, dan berdiri 

membelakangi meja dengan tangan kiri memegang meja kemudian 

pasien melangkah ke depan, tangan kiri tetap memegang meja. 

Sebelum latihan sebaiknya bahu kiri dikompres air hangat ± 15 menit 

sebagai persiapan latihan. 

2. Saran untuk teman-teman fisioterapis 

Untuk mendapatkan hasil terapi yang maksimal dalam 

menangani kasus-kasus fisioterapi seperti kondisi nyeri bahu kiri 



pasca operasi mastektomi gynecomastia sinistra, seorang fisioterapi 

dituntut untuk melakukan peroses fisioterapi secara profesional sesuai 

dengan prosedur yang sudah ditentukan. Dengan pemeriksaan yang 

tepat dan sistematis maka diagnosis dan problematik fisioterapi dapat 

ditegakkan dengan benar sehingga program penanganan atau terapi 

yang diberikan benar-benar berdasarkan permasalahan pasien. 

3. Saran untuk masyarakat umum 

 Masyarakat diharapkan dapat menghindari faktor-faktor risiko, 

misalnya melakukan aktivitas sendi bahu sesuai dengan prinsip 

ergonomi. Selain itu, masyarakat juga diharapkan lebih peka terhadap 

munculnya gejala-gejala gynecomastia, sehingga apabila mengalami 

kondisi tersebut seseorang akan mendapatkan penanganan secara dini. 

Karena penanganan yang dilakukan sedini mungkin pada kasus 

gynecomastia akan memberikan hasil yang lebih maksimal. 
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