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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. Sel-sel kanker akan terus 

membelah diri dan apabila tidak dihentikan dan diobati maka sel kanker 

akan berkembang terus serta akan tumbuh menyusup ke jaringan sekitarnya 

(invasif) lalu membuat anak sebar (metastasis) ke tempat yang lebih jauh 

melalui pembuluh darah dan pembuluh getah bening. Kanker dapat tumbuh 

di semua sel jaringan tubuh. Oleh karena itu, dikenal bermacam-macam 

jenis kanker menurut sel atau jaringan asalnya seperti karsinoma, sarcoma, 

limfoma atau leukemia. 
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Selain itu, ada juga tumor yang merupakan istilah umum untuk segala 

pembengkakan atau benjolan yang disebabkan atau apapun, baik oleh 

pertumbuhan jaringan baru maupun adanya pengumpulan cairan seperti 

kista atau benjolan yang berisi darah akibat benturan. Akan tetapi, istilah 

tumor 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. Tumor jinak tumbuhnya lambat, 

setempat (lokal), tidak menyebar ke bagian lain dari tubuh serta jarang 

mengganggu kesehatan (Dalimartha, 2002). Salah satu jenis tumor jinak 

adalah gynecomastia. 

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). 

Menurut Hermawan (2010) dalam studi Flemish dari 1679 remaja, 

berusia 14 – 15 tahun, Den Hond dkk meneliti efek polutan pada 

pematangan seksual. Data mereka menunjukkan bahwa kadar tinggi timbal 

meningkatkan risiko gynecomastia dalam studi mata pelajaran, sementara 

kadar serum lebih tinggi Hexachlorobenzene penurunan risiko.  

Ramadhan dkk menilai vaskularisasi pada 54 payudara pasien laki-

laki, berusia 11 – 27 tahun, dengan gynecomastia. Menggunakan 
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pemindaian ultrasonografi (USG), penulis menemukan korelasi kuat antara 

perkembangan payudara dan bahwa aliran darah vena dan arteri. Mereka 

menyimpulkan bahwa struktur pembuluh darah harus dianggap sebagai 

komponen gynecomastia (Hermawan, 2010). 

Penyebab gynecomastia belum diketahui secara pasti (idiopatik). 

Gynecomastia dapat juga disebabkan oleh banyak faktor seperti obat-obatan 

terlarang dan kondisi medis. Kadang-kadang, gynecomastia itu sendiri dapat 

terjadi karena adanya sebuah gejala pada jaringan dasar seperti tumor 

kelenjar pituitari atau kelainan genetik seperti sindrom Klinefelter 

(MFMER, 2010). 

Menurut Children's Hospital Boston (2007) bahwa gynecomastia juga 

dapat dipicu oleh adanya peningkatan pada sejumlah hormon testosteron 

dibandingkan dengan hormon estrogen. Peningkatan ini diakibatkan adanya 

pengurangan dari testosteron atau suatu kondisi di mana terjadi peningkatan 

hormon estrogen. 

Pada kondisi ini, 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.  
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Berdasarkan bahasan di atas, penulis memilih judul “Penatalaksanaan 

Fisioterapi pada Kondisi Nyeri Bahu Kiri Pasca Operasi Mastektomi 

Gynecomastia Sinistra“. Penatalaksanaan fisioterapi tersebut berupa IR, 

massage, dan terapi latihan dengan alasan karena pada kasus ini terdapat 

keluhan berupa nyeri, kaku, keterbatasan lingkup gerak sendi (LGS), 

penurunan kekuatan otot sekitar bahu, dan penurunan kemampuan 

fungsional sendi bahu. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, dapat diperoleh 

rumusan masalah sebagai berikut :  

1. Apakah pemberian IR, massage, dan terapi latihan dapat digunakan 

untuk mengurangi nyeri pada penderita nyeri bahu kiri pasca operasi 

mastektomi gynecomastia sinistra?  

2. Apakah pemberian IR, massage, dan terapi latihan dapat menurunkan 

spasme otot pada penderita nyeri bahu kiri pasca operasi mastektomi 

gynecomastia sinistra? 

3. Apakah pemberian IR, massage, dan terapi latihan dapat 

meningkatkan LGS bahu kiri pada penderita nyeri bahu kiri pasca 

operasi mastektomi gynecomastia sinistra? 

4. Apakah pemberian IR, massage, dan terapi latihan dapat 

meningkatkan kekuatan otot sekitar bahu kiri pada penderita nyeri 

bahu kiri pasca operasi mastektomi gynecomastia sinistra? 
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5. Apakah pemberian IR, massage, dan terapi latihan dapat 

meningkatkan kemampuan fungsional sendi bahu kiri pada penderita 

nyeri bahu kiri pasca operasi mastektomi gynecomastia sinistra? 

C. Tujuan Penulisan 

Tujuan penulisan dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini adalah 

sebagai berikut : 

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

mengurangi nyeri pada penderita nyeri bahu kiri pasca operasi 

mastektomi gynecomastia sinistra. 

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

menurunkan spasme otot pada penderita nyeri bahu kiri pasca operasi 

mastektomi gynecomastia sinistra. 

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

meningkatkan LGS bahu pada penderita nyeri bahu kiri pasca operasi 

mastektomi gynecomastia sinistra. 

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

meningkatkan kekuatan otot sekitar bahu pada penderita nyeri bahu 

kiri pasca operasi mastektomi gynecomastia sinistra. 

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

meningkatkan kemampuan fungsional sendi bahu pada penderita nyeri 

bahu kiri pasca operasi mastektomi gynecomastia sinistra. 

 

 



6 

 

D. Manfaat  Penulisan 

1. Institusi pendidikan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk 

institusi pendidikan sebagai sarana pendidikan untuk mempersiapkan 

peserta didik di lingkungan pendidikan fisioterapi untuk memahami 

serta melaksanakan proses fisioterapi pada kondisi nyeri bahu kiri 

pasca operasi mastektomi gynecomastia sinistra dengan modalitas 

yang ada khususnya IR, massage, dan terapi latihan. 

2. Bagi penulis 

Memperdalam dan memperluas wawasan mengenai hal-hal yang 

berhubungan dengan penatalaksanaan fisioterapi pada kondisi nyeri 

bahu kiri pasca operasi mastektomi gynecomastia sinistra. 

3. Bagi pasien 

Untuk membantu mengatasi masalah yang timbul pada penderita 

dengan kondisi nyeri bahu kiri pasca operasi mastektomi 

gynecomastia sinistra. 

4. Bagi masyarakat 

Menyebarluaskan informasi kepada pembaca maupun 

masyarakat tentang pentingnya terapi latihan dalam hal ini pada 

kondisi nyeri bahu kiri pasca operasi mastektomi gynecomastia 

sinistra. 


